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Bierzmowanie
A. D. 2013
25 kwietnia w naszej świątyni,
podczas uroczystej Eucharystii,
Sakrament Bierzmowania z rąk Ks.
Arcybiskupa Wiktora Skworca przyjęło 124 młodych osób.
– czytaj str. 17 oraz 33 – 35

Zaproszenie
do Piekar Śląskich
W niedzielę 26 maja mężczyźni
i młodzieńcy po raz kolejny będą
pielgrzymować do Piekar Śląskich,
by oddać cześć Matce Sprawiedliwości i Miłości Społecznej. Zapraszamy do licznego udziału w pielgrzymce.

Odpust Parafialny
Tegoroczna uroczystość odpustowa przypadnie w niedzielę 9. czerwca. Z tej okazji zapraszamy w tym
dniu na uroczystą sumę o godz.
11.3o, zaś w piątek 7. czerwca na
Mszę św. w intencji zmarłych parafian sprawowaną na cmentarzu
o godz. 17.oo

„Przyjmij znamię daru Ducha
Świętego”

Fot. FOTO-GORUS
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Przeżyjmy to jeszcze raz, czyli Triduum Paschalne

Na pamiątkę triumfalnego wjazdu Pana Jezusa do
Jerozolimy tradycyjne poświęcenie palm

Procesja z palmami wokół kościoła

Obchody Wielkiego Czwartku

Msza Św. Wieczerzy Pańskiej

Życzenia dla kapłanów

Przeniesienie Najświętszego Sakramentu
do ciemnicy

Z nauczania Jana Pawła II

„Proszę was, abyście mieli ufność nawet wbrew każdej swojej słabości. Abyście szukali zawsze
duchowej mocy u Tego, u którego tyle pokoleń ojców naszych i matek ją znajdowało; abyście od
Niego nigdy nie odstąpili; abyście nigdy nie utracili tej wolności ducha, do której On wyzwala
człowieka; abyście nigdy nie wzgardzili tą Miłością, która jest „największym”, która się wyraziła
przez Krzyż, a bez której życie ludzkie nie ma ani korzenia, ani sensu”.
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Opis Męki Pańskiej wg św. Jana

Wielki Piątek Męki Pańskiej

Adoracja Krzyża

Adoracja Najświętszego Sakramentu przy Bożym Grobie

Święcenie pokarmów w Wielką Sobotę

Poświęcenie ognia podczas liturgii Wielkiej Soboty

Z nauczania Jana Pawła II

„Objawił nam przez swój Krzyż i Mękę swoją Ojca wszystkich marnotrawnych synów. Objawił przez
swą śmierć, że jest w świecie Miłość – Miłość potężniejsza niż grzech. Objawił Boga, który bogaty
jest w miłosierdzie. Otworzył przed nami drogę nadziei”.
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Homilia głoszona przez ks. Marka z ambony

Poświęcenie wody podczas liturgii Wielkiej Soboty

Poprzez udział w procesji rezurekcyjnej uroczyście ogłoszono,
że Jezus Zmartwychwstał i Żyje!

Wielkanocny konwent dekanalny
W iście bożonarodzeniowej aurze odbył się tegoroczny Konwent Wielkanocny Dekanatu Boguszowice. Wszystkich kapłanów dekanatu w tym roku
gościła parafia p.w. św. Anny w Świerklanach.
Uroczystej Mszy św. i obradom nt. programu
duszpasterstwa w dekanacie przewodniczył ks.
dziekan Tadeusz Stachoń.
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Wspólna Eucharystia

Spotkanie przy stole

Pierwsza i Wczesna
Komunia Św.
Tradycyjnie w pierwszą niedzielę maja obchodziliśmy w naszej parafii uroczystość Pierwszej
i Wczesnej Komunii Świętej. 129 dzieci miało okazję po raz pierwszy przyjąć Pana Jezusa do swego serca.
— czytaj str. 14 – 15
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SŁOWO PROBOSZCZA – Nie tylko o sprawach
gospodarczych
Wraz z długo oczekiwanym odejściem zimy rozpoczęliśmy prace na elewacji
naszej świątyni od strony
północnej i zachodniej. Roboty kontynuuje firma budowlana pana Andrzeja Kaczyńskiego z Boguszowic.
W ramach powyższych działań zostaną usunięte przyczyny
przecieków do wnętrza kościoła w
miejscu gdzie przylega kaplica św.
Anny do nawy bocznej świątyni
(nad ołtarzem Matki Bożej). Wilgoć przedostaje się do kościoła jak
i do kaplicy św. Anny. W najbliższych dniach problem musi być
dobrze rozeznany i usunięta jego
przyczyna. Bóg zapłać panu inspektorowi Franciszkowi Rubinowi za stały nadzór i troskę o
naszą świątynię. Dziękujemy przy
tej okazji panu Januszowi Gawendzie za wykonanie 8 metalowych
opasek, które zabezpieczają kule
znajdujące się w wyższych partiach murów kościelnych. W po-

łowie miesiąca kwietnia zakończył
się sezon grzewczy na terenie naszego kościoła. W piecu kościelnym spaliliśmy ok. 40 ton węgla,
a na Starej Farze ok 12 ton. Panu
Piotrowi Zającowi i Leszkowi
Gembalczykowi dziękujemy za
troskę o naszą kościelną kotłownię
w minionym sezonie grzewczym.
Panu Tomaszowi Buchalikowi za
transport węgla do kościoła. Panu
Hubertowi dziękujemy za bezinteresowne pomalowanie dwóch
okien wewnątrz świątyni oraz za
pilotowanie kolejnej akcji zawiezienia do poprawy na warsztat
pana Skiby drzwi naszego kościoła. Panu Hubertowi i panu
Michałowi Gąsiorowi dziękujemy
za uzupełnienie napisów na naszym krzyżu misyjnym na placu
kościelnym. Mijające powoli miesiące kwiecień i maj to czas najbardziej doniosłych przeżyć liturgicznych i doświadczeń duchowych w naszej wspólnocie parafialnej oraz w sercu każdego z nas.
Dziękujemy wszystkim, którzy

przyczynili się do pięknego przygotowania TRIDUUM PASCHALNEGO w tym również
naszym harcerzom za kolejną
„edycję” BOŻEGO GROBU.
Bóg zapłać wszystkim katechetom
i animatorom przygotowującym
przez wiele miesięcy dzieci i młodzież do sakramentów EUCHARYSTII i BIERZMOWANIA.
Dziękujemy parom małżeńskim za
przeprowadzenie z wielkim zaangażowaniem tegorocznego STUDIUM PRZEDMAŁŻEŃSKIEGO. Z racji, że zaistniały już czasowe możliwości w najbliższych
dniach odbędzie się spotkanie
naszego PARAFIALNEGO ZESPOŁU SYNODALNEGO w celu
podjęcia stosownych zadań wynikających z ostatnich informacji i
wskazań, które dotarły do naszego
sekretariatu. Niech Jezus błogosławi nam na kolejny etap wszelkich posług i zmagań duszpasterskich
– wdzięczny proboszcz
ks. Krzysztof Błotko.

NOWY ETAP PRAC SYNODALNYCH
Dzięki pomocy Ducha
Świętego wchodzimy – jako
Kościół katowicki – w kolejny
etap prac synodalnych. W
ostatnim tekście pisaliśmy o
intensywnych pracach komisji tematycznych. Opracowywały one pytania do ankiet, które miały stać się
przedmiotem obrad poszczególnych zespołów synodalnych, grup, wspólnot, innych
adresatów…
I właśnie teraz rozpoczynamy
czas, w którym wszystkie powołane
zespoły – parafialne, internetowe,
inne, a także konkretni adresaci –
będą mogli wyrazić swoją opinię, „co
do spraw, które są ważne dla życia
naszego Kościoła lokalnego, a komisjom tematycznym mają ułatwić do-

konanie (…) diagnozy” (List ks. abp.
Wiktora Skworca do zespołów synodalnych). Dlaczego to takie ważne?

Możliwość wypowiedzenia się
tak wielu osób pomoże jak najlepiej
uchwycić „bogactwo i złożoność
życia Kościoła oraz wynikającą z tego
wielość zagadnień”, którymi Synod

powinien się zająć. Jest to etap konsultacji przygotowawczych, o którym
mówi watykańska Instrukcja o synodach diecezjalnych. Jako że ma on
umożliwić wszystkim wiernym diecezji wyrażenie swoich pragnień, myśli i
opinii na tematy związane z życiem
Kościoła lokalnego, może się zdarzyć,
że nie wszystkie poruszone zagadnienia zostaną w późniejszych pracach
Synodu wzięte pod uwagę – ze
względów teologicznych, prawnych
bądź praktycznych po prostu. Nie
oznacza to jednak, że nie warto się
wypowiadać. Rozmowa na tematy,
które są dla nas ważne – nawet jeśli
dotyczą spraw, co do których synod
diecezjalny nie może podejmować
decyzji – może okazać się owocnym
czasem dla całej wspólnoty. Będzie
ważne także dla Księdza Arcybiskupa,
bo dzięki tym głosom będzie miał
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możliwość lepiej poznać stan Kościoła, któremu przewodzi.
Co nas więc czeka w najbliższych tygodniach i jak to będzie
„technicznie” wyglądało? Na przełomie kwietnia i maja do zespołów
synodalnych zostały wysłane ankiety.
Do końca czerwca br. ich członkowie
będą zastanawiać się nad otrzymanymi pytaniami – ważne, aby zespoły
wypracowały odpowiedzi wspólnie –
pomoże to wtedy jak najlepiej zdiagnozować sytuację w Archidiecezji.
Każdy zespół obradował będzie nad
jednym zagadnieniem głównym –
ankietą jednej komisji tematycznej –
i jednym pomocniczym. Dzięki ta-

kiemu rozwiązaniu można było zadać
sporo pytań – w niektórych przypadkach bardzo szczegółowych, bez
obawy, że zespoły nie podołają zadaniu. W kolejnej fazie Synodu, czyli w
przyszłym roku, zespoły otrzymają
całość materiału, ale już po wstępnym
sformułowaniu przez komisje konkretnych tematów.
Synod diecezjalny jest najważniejszym ciałem doradczym biskupa i
właśnie teraz jest dla zespołów czas
ich doradzania, czas na szczere
i otwarte głosy, zarówno o sprawach
przyjemnych i dobrych, jak i o tych
trudnych i czasem niezrozumiałych w
naszych wspólnotach.

Żeby jednak te dyskusje nie były
jedynie ludzkim dziełem i aby zaproponowane rozwiązania były trwałe
i zgodne z wolą Bożą, potrzebna jest
pomoc Jego Ducha. Prosimy więc –
w imieniu Księdza Arcybiskupa –
o gorącą modlitwę w intencji tego
dzieła, o otwarcie naszych serc i umysłów na działanie Ducha Świętego.
A wszystkich członków zespołów –
poza modlitwą, o gorące zaangażowanie w refleksję, owocną dyskusję
i pracę nad ankietami.

Sekretariat II Synodu
Archidiecezji Katowickiej

Na odwyku spotkałem Jezusa (8)
(Z kącika duchowego proboszcza)
Uczestnicy
Rekolekcji
ewangelizacyjnych dotknięci
problemem
alkoholowym
pozostawiają nam autentyczne świadectwo. Zachęcamy
do przeczytania i rozważenia
tych treści.
***
Moje życie przed rekolekcjami
było wegetacją. Nie widziałem nic i
nikogo, prowadziła mnie butelka.
Wszystkie głupstwa, które popełniłem, miały początek w butelce. Byłem
samotny jak palec, mimo że miałem
rodzinę; mało rozmów, każdy dla
siebie. Odwróciłem się od Boga, w
grzechu żyłem 5 lat. Teraz zadaję
sobie pytanie: jak mogłem tak żyć?
Dzisiaj najważniejsze jest pojednanie z Bogiem. Mam Przyjaciela,
który nie opuści mnie nigdy. Gorąco
wierzę, że On pokieruje moim życiem, doda mi siły do walki z grzechem. (...)
Rekolekcje przeżyłem bardzo
mocno, z dużą powagą i skruchą.
Gdyby nie one, być może, nie doszłoby do pojednania z Bogiem, gdyż jako
alkoholik-aktor łatwo znalazłbym
jakąś przeszkodę. Na pewno by tak
było. (...)
Za wszystko chcę podziękować;
twarze tych ludzi będę miał w pamięci
do końca moich dni! Mam dopiero 42
lata, życie przede mną i teraz mam
szansę budować je na mocnych, so-

lidnych fundamentach. Rekolekcje
dały szansę mnie i mojej rodzinie.

Mirosław, czerwiec 1997
***
Od Boga odsunąłem się dość
szybko; w wieku 13 lat nie chodziłem już na religię ani do kościoła.
Potem poszło szybko: alkohol, narkotyki, orgie, zdrady - okazja znalazła
się zawsze. Pierwszy raz zostałem
ojcem, mając 18 lat, drugi w wieku 20
lat. Niczego to jednak w moim życiu
nie zmieniło. Nadal alkohol, marihuana, zdrady małżeńskie. W 1996 roku
straciłem pracę, próbowałem popełnić
samobójstwo. Po nieudanej próbie
stwierdziłem, że przez 14-15 lat w
ogóle nie byłem trzeźwy. Stałem się
pusty, czułem się wypalony w środku,
nic mnie już nie cieszyło. Postanowiłem coś zrobić ze swoim życiem. Pomyślałem, że jednak mam dla kogo
żyć. W czasie rekolekcji wiele zrozumiałem, poczułem fascynację otaczającymi mnie ludźmi. Na początku, nie
wiem dlaczego, wstydziłem się śpiewać, schyliłem głowę, żeby nikt nie
widział, że śpiewam. (...) Długo się
zastanawiałem, czy iść do spowiedzi,
w końcu się zdecydowałem i poszedłem - była to pierwsza szczera spowiedź w moim życiu. Zrozumiałem,
że cały czas szukałem nie wiary w
Boga, lecz w człowieka, i za każdym
razem, kiedy się zawiodłem, staczałem się niżej. Zrozumiałem też, jaką
łaską obdarzył mnie Bóg, drugi raz

darując mi życie. W czasie rekolekcji
przeżyłem coś, co przywróciło mi
wiarę w Boga i w siebie. (...)

Zbyszek, 1996
***
Zupełnie puste było moje życie
przed rekolekcjami, jedynym moim
pocieszeniem był alkohol. Ostatnie
tygodnie, zanim tu przyszedłem, to
tylko ciągi alkoholowe i nieustanne
zaniedbywanie kontaktu z Bogiem,
lekceważenie niedzielnych Mszy św.
Przeżyte tutaj rekolekcje zmieniły moje życie, nie powiem, że o sto
procent, ale to, co czuję teraz do Boga, to jak dzień i noc w porównaniu z
tym, co było przedtem.
Po spowiedzi i Komunii św.
czuję się jakoś pewniej, bo mogę i
mam do Kogo zwracać się o pomoc.
(...)

Grzegorz, wrzesień 1997
***
Zanim przyszedłem na odwyk,
miałem rok całkowitej abstynencji,
chodziłem do kościoła i starałem się
przestrzegać przykazań. Pomyślałem sobie wtedy, że znów mogę w
sposób kontrolowany zacząć pić. Ale
bardzo się pomyliłem. Po pierwszym
zapiciu żona jednak nie zareagowała,
być może, była jeszcze pod wrażeniem mojej abstynencji. Potem były
Święta, Nowy Rok - wszystko zapiłem. Piłem tak przez osiem miesięcy,
aż do czasu, kiedy stało się najgorsze
- po pijaku groziłem żonie, że pode-
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rżnę jej gardło. Kiedy wytrzeźwiałem,
tak się tego przestraszyłem, że postanowiłem się leczyć. O rekolekcjach
się dowiedziałem, czytając „Gościa
Niedzielnego” i bardzo się z tego
ucieszyłem. Nie umiałem pogodzić
picia z chodzeniem do kościoła, więc i
moja wiara stawała się coraz słabsza.
Przed przystąpieniem do spowiedzi
św. byłem tak spięty, że musiałem
wyjść z sali gimnastycznej, żeby się
uspokoić, a po spowiedzi poczułem
się naprawdę lekki, jakbym się na
nowo narodził. Zastanawiając się nad
sobą, doszedłem do przekonania, że
tego właśnie było mi potrzeba. (...)

Paweł, wrzesień 1997
***
Przez pięć lat piłem na okrągło; alkohol był wtedy moim bożkiem. Rodzina i znajomi stawali mi
się obcy, coraz bardziej oddalałem się
od nich, bo picie było najważniejsze.
Od Boga odszedłem tak daleko, że nie
umiem tego opisać. (...)
Po spotkaniu z ks. Marianem
dostałem zaproszenie na rekolekcje.
Bardzo mi się podobały. Po spowiedzi
zrozumiałem, że Bóg mnie nie odrzucił, a kiedy przyjąłem Komunię, poczułem radość, jaka od sześciu lat nie
gościła w mojej duszy. (...)

Henryk, wrzesień 1997
***

Po raz pierwszy przeżyłem rekolekcje tak pięknie i radośnie.
Otworzyły się we mnie te zablokowane przez alkohol komórki mózgowe.
Czułem się katolikiem, ale nie
do końca. Po spowiedzi już wiedziałem, że istnieje przebaczenie. Wyrzuciłem z siebie to siedemnastoletnie
odchodzenie od Boga spowodowane
alkoholem. On rządził moim życiem,
był silniejszy. Po Komunii św. stałem
się innym człowiekiem, uśmiechniętym, jakby po raz pierwszy otwartym
na innych ludzi. Muszę wyznać coś
jeszcze. Jeszcze przed Komunią św.
coś jakby mnie namawiało, żeby
wyjść z sali gimnastycznej, i wtedy
zrozumiałem, że to szatan. Przezwyciężyłem go i odrzuciłem pokusę.
Zrozumiałem, że Bóg pomoże mi
wytrwać w trzeźwości. Czułem się jak
piętnastoletni chłopak, który był
trzeźwy, kochał Boga i chodził do
kościoła. Musiało minąć 17 lat, żeby
znów tak się poczuć.

Zapomniałem o Bogu, Kościele,
bo dla mnie liczył się dzień albo noc,
kiedy mogłem gdzieś coś wypić.
Przez uczestnictwo w rekolekcjach jakbym się obudził czy ocknął z
nieprzytomności. Bardzo przeżyłem te
rekolekcje, niby radośnie wielbiąc
Boga, a jednak z wielkim smutkiem z
powodu utraty wszystkiego po dwudziestu latach małżeństwa. To boli, bo
wiem, że to moja wina i nic już na to
nie mogę poradzić.
Rekolekcje ponownie otworzyły
mi oczy, jak ta symboliczna świeczka;
pozwoliły mi wyjść z ciemności do
światła - światła nadziei, której mi tak
bardzo potrzeba i za nią bardzo dziękuję. (...) Wiem, że chcę na zawsze
być z Bogiem, Jezusem, Kościołem.
(...)
Przepraszam wszystkich za
wszystko, ale czy zdołam przeprosić
Pana Boga za moje dotychczasowe
życie?
Nie wiem, ale będę się o to bardzo modlił.

Zbyszek, listopad 1997

Andrzej, listopad 1997

***
Koszmarem było moje życie
przed rekolekcjami, bo jak inaczej
nazwać ciągłe picie lub „kombinowanie” na alkohol. Od kilku lat prawie bez przerwy chodziłem pijany.
Przez moje „pijane” życie zniszczyłem wszystko - stracona rodzina,
rozwód, eksmisja z domu, wysokie
zadłużenie alimentacyjne.

(Za: Zwierzenia uczestników
Rekolekcji Ewangelizacyjnych w
Wojewódzkim Ośrodku Lecznictwa Odwykowego w Gorzycach.
WYBÓR I OPRACOWANIE
KSIĄDZ PIOTR BRZĄKALIK
Wydawnictwo
Archidiecezji
Warszawskiej, Warszawa 1998)

Proboszcz z Ars (25)
W dalszym ciągu kontynuujemy temat o miejscu
najważniejszym, jakim było
dla Jana Vianeya sławetne
Ars, które stało się symbolem jego kapłaństwa i jego
świętości.
ZDOBYCZE DLA DOBRA
I PRACE APOSTOLSKIE
Jednak nie same tylko ciernie
wyrastały na roli Bożej powierzonej
księdzu Vianney; rozkwitały tam
również obficie i piękne, wonne
kwiaty - niewinności i pobożności.
Proboszcz z Ars wcześnie pomyślał
o tym, by zgromadzić dokoła siebie

grono osób, które wraz z kapłanem
tworząc serce parafii, dopomagałyby mu w dziele wnikania do wnętrza dusz i zdobywania ich dla Boga. Środkiem zdobywczym miała
być Eucharystia.
Skromny ten wiejski proboszcz
przewidział, na długo przed współczesnymi mu, że nabożeństwo do Przenajświętszej Eucharystii jest i będzie
po wsze czasy, wśród wszystkich
narodów, najpotężniejszym środkiem
wewnętrznego odnowienia.
Miejscowa dziedziczka, panna
d'Ars, była bezsprzecznie miłosierną i
dzielną chrześcijanką; wszakże nie
można było powiedzieć o niej, że
dostateczną już odznaczała się gorli-

wością. Pobożność jej była jeszcze
surowa i ciasna; brakowało jej bowiem dotychczas światłego i pewnego
przewodnika. Była to - jeśli wierzyć
mamy słowom kuzyna jej, Jana Feliksa des Garets - jedna z tych dusz,
które pod wpływem prądów minionego stulecia usychały w rygoryzmie
jansenistycznym... Przywykła do
trybu życia regularnego, lecz z dala od
Sakramentów; stopniowo dopiero
przez księdza Vianney doprowadzona
została do częstej Komunii świętej i
do praktyk serdecznej pobożności.
Odtąd każdego ranka widywano
ją na Mszy św. Przychodziła do kościoła pieszo, bez względu na pogodę,
nawet po śniegu; gdyż wolała w dro-
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dze rozdawać ubogim pożywienie i
odzież niż jechać karetą. Wieczorami
znów wyruszała w góry do wsi kościelnej, gdzie chętnie odwiedzała
Przenajświętszy Sakrament. Do panny
dArs przyłączyło się kilka osób z
niższych sfer towarzyskich. Wszystkie one u boku księdza Vianney stały
się gorliwymi pracownicami pierwszej
godziny. Były to: wdowa Klaudyna
Renard, matka młodego kapłana;
sześćdziesięcioletnia panna Lacand,
osoba dyskretna i skromna, o której
sądzono, że jest siostrą zakonną, gdyż
zawsze była ubrana czarno - a może
rzeczywiście kiedyś była w jakimś
zgromadzeniu; panna Antonina Pigriaut, która zwabiona sławą świętości
dawnego wikarego z Ecully, osiedliła
się w Ars, aby każdego dnia budować
się widokiem jego cnót przedziwnych.
Te gorliwe osoby pozyskały i inne;
przyłączyły się też do nich i dziewczęta, zrzeszone przez ks. Vianney'a
w bractwie różańcowym, oraz kierowniczki domu Opatrzności, które
niebawem ujrzymy przy pracy.

człowiek, który już od wielu lat nie
żyje. Zaszedłszy z rana do kościoła,
by zmówić pacierz przed udaniem się
w pole, pozostawił motykę u drzwi
kościelnych i zapamiętał się zupełnie
w obliczu Boga. Sąsiada, który pracował opodal i zwykł był widywać go
przy robocie, zadziwiała teraz jego
nieobecność. Powracając do domu,
wpadł na myśl, by wstąpić do kościoła. I tam go znalazł istotnie. Co tu
robisz tak długo? zapytał. A zapytany
odrzekł mu z prostotą: Patrzę na Pana
Boga, a Pan Bóg patrzy na mnie... Tak
jest, moje dzieci - dodawał ze łzami
proboszcz z Ars - w tych prostych
słowach zawiera się cała treść obcowania z Bogiem.

Tak tedy, począwszy już od roku
1825, zanim jeszcze tłumnie zaczęli
napływać pątnicy, stale zastać można
było w kościele osoby adorujące ukrytego Zbawiciela. Nie przypominam
sobie - opowiada nauczyciel Pertinand
- bym kiedykolwiek, zaszedłszy do
kościoła, nie zastał tam kogoś odbywającego adorację. Niektóre z tych
prawych chrześcijanek zmarły później
jak święte.
Zacne te dusze kroczyły również, choć bezwiednie, po drogach
mistycznych. Przeciągając chwile
nawiedzin Przenajśw. Sakramentu
niewiele mówiły do Pana, lecz czuły
się szczęśliwe w Jego obecności. Za
przykładem niewiast poszedł najpierw
pewien poczciwy gospodarz, stary
Ludwik Chaffan-geon. Należał on do
dawnego bractwa Przenajświętszego
Sakramentu, lecz dotąd prawdopodobnie nie wyróżniał się wśród tłumu,
zadowalając się trzymaniem świecy w
dni, w których bywało błogosławieństwo lub wychodziła procesja. Był to
człowiek głębokiej wiary, który gubiąc się, niby Hiob lub Tobiasz, w
tłumie pogan, przez słowa gorącej
zachęty swego pasterza dał się całkowicie pozyskać dla Boga.
Posłuchajmy, jak sam proboszcz
z Ars opowiada o tym wzruszającym
wydarzeniu: Był tu w parafii pewien

wiera wpływ, gdy je praktykują mężczyźni. Nie łudźcie się - dodawał,
zwracając się do członków związku
eucharystycznego - wy, jako bracia,
obowiązani jesteście do życia doskonalszego niż ogół chrześcijan.
Przyznać trzeba, że wśród mężczyzn ksiądz Vianney nie miał takiego
powodzenia, jakiego pragnął. Być
może, że w płomiennej żarliwości
swej zbyt wiele od nich żądał. Rozumiemy, że nie mógł, w myśl statutów
bractwa, doprowadzić ich do codziennego odwiedzania Przenajświętszego
Sakramentu, bo roboty całodzienne
zatrzymywały ich w polu. W tej mierze stary Chaf- fangeon nie znalazł
naśladowców. Mimo to jednak, cel
zrzeszenia dostatecznie został osiągnięty, gdy mężczyźni w Ars zaczęli
regularnie uczęszczać na nabożeństwa
niedzielne i zachowywać się tak przykładnie, że budzili tym wielki podziw
obcych przybyszów. Niekiedy nawet
część ich pozostawała po nieszporach
przez godzinę na modlitwie przed
wystawionym Przenajświętszym Sakramentem.
Uroczystość Bożego Ciała w
Ars w r. 1818 jeszcze odbyła się w
sposób zwykły, ponieważ nowy Proboszcz nie zdążył wszystkiego zorganizować tak, jakby pragnął; lecz już w
następnym, 1819 r. rozwinął wszelki
możliwy przepych. Poniósł znaczne
koszty, by sprawić dzieciom w parafii
białe ubranka. Pamiętajcie - mówił
im, sam przybierając je w długie szaty
- że stoicie przed Panem Bogiem i że
zastępujecie miejsce Aniołów.

Ksiądz Vianney sądził bardzo
słusznie, że parafia jego dopiero wtedy wdroży się poważnie do praktyk
religijnych, gdy uda mu się zdobyć
młodzież i mężczyzn. Aby ich pozyskać dla czci Pana Jezusa w Eucharystii nie wprowadził nic nowego,
lecz zadowolił się tylko tchnieniem
życia w zamierające dotychczas bractwo Przenajświętszego Sakramentu.
Mężczyźni - mówił - tak samo jak i
niewiasty, mają duszę, którą zbawić
powinni. Wszędzie oni są pierwsi:
czemużby nie mieli pierwszymi być w
służbie Bożej i w oddawaniu czci
Panu Jezusowi w Sakramencie miłości? Nabożeństwo to większy wy-

Bractwo Przenajświętszego Sakramentu, przeznaczone w zasadzie
dla samych tylko mężczyzn, ściągnęło
w późniejszym czasie do szeregów
swych niewiasty i młode dziewczęta,
które więcej okazywały gorliwości.
Na odwrót zaś - i jest to szczegół dość
ciekawy - starsi mężczyźni i młodzieńcy zyskali pozwolenie zapisania
się do bractwa Różańca świętego,
przeznaczonego dla samych tylko
niewiast, lecz nakładającego mniej
uciążliwe obowiązki.
Podobnie też, kiedy 17 grudnia
1845 roku ksiądz Vianney przyłączył
swą parafię do arcybractwa Najświętszej Panny Zwycięskiej, ustanowionego w Paryżu dla nawrócenia
grzeszników, sześćdziesięciu mężczyzn i młodych ludzi do niego się
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zapisało. Nabożeństwo to wymagało
od nich odmówienia tylko jednego
Zdrowaś Maria codziennie, a nadto,
co zaznaczyć trzeba, w szczególniejszy sposób drogie było samemu proboszczowi.
Ksiądz Vianney przewidywał jasno, że tak zwane dzieła parafialne
zawsze tylko elitę duchową zgromadzać będą; lecz pozostawały mu inne
jeszcze środki do wywierania zbawiennego wpływu na większość parafian. Czyż gospodarze rolni, zajęci
przez cały tydzień, nie mogli rano i
wieczorem odmówić pacierza, a nawet wstąpić na chwilę do kościoła
przed wieczornym spoczynkiem?
Niestety! około roku 1818 w parafii mało kto się modlił! Ponieważ
piękny zwyczaj wspólnej modlitwy
zarzucony był w rodzinach, jął się
wpierw ksiądz Vianney wszelkimi
siłami pracy nad wznowieniem dawnej tradycji. Następnie zaś, idąc za
naturalnym biegiem rzeczy, pomyślał
o tym, by tę modlitwę familijną zamienić na ćwiczenia publiczne. Toteż
w niedługim czasie, co wieczora widziano parafian z Ars na odgłos
dzwonu ściągających do kościoła ze
wszystkich stron - niby jedna wielka
rodzina - aby odmówić wspólnie pacierz wieczorny i koronkę. Ksiądz
Vianney odważył się jeszcze na większe rzeczy. Usiłował podsunąć swym
parafianom pewne praktyki pobożne,
mniej zwykłe, a nadające pobożności
jakby pewną cechę wykończenia.
Mianowicie doradził im odbywanie
codziennego rachunku sumienia, i
nawet krótkie czytanie pobożne, przynajmniej w porze zimowej, aby przez
to w sercach ich głębiej wyryć prawdy
wiary .
Proboszcz z Ars nie sądził, iżby
ludzie przywiązani do roli, lub rękodzielnicy, niezdolni byli do życia
wewnętrznego. Bracia moi - mówi do
nich - Bóg nie na długie i piękne modlitwy uwagę zwraca, lecz na te, co z
głębi serca pochodzą... Nic łatwiejszego, jak modlić się do Pana Boga i
nic bardziej pocieszającego. Duszom
bardziej subtelnym, które rozpoznawał w tłumie, ukazywał szczyty, o
których dotąd nie marzyły nawet.
Nie znał on dwóch różnych sposobów pojmowania życia nadprzyrodzonego, innego dla siebie a innego
dla drugich. Niektórym duszom

uprzywilejowanym zwierzał uczucia,
jakimi wzbierało jego serce: Gdy się
kogoś bardzo miłuje - mówił - czyż
potrzeba widzieć go, by o nim myśleć?... Nie! - jeśli miłujemy Pana
Boga, modlitwa stanie się dla nas
rzeczą tak zwykłą, jak oddychanie...
jakże to pięknie rzec od samego rana:
Chcę, aby wszystko, co w dniu dzisiejszym uczynię i cierpieć będę, było
na chwałę Bożą... Nic dla świata lub
dla własnej korzyści; wszystko, aby
się przypodobać Zbawicielowi!... W
ten sposób dusza jednoczy się z Bogiem; Jego tylko widzi, dla Niego
tylko działa. Powtarzajmy często:
Boże mój, miej litość nade mną! - tak,
jak dziecko mówi do matki: Podaj mi
rękę, daj mi chleba. Jeżeli jesteśmy
przytłoczeni jakim ciężarem, pomyślmy zaraz, że idziemy za Jezusem
Chrystusem, dźwigającym krzyż, i
łączmy nasze cierpienia z cierpieniami Boskiego Zbawcy... Jak ze
strony proboszcza z Ars nigdy nie
brakło gorącej zachęty, tak nie zabrakło również chęci gorliwego naśladowania jego przykładu ze strony parafian.
***
Z pociągających nauk proboszcza z Ars korzystały też niektóre parafie sąsiednie, gdzie odbywały się
misje. Ćwiczenia duchowne były dla
mieszkańców tego zapomnianego
zakątka departamentu Ain nieodzowną koniecznością. Terytorium
to, należące niegdyś do dawniejszej
diecezji Belley, doczekało się, w ciągu 30 lat, tylko raz odwiedzin swego
najwyższego duchownego zwierzchnika. Cały szereg drobnych parafii
pozostawał bez pasterzy, i ruiny
dzwonnic kościelnych, zburzonych w
czasie rewolucji przez sanskjulotę
Albitte'a, były widocznym znakiem
wielkiego opuszczenia duchowego
mieszkańców smutnej krainy bagnisk
i jezior.
Udział zakonników - kartuzów z
Lyonu - w tej kampanii duchownej
nie wystarczał, i dlatego okoliczni
kapłani własnymi siłami zorganizowali samopomoc, której najpracowitszym i najofiarniejszym członkiem
był proboszcz z Ars. Brał on udział,
jako kaznodzieja i spowiednik, w
misjach i nabożeństwach jubileuszowych, w Trevoux, w Saint-Trivier-sur
Moignans w Montmerle, w Chaneins,
w Limas i Saint- Bernard. Bez wzglę-

du na to, czy przybywał tam na zwykłe zaproszenie ze strony kolegów,
czy też na rozkaz biskupa, jednakowo
oddawał się ksiądz Vianney pracy nad
duszami z wielką radością i zapałem.
Kapłani, którzy widzieli go przy robocie, mogli mieć zrazu pewne wątpliwości, co do jego wiedzy i zdolności; niebawem wszakże wysoce poważać go zaczęli: surowy tryb życia,
głęboka pobożność, a nawet... jego
wymowa bez sztucznych ozdób, zyskały mu, jeśli nie podziw, to zaufanie
ogółu.
Podczas wielkiej misji w
Trevoux, która rozpoczęła się, w
pierwszych dniach roku 1823, ks.
Vianney miął wielkie powodzenie.
Kaplica, w której słuchał spowiedzi,
nie opróżniała się. Zatrzymał się
wówczas u dawnego swego kolegi z
Verrieres, niejakiego Morel'a, który
był gospodarzem pensjonatu. Zacny
przyjaciel wieczorami daremnie czekał na niego z obiadem!... Przez kilka
dni już o północy szedł po swego
gościa do kościoła i tam zastawał go
słuchającego spowiedzi.
W nocy przed zakończeniem
misji taki był natłok dokoła proboszcza z Ars, że tłum, borykając się, o
mało nie wyniósł z kościoła spowiednika wraz z konfesjonałem. Było to
jedyne wspomnienie z Trevoux, o
którym ksiądz Vianney chętnie opowiadał, śmiejąc się przy tem serdecznie.
Do penitentów Proboszcza z Ars
należała wówczas cała miejscowa
elita. Panowie z podprefektury oraz
adwokaci, zwracali się do niego o
radę w sprawach sumienia. Delikatne
te przysługi duchowne spełniał święty
kapłan, bez względu na osoby, z iście
apostolską swobodą. Podprefekt zawsze tylko z podziwem wspominał o
nim później. I choć wychwalał mądrość i łagodną stanowczość udzielanych przezeń rad, stwierdzał jednak z
pewną rezygnacją, że Proboszcz z Ars
okazywał się bez litości w sprawie
wieczorów i balów w podprefekturze.
Szczęśliwe czasy, kiedy to podprefekci udawali się do świętych po duchowne kierownictwo!
Pod koniec misji odbywała się
niezwykła ceremonia publicznego
ponawiania przez kapłanów świętych
zobowiązań, jakie przyjęli oni na
siebie otrzymując kapłaństwo. Cere-

serce ewangelii 12
monia ta była zupełnie zrozumiała w
owych czasach, gdy odstępstwa księży, zaprzysiężonych w okresie rewolucji, nie należały do rzadkości. W
Trevoux ks. Vianney'owi przypadło w
udziale podawanie każdemu ze
współbraci kapłanów księgi Ewangelii
i wymawianie przy tym uświęconej
zwyczajem formuły: Czy wierzysz w
Świętą Ewangelię Pana naszego Jezusa Chrystusa?... Proboszcz z Ars
spełniał to z taką pobożnością, że sam
wyraz jego twarzy i dźwięk jego głosu
wszystkich kapłanów wzruszały do
głębi.
W czasie dwutygodniowego pobytu księdza Vianney na misji w Saint-Trivier straszna wieść przeraziła
jego parafian. Rozeszła się pogłoska,
że proboszcz zmarł z przemęczenia w
konfesjonale... Pogłosce tej, nie pozbawionej jednak pewnej podstawy,
wkrótce zaprzeczono. W rzeczywistości święty, wyszedłszy na czczo w
kierunku Saint-Trivier, zabłąkał się w
śniegach, gdzie go znaleziono omdlałego.
W Montmerle, podczas jubileuszu w roku 1826, dla braku miejsca
na plebanii, umieszczono księdza
Vianney'a w domu wiekowej sześćdziesięcioletniej panny Mondesert,
przy ulicy des Minimes, tuż obok
kościoła. Zaledwie zainstalował się u
tej czcigodnej osoby - która bez żadnego wynagrodzenia pełniła obowiązki zakrystianki - poprosił ks.
Vianney, by służąca ugotowała mu
ziemniaków i zaniosła je z garnuszkiem na górę, do zajmowanego przezeń pokoju.
Po ukończeniu nabożeństwa jubileuszowego, proboszcz z Montmerle
udał się do swej parafianki, by jej
podziękować za gościnę udzieloną
sąsiadowi, przy czym wspomniał o
wynagrodzeniu. - Nawet nie ma o
czym mówić, księże proboszczu rzekła zacna niewiasta - bo ksiądz
Vianney, prócz prześcieradeł, niczego
nie potrzebował! - Ale przecież pani
go stołowała; bo nigdy nie widzieliśmy go na plebanii. - I u mnie też nic
nie jadł - odparła panna Mondesert. Przychodził tu tylko na jakie pięć
minut około południa.
W tej chwili nadeszła służąca i
opowiedziała historię z garnkiem
ziemniaków. Udano się na górę. Garnek stał ukryty pod okapem kominka i
był całkiem próżny... Przez dziesięć

dni, spędzonych w Montmerle, ksiądz
Vianney żywił się jedynie tymi ziemniakami! Proboszcz z Montmerle,
któremu ta rzecz wydawała się nie do
wiary, zarządził indagację w parafii,
przy czym okazało się, że święty jego
współpracownik nigdzie nic więcej
nie jadł.
Na nabożeństwo jubileuszowe w
Saint-Bernard on tylko jeden przybył
do pomocy proboszczowi tej parafii.
Gdy wszyscy chcieli iść do spowiedzi
do proboszcza z Ars, miejscowy
ksiądz, jak się zdaje, nie czuł się wcale dotknięty tą dezercją... Do kapłanów, którzy go w tym czasie odwiedzili, rzekł żartobliwie: Mam dobrego
pracownika: pracuje i nic nie je. Cała
parafia zbiegła się, by go słuchać.
Robotnicy z winnic i fornale, nie
chcąc nic utracić z jego kazań, porzucali robotę i biegli do kościoła. Jeśli
nam potrącicie z płacy za czas stracony - mówili zdumionym gospodarzom
- zapłacimy, ale zależy nam na tym,
by posłuchać Proboszcza z Ars.
Wiele dobrego zdziałał podówczas w Saint- Bernard i jego praca
ówczesna długotrwałą przyniosła
korzyść. Wkrótce potem zaprosił go
proboszcz z Limas, by wygłosił szereg
nauk podczas Czterdziestogodzinnego
Nabożeństwa. Tam - opowiadał później - spłatano mi figla. Z początku
wymawiałem się od tych zaprosin,
gdyż nie czułem się na siłach do głoszenia nauk wobec tak wyborowych
słuchaczy; ale ksiądz proboszcz wytłumaczył mi, że chodziło o parafię
wiejską. Poszedłem! Wszedłszy do
kościoła, ujrzałem prezbiterium pełne
księży i kościół pełen ludzi wszelkiego stanu. To mię z początku onieśmieliło. Zacząłem jednak mówić o
miłości Boga, i okazuje się, że jakoś
dobrze poszło: wszyscy płakali.
Udając się na pracę ewangeliczną poza granicę swej parafii, ks.
Vianney zawsze wystara! się przedtem o zastępcę dla swych owieczek, w
razie potrzeby. Zazwyczaj prosił o
zastępstwo swego sąsiada, ks. proboszcza z Savigneux, parafii odległej
o dwa kilometry od Ars. Zresztą każdego tygodnia powracał do Ars, by
niedzielę spędzić wśród swych ukochanych owieczek.
W czasie misji w Trevoux, w
najgorszą porę, w styczniu, bohaterski
pasterz pieszo, wśród ciemnej nocy, w

dodatku po strasznych drogach przechodził dwie długie mile, dzielące
go od własnej parafii. Burmistrz Mandy, zaniepokojony o swego świętego
proboszcza, często w sobotę posyłał
po niego syna, Antoniego. Nawet
wśród śniegów i mrozów zimowych opowiadał Antoni Mandy - rzadko
kiedy szliśmy najkrótszą i najwygodniejszą drogą. Ksiądz Proboszcz zawsze po drodze jakieś duchowne posługi oddawał chorym. Nigdy jednak
droga mi się nie dłużyła, gdyż sługa
Boży znakomicie umiał skracać ją
opowiadaniem niezmiernie zajmujących wydarzeń z życia świętych. Jeśli
kiedy uczyniłem uwagę, że chłód
przenikliwy, lub że droga zła, miał
zawsze gotową odpowiedź: święci,
mój drogi, daleko większe znosili
cierpienia. Ofiarujmy to Panu Bogu.
Jak tylko skończył duchowną rozmowę, odmawialiśmy koronkę. Do dzisiejszego dnia przechowuję w pamięci
budujące wspomnienie tych świętych
rozmów.
Ksiądz Vianney, który w całym
swym życiu kapłańskim nie odbył ani
jednej podróży dla samej tylko przyjemności, niejednokrotnie, aż do
ostatniej choroby swej, opuszczał dom
dla oddania usługi braciom-kapłanom.
Ponieważ w niezwykłej uprzejmości
swej niczego im nie odmawiał, uznawano, że nadaje się do wszelakiej
pracy. Świętość uczynna jest i daje się
wyzyskiwać dla dobrych celów.
Słusznie zauważyła pewna młodociana święta, iż mniej krępujemy się
wciąganiem do pracy tych, którzy
zawsze okazują gotowość do oddania
usługi.
Gdy gdzie zawakowało probostwo - jak się to wydarzyło w Rance i
w Saint Jean de Thurigneux - powierzano księdzu Vianney zastępstwo.
Kiedy proboszczowie, z powodu podeszłego wieku lub choroby, nie mogli zająć się swymi owieczkami - jak
to było z proboszczami w Villeneuve i
w Mizerieux, - kolega z Ars dobrowolnie oddał się im do dyspozycji, gotów
pospieszyć na każde wezwanie, tak w
dzień jak w nocy. Odwiedzał chorych
nie tylko w Rance i Saint Jean de
Thurigneux, lecz także w Savigneux i
w Amberieux en Dombes... Jeśli go
wzywano w niedzielę, wyszedł w
drogę niezwłocznie po sumie, nie
zachodząc nawet na probostwo, i
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powracał na czczo dla odprawienia
nieszporów.
Ksiądz Julian Ducreux - byty
przełożony małego seminarium św.
Jana w Lyonie i od roku 1808 kolejno
proboszcz w Mizerieux, Toussieux,
Sainte Euphemie i Saint Didier de
Formans - wyczerpany pracą, potrzebował bardzo często pomocy proboszcza z Ars, z którym sąsiadował i
którego szczerze cenił. Być może, że
wiązało ich wspólne wspomnienie
przyjaźni z niezapomnianym księdzem Balley. Bądź co bądź, od kwietnia 1820 do maja 1821 r., jak świadczą księgi parafialne w Mizerieux,
Proboszcz z Ars kilkakrotnie przebiegał przestrzeń trzech kilometrów,
dzielącą te dwie malutkie parafie, by
chrzcić owieczki ks. Ducreux, dawać
im śluby, lub chować zmarłych.
Razu pewnego udał się tam na
pogrzeb przy tak dojmującym mrozie,
że powrócił z przemrożoną twarzą.
Innym razem, po oddaniu posług
duchownych w podobnej okoliczności, powrócił w nocy po błotnistych drogach w okropnym stanie;
lecz się nie skarżył; przeciwnie, zdawał się z tego cieszyć.
Kiedyś, sam będąc bardzo cierpiącym, udał się pieszo do chorego w
Savigneux, aby go wyspowiadać. Tak
był osłabiony, iż musiano go na wózku

odwieźć do domu. To samo zdarzyło
się, gdy w pewien dżdżysty dzień
jesienny jakaś rodzina z Rance zażądała jego posługi. Przemoczony do
nitki, trzęsąc się w gorączce, przybywszy do chorego zmuszony był
położyć się tuż przy jego łóżku. Tak
leżąc, wyspowiadał go. Czułem się
gorzej niż sam chory - wyznał po
powrocie.
Niejaka panna Bernard z Fareins, chora na raka, pragnęła, jako
ostatniej pociechy przed śmiercią,
ujrzenia tego Proboszcza z Ars, o
którym tyle jej dziwów opowiadano.
Ksiądz Dubouis zwrócił się w kilku
słowach listownie do księdza Vianney, aby mu donieść o życzeniu chorej - Był to Wielki Czwartek 1837 r., i
sługa Boży miał, wedle zwyczaju,
całą noc następną spędzić w kościele.
- Niezwłocznie puścił się w drogę,
lecz zbłądziwszy, dotarł do Fareins,
obłocony i wyczerpany ze zmęczenia.
Mimo to, nawet szklanki wody dla
pokrzepienia przyjąć nie chciał.
Sława świętości jego tak była
już wielka, że miejscowa ludność
wiejska tłumnie wychodziła z domów,
by go ujrzeć. Pobłogosławiwszy i
podźwignąwszy na duchu biedną
chorą, gorliwy kapłan śpiesznie powrócił do swej parafii, nie chcąc nawet wsiąść do wózka, którym go od-

wieźć chciano.
W roku 1852 - opowiada ksiądz
Beau, proboszcz z Jassans, który przez
lat trzynaście był zwyczajnym spowiednikiem księdza Vianney - ciężko
zaniemogłem. W sam dzień Bożego
Ciała przybył mój kolega z Ars, by
mię odwiedzić. - Całą drogę, w straszliwy upał, odbył pieszo, choć już
poprzednio odprawił był procesję z
Przenajświętszym Sakramentem. A
ileż tego rodzaju szczegółów pozostało w zapomnieniu! Przekraczają
one sity ludzkie i dają się jedynie
wytłumaczyć ukochaniem cnoty posuniętym do bohaterstwa.
(c.d. w następnym numerze

– DOM OPATRZNOŚCI
W ARS.
Przygotował ks.
SE

Krzysztof B. Za: Francis Trochu, Proboszcz z Ars, Święty
Jan Maria Vianney 1786- 1859
(Na podstawie akt procesu kanonizacyjnego i nie wydanych
dokumentów z języka francuskiego przełożył Piotr Mańkowski, biskup kamieniecki, arcybiskup tytularny Aenus), Kraków
2009)

Equipes Notre - Dame ruch duchowości małżeńskiej
DROGA ŻYCIA
DUCHOWEGO
W MAŁŻEŃSTWIE
Dobiega końca kolejny
rok naszej formacji w ekipach
Międzynarodowego
Stowarzyszenia Equipes Notre-Dame. Przed nami jeszcze
spotkania podsumowujące,
Eucharystia
dziękczynna,
spotkanie w ogrodzie farskim, piosenka, kiełbaska z
grila, gry i zabawy i nastąpi
okres wakacji. Temat formacyjny tego roku pracy to
“Droga życia duchowego w
małżeństwie”.

Za nami pewnie już większa
część życia małżeńskiego co pozwoliło z pewną roztropnością spojrzeć na
proponowany temat formacyjny i
uczynić refleksję w tak ważnych
sprawach małżonków. To był dla nas
dobry rok, takie upewnienie się, iż
zaangażowanie się w END pięknie
owocuje, a ruch jest szkołą duchowości małżeńskiej. Jest doświadczeniem
miłości dwojga. To nie teoria, ale
właśnie doświadczenie poszukiwania
Boga w życiu małżonków.
W tym roku także dane było
ekipom sektora śląskiego doświadczyć jedności i międzynarodowości
ruchu. Przez 6 dni marca bieżącego
roku Międzynarodowa Ekipa Odpowiedzialnych (ERI) obradowała w
Krakowie, a w dniu 16 marca uczest-

niczyli z nami w Wielkopostnym
Dniu Skupienia ekip Sektora Śląskiego w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach. Zgromadziliśmy
się na Eucharystii, by pod przewodnictwem księdza biskupa krakowskiego w koncelebrze kapłanów doradców
duchowych ekip składać dzięczynienie Bogu za małżonków END. Następnie zgromadziliśmy się w sali
konferencyjnej, gdzie małżeństwa
ERI w prezentacjach multimedialnych
przedstawiały życie w ekipach na
całym świecie. I tak małżeństwo z
Libanu odpowiedzialne za strefę Europy Centralnej (do której należy
Region Polska) przedstawiło naszą
strefę, małżeństwo z Australi przedstawiało strefę Euroazji, małżeństwo z
Portugalii przedstawiło strefę Euro-
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afryki, a małżeństwo z Brazylii przedtawiło strefę Ameryki. To i Ze MouraSoares para dopowiedzialna za END
przedstawiła kierunki formacji i rozwoju ruchu na najbliższe lata. Kapłan
doradca duchowy ERI Jacinto Farias
mówił o swojej posłudze doradcy
duchowego. Głos zabierały jeszcze
pary odpowiedzialne za ekipy satelickie oraz sekretariat END. Przedstawione prezentacje zwiększyły naszą
wiedzę o ekipach na świecie, ale
przede wszystkim zwiększyły poczucie jedności ruchu oraz upewniły o
głębokim osadzeniu ruchu w Koście-

le. Oczywiście był czas na indywidualne rozmowy co pozwoliło na zawiązanie przyjacielskich relacji.
Wiele dni po tym jakże pięknym
i pełnym dynamizmu spotkaniu zrodziła się w nas refleksja, iż jest nas już
ponad 131 700 małżonków i ponad
8000 kapłanów doradców duchowych
w 79 krajach świata, a Stowarzyszenie
nie ma prezesa, rady nadzorczej czy
też innej osoby, która pobierałaby
wynagrodzenie za posługę. Każda
posługa czyniona przez parę małżeńską czy kapłana jest darem dla braci.
I tak jest już od 1938 roku czyli od

jego zainicjowania. END jest ruchem
powołania, a nie przynależności; jest
ruchem skoncentrowanym na parze
małżenskiej, a nie na rodzinie czy
grupie; jest ruchem formacyjnym, a
nie ruchem akcji; ma swoją strukturę:
to sieć, a nie piramida. Małżeństwo to
bezinteresowny dar z siebie jakim
małżonkowie nieustannie wzajemnie
się obdarowują, a to nie takie proste.
Czy już tego doświadczasz?

Bernadeta i Piotr

Pierwsza i Wczesna Komunia Święta
Od września ubiegłego
roku dzieci sześcioletnie
pragnące
przystąpić
do
wczesnej Komunii oraz drugie klasy szkół podstawowych rozpoczęły przygotowania do przyjęcia po raz
pierwszy Pana Jezusa do
swojego serca. Przygotowywały się całe rodziny poprzez
comiesięczną niedzielną liturgię, do której w sposób
czynny włączali się rodzice z
dziećmi.
6 kwietnia br. odbyła się w naszym kościele pierwsza spowiedź.
Dzieci wraz z rodzicami przybyły do
kościoła, by spotkać się z Jezusem
Miłosiernym w sakramencie pokuty i
pojednania. Po krótkiej modlitwie
poprowadzonej przez Księdza Proboszcza rodzice odpalili od paschału

świece i towarzyszyli swoim dzieciom
do kratek konfesjonału. Wszyscy byli
bardzo przejęci, a nawet trochę wystraszeni lecz po otrzymaniu rozgrzeszenia na ich twarzach zagościł
uśmiech
5 maja na uroczystej mszy świętej o godz. 11.15 dzieci przystąpiły do
Wczesnej i I-szej Komunii świętej.
Liturgii przewodniczył Ksiądz Proboszcz Krzysztof Błotko. Czynnie
włączyli się również rodzice, przez
których zostały odczytane czytania
mszalne i modlitwa wiernych oraz
odśpiewany psalm. Najważniejsze w
tym dniu były jednak dzieci, które
modliły się, recytowały wiersze i
zaniosły dary do ołtarza. Po południu
odbyły się uroczyste nieszpory, w
czasie których dzieci wyraziły swą
wdzięczność Panu Jezusowi za przyjęcie Go do swoich serduszek i
otrzymały pamiątkowe obrazki.
Tradycyjnie na zakończenie Bia-

łego Tygodnia odbyła się pielgrzymka
do Łagiewnik, Kalwarii Zebrzydowskiej i Wadowic. Dzieci uczestniczyły we Mszy św. odprawionej w pięknym sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach, modliły się
przy relikwiach św. Siostry Faustyny i
uczestniczyły w spotkaniu z siostrą,
która w bardzo przystępny sposób
przybliżyła życie Apostołki Miłosierdzia.
W tym roku do Komunii przystąpiło 129 dzieci:
97 z Boguszowic
23 z Gotartowic
9 do wczesnej Komunii.
Ksiądz Proboszcz dziękuje rodzicom za dar złożony na potrzeby
Kościoła oraz za zaangażowanie w
przygotowanie tej uroczystości.

Alina Macionczyk
Barbara Sojka

Moje wspomnienia z dnia I–szej Komunii Świętej

Magda II c

Julia Kaźmierczak II c
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Patrycja Wasilewska II a

Wierzę i wiem (3)
Rozpoczęte uprzednio
rozważania obracały się wokół wiary jako daru i łaski
Bożej danej osobiście każdemu człowiekowi we wspólnocie Kościoła, a także roli
człowieka, a w szczególności
jego wolnej woli, w odpowiadaniu na Boże wezwanie.
Dzisiaj zastanowimy się nad
osobistą wiarą i zagrażającymi jej kryzysami.
WZROST WIARY
Wzrost wiary zależy od poznania Boga objawiającego się w Jezusie
Chrystusie i od osobistego doświadczenia żywego Boga w Kościele.
Katechizm zwraca uwagę na
wzajemne powiązanie wiary i poznania. Wychodząc od twierdzenia św.
Anzelma „wiara szuka zrozumienia”,
Katechizm naucza: „Jest charakterystyczne dla wiary, że wierzący pragnie lepszego poznania Tego, w którym złożył swoją wiarę, i lepszego
zrozumienia tego, co On objawił;
głębsze poznanie będzie domagać się
z kolei większej wiary, coraz bardziej
przenikniętej miłością” (KKK nr 158).
Poznawanie Boga polega na
słuchaniu tego, co On mówi o sobie,
ponieważ tylko Bóg może mówić
o sobie prawdziwie). Dlatego też
Katechizm zauważa, że aby wzrastać

w wierze i wytrwać w niej do końca:
„musimy karmić ją słowem Bożym
oraz prosić Pana, aby pomnażał nam
wiary (Mk 9,24; Łk 17,5; 22,32)”
(KKK nr 162).
Poznawanie Boga jedynego w
Trójcy nie oznacza „zrozumienia” do
końca tajemnicy Objawienia Bożego,
gdyż jest procesem revelatio, czyli
odsłaniania i zasłaniania prawdy wiary. Każdy z nas uczestniczy w tym
procesie kiedy z pokorą przyjmuje
prawdy objawione i stara się je zrozumieć podczas refleksji i na modlitwie.

KRYZYS WIARY
W myśl nauczania Katechizmu,
do przyjęcia wiary konieczny jest ze
strony człowieka pewien wysiłek a
także bezpośredni i osobisty kontakt
ze świadkami wiary (KKK nr 30). W
związku z tym można stwierdzić, że
przyczynami niewiary są: brak wysiłku osobistego do spotkania z żywym
Bogiem i brak kontaktu ze świadkami
wiary.
Trzeba zauważyć, że brak wysiłku prowadzi do braku doświadczenia i przeżycia wiary. Dlatego kryzys
wiary, a nawet możliwość jej utraty,
wynika często z braku doświadczenia
Boga, to jest braku osobistego przeżycia obecności i działania Trójjedynego
Boga. Człowiek może stracić żywą
relację z Panem, a kwestię wiary

ograniczać ewentualnie do sfery intelektualnej. Brak doświadczenia żywego Boga jest wynikiem zaniedbań w
życiu religijnym, zwłaszcza zaniedbań
w modlitwie i w życiu sakramentalnym.
Kontakt ze świadkami wiary
wiąże się z udziałem wierzących w
różnych grupach formacyjnych i
wspólnotach wiary. Jeżeli ktoś w
swojej rodzinie nie znajduje świadectwa wiary, to powinien szukać innej
możliwości bycia w obecności autentycznych świadków. Taką rolę pełni
też wspólnota parafialna, w której
można spotkać świadków wiary.
Zgodnie z nauką Katechizmu
istnieją jeszcze inne przyczyny kryzysu wiary. Ograniczymy się jedynie do
zauważanie niektórych: bunt przeciw
obecności i ogromu zła w świecie;
niewiedza i obojętność religijna; troski doczesne i bogactwo: „troski doczesne i ułuda bogactwa zagłuszają
słowo” (Mt 13,22); zły przykład wierzących; prądy umysłowe wrogie
religii; skłonność człowieka do ukrywania się przed Bogiem ze strachu
(zły obraz Boga); ucieczka przed
wezwaniem Boga (KKK nr 29).
Przyczyny kryzysu wiary nakładają się najczęściej na siebie i są złożone. We współczesnym świecie są
jednak najczęściej związane z rozwojem techniki (Internet, komórki),
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zaniedbaniami duchowej sfery życia,
brakiem doświadczenia religijnego.

WIARA DOJRZAŁA
W myśl nauki Soboru Watykańskiego I zawartej w Konstytucji dogmatycznej o wierze katolickiej (Filius Dei) wiara jest przede wszystkim
posłuszeństwem Bogu, to znaczy jest
przyjmowaniem słowa Bożego przekazywanego przez Kościół i uznawaniem tego słowa za prawdę w oparciu
o autorytet Boga, który nie może się
mylić ani wprowadzać w błąd. Z
kolei Sobór Watykański II opisuje
wiarę jako odpowiedź na wezwanie
Boże. Odpowiedź ta wyraża się w
całym życiu wierzących i obejmuje
wszystkie aspekty ludzkiego życia.

swojej codzienności.

we wspólnocie Kościoła.

Wiara dojrzała jest stała, mocna
i pewna, pewniejsza niż wszelkie
ludzkie poznanie. Wiara dojrzała nie
zna wątpliwości, jedynie trudności
(KKK nr 157). Pytania dotyczące
wiary nie muszą świadczyć o wątpliwościach. Mogą służyć głębszemu
poznaniu i zrozumieniu Bożego Objawienia.

Idąc za myślą Benedykta XVI,
można stwierdzić, że człowiek dojrzałej wiary jest jak otwarta księga, opowiadająca o doświadczeniach nowego
życia w Duchu Świętym.

Wiara dojrzała musi być całkowicie wolnym aktem ludzkim. Na
aspekt wolności w wierze kładzie
akcent Sobór Watykański II . Bóg w
Jezusie Chrystusie traktuje nas jak
przyjaciół i oczekuje wolnej odpowiedzi na Jego zaproszenie do wspólnoty życia i miłości.

Łącząc naukę obu Soborów
można powiedzieć za Papieżem Benedyktem XVI, że wiara katolicka jest
osobistą relacją z Trójjedynym Bogiem, która wyraża się w ufnym zawierzeniu Bogu i w posłuszeństwie
Temu, który daje nadzieję i miłość.
Dojrzała wiara jest w związku z tym
pełnym zaufaniem objawiającemu się
Bogu i doskonałym posłuszeństwem
Jego woli. Katechizm mówi, że wzorem posłuszeństwa wiary jest Abraham, a Dziewica Maryja jest najdoskonalszym urzeczywistnieniem posłuszeństwa wiary (nr 144).

Wiara dojrzała stanowi początek
radosnego przeżywania szczęścia
wiecznego. Katechizm przytacza
słowa św. Bazylego Wielkiego: „W
chwili gdy kontemplujemy dobra
zapowiedziane przez wiarę, jakby
odbite w zwierciadle, to jakbyśmy już
posiadali te cudowne rzeczywistości,
którymi, jak zapewnia nas nasza wiara, kiedyś będziemy się radowali”
(KKK nr 163). Dlatego też wiara
dojrzała jest radosna pomimo życiowych trudności i „nocy wiary” związanych z obecną sytuacją doczesnego
pielgrzymowania (por. KKK nr 165).

Można wskazać niektóre cechy
dojrzałej wiary. Przede wszystkim jest
ona czynna przez miłość, obejmując
wszystkie sfery ludzkiego życia. Odpowiadając z miłością Bogu na Jego
Słowo wierzący stara się Nim żyć w

Wiara dojrzała jest wreszcie
wiarą wspólnotową, eklezjalną, to
znaczy jest w pełni przeżywana razem
z siostrami i braćmi w Chrystusie.
Wiara taka sprzeciwia się wszelkiemu
indywidualizmowi i jest przeżywana

Na koniec odpowiedzmy sobie
na kilka pytań będących swoistym
rachunkiem sumienia:
Czy dobrowolnie wątpiłem o
prawdach wiary? (jakich?); Czy wstydziłem się swojej wiary?;
Czy starałem się o pogłębienie
swojej wiedzy religijnej przez słuchanie kazań, czytanie Pisma Świętego,
książek religijnych itp.?; Czy poddawałem się rozpaczy i zwątpieniu? Czy
przeszkadzałem drugim w spełnianiu
praktyk religijnych, np. w rodzinie, w
środowisku pracy…?; Czy swoim
przykładem przybliżałem ludzi do
Boga?; Czy występowałem przeciw
nauce Bożej lub nauce Kościoła?;
Czy narażałem się na utratę wiary
przez złe widowiska, filmy, książki,
programy telewizyjne, towarzystwo?;
Czy ceniłem pieniądz, wygody, przyjemności, sport... itp. bardziej niż
sprawy Boże i zbawienie własnej
duszy?
Na podstawie: Ks. Włodzimierz Wołyniec, Dar wiary –
wzrost wiary – kryzys wiary – dojrzała wiara, PWT Wrocław

Martyna Pope


Konwent kapłanów dekanatu Boguszowice
Co roku, w czasie Oktawy
Uroczystości
Zmartwychwstania
Pańskiego,
kapłani wszystkich dekanatów gromadzą się na wspólnej modlitwie i świętowaniu.
O włączenie się do tej modlitwy proszą także wiernych
różnych parafii. W tym roku
okazję do takiego spotkania
mieliśmy w parafii św. Anny
w Świerklanach.
Konwent wielkanocny to wydarzenie
szczególne,
nawiązujące
do zgromadzenia apostołów radują-

cych się w Wieczerniku spotkaniem
ze Zmartwychwstałym. Tegoroczne
spotkanie kapłanów naszego dekanatu
odbyło się we wtorek wielkanocny,
2 kwietnia. Najpierw wraz ze świerklańskimi parafianami przeżywaliśmy
wspólną Eucharystię, w czasie której
modliliśmy się za kapłanów pracujących w dekanacie, tych, którzy wcześniej w nim duszpasterzowali, kałanów pochodzących z naszych parafii
oraz tych, których Bóg powołał już do
siebie. Uroczystej Mszy Świętej
przewodniczył dziekan, ks. Tadeusz
Stachoń, proboszcz parafii w Jankowicach. Homilię wygłosił ks. Euge-

niusz Mencel, ojciec duchowny kapłanów naszego dekanatu.
Po Mszy Świętej przez chwilę
modliliśmy się również przy grobie
śp. ks. Franciszka Grudnioka, a następnie udaliśmy się na spotkanie na
probostwo, gdzie mieliśmy okazję do
wysłuchania uwag ks. dziekana, dzielenia się doświadczeniami duszpasterskimi oraz wspólnego świętowania
przy stole.

ks. Wojtek
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Bierzmowanie A.D. 2013
„Pragniemy, aby Duch
Święty, którego otrzymamy,
umocnił nas do mężnego
wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad” – tymi słowami kandydaci, w czwartek, 25 kwietnia
br. wyrazili wobec Kościoła
gotowość przyjęcia sakramentu bierzmowania. Uroczystej Eucharystii przewodniczył ks. abp Wiktor Skworc,
który 124 młodym osobom
udzielił sakramentu bierzmowania.
Młodzież dwóch parafii: Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz
św. Wawrzyńca (Ligocka Kuźnia)
zgromadziła się w naszej parafialnej
świątyni już przed godz. 17.00. W
czasie trwającej prawie dwie godziny
uroczystej liturgii modliliśmy się o
dary Ducha Świętego dla nich, w
dorosłym i dojrzałym chrześcijańskim
życiu. Odtąd ci młodzi ludzie stali się
odpowiedzialni za swoją wiarę otrzymując na tę drogę specjalne dary. W
homilii Arcybiskup Wiktor przypomniał znaczenie sakramentu oraz
zachęcił do przyjmowania takich
postaw, które rzeczywiście świadczą o
dojrzale przeżywanej wierze. Wraz z
Księdzem Arcybiskupem Mszę Świętą koncelebrowali proboszczowie
parafii, których młodzież przyjmowała sakrament bierzmowania: ks.
Krzysztof Błotko i ks. Bronisław
Matysek, a także dziekan dekanatu
Boguszowice, ks. Tadeusz Stachoń.
Wśród osób przyjmujących ten

sakrament większość stanowili nasi
parafianie. Sakrament ten przyjęli:
Mariusz Beca, Katarzyna Bedka,
Mikołaj Bezeg, Radosław Bębeński,
Anna Brańska, Jakub Buchalik, Aleksandra Bujoczek, Karol Buras, Paweł
Byczek, Dominik Cędrowski, Justyna
Ciszewska, Kamil Cyganik, Małgorzata Czenczek, Dawid Drozdowski,
Piotr Dworok, Kinga Dzierbicka,
Michał Foreiter, Nikola Gajda, Hanna
Garus, Daria Górecka, Agata Gruszka, Karolina Gruszka, Monika Gruszka, Tomasz Hulim, Anna Jakubowska,
Sławomir Janus, Bartłomiej Kasta,
Kamil Kempny, Magdalena Kempny,
Rafał Kolorz, Monika Konsek, Sebastian Konsek, Beata Kowal, Jacek
Kozieł, Dawid Koziołek, Klaudia
Koziołek, Rafał Koziołek, Paweł
Kuczera, Agata Kuśka, Sandra Leśnik, Michał Lewandowski, Damian
Machoczek, Julia Machulec, Magdalena Maciączyk, Martyna Majdanik,
Monika Matuszczyk, Julia Nieckarz,
Kacper Nowak, Izabela Nykiel, Kinga
Nytko, Michalina Oleś, Dominika
Orzołek, Agnieszka Oślislok, Paweł
Oślizlok, Szymon Oślizlok, Katarzyna Piecha, Anna Pierchała, Katarzyna
Pierchała, Damian Piwowar, Marcin
Pleszewski, Jacek Podleśny, Patrycja
Podżorska, Dawid Procek, Julia
Rams, Agata Rąpała, Hanna Remiarz,
Agata Sładek, Piotr Sobiecki, Klaudia
Sobik, Karolina Sojka, Damian Suliga, Fabian Szmid, Kamil Szopa, Karolina Szulik, Radosław Szumilas,
Kewin Szymik, Alicja Tajak, Michał
Tarkowski, Daria Tkocz, Damian
Tlołka, Katarzyna Tomczyszyn, Natalia Torbicka, Sebastian Toszek, Izabe-

 Kącik życzeń 
Pragniemy na łamach
naszej gazetki kontynuować
cykl, dzięki któremu każdy
będzie miał możliwość złożyć
życzenia, przesłać pozdrowienia czy wyrazy wdzięczności dla swoich bliskich,
krewnych, sąsiadów oraz
znajomych.
Zachęcamy
wszystkich do przesyłania
życzeń w wersji elektronicz-

nej
na
adres
e-mail
(serce_ewangelii@op.pl) lub
dostarczenia w wersji papierowej.

la Trojanowska, Patrycja Wawoczny,
Jadwiga Węgrzyk, Adam Woźniak,
Mateusz Zadrożny, Patrycja Zaniewska, Magdalena Zieleźny, Alicja
Zimnol, Damian Zimończyk, Katarzyna Zimończyk oraz 31 osób z parafii św. Wawrzyńca w Ligockiej Kuźni.
Potrzeba było jednak zaangażowania wielu osób, byśmy mogli być
świadkami tej podniosłej uroczystości. Pragnę podziękować przede
wszystkim katechetom i animatorom,
którzy prowadząc spotkania w małych
grupach pomagali w przygotowaniu
młodzieży. Dziękuję paniom: Bernadecie Piechoczek, Joli Kuczerze,
Katarzynie Macionczyk, Alinie Macionczyk, Joannie Bulanda-Gorol,
Dorocie Juraszek, Annie Skrzypiec,
Barbarze Sojce i Lucynie Habraszce.
Paniom Bernadecie Piechoczek i Joli
Kuczerze dziękuję także za trud katechezy gimnazjalnej oraz pomoc w
przygotowaniu przebiegu samej liturgii. Dziękuję osobom, które zadbały o
wystrój kościoła, panu kościelnemu i
organiście, ministrantom i wszystkim,
którzy nawet w najmniejszym stopniu
przyczynili się do uświetnienia tej
uroczystości.
Mam nadzieję, że każdy z
bierzmowańców czuje w swoim sercu
podobną wdzięczność i w swojej
osobistej modlitwie wspomni o
wszystkich, którzy pomogli mu otworzyć się na dar i moc Ducha Świętego.
Młodzież polecam modlitwie wszystkich parafian.

ks. Wojtek



Z okazji zbliżającej się kolejnej
rocznicy urodzin
m am y ks. Proboszcza
Sz. P. Cecylii Błotko

składam y najserdeczniejsze życzenia
B ożego błogosław ieństw a i opieki
M atki B ożej na każdy dzień.
Życzym y długich lat życia w zdrow iu, szczęśliw ości oraz w otoczeniu
sam ych życzliw ych ludzi
Redakcja
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D ostojnym Jubilatom
Helenie i Leonowi
Białeckim
z okazji
60 – tej Rocznicy Ślubu
serdeczne gratulacje
oraz życzenia obfitości łask
Bożych, dobrego zdrow ia,
pogody ducha na kolejne lata
W aszego życia upływ ające w e
w zajem nej życzliw ości, m iłości
i w sparciu bliskich osób
składa
Redakcja

„Czyż nazwy Ducha Świętego
nie napełniają duszy uniesieniem i nie
kierują myśli ku górze, ku Niemu,
który przewyższa wszystko? Bo jest
nazwany Duchem Boga, Duchem
prawdy i Duchem mocy. Duch Święty,
to Jego własne i szczególne imię. Ku
Niemu zwracają się wszyscy, którzy
pragną uświęcenia; Jego pożądają
wszyscy, którzy żyją cnotliwie; On
swoim tchnieniem ożywia ich i
wzmacnia, aby doszli do celu odpowiadającego ich naturze. Jest On
źródłem uświęcenia i światłem dla
umysłu; każdej istocie rozumnej
udziela niejako ze swej jasności, aby
mogła dojść do prawdy. Niedosiężny z
natury, daje się pojąć dzięki swej
dobroci. Napełnia wszystko swoją
mocą, ale udziela się tylko tym, którzy
są tego godni, a daje się im nie jednakowo, lecz dostosowuje swe działanie
do wielkości ich wiary. Prosty w swej
istocie, różnoraki w mocy, całą istotą
pomaga każdemu, lecz całą istotą jest
wszędzie obecny. Rozdaje każdemu, a
sam nie doznaje uszczerbku, każdemu
się udziela, a sam pozostaje nienaruszony. Podobnie i promień słońca
udziela każdemu swego blasku i każdy
nim się cieszy, jak gdyby do niego
tylko należał, a przecież oświeca równocześnie ziemię i morze i całą przestrzeń wypełnia.

Św. Bazyli Wielki

Boguszowickie Emaus
Jak co roku, w jeden z
piątków okresu wielkanocnego, wyruszyliśmy w niezwykłą drogę. Na pamiątkę
wyprawy niektórych uczniów
z Jerozolimy do Emaus, staraliśmy się zrozumieć wydarzenia, które przed laty miały
miejsce w Ziemi Świętej. W
tym roku młodzieży związanej z Ruchem Światło-Życie
w przygotowaniach do tego
wydarzenia pomogła Grupa
Biblijna oraz boguszowiccy
harcerze.
Po Mszy Świętej wieczornej,
26 kwietnia, chętni zgromadzili się w
naszym parafialnym kościele. Tam
rozpoczęliśmy naszą wędrówkę, która
składała się z kilku etapów, odpowiadających różnym ewangelicznym
spotkaniom Jezusa Zmartwychwstałego z uczniami. Jeszcze w kościele
spotkaliśmy kobiety i uczniów, którzy
jako pierwsi dotarli do pustego grobu
Jezusa. Za nimi wyruszyliśmy w poszukiwania. Trasa wiodła ścieżką za
kościołem. Zaraz po zejściu, Grupa
Biblijna uraczyła nas krótkim przedstawieniem sceny ukazania się Jezusa
Marii Magdalenie.
Następnie trasa naszej wędrówki wiodła przez „farski ogród”,
obok „starej fary”, przez park, do
harcówki. Tam przyjęli nad harcerze,
przypominając scenę ukazania się
Jezusa Apostołom w wieczerniku.
Gdy z trudem weszliśmy do środka,
po wprowadzeniu druha Cezarego,
mogliśmy zobaczyć krótką prezentację multimedialną poświęconą osobie
Jezusa Chrystusa. Zaśpiewaliśmy też,
przy wydatnej pomocy drużyny, jedną
z harcerskich piosenek o gotowości do
poświęcenia, a na zakończenie „poczęstowaliśmy się” żołędziami, z
dołączoną „złotą myślą”, oraz zachęceni do zasadzenia nowego drzewka,
mającego symbolizować gotowość do
rozwoju wiary i własnej osoby.
Dalej trasa naszego wędrowania prowadziła ulicami Strażacką,
Jesienną i Ziemską. Tam, na rozwidleniu dróg, zatrzymaliśmy się, by
zobaczyć scenkę ukazania się Jezusa
niedowierzającemu Tomaszowi ode-

graną przez młodzież oazową. Otrzymaliśmy również po ziarnku gorczycy, symbolizującemu naszą wiarą,
która choć mała, może przenosić góry.
Następnie szliśmy w kierunku
Brzezin Miejskich. Zboczyliśmy jednak nieco z głównej drogi, by zatrzymać się przy jednym ze stawów, gdzie
czekały na nas, przygotowane przez
harcerzy, rozpalone ognisko oraz
świeżo upieczone chleby. Całość
przypominała biblijną scenę ukazania
się Jezusa nad Jeziorem Tyberiadzkim. Sami mogliśmy poczęstować się
chlebami, smarując je masłem czosnkowym. Możliwe, że było nawet
smaczniej niż wtedy, gdy przy Jezusie
byli uczniowie. A na pewno było nas
więcej…
Kiedy wróciliśmy na szlak i
przeszliśmy kolejny odcinek, muzyczne wyznanie miłości Piotra zaprezentowała nam Grupa Biblijna. Po
tej scenie niewiele drogi zostało już,
by dotrzeć do kaplicy Najświętszego
Serca Pana Jezusa na Brzezinach
Miejskich. Gościnni mieszkańcy już
na nas czekali z otwartą kaplicą. Mogliśmy w niej uczestniczyć we Mszy
Świętej, jak biblijni uczniowie z
Emaus. Słuchaliśmy ewangelicznego
opisu tego wydarzenia i sami mogliśmy rozpoznać i spotkań Jezusa na
„łamaniu chleba”. Zaś po Eucharystii
wzięliśmy udział w improwizowanej
agapie na świeżym powietrzu.
Wspominając dziś ten niezwykły wieczór należy podziękować
wszystkim, którzy przyczynili się do
jego przygotowania i przeżycia.
Przede wszystkim samym uczestnikom, za to, że zdecydowali się spędzić go na biblijnej wędrówce i rozważaniu słowa Bożego. Dziękujemy
młodzieży związanej z Ruchem Światło-Życie, członkom Grupy Biblijnej
oraz harcerzom na czele z panami
Cezarym
Kaczmarczykiem
oraz
Krzysztofem Liszką. Dziękujemy
mieszkańcom Brzezin Miejskich za
otwarte i gościnne przyjęcie, a także
cukierni „Król” i piekarni „Kristof” za
uraczenie nas swoimi wypiekami. A
wszystkich tych, których ominęła ta
wielkanocna przygoda, zapraszamy
do wędrowania w przyszłym roku.

ks. Wojtek
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Scholka dziecięca na festiwalu piosenki religijnej
w Kostuchnej
W sobotę, 27 kwietnia, o
godz. 8.00, spotkaliśmy się
przed probostwem - scholka
dziecięca w składzie: Natalia
Swaczyna, Kinga Kowalczyk,
Patrycja Drąszczyk, Szymon
Piontek, Franciszek Araszczuk,
Wojtek
Kamiński,
Krzysztof Gamoń z grającymi
na gitarach Rafałem Karwotem i Piotrkiem Tkoczem oraz
nasi opiekunowie: p. Lucyna
Kwiatoń-Skura i ks. Wojtek
Kamczyk.
Autobus przyjechał po nas 8.15.
Do Kostuchnej przyjechaliśmy przed
dziesiątą. Gdy wysiadaliśmy od razu
dostrzegliśmy grupę ks. Sebastiana
Mandrysza, który także przyjechał na
konkurs ze swoją grupą z parafii św.
Michała Archanioła w Orzegowie. Ks.
Wojtek poszedł nas zapisać, a my się
bawiliśmy. Po 10 minutach wrócił

ksiądz i okazało się
że śpiewamy jako 24
grupa! Poszliśmy do
kościoła na oficjalne
rozpoczęcie festiwalu (była to jego dwudziesta edycja), a
później czekaliśmy,
czekaliśmy i czekaliśmy…
Przed
nami
swoje utwory wykonywało kilka fenomenalnych grup, ale
nie zniechęcaliśmy
się. Nareszcie nadeszła nasza kolej. Zaśpiewaliśmy piosenkę „Bóg jest miłością”. Gdy skończyliśmy, ksiądz i pani Lucyna powiedzieli, że zaśpiewaliśmy świetnie.
Więc trzeba było czekać tylko na
wyniki. Niestety nie wygraliśmy, ale
jurorzy powiedzieli, że poprzeczka
była bardzo wysoka. Każdy z nas

otrzymał jednak mały upominek i
smaczny poczęstunek. Gdy wracaliśmy, ksiądz zabrał nas do McDonalda
na pyszne lody. W domu byliśmy
dopiero przed 16.00. Mamy nadzieję,
że za rok uda się zająć miejsce na
podium.

Franciszek Araszczuk

O wierze, nadziei i miłości - spotkanie
z Tomaszem Terlikowskim
9 kwietnia na zaproszenie uczniów, do Gimnazjum
nr 7 przyjechał publicysta
katolicki, doktor filozofii pan Tomasz Terlikowski.
Spotkanie z uczniami klas
trzecich odbyło się w szkolnej bibliotece.
Tomasz Terlikowski starał się
przekonać młodzież, że już teraz powinna zacząć przygotowywać się do
tego, jak być dobrą żoną/mężem i
matką/ojcem. Niezależnie od tego,
czy być może ktoś wybierze w życiu
inną drogę np. kapłańską czy zakonną.
Umiejętności te są uniwersalne i zaprocentują także, gdy ktoś okaże się
być przeznaczony do innego rodzaju
powołania. Dziennikarz wyjaśniał
także, czym jest miłość. Zdefiniował
ją jako dawanie siebie drugiej osobie,
wzięciem za nią odpowiedzialności.
Na całe życie, w zdrowiu i w chorobie. Decyzja ta nie jest prosta i trzeba
do niej dorosnąć. Potrzeba silnej woli,

którą już teraz należy
ćwiczyć oraz odwagi,
która jest darem Ducha
Świętego.
Nie zabrakło tematów nieco bardziej kontrowersyjnych. Uczniowie
pytali o to, w którym
momencie zaczyna się
ludzkie życie; o to, czy
płód jest już człowiekiem.
Dziennikarz tłumaczył, że
życie powinno być chronione od poczęcia, gdyż to jedyny
moment kiedy powstaje nowa istota później następuje tylko wzrost. Choć
zwolennicy aborcji są skłonni przyznać, że płód to żywe stworzenie, to
jednocześnie uważają, że nie jest
"osobą". Ich zdaniem osoba musi być
zdolna do autorefleksji, a płód, czy też
zarodek nie spełnia tego warunku.
Zgodnie z tą definicją mój 6-letni syn
również nie jest osobą, a więc idąc
tym tokiem rozumowania życie kilku-

letnich dzieci również nie musi być
chronione - stwierdził Terlikowski.
Młodzież oceniła spotkanie bardzo pozytywnie. Zdaniem uczniów
spotkanie było ciekawe, a przekazywane treści bez wątpienia bardzo
wartościowe. Z nadzieją na kolejne
takie spotkania...

Michał Dukiel
/Uczeń Gimnazjum,
współorganizator/
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Diamentowe Gody

Czy spotykały nas jakieś troski i
niepowodzenia? Tak były, ale dzięki
ufności w pomoc Bożą i Najświętszej
Panienki udało się je pokonać. Za
fakt, że mąż należał do „Solidarności”
i nie zdjął krzyża zawieszonego w
klasie przez uczniów, był w ciągu 4
lat inwigilowany przez SB. Za to w
1912 r. uhonorowano go Krzyżem
Wolności i Solidarności.

Proszę Czytelników o wybaczenie, bo tym razem będą to
wspomnienia i refleksje osobiste.

Pamiętam ten dzień,
jakby to działo się wczoraj.
60 lat temu, w niedzielę
7 czerwca wracałam z nowego kościoła w Boguszowicach w ślubnym orszaku
obok świeżo poślubionego
męża, w mirtowym wianku, w
białej sukni z 4-metrowym
welonem, w towarzystwie 9
par drużaństwa, najbliższej
rodziny, krewnych i znajomych.
Po ślubie zamieszkaliśmy poza
parafią boguszowicką. A czego przez
te lata udało nam się dokonać? Przez
40 lat pracowaliśmy jako nauczyciele.
Poza tą służbą ja podczas duszpasterzowania trzech proboszczów byłam
członkiem Rady Parafialnej w Szerokiej, przez 20 lat pełniłam funkcję
Terenowego Opiekuna Społecznego, a
przez 10 lat Społecznego Kuratora
Sądowego w swojej miejscowości.
Mąż w tym czasie jako zastępca dyrektora zajmował się więcej sprawami
szkoły. Interesowała go też historia
swojej małej ojczyzny i dzięki jego
staraniom na Drzewie Wolności w
Szerokiej zasadzonym w lipcu 1922
roku, kiedy Śląsk został przyłączony
do Polski, została w 70 rocznicę zawieszona tablica upamiętniająca to
wydarzenie. Druga tablica pamiątkowa, też dzięki niemu, została zawieszona na budynku starej szkoły, by
upamiętnić fakt, że uczęszczał do niej
bohater trzech narodów – Henryk
Sławik, który oddał w czasie wojny
swoje życie, by ratować życie tysięcy
innych Polaków. Prezydent RP Lech
Kaczyński na 2 miesiące przed swą
śmiercią pod Smoleńskiem wyróżnił
go pośmiertnie najwyższym polskim
odznaczeniem - Orderem Orła Białego.
Oboje należymy do Apostolatu
Maryjnego, ja jako dawna członkini
Sodalicji Mariańskiej, mąż pełnił w
tej organizacji funkcję moderatora
diecezjalnego. Był obecny na spotkaniu założycielskim AM w Boguszo-

wnuczki i wnukowie. Najwięcej jednak cenimy sobie zgodę i szacunek w
rodzinie.

Helena i Leon Białeccy 10 lat temu
w czasie Złotych Godów

wicach, również na dwóch jego jubileuszach.
W maju 1997 zaczęła się moja
przygoda z Sercem Ewangelii. Od
tego czasu ukazało się w tym pisemku
ponad 80 moich artykułów na różne
tematy. I jeszcze się z nim nie żegnam.
Za przykładem męża, który napisał monografię swojej miejscowości, zaczęłam się interesować historią
regionu, w wyniku czego napisałam
kilkanaście książek związanych z
tutejszą okolicą. Jedne napisałam
sama, inne we współautorstwie z
mężem. Większość z nich Miejska
Biblioteka w Jastrzębiu-Zdroju przekazała do Śląskiej Biblioteki Cyfrowej i każdy, kto posiada Internet,
może je przeczytać. Także książkę
męża pt.: W obronie godności i praw
człowieka - Rzecz o „Solidarności”
i wydarzeniach w Jastrzębiu-Zdroju
w latach 1980-1989.
Naszym ostatnim dokonaniem
było sprowadzenie w 2012 r. do Szerokiej dzięki kilkuletniej korespondencji, tłumaczonej cierpliwie na
język niemiecki przez mojego brata
Mieczysława Kulę, dzwonu zabranego w czasie ostatniej wojny na cele
wojenne oraz w 2013 r. sprowadzenie
z powrotem sygnaturki z szerockiego
kościoła, dołączonej do kolekcji
dzwonków ks. A. Łatko i wywiezionej
do Loretto za Warszawą. Będzie
wisiała w Dworku pod Lipami,
w dawnym muzeum.
Wychowaliśmy córkę i syna,
dochowaliśmy się dorosłych wnuków.
Nasza rodzina z nauczycielskiej przekształciła się w inżynierską – syn,

Mamy świadomość tego, że inni,
którym Pan Bóg dozwolił dożyć takiego jubileuszu, również mieli bogate życie, czy to pracując ciężko na
kopalni, czy w innym zawodzie, wychowując więcej dzieci niż my, doczekawszy się nie tylko wnuków, ale
i prawnuków; udzielali się w życiu
Kościoła.
Myśmy pracowali na takim stanowisku, na jakim nas Pan Bóg postawił i staraliśmy się wykonywać
swoje obowiązki jak najlepiej. Nie
czekaliśmy na zapłatę czy uznanie, ale
władze miejskie doceniły naszą działalność, przyznając nam w 2002 r.
Nagrodę Miasta Jastrzębia-Zdroju za
upowszechnianie i ochronę dóbr kultury, a w 2010 r. odznaczenie Za Zasługi dla Miasta Jastrzębia-Zdroju, zaś
za staraniem posła na sejm, otrzymaliśmy odznaczenie Zasłużony dla Kultury Polskiej.
Bardzo jesteśmy wdzięczni za
zapraszanie nas od kilku lat na spotkania seniorów w Boguszowicach,
mojej dawnej wioski rodzinnej,
a teraz dzielnicy miasta Rybnika.

Helena Białecka


„Ty, Duchu prawdy, jesteś
nagrodą świętych, orzeźwieniem dusz, światłem w ciemnościach, bogactwem ubogich,
skarbem miłujących, nasyceniem głodnych, umocnieniem
pielgrzymów. Ty, Duchu Święty,
jesteś skarbem wszelkich skarbów.”
św. Maria Magdalena
de Pazzi
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Kongres Misyjny Archidiecezji Katowickiej
„Jesteśmy
światłością
świata” pod takim hasłem
20 kwietnia bieżącego roku
odbył się II Kongres Misyjny
Archidiecezji
Katowickiej,
w którym wzięły udział dzieci
z kółka misyjnego “Mali Misjonarze” działającego w SP
nr 20 w Gotartowicach.
Kongres odbył sie w bazylice
ojców franciszkanów w KatowicachPanewnikach. Po przyjeździe na miejsce w pierwszej kolejności odwiedziliśmy mieszkające naprzeciw bazyliki
Siostry Służebniczki, którym dostarczyliśmy zebrane w szkole zupki
błyskawiczne. Akcję „Gorący kubek
dla dzieci w Kamerunie” przeprowadziliśmy w czasie Adwentu. Misjonarki ze zgromadzenia Sióstr Służebniczek w Panewnikach prowadzą
ośrodki dla dzieci i ludzi dotkniętych
trądem w Kamerunie – tam właśnie
trafią zebrane przez nas zupki.
Po powrocie na teren bazyliki
zarejestrowaliśmy naszą grupę, a
każdy z nas o trzymał papierową dłoń,
którą przyczepił do ubrania. Dłonie te
były w pięciu kolorach symbolizujących pięć kontynentów. Nam przypadł
kolor biały, tzn. że w szczególny
sposób mamy w naszych modlitwach
pamiętać o kontynencie europejskim.
Każdy uczestnik otrzymał również
karteczkę z nazwiskiem misjonarza
lub misjonarki pochodzących z naszej
diecezji, za których zobowiązał się
modlić przez cały rok.
Po rejestracji wszyscy udaliśmy
się do bazyliki, gdzie najpierw nastąpiło zaprezentowanie wszystkich
zgłoszonych grup, a następnie powi-

tanie
wszystkich
zebranych
przez
Księdza Arcybiskupa
Wiktora Skworca.
Najważniejsza
byłą jednak Eucharystia, w której uczestniczyło ok. 700 dzieci, młodzieży i dorosłych dla których
misje są w życiu
ważne oraz kapłani i
przebywający
na
urlopie w Polsce
misjonarze.
Po zakończonej
Mszy w barwnym korowodzie przeszliśmy pod amfiteatr, gdzie na każdego czekał kawałek urodzinowego
tortu. Okazją do świętowania była 170
rocznica działalności Papieskich Dzieł
Misyjnych Dzieci na świecie. Tort
bardzo nam smakował, a organizatorzy przygotowali jeszcze bigos z bułką i gorącą herbatę.
Po zaspokojeniu głodu przeszliśmy do stoisk poszczególnych referatów misyjnych. MIVA Polska zaprezentowała samochody, którymi jeżdżą
misjonarze w Peru i Zambii. Można
było porozmawiać z misjonarzami,
zakupić aniołka-murzynka, biżuterię z
Peru i Boliwii, czapeczkę z Kazachstanu i jeszcze wiele innych przedmiotów wykonanych w krajach misyjnych.
Potem odbyły się jednocześnie
trzy spotkania: dla dorosłych, młodzieży i dzieci. My uczestniczyliśmy
w spotkaniu dla dzieci przygotowanym przez p. Annę Sobiech – moderatorkę PDMD z Warszawy. W czasie

Wrażenia dzieci z udziału w Kongresie …
„Kółko z naszej szkoły pojechało do Katowic Panewnik na II
Kongres Misyjny. Po uroczystej
Mszy św. udaliśmy się na poczęstunek – tort na ok. 700 ludzi i
bigos. Następnie udaliśmy się na
kiermasz misyjny i stoiska z misyjnych krajów. Po dłuższej chwili
wszystkie dzieci zebrały się na
spotkaniu z animatorką. Później

wymienialiśmy się proporcami,
które wcześniej przygotowaliśmy.
Zaraz po tym, odmówiliśmy modlitwę i dostaliśmy świecę, gdyż tytuł
naszego spotkania to: „Jesteśmy
światłością świata”. Na koniec
było wielkie sprzątanie i wszyscy w
dobrym humorze wsiedli do autokaru. Moim zdaniem było super i

tego spotkania zobaczyliśmy przedstawienie o tym jak cenna jest wiara,
śpiewaliśmy piosenki w różnych językach, tańczyliśmy i naprawdę dobrze się bawiliśmy.
O godz. 15.00 odbyło się nabożeństwo światła, na zakończenie którego każda grupa otrzymała świecę bo
jak głosił hymn kongresu:
Jesteśmy światłości świata
Jesteśmy solą ziemi,
Pomóż Panie miłość, pokój światu
nieść,
by każdy człowiek ujrzał w nas
Twój blask.
Ostatnim punktem naszego
wspólnego świętowania była wymiana
proporczyków, które każda z grup
przywiozła ze sobą.
W późnych godzinach popołudniowych wróciliśmy do domu.

Barbara Sojka

chętnie pojadę na następne spotkanie.”
Małgosia Sojka
„Na Kongresie Misyjnym było
super. Najpierw byliśmy w kościele, a potem poszliśmy na ciasto,
był też kiermasz, były piękne obrazy i figurki. Potem tańczyliśmy w
kółeczku i śpiewaliśmy piosenki, a
na koniec posprzątaliśmy i pojechaliśmy z powrotem do domu.
Było super! Mam nadzieję, że
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wszystkim się podobało. Chciałabym pojechać jeszcze raz!”
Klaudia Riemel

„Od dłuższego czasu cieszyłam się na wyjazd do Panewnik, gdzie odbył się II Kongres Misyjny, bo nigdy nie
widziałam tej znanej franciszkańskiej bazyliki. Dzień

rozpoczął się deszczowo. Nieco spóźnieni wyjechaliśmy
spod naszej szkoły.
Gdy byliśmy na
miejscu to zanieśliśmy zupki do Sióstr.
Potem poszliśmy do
bazyliki. Rozpoczęliśmy od śpiewania
piosenek i pieśni.
Zaś po jakimś czasie była Msza św.
Po niej szliśmy na
podwórze
obok
bazyliki. Były tam
świetne
zabawy,
można było kupić
pamiątki i biżuterię.
Gdy już wszystko
zjedliśmy i odpoczęliśmy, zebraliśmy się i wszyscy poszliśmy do
autobusu. Było bardzo ciekawie,
tego dnia nigdy nie zapomnę!”
Julia Szutka kl. IV b

O św. Józefie, pracy i 1 Maja
Czy zestawienie św. Józefa, pracy, Święta Pracy*
(1 Maja – Międzynarodowy
Dzień Solidarności Ludzi
Pracy – Międzynarodowe
Święto
Proletariatu)
jest
sprzeczne z sobą? Chodzi tu
przecież o pracę.
Wydawałoby się, że określenie
pracy „Praca jest to celowa działalność człowieka, polegająca na przekształca-niu dóbr przyrody i przystosowaniu ich do zaspokojenie potrzeb
ludzkich” jest wspólne. Na pozór tak.
Jednakże idea pracy, jej sens i znaczenie związane ze św. Józefem jest
zupełnie inne od ideałów Święta Pracy. Spójrzmy na to z pozycji św. Józefa i nauki Kościoła. O św. Józefie
mamy w Piśmie św. szczątkowe informacje, w przeciwieństwie do pism
apokryficznych – Protoewangelia
Jakuba, Ewangelia Tomasza, Historia
Józefa Cieśli, (pisma apokryficzne –
pisma nie uznane za napisane z natchnienia Ducha Świętego), gdzie tych
informacji jest więcej. Mimo to kult
św. Józefa rozwijał się stopniowo, ale

szybko. Kościół katolicki wskazuje na
św. Jozefa, jako wzór posłuszeństwa
Bogu, podkreślając jego cnoty - wiarę,
pracowitość, męstwo, sprawiedliwość,
czystość, piękną miłość, skromność,
ubóstwo, milczenie, opanowanie. Jako
głowa Świętej Rodziny został przez
Boga obdarzony wyjątkową łaską i
zaufaniem – Bóg powierzył jego opiece Jezusa - Syna Bożego i Maryję Jego Matkę.
Papież Pius IX (1846 - 1878)
ustanowił św. Józefa 8 grudnia 1870
patronem Kościoła Powszechnego, a
Pius XII (1939 - 1958) w 1955 r.
ustanowił na dzień 1 maja święto
Świętego Józefa Rzemieślnika (od
1969 wspomnienie dowolne). W dniu
19 marca obchodzona jest uroczystość
św. Józefa, Oblubieńca NMP. Papież
Leon XIII (1878 - 1903) wydał jedyną, jak dotąd, encyklikę o św. Józefie
Quamquam plurie, a bł. Jan Paweł II
(1978 - 2005) adhortację apostolską
Redemptoris Custos, również poświęconą św. Józefowi. Św. Józef jest
patronem czystości, rodzin, ojców,
kobiet w ciąży, umierających, pracujących ubogich, wielu państw i miast

na świecie, oraz licznych kościołów.
Zastanawiając się nad postacią św.
Józefa, należy w świetle podjętych tu
rozważań o pracy, podkreślić, że jest
on dla nas wzorem człowieka, który
mówi nam, że praca od samego początku jest dla człowieka przykazaniem, wymogiem jego stanu jako
stworzenia i wyrazem jego godności.
Dobrze wykonywana praca, to praca,
którą wykonuje się z miłością. Należy
doceniać swój zawód, stanowisko,
które zajmujemy, co może i powinno
być nadaniem pracy odpowiedniej
godności. Każda praca może stać się
narzędziem doskonalącym wykonującego ją człowieka. Czy my kochamy i
cenimy naszą pracę, z jaką starannością ją wykonujemy, aby była doskonała? Św. Józef uczy nas umiłowania
pracy zawodowej, przy której spędzamy tyle godzin, dni, lat. Czy Święto Pracy obchodzone z wielką paradą
w ubiegłych latach w okresie „tego
najwspanialszego i najsprawiedliwszego ustroju ludu pracującego miast
i wsi” uczyło nas takiego rozumienia
pracy i wpajało nam takie ideały?!
Niech ci, którym było dane pracować
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w tym okresie pomyślą o tym, a ci,
którzy wzrastali i pracowali, pracują
już w okresie późniejszym, niech
zapytają tych pierwszych. A hasła
były tak piękne, jak przedstawiały to
zapisy obowiązującej wtedy Konstytucji. Po latach uwidoczniła się ich
faktyczna treść i wartość. Konstytucja
PRL w rozdz. II, art. 14 głosiła:
1. Praca jest prawem, obowiązkiem i
sprawą honoru każdego obywatela.
Pracą swoją, przestrzeganiem dyscypliny pracy, współzawodnictwem
pracy i doskonaleniem jej metod, lud
pracujący miast i wsi wzmacnia siłę i
potęgę Ojczyzny, podnosi dobrobyt
narodu i przyśpiesza całkowite urzeczywistnienie ustroju socjalistycznego.
2. Polska Rzeczpospolita Ludowa
coraz pełniej wprowadza w życie
zasadę: „od każdego według jego
zdolności, każdemu według jego pracy”.
Aktualna Konstytucja w rozdz.
II, art. 24 głosi: „Praca znajduje się
pod ochroną Rzeczypospolitej Polskiej. Państwo sprawuje nadzór nad
warunkami wykonania pracy”.
Jakże zupełnie inne w swej wymowie jest nauczanie Kościoła przedstawione nam przez bł. Jana Pawła II
w encyklice Laborem exercens.
„(…) Praca wyróżnia człowieka
wśród reszty stworzeń – tylko człowiek jest do niej zdolny i tylko człowiek ją wykonuje, wypełniając równocześnie pracą swoje bytowanie na
ziemi. (...) Praca stanowi podstawowy
miernik wartości człowieka. (…)
Praca jest dobrem człowieka, dobrem
jego człowieczeństwa – przez pracę
bowiem człowiek nie tylko przekształca przyrodę, dostosowując ją do
swoich potrzeb, ale także urzeczywistnia siebie jako człowieka, a także
poniekąd staje się człowiekiem.”
Wynikają z tego następujące wnioski
(z komentarzy i wyjaśnień do encykliki):
– Każdy człowiek ma prawo do pracy,
a wszyscy co mają na to wpływ powinni
gwarantować realizację tego
prawa.
– Każdy człowiek powinien uzyskać
takie przygotowanie do pracy i taki
stan kompetencji, które zagwarantują
mu szansę bycia podmiotem w każdej
sytuacji.
– Każdy pracujący ma prawo do
pozyskiwania w drodze pracy zawodowej minimum środków niezbęd-

nych do ludzkiej egzystencji, jego i
jego rodziny.
– Bezrobocie godzi w istotę człowieka zdolnego i pragnącego realizować
swoje naturalne prawo do pracy.
Należy przy tym pamiętać, co nie
wszystkim może się podobać, że praca jest jednak też swoistą karą za
grzech nieposłuszeństwa pierwszych
ludzi – Adama i Ewy. „W pocie oblicza twego będziesz tedy musiał zdobywać pożywienie, póki nie wrócisz
do ziemi, z której zostałeś wzięty; bo
prochem jesteś i w proch się obrócisz”
– Rdz 3,17-19. Również św. Paweł –
2 Tes 3,6-15 – mówi o konieczności
pracy, przestrzegając tych, którzy
chcą żyć czyimś kosztem „Tym przeto
rozkazujemy i napominamy ich w
Jezusie Chrystusie, aby pracując ze
spokojem, własny chleb jedli”. Należy
także przy tym wszystkim pamiętać,
zastanowić się, jak my pracujemy,
jaka jest jakość naszej pracy. Czy
pamiętamy o wskazaniach Pisma św.
i nauczania Kościoła? Praca od samego początku, jak to już wspomniano
jest dla człowieka przykazaniem. Jest
formą jego współdziałania z Opatrznością Bożą w świecie. Człowiek jest
bowiem powołany nie tylko do tego,
aby mieszkać na tym świecie, ale
przede wszystkim do tego aby przez
pracę stać się „współpracownikiem”
Boga. Jeżeli w jakąś pracę wkłada się
serce, miłość, staranność, nie ma
takiej pracy, która nie stawałaby się
szlachetna i w której człowiek nie
mógłby się zrealizować. Czy zdajemy
sobie sprawę z tego, że źle wykonana
praca jest grzechem? Mówi o tym
KKK 2409. A w pewnych rozważaniach Drogi Krzyżowej, przy stacji II
modlimy się o przebaczenie grzechów, o pomoc w poznaniu czym jest
grzech spowodowany przez nieuczciwą pracę . Jest jeszcze do przemyślenia jedna sprawa – jak człowiek w
pełni sił, zdolny do pracy, wykształcony, zwłaszcza człowiek młody,
wchodzący w życie, ma znaleźć się w
życiu, kiedy rynek pracy nic mu nie
oferuje? Tym bardziej, że władze
naszego państwa nie mają pomysłów
mogących temu radykalnie zaradzić.
Trudno tu mówić o nadziei, o samozaparciu, ciągłym poszukiwaniu i
cierpliwym czekaniu. A jednak trzeba.

Stanisław
* Święto 1 Maja jest obchodzone od
1890 r. na pamiątkę buntu robotniczego, który miał miejsce w Chicago

w Stanach Zjednoczonych, w pierwszych dniach maja 1886 r. W Polsce
dzień ten jest świętem od 1950 r.

„Święty Józefie, opiekuj się ludźmi
pracy.
Upraszam całym sercem opieki
Józefa pracownika dla tych,
którym życie upływa na pracy,
oraz dla tych, którzy, niestety są
jej pozbawieni;
wzywam też wszystkich, by codziennie modlili się do przybranego ojca Jezusa – pokornego, prostego rzemieślnika o to, ażeby za
jego pomocą każdy chrześcijanin
wnosił w życie swój wkład pilnej
pracy i radosnej komunii.”
bł. Jan Paweł II


„Moja DROGA”
Już kilka razy słyszałem,
że idę dziś własną drogą,
a kiedy już nie dam rady,
są bliscy, którzy pomogą.
Próbuję pozbierać myśli,
fakty, wyciągnąć wnioski,
z tego, co się zdarzyło
przynosząc mi ból i troski!
Sam Jezus kiedyś powiedział
jest Drogą, Prawdą i Życiem,
może nas wszystkich zbawiać,
jest Ojca swego odbiciem.
I teraz do mnie dociera,
że skoro mam swoją drogę,
to idąc nią bez ustanku
do nieba też trafić mogę.
Więc tylko trzeba mi teraz,
rachunku i szczerej spowiedzi,
żeby mógł w końcu sam Jezus
mą duszę strapioną odwiedzić.
Droga nie jest zbyt łatwa,
jest ból, tęsknota, jest zawiść
i taka bezradna niemoc
na ludzką niestety nienawiść.
Lecz wiem już w końcu, tak myślę,
bo człowiek ciągle się zmienia,
że trzeba umieć wybaczać,
by kroczyć drogą zbawienia!
Piotr Dmitrzak
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Rodzina jest najważniejsza - kolejny gość w G7
„Normalnie się nie odzywam, a więc po
głosie mnie nie rozpoznacie. Sam się słyszę
drugi raz w życiu…” Tak przedstawił się nam
kolejny gość, który przybył do naszego gimnazjum na zaproszenie naszego ucznia Michała Dukiela. Jest nim, chyba najbardziej znany
mim w Polsce - Ireneusz Krosny.
Prócz pełnych humoru skeczy, którymi rozbawił
wszystkich niemalże do łez, komik bardzo chętnie odpowiadał na pytania naszych uczniów. Najwięcej było związanych
z drogą jego kariery, z wykształceniem, jakie zdobył i umiejętnościami. Jak długo trzeba ćwiczyć, by dojść do takiej
perfekcji w wykonywaniu poszczególnych ruchów.
Uczniowie dowiedzieli się sie też sporo na temat samego
spektaklu. Jakie ma etapy, jak budować napięcie. Można
powiedzieć, że zostaliśmy wprowadzeni w tajniki pantomimy i sztuki aktorskiej w ogóle.

Punktem kulminacyjnym spotkania było jednak osobiste świadectwo życia naszego gościa. Aktor oznajmił, że
najważniejsza w jego życiu jest rodzina oraz wiara w Boga.
Dlatego pracuje tylko czternaście dni w miesiącu i ani dnia
dłużej. Cała reszta czasu jest dla najbliższych. Opowiadał o
bardzo intratnej propozycji półrocznego tournee po całych
Stanach Zjednoczonych, którą otrzymał i zrezygnował z
niego właśnie dla dobra rodziny. „Wtedy miało mi się urodzić drugie dziecko. Długo zastanawialiśmy się, co zrobić, i
żona gotowa była mnie już puścić, by nie mieć poczucia, że
mi coś odbiera. Ale sam zdecydowałem, że to nie dla mnie i
podziękowałem” - opowiada Krosny.
Na koniec zaapelował do młodzieży, by nie odchodzili
od wartości, jakie głosi Kościół i nie dali się zauroczyć
temu, co się dzieje w całej już Europie, która powoli zatraca
swoją tożsamość. „Cieszcie się, że żyjecie w Polsce i że
macie religię w szkołach, że tu jest Kościół katolicki i szanujcie to”.

J. Kuczera

Śląskie Sanktuaria – Sanktuarium Św. Jadwigi Śląskiej
w Trzebnicy
Dzisiaj w epoce powszechnej
globalizacji,
wśród wielu pozytywów tego
procesu, można zaobserwować również bardzo groźne
zjawiska. Coraz częściej zapominamy o bezcennej dla
życia każdego człowieka
funkcji pamięci. Obserwujemy wstydliwe odnoszenie się
do własnych korzeni, tradycji
przodków, zaś pamiątki czy
zabytki własnej ziemi traktujemy jako coś prowincjonalnego. Coraz częściej spotykamy osoby, które wstydzą
się swojego śląskiego pochodzenia, a posługiwanie
się gwarą ogranicza się czasami do konkursów czy imprez rozrywkowych organizowanych przez szkoły czy
tzw. instytucje kulturalne.
Takie słowa jak Śląsk czy
Ślązak obecnie się zdewaluowały.
Zachęcam do odkrywania własnych korzeni, śledzenia życiowego
szlaku przodków, ich cnót i przywar.
Chodzi przede wszystkim o wierność

naszej „Małej Ojczyźnie”, ongiś krainie zasobnej w pobożność, wiedzę i
pracę, w sprawiedliwy podział rezultatów tej pracy, która właśnie tutaj
wykonywana była gorliwie i dobrze.
Powinniśmy dążyć do tego, by przenieść do dnia dzisiejszego te skarby
wydobyte ze starej śląskiej komody,
utrwalone w starych księgach, pieśniach, rycinach czy zabytkach i
nadać im nowy blask. Niech zajaśnieją w pełni światłem tradycji, obyczajowości i charakteru Ślązaków, ich
tolerancji kulturowej, politycznej i
religijnej. Wszak powtarzając za
Norwidem pamiętajmy, że „Ojczyzna
to ziemia i groby. Narody tracąc pamięć, tracą życie.”
Od kilku lat jesteśmy w tzw.
zjednoczonej Europie, z „całym dobrodziejstwem”, które ta przynależność ze sobą niesie. Coraz częściej
zadajemy sobie pytanie, jaka będzie
przyszła Europa? Jak poradzi sobie z
wyzwaniami globalizacji, terroryzmem albo katastrofą demograficzną,
która załamać może również strukturę
socjalną? Każda cywilizacja, która
odrywa się od swego dziedzictwa,
wchodzi w stan śmiertelnego niebezpieczeństwa. Istnieje szczególne ryzyko w odchodzeniu od wartości i

korzeni duchowych, ponieważ prowadzi to do powstania materialistycznego społeczeństwa, słabego ducha,
mającego jedynie przyziemne potrzeby i aspiracje. Życie właściwie traci
sens, gdy nie ma wielkich spraw, dla
których ludzie są gotowi się poświęcić. Zadajemy sobie więc pytanie, czy
nie warto sięgnąć do idei propagowanej przez Charles'a de Gaulle'a Europy Ojczyzn?
Czasami słyszy się również zaskakujące głosy, jakoby idea śląskości
była sprzeczna z patriotyzmem w
skali ogólnopolskiej. Nic bardziej
mylnego, chyba że ów patriotyzm
nosi znamiona nacjonalizmu. Uważam, że patriotyzm jest możliwy tylko
wówczas, kiedy wyrasta z miłości i
przywiązania do własnej miejscowości, parafii czy regionu.
Odkrywajmy zatem na nowo
elementy śląskiej tożsamości. Niewątpliwie należą do nich liczne sanktuaria, które jako ośrodki kultu i miejsca święte są kulturowym i duchowym dziedzictwem tej ziemi. Niektóre z nich przez wieki miały wielką siłę
przyciągania i oddziaływania oraz
wyznaczały ważne przystanki i etapy
pielgrzymowania ludu śląskiego.
Ewangelizowana Ziemia Śląska od
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ponad tysiąca lat może być dumna ze
swojego dziedzictwa. Wszystkie sanktuaria, ze względu na przedmiot kultu,
dzielimy na: sanktuaria maryjne,
sanktuaria Pańskie oraz sanktuaria
związane z kultem świętych. Dzieje
Śląska bez tych najbardziej autentycznych bohaterów, jakimi są Śląscy
Święci, byłyby niepełne. Przez ich
przykład i wstawiennictwo możemy
zachować religijne dziedzictwo tej
ziemi i przekazać je następnym pokoleniom.
Rozpoczynając nowy cykl na
łamach SE pt. „Śląskie Sanktuaria”
mam nadzieję, że będzie on zachętą
do odwiedzania tych świętych
miejsc przez naszych czytelników.
Naszą wędrówkę po śląskich
sanktuariach rozpoczynamy od miejsca, które jest nierozerwalnie związane z postacią głównej patronki Śląska
św. Jadwigi, a mianowicie od zespołu
klasztornego wraz z bazyliką pod
wezwaniem św. Jadwigi i św. Bartłomieja w Trzebnicy. Obiekty te pełnią
funkcję sanktuarium co najmniej od
początku XIV w. w związku z obecnością w bazylice grobu świętej
Jadwigi.

Ten dworski szpitalik, jedyną w swoim rodzaju instytucję, kazała Jadwiga
wozić wraz z dworem, by mogła sama
im usługiwać. W ten sposób uwrażliwiała swoje otoczenie na potrzeby
chorych i biednych. Więźniom dostarczała żywność, odzież, a nawet światło, aby ciemność nie była dla nich
przykrą. W końcu prosiła męża, by
więźniowie mogli pracować na polu
lub przy budowlach. Była przekonana,
że dane im szanse wpłyną na ich sposób myślenia i postępowania w przyszłości.
Według podań była osobą posiadającą cechę wielkiej skromności.
Księżna Jadwiga, aby nie odróżniać
się od reszty swojego ludu oraz w
imię pokory i skromności, chodziła
boso. Jak podaje legenda, irytowało to
jej męża, który wymógł na spowiedniku, aby ten nakazał jej noszenie
butów. Duchowny podarował swej
penitentce parę butów i poprosił, aby
zawsze je nosiła. Księżna, będąc posłuszna swojemu spowiednikowi,
podarowane buty nosiła ze sobą, ale
przywieszone na sznurku.

Święta Jadwiga Śląska
Jej osoba od ośmiu wieków
przekazuje nam misję szerzenia pokoju, pojednania i miłości ku wszystkim,
którzy są chorzy, biedni, opuszczeni
oraz uczy intensywnego życia duchowego. Św. Jadwiga urodziła się i
wychowała w Andechs w Bawarii
jako księżna Meran. W wieku 12 lat
została wydana za mąż za śląskiego
księcia Henryka I Brodatego. Jadwiga
urodziła siedmioro dzieci, m. in. Henryka II Pobożnego, który w 1241 r. w
czasie najazdu mongolskiego na Śląsk
stanął na czele koalicji wojsk wielu
księstw polskich i poległ w bitwie pod
Legnicą. Jadwiga z Henrykiem I byli
ludźmi bardzo religijnymi, prowadzili
pobożne życie i dbali o rozwój Kościoła. Jadwiga była fundatorką wielu
kościołów i klasztorów, w tym klasztoru sióstr cysterek w Trzebnicy.
Prowadziła też działalność dobroczynną, starała się o pomoc chorym i
ubogim, organizując szpitale i placówki lecznicze. księżna Jadwiga
stale utrzymywała na swoim dworze
trzynastu chorych – kalek, zebranych
podczas objazdu kraju. Liczba ta była
symboliczna i miała jej przypominać
Jezusa Chrystusa wśród Apostołów.

Po 19 latach małżeństwa z Henrykiem Brodatym oboje złożyli śluby
czystości. Po śmierci męża w 1238 r.
zamieszkała w trzebnickim klasztorze,
prowadzonym przez jej córkę Gertrudę, składając śluby zakonne i nadal
służąc ubogim. Wiele czasu poświęcała modlitwie, czasem – jak podaje
tradycja klasztoru trzebnickiego –
zamykała się w kościele na modlitwę
całonocną. Zakonnice klasztoru trzebnickiego: Gaudencja i Eugenia, chciały wiedzieć, jak Jadwiga zachowuje
się podczas modlitwy, jak ona się
modli, kiedy jej nikt nie widzi. Stąd
pewnego razu ukryły się w kościele i

obserwowały Księżnę, „jak ona upokarzała się przed ołtarzem ufundowanym na cześć Matki Bożej i w prosty
sposób dziękowała Stwórcy wszystkich rzeczy. Wisiał tam dosyć dużych
rozmiarów krzyż, a na nim Zbawiciel
z rozciągniętymi ramionami. Kiedy
ona na klęczkach modliła się, jak to
było jej zwyczajem, Ukrzyżowany
odjął od belki krzyża, prawe ramię i
rękę wyciągnął przed siebie. Pobłogosławił Jadwigę i dało się słyszeć wyraźny głos: „Twoja modlitwa została
wysłuchana i otrzymasz to, o co prosisz”. Ten motyw jest często przedstawiany w ikonografii począwszy od
XIV wieku. W trzebnickim kościele,
w miejscu wymienionego wydarzenia,
znajduje się ołtarz z obrazem przedstawiającym ową scenę. Zachowała
się też tablica z napisem: „In hoc loco
benedixit Christus ex cruce St. Hedwigem” (W tym miejscu Chrystus
pobłogosławił z krzyża św. Jadwidze).
Z domu rodzinnego Jadwiga
przyniosła na Śląsk szczególną cześć
dla Matki Bożej i świętych Pańskich.
W jej „Życiorysie” czytamy: „Ponieważ, jak to przystało Matkę Pana,
wśród wszystkich świętych szczególnie kochała, nosiła zawsze przy sobie
maleńką jej figurkę. Tę figurkę często
wyjmowała i trzymała w swoich rękach, aby z miłością mogła się jej
częściej przypatrzeć i przez prawdziwie pobożne spojrzenie tym łatwiej
mogła się rozpalać do większej jeszcze miłości ku Najświętszej Maryi
Pannie”. Błogosławiła chorych tą
figurką i dostępowali oni uzdrowienia.
W momencie śmierci tak mocno ją
trzymała w lewej ręce, że z ręki tej nie
można było tej figurki wyjąć.
Zatem zabrała ją do grobu. Po latach,
kiedy otwarto grób, trzy palce, w
których trzymała figurkę, nie były
uszkodzone. Powyższy opis musiał
zrobić na ówczesnych duże wrażenie,
gdyż do stałych indywidualnych atrybutów św. Jadwigi należy figurka
Matki Bożej.
Wspierała też sprowadzanie
niemieckich osadników na słabo zaludnione rejony Śląska oraz fundowała zakony cysterskie, wspierając tym
samym rozwój rolnictwa. Fakt, że
Śląsk, w okresie ponad 150 lat rozbicia dzielnicowego, wybił się na najwyżej stojącą dzielnicę, tak pod
względem życia gospodarczego i
kulturalnego i religijnego w porówna-
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niu z innymi dzielnicami Polski, należy zawdzięczać mądrym władcom,
którzy byli dobrymi gospodarzami jak
i zakonowi cystersów. Nigdzie nie
powstało tyle opactw tak męskich jak
żeńskich zakonu cysterskiego, jak na
Śląsku. Wspomnieć należy, że również nasza parafia ma korzenie ściśle
związane z cystersami w Rudach
Raciborskich. Cystersi zajmowali się
głównie pracą na roli. Z tego też tytułu wprowadzali nowe techniki uprawy
ziemi. Dzięki nim następował szybki
rozwój wsi. Klasztory cysterskie bowiem wznoszono nie w miastach, ale
poza nimi. Zakonnicy także prowadzili młyny, winnice, zajmowali się hodowlą ryb oraz zielarstwem.
Jadwiga zmarła 14 października
1243 roku w opinii świętości, mając
ponad 60 lat i została pochowana w
kościele w Trzebnicy. Ci, którzy na co
dzień patrzyli na jej surowy, pełen
umartwienia styl życia, potwierdzany
jeszcze praktykowaniem cnót chrześcijańskich, byli przekonani o jej
świętości już za życia. Najmocniej
utrwaliło się to przekonanie wśród
biednych i chorych. Oni też pierwsi
zaczęli przychodzić do jej grobu w
kościele trzebnickim. Ksieni Gertruda,
mimo przestrzennej szczupłości kaplicy św. Piotra, gdzie pochowano Jadwigę, udostępniała, pielgrzymom
dojście do miejsca spoczynku swej
świątobliwej matki. Ludzie opowiadali sobie o wielkiej dobroci zmarłej
księżnej, były też znane fakty otrzymania nadzwyczajnych łask dzięki
modlitwom Jadwigi. Po jej śmierci
pobożny lud nadal liczył na jej wstawiennictwo. Stale wzrastający napływ
pielgrzymów sprawił, że ksieni Gertruda ustanowiła, specjalną grupę
ludzi czuwającą przy grobie Jadwigi.
Kazała też zapisywać otrzymane
przez pielgrzymów za jej wstawiennictwem łaski. 24 lata później, 26
marca 1267 r. została kanonizowana
przez papieża Klemensa IV i od tego
czasu jest czczona jako patronka Śląska. W 1344 r. diecezja wrocławska
wprowadza na synodzie święto św.
Jadwigi jako nakazane. Obchodzono
je na Śląsku do 1772 r. Na prośbę
króla polskiego, Jana III Sobieskiego,
papież bł. Innocenty XI, wprowadził
w dniu 17 IX 1680 r. kult św. Jadwigi
dla całego Kościoła Katolickiego. W
ikonografii św. Jadwiga przedstawiana jest jako młoda mężatka w długiej
sukni lub w książęcym płaszczu z

diademem na głowie, czasami w habicie cysterskim. Jej atrybutami są: but
w ręce, krzyż, księga, figurka Matki
Bożej, makieta kościoła w dłoniach,
różaniec.

Zespół klasztorny i bazylika
Bazylika Św. Jadwigi - kościół
zbudowany pod wezwaniem Św.
Bartłomieja i Najświętszej Marii Panny jest najstarszym sanktuarium na
Śląsku i jedną z ważniejszych nekropolii Piastów Śląskich oraz miejscem
uświęconym kultem św. Jadwigi.
Trzebnickie Sanktuarium, które w
ostatni czasie zyskało statut Sanktuarium Międzynarodowego, jest też
jednym z największych tego typu
budowli w Europie Środkowej. Klasztor w Trzebnicy ufundował książę
Henryk Brodaty w 1202, pod wpływem swej żony Jadwigi, jako siedzibę
pierwszego w Polsce zakonu żeńskiego. Przeznaczono go dla cysterek,
sprowadzonych
rok
później
z
Bambergu. W „Księdze Henrykowskiej” znajduje się wypowiedź samego księcia, dotycząca założenia fundacji trzebnickiej: „Ojciec mój, szczęsnej pamięci książę Bolesław, założył
na odpuszczenie swoich grzechów
klasztor i kościół w Lubiążu, a po
jego śmierci ja ufundowałem klasztor
zakonnic w Trzebnicy ku czci Boga i
św. Bartłomieja – apostoła.” W akcie
fundacyjnym książę Henryk oświadczył także, że klasztor w Trzebnicy
buduje na swoich gruntach i własnym
kosztem, dla zbawienia duszy ojca,
swojej i dusz bliskich. Zakon podlegał
cystersom z Lubiąża (zespół klasztorny, który również warto odwiedzić
podczas wakacyjnych wędrówek,
największe opactwo cysterskie na
świecie, arcydzieło śląskiego baroku,
drugi co do wielkości obiekt sakralny
na świecie - pierwszym jest kompleks
pałacowo-klasztorny
Eskurial
w
Hiszpanii; kompleks ma
powierzchnię dwa i pół
razy większą od zamku na
Wawelu).
W latach 1208-1219
wybudowano w stylu
romańskim trójnawowy,
jeden z pierwszych w
Polsce kościołów ceglanych. Znaczenie klasztoru
szybko wzrosło, gdy w
1212 roku wstąpiła doń
Gertruda, córka władców
Śląska Henryka I Brodate-

go i Jadwigi, która w 1232 została
ksienią. O dużej randze klasztoru
świadczy też fakt, iż od 1214 mieszkały tu i wychowywały się przez kilka
lat królewny czeskie - Agnieszka,
późniejsza święta wraz z siostrą Anną
późniejszą żoną Henryka Pobożnego.
Od samego początku bazylika stała się
mauzoleum Piastów śląskich, w sumie
pochowano tu 22 przedstawicieli tego
rodu, m.in. w 1238 - księcia wrocławskiego i krakowskiego Henryka I
Brodatego, wcześniej także ks. Konrada Kędzierzawego, małoletniego
syna Henryka Brodatego, a w 1267
św. Jadwigę. Obecnie większość z
nich leży w podziemiach kaplicy św.
Jadwigi, którą dobudowano w latach
1268-1269, jako pierwszą w Polsce
kaplicę w stylu gotyckim. W niej
umieszczono szczątki św. Jadwigi.
W ciągu wieków świątynia była
kilkakrotnie dewastowana przez najazdy husytów, ulegała pożarom i
dopiero
wzrastająca
zamożność
Śląska i jego rekatolicyzacja po zakończeniu wojny trzydziestoletniej w
1648 oraz przełomowa dla sojuszu
habsbursko-polskiego
zwycięska
wojna religijno-narodowa z Turcją
(bitwa pod Wiedniem w 1683) stworzyły sprzyjającą gospodarczo i politycznie bazę dla zwiększenia kultu
św. Jadwigi, z którą identyfikowali się
zarówno Polacy jak i katoliccy
Habsburgowie. Ostateczny kształt
dzisiejsza bazylika zaczęła przybierać
od roku 1679, kiedy to ówczesna
ksieni Krystyna Katarzyna Pawłowska
postanowiła w Trzebnicy stworzyć dla
Jadwigi grobowiec godny świętej.
Wystrój wnętrza świątyni nabrał
cech baroku. Nawa główna bazyliki
składa się z czterech przęseł kwadratowych nakrytych sklepieniami krzyżowymi. Pośrodku prezbiterium znajdują się grobowce księcia Henryka
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Brodatego oraz mistrza zakonu kawalerów mieczowych Konrada von Feuchtwangena, natomiast po obu stronach prezbiterium dobudowane są
kaplice: Św. Jana Chrzciciela i Św.
Jadwigi ze wspaniałym barokowym
sarkofagiem z marmuru i alabastrowym posągiem tej Świętej spoczywającym pod baldachimem, wspartym
kolumnami. Piękne, rokokowe ołtarze zdobiące sanktuarium powstały w
latach 1730-60. Z tego okresu pochodzi też monumentalna ambona rokokowa. W 1780 r. podjęto decyzję o
budowie dużej wieży (68 m) kościelnej w miejscu głównego, romańskiego
wejścia od strony zachodniej, która
została zwieńczona hełmem w kształcie mitry książęcej w 1785 r.
Zniszczenia husyckie oraz barokizacja spowodowały prawie całkowitą zagładę wyposażenia gotyckiego.
Zachowały się tylko nieliczne obiekty,
m.in. rzeźba późnogotycka Matki
Boskiej z XV w. oraz obraz ołtarzowy
późnogotycki Matki Bożej z Dzieciątkiem.
Po przywróceniu świetności
świątyni, zakonnice postanowiły odnowić bardzo wówczas zaniedbany
klasztor. Okazało się, że naprawa
zniszczonych budynków, zbudowanych w dodatku w niemodnym już
stylu romańskim i zbyt małych jest
zbyt kosztowna, dlatego w 1697 wyburzono stary klasztor i rozpoczęto
budowę dwukrotnie większego, nowego zespołu.
Pomimo zakończenia głównych
prac budowlanych, sytuacja gospodarcza klasztoru w drugiej połowie
XVIII w. zaczęła się gwałtownie
pogarszać, na skutek zajęcia Śląska
przez protestanckie Prusy. W 1810
klasztor, będący wówczas właścicielem 1 miasta, 73 wsi, 25 folwarków i
10 kościołów patronackich uległ
sekularyzacji przeprowadzonej w
całych Prusach. W marcu 1811 roku
zostały sprzedane albo wystawione na
licytację
wszystkie
wartościowe
przedmioty klasztoru: dzieła sztuki,

meble, sprzęt i szaty liturgiczne, a
nawet drobne akcesoria. Przedmioty
te nabywali najczęściej podwładni
klasztoru, gdyż pragnęli, aby pozostały one jako pamiątki po dawnym
opactwie. Obrazy, które zdobiły krużganek i wnętrze klasztoru oraz dokumenty, księgi i zbiory archiwalne
zostały wywiezione do Wrocławia i
zgromadzone w zabudowaniach klasztoru
kanoników
regularnych laterańskich na
Piasku we Wrocławiu
oraz w Muzeum Sztuki
Rzemieślniczej.
Kościół
dalej
działał, ale tylko jako
parafialny.
Klasztor
był zamieniony na
obóz jeniecki dla Rosjan w czasie wojen
napoleońskich, w 1813-1816 użytkowano go jako lazaret, w niektórych
pomieszczeniach urządzono mieszkania urzędników, w 1817 założono w
klasztorze fabrykę sukienniczą, która
działała do 1857. Następnie, po nieudanej próbie lokalizacji w klasztorze
więzienia, ten był niezagospodarowany. W 1870 część klasztoru wykupili
joannici, a w 1889 resztę klasztoru
odkupiły boromeuszki. Oba zakony
urządziły w swych częściach szpitale,
po czym joannici odsprzedali swój
udział boromeuszkom.
Miejsce kultu św. Jadwigi, w
kościele p.w. św. Bartłomieja, zostało
przeniesione w 1943 r. do rangi „bazyliki minor”(bazyliki mniejszej).
Kiedy zbliżał się front, 19 stycznia
1945 roku, gauleiter Karl Hanke wydał rozkaz o ewakuacji ludności cywilnej zamieszkałej po prawej stronie
Odry. Ten sam nakaz został przekazany także siostrom boromeuszkom
mieszkającym w Trzebnicy. Ówczesna przełożona generalna, Matka
Konstantyna Hermann, zgodziła się
jednak tylko na wyjazd sióstr, które
zostały powołane do czynnej służby
wojskowej. Wszystkie pozostałe siostry miały zostać w klasztorze, pomi-

mo niebezpieczeństwa jakie im zagrażało, służąc chorym i wszystkim szukającym schronienia. 21 kwietnia
1945 roku polskie władze administracyjne przejęły od wojskowej władzy
radzieckiej szpital sióstr boromeuszek
i ustaliły jego nazwę na Polski Powiatowy Szpital w Trzebnicy.

Obecnie opiekę na bazyliką i
obiektami klasztornymi sprawują
księża salwatorianie i siostry boromeuszki. Bogactwo zróżnicowanych
form i struktur bazyliki św. Jadwigi i
św. Bartłomieja w Trzebnicy sprawia,
iż cieszą one oczy zwiedzających.
Stając zaś przed grobem świętej, która
żyła prawie osiem wieków temu,
widzimy jak duchowo jej osoba jest
nam bliska. Pielgrzymując do trzebnickiego sanktuarium upraszajmy
wstawiennictwa św. Jadwigi powtarzając za ks. kard. Joachimem Meisnerem, arcybiskupem Kolonii, który
w księdze pamiątkowej bazyliki trzebnickiej napisał: „Święta Jadwiga jako
współtwórczyni chrześcijańskiej Europy niech nam pomoże zbudować
nową chrześcijańską Europę.

LR
Bibliografia:
Małgorzata Kaganiec: Święta Jadwiga
– władczyni Śląska. Katowice:
Muzeum Śląskie, 1994
Św. Jadwiga Śląska - materiały
na pl.wikipedia.org
Romuald Kaczmarek, Jacek
Witkowski: Mauzoleum świe̜ tej
Jadwigi w Trzebnicy. Wrocław 1993.

„Odczytała święta Jadwiga Ewangelię do końca i w całej jej życiodajnej prawdzie. Nie ma w niej rozbieżności pomiędzy
powołaniem wdowy - fundatorki klasztoru w Trzebnicy a powołaniem żony - matki w piastowskim domu Henryków. Jedno
przyszło po drugim, a równocześnie jedno było głęboko zakorzenione w drugim. Jadwiga od początku żyła dla Boga, żyła
miłością Boga nade wszystko tak, jak głosi pierwsze przykazanie Ewangelii. Tak żyła w małżeństwie jako żona i matka.
A kiedy owdowiała, z łatwością dostrzegła, że ta miłość Boga nade wszystko może stać się teraz miłością wyłączną Boskiego Oblubieńca. I poszła za tym powołaniem.”
Jan Paweł II
Wrocław, 21 czerwca 1983 r.

serce ewangelii 28

Intencje
mszalne

7.oo

17.oo

Niedziela – 19.05.2013r.
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14.15.
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Uroczystość Zesłania
Ducha Świętego
+Eryk Zimończyk, 6 rocznica (Bog)
+Mirosław Maciończyk, 9 rocznica (Rasz)
1/+Emil Górecki, 20 rocznica (Bog)
2/Do Opatrzności Bożej z okazji 70 urodzin
Stanisława Kolaniaka, z podz. za otrzymane łaski
z prośbą o dalsze. TD.
+Andrzej Szopa, matka Róża, Izydor Polok, córka
Maria Nieszporek
Do Opatrzności Bożej z okazji 80 rocznicy urodzin
Róży Oleś, z podz. za otrzymane łaski z prośbą
o dalsze oraz z okazji urodzin wnuczki T.D.
Chrzty i roczki: Emilia Rząd, Kacper Janas, Kamil
Michalski, Maciej Stajer, Dominik Król
1/+Lidia Lubszczyk, rodziców z obu stron
2/+Tadeusz Swajda, Stefan i Helena rodzice, Maria
i Franciszek Trybuś (Bog)

Piątek – 24.05.2013r.
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20.3o
Poniedziałek – 20.05.2013r.
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17.oo

7.oo

17.oo
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Uroczystość NMP,
Matki Kościoła

1/+Ryszard Oleś, rodzice (Bog)
2/+Józef Szafraniec
1/+Dorota Adamczyk
2/+Kazimierz Buch na pamiątkę urodzin (Rasz)
3/+Wincenty Konsek, 12 rocznica, żona Jadwiga
5. Rocznica
Wspomnienie św. Jana
Wtorek – 21.05.2013r.
Nepomucena
1/+Erwin i Renata Piontek, rodziców z obu stron
2/+Franciszek Buchalik, żona Berta, rodziców
z obu stron
1/+Do Miłosierdzia Bożego o radość życia
wiecznego za zmarłą Franciszkę Cofalik, męża
Ludwika, Agatę Kuśka, męża Józefa, Marię Duda,
męża Pawła, Paulinę Konsek, męża Franciszka
2/+Antoni Juraszczyk, żona Zofia, rodziców z obu
stron, 14 rocznica (Bog)
Środa – 22.05.2013r.
1/+Waleska Zieleźny, syn Justyn (Got)
2/+Jan Wencka, zięć Benedykt, Gertruda i Ernest
Matuszczyk (Bog)
1/+Jerzy Kokosiński, 4 rocznica, rodziców z obu stron
2/+Franciszek Szweda (Bog)
Czwartek – 23.05.2013r.
1/+Eugenia i Emil Sodzawiczny, Salomea Markewka
2/+Maria Mandel, Ryszard mąż, Bronisława Mandel,
syn Stanisław
1/+Józefa Wąsiewska, 1 rocznica
2/+Jerzy Wawoczny, 14 rocznica (Rasz)
3/+Stefan Pierchała(Got)

14.15

16.oo

20.3o
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Wspomnienie NMP
Wspomożycielki
1/+Piotr Niesporek, Edward Skałbania, żona Regina,
Marian Pyżalski, żona Maria, syn Konstanty, Antoni
Motyczka, żona Maria, syn Tomasz
2/+Hildegarda Kuźnik, Elfryda i Józef Pakura
1/+Berta Podlińska z okazji Dnia Matki
2/+Łucja Kozielska z okazji Dnia Matki
3/+Józef Gorzyński, 30 dzień po śmierci
Sobota – 25.05.2013r.
1/ Od gradu w intencji Boguszowic – święcenie świec
2/+Helena i Adolf Stajer, 3 córki, 2 synów, 5 zięciów
Ślub: Monika Badura – Artur Kudzielko
1/+Leon Zimończyk, 1 rocznica
2/+Leopold Sobik, w rocznicę śmierci
3/+Edward Kocjan, ojciec Teodor, Bolesław Dronszczyk, żona Łucja, pokrewieństwo, dusze w czyśćcu
Niedziela – 26.05.2013r. Uroczystość Najświętszej
Trójcy
+Andrzej Pełka, 30 – ty dzień po śmierci (Got)
W intencji Matek
1/+Alfred Kuczera – na pamiątkę urodzin (Bog)
2/+Jan Motyka, żona Zofia, córka Halina (Bog)
Do Opatrzności Bożej z okazji 25 lat małżeństwa
Joanny i Macieja Rusek z podz. za otrzymane łaski
z prośbą o dalsze oraz w intencji syna Piotra z okazji
18 rocznicy urodzin. TD
Roczek z dopełnieniem chrztu: Tomasz Paweł Grolik
Do Opatrzności Bożej z okazji 1 rocznicy urodzin
Miłosza Siudzińskiego, z podz. za otrzymane łaski
z prośbą o dalsze.
1/+Florentyna Hajnisz, mąż Józef, Oskar Hajzyk
2/+Bolesław Pomykoł, 30 – ty dzień po śmierci,
żona Aniela (Bog)
Do Opatrzności Bożej o zdrowie wujka Andrzeja
Poniedziałek – 27.05.2013r.
1/+Alojzy Zniszczoł, 18 rocznica, Paweł i Łucja
rodzice, 3 szwagrów (Bog)
2/+Teofil Wajs, żona Maria, córka Łucja, 2 mężów,
zięć Albin, rodziców z obu stron (Bog)
1/Apostolat Maryjny
2/+Maria Pierchała, mąż Paweł, Alojzy Stajer, żona
Paulina (Got)
Wtorek – 28.05.2013r
1/+Maria Matuszczyk, 5 rocznica (Bog)
2/+Mirosław Pustółka(Got)
1/+Jan Adamski, pokrewieństwo Adamski, Budny
2/+Aniela i Jan Abrachamczyk (Bog)
Środa – 29.05.2013r.

7.oo
17.oo

Wspomnienie
św. Urszuli Ledóchowskiej
+Łucja Adamczyk, Ludwik Dronszczyk, żona
Marta, 2 synów
1/+Aleksander Grzybek – na pamiątkę urodzin (Bog)
2/+Katarzyna Dronszczyk, synowa Małgorzata
Uroczystość
Czwartek – 30.05.2013r.
Najświętszego Ciała i Krwi pańskiej

7.oo
8.oo

Za parafian
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Do Opatrzności Bożej z okazji 35 rocznicy ślubu
Bernadety i Jerzego Herda, z podz. za otrzymane
łaski z prośbą o dalsze. TD
+Jan i Krystyna Rojek (Got)
Piątek – 31.05.2013r. Święto Nawiedzenia NMP
1/+Marta Dziwoki, mąż Jan, syn Jan
MSZA WSPÓLNA:
+Joachim Procek, na pamiątkę urodzin
+Władysław Janawa, żona Eugenia
+Józef Stoszko, żona Aniela, córka Maria
+Władysław Wilk, żona Marianna
+Anna i Józef Przeliorz, syn Józef, rodziców z obu
stron
+Maria i Henryk Woryna, rodziców z obu stron
+Maria Sobik, mąż Franciszek, Aleksander Sobik,
żona Genowefa, córka Barbara
+Ewa Kudyba, Józef Buchalik, Regina Piskadło,
mąż Bolesław (Got)
+Jan i Berta Kostorz, córka Małgorzata, zięć
Bolesław(Bog)
+Jadwiga Groborz, córka Krystyna (Bog)
+Maksymilian Marczyk, rodziców z obu stron,
Henryk Musiolik
+Florian Buchalik, żona Maria, 3 synów
+Ewald Buchalik - na pamiątkę urodzin
+Anna Musioł, syn Jerzy, Jadwiga i Franciszek
Cyrulik, córka Alina
+Antoni i Zofia Gonsior, syn Stefan, za zmarłych
z rodziny Gonsior i Pawela
+Gabriela Piechaczek, Roman Zimończyk, żona
Małgorzata
+Zbigniew Maciończyk, Albert Maciończyk, żona
Bronisława, Ludwik Szulik, żona Maria
+Aniela Lubszczyk, Berta Gąsiorkiewicz z okazji
Dnia Matki od dzieci
+Łucja Zieleźny, z okazji Dnia Matki od dzieci
+Urszula Fojcik, Monika i Edward Nowrot, Paweł
i Marta Fojcik, Aniela Forajter (Got)
+Zofia Sobik, Brunon Sobik, dziadkowie z obu stron
+Roman i Berta Szotek, rodziców, Bernard Mołdrzyk,
rodzice, Wincentyna i Alfons Tkocz, 4 synów,
2 córki, Bronisława i Józef Zięba, Krystyna i Piotr
Libecki, Anna Kajewska, pokrewieństwo z rodzin
Tkocz, Mołdrzyk, Szotek
+Aniela Maciończyk, Otylia Górecka, Wiktoria
Spaleniok z okazji Dnia Matki
+Józef Kania, żona Anna, rodziców z obu stron
+Aniela Tokarska, mąż Leon, córka Teresa,
syn Zbigniew
+Waleska i Józef Szyroki, syn Leon, synowa Marta,
wnuk Henryk, Adam Szydłowski, rodzice, Maria
Szydłowska(Bog)
+Maria i Faustyn Kuśka, rodzice z obu stron
+Halina Buchalik, ojciec Konrad
+Paweł Sobik, 3 żony, 4 synów, synowa,
za zmarłych z pokrewieństwa
+Wincenty Buchalik, żona Łucja, 3 synów, synowa,
wnuczka Wioletta
+Karol Hytrek, żona Tekla, Alfred Mazurek, żona
Wiktoria, Maksymilian Żelawski, żona Gertruda,
Leon Szopa, dusze w czyśćcu
+Krystyna Janus, Daniel Janus, żona Róża

+Edward Karwot, 11 Rocznica (Got)
+Jan Kandelski, żona Marta, syn, synowa, 3 córki,
3 zięciów, wnuczka, dziadków, pradziadków z obu
stron, Franciszek Podbioł, żona Katarzyna, Władysław
Sarzyński, Bolesław Kruk, Herman Szramowski, żona
Waleska, Joachim Rojek, dusze w czyśćcu cierpiące
+Czesław Reselski, żona Gertruda, córka Dorota
Stisz, wnuk Jan (Rasz)
+Helena Sieroń (Got)
+Alojzy Marczyk, rodzice Anna i Alfred Marczyk,
Otylia i Jan Podleśny
+Jadwiga i Aleksander Jaśkiewicz
+Jadwiga Szymura, mąż Alojzy, Aniela Zimończyk,
mąż Józef, rodziców
+Stefan Malinowski, żona Leokadia, Bolesław Oleś,
Gertruda Weinert
+Franciszek Oleś, żona Marta, 5 synów, córka Maria,
mąż Józef, syn Czesław, 2 wnuków, synowa Albina,
Wincenty Korduła, żona Maria
+Marta Wajnoch, mąż Augustyn, rodziców z obu
stron (Got)
+Mathias Błażewicz
+Konstanty i Elżbieta Kornas, Bernard i Herbert
synowie, pokrewieństwo Kornas i Balcar (Bog)
+Jan Cyran, żona Weronika, brat Ludwik,
syn Stanisław, córka Bronisława (Bog)
+Eugenia Langowska, 16 rocznica, mąż Eugeniusz,
wnuk Stanisław, córka Brygida Molska
+Edward Cygan, żona Stanisława, Mirosław
Maciończyk, dusze w czyśćcu
+Łucja Parma, mąż Ernest, syn Ludwik, rodzice,
zięć Robert Juraszczyk, rodzice Józef i Łucja,
zmarłych kapłanów
+Zofia Sobik, mąż Brunon, rodziców z obu stron,
dusze w czyśćcu (Got)
+Józef Zaik, żona Jadwiga, córka Weronika,
2. zięciów, Stanisław Kula, żona Aniela, Jan i Stanisław synowie, Elżbieta Leśnik, syn Paweł Rojek
+Stanisław Łaszczewski - na pamiątkę imienin
+Gerard Pawlas - na pamiątkę urodzin (Got)
+Gertruda Kula, Zygmunt Torbicki, Jan i Leokadia
rodzice, Rufin i Zofia Kula
+Paweł Machulec, żona Monika, 3. synów i córka,
Józef Gembalczyk, żona Maria, Piotr Machulec
+ Stanisław Łaszczewski, żona Apolonia, Zygfryd
Zając, żona Gertruda, rodziców i dziadków
z obu stron, Łaszczewski, Swider, Lisiak, Godzina,
Figas, Kurzac, Nowicki, Sablik, Michałowicz,
Kuczera, Matusik, Marszolik, Komor, Pych, Oleś,
Olbryś, Zaczkowski, za zmarłych
z pokrewieństwa
+Władysław Mierzejewski
+Roman Rduch (Got)
+Albertyna Henich, mąż Franciszek, synowa Elżbieta,
Edward Pyszny
+Maria Torbicka, mąż Henryk
+Leokadia Matuszczyk, mąż Stanisław (Got)
+Marta i Elżbieta Kula, mąż Wincenty, rodzice z obu
stron (Got)
+Berta Podlińska
+Irena Wojciechowska
+Helena Kuczera, mąż Wilhelm, rodziców, synowa
Marta, zięć Szczepan, rodziców (Bog)
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+Jadwiga Sokołowska, mąż Stanisław, syn
Waldemar, rodziców (Bog)
+Ks. Stanisław Garbocz – od rodzin Palarz,
Pomykoł, Adamczyk i Niesłanczyk
+Stanisława Rabajczyk – na pamiątkę urodzin
+Maria Kurasz
+Ks. Stanisław Garbocz – od sąsiadów z ulicy Rajskiej
+Gertruda Zniszczoł, 30 dzień po śmierci
+Alicja Szala, 30 dzień po śmierci
+Sylwester Kołatek, rodziców z obu stron, rodzeństwo
+Łucja i Paweł Holesz, rodziców z obu stron,
rodzeństwo
+Gertruda i Józef Haręźlak, rodziców z obu
stron, rodzeństwo
+Maksymilian Gabryś
+Jerzy Kaczmarczyk, 10 rocznica
+Konrad Konsek, rodzice, córka Irena,
syn Szczepan (Got)
+Maria Kaletka, w rocznicę śmierci, rodziców,
dziadków
+Maria Giemra, mąż Maksymilian, rodziców z obu
stron, dusze w czyśćcu
+Józef Gorzyński – zamiast kwiatów od Rodzin
Szensztackich
+Bolesław Pomykoł – zamiast kwiatów
od Rodzin Szensztackich
+Jerzy Zimoń, Irena Klugier
+Hieronim Sobik, Antoni Piecha, żona Franciszka,
Gertruda Piecha, Serafin Piecha, Sobik Eufemia, mąż
Filip, 2 braci, 2 siostry, pokrewieństwo Piechowe i
Klugrowe, Wincenty Palarz, sąsiadów z ulicy Żorskiej
Sobota – 01.06.2013r. Wspomnienie św. Justyna
1/+Tomasz Szostek, 9 rocznica, Dziadków Emanuela,
Wiktora i Gertrudę Mojżesz (Bog)
2/+Emilia Kocyba, mąż Gerard, rodzice
Ślub: Dariusz Wójcik – Anna Karwot
Ślub: Magda Machowska – Dariusz Adamczyk
1/+Teofil Malina, żona Maria, córka Helena, wnuk
Henryk, syn Walenty żona Matylda, syn Alojzy,
żona Marta, Maria Buchalik
2/+Władysław Martyniak, żona Emilia
3/+Walter Matuszczyk, rodziców, Bronisława Janowicz, mąż Zygmunt, Jan i Zofia Garbocz
IX Niedziela zwykła
Niedziela – 02.06.2013r
Od gradu w intencji Raszowca – święcenie świec
Do Opatrzności Bożej z okazji 50 rocznicy urodzin
Anieli i Krystiana Fojcik z Gotartowic,
z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze. TD
+Franciszka i Ludwik Budny, za zmarłych z rodzin
Budny, Korduła
Do Opatrzności Bożej z okazji 85 urodzin Agrypiny
Sobik z Gotartowic, z podz. za otrzymane łaski
z prośbą dalsze oraz o błogosławieństwo dla dzieci |
z rodzinami. TD
Ślub: Paulina Machoczek – Marek Cichy
+Józef Kuśka, 4 rocznica (Rasz)
Wspomnienie
Poniedziałek – 03.06.2013r.
św. męczenników Karola Lwangi i tow.
1/+Maria Smołka, mąż Antoni, Alojzy Kroczek, rodziców (Bog)
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2/+Aniela Benisz, mąż Ryszard (Got)
1/+Jan Kampczyk, 12 rocznica, rodziców z obu stron,
rodzeństwo, Helena Fudala
2/+Franciszka Podleśny, mąż Alojzy (Got)
Wtorek – 04.06.2013r.
1/+Feliks Pomykoł, rodzice Anna i Wiktor (Bog)
2/+Bernard Garbocz (Bog)
1/+Danuta Jackiewicz, 1 rocznica
2/+Łucja Motyka, 1 rocznica
Środa – 05.06.2013r. Wspomnienie św. Bonifacego
+Walter Matuszczyk, 3 rocznica, rodziców z obu
stron (Bog)
1/+Anna Szotek - na pamiątkę urodzin, mąż
Aleksander, syn Antoni, zięć Ryszard (Bog)
2/+Nikodem i Pelagia Ogierman – na pamiątkę
urodzin (Bog)
Czwartek – 06.06.2013r.
Na cześć Chrystusa najwyższego arcykapłana za
wszystkich biskupów, kapłanów, kleryków, zgromadzenia zakonne oraz o nowe powołania kapłańskie
i zakonne – zamawiają Gotartowice
1/Do Opatrzności Bożej z okazji 18 urodzin Alicji
Araszczuk, z podz. za otrzymane łaski z prośbą
o dalsze
2/+Stefan Ciszewski, 2 rocznica
3/+Roman Benisz
Piątek – 07.06.2013r. Uroczystość Najświętszego
Serca Pana Jezusa
1/Do NSPJ w intencji rodzin wielodzietnych i czcicieli
NSPJ
2/Wynagrodzenie NSPJ i Niepokalanemu Sercu NMP
za grzechy świata oraz w intencji kapłanów naszej
parafii oraz członków Straży Honorowej NSPJ i ich
rodzin
Msza św. na cmentarzu
W intencji młodzieży naszej parafii
Wspomnienie
Niepokalanego Serca NMP
1/ Do Niepokalanego Serca NMP – za parafian
2/+Jan Wodniok, Łucja i Emil Smołka, Maria i Paweł
Wodniok (Bog)
Ślub: Małgorzata Pałka – Arkadiusz Motyka
Do Opatrzności Bożej z okazji 25 lat małżeństwa
Grzegorza i Bernadety Mura, z podz. za otrzymane
łaski z prośbą o dalsze. TD
1/+Jerzy Łokaj, 1rocznica
2/+Łucja Danel, mężowie Otton i Marian, Elżbieta
Filipowska, mąż Józef
3/+Dominik Potrawa – od pracowników
Sobota – 08.06.2013r.
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Niedziela – 09.06.2013r. Odpust Parafialny
Świecka Rodzina Franciszkańska
W intencji rodziców - od nowożeńców Marka
i Pauliny Cichy
1/Suma Odpustowa
2/Do Opatrzności Bożej z okazji 40 lat małżeństwa
Ireny i Stanisława Godlewskich, z podz. za otrzymane
łaski z prośbą o dalsze oraz w intencji zmarłych
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rodziców z obu stron. TD
Ślub: Kral Tomasz – Podleśny Martyna
+Stanisław Cincio, 3 rocznica (Got)

10.oo

Poniedziałek – 10.06.2013r.

11.3o

Wspomnienie
bł. Bogumiła, bpa
1/Do Opatrzności Bożej z okazji 70 rocznicy urodzin
Wiktora Matuszczyka z Boguszowic, z podz. za
odebrane łaski z prośbą o dalsze. TD – od rodzeństwa
2/+Genowefa Przybyło, 25 rocznica śmierci
1/+Feliks i Gertruda Hyła, rodziców (Bog)
2/+Alfred Konsek, 18 rocznica, rodzice Antoni i Gertruda Konsek, teściowie Leon i Maria Malina (Bog)
Wspomnienie
Wtorek – 11.06.2013r.
św. Barnaby, apostoła
+Roman Szotek – na pamiątkę urodzin
1/+Edward Musioł
2/+Maria i Józef Przeliorz, córka Marta,
zięć Franciszek, syn Jerzy (Bog)
Środa – 12.06.2013r.
Wspomnienie bł. Józefa
Czempiela i Emila Szramka
1/+Łucja Kionka, Leon Sobik, żona Anna, Krystian
Nowrot, rodzice
2/+Anna Szymura, 2 mężów
1/+Emil i Łucja Babilas, syn Walenty, Stefan i Anna
Dyczka, córka Urszula (Got)
2/+Alojzy Szymura, 27 rocznica (Got)
Czwartek – 13.06.2013r.
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Wspomnienie
św. Antoniego z Padwy
1/+Anna i Szymon Cofalik, rodziców z obu stron
2/+Herbert Dawia, żona Waleska, Czesław i Andrzej
Konsek, Monika i Augustyn Konsek
1/+Marian Jurczyk, Paweł Sobik, rodziców z obu stron
2/+Wanda Sobik, 2 rocznica
Nabożeństwo Fatimskie
+Piotr Buciuto, 30 dzień po śmierci (Bog)
Wspomnienie
Piątek – 14.06.2013r.
bł. Michała Kozala
1/+Alojzy Pierchała
2/+Zygfryd Merkel, 37 rocznica
1/+Stanisław Stajer, 1 rocznica
2/+Zofia Mandel, mąż Józef, Franciszka Mandel, Józef
syn, córka Maria, mąż Alojzy, wnuczka Barbara (Bog)
3/+Dorota Marcisz 30 dzień po śmierci
Sobota – 15.06.2013r. Wspomnienie bł. Jolanty
1/+ks. Infułat Edward Tobola
2/+Małgorzata i Roman Zimończyk, rodziców (Bog)
1/+Maria Nikel (Rasz)
2/+Alfred Kula, w rocznicę śmierci, żona Helena
3/+Klara Dziewior (Bog)
Niedziela – 16.06.2013r. XI Niedziela Zwykła
+Anna Kania, 4 rocznica, mąż Józef
1/Do Opatrzności Bożej z okazji 40 lat małżeństwa
Stefanii i Andrzeja Szymura, z podz. za otrzymane
łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo dla
dzieci . TD
2/+Aniela i Alojzy Konka, Nikodem Szymura (Got)
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Do Opatrzności Bożej z okazji 10 rocznicy ślubu
Małgorzaty i Michała Kocyby oraz z okazji urodzin
córki Zuzanny, z podz. za otrzymane łaski z prośbą
o dalsze oraz o błogosławieństwo dla rodzin
Kocyba i Szotek. TD
Do Opatrzności Bożej z okazji 55 lat małżeństw
Bronisławy i Eryka Lubszczyk, z podz. za otrzymane
łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo dla
dzieci z rodzinami. TD
1/Chrzty i roczki: Magdalena Swaczyna, Julia Barczuk, Maja Malec, Laura Woźniak
2/Do Opatrzności Bożej i Matki Boskiej Nieustającej
Pomocy z okazji 70 rocznicy urodzin Arnolda Króla
(Rasz) z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze
TD
Do Opatrzności Bożej z okazji 60 rocznicy urodzin
Janiny Koziołek z podz. za otrzymane łaski z prośbą
o dalsze. TD
Poniedziałek – 17.06.2013r.
Wspomnienie
św. Brata Alberta Chmielowskiego
1/+Robert i Anna Gembalczyk, Regina, Róża i Albert
Rugor, rodziców z obu stron (Got)
2/+Paweł Kula, Jan Wiechoczek – w rocznicę śmierci
(Got)
1/+Albert Bernacki, Teodor Urbanek, żona Waleska
2/+Zenon Polak
Wtorek – 18.06.2013r.
1/+Zofia Ogierman, 7 rocznica, rodzice z obu stron,
Dominik Ogierman (Bog)
2/Do Opatrzności Bożej z okazji 18 rocznicy urodzin
Marty Zaik, z podz. za otrzymane łaski z prośbą
o Dary Ducha Świętego
1/+ks. Alojzy Motyka, rodziców, rodzeństwo
2/+Kazimierz Pierchała – na pamiątkę urodzin
Środa – 19.06.2013r.
+Łucja i Henryk Śmiatek, rodzice, Walter Matuszczyk, Bronisława i Zygmunt Janowicz, Jan i Zofia
Garbocz(Bog)
1/+Małgorzata i Paweł Sobik – na pamiątkę urodzin
2/+Wincenty i Stanisława Adamski, pokrewieństwo
Adamski, Biczysko i Jędrzejczyk
Czwartek – 20.06.2013r.
1/+Stanisław Witala, córka Ewa
2/ Do Opatrzności Bożej w intencji Barbary Motyki od klasy III B za trud wychowawczy i okazane serce.
1/+Lucjan Matyszczak, 1 rocznica
2/+Stefan Buchalik, Leopold Kostorz, żona Rozalia,
Alojzy Gorzawski (Bog)
Piątek – 21.06.2013r. Wspomnienie św. Alojzego
Gonzagi
1/Za żywych członków Różańca
2/+Alojzy Ostrzołek (Bog)
1/+Henryk Werber, 1 rocznica
2/+Zdzisław Barański, 1 rocznica
3/+Rufin Pawlak (Bog)
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Sobota – 22.06.2013r.
1/+Jan Przeliorz, żona Maria
2/+Marta Oleś, 12 rocznica, mąż Gerard, zięć Ignacy,
rodziców (Bog)
Ślub: Szatka Paulina – Trzepizur Kamil
Zakończenie roku formacyjnego END
1/+Małysa Marian, 6rocznica
2/+Ryszard Buchalik – na pamiątkę urodzin, rodzice,
Marta i Fryderyk, bracia Alfred i Reinhold, Henryk
Polok (Bog)
Niedziela – 23.06.2013r. XII Niedziela Zwykła
+Roman Zimończyk, 4 rocznica, żona Małgorzata,
rodziców, teściów i braci
1/+Jan Nowak, z okazji Dnia Ojca
2/+Aniela Gomółka, 3 rocznica (Got)
1/+Józef Zuber
2/Do Opatrzności Bożej z okazji 50 lat małżeństwa
Elżbiety i Eryka Leisner, z podz. za otrzymane łaski
z prośbą o dalsze. T.D.
1/+Czesław Kasprowicz, 30 rocznica
2/+Do Opatrzności Bożej z okazji urodzin Janiny
Związek oraz w intencji córki i syna z rodziną
+Tomasz Kania, na pamiątkę urodzin, Maksymilian
i Berta Kania(Bog)
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Uroczystość
Poniedziałek – 24.06.2013r.
Narodzenia św. Jana Chrzciciela
1/Od gradu w intencji Gotartowic (święcenie świec)
2/+Marta Przeliorz – na pamiątkę urodzin,
mąż Walenty
Ślub: Karwot Marta – Piechoczek Dawid
1/+Katarzyna Zawadzka, mąż Jan
2/+Józef Rozkoszek (Got)
Wtorek – 25.06.2013r.
1/+Helena Karwot (Got)
2/+Alojzy Zniszczoł, syn Roman (Bog)
Z okazji zakończenia klas VI z Boguszowic
1/+Henryk Gembalczyk, 2 rocznica
2/+Wilhelm Matuszczyk, żona Otylia, rodziców
z obu stron
3/+Ewald Karkoszka – od sąsiadów
Środa – 26.06.2013r.
1/+Marta Garbocz, mąż Emil (Bog)
2/+Rajmund Podleśny, 8 rocznica
1/+Stefan Karwot, ojciec Wiktor, matka Lidia
2/+Dorota i Herbert Drzęźla
Czwartek – 27.06.2013r.
1/+Maria Oleś, mąż Franciszek, Anna Oleś, 4 synów
2/+Leszek Skrzypiec, 2 rocznica śmierci
1/Apostolat Maryjny
2/+Franciszek Żadka
Piątek – 28.06.2013r. Wspomnienie św. Ireneusza
+Paweł Turczyk, 4 rocznica
MSZA WSPÓLNA:
+Zygmunt Orszulik, żona Zofia, rodziców,
brat Roman
+Leopold Szymura, żona Franciszka, Elżbieta i Anna

Szymura, syn Walenty, dusze w czyśćcu cierpiące
+Jan Szymura, Konstanty Szymura, żona Bronisława,
+Edward Cygan, żona Stanisława, Mirosław
Maciończyk, Władysław Sudacki, dusze w czyśćcu
+Jan Ulman (Bog)
+Ernest Zniszczoł, Maria żona, Alfred Przeliorz,
żona Gertruda, Edward Przeliorz, żona Maria
+Paweł Szulik (Kop)
+Zofia Kula – w rocznicę śmierci, mąż Rufin,
rodziców z obu stron, zięć Zygmunt Torbicki
+Roman Rduch (Got)
+Stanisław Konsek, rodziców (Bog)
+Albert Pustołka, synowie Aleksander i Mirosław,
Walenty Henich, żona Albina, Emil Kłosek, żona
Maria (Got)
+Zbisław Marszołek, rodziców, Franciszek Waliczek,
żona Marta, syn Józef, Ernest Kula, żona Maria (Bog)
+Ryszard Merta, rodziców, rodzeństwo
+Józef Motyka, żona Łucja, 3 córki, 2 synów
+Teofil Widera, żona Anna, 3 córki, zięciowie,
4 synów, synowa Krystyna, dziadków z obu stron,
dusze w czyśćcu
+Józef Śpiewok, 14 rocznica, syn Jan, córka Stefania
Niemiec
+Erwin Remiarz
+Marta i Elżbieta Kula, Wincenty mąż
+Konstanty Wiaterek, żona Anna, córka Krystyna,
mąż Wilhelm, Józef Wiaterek, 2 żony, dziadków
z obu stron
+ Szczepan Konsek, rodzice, siostra Irena, brat Konrad, Emil Mura, żona Anna, rodziców z obu stron,
Eleonora Krakowczyk, mąż Karol, Kazimierz Buch,
za zmarłych z pokrewieństwa, dusze w czyśćcu
cierpiące, za zmarłych sąsiadów i kapłanów (Bog)
+Antoni Gajda, Dionizy Maciończyk – z okazji
Dnia Ojca
+Roman Pawlas, 11 rocznica, rodzice
+Stanisław Łaszczewski, żona Apolonia, Zygfryd
Zając, żona Gertruda, zmarłych rodziców i dziadków
z obu stron, Łaszczewski, Świder, Lisiak, Godzina,
Figas, Kurzac, Nowicki, Sablik, Michałowicz, Kuczera, Matusik, Marszolik, Komor, Pych, Oleś, Olbryś,
Zaczkowski, za zmarłych z pokrewieństwa
+Marta Szyroki, mąż Leon, syn Henryk, zięć Adam,
rodziców i dziadków,
+Jadwiga Buchalik, mąż Reinhold, Maria Witala,
mąż Józef
+Franciszka Mucha, mąż Ewald, córka Jadwiga,
Walter Mucha, żona Genowefa, rodziców, Józef
Szymura, żona Maria, rodzice
+Maria Malina, mąż Józef, Kazimierz Anioł, Maria
Malina, rodziców
+Bernadeta Nowak – na pamiątkę urodzin, teściowie
Maria i Maksymilian, Albert i Waleska Kuczera
+Jan i Maria Gembalczyk, rodziców z obu stron,
dziadków
+Ireneusz Kapek, 7 rocznica
+Hubert Mispel (Got)
+ Jan Piotrowski, rodziców z obu stron (Got)
+Anna i Franciszek Szymura, rodziców (Got)
+Cecylia Juraszczyk – od rodziny Karwot (Got)
+Franciszek Oleś, 2 żony, Józef i Hieronim synowie,
synowa Gertruda (Got)

serce ewangelii 33

7.oo
10.oo
12.oo
13.oo
15.3o
17.oo

+Stefan Szymura, Paweł Szymura, 2 żony, Monika
Wiaterek, Anastazja Sobik, Franciszek mąż, Hubert
syn, dziadków z obu stron
+Józef Pawliczek, Bronisława i Maksymilian
Pawliczek, rodzice Maria i Marcin Nowak, rodzice,
2 synów, 2 synowe, Janina i Stanisław Staszczyk,
rodzice, Irena Kotowska, Maryla Hernas, syn Leszek
+Marta Szymura, 4 rocznica (Bog)
+Elżbieta Pawletko, mąż Edward, syn Zygfryd,
dziadków z obu stron, Otylia Konsek, Rudolf
Piechula, rodziców, Cecylia Welcel
+Klara i Ernst Jurochnik, wnuk Robert, rodzice,
rodzeństwo, Jadwiga i Antoni Król, rodzice
i rodzeństwo
+Józef i Anna Gawliczek, rodzice z obu stron(Bog)
+Łucja i Henryk Śmiatek, Zofia i Jan Garbocz,
Walter Matuszczyk, Bronisława i Zygmunt Janowicz,
za ++ z rodzin Śmiatek, Garbocz, Waliczek, Gorus,
Figas, dusze w czyśćcu cierpiące
+Leon i Helena Dziewior(Bog)
+Emil i Waleska Dziewior
+Leokadia Podleśny
+Danuta Oleś, 3 rocz, rodziców(Bog)
+Franciszek Zadka, Józef Zadka, żona Józefa,
4 synów, 2 synowe Hildegarda i Elżbieta, Paweł
Gasz, 2 żony, 4 synów, córka Emilia, 2 zięciów,
2 synowe Zofia i Elżbieta, Ryszard Praśniewski,
2 synów Stanisław Michałowicz, żona Monika, syn
Bernard, zięć Janusz, Maksymilian Piksa, Paweł
Gojny, syn Zdzisław, Franciszek Maroszek, Bartosz
Pawlas
+Stanisław Sobik, wnuczka Agnieszka, rodziców
z obu stron, za++ z rodziny
+Dominik Matyszczyk, żona Berta, syn Paweł,
córka Gabriela i Regina, dziadków z obu stron
+Stanisław Lubszczyk, Wiesław Gąsiorkiewicz –
z okazji Dnia ojca – od dzieci
+Jerzy Zieleżny – z okazji Dnia ojca – od dzieci
+Waleska Dziwoki, mąż Robert, Ema Klimek, mąż
Florian, synowie Erwin i Longin Klimek, wnuk
Czesław Klimek (Bog)
+Leon Plekaniec, Józef Musiolik, żona Aniela
+Helena Piecha, mąż Alojzy, syn Stanisław, Paweł
Kwoka, żona Agnieszka
+Anna Gawliczek, mąż Józef, rodziców z obu stron
(Got)
+Ryszard Borowski, żona Marianna, Edmund
Borowski, brat Władysław, Antoni Antoniewski,
brat Kazimierz, Mariola Węglorz, zięć Zygmunt
Kwiatoń i Kazimierz Kwiatoń
Uroczystość
Sobota – 29.06.2013r.
św. Apostołów Piotra i Pawła
+Edmund Kaczmarczyk, rodziców, rodzeństwo
1/+Antoni i Julianna Liszka, zięć Norbert (Got)
2/+Zofia Sobik, mąż Henryk
Ślub: Patrycja Smołka – Karol Bombik
Ślub: Paulina Michalska – Dawid Langer
W intencji rocznika 1946 SP 16 Boguszowice
1/+Franciszek Kroczek, żona Berta, Paweł Smołka,
żona Anna, za zmarłych najbliższych z obu stron
(Bog)
2/+Krzysztof Ciszkowski, córka Ania
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Niedziela – 30.06.2013r. XIII Niedziela Zwykła
+Mieczysław Frąckiewicz – na pamiątkę urodzin
Janina Skrzypiec, mąż Joachim, synowie Andrzej
i Stefan, Kunegunda Zawadzka, rodziców z obu
stron (Rasz)
1/+Adam Cywiński, 2 rocznica
2/+Andrzej Pełka – od sąsiadów (Got)
Do Opatrzności Bożej z okazji 18 urodzin Anny
Gruźlewskiej, z podz. za otrzymane łaski z prośbą
o dalsze
+Jan Masłowski – na pamiątkę urodzin
+Mieczysław Frąckiewicz – na pamiątkę urodzin
(od żony i dzieci)
Poniedziałek – 01.07.2013r.
+Justyn Zimończyk, Ryszard i Bronisława Zimończyk,
rodziców z obu stron, Alojzy Gembalczyk, 2 żony
(Bog)
+Halina Kula
Wtorek – 02.07.2013r
+Arkadiusz Zimończyk, 3 rocznica, Aniela i Franciszek Błanik, synowie Herbert i Józef
+Wilhelm Matuszczyk, żona Otylia, rodziców z obu
stron
Środa – 03.07.2013r. Święto św. Tomasza, apostoła
+Józef Motyka, żona Marta, córka Krystyna, synowa
Olga
+Aleksandra Wronka, w rocznicę urodzin
Czwartek – 04.07.2013r.
Na cześć Chrystusa najwyższego arcykapłana za biskupów, kapłanów, kleryków, zgromadzenia zakonne
oraz o nowe powołania kapłańskie i zakonne – zamawiają Boguszowice
+Maria Matuszek
Piątek – 05.07.2013r.
Do NSPJ w intencji rodzin wielodzietnych i czcicieli
NSPJ
+Maria Juraszczyk, 1 rocznica
Sobota – 06.07.2013r.
Wspomnienie
bł. Teresy Ledóchowskiej
Do Niepokalanego Serca NMP – za parafian
+Anna Klejnot, 1 rocznica
Niedziela – 07.07.2013r.
+Konrad Konsek, 8 rocznica (Got)
+Klara Hartman, mąż Stanisław, Maria i Jan Zmarzły
+Anna Woryna
Do Opatrzności Bożej i MB Nieustającej Pomocy z
okazji 90 urodzin Marii Konsek, z podz. za otrzymane
łaski z prośbą o dalsze oraz w intencji dzieci
z rodzinami T.D.
+Edward Gołofit, żona Zofia, córka Elżbieta, rodzice
z obu stron, Konstanty i Marta Kaczmarczyk,
rodzice z obu stron
+Michał Gruszczyk- na pamiątkę 30-tych urodzin,
Zofia i Alojzy Gruszczyk

Przygotowały panie: Aurelia Oleś i Kornelia Mokry
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Kronika parafialna
Chrzty:
Paweł Orliński, Mateusz Studnik, Wiktoria Szymańska,
Sonia Boguszewska, Piotr Wowra, Sebastian Waleczek,
Emilia Koc, Wiktoria Krasnodębska, Leonard Koziołek,
Klaudia Wróbel, Kosek Wojciech, Kosek Jakub, Judyta
Lewandowska, Hanna Drąszczyk, Krzysztof Marcisz,
Tymoteusz Kudaj, Maximilian Stando Viktor, Antonina
Młynarczyk, Hana Kąsik, Natalia Buchalik

Śluby:

Msze św.

w niedziele: 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 16.00, 20.30

w święta nie uznawane przez państwo: 7.00, 10.00, 15.30,
17.00
Kancelaria parafialna

poniedziałek i piątek: 8.00 – 12.00 i 16.00 – 18.00

wtorek i czwartek: 8.00 – 12.00

środa: 16.00-18.00
kancelaria w lipcu i sierpniu:

poniedziałek i piątek: 8.00-12.00

środa: 16.00-18.00
Protokoły przedślubne


Żurek Damian – Niesporek Dorota,
Dziwoki Tomasz – Chodzidło Patrycja,
Bartkowiak Kamil – Hawro Roksana,
Bernert Witold – Pustółka Ewelina,
Adamczyk Adam – Adamczyk Sylwia



01.12.1953 r. – 23.03.2013 r.
25.08.1928 r. – 29.03.2013 r.
02.10.1948 r. – 30.03.2013 r.
11.02.1947 r. – 01.04.2013 r.
17.04.1933 r. – 02.04.2013 r.
03.12.1936 r. – 04.04.2013 r.
15.09.1927 r. – 05.04.2013 r.
28.10.1933 r. – 07.04.2013 r.
23.07.1938 r. – 07.04.2013 r.
11.07.1934 r. – 12.04.2013 r.
03.01.1934 r. – 23.04.2013 r.
14.10.1955 r. – 26.04.2013 r.
06.08.1931 r. – 30.04.2013 r.
13.10.1962 r. – 13.05.2013 r.
05.02.1929 r. – 13.05.2013 r.

Przygotowały panie: Aurelia Oleś i Kornelia Mokry

spisywane są każdego dnia po uprzednim osobistym lub
telefonicznym (tel. 32-42-20-322) uzgodnieniu terminu
i godziny z księdzem Proboszczem
narzeczeni zgłaszają się w kancelarii trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu przynosząc ze sobą: dowody osobiste, metryki chrztu i bierzmowania, świadectwo ukończenia katechizacji młodzieżowej i Studium Przedmałżeńskiego

Sakrament chrztu


Pogrzeby:
Kurasz Marian
Korduła Ludwig
Szewczyk Ryszard
Zimnol Maria
Zimończyk Teresa
Filec Bonifacy
Różańska Gertruda
Zniszczoł Gertruda
Majewski Jerzy
Woryna Anna
Gorzyński Józef
Pełka Andrzej
Pomykoł Bolesław
Buciuto Piotr
Marcisz Dorota

Informator parafialny





udzielany jest w pierwszą niedzielę po 15. dniu danego miesiąca podczas Mszy św. o godz. 14.30
zgłaszając chrzest w kancelarii przynosimy akt urodzenia
dziecka z USC
rodzicami chrzestnymi mogą być wyłącznie bierzmowani,
wierzący i praktykujący katolicy
nauka przygotowująca do przyjęcia sakramentu chrztu odbywa się w sobotę poprzedzającą tę uroczystość
o godz. 16.00 w domu parafialnym

Sakrament pojednania
okazja do sakramentu pojednania przed Mszą św.
Odwiedziny chorych



chorych z posługą sakramentalną odwiedzamy raz w miesiącu
- zgłoszenia w zakrystii
w sytuacji zagrożenia życia prosimy kapłana o każdej porze
(zgłoszenia na probostwie)

Pogrzeby
zgłaszając pogrzeb przynosimy akt zgonu i kartę do pochowania
zwłok oraz zaświadczenie o przyjętych sakramentach św. (wydaje
kapelan szpitala)
Konto Ochronki i Parafii

BPH PBK S.A. I O/Rybnik
nr: 69 1240 4357 1111 0000 5312 7499

Czerwiec
1. Intencje Matki Bożej: o pokój na świecie i nawrócenie
grzeszników.
2. Intencje papieża Franciszka:
-) Intencja ogólna: Aby przeważała wśród ludów kultura
dialogu, słuchania i wzajemnego poszanowania.
-) Intencja misyjna: Aby tam, gdzie wpływ sekularyzacji
jest silniejszy, wspólnoty chrześcijańskie potrafiły skutecznie prowadzić nową ewangelizację.

Telefony kontaktowe w sprawie Domu Pogrzebowego:
Pan Hubert Figas: tel. kom. 0511 076 934
Całodobowy Zakład Pogrzebowy STYX:
032- 42 20 361, tel. kom. 0601 530 578

Lipiec
1. Intencje Matki Bożej: o pokój na świecie i nawrócenie
grzeszników.
2. Intencje papieża Franciszka:
-) Intencja ogólna: Aby Światowy Dzień Młodzieży, który
odbywa się w Brazylii, zachęcił wszystkich młodych chrześcijan do stawania się uczniami i misjonarzami Ewangelii.
-) Intencja misyjna: Aby na całym kontynencie azjatyckim
otwierały się drzwi przed posłańcami Ewangelii.

Następny numer gazetki „Serce Ewangelii”
ukaże się 07 lipca 2013 r.
Materiały przeznaczone do druku
w numerze lipcowym proszę przesyłać
w wersji elektronicznej
lub dostarczyć w formie papierowej
najpóźniej do dnia 28 czerwca 2013 r.
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Bierzmowanie
A.D. 2013
25 kwietnia podczas uroczystej Eucharystii
ks. Arcybiskup Wiktor Skworc udzielił w
naszej parafii sakramentu bierzmowania
124 młodym osobom.
— czytaj str. 17

.
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Ks. Arcybiskup Wiktor Skworc wśród bierzmowańców z parafii św. Wawrzyńca z Ligockiej Kuźni

Pamiątkowe zdjęcie naszej wspólnoty ministrantów z ks. Arcybiskupem Wiktorem Skworcem
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Droga do Emaus
26 kwietnia po Mszy św. wieczornej wyruszyliśmy
w coroczną drogę do „boguszowickiego Emaus”,
czyli kaplicy na Brzezinach Miejskich …
— czytaj str. 18

.
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Msza św.
w intencji
strażaków
Z okazji przypadającego w
sobotę 4. maja wspomnienia
św. Floriana podczas Mszy
św. o godz. 15.3o modliliśmy
się w intencji członków OSP
z Boguszowic i Gotartowic,
ich rodzin oraz zmarłych
strażaków.

Moja Wielkanoc
W okresie przedświątecznym dzieci z Przedszkola nr 18 w Boguszowicach: „Motylki”
i „Leśne duszki” realizowały projekt edukacyjny „Moja Wielkanoc”. Nadzór nad realizacją działań przewidzianych w projekcie sprawowały autorki projektu p. Elwira Ł, p. Ewelina D. oraz p. Lucyna H. Uwieńczeniem
wszystkich działań było wspólne „Śniadanie

wielkanocne”, które poprzedzone było pieczeniem ciast,
przygotowaniem kanapek oraz inscenizacją w wykonaniu
dzieci.
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Rodzinna palma
Wielkanocna
Na terenie Przedszkola nr 18 zorganizowano
konkurs pt. „Rodzinna palma wielkanocna”.
Palmy wystawiono na holu przedszkolnym. Tak
wyeksponowane prace mogli podziwiać wszyscy odwiedzający przedszkole.

Equipes Notre-Dame
O obradach Międzynarodowej
Ekipy Odpowiedzialnych (ERI)
w Krakowie oraz Wielkopostnym Dniu Skupienia ekip Sektora Śląskiego
— czytaj str. 13 – 14

Z kącika gospodarczego
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