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„Góry i pagórki, błogosławcie Pana,
chwalcie i wywyższajcie Go na wieki.”

Fot. ks. K. Błotko
(Dn 3, 75)

Niecodzienny
Gość

Od Pana Boga
nie ma wakacji

Urodziny
ks. Proboszcza

W czerwcu gościliśmy w naszej
parafii biskupa Hiacynto Egbebo
z Nigerii, który przybył do nas w
ramach współpracy z Papieskim
Stowarzyszeniem „Pomoc Kościołowi w Potrzebie” — czytaj str. 20

Niech trwające wakacje staną się
okazją do pogłębienia wiary przeżywanej w bezpośrednim kontakcie z przyrodą. Nie zapominajmy w
tym czasie o codziennej modlitwie
i udziale w niedzielnej Mszy św.

3 sierpnia przypadają kolejne urodziny ks. proboszcza Krzysztofa
Błotko. Zapraszamy w tym dniu do
modlitwy w Jego intencji podczas
Mszy św. o godz. 17.oo
— czytaj str. 19
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Nasi w Piekarach
26 maja miała miejsce pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców
do Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach
Śląskich. Podczas tegorocznej pielgrzymki delegacja górników z naszej parafii w procesji z darami ofiarowała monstrancję z węgla.
— czytaj str. 7

Fot. Roman Koszowski/Gość Niedzielny

Fot. Józef Wolny/Gość Niedzielny

Boże Ciało
W strugach ulewnego deszczu przebiegała w tym
roku procesja teoforyczna do czterech ołtarzy.
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Odpust parafialny
Tegoroczna uroczystość odpustowa w naszej parafii przypadała w niedzielę 9 czerwca. Homilie w tym
dniu wygłosił oraz uroczystą sumę odprawił ks. Florian Ludziarczyk.
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Podczas procesji teoforycznej po sumie odpustowej Najświętszy Sakrament niesiono w nowej
monstrancji z węgla, którą podarowała parafii Dyrekcja KWK „Jankowice”.

Niecodzienny Gość
20 czerwca gościliśmy w naszej parafii biskupa
Hiacynto Egbebo z Nigerii, który przybył do nas
w ramach Papieskiego Stowarzyszenia „Pomoc
Kościołowi w Potrzebie”.
— czytaj str. 20 - 23
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Nabożeństwa Fatimskie
13 maja zainaugurowaliśmy tegoroczny cykl Nabożeństw Fatimskich, które będą sprawowane
do października. Nieustannie odpowiadajmy na
wezwanie Maryi, która objawiła się w Fatimie do
odmawiania różańca i czynienia pokuty.
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Procesja z figurą MB Fatimskiej wokół kościoła

Studium przedmałżeńskie
– podsumowanie
W piątek 17 maja zakończył się cykl bliższego
przygotowania do sakramentu małżeństwa.
W minionym roku szkolnym 2012/13 młodzież
spotykała się siedmiokrotnie w trzecie piątki miesiąca.
— czytaj str. 27

Wspólne zdjęcie młodzieży oraz zaangażowanych w prowadzenie studium małżonków wraz z ks. Markiem
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SŁOWO PROBOSZCZA – Nie tylko o sprawach
gospodarczych
Dziękujemy Panu Bogu za
zakończony rok szkolny, jak
również dziękujemy naszym
nauczycielom,
rodzicom,
szanownym dziadkom i wychowawcom za troskę i całoroczny trud. Naszej młodzieży i dzieciom gratulujemy
dobrego wykorzystania czasu nauki oraz życzymy radosnych i pogodnych wakacji.
Dziękujemy naszym księżom
wikarym za czas tegorocznej
służby oraz pokorne świadectwo wiary i miłości do
ludzi.
Jak już niektórym wiadomo
ks. dr Wojciech Kamczyk został
mianowany przez Księdza Arcybiskupa
katechetą
stałym
MATKI
BOŻEJ
w
parafii

scu zlikwidowaliśmy cztery niepotrzebne szamba. Zadania tego
podjął się pan Hubert Figas z
pomocą takich osób jak: Szulik
Andrzej (koparka), Zimnol Jan,
Zając Damian, Kuczera Kazimierz, Kuczera Marcin, Tarnawski Adam, Gembalczyk
Adam i Gembalczyk Leszek.
Dziękujemy
również
panu
Krzysztofowi
Gojnemu
za
transport rur i studzienek kontrolnych, a panu Januszowi Gawendzie za firmowanie tego podłączenia i bezpłatny wywóz nieczystości. Przy okazji dziękuję
również panu Hubertowi za wymianę baterii kranowych w kaplicy św. Anny i naprawienie kafelek
w ubikacji Domu Pogrzebowego.

WSZECHPOŚREDNICZKI
ŁASK
I ŚW. ANTONIEGO Z PADWY
W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM –
JEDŁOWNIKU, ze wskazaniem do

nauczania religii w szkole średniej w Wodzisławiu Śl. Już dzisiaj dziękujemy ks. Wojtkowi za
dwuletnią posługę w naszej parafii
i życzymy Mu wiele łask Bożych
na dalszej drodze kapłańskiej.
Księdza Wojciecha zastąpi w naszej wspólnocie ks. Krzysztof
Mikiciuk, pochodzący z pobliskich
Żor. Przywitamy Go w parafii
31 sierpnia, w dniu pożegnania
ks. Wojtka.
Na polu gospodarczym
trwa remont elewacji naszego
kościoła. Prace prowadzone są na
północnej stronie elewacji świątyni. Poprawiono blacharkę dachową nad kaplicą św. Anny i po
północnej stronie dachu kościoła.
Prace te – ze względów pogodowych – potrwają z pewnością do
połowy lipca. Bardzo dobrze, że
udało się wykonać ostatnie podłączenia do kanalizacji na naszym 5. punkcie odbioru ścieków, znajdującym się za starym
domem parafialnym. W tym miej-

Monstrancja z węgla – dar dla naszej
parafii

Jeszcze raz dziękujemy dyrekcji KWK „Jankowice” na
czele z panem Stanisławem Konskiem oraz panem Jerzym Janczewskim za dar monstrancji z
węgla i złota złożony w Piekarach przez naszą górniczą delegację w składzie: pan Tadeusz
Janyga, pan Henryk Macionczyk
i pan Piotr Mandrysz. Firmie
państwa Wałach dziękujemy za
wykonanie opakowania w którym
monstrancja została przekazana na
ręce Księdza Arcybiskupa.
Wspomnianemu zakładowi
pogrzebowemu dziękujemy za
wysoką kulturę wykonywania
swoich obowiązków zawodowych,

także w relacji do parafii i naszego
Domu Pogrzebowego. Nie kryję
przekonania, że styl pracy i sposób
działania Domu Pogrzebowego
wynika z dyscypliny wprowadzonej w tej dziedzinie przez budowniczego i opiekuna tego miejsca
pana Huberta Figasa. Są jeszcze
inne obszary działania na terenie
naszej parafii, które również wymagają podobnego uporządkowania. O tym jednak przy innej okazji.
Po zakończeniu remontu zewnętrznej elewacji kościoła myślimy o nowych zewnętrznych
schodach przy bocznych wejściach do świątyni, a przede
wszystkim do kaplicy św. Anny
i do zakrystii. Ich wymiana staje
się powoli sprawą konieczną,
a jednocześnie nada zewnętrznemu wyglądowi kościoła właściwej elegancji i stosownego
respektu. Remonty na naszych
obiektach parafialnych są jak rzeka. Były, są i nigdy nie będą się
kończyć. Tego wymaga natura
pięciu parafialnych budowli na
czele z naszą piękną, neobarokową świątynią. Dzięki życzliwości i ofiarności parafian możemy
kontynuować prace, a nawet czynić pewne oszczędności bankowe
na wypadek większych koniecznych wydatków.
W dniu 27 lipca mija 10.
rocznica mojej kapłańskiej służby w cieniu SERCA JEZUSOWEGO. Chcę Bogu podziękować za dar tych 10 lat, za ludzką
życzliwość i przeprosić za wszelkie niedociągnięcia. Z serca błogosławię wszystkim wiernym,
a
szczególnie
czytelnikom
SERCA EWANGELII i życzę
wszystkiego co najlepsze.
Szczęść Boże!
ks. Krzysztof Błotko –
proboszcz.
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TRWA SYNOD ARCHIDIECEZJALNY
II Synod Archidiecezji
Katowickiej wszedł niedawno
w etap konsultacji. Pisaliśmy
już o ankietach, które wypełniają wszystkie zespoły synodalne – parafialne, internetowe, inne… Ale nie tylko
osoby, które należą do jakiejś formalnej grupy synodalnej mogły opowiedzieć
nam o swoim doświadczeniu.
Wszystkie ankiety komisji tematycznych zostały już zatwierdzone
przez Komisje Główną oraz rozesłane
do poszczególnych adresatów. Wśród
nich, oprócz zespołów synodalnych,
znaleźli się: księża, osoby konsekrowane, katecheci, nauczyciele i
uczniowie wybranych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z
rodzicami oraz inni świeccy w jakiś
sposób zaangażowani w Kościele
(m.in. organiści, szafarze Komunii
św., ministranci), którzy otrzymali
ankiety, dotyczące różnych obszarów
ich życia, posługi, pracy, relacji z
innymi...
Są jednak takie tematy, które dotyczą nas wszystkich, niezależnie od
pełnionej funkcji. Według definicji
synod – jako ciało doradcze biskupa –
teoretycznie mógłby składać się ze
wszystkich członków diecezji. I, choć
zorganizowanie takiego spotkania jest

raczej nierealne, to mogliśmy włączyć
się w to dzieło. W jaki sposób? Każdy
wierny archidiecezji katowickiej miał
możliwość podzielenia się swoją
opinią na dwa tematy. Pierwszy z nich
dotyczył głównie głoszonych w parafii homilii – chodziło o pytania związane z tematyką homilii, ich długością, odpowiedniością (na ile np. księża
trafiają
w aktualne
problemy/potrzeby parafian). Można było
też wyrazić opinię na temat sposobów
docierania do osób niewierzących itp.
Ankieta ta została przygotowana
przez Podkomisję ds. Głoszenia Słowa Bożego. Drugi kwestionariusz,
opracowany przez Komisję ds.
Świeckich, dotyczył szeroko pojętej
sytuacji osób świeckich – ich zaangażowania w Kościele, możliwości
współpracy z księżmi itp. Ankieta
podzielona była na kilka obszarów
zagadnień (duszpasterstwo świeckich,

formacja,
wymiar
duchowy
i instytucjonalny ich posługi, aktywność społeczno-polityczna oraz zawodowa, duchowość). Niektóre z przykładowych pytań: Jak należy realnie
wykorzystać potencjał ludzi świeckich
w pracy duszpasterskiej w parafii? W
jakich dziedzinach należy przede
wszystkim pogłębić intelektualną
formację świeckich w parafii? Jak
oceniasz możliwości zaangażowania
się w życie Twojej parafii? Większość
pytań było zamkniętych, ale były też
takie, w których można było szerzej
wypowiedzieć się na dany temat.
Wypełnić ankiety można było
tylko w formie elektronicznej – wystarczyło
wejść
na
stronę
www.ankiety.synodkatowice.pl i tam
z listy wszystkich ankiet wybrać
pierwszą i drugą pozycję. Kwestionariusze aktywne były do dn.
25 czerwca br.
Mamy nadzieję, że nasi parafianie skorzystali z możliwości podzielenia się swoimi opiniami w ww.
kwestiach. W dalszym ciągu zachęcamy gorąco do modlitw w intencji
trwającego synodu, kościoła lokalnego, aby to dzieło było dla nas z pożytkiem doczesnym i wiecznym.

za Sekretariatem II Synodu
Archidiecezji Katowickiej

Na odwyku spotkałem Jezusa (9)
(Z kącika duchowego proboszcza)
Uczestnicy
Rekolekcji
ewangelizacyjnych dotknięci
problemem
alkoholowym
pozostawiają nam autentyczne świadectwo. Zachęcamy
do przeczytania i rozważenia
tych treści.
***
Moje życie przed przyjazdem do
Gorzyc to koszmar; całkowicie zaniedbałem życie duchowe i więzy z Panem Bogiem. Nie interesowała mnie
rodzina. (...)

Rekolekcje przeżywałem tak,
jakbym się na nowo narodził, bardzo
radośnie, z dużą serdecznością; a najważniejsze, że razem ze mną tę radość
dzieliła moja żona i najmłodszy synek. Przyjmując z żoną Pana Boga
w niedzielę, czułem się tak radośnie,
jakbym brał drugi raz ślub i na
nowo składał przysięgę małżeńską.

Janek, styczeń 1996
***
Moje życie przed przyjazdem do
Gorzyc układało się różnie, ponieważ
alkohol był podstawą mego życia. On

leczył mnie z kompleksów, jednocześnie coraz bardziej wciągał - uzależniał od siebie. (...) Przede wszystkim
odwróciłem się od Boga. Bardzo
nisko upadłem w wierze, całkiem
przestałem myśleć o Bogu, o swoim
życiu; ono po prostu mi zbrzydło.
Co do rekolekcji - przeżyłem je
wspaniale. Nie zdawałem sobie sprawy, że ta wspólnota może wzmocnić,
podnieść na duchu każdego potrzebującego, że potrafi modlitwą i dobrym
słowem dotrzeć do każdej duszy i
serca. Dzięki tym rekolekcjom przyjąłem Pana Boga i poczułem się jak
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nowonarodzone dziecko. (...) Nie
zdawałem sobie sprawy, że z alkoholu
można wyjść i ułożyć sobie nowe
życie, odwrócić się od grzechu i ponownie służyć Bogu.

Rafał, styczeń 1996
***
Moje życie przed przyjazdem
do ośrodka odwykowego w Gorzycach było „pełne wódki”. Punktem
odniesienia we wszystkich sytuacjach,
w problemach w pracy i w życiu rodzinnym był alkohol. Piłem 30 lat.
(...) W 1974 r. ożeniłem się, składając
przysięgę przed ołtarzem. Moja żona
była ateistką, ale spełniła wszystkie
warunki, jakich wymagał Kościół
przed sakramentem małżeństwa. (...)
Nasze małżeństwo było nieudane,
zakończyło się rozwodem bez orzekania winy w 1977 r. Jednak prawdziwym powodem rozpadu małżeństwa
było nadużywanie przeze mnie alkoholu. (...) Po rozwodzie piłem dużo,
oddaliłem się od Kościoła. W 1980 r.
ożeniłem się ponownie; oczywiście
ślub był tylko cywilny. Nasze małżeństwo trwa. W tym małżeństwie urodziło mi się dwóch synów, zdrowych i
zdolnych.
Wychowujemy
dzieci
zgodnie z zasadami wiary katolickiej;
właściwie to większość obowiązków
wychowawczych przypada żonie.
Materialnie powodzi nam się dobrze.
Na początku mojego drugiego małżeństwa piłem umiarkowanie, potem
coraz więcej, aż do całkowitego uzależnienia się od alkoholu.
W 1994 r. podjąłem leczenie w
poradni odwykowej. (...) Utrzymywałem abstynencję na siłę, nic nie robiąc
z własną trzeźwością.
Największą moją udręką poza
alkoholem jest to, że nie mogę w pełni
uczestniczyć w życiu duchowym
Kościoła, nie mogę przyjmować Komunii św. z uwagi na złamanie przysięgi, którą złożyłem, przyjmując
sakrament małżeństwa z pierwszą
żoną. (...) Bardzo mnie ten stan boli,
to dla mnie wielki ciężar. Nieraz popłakałem się z tego powodu, czuję żal,
mam poczucie winy i wyrzuty sumienia. Bardzo kocham obecną żonę i
synów i nie mogę znieść krzywdy,
którą im wyrządziłem.
Rekolekcje przeżyłem z dużym
skupieniem, radością i ufnością. W
pierwszym dniu na rekolekcje szedłem z obawą, lecz na każdą następną
naukę czekałem już z niecierpliwością
i tęsknotą. Punktem kulminacyjnym w

rekolekcjach była dla mnie niedzielna
Msza św., kiedy pod skromnym, zaimprowizowanym ołtarzem doznałem
wzruszenia, którego nie potrafię opisać. Dostąpiłem aktu pojednania z
Bogiem, przed ołtarzem podczas
Mszy św., w obecności kapłana i
wszystkich zgromadzonych. Będę tę
chwilę pamiętał do końca życia.
W swoim życiu widziałem wiele
świątyń i katedr znanych w Europie,
lecz tę salę gimnastyczną będę pamiętał zawsze jako najpiękniejszą, bo
tutaj właśnie, w czasie pojednania
doznałem wielkiego przeżycia duchowego, wielkiej odnowy.
(...) Dziękuję Bogu za łaski, których doznałem (...).

Joachim, styczeń 1996
***
Byłem grzesznym człowiekiem, alkohol dominował w każdej
części mojej egzystencji. Nie znałem
Chrystusa jako żywego Boga. On mi
się przejawiał jako mit, legenda powstała na podstawie ludzkich bajek.
Rekolekcje wniosły w moje życie coś wspaniałego: przyjąłem Jezusa i pokochałem Go, jestem przekonany, że z wzajemnością. Atmosfera rekolekcyjna dała mi dużo do myślenia. Widziałem uśmiechnięte i
szczęśliwe twarze; tak Duch Święty
manifestował swoją obecność wśród
nas.
Przyjąłem Chrystusa i On wypełnił pustkę w moim sercu, którą
przedtem wypełniał alkohol.
Chcę dalej żyć z Panem i iść Jego ścieżką. Chcę Go uwielbiać i wywyższać. (...)

Listopad 1997
***
W wieku siedemnastu, może
osiemnastu lat miały miejsce moje
pierwsze kontakty z alkoholem. Od
tego czasu alkohol był moim przewodnikiem w dobrych i złych sytuacjach życiowych. Przez alkohol rozpadło się moje pierwsze małżeństwo.
Alkohol zatopił wszystkie uczucia:
miłość, pogodę ducha, ciepło, czułość,
a wzbudził agresję, wyrzuty sumienia,
obawę, lęk i strach. To przez alkohol
straciłem wiarę w siebie, szacunek
zarówno do pierwszego, jak i do drugiego małżeństwa. W końcu przez to
uzależnienie alkoholowe trafiłem do
zakładu karnego, ale tam też piłem.
Alkohol siał spustoszenie wokół mo-

jej osoby - straciłem zaufanie rodziców, żony, dzieci i przyjaciół, którzy
tyle razy mnie namawiali, żebym
wreszcie przestał pić. Mimo samych
porażek spowodowanych przez alkohol ja się nadal uzależniałem i coraz
bardziej stawałem bezuczuciowy,
tłumacząc sobie, że tak być musi.
Alkohol w bardzo dużym stopniu
zachwiał moją wiarę w Boga. Brakowało czasu na niedzielną Mszę św. i
codzienną modlitwę, a jak już się
modliłem, to prosiłem Boga, żebym
wygrał w toto-lotka albo znalazł grubszą gotówkę, choć czasem zdarzało
mi się prosić Boga o abstynencję.
Modlitwa ta była jednak nieszczera,
ponieważ odmawiając różaniec, myślami byłem gdzieś indziej. Zdarzało
mi się, że gdy przestałem pić i chciałem się modlić na różańcu lub czytać
Pismo święte, zaczynały mi drżeć
ręce, a wewnątrz czułem zamęt. Dziś
wiem, że ten zamęt był spowodowany
przez szatana. On - szatan i alkohol
zrobili ze mnie niewolnika, a ja byłem
im posłuszny i gotowy im służyć.
Moja bezsilność wobec alkoholu
i nieumiejętność kierowania własnym
życiem trwała do 23 lutego tego roku.
(...) Tu postanowiłem, że wreszcie
muszę zrobić ze sobą porządek. Zacząłem czytać książki i uczęszczać na
Mszę św., z ochotą chodzić na mityngi AA. (...) Do pracy nad sobą doszły
jeszcze rekolekcje, które bardzo głęboko przeżyłem. Widząc księdza
prowadzącego rekolekcje, coś we
mnie drgnęło i przyszła mi myśl, że
muszę z tym księdzem porozmawiać.
Zauważyłem, że od niego bije ciepło,
miłość, zaufanie. Poczułem się pewniej i szukałem okazji do rozmowy.
W moim życiu kilka razy przeżyłem rekolekcje, ale nigdy nie tak
głęboko i z takim zaangażowaniem. Z
dnia na dzień przychodziła ulga, jednocześnie czułem, że Bóg jest obok
mnie i że to ja Go opuściłem, a nie On
mnie. Podczas śpiewu i kazania czułem, że Duch Święty jest we mnie;
stałem się weselszy i otwierałem się
przed innymi ludźmi. W tych dniach
odkryłem, że nie jestem na spalonej
pozycji. Bóg czekał cierpliwie 20 lat,
aż uwierzę w siebie i zacznę się modlić szczerze. Zrozumiałem, że On
mnie potrzebuje, a ja bardzo potrzebuję Boga. A gdy przyszła spowiedź
św., czułem znów zamęt, ale mimo
wszystko poszedłem do spowiedzi,
nareszcie godnej, szczerej i poważnej.
Spowiedź była długa. Odchodząc od
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konfesjonału, czułem się lżejszy, a w
środku czułem radość i obecność
Boga.
Odchodziłem od księdza ze łzami w oczach, czując, że znalazłem
przebaczenie u Boga. A gdy przyszła
niedziela, wiedząc, że nie mogę iść do
komunii św., słyszałem wewnątrz
głos, że nie jestem sam, że Bóg jest ze
mną, i ze łzami patrzyłem, jak inni
przyjmują Komunię św. Ten dzień był
dla mnie wyjątkowy, bo właśnie 27
kwietnia kończyłem 42 lata, a prezent,
który dał mi Bóg w postaci rekolekcji,
spowiedzi i obecności we mnie, był
najlepszym prezentem w moim dotychczasowym, podłym życiu. Świeca, którą dostałem, jest światłem na
moje dalsze, lepsze życie już bez
alkoholu i z głęboką wiarą. Mam
wielki dług wobec Boga, że przez tyle
lat prowadził mnie wolnymi krokami
do tych rekolekcji, które umocniły
moją więź z Nim i z bliźnimi. Tych
przeżytych rekolekcji nigdy nie zapomnę, bo tu odkryłem miłość, którą
mnie Bóg obdarza, i postaram się tej
miłości nie zagubić, być szczerym
wobec Niego. Powierzyłem Mu moją
bezsilność wobec alkoholu, nieumiejętność kierowania własnym życiem.
(...) Bóg jest światłem na moje dalsze,
lepsze życie. Jestem bardzo wdzięczny Bogu, że przyjął mnie, grzesznika.
(...) Obiecałem sobie, że (...) razem z
żoną będziemy uczestniczyć w następnych rekolekcjach na odwyku.
(...)

Leszek, maj 1997
***
Moje życie przed rekolekcjami
było puste, bez Boga.
Przez prawie czterdzieści lat
mojego życia tak naprawdę to nie
rozumiałem wiary katolickiej, mimo
że zostałem w niej wychowany.
Wszystko, co robiłem, to był tylko
schemat, według którego żyje katolik,
to znaczy chrzest, pierwsza Komunia
święta, bierzmowanie, ślub kościelny,
chodzenie do kościoła przy „większych” okazjach czy uroczystościach
rodzinnych.
Brak wiary w Boga spowodował
brak akceptacji siebie jako alkoholika,
nieumiejętność powierzania Bogu
swojego życia i bezsilności wobec
alkoholu.
Rekolekcje były dla mnie duchową terapią wstrząsową. Dziś jeszcze nie mogę opisać tego, co działo
się ze mną i we mnie.

Wiem tylko, że w trzecim dniu
rekolekcji ogarnął mnie wewnętrzny
spokój, pogoda ducha.
Inaczej niż dotąd spojrzałem na
ludzi i moje dotychczasowe życie.
Spokój towarzyszył mi również przed
pójściem do spowiedzi świętej, której
obawiałem się najbardziej.
Gdy przyjąłem Pana Jezusa,
ogarnęło mnie wewnętrzne ciepło,
spokój, pogoda ducha. Przy powierzaniu swojego życia Bogu przeszył
mnie przejmujący dreszcz, trudny do
opisania słowami. Potem nastąpiła
długa chwila zastanowienia nad moim
dotychczasowym życiem, a z oczu
popłynęły łzy. (...)

Marian, czerwiec 1997
***
Moje życie wcześniej było jednym wielkim pijaństwem; zatraciłem wszelkie wartości, a zwłaszcza
duchowe. Wszędzie, na urodzinach,
na spotkaniach towarzyskich musiałem mieć alkohol. Piłem od roku
1971, a nałogowo od czterech lat.
Poza alkoholem nie widziałem niczego, co działo się wokół mnie. Wiara,
Kościół dla mnie nie istniały, zapomniałem, jak się modlić, jak przystąpić do spowiedzi. (...)
Chcę być szczery: przeżyłem rekolekcje bardzo radośnie, zaczęły mi
się przypominać wszystkie dobre
rzeczy, które straciłem przez alkohol.
Na tych rekolekcjach co chwilę leciały mi łzy z oczu. Kiedy poszedłem do
spowiedzi, to odczułem ulgę, mimo że
nie byłem przeszło 13 lat. Nie wiedziałem, zapomniałem, jak się spowiadać, i nagle - nie wiem, co się
stało - po prostu w trakcie spowiadania wszystko sobie przypomniałem.
Jezusa przyjąłem ze szczerym
sercem. Kiedy żona opowiadała dzieciom, że ojciec był u spowiedzi - nie
chciały wierzyć. (...)

Krystian, 1996
***
Moje życie przed rekolekcjami
to jedna wielka pustka. Żyłem bez
celu. Straciłem wiarę w Pana Boga,
mimo że kiedyś osiem lat byłem ministrantem. Prawie pięć lat żyłem bez
spowiedzi i Komunii, a to wszystko
przez alkohol.
Straciłem w życiu bardzo wiele.
Rekolekcje przeżyłem bardzo
mocno. Znów zacząłem myśleć o
Bogu, z którym się pojednałem w cza-

sie tych rekolekcji. Po raz pierwszy od
tak długiego czasu znalazłem w Nim
przyjaciela, który mi pomoże.

Robert, wrzesień 1997
***
Moje życie przed przyjściem
do Ośrodka wyglądało beznadziejnie. Bez żadnej bliższej mi osoby
upływało na upijaniu się z dnia na
dzień. Sypiałem na dworcu i klatkach
schodowych, tęskniłem za rodziną i za
domem, który utraciłem.
Żałuję, że nie uczestniczyłem w
rekolekcjach. Powód jest prosty: nigdy nie potrafiłem uwierzyć w Boga,
jest mi obcy, trudno mi przyznać się
do Niego, choć wiem, że noszę Go
gdzieś głęboko w sobie.
Rekolekcje kończyły się Mszą
św. Nie miałem najmniejszego zamiaru na nią iść, jednak za namową innych poszedłem.
Po raz pierwszy uczestniczyłem
w czym takim. Coś się ze mną stało,
gdy zobaczyłem, jak inni to przeżywają; poczułem chęć poznania
bliżej Boga. Nie wiem, czy to jest
tylko chwilowe, mam nadzieję, że nie.
(...)

Czerwiec 1996
***
(...) Swój kontakt z Kościołem
stopniowo ograniczałem do zera.
Uczęszczałem na Mszę świętą
tylko wtedy, gdy sytuacja tego wymagała, to znaczy ślub, pogrzeb, chrzciny itp. Z początku łagodne picie zaczęło ustępować miejsca wyrachowanemu i przemyślanemu planowi wielkich pijaństw. (...)
Wódka zaczęła dominować w
moim życiu. Awantury w domu, niesnaski w pracy. Był to czas, kiedy
znałem jedynie takie uczucia, jak
złość, strach, panika, nieufność, pycha
i buta. Pokora była mi całkowicie
obca.
W 1993 r. zdecydowałem się na
leczenie odwykowe w Gorzycach.
Zwróciłem się wtedy znów w kierunku Boga. Po ukończonym pełnym
cyklu leczenia wróciłem do domu, do
pracy i do starego otoczenia. Nie
kontynuowałem spotkań w AA i stopniowo zaniechałem kontaktów z Kościołem. Zacząłem „eksperymenty” na
sobie, „kontrolowane picie” po roku
abstynencji. Zapiłem. (...) Po wyjściu
ze szpitala udało mi się wytrwać rok
bez alkoholu, ale i bez Boga. Wróci-
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łem do wódki i stopniowo, krok po
kroku piłem coraz częściej. (...) Nie
byłem na pierwszych dwóch dniach
rekolekcji. Mój stan nie pozwalał mi
na to. Byłem ostatniego dnia. Słuchałem słów pary małżeńskiej. Błogosławieństwo, Msza roztopiły mnie. Byłem bardzo wzruszony. Myślę, że
skała pękła. (...)

Tadek, 1996
***
Przed rekolekcjami moje życie
było szare, nudne nieciekawe. Błąkałem się po świecie, nie mogąc znaleźć sobie miejsca, więc sięgałem po
ten tajemniczy, zdradliwy i ohydny
alkohol, który pustoszył całą moją
osobowość. Nie potrafiłem dojść do
porozumienia z samym sobą, nie
mówiąc już o Bogu.
Rekolekcje przeżyłem bardzo
uroczyście i szczęśliwie. To właśnie
rekolekcje pokazały mi drogę do lepszego i szczęśliwego życia, pokazały
mi drogę, którą powinienem - ba,
nawet muszę iść, drogę, która prowadzi do Boga. (...)

Henryk, listopad 1997
***

Zamiast posłowia
Człowiek trzeźwiejący jest bardzo osamotniony. Bliscy patrzą na
niego podejrzanie, najczęściej nie
wierząc, że nastąpi cud i koniec picia.
Jedynym ratunkiem i pomocą
jest Bóg i Jego miłosierdzie. Dlatego
tak trafne jest zdanie w jednym z
przejmujących świadectw: „bez Boga
nie ma po prostu życia trzeźwego”.
Ci, którzy nie piją, a nie wierzą
w Boską pomoc, również stosują
różne ucieczki, chociażby w nadmierną pracę, zaniedbując siebie, rodzinę,
bo... człowiekowi całe życie towarzyszy lęk.
A cóż może bardziej uspokoić
człowieka, jak nie widok Jezusa pokornie modlącego się do swego Ojca.
Zrozumieć i pojąć fenomen miłości Boga jest wielkim darem. Wielka
improwizacja z III części Dziadów
Adama Mickiewicza jest wielkim
błaganiem Boga o miłość, a przecież
to my mamy się na Niego otworzyć,
przyjąć Go i zaufać Mu. Wierzę w te
rekolekcje bardzo głęboko, ponieważ
we wszystkich świadectwach powtarza się odkrycie Boskiej miłości.
Trzeba wierzyć w Boga, kochać Go,
prosić o wszystko i cierpliwie czekać.
On ma przecież „na głowie” tyle
spraw.

Stanisława Celińska

Jest w tych świadectwach
przesłanie dla każdego. Ci, którzy
przestali pić, zobaczą, że trzeźwość
jest głębsza, a droga do niej łatwiejsza, gdy pracy nad sobą towarzyszy
rozwój duchowy i wiara w miłość
Bożą. Ci, którzy jeszcze piją, przekonają się, że lęk przed trzeźwym spojrzeniem na własne życie łatwiej można pokonać, wchodząc na tę drogę z
Bogiem i zyskując Jego akceptację.
Rodziny i bliscy pijących ujrzą głębię
cierpień alkoholika, który - oddzielony od siebie, od innych i od Boga nie potrafi nigdzie znaleźć uczucia;
wreszcie duszpasterz może dostrzec w
tych świadectwach z jednej strony
ogrom szkód, jakie może wyrządzać
pielęgnowaniem obrazu karzącego
Boga i wpędzanie ludzi, zwłaszcza
młodych, w poczucie winy, a z drugiej strony - dobrodziejstwa płynące z
wizji Boga okazującego każdemu
miłość, akceptację zrozumienie, przebaczenie oraz pomoc w cierpieniu.

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

Z czego to ja mam się spowiadać?
Nieraz pytamy się samych siebie lub dzielimy się tą refleksją z innymi - „z czego to ja
mam się spowiadać?” Wracając do znanego
nam z innych edycji „Serca Ewangelii” tematu skorzystajmy z jeszcze jednego proponowanego RACHUNKU SUMIENIA.
Modlitwa przed rachunkiem sumienia
Duchu Święty, Ty wiesz wszystko. Znasz mnie lepiej
niż ja sam siebie. Proszę, otwórz moje serce, abym zło,
które jest we mnie, dobrze rozpoznał. Spraw, bym potrafił, z
miłości do Boga i wszystkiego, co dobre, szczerze za nie
żałować. Dodaj mi też odwagi i siły, bym potrafił wytrwać
w moich dobrych postanowieniach. Amen.

1.

Pycha

−

Czy wierzysz w Boga?

−

Jakie miejsce w twoim życiu zajmuje Bóg? Czy jest
najważniejszy? A może ważniejsze są dla ciebie pieniądze, władza, kariera?

−

Czy popełniasz grzechy, uważając, że miłosierny Bóg
i tak ci je wybaczy?

−

Czy w trudnych sytuacjach prosisz Boga o pomoc, czy
może sam starasz się rozwiązać problemy?

−

Czy bluźniłeś, tzn. czy mówiłeś o Bogu, źle, z nienawiścią, z wyrzutami?

−

Czy nadużywałeś imienia Bożego, strasząc Jego karą,
by narzucić innym swoją wolę?

−

Czy popierasz aborcję?

−

Czy namawiałeś kogoś do niej lub współdziałałeś
w zabiciu nienarodzonego dziecka?

−

Czy stosujesz antykoncepcję?

−

Czy popierasz eutanazję?

−

Czy lekceważąc Boga, wierzysz magii, korzystasz
z usług wróżek lub nosisz amulety?

−

Czy w chorobie szukasz pomocy u uzdrawiaczy?

−

Czy szanujesz niezależność dorosłych dzieci?
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Czy uważając, że wszystko wiesz lepiej, wtrącasz się
w ich życie małżeńskie, w wychowanie ich dzieci?

−

Czy mówiłeś nieprawdę o drugim człowieku?

−

−

A jeśli tak, to czy odwołałeś oszczerstwo?

Czy upokarzasz innych swoimi czynami lub słowami?

−

−

Czy twoja religijność nie powoduje, że wynosisz się
nad innych?

Czy z zazdrości lub zemsty rzucałeś fałszywe podejrzenia na innych?

−

Czy bez ważnej przyczyny ujawniałeś wady i błędy
innych (obmowa)?

−

Czy chwalisz swoje dzieci, pracowników, współmałżonka?

−

Czy są to pochwały bezinteresowne?

−

2.

Chciwość

−

Czy coś komuś ukradłeś?

−

Czy oddałeś pożyczone pieniądze lub rzeczy?

−

Czy płacisz podatki?

−

Czy jesteś uczciwy w transakcjach?

−

A może starałeś się ukryć, że towar, który sprzedajesz,
jest wybrakowany?

−

Czy jako pracodawca wykorzystujesz swoich pracowników, np. wypłacając zbyt niskie pensje albo nie płacąc w terminie, zatrudniając ich „na czarno" i pozbawiając w ten sposób świadczeń emerytalnych, zdrowotnych czy płatnego urlopu?

6.

−

Czy przyjąłeś lub dałeś łapówkę?

−

−

Czy korzystasz bezprawnie z własności społecznej, np.
wyłudzając świadczenie, które ci się nie należy (zasiłek dla bezrobotnych, zapomogę czy rentę)?

Czy w kontaktach z innymi ludźmi (w rodzinie, w
pracy, wśród znajomych) byłeś cierpliwy, uprzejmy,
dobry, opanowany?

−

A może kradniesz prąd lub gaz albo nie kasujesz biletów w autobusie?

Czy potrafisz zapanować nad swoimi negatywnymi
emocjami?

−

Czy przywłaszczasz własność swojej firmy lub korzystasz z niej w celach prywatnych?

Czy chowasz w sercu nienawiść, czekając na stosowną
okazję, by na kimś się zemścić?

−

Czy przeklinasz w złości?

−
−

5.

Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu

−

Czy zachowujesz piątkowy post?

−

Czy szkodzisz swemu zdrowiu przez nadużywanie
alkoholu, używanie narkotyków?

−

Czy objadasz się?

−

Czy marnujesz jedzenie?

Gniew

−

Czy w niedzielę i święta powstrzymujesz się od niekoniecznej pracy?

−

Czy mówisz źle o swoich rodzicach w obecności własnych dzieci?

−

Czy w potrzebie wspierasz materialnie swoich rodziców, czy opiekujesz się nimi w chorobie?

−

Czy kogoś okłamałeś?

−

Czy pieniądz stał się twoim bożkiem?

3.

7.

Lenistwo

−

Czy starasz się pogłębiać swoją wiarę i rozwiewać
wątpliwości przez odpowiednią lekturę i rozmowy?

Nieczystość

−

Czy zdradziłaś(eś) męża lub żonę?

−

Czy modlisz się codziennie?

−

Jeśli nie masz męża czy żony, to czy podejmujesz
współżycie seksualne poza małżeństwem?

−

Czy w niedziele i święta nakazane uczestniczysz we
Mszy św.?

−

Czy korzystasz z pornografii czy innych seksualnych
usług (agencje towarzyskie, niemoralne kontakty w Internecie)?

−

Czy spóźniasz się na niedzielną Mszę św.?

−

Czy sumiennie przykładasz się do pracy zawodowej?

−

Jak wychowujesz swoje dzieci – czy uczysz je, co jest
dobre, a co złe?

−

Czy interesujesz się życiem swoich dzieci?

−

Czy znasz ich przyjaciół, czy wiesz, co czytają, jak
spędzają wolny czas?

−

Czy rozmawiasz z dziećmi?

−

Czy dbasz o religijność swoich dzieci?

−

Jak reagujesz na grzech swoich dzieci: gdy oszukują w
szkole, żyją bez ślubu, nieuczciwie pracują?
(KB)

−

Czy uprawiałeś masturbację?

4.

Zazdrość

−

Czy życzysz ludziom dobra?

−

Czy cieszysz się, gdy dobrze się powodzi innym?

−

A może szczęście innych jest dla ciebie powodem do
frustracji?

−

Czy zazdrościsz innym dóbr materialnych, sukcesu w
pracy, szczęścia w życiu rodzinnym lub czegokolwiek
innego?

Z nauczania Jana Pawła II:
„Pomóż nam, Boże, odkryć ponownie i na nowo przeżyć sakrament pokuty w jego najgłębszym sensie. Pomóż przyjąć wezwanie do prawdziwego nawrócenia i podjąć je w łączności z Chrystusem Odkupicielem człowieka. Niech nasze nawrócenie będzie pełne - niech obejmie aspekt „negatywny”, czyli wyzwolenie z grzechu, jak i aspekt „pozytywny”, to znaczy
wybór dobra ukazanego i pogłębionego przez Ewangelię. Niech nasze nawrócenie wyda owoce: niech zaowocuje w nas
chrześcijańską miłością. Niech wypełni się nią nasza codzienność we wszystkich latach trzeciego milenium”.
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Proboszcz z Ars (26)
W dalszym ciągu kontynuujemy temat o miejscu
najważniejszym, jakim było
dla Jana Vianeya sławetne
Ars, które stało się symbolem jego kapłaństwa i jego
świętości.
DOM OPATRZNOŚCI
W ARS
Ars nie posiada szkół zasługujących na to miano. Nie było tam na
stałe nauczyciela ani nauczycielki; w
zimie sprowadzano obcego nauczyciela, i wówczas dziewczęta i chłopcy
uczęszczali na naukę razem. Ten system koedukacji nie podobał się proboszczowi1. Toteż rychło powziął
postanowienie urządzenia osobnej
szkoły dla małych dziewcząt. Chłopcy
uczęszczaliby tymczasem na mniej
lub więcej regularne wykłady nauczyciela2. Zebrał ks. Vianney trochę
środków, wyszukał na przyszłe nauczycielki dwie skromne i pobożne
panienki Katarzynę Lassagne3 i Benedyktę Lardet. Nie posiadały one
wprawdzie doświadczenia, lecz obdarzone były bystrym umysłem, zdrowym rozsądkiem i siłą, a zarazem
łagodnością charakteru.
Na początku roku 1823 wyprawił je ks. Vianney do domku zakonnic
św. Józefa w Fareins, gdzie na jego
koszt miały się przygotowywać do
nowego zawodu4. Tam nie tylko
zdobyły potrzebny im zakres nauki,
lecz i zapoznały się praktycznie ze
sposobem nauczania innych; ponieważ do obowiązków ich należało
udzielanie lekcji najmłodszym wychowankom Sióstr zakonnych.
W marcu tegoż roku nabył ks.
Vianney - za pieniądze osobiste i z
miłosiernych datków - stojący tuż za
kościołem nowy dom6. Dom ten w
dokumentach nosi nazwę maison
Givre. Był to budynek nie przestronny
i nie ozdobny; na parterze posiadał
tylko jedną salę - gdzie miała się odbywać nauka - zaś na piętrze mieściły
się dwa pokoiki; całość jednak mogła
pomieścić dwie nauczycielki i około
dwudziestu uczennic. Zresztą inne
szkoły wiejskie nie były wcale przestronniejsze.

Dom ten podobał się księdzu
Proboszczowi, choćby już z tego
powodu, że znajdował się w pośrodku
wsi i w pobliżu kościoła. Kupił go i
wykosztował się tak doszczętnie, że
nie mógł już sam uregulować należności za spisanie aktu u notariusza.
Bezpłatna szkoła dla dziewcząt otwarta została w listopadzie 1824 roku, i
oddana pod kierunek Katarzyny i
Benedykty. Joanna Maria Chanay z
Jassans,
osoba
dwudziestosześcioletnia, którą ksiądz Vianney
radami udzielanymi na spowiedzi
wyleczył ze skłonności do życia światowego, pośpieszyła im zaraz od początku ochoczo z pomocą. Posiadając
mniej dobrego wychowania i mniej
delikatności niż jej towarzyszki,
nadawała się szczególnie do pracy
ręcznej. Z małymi przerwami była
ona kolejno dozorczynią, kucharką,
piekarką i praczką w tym otwartym
klasztorku.
Ksiądz Vianney nie przepisywał
wybranym przez siebie nauczycielkom żadnego wyróżniającego się
ubioru, nie poddał ich żadnej pisanej
regule, żadnym ślubom, lecz miały
one być zakonnicami z ducha. Katarzyna Lasagne przez dwadzieścia dwa
lata pozostała na czele tej fundacji. Na
stanowisku tym okazała się zawsze
godną bezwzględnego zaufania, jakie
jej okazywał Proboszcz z Ars. Była to
dusza pełna prostoty i głębokiej wiary. Od swego świętego Pasterza nauczyła się znosić bez szemrania niedostatek, niepokoje i ciężką pracę.
Joanna Chanay, choć szczerze oddana
sprawie, stanowczym lecz niezgodnym charakterem swym codziennie
wystawiała na próbę cierpliwość Katarzyny.
W roku 1830 spadł na młodą
kierowniczkę niezmiernie bolesny
cios, gdy zmarła pobożna i pełna
słodyczy przyjaciółka jej, Benedykta
Lardet. Miejsce zmarłej zajęła Maria
Filliat z Mizerieux, z zawodu szwaczka, która nieraz stała się dla biednej
Katarzyny ciężkim krzyżem. Święty z
Ars po odbytej modlitwie wyboru
tego dokonał, a więc Bóg widocznie
sam chciał, aby u boku Katarzyny, tej
uczuciowej mistyczki, znalazły się
współ- wychowawczynie surowe,

rządzące się bardziej głową niż sercem.
Dodajmy na pochwałę wszystkich osób, które ksiądz Vianney wciągał do swego dzieła, iż były najzupełniej bezinteresowne, nie otrzymywały
bowiem innego wynagrodzenia prócz
utrzymania, pożywienia, i zadowolenia płynącego z dobrych uczynków.
Katarzyna i Benedykta, przygotowawszy wszystko, co było niezbędne,
zamieszkały w szkole na dzień św.
Marcina 1824 roku.
Wszystko tam było niezmiernie
ubogie. Ksiądz Vianney obiecał nauczycielkom utrzymanie i mieszkanie.
Nie zastały jednak w domu nic, z
czego by można sporządzić pierwszy
posiłek. Zamiotły tedy dom, i w braku
czegośkolwiek zamierzały właśnie
udać się na obiad do rodziny. Ale
wnet rozmyśliły się. Otóż nie - powiedziały sobie - zostańmy!... jeśli zechcą, przyślą nam obiad. I oto zjawiły
się obie ich matki, i przyniosły córkom zapasy. Tak dom ten od pierwszej chwili zasłużył sobie na piękne
miano domu Opatrzności.
Nazajutrz z rana dziewczęta
wiejskie zgromadziły się dokoła młodych nauczycielek. Niebawem jednak
- opowiada Katarzyna - ponieważ
szkoła była całkiem bezpłatna, chciały
z niej korzystać także sąsiednie parafie. Nasłano nam dzieci z Mizerieux. Z
Savigneux, z Villeneuve itd. Musiałyśmy strych przerobić na sypialnię. W
pierwszym roku (1825/26) pomieściłyśmy szesnaście uczennic. Tak więc,
zgoła niespodzianie, utworzył się
mały pensjonat. Żadnej zapłaty w
gotówce nie wymagano. Ksiądz Proboszcz bowiem przyjmować jej nie
chciał. Rodzice dostarczyli łóżek,
pościeli oraz zapasów żywności, z
czasem wszystko jakoś się ułożyło.
Gdy zapełniła się już skromna szkoła
ks. Vianney'a, otrzymał on nowe natchnienie. Dobry ten pasterz i we
własnej parafii i w okolicznych wioskach spotykał biedne małe dziewczynki, córki zwyrodniałych, lub
bardzo ubogich rodziców, częstokroć
pozbawione dachu nad głową. Biedactwa te albo tułały się jako żebraczki, albo służyły często u bezbożnych gospodarzy. Nie wiedząc nic o
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rzeczach Bożych, nieszczęśliwe istoty
uczyły się niemal tylko samych występków.
Odczuwając
głęboko
krzywdę tych biednych dzieci, Proboszcz z Ars postanowił, pod jednym
dachem ze szkołą założyć przytułek,
który miał otrzymać znamienną nazwę Opatrzności. Chociaż święty miał
wielką ufność w Ojcu który jest w
niebiesiech, mimo to jednak obawiał
się, czy zbyt śmiałe jego przedsięwzięcie nie było kuszeniem Pana
Boga.
Pewnej niedzieli - w styczniu
1827 r. - zwrócił się, do swych ukochanych parafian z prośbą, by - celem
uproszenia błogosławieństwa Bożego
dla przyszłego dzieła - złączyli się z
nim w dziewięciodniowej modlitwie
na cześć Najśw. Panny. Skutek nowenny był taki, że zbożne przedsięwzięcie jeszcze bardziej zajęło umysł
świętego i wnet powziął postanowienie, iż dzieła tego dokona. Jakoż
wkrótce od postanowienia przeszedł
do czynu. Aby rozszerzyć dom szkolny, najpierw nabył ks. Vianney obok
kawałek gruntu. Plan budowy sam
naszkicował i, aby zachęcić robotników do przyśpieszonej pracy, z
kolei stawał się pomocnikiem murarskim, ciesielskim i stolarskim; - gasił
wapno, przygotowywał materiał kamienny, przenosił z miejsca na miejsce potrzebne do budowy przedmioty
itd. Skoro już roboty ukończono,
zażądał, aby odtąd do domu Opatrzności przyjmować tylko biedne,
opuszczone dziewczęta. Tak tedy z
początkiem roku szkolnego 1827
zaprzestano zupełnie przyjmować
dzieci zamożnych rodziców z okolicy;
wyjątek stanowiło tylko samo Ars,
skąd w dalszym ciągu przyjmowano
wszystkie dziewczęta, lecz tylko jako
eksternistki. Zrazu - opowiada Katarzyna Lassagne - dano przytułek tylko
dwom czy trzem nieszczęśliwym; lecz
liczba ich stopniowo tak się zwiększyła, że dom okazał się za ciasny.
Sierotek - tak bowiem nazywano
wszystkie pensjonarki w domu
Opatrzności - na ogół nie przyjmowano przed skończonym ósmym
rokiem życia, a wypuszczano na świat
dopiero po przyjęciu pierwszej Komunii św. Jeśli niekiedy przybyły tam
biedne dziewczęta piętnasto, osiemnasto, a nawet dwudziestoletnie, ksiądz
Proboszcz zawsze pozwalał je przyjąć. Oczywiście tym Magdalenkom,
może więcej niż komu innemu, potrzeba było domowego ogniska i mat-

czynej opieki. Najczęściej przybywały
na wpół nagie i całe pokryte robactwem - opowiada Joanna Chanay. - Z
niczym nie można porównać serdecznego współczucia, jakie święty nasz
Proboszcz okazywał tym biednym,
opuszczonym istotom. Wiele z nich
zebrał ks. Vianney po drogach. Niektóre były tak zupełnie zaniedbane, że
aż miały na głowach wstrętne rany.
Dokąd tylko w domu był jakiś wolny
kąt, nigdy żadnej z tych nieszczęśliwych istot nie odmówiono przyjęcia.
Pewnego dnia nasz święty przyprowadził ubogą dziewczynę, którą
spotkał błąkającą się bez celu. Przyjmij - rzekł do Katarzyny - to
dziecię, które ci Pan Bóg przysyła. Ależ, księże Proboszczu - już nie ma
łóżek! - Wszak jest jeszcze twoje.
Tylko przez chwilę zwątpiła młoda
kierowniczka domu o Boskiej Opatrzności. Wnet jednak, ze wzruszającą
skruchą, rozwarła ramiona i utuliła
nieszczęśliwą bezdomną. Pewnego
razu - opowiada Joanna Maria Chanay
- u drzwi kościoła znalazłam nowonarodzone dziecię. Ksiądz Proboszcz
kazał nam przytulić je i następnie, po
przygotowaniu mu wyprawki, oddać
poczciwym ludziom na wykarmienie... Innym razem, dowiedziawszy
się, że pewna uboga kobieta, w sąsiedniej parafii, bliską była śmierci,
posłał mię do niej z jedną z towarzyszek, by zabrać do naszego sierocińca
jej małe dziecko. Ksiądz Vianney nie
zgodził się nigdy przyjąć ani grosza
zapłaty, choć niektóre z młodych
wychowanie już pracowały poprzednio po folwarkach i zarabiały może
trochę pieniędzy; inne znów miały
krewnych, od których byłby mógł
żądać jakiej zapomogi. Prałat Mermod, który umarł jako proboszcz w
Gex, zwrócił mu kiedyś na to uwagę. Ks. Proboszcz przyjmuje bezpłatnie
do domu Opatrzności takie dziewczęta, które przecież mogłyby płacić. Ja się tym nie zajmuję - odparł ks.
Vianney. - Cała moja ambicja jest w
tym, aby im dać dobre wychowanie i
uczynić z nich dobre chrześcijanki.
Właśnie z powodu tej idealnej bezinteresowności i niefrasobliwości Proboszcza z Ars, jego sierociniec wkrótce stał się dlań powodem różnego
rodzaju trosk. Najpierw pochłonął
wszystkie jego środki osobiste.
Kiedy brat, Franciszek, przyniósł mu z Dardilly przypadający nań
spadek po ojcu, wnet całą sumą rozporządził na rzecz domu Opatrzności.

Spodziewał się, że parafianie przyjdą
mu z pomocą datkami w naturze, ale,
gdy odbył kwestę po wsi, przyniosła
mu ona ogółem worek ziemniaków.
Wobec tego, postanowił już drugi raz
nie kwestować i odtąd zwracał się
tylko do osób zamożnych. Skoro w
kasie nastawała pustka, wyruszał w
drogę dla uzyskania pieniędzy. Uzbrojony w odwagę i kij podróżny, który
nazywał laską Opatrzności, pukał do
drzwi domu dziedziców. Odbył nawet
pieszo podróż do Lyonu, gdzie znał
dobrze rodziny Laportei Jaricot. Kilkakrotnie też odwołał się do miłosierdzia tych swoich penitentów lub penitentek, których szczodrobliwość była
mu znana. Droga moja Pani - pisał do
baronówny Alicji de Belvey - pozwalam sobie prosić ją o jałmużnę dla
moich dzieci, wiem bowiem, że Pani
ma litościwe serce dla ubogich... Z
góry już składam swe podziękowanie,
łącząc uniżenie wyrazy czci i polecając się gorąco jej świętym modlitwom. W kościele swym umieścił na
murze, obok zakrystii, tabliczkę, na
której widniały słowa z Ewangelii:
Dawajcie, a będzie wam dane. Na
krótki czas powziął myśl zostania
właścicielem ziemskim. Zaczął zbierać pieniądze, i skoro tylko suma
zaokrągliła się, nabył lasy i grunta
orne z zamiarem wyposażenia domu
sierot20. Rychło jednak, z powodu
pewnych przykrości, odstąpił wszystko, co nabył, hrabiemu de Cibeins,
który z posiadłości tych miał wypłacać mu rentę. Ta renta, roczna i wieczysta, wynosiła 500 franków. Ponadto pan de Cibeins umówił się, że dla
sierocińca dostarczać będzie potrzebnego zapasu drzewa - pięćset wiązek,
w ogólnej cenie 100 franków. Ksiądz
Vianney nie omieszkał odtąd każdego
roku posyłać do niego Katarzynę, dla
podjęcia sumki dochodowej i przypomnienia dobrego zwyczaju przyjętego
we dworze, dostarczania opału do
domu Opatrzności w Ars.
Czując się po tej korzystnej
transakcji cokolwiek zamożniejszym,
jął ksiądz Vianney przyjmować możliwie największą ilość sierot. Od roku
1830 począwszy, to jest przez lat
blisko dwadzieścia, dom był stale
zapełniony. W niektórych okresach
czasu znajdowało się tam zgromadzonych sześćdziesiąt, a nawet i więcej
dzieci. Zresztą kierowniczki - podobne w tym do kokoszy, która nie
liczy swych piskląt - bardzo mało
troszczyły się o zestawienia staty-
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styczne. Zapytane któregoś dnia przez
pewną czcigodną osobę, o ilość sierot,
odparty z zupełną prostotą: Tego zgoła nie wiemy. - Jak to! tego nie wiecie? - Nie, doprawdy, Bóg to wie, i to
nam wystarcza. - A gdyby która z
waszych pensjonarek uciekła? - Zbyt
dobrze je znamy i zbyt się nimi zajmujemy, abyśmy mogły tego natychmiast nie zauważyć. Wobec tak nikłych dochodów, trzeba było cudów
oszczędności, pomysłowości i... wiary, by domowi Opatrzności w Ars dać
możność istnienia i rozwijania się.
Przyjąwszy cały ciężar na siebie, miał
ks. Vianney do wyżywienia i ubrania
przeszło sześćdziesiąt dzieci, których
praca domowa prawie nic nie przynosiła. Wszystkie zaś te drobne usteczka
okazywały wielki apetyt, a chcąc
choćby sam tylko chleb czarny zapewnić tym pisklętom, częstokroć
wyrzuconym z rodzinnego gniazda potrzeba było mieć sto miar zboża na
miesiąc. Przybrany ojciec wszystkich
tych biednych sierotek musiałby żyć
w ciągłym niepokoju, gdyby nie był
się zdał na dobroć Bożą, z oną szczytną nieprzezornością i beztroską świętych, co nigdy nie doznają zawodu.
Zdarzały się jednak chwile niezmiernie krytyczne. Próżno wówczas błagał
proboszcz z Ars o okazanie miłosierdzia, próżno sprzedawał jakieś meble
i inwentarz ruchomy. U bramy sierocińca kilkakrotnie stanęło widmo
głodu. Lecz święty nie tracił nadziei i
surowo karci! kierowniczki domu za
brak wiary.
Któregoś dnia - opowiada ze
zwykłą prostotą Katarzyna Lassagne niezadowolone byłyśmy z tego, że
obarcza nas opieką nad tyloma dziećmi; zdawało się nam, iż prace te są już
ponad nasze siły; i pierwszy raz wyrwało nam się kilka słów skargi i
szemrania. W tym samym czasie
udała się Joanna na plebanię, by zanieść coś do księdza Proboszcza.
Zaraz dostrzegła, że jest niezadowolony. Rzekł, że nie jesteśmy już w tym
samym dobrym usposobieniu, co w
początkach, i nie dość uległe woli
Bożej. Na to Joanna odpowiedziała: Co do mnie - zgoda, ale tamte nie
szemrzą. - Wszystkie trzy jesteście
jednakowe - odparł ksiądz Proboszcz.
Joanna powróciwszy, opowiedziała
nam, co jej rzekł ks. Proboszcz. A
właśnie i Benedykta i ja pozwoliłyśmy sobie na czynienie krytycznych
uwag podczas jej nieobecności.
Oczywiście o dalszym szemraniu nie

było już mowy. Nie sądźmy, że ks.
Vianney, ukołysany wiarą w Opatrzność Bożą, nie podzielał bolesnego
niepokoju kierowniczek. Modlił się
nieustannie, ale gdy odpowiedź z
nieba dawała na siebie czekać dłużej,
wówczas - jak zwykł wyrażać się suszył głowy swym kochanym świętym. W takich to okolicznościach Bóg
w cudowny sposób przyszedł mu z
pomocą. Było to prawdopodobnie w
roku 1829, gdy zapas zboża, przechowywany na strychu plebanii, zmalał do kilku garści rozrzuconych po
podłodze. Urodzaj w tym roku nie
dopisywał; od parafian niczego się
spodziewać nie było można... Pozostała tylko jedna miłosierna dziedziczka, lecz i ona ucierpiała od powszechnego niedostatku; - zresztą,
tyle już razy zwracał się do panny
d'Ars!...
Było tak już źle, że ksiądz Vianney pomyślał z bólem serca o wydaleniu części sierot. Miałyby biedne
maleństwa powrócić do swej nędzy,
do niebezpieczeństw dla duszy i ciała?
Niczego już się nie spodziewając od
ludzi, Proboszcz z Ars, przypuścił
ostateczny szturm do nieba. Zmiótł na
jedną kupkę w pośrodku strychu rozrzucone po podłodze ziarno, ukrył w
nim cząsteczkę relikwii świętego
Franciszka Regis, cudotwórcy z le
Louvesc; następnie zaś, poleciwszy
sierotkom, by szczerze pomodliły się
do Boga o chleb powszedni, sam spokojnie czekał. Idź sprzątnąć zboże
pozostałe na strychu - rzekł do nadchodzącej Joanny Chanay, która przyszła ponownie przypomnieć, że
skrzynia pusta. Joanna wchodzi na
strych, próbuje odemknąć drzwi, lecz
te z pewną trudnością uchylić się dają.
Wtem ciasną szczeliną tryska strumień zboża... Joanna biegnie na dół
do Proboszcza i woła: - Ależ strych
pełny! - Jak to pełny? - Tak jest, wypełniony po brzegi zbożem. Proszę
przyjść zobaczyć. Weszli na górę
oboje. I zauważyli, że to nowe zboże
miało odrębne od poprzedniego zabarwienie. Nigdy jeszcze strych nie
był tak naładowany. Dziwiono się, że
tak główna belka, jak deski, cokolwiek już stoczone przez robactwo, nie
ugięły się pod tak znacznym ciężarem33. Sterta zboża miała kształt
stożka i pokrywała całą powierzchnię
strychu.
Biskup Devie, oglądając kiedyś
to miejsce w towarzystwie księdza
Vianney'a, zapytał go znienacka:

Zboże sięgało aż tam, nieprawda?...
Tu wskazał palcem na punkt dość
wysoki na murze. Nie, Księże Biskupie, wyżej... Aż dotąd - odparł święty
kapłan.
Nieco później dokonał się w
domu Opatrzności drugi cud. Posucha
stała się klęską dla całej okolicy36. O
mąkę trudno było, a w domu pozostało jej tyle tylko, ile trzeba było na
wypiek trzech bochenków chleba.
W wielkim byłyśmy kłopocie z
powodu naszych dzieci - opowiada
Joanna Chanay. Katarzyna i ja pomyślałyśmy, że jeśliby ksiądz Proboszcz
poprosił Pana Boga, otrzymałby od
Niego cudownie zapas mąki, przynajmniej na jeden wypiek. Poszłyśmy
tedy do księdza, żeby mu powiedzieć
o naszym zmartwieniu. - Trzeba rozczynić ciasto - rzekł. Nie bez pewnej
obawy zabrałam się do roboty. Nalałam zrazu bardzo mało wody i bardzo
mało mąki wsypałam do dzieżki;
zauważyłam wszakże, że mąka ciągle
była zbyt sucha. Znów dodałam wody,
a potem mąki, nie wyczerpując jednak
małego zapasu, jaki posiadałam. I oto
okazało się, że dzieżka, podobnie jak
w te dni, gdy wsypywano do niej
wielki worek mąki, pełna była ciasta.
Zrobiłyśmy dziesięć wielkich bochenków chleba, z których każdy ważył od
20 do 22 funtów, i zapełniłyśmy piec,
jak zwykłe, ku wielkiemu zdziwieniu
wszystkich obecnych. Opowiedziałyśmy księdzu Proboszczowi co się
stało, a on rzekł spokojnie: Pan Bóg
dba o swą czeladź.
***
Powołanie do życia domu
Opatrzności w Ars było niezmiernym
dobrodziejstwem. Słyszałam często pisze Katarzyna - jak proboszcz mawiał, iż dopiero w dniu Sądu wyjdzie
na jaw dobro, jakie się w tym domu
dokonało. Fundacja naszego świętego
uchroniła cnotę setek dzieci, które w
przytułku tym nauczyły się zarabiać
na życie w uczciwy sposób. Choć
niektóre z nich w dobrym nie wytrwały, jednakże większość skorzystała z rad ks. Vianney'a i w przyszłości zostały one dobrymi matkami i
wzorowymi służącymi; a niektóre z
nich poświęciły się nawet życiu zakonnemu. Wrażliwość sumienia ich
stała się przysłowiową. Niejaki Lacote, znany we wsi sknera, właściciel
winnicy, na winobranie zapraszał
tylko sieroty z domu Opatrzności, bo
pewny był, że ani jednej jagody winnej nie zjedzą. Pod duchowym kie-
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rownictwem świętego opiekuna, dusze tych dziewcząt stawały się coraz
to delikatniejsze i subtelniejsze. Podziwiać należy, jak te istoty pozbierane z ulicy umiały zdobywać się na
gest szlachetny. Ilekroć dowiedziały
się, że ksiądz Proboszcz zmartwiony
jest z powodu zniewagi wyrządzonej
Panu Bogu i zgorszenia na zabawach i
tańcach - opowiada Katarzyna - starsze wychowanice prosiły nauczycielkę, by im pozwoliła spędzić noc
na modlitwie wynagradzającej i
umówiły się między sobą, że jedna
drugą będzie budziła co godzinę.
Wszystko odbywało się bez hałasu,
tak, że te, które w czuwaniu nie brały
udziału, niczego nie spostrzegły.
W czasie przechadzki często
dziewczęta zrywały pokrzywy i uderzały się nimi po twarzy, pamiętając,
że ksiądz proboszcz powiedział, iż
należy cierpieć za grzeszników. Jedna
z malutkich wychowanek domu
Opatrzności miała lalkę, bardzo zresztą brzydką i niekształtną, do której
przywiązana była z całej siły, tak iż
wszędzie, nawet do kościoła, zabierała ją z sobą. Ksiądz Vianney zażądał
od niej któregoś dnia, by lalkę tę rzuciła w ogień. Rzecz działa się w
kuchni sierocińca. Biedne maleństwo
zrazu bardzo się zmieszało, lecz potem, rezolutnie, ukochane swe bożyszcze oddało na spalenie. Był to
czyn wprost bohaterski.
Niektóre z dziewcząt zeszły ze
świata w sposób budzący najwyższy
podziw, tak, że można by na tym tle
rozsnuć przędziwo nowej Złotej Legendy. Jedne z nich umierając cieszyły się, że pójdą do nieba; inne
śpiewały, lub też prosiły, by zaśpiewano jaką pieśń dziękczynną. Ta,
która uprzednio bardzo się obawiała
śmierci, niedługo przed wybiciem
ostatniej godziny zawołała - Jakżem
zadowolona!... Ileż to szczęścia przynosi nam wiara! I podczas, gdy zebrane u jej łoża towarzyszki odmawiały słowa ulubionego przez nią
hymnu, i ona, ile tylko sił jej starczyło, łączyła głos swój z ich modlitwą. Jedna z nauczycielek, zmarła w
październiku 1830 roku, mianowicie
Benedykta Lardet, będąc już nieuleczalnie chorą, rzekła do płaczącej nad
nią siostry: Nie płacz, moja droga.
Chcesz bym pozostała na świecie?
Ależ ja do niego nawyknąć nie mogę!
A dowiedziawszy się od lekarza, że
dni jej życia już są policzone, wy-

krzyknęła: O co za radość, móc
wkrótce oglądać Pana Boga!...
Jak wiemy, celem fundacji ks.
Vianney'a było ratowanie młodych
istot dla Boga i nieba; i cel ten został
osiągnięty. Świętemu opiekunowi nie
zależało na tym, żeby wyrwane z
nędzy dziewczęta wychować na kobiety uczone, bo zresztą pod tym
względem nie mógł mieć żadnych
złudzeń, co do nauczycielskich kwalifikacji kierowniczek zakładu. Sprawa
higieny szkolnej też wiele tam pozostawiała do życzenia. Mając na uwadze dobro duchowe dziatwy, zgodził
się święty, aby na przestrzeni, która w
normalnych warunkach mogłaby
pomieścić najwięcej trzy dziesiątki
dzieci, teraz zmieściło się ich aż
sześćdziesiąt. Szczupłość pomieszczenia zmuszała wszystkie uczennice,
zarówno sieroty, jak i dziewczęta z
Ars, do przebywania razem, w tej
samej izbie szkolnej. Zgiełk to musiał
być nieopisany, gdy najmłodsze na
cały głos sylabizowały z elementarza,
średnie przepowiadały lekcje, starsze
zaś słuchały wykładu. Do tego dodajmy, iż nauka trwała cały rok i nie
było innych wakacji, prócz dnia wolnego w każdy czwartek.
Program nauki w tym zakładzie
nie był obszerny - pisze naoczny
świadek, pewien adwokat z Lyonu lecz panowały tam: wiara, pobożność
i uległość wprost zdumiewające. Nie
był to zakład zwyczajny, lecz raczej
szkoła życia pobożnego, wzorująca
się na Tym, który jej dawał środki,
życie i kierunek ducha. Było to dzieło
prawie nadprzyrodzone, i istnieć mogło tylko pod promiennym wpływem
tej wybitnej osobistości, która je do
życia powołała. W programie szkolnym Proboszcza z Ars wychowanie
szło zawsze przed nauką.
Wszakże, jak świadczą współcześni, większość dziewcząt otrzymywała w domu Opatrzności naukę
początkową w stopniu wystarczającym. Zaprawiano je również do robót
praktycznych, umiały robótki na drutach, umiały szyć, prać i prasować.
Czyż można było żądać więcej od
dzieci przeznaczonych do życia wiejskiego? Ale przede wszystkim w tym
wyjątkowym środowisku nabywały
one zachęty do pielęgnowania cnoty i
pobożności, aby stawić mogły czoło
czekającym je w życiu wszelkiego
rodzaju próbom49. Toteż bardzo
słusznie wiekopomnej pamięci Papież
Pius X nazwał dom Opatrzności w

Ars wzorową szkołą wychowania
ludowego. Ksiądz Vianney miłował
ten dom, którego był zarazem dobrodziejem, kierownikiem i... stołownikiem. Przez lat dwadzieścia codziennie przychodził po przygotowany dlań
garnek z polewanej gliny, w którymi
pięć minut starczyło mu aż nadto do
spożycia tego skromnego posiłku. A
niejednokrotnie, gdy się bardzo śpieszył, zabierał garnczek z sobą, wypijając zawartość jego w drodze do
kościoła. Zazwyczaj jednak, po spożyciu posiłku, Proboszcz z Ars zostawał chętnie chwil kilka na podwórzu,
gdzie bawiły się jego przybrane córki.
Atmosfera niewinności, w której
przebywał, pozwalała mu na chwilę
zapomnieć o brzydocie grzechu i
złości ludzkiej. Znał te wszystkie
dzieci, wszystkimi się interesował, z
każdą z dziewczynek serdecznie rozmawiał. Jeśli chciał otrzymać jaką
łaskę od Boga, kazał im modlić się. W
tych wypadkach, jak mówił, zawsze
bywał wysłuchany. Doświadczył
bowiem już nieraz, że przesiąknięte
wonią niewinności modlitwy dziecięce najprędzej wznoszą się do nieba.
Dla drogich swemu sercu przybranych
dzieci urządził w ogrodzie altanę
porosłą winem, która, po ustawieniu
w niej posągu Niepokalanie Poczętej,
rychło przemieniła się w polowe oratorium. Dziewczęta zdobiły je kwiatami i w dnie pogodne zbierały się
tam co wieczora, by odmówić litanię
do Matki Boskiej i śpiewać na jej
cześć pieśni. Większość dziewcząt
opuszczała ostatecznie dom Opatrzności dopiero w dziewiętnastym lub
dwudziestym roku życia. Niektóre z
nich co prawda wcześniej jeszcze
udawały się na służbę do sąsiadów
gospodarzy, lecz tylko w czasie robót
zimowych. - Ksiądz Vianney nie
wypuszczał ich z opieki, nawet gdy
wyszły z zakładu. Zawczasu już wyszukiwał im odpowiednie zajęcie;
następnie zaś udzielał rad, a gdy miały
za mąż wychodzić, dawał im trochę
pieniędzy i dostarczał niektórych
przedmiotów na wyprawę. Żaden
ojciec nie okazałby się lepszym i nie
mógłby być bardziej kochanym.
Sala do nauki w domu Opatrzności była owym miejscem, w którym
rozpoczęły się sławne nauki katechizmowe w Ars. Skromne były ich
początki. Widzieliśmy już, jak ksiądz
Vianney, począwszy od uroczystości
Wszystkich Świętych, aż do okresu, w
którym odbywała się pierwsza Komu-
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nia Św., już od szóstej z rana katechizował chłopców zebranych w kościele. Byłby mógł jednocześnie
udzielać nauki dziewczętom z domu
Opatrzności, wolał wszakże uczyć je
osobno i znacznie dłużej, aby się
głębiej życiem chrześcijańskim przejęły. W początkach brały udział w
tych naukach tylko dzieci i ich kierowniczki. Z czasem jednak, gdy
poczęli napływać pątnicy, i oni zachodzili do sierocińca... Z początku
stawali tylko pod oknem, potem zatrzymywali się na progu, a wreszcie
któregoś pięknego poranku, gdy było
trochę swobodnego miejsca, wtargnęli
do samej sali. I tak bywało aż do roku
1845. Świadek jednej z tych nauk,
kanonik Champenois z Bourg, spostrzegł w sali dzieci jakieś poczciwe
babiny, przędące kądziel, a nawet
kury siedzące na stole... Ksiądz Proboszcz ubrany w komżę, wsparłszy
się na dzieży, zaczął naukę: Dzieci
moje, zatrzymaliśmy się wczoraj na
lekcji o małżeństwie. Jaka jest zwykła
przyczyna
nieszczęśliwych
małżeństw? Tu odczytał z katechizmu
odpowiedź, którą począł objaśniać.
Kochane dzieci, kiedy się dwoje młodych ludzi świeżo pobierze, patrzą na
siebie nieustannie, bez uprzykrzenia:
uważają się nawzajem za miłych i

dobrych, podziwiają się wzajemnie i
prawią sobie tysiączne komplementy.
Lecz miodowy miesiąc nie zawsze
trwa, nie zawsze... Przychodzi chwila,
w której zapominają o pięknych
przymiotach, jakie w sobie początkowo widzieli i zaczynają wykrywać
same wady, tak liczne i wielkie, że się
już wzajemnie znieść nie mogą. Mąż
powiada żonie, że jest do niczego, że
włóczy się leniwie z kąta w kąt; a ona
na odwrót mówi mu to samo. Zdumiony byłem - dodaje ks. Champenois
- tą poufałą bezceremonialnością, z
jaką się ta nauka odbywała. Rzuciłem
okiem po zgromadzonych: wszyscy
słuchali w milczącym skupieniu. Nikt
się nawet nie uśmiechnął. Począwszy
od roku 1845 przenosi ksiądz Vianney
nauki katechizmowe do kościoła.
Wskutek tego znaczniejsza liczba
pątników mogła słyszeć świętego
Proboszcza, on zaś, nie zmieniając
poufałego sposobu mówienia, nabierał
coraz większego zapału, i płomiennej
miłości, którą gorzało jego serce,
coraz większy dawał upust. Teraz
przemawiał przecież w bezpośrednim
sąsiedztwie tabernakulum!...
Dość wcześnie już zamierzył
Proboszcz z Ars, za zgodą biskupa
Devie, dobudować do sierocińca kaplicę. W otoczeniu jego zadawano

sobie pytanie, jaki mógł być pożytek z
tego oratorium znajdującego się zaledwie o kilka metrów od kościoła; lecz
święty miał w tym swój cel. Dręczony
żądzą samotności, pragnął zrezygnować kiedyś z pracy duszpasterskiej, i
w myśli widział się już emerytem w
domu Opatrzności, gdzie chciał założyć wieczystą adorację, jeśliby taka
była wola Boża.
Gmina udzieliła wprawdzie
gruntu niezbędnego pod budowę, lecz
jeszcze kaplica nie stanęła, a już dom
Opatrzności przestał istnieć w tej
postaci, w jakiej go ksiądz Vianney
założył. Nie opuścił więc swej plebanii, i pozostał do końca Proboszczem
w Ars.
(c.d. w następnym numerze
SE – ARS JUŻ NIE ARS!
Przygotował ks. 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
John Eldredge w książce pt. „Droga dzikiego serca”
w rozdziale „Zacząć od mężczyzn” pisze: „Pewien znajomy po przeczytaniu Dzikiego
serca pojechał do swego
starzejącego się ojca. Powiedział mu, jak rozpaczliwie
potrzebuje jego miłości i
potwierdzenia. Opisał mu
swoją ulubioną scenę z filmu
Braveheart, kiedy najbliższy
przyjaciel Wallece’a, Amish,
zostaje
pobłogosławiony
przez ojca słowami: „Umrę
jako szczęśliwy człowiek,
widząc, jakim mężczyzną się
stałeś”. Mężczyzna poprosił,
aby ojciec zrobił dla niego to
samo. Jaka była odpowiedź?

Milczenie. Milczał patrząc w
stół. Potem powiedział: „Nie
mogę. Mój ojciec nigdy tego
dla mnie nie zrobił”.
Może lepiej byłoby zatem
zacząć od serca mężczyzny, wszyscy
bowiem wiemy, że trudno dać coś,
czego samemu nigdy się nie miało.
Choć znam wielu, którzy dzielnie
usiłują to robić.
... W jaki więc sposób chciałbyś,
aby ojcowano ci w tych dniach?
„O, Efraimie, mój ukochany synu,
Dziecko, w którym mam upodobanie!
Ilekroć wspominam jego imię,
Moje serce pęka z tęsknoty za nim!
Wszystko we mnie za nim woła,
Cicho i czule czekam na niego.”
(Jr 1,20)
Zamiast imienia Efraim (jest to
imię ludu Bożego, do którego i ty
należysz) wstaw swoje. Wyobraź

sobie, że serce Boga pęka z tęsknoty
za tobą. Przesłanie Jezusa jest następujące: masz dobrego i kochajacego
Ojca, który troszczy się o ciebie głęboko i z miłością. Pragnie być twoim
ojcem. Przyjdzie do ciebie, jeśli Mu
pozwolisz. Bez względu na to, ile
mamy lat, nasz prawdziwy Ojciec
chce, abyśmy byli Jego Ukochanymi
Synami i zaznali całej należnej nam
radości lat chłopięcych. Musimy
jednak otworzyć swe serce i co się z
tym wiąże, dotrzeć do najgłębszych
ran, cynizmu i rezygnacji, które
dawno temu je zamknęły. Bóg
pragnie, byśmy zanieśli Jego miłość i
uzdrowienie osieroconemu chłopcu,
który mieszka w naszym wnętrzu,
chłopcu, który dopiero musi poznać,
że jest Ukochanym Synem.
Na początek możesz zapytać
siebie: „Czy miałem ojca, z którym
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czułem się bezpieczny? i „Czy wiedziałem, że jestem dla ojca cenny?
Czy mogłem w pełni być chłopcem,
czy mogłem żyć tak, jak powinien żyć
chłopiec?”. Być może zechcesz spisać
swoje odpowiedzi na te pytania, a
zwłaszcza na to: „Dlaczego tak ... albo
dlaczego nie?”. Opowiedz swoją
historię – przynajmniej sobie i Bogu.
Nasz Ojciec robi wiele, aby w

sercu mężczyzny obudzić tęsknotę tesknotę za ojcem, za tym, żeby być
cenionym, żeby być Ukochanym
Synem.
Przed nami czas ulropu, a przed
naszymi synami wakacje. Dobry czas,
by nasi synowie usłyszeli jakimi
ukochanymi synami są, a także czas
rekolekcji, czas stanięcia przed
Bogiem twarzą w twarz, by stanąć w

Byliśmy tam …
Fundusz
Stypendialny
Archidiecezji Katowickiej im.
bł. ks. Emila Szramka przyznał stypendia 73 uczniom i
studentom z 33 parafii. Uroczystość odbyła się w katowickim kościele Mariackim w
kolejną rocznicę beatyfikacji
ks. Emila Szramka, patrona
fundacji.
Na uroczystość wyróżniona
młodzież przybyła ze swymi rodzinami i proboszczami. Z naszej parafii
udał się po odebranie dyplomu zasługujący na to, zdolny i pracowity
uczeń Wojciech Pope, zamieszkujący
od dwóch lat w Gotartowicach.

Fundusz Stypendialny Archidiecezji Katowickiej im. bł. ks. Emila
Szramka został powołany 25 marca
2003 r. Wcześniej stypendia im. bł.
ks. Emila Szramka przyznawała redakcja „Gościa Niedzielnego”. Ponieważ potrzebujących było coraz
więcej, powołany został specjalny
fundusz.
Kandydatów do stypendium
zgłaszają
księża
proboszczowie.
Otrzymują je zdolni i pracowici
uczniowie ostatnich klas gimnazjalnych, uczniowie szkół średnich oraz
studenci pierwszego roku. W pierwszej kolejności dostaje je młodzież
z rodzin dotkniętych bezrobociem.
Stypendyści w czasie wakacji odby-

Wierzę i wiem (4)
Kontynuujemy rozważania nad osobistą wiarą i nad
próbami, którym jest poddawana na co dzień.
WIARA PODDAWANA
PRÓBOM
Próby, jakim podlega nasza wiara, mogą być bardzo różne. Taką
próbą może być wejście w nowe środowisko, gdzie wiara jest postrzegana
inaczej niż w moim środowisku dotychczasowym. Są środowiska, w
których wiara jest czymś oczywistym.
Otóż, jeśli ktoś pochodzący z takiego
środowiska znajdzie się wśród ludzi
niewierzących lub mało wierzących,
musi się bardzo wewnętrznie zmobilizować, ażeby nie ulec atmosferze tego
nowego środowiska. Wiara wielu nie
wytrzymuje tej próby i ulega częściowemu lub nawet całkowitemu
załamaniu stosunkowo szybko po
przeniesieniu się do nowego miasta

lub kraju, czy w jakieś nowe środowisko zawodowe lub towarzyskie. Za to
ci wszyscy, którzy pilnują wówczas
wiary jak swego najcenniejszego
skarbu, wychodzą z takiej próby z
wiarą umocnioną i odnowioną.
Dla niektórych ludzi próbą, w
której ich wiara ulega rozbiciu niby
okręt podczas burzy morskiej, jest
możliwość osiągnięcia jakiegoś atrakcyjnego dobra za cenę nieprzyznawania się do Chrystusa lub złamania
Bożych przykazań. W obliczu takiej
pokusy okazuje się nieraz, że wiara
nie jest dla kogoś czymś najważniejszym i że taki powierzchowny chrześcijanin niewiele się przejmuje słowem Pana Jezusa o tym, iż nawet
zapanowanie nad całym światem nie
zrównoważyłoby człowiekowi szkody
poniesionej na duszy (Mt 16,26).
Rzecz jasna, nie brakuje Bogu
prawdziwych przyjaciół, którzy rów-

prawdzie i uczynić refleksję nad
czasem przeżytych dni i tymi, które są
przed nami.

Bernadeta i Piotr


wają kilkudniowe spotkanie formacyjne.
Bł. ks. Emil Szramek był w
okresie międzywojennym i w czasie
II wojny światowej proboszczem
parafii Mariackiej w Katowicach.
Znany był jako żarliwy duszpasterz,
gorliwy patriota, działacz społeczny
i narodowy w okresie powstań śląskich i plebiscytu, badacz historii
i kultury Śląska, mecenas sztuki,
budowniczy katowickiej katedry.
Zginął męczeńską śmiercią
13 stycznia 1942 r. w obozie koncentracyjnym w Dachau. Beatyfikował
go papież Jan Paweł II w 1999 r.
jako jednego ze 108 polskich męczenników II wojny światowej.

(przygotował ks. KB)

nież w próbach bardzo trudnych niezmiennie przy Nim trwają, a doznawana przez nich próba przyczynia się
tylko do tego, że związują się z Bogiem jeszcze mocniej. To właśnie
takich ludzi dotyczy obietnica zapisana w Liście Jakuba: „Błogosławiony człowiek, który wytrwa w pokusie,
gdy bowiem zostanie poddany próbie,
otrzyma wieniec życia, obiecany
przez Pana tym, którzy Go miłują”
(1,12).
O tych doświadczeniach, przez
które musi przejść nasza wiara, mówi
się w Nowym Testamencie uderzająco
często. Raz po raz wzywa się tam nas
do wytrwania w wierze, nawet, jeśli w
oczach ludzi wystawia to nas na
śmieszność, izolację lub prześladowanie. „Kto wytrwa do końca, ten będzie
zbawiony” (Mt 10,22; 24,13); „Przez
swoją wytrwałość ocalicie wasze
życie” (Łk 21,19); „Wytrwajcie we
Mnie, a Ja [będę trwał] w was” (J
15,4); „Wytrwajcie w miłości mojej!”
(J 15,9); „Bądź wierny aż do śmierci,
a dam ci wieniec życia” (Ap 2,10) - to
najbardziej znane wezwania Nowego
Testamentu, aby trwać w wierze rów-
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nież wówczas, kiedy to wymaga
szczególnego zmobilizowania się.
„Nic nam nie pomoże cały czas
naszego życia i naszej wiary - czytamy w pochodzącym z roku około
130 Liście Barnaby (4,9) - jeśli teraz,
w porze niegodziwości i wśród nadchodzących zgorszeń, nie stawimy
oporu, jak to przystoi dzieciom Bożym, aby Czarny nie mógł się wślizgnąć”.
Wróćmy do Nowego Testamentu. Znajdziemy tam dwa obrazy,
które szczególnie trafnie podkreślają
znaczenie trwania w wierze aż do
końca, pomimo wszelkich prób, na
jakie nasza wiara może być wystawiona. Wspomnieliśmy już o obrazie
pszenicy, która nie zrealizuje sensu
swojego istnienia, dopóki nie wyda
plonu (Mt 13,18-23). Plonem wiary
jest życie wieczne. To właśnie dlatego
„nic nam nie pomoże cały czas naszej
wiary”, jeśli obumrze ona w nas przed
wydaniem tego plonu.
Obrazem drugim są zawody
sportowe. Sportowcy, którzy nie dobiegną do mety albo biegną byle jak,
uczestniczą w nich na próżno (1 Kor
9,24-27; Flp 3,13n; 2 Tm 2,5; 4,7n).
W Liście do Hebrajczyków znajduje
się nawet następujące wezwanie:
„Jeśli chcesz dobiec do mety, musisz
się odchudzić, musisz zrzucić z siebie
ten ciężar, który ci w biegu przeszkadza; owym niepotrzebnym i przeszkadzającym tłuszczem, którego musisz
się pozbyć, jest, rzecz jasna, twój
grzech.” (Hbr 12,1).
Warto wiedzieć, że cały List do
Hebrajczyków jest jednym wielkim
wezwaniem do wytrwałości w wierze,
skierowanym do chrześcijan, którzy
niejeden już raz cierpieli za wiarę, ale
którzy się w końcu zmęczyli wysoką
ceną, jaką wciąż musieli płacić za
swoją wierność Chrystusowi. Z Listu
wynika, że jego bezpośredni adresaci
nie mogli już udźwignąć zarówno
społecznej marginalizacji, jak coraz to
nowych prześladowań za wiarę.
Przejmująco brzmi słowo Boże
zwrócone do tych dzielnych, ale
skrajnie zmęczonych ludzi, ażeby
mimo wszystko się nie poddawali,
tylko jeszcze mocniej przylgnęli do
Chrystusa: „Przypomnijcie sobie
dawniejsze dni, kiedyście to po
oświeceniu wytrzymali wielką nawałę
cierpień, już to będąc wystawieni

publicznie na szyderstwa i prześladowania, już to stawszy się uczestnikami
tych, którzy takie udręki znosili. Albowiem współcierpieliście z uwięzionymi, z radością przyjęliście rabunek
waszego mienia, wiedząc, że sami
posiadacie majętność lepszą i trwającą. Nie pozbywajcie się więc nadziei waszej, która ma wielką zapłatę.
Potrzebujecie bowiem wytrwałości,
abyście spełniając wolę Bożą, dostąpili obietnicy” (Hbr 10,32-36).
Takiej samej wytrwałości potrzebuje każdy katolik. Ponadludzka
wytrwałość, możliwa tylko dzięki
łasce Bożej, potrzebna jest również
człowiekowi udręczonemu nieszczęściami, na którego spada jeszcze jakieś następne nieszczęście. Zarazem
błogosławiony ten człowiek, który
ludziom tak udręczonym potrafi dodać otuchy i pomóc im w trwaniu przy
Jezusie jako naszej jedynej nadziei.
Co dobrego dzieje się w próbach
wiary, jeśli staramy się przejść przez
nie, mocno trzymając się Jezusa?
Najkrócej odpowiada na to pytanie
Apostoł Piotr: „radujcie się, choć
teraz musicie doznać trochę smutku z
powodu różnorodnych doświadczeń.
Przez to wartość waszej wiary okaże
się o wiele cenniejsza od zniszczalnego złota, które przecież próbuje się
w ogniu” (1 P 1,6n).
Słabość wiary, którą nazywamy
wątpieniem i chwiejnością w wierze,
nowotestamentalna greka określa jako
dwoistość. Człowiek chwiejny w
wierze
to
dla
Apostoła
Jakuba dipsychos, „ktoś o rozdwojonej
duszy” (Jk 1,8; 4,8). „Wątpić” to w
Nowym Testamencie diakrinein, czyli
„dwójmyśleć”, „dwójsądzić”, wyznawać jednocześnie dwie niezgodne z
sobą rzeczy (Mt 21,21; Rz 4,20; Jud
22; Jk 1,6). „Wątpić” to ponadto distazein, czyli „wychylać się w
dwie strony” (Mt 14,31; 28,17).
Bo rzeczywiście: Nawet człowiek, który gorąco się stara oddawać
całe swoje serce Jezusowi, nieraz
zauważa w sobie taką cząstkę, która
nie zna Boga i nie chce Mu zaufać. Ta
dwoistość, jaką w sobie nosimy, istotnie obniża wartość naszej wiary. Toteż różne próby, przez jakie nasza
wiara musi przechodzić, są dla niej
szansą. Są jak ogień, w którym może
się w nas wypalać to wszystko w
naszych poglądach i postawach, co
nie jest przeniknięte wiarą. Musimy

się tylko gorąco modlić - za siebie i za
naszych bliźnich - ażeby w tych próbach nie stało się z nami coś odwrotnego, ażeby sama nasza wiara się w
nich nie załamała.

Martyna Pope
Na podstawie: O. Jacek Salij,
„Nadzieja poddawana próbom”,
Wydawnictwo „W drodze”, Poznań
1998.


Urodziny
ks. Proboszcza
W sobotę 3 sierpnia
przypadają kolejne urodziny
ks. Proboszcza Krzysztofa
Błotko.

Z tej okazji składam y serdeczne
życzenia B ożego błogosław ieństw a i opieki, zdrow ia, ludzkiej
życzliw ości, w dzięczności
oraz zaw sze w ielu chętnych
rąk do pom ocy.
N iech N ajśw iętsze Serce Jezusa
zlew a nieustannie zdroje
w szelkich Ł ask, potrzebnych
w dalszej posłudze kapłańskiej,
a M aryja – M atka K apłanów
niech przygarnie Cię
do sw ego serca.
Szczęść B oże!
Ks. Proboszcz Krzysztof Błotko
urodził się 3 sierpnia 1958 r.
w Kosztowach. Święcenia kapłańskie przyjął w dniu 27.3.1986 r.
Jest magistrem teologii. Od 27
lipca 2003 r. jest proboszczem
naszej parafii.
Msza św. urodzinowa w intencji Solenizanta sprawowana będzie
w sobotę 3 sierpnia o godz.
17.00.

Zapraszamy
do modlitwy
w Jego intencji.
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Nasz Gość z Czarnego Lądu – biskup Hiacynto Egbebo
Biskup Hiacynto Egbebo
z Wikariatu Apostolskiego
Bomadi w Nigerii przybył do
naszej parafii 20 czerwca, w
ramach współpracy z Papieskim Stowarzyszeniem Pomoc Kościołowi w Potrzebie.
Poznajmy bliżej czym jest to
Stowarzyszenie i jakie są
jego cele. Wraz z księdzem
biskupem do naszej parafii
przybyli ks. dr Waldemar Cisło – Dyrektor Sekcji Polskiej
oraz ks. Rafał Cyfka – pracownik Stowarzyszenie.
Założyciel i początek
działania Stowarzyszenie.
Ojciec Werenfried van Straaten (1913 - 2003) należał do wielkich postaci Kościoła Katolickiego
XX wieku. Tak samo jak Matka Teresa i Abbe Pierre odznaczał się wielką charyzmą i zaangażowaniem dla
ludzi cierpiących. W 1934 r. Ojciec
Werenfried van Straaten wstąpił do
flamandzkiego klasztoru Premonstratensów w Tongerlo. W nocy 7
grudnia 1947 r. napisał artykuł świąteczny pod tytułem „Nie ma miejsca
w gospodzie”, w którym nawoływał
okupowane narody do udzielania
pomocy pokonanym Niemcom i do
pojednania z byłym wrogiem. Był to
moment narodzin organizacji „Kirche
in Not-Ostpriesterhilfe”. O. Werenfried zaczął od zbierania słoniny,
dlatego nazywano go „Speckpater” –
„Ojciec Słonina”. W roku 1952 rozpoczął pomoc dla krajów za „Żelazną
Kurtyną”.
Po spotkaniu z ks. kard. Stefanem Wyszyńskim w 1957 roku, ojciec
Werenfried zapoczątkował pomoc dla
Kościoła w Polsce. W pierwszej
kolejności pomoc otrzymały zakony
kontemplacyjne i seminaria duchowne. Pomoc taka kontynuowana
jest nieprzerwanie do dzisiaj. Ważnym jej elementem było także fundowanie stypendiów naukowych, umożliwiających przygotowanie kadry dla
polskich seminariów i uczelni katolickich. Pomoc Kościołowi w Potrzebie
finansowała budowę wielu polskich

kościołów, między innymi
Arka Pana w Nowej Hucie.
Od 1962 r. na prośbę
Papieża Jana XXIII rozszerzył swą pomoc na kraje
trzeciego świata. Ojciec Werenfried całą swoją siłę włożył w służbę Bogu i ludziom,
i
całkowicie
zawierzył
Stwórcy oraz Najświętszej
Matce - Maryi. Współpracując z Bożą łaską stworzył
Dzieło, które niesie pomoc,
ratunek i pocieszenie dla
milionów ludzi.

Biskup Hiacynto Egbebo na probostwie

Zawsze pamiętał o prześladowanych za wiarę, o bezdomnych i
cierpiących. Jego organizacja „Kirche
in Not” - Pomoc Kościołowi w Potrzebie jest dziełem miłości XX wieku, które stworzyć mógł tylko ktoś,
kto całkowicie zawierzył Bogu.
Pomocy niesionej Kościołowi na
świecie zawsze towarzyszyło poparcie
i błogosławieństwo papieży, a zwłaszcza Jana Pawła II, z którym o. Werenfried związany był przyjaźnią.
W 2003 r. o. Werenfried odszedł
do Pana. Swoim przykładem pociągnął tysiące osób, które nadal chcą
nieść pomoc, miłość i dobro, i które
nie pozwolą, aby to wielkie dzieło
miłości XX wieku przerwało swoją
działalność, dopóki będą na świecie
wierni potrzebujący materialnego czy
duchowego wsparcia.

Ojciec Werenfried van Straaten

Wkład Stowarzyszenia
w dzieło pokoju i pojednania
Głównym hasłem Pomocy Kościołowi w Potrzebie jest: Pojednanie
i solidarność na świecie. Po wojnie
ojciec Werenfried wykazał się determinacją w realizowaniu z pozoru

niemożliwego dzieła wybaczania i
solidarności. Jego wiara w ludzi wyraziła się w spektakularnej akcji humanitarnej niesienia pomocy egzystencjalnej dla Niemców jaką przeprowadził w 1947 roku z sukcesem w
Belgii i w Holandii.
Oto jeszcze niedawno okupowane przez hitlerowskie Niemcy
narody, udzieliły wspaniałomyślnie
wsparcia finansowego i żywnościowego swoim „wczorajszym” wrogom.
To wówczas ojciec Werenfried
otrzymał przydomek Ojca Słoniny.
W następnych latach ojciec Werenfried zaskakiwał świat coraz to
bardziej intrygującymi pomysłami w
szerzeniu Ewangelii i służeniu Prawdzie jaką jest Jezus Chrystus. Oto
kilka z nich:
Tuż po wojnie stworzył kaplice
na kółkach, czyli przerobione ciężarówki, w których odprawiano Eucharystię docierając do wiernych pozbawionych miejsc kultu.
W 1953 roku powołał do życia
tzw. Zakon budowniczych odbudowujący domy dla uchodźców niemieckich.
W ostatnich latach życia ojciec
Werenfried
zadziwił
wszystkich
dwoma genialnymi projektami. Pierwszy z nich został zainspirowany osobistą prośbą Ojca Świętego Jana Pawła
II do naszej organizacji o podjęcie
trudu na rzecz pojednania ekumenicznego z Kościołem prawosławnym.
Wówczas to, ojciec Werenfried
zaprojektował słynne kościoły-statki
pływające po rzekach rosyjskich i
docierające do miejscowości, w których nie było ani świątyń, ani żadnych
dróg dojazdowych.
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Drugi projekt miał pełnić posługę reewangelizacyjną w ateistycznych Niemczech. Po całym kraju
jeżdżą samochody-konfesjonały zachęcające do sakramentu pokuty.
Te spektakularne wizje i ich realizacje do dziś budzące respekt i
szacunek na świecie, są dziedzictwem, które spoczywa na kontynuatorach Dzieła tego Geniusza Miłości. A
co najważniejsze: Pomoc Kościołowi
w Potrzebie zebrała w ciągu sześćdziesięciu lat swojego istnienia półtora miliarda euro, które skrupulatnie
przeznaczyła
dla
zapomnianych
chrześcijan, wegetujących na kontynentach Afryki, Azji, czy Ameryki
Łacińskiej.
Osobnym działem, niemniej
istotnym i priorytetowym Pomocy
Kościołowi w Potrzebie, stała się
troska o narody zniewolone przez
dyktaturę sowiecką. Polska otrzymała
tej pomocy najwięcej. Po spotkaniu
ojca Werenfrieda i kardynała Stefana
Wyszyńskiego, do którego doszło w
1957 roku środki finansowe naszej
organizacji wspierały siostry, kapłanów i świeckich prześladowanych
przez doktrynę socjalistyczną.
Do dziś wspieramy ubogie zakony sióstr kontemplacyjnych poprzez
coroczną akcję „Cicha i wierna obecność”.

Naszymi podstawowymi
celami są:
Szeroko pojęta pomoc prześladowanemu Kościołowi w świecie. W
ponad 50 krajach chrześcijanie są
prześladowani i żyją w śmiertelnym
zagrożeniu. W 70 krajach na świecie
wiara jest ograniczana, a chrześcijanie
dyskryminowani i przekonywani do
odrzucenia Chrystusa.
Pomoc Kościołowi w Potrzebie
zajmuje się wspieraniem nowej ewangelizacji, udzielaniem duchowej siły
kościołom lokalnym w ugruntowywaniu wiary.
Według ojca Werenfrieda nie
można działać i rozwijać chrześcijańskiej duchowości bez modlitwy. Dlatego apelem naszego założyciela była
prośba o jednoczenie się w modlitwie
z obszarami, gdzie dochodzi do stałych prześladowań katolików i innych
wyznawców Chrystusa.
W odpowiedzi na wezwanie o.
Werenfrieda w styczniu 2007 roku

powstał Kalendarz Modlitw, w którym przez cały rok modlimy się za
Kościół Prześladowany. Każdego
tygodnia 1300 osób modli się za inny
kraj. Taka duchowa wspólnota konsoliduje i umacnia więzi stałej łączności
wszystkich członków Ciała Chrystusa,
jakim jest nasz Kościół. Ojciec Werenfried swoim Dziełem ukazywał
ważną ideę, jaka od samego początku
stała się wyznacznikiem niesienia
Ewangelii po wszystkie krańce świata.
Dlatego przekazując informacje
o sytuacji Kościoła Powszechnego w
różnych częściach globu Pomoc Kościołowi w Potrzebie chce uświadamiać wszystkich chrześcijan o losie
Sióstr i Braci w świecie, a podejmując
wraz z wieloma ludźmi dobrej woli
aktywne działania „ociera łzy Boga
wszędzie tam, gdzie Chrystus płacze”,
jak mawiał ojciec Werenfried. Do
tego celu służy m.in. bezpłatny Biuletyn ukazujący się 8 razy w roku i
posiadający 40-letnią tradycję. Każdy
kto chce otrzymywać nasz Biuletyn
może przesłać nam swój adres.
Oprócz modlitwy i udzielania
informacji, Pomoc Kościołowi w
Potrzebie zwraca się z prośbą o
wsparcie i datki w geście solidarności
dla najuboższych i najbardziej poszkodowanych. Przekraczając granice
narodowe, darczyńcy niosą dobro dla
ludzi z najbiedniejszych regionów
wszystkich kontynentów.
Dzięki pomocy 700.000 dobrodziejów i wolontariuszy, w ciągu
każdego roku realizuje się ponad
7.000 projektów o łącznej sumie 80
milionów euro.

mógł udzielić pomocy krajom prześladowanym i przeżywającym ucisk
za „żelazną kurtyną".
Pracownicy polskiego biura
Pomocy Kościołowi w Potrzebie
rozpoczynając działalność w Polsce
chcą tym samym wyrazić wdzięczność ojcu Werenfriedowi, że ukazał
nam na trwałe drogę posługi bliźniemu, chcemy nią kroczyć w miłości.
(Na podstawie strony internetowej
Stowarzyszenia)

„Cierpiący Kościół Chrystusa
potrzebuje naszych ramion.”

Z w róć tw arz w m oją stronę w oła Słońce sw ym prom ykiem ,
szczęśliw e, że m oże w yw ołać
uśm iech na tw arzy.
Spójrz w niebo w dzień,
będę tam , a na noc,
pójdę złożyć się
zm ęczone gorącem ,
po całodziennym trudzie,
by od rana na now o
cieszyć sw oją obecnością.
Proszę, bądź na m iejscu,
gdy przyjdę w odw iedziny.

Ojciec Werenfried nigdy nie
wstydził się swej posługi i nie obruszał, gdy nazywano go z szacunkiem
Bożym żebrakiem, albo największym
żebrakiem stulecia. Otwierając swoje
biuro w Polsce, Pomoc Kościołowi w
Potrzebie czeka na wielkie serce Polaków, którzy wiedzą w sposób
szczególny, co to znaczy cierpienie
niewoli i strachu przed prześladowaniem i dyskryminacją.
Nasz założyciel wiedział, że
dzielny naród polski wyrwie się z
niewoli ateistycznego systemu. Swoje
Dzieło zawierzył Matce Bożej z Fatimy. Od tego czasu oczekiwał upadku komunizmu w Rosji i nazywał
Łaską Bożą fakt, że jako pierwszy

ks. KB


Radosne wspomnienia!

N ie w iadom o, co jest pow odem ,
kiedy przychodzi m om ent,
gdy kurczow o trzym am y się
w spom nień,
których nic nie jest w stanie
w yrw ać z naszej pam ięci.
N asze życie pełne niespodzianek,
jedne jasne i radosne,
inne zasłaniają nam
w idzenie naszej codzienności,
a nasze lata coraz bardziej
pragną być tam ,
gdzie m y jesteśm y szczęśliw i.
***
Wołanie

Stefania Gierłowska
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Homilia ks. bp. Hiacynto Egbebo
z Administratury Apostolskiej w Bomadii w Nigerii
Chciałbym
wyrazić
moją
ogromną wdzięczność dla Papieskiego
Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w
Potrzebie, za danie mi możliwości
podzielenia się z Wami faktami dotyczącymi prześladowania chrześcijan
w Nigerii. Czynię to z głębokim
smutkiem, gdyż opisuję rzeczywistość, gdzie z przyzwoleniem w haniebny sposób zabija się ludzi, którzy
kiedyś żyli razem jako przyjaciele,
czy krewni. Stale dziwimy się, że
Nigeryjczycy i ośmielę się dodać, że
Afrykańczycy, którzy kiedyś głęboko
cenili więzi kulturowe życia rodzinnego i uważali, że życie ludzkie jest
świętością, przekroczyli rubikon, żeby
wysadzać w powietrze własne ciała,
po to, aby zabić i okaleczyć innych w
imię swoich przekonań religijnych.
Teraz ta zagadka błaga o wyjaśnienia,
które niełatwo nadchodzą.
W celu pokazania pełnego obrazu obecnej sytuacji i wydarzeń,
trzeba popatrzeć na temat prześladowań Chrześcijan w Nigerii w kontekście trwającej islamizacji tego kraju,
przez różne sekty muzułmańskie, tak
w przeszłości, jak i teraz. Jednak w
obecnych okolicznościach wystarczyłoby zwrócić uwagę na główną
sektę fanatyków zwaną Boko Haram,
grupę rebeliantów, która nieprzerwanie dąży do realizacji swojego marzenia. W konsekwencji, wywołują
strach i nieopisane spustoszenie we
wszystkich Nigeryjczykach, a wszystko po to, by zmusić nawet przy użyciu
siły i nawrócić wszystkich, a w szczególności ludzi z północnej Nigerii do
przyjęcia Islamu jako jedynej religii.
Niestety większa część północnej
Nigerii stała się teraz głównym celem
ataków. Nie da się zaprzeczyć, że ta
grupa ma wsparcie innych grup terrorystycznych spoza Nigerii, które oferują różne rodzaje wsparcia, nie tylko
finansowe, w celu wzmocnienia Boko
Haram. W szczególności, grupy te są
znane z oferowania szkolenia na wysokim poziomie, które umożliwia
zdobycie odpowiednich umiejętności
do realizacji celu. Nigeryjczycy wierzą, że grupa Boko Haram posiada
kilku sojuszników w Nigerii i poza jej
granicami. W przeciwnym razie, nie
byliby w stanie sami pokryć kosztów

tej bardzo drogiej i wymagającej
umiejętności kampanii przez tak długi
okres czasu.
Dosłowne tłumaczenie Boko
Haram to „zakazana książka” tłumaczona jako „zachodnia edukacja i
cywilizacja są zakazane”. To tłumaczenie może prowadzić do założenia,
że demokracja, konstytucja, rząd i
zachodnia edukacja są złem. Boko
Haram twierdzi, że całe zło podważa
ich wiarę i praktykę religijną. Dlatego
też, wierny Muzułmanin ma obowiązek walczyć z tym złem.
Boko Haram uważa demokrację
za zło ponieważ nie uznają rozstrzygania wspólnych spraw Nigerii przez
zbiorową władzę ludzi. Preferują
raczej, żeby władza pochodziła bezpośrednio z góry, ponieważ jest to
główny przywilej Allaha Miłosiernego, który ma wyłączne prawo decydowania i rozstrzygania nad rodzajem
rządów, nad ludzkimi sprawami. Konstytucja jest również widziana jako
zło, w tym samym duchu, ponieważ
nie pozwala na wolne wdrażania w
życie prawa szariatu. Twierdzą, że
rząd, który nie jest islamski, nie jest
od Allaha. Poza tym, nie pozwoliłoby
im to na pełną praktykę Islamu.
Wszystkie wyżej wymienione i omówione aspekty uważane są za konsekwencje zachodniej edukacji. Dlatego
też Kościół, który uważany jest za
zachodni w swoim pochodzeniu i
charakterze musi być również zniszczony.
Chciałbym zwrócić uwagę na
charakter ataków grupy Boko Haram
cytując fragment ostatniej publikacji
w gazecie Punch News Paper z wtorku 21 maja 2013 roku. „Powstańcy
czynią Nigerię bezradną, uległą i
oszołomioną. Naród widział jak grupa Boko Haram siała spustoszenie
dzień w dzień, miejsce po miejscu na
północy kraju, wciągając swoją flagę
na każdym podbitym przez siebie
terytorium wciąż strasząc atakami.
Koszary wojskowe, posterunki policji,
więzienia, kościoły, meczety, targowiska, szkoły, siedziby mediów, parkingi, budynki ONZ i wiele innych nie
zostało oszczędzonych. Była to oczywista deklaracja wojny wypowiedziana Nigerii.”

Ciężko jest jednoznacznie powiedzieć, że głównym celem ataków
Boko Haram są Chrześcijanie. Skandaliczny atak na katolicki kościół Św.
Teresy w Madalla w Dzień Bożego
Narodzenia w 2011 był spektakularny.
Nie mniej jednak, tak jak stwierdzono
w wyżej cytowanym tekście, grupa ta
atakuje również kościoły, radio, telewizję, budynki ONZ w Abudży, posterunki policji i elity muzułmańskie
takie jak emir z Kano w północnej
Nigerii. Ten szeroki zakres ataków
może świadczyć o ty, że sekta Boko
Haram atakuje każdego, kto nie zgadza się z ich planem islamizacji północnej Nigerii. Kolejną strategią przyjętą przez Boko Haram może być
wybieranie widocznych celów ataku
po to, by podkreślić powagę ich roszczeń. Dlatego też, bezbronne miejsca,
takie jak kościoły czy rynki stają się
łatwym celem ich ataków, po to, by
podnieść rangę ich sukcesu. Przez
tego typu zachowanie, udaje się im
wykreować wrażenie, że wygrywają
wojnę terrorem w Nigerii.
Nikt nie może przewidzieć,
gdzie będzie następny atak i kto będzie celem. Jednakże, można stwierdzić, że kościoły katolickie odniosły
największe zniszczenia. Stan Borno,
gdzie zaczęły się walki powstańcze
zanotował zniszczenie ponad 60 samych kościołów katolickich.
Odkąd Nigeria zyskała niezależność, dane pokazują, że Chrześcijanie
w północnej Nigerii nie zyskali prawa
do posiadania ziemi w celach wybudowania tam kościołów. Aby wybudować kościół biskup musi posługiwać się nazwiskami parafian, żeby
kupić ziemię, przy czym zakup musi
być przeznaczony na inny cel, najlepiej mieszkalny. Jednak kiedy własność jest używana w celach modlitewnych zajmują się nimi władze
rządowe. Poza tym, kościoły przypisuje się do tej samej kategorii co domy publiczne czy też miejsca pijaństwa w północnej Nigerii.
Warto zauważyć, że w czasie
okresu wojennego, głowa państwa w
Nigerii może samemu decydować, kto
w Nigerii dostanie ropę. I dlatego,
wierzący muzułmanin dostanie najlepszą umowę. Oznacza to, że siła ekonomiczna wierzących Muzułmanów
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znacznie wzrosła nad Chrześcijanami.
W ten sposób Nigeria, gdzie liczba
miejsc pracy jest na najniższym poziomie, daje Muzułmanom większe
korzyści. Tłumaczy to fakt dlaczego
tylu Chrześcijan porzuca swoją religię
i przechodzi na Islam, po to, aby zarobić na życie. Większość młodych
dziewcząt i chłopców zawiera związki
małżeńskie z Muzułmanami w celu
zyskania dostępu do ekonomicznych
przywilejów, do których normalnie
nie mieliby dostępu. Co więcej, w tym
samym celu w dzisiejszych czasach
dość duża liczba Chrześcijan zmienia
nazwiska na muzułmańskie.
Prześladowanie Chrześcijan w
Nigerii jest zauważalne w trzech powiększających się kręgach: Boko
Haram, władze i zwykli Muzułmanie.
Najpoważniejszy atak na społeczność
chrześcijańską w Nigerii w ostatnich
latach nie był przeprowadzony przez
Boko Haram lub inną islamską grupę
bojowników. Był to raczej akt zwyczajnych Muzułmanów z północnych
stanów Nigerii. Ten antychrześcijański pogrom związany był z przemocą
wywołaną wyborami. W kwietniu
2011 roku, odbyły się wybory wątpliwie zwane „najsprawiedliwszymi i
wolnymi” wyborami w historii dzisiejszej Nigerii, na prezydenta został
wybrany GoodluckEbele Jonathan.
Zanim jego zwycięstwo zostało ogłoszone, akty przemocy pojawiły się w
12 północnych stanach Nigerii objętych prawem szariatu. Finał dla społeczności chrześcijańskiej był szokujący. W przeciągu 48 godzin, wiele
budynków chrześcijańskich zostało
spalonych, a wielu Chrześcijan zabitych, katolickie przedsiębiorstwa,
szkoły i sklepy spalone, a domy wielu
katolików doszczętnie zniszczone.
„Najsprawiedliwsze i wolne” wybory
stały się powodem jednego z najbardziej brutalnych czynów dokonanych
na niewinnych Chrześcijanach jakie
miało miejsce w Nigerii.
Przez północną Nigerię przeszła
fala przemocy przeprowadzona przez
Muzułmanów na niczego niespodziewających się Chrześcijanach. Znacznie więcej budynków kościelnych
zostało zniszczonych, niż jakiś innych
związanych z rządzącą Ludową Partią
Demokratyczną (PDP). Powyborcza
przemoc była zaledwie tylko małą
częścią problemu codziennych prześladowań Chrześcijan żyjących w
północnej części Nigerii.

Okolice
zamieszkałe
przez
Chrześcijan są często pomijane w
rozwoju czy też w podstawowym
utrzymaniu. W SabonGari – getto
chrześcijańskie w mieście Kano –
drogi, kanalizacja czy też podstawowe
usługi nie były modernizowane przez
lata. Wiele północnych miast przeznacza takie „zewnętrzne enklawy” dla
„niewiernych” jako sposób odseparowania ich.
Władze odmówiły utrzymywania szkół państwowych i ostatecznie
zamknęły je w TafawaBalewa, który
jest chrześcijańskim terenem stanu
Bauchi. Przywódcy społeczności
zrobili to po to, aby pozbawić dzieci
chrześcijańskie, a w szczególności
dziewczynki, dostępu do edukacji.
Wiele prywatnych misyjnych szkół
katolickich zostało przejęte przez rząd
i pozbawione ich korzeni opartych na
wierze.
Podczas gdy wiele rodzin chrześcijańskich uciekło z tych niebezpiecznych terenów, mała część mniejszości zamieszkującej ten teren żyje w
ciągłym strachu przed niespodziewanymi atakami. Starając się zapewnić
im ochronę, rząd korzysta ze specjalnych jednostek policyjnych. Jednakże
donosi się, że ochrona jest wciąż niewystarczająca w tej części świata.
Podczas tych niekończących się
krzywd, członkowie mniejszości
chrześcijańskiej wciąż muszą mierzyć
się z naciskami na zmianą wyznania.
Chrześcijanie regularnie są upokarzani publicznie za ich przynależność
religijną i wszystko co jest interpretowane jako sprzeciw lub brak szacunku dla Islamu spotyka się z natychmiastową przemocą.
Te krzywdy są aktami dyskryminacji i zbiorowych represji, które
zostały wyjęte spod prawa międzynarodowego. Z żalem można stwierdzić,
że jest to prawdziwy obraz wydarzeń
w północnej Nigerii. Ofiary przemocy
z 2011 roku i niezliczonych ataków z
lat wcześniejszych pozostają bez
wsparcia, a i pamięć o nich została
przyćmiona przez informacje o ofiarach ataków Boko Haram. Masakra z
7 marca 2010 roku w Jos, kwiecień
2011 – pogrom w stanach objętych
prawem szariatu, 20 stycznia 2012 –
gwałtowny atak w Kano, trzy kolejne
lata skutkowały trzycyfrową liczbą
ofiar, ponad 200 Chrześcijan zabitych,
w każdym z tych wydarzeń. Te wydarzenia tylko w małym stopniu przedstawiają problem prześladowania w

kraju, gdzie jest największa liczba
wspólnie żyjących ze sobą Chrześcijan i muzułmanów na świecie, a konflikt między nimi jest niemożliwy do
wyrażenia słowami.
Chrześcijanie wycierpieli bardzo
dużo ostatnimi czasy. Wielu zostało
przesiedlonych lub zabitych. W niektórych przypadkach całe rodziny
zostały pozbawione domów wskutek
bombardowań. Dość duża liczba tych
wysiedlonych z północnej Nigerii
szuka nowych sposobów na normalen
życie. W niedawnym liście pasterskim
Episkopatu Nigerii możemy przeczytać: „Rodziny są wycieńczone, całe
społeczności musiały zmienić miejsce
zamieszkania i teraz nowi uchodźcy
wędrują po ziemiach Nigerii. Każdego dnia, słyszymy o coraz to straszniejszych przypadkach zabójstw i
zniszczenia. Przykre jest to, że cały
aparat władzy w kraju odpowiadający
za bezpieczeństwo jest opanowany
przez ludzi ciemności.”
Większość z tych, którzy przeżyli bombardowania zostało pozbawionych miejsca zamieszkania w
północnej Nigerii i szukają szansy na
południu kraju. Warto jednak również
zauważyć, że duża liczba wierzących
Chrześcijan jest wciąż oddana wierze
mimo brutalnych ataków. Kościoły są
wciąż pełne w większości północnej
Nigerii. Chrześcijanie wciąż odpowiadają na apel biskupów, aby nie
odwzajemniać przemocy i agresji.
Występuje
również
dobra
współpraca między Protestantami i
nami w północnej Nigerii. Te ataki
umożliwiły nam szukanie wspólnych
strategii radzenia sobie z tą sytuacją i
szukania pomocy u innych osób. Niektórzy Muzułmanie bardzo pomagają
Chrześcijanom w momencie ataków.
Wielu ważnych Muzułmanów, którzy
pomagali Chrześcijanom straciło
swoje życie. Niech spoczywają w
pokoju.
Chcę Was dzisiaj prosić w Imię
Jezusa – nie zostawiajcie nas samych.
Potrzebujemy Waszego wsparcia.
Amen!

„Nasi prześladowani Siostry
i Bracia są elitą Kościoła.
Solidarność z nimi
jest sprawą honoru”
(o. Werenfried van Straaten)
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Seminarium Odnowy Wiary
Dziesięć tygodni szybko
minęło i rozpoczęte na początku marca Seminarium
Odnowy Wiary dobiegło końca. Lecz, jak to zwykle w życiu bywa, koniec jest zwykle
początkiem czegoś nowego.
Czego? To jeszcze się okaże.
Dziś jednak możemy podzielić się tym, co przyniósł ten
czas wszystkim, którzy w nim
uczestniczyli.
Co tydzień, w sobotnie wieczory, gościliśmy w parafii przedstawicieli Diecezjalnej Diakonii Modlitwy Ruchu Światło-Życie oraz inne
osoby, które dzieliły się swoim doświadczeniem Pana Boga. Odwiedzili
nas między innymi: pani Karolina
Uniejewska z Mysłowic, pan Rober
Moczulski z Chorzowa (oboje związani z Diakonią Modlitwy), ks. Michał Kuś, egzorcysta w naszej diecezji, pani Joanna Raś, dziennikarz
Radia eM, ks. Ryszard Nowak, moderator Ruchu Światło-Życie naszej

archidiecezji ora proboszcz parafii św.
Michała Archanioła w Rudzie Śl. Orzegowie. Goście dzielili się swoim
doświadczeniem wiary. Codzienna
modlitwa w oparciu o Pismo Święte
pozwalała odkryć głód Boga oraz
Jego działanie w naszym życiu, zaś
spotkania w grupach podzielić się
żywym działaniem Bożej łaski. Każde
spotkanie kończyliśmy modlitwą
przed Najświętszym Sakramentem.
Punktem kulminacyjnym całego
Seminarium była modlitwa o odnowienie łask sakramentów inicjacji
chrześcijańskiej i nowe wylanie darów Ducha Świętego. Ponieważ była
to forma indywidualnej modlitwy
wstawienniczej gościliśmy tego dnia
(27 kwietnia) inne wspólnoty modlitewne z naszej diecezji, które posługiwały modlitwą wstawienniczą.
Całość Seminarium zakończyliśmy Eucharystią sprawowaną w naszym kościele 11 maja. Choć pogoda
nieco nie dopisała, to po niej odbył się
grill i agapa w domu parafialnym.
W czasie tego podsumowującego

spotkania każdy z uczestników miał
możliwość podzielić się z wszystkimi
swoim osobistym doświadczeniem
przeżywania tego czasu. A był on z
pewnością bardzo cenny, a jego owoce pozwoli nam w przyszłości poznać
sam Bóg.
Wypada w tym miejscu podziękować wszystkim, którzy przyczynili
się do właściwego przeżywania tego
czasu. Nie tylko przybywającym co
tydzień do naszej parafii gościom,
lecz również animatorom prowadzącym grupy dzielenia się, odpowiedzialnym za oprawę muzyczną oraz
włączającym się w prowadzenie modlitw, a także tym, którzy stanowili
wsparcie techniczne. Bóg zapłać ks.
proboszczowi za „patronowanie”
całemu przedsięwzięciu i tym wszystkim, którzy pamiętali o nim w swoich
modlitwach. Bóg zapłać!

ks. Wojtek

Apostolat Maryjny na pielgrzymce w Zakopanem
Apostolat Maryjny naszej
parafii
zorganizował
w
dniach 14-16.06.2013r. pielgrzymkę do Zakopanego-Olczy. Grupa uczestników liczyła 44 osoby wraz z ks.
Wojciechem, opiekunem duchowym naszego parafialnego Apostolatu.
W czasie podróży odmawiano
modlitwy przeplatane pieśniami maryjnymi. Po czterech godzinach jazdy
autokar dotarł do celu - Sanktuarium
Matki Bożej Cudownego Medalika w
Olczy. Po obiedzie i krótkim odpoczynku pojechaliśmy na Bachledówkę, gdzie posługę sprawują Ojcowie Paulini. W kościele pięknie
zbudowanym, jak to górale potrafią,
wysłuchaliśmy historii powstania tego
uroczego zakątka. W tym miejscu
przebywali na rekolekcjach i wypoczynku między innymi Prymas Stefan
Wyszyński oraz kard. Karol Wojtyła.

Podziwialiśmy tam piękne, górskie
krajobrazy - nasze kochane Tatry.

Maryjne oraz biesiadne. Panowała
miła, życzliwa atmosfera.

W drugim dniu pojechaliśmy
pomodlić się w Sanktuarium Matki
Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach.
Tamtejszy kościół zbudowany został z
solidarności ludzkich serc, jako wotum wdzięczności za ocalone życia
Jana Pawła II po pamiętnym zamachu
z 13 maja 1981 r. Dalej udaliśmy się
na ul. Kościeliską, gdzie zwiedziliśmy
stary, drewniany kościół i cmentarz na
Pęsowym Brzysku, gdzie spoczywa
wielu zasłużonych ludzi. W programie
tego dnia nie mogło zabraknąć odwiedzin na targowisku na Krupówkach.
W Sanktuarium w Olczy zakończyliśmy dzień Eucharystią i Drogą
Krzyżową. Należy nadmienić, że
każdego dnia mogliśmy uczestniczyć
we Mszy Świętej: dwie z nich zostały
odprawione w naszej intencji, a trzecia za parafian i naszych kapłanów.
Wieczorami, ok. godz. 20.00 zbieraliśmy się przy ognisku śpiewając pieśni

W niedzielę, po Eucharystii i
smacznym obiedzie pożegnaliśmy
pieśnią Matkę Bożą i udaliśmy się w
podróż powrotną. Po drodze odwiedziliśmy Sanktuarium Matki Bożej
Królowej Podhala w Ludźmierzu oraz
Wadowice, kościół pod wezwaniem
Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny, gdzie znajduje się wiele pamiątek
dotyczących Karola Wojtyły - papieża
Jana Pawła II.
Wszyscy
uczestnicy pielgrzymki
pragną
podziękować
ks. Wojciechowi za serdeczną i rodzinną atmosferę.

Apostołka Antonina
Maroszek
.
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Wycieczka Dzieci Maryi
W sobotę 22 czerwca
Wspólnota Dzieci Maryi udała
się na wyjazd wieńczący kolejny rok formacji. Spod probostwa ruszyliśmy wraz z
naszym szoferem (i kościelnym w jednej osobie) panem
Piotrem Mandryszem w kierunku mojej rodzinnej parafii
św. Barbary – czyli do Chorzowa.
Najpierw modliliśmy się w kaplicy sióstr służebniczek, które prowadzą katolickie przedszkole. Stamtąd udaliśmy się na probostwo, gdzie

czekał na nas obiad i podwieczorek. Potem udaliśmy
się do kościoła, gdzie się
wychowałem i odprawiłem
po raz pierwszy swoją
Eucharystię. W dalszej
części pojechaliśmy do
chorzowskiego parku i
potem do ogrodu zoologicznego. Nie mogło zabraknąć oczywiście lodów,
gofrów i deszczu, który nas
nie oszczędził.

Ks. Marek

Kościół p.w. Św. Barbary w Chorzowie

Ministranci na gokartach …
„Już za parę chwil, za
chwil parę, weźmiesz plecak
swój i gitarę, pożegnania kilka słów Pitagoras bądźcie
zdrów, do widzenia wam,
canto, cantare…”
W myśl zacytowanych słów piosenki szkolnej dobiegł powoli swojego kresu rok szkolny, katechetyczny
i formacyjny Liturgicznej Służby
Ołtarza. Postanowiliśmy zatem trochę
odpocząć i dlatego 15 czerwca wraz
ze Wspólnotą Ministrantów po zbiórce udaliśmy się na parking pobliskiego marketu pojeździć na gokartach. Akurat tego dnia pogoda była
dla nas łaskawa i udało nam się pod-

Ks. Marek za kierownicą
swojego bolidu

… prawie jak na Formule 1

szlifować swoje umiejętności za kierownicą małych bolidów. Kto to wie,
może ktoś z naszych zastąpi kiedyś
kierowcę rajdowego, bolidu formuły
jeden, czy też kierowcę Arcybiskupa…

Ks. Marek

Zespół Szkół nr 6 w Rybniku
Dzięki uprzejmości Gospodarza, Księdza Proboszcza
Krzysztofa
Błotko,
uczniowie
z Zespołu Szkół
nr 6 w Rybniku mieli okazję
zaprezentować
wykonane
przez siebie prace podczas
parafialnego odpustu, który
odbył się 9 czerwca z okazji
przypadającej na 7 czerwca
uroczystości Najświętszego
Serca Pana Jezusa. Nasze

stanowisko znajdujące się przy kościele
reprezentowane było
przez
nauczycieli
placówki.
W skład Zespołu
Szkół nr 6 wchodzą: Gimnazjum Specjalne nr 19,
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna oraz Szkoła
Specjalna Przysposabiająca
do Pracy. Od września 2011
roku nasza placówka mieści

Stoisko przed kościołem
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się na terenie parafii w budynku przy
ul. S. Małachowskiego 145 w Boguszowicach. Kształcą się w niej uczniowie mający orzeczenia o niepełnosprawności
w stopniu lekkim,
umiarkowanym i znacznym. Nasza
szkoła przygotowuje młodzież do
pełnienia różnych ról społecznych
oraz samodzielnego i aktywnego
dorosłego życia. Kształcenie uczniów
jest dostosowane do ich potrzeb i
możliwości. W celu nabywania prak-

tycznych
umiejętności
związanych z pracą nasza
szkoła zapewnia zajęcia
przysposobienia do pracy w
dobrze wyposażonych pracowniach. Zajęcia edukacyjne kształtujące kreatywność, sportowe oraz rewalidacyjne (m. in. arteterapia,
logopedia,
gimnastyka
korekcyjna, muzykoterapia,
biofeedback, tomatis oraz
IS) otwierają przed młodymi ludźmi
nowe możliwości rozwoju.
W ramach terapii młodzi ludzie
tworzą dzieła z: ceramiki, wełny,
szkła, papieru i tkaniny. Są to: witraże, maski, figury gliniane oraz
gipsowe, biżuteria, torby, misy, donice, kartki okolicznościowe i wiele
innych. Prace te mieliśmy okazję
przedstawić parafianom podczas odpustu. Każdy zakup wykonanego

przez naszych uczniów przedmiotu
wspomoże ich dalszą rehabilitację.
Hojność i dobroć mieszkańców Boguszowic przerosła nasze najśmielsze
oczekiwania. Spotkaliśmy się z niezwykłą życzliwością i chęcią pomocy.
Księdzu Proboszczowi oraz tym,
którzy wsparli naszą szkołę, serdeczne
Bóg zapłać.

Uczniowie i nauczyciele
Zespołu Szkół nr 6
w Rybniku.
Wszelkie informacje dotyczące naszej
szkoły znajdą Państwo pod adresem
www.zs6rybnik.pl. Przy placówce
działa również Stowarzyszenie Przyjaciół i Wychowanków Zespołu Szkół
nr 6 w Rybniku – „Dla Dobra”, którego celem jest wspieranie działalności szkoły (www.dladobra.pl).

Kalejdoskop oazowy
Długie, czerwcowe dni
przypominają, że dobiegł
końca kolejny rok szkolny, a
w Ruchu Światło-Życie kolejny etap formacji. Wiele wydarzeń zapisało się w naszej
pamięci, pobudziło do refleksji nad sobą, życiem, relacją
z Bogiem. Niektórymi z nich
pragniemy się tutaj podzielić.

Wielkanocny
Dzień Wspólnoty
18 maja odbył się kolejny już
Dzień Wspólnoty dla Oaz dekanatu
boguszowickiego. Tym razem gościła
nas wspólnota parafii św. Wawrzyńca
w Ligockiej Kuźni. Przeżywaliśmy go
pod hasłem: „Wierzę w Kościół Apostolski”. Stąd konferencja, której
mogliśmy wysłuchać dotyczyła planu
ewangelizacyjnego „Ad Christum
Redemptorem 2”. Przy okazji mogliśmy poznać historię myśli ewangelizacyjnej ks. Franciszka Blachnickiego
oraz poznać idee pierwszego planu
Wielkiej Ewangelizacji „Ad Christum
Redemptorem”.
Najważniejszym
punktem naszego spotkania była
oczywiście Eucharystia. Podczas tego
spotkania mieliśmy w myślach słowa
Jezusa o tym, iż mimo, że jest nas

wielu, tworzymy jedno Ciało. Spotkanie zakończyliśmy Agapą, radosnymi
rozmowami oraz dzieleniem się planami wakacyjnymi.

Wypad do Czernej
Wreszcie pojechaliśmy!!! Dzięki
Księdzu Wojciechowi oraz naszej
diakonii zdołaliśmy pojechać na jeszcze jedną wycieczkę oazową przed
zakończeniem roku formacyjnego.
Tym razem celem naszej wyprawy nie
były jak przeważnie góry, ale Czerna.
Ta niewielka miejscowość w pobliżu
Krakowa kryje malowniczy klasztor
Karmelitów Bosych - sanktuarium
Matki Bożej Szkaplerznej i św. Rafała
Kalinowskiego. W tym pięknym miejscu mieliśmy okazję uczestniczyć we
Mszy Świętej w kościele klasztornym
pod wezwaniem św. Eliasza. Zwiedziliśmy także klasztor, muzeum św.
Rafała Kalinowskiego, modliliśmy się
także przy jego relikwiach. Ciekawym
elementem programu była także wędrówka ścieżkami pustelników karmelitańskich po terenie dawnego
klasztoru. Zatrzymaliśmy się przy
tzw. źródełku miłości, ujrzeliśmy
ruiny dawnej furty klasztornej i „diabelskiego mostu” i wysłuchaliśmy
legendy opowiadającej o rzekomych
skarbach ukrytych w tamtejszej okolicy.

W drodze powrotnej czekała nas
jeszcze jedna atrakcja. Po krótkim
odpoczynku na trasie i posiłku pojechaliśmy do kina na film „Cristiada”.
To opowiedziana z epickim rozmachem historia powstania katolików w
Meksyku przeciwko niesprawiedliwej
ateistycznej władzy, która rozpoczęła
regularne prześladowania Kościoła.
Wzruszające sceny oddających swe
życie za wiarę, nie tylko duchownych,
lecz także bardzo młodych ludzi, dla
każdego z nas stanowiły nie lada
inspirację do głębokich przemyśleń.

Budowa ołtarza
na Boże Ciało
Tematyka tegorocznej procesji
Bożego Ciała była związana z przeżywanym Rokiem Wiary. Tak jak inni
mieszkańcy naszej parafii, młodzież
oazowa również została poproszona o
pomoc w przygotowaniu jednego
ołtarza. Myślą przewodnią były słowa
św. Jana: „Wytrwać w miłości”. Nasza wspólnota inwencją twórczą wybudowała drogę, składającą się z
Przykazań Bożych. Uznaliśmy, iż nie
można kochać siebie i innych ludzi,
nie kochając samego Boga. Dlatego
też nasza wierność w miłości musi
zacząć się od poznania i pokochania
Boga. Dziękujemy wszystkim, którzy
włączyli się w przygotowanie ołtarza i
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poświęcili swój czas i siły dla dobra i
wzrostu całej parafii.

Agapa
Uczestnicy Ruchu Światło-Życie
naszej parafii podsumowali kolejny
już rok formacyjny. Świętowanie
rozpoczęliśmy 21 czerwca Mszą
Świętą o godzinie 17.00. Później
przeszliśmy do domu parafialnego na
poczęstunek. Tam też dziękowaliśmy
naszemu Księdzu Wojtkowi, naszym
animatorkom i animatorom za wkład
włożony w prowadzenie cotygodniowych spotkań. Animatorzy nie zapomnieli również o nas, uczestnikach i
też gorąco nam podziękowali, za to,

że pomimo ciężkich tygodni w
szkole, co piątek dawaliśmy radę
przychodzić na spotkania. Nie
można zapomnieć o tym, iż z
naszej parafii 9 osób zadeklarowało chęć wyjazdu na coroczne rekolekcje. Prośmy o Boże
błogosławieństwo dla wszystkich
uczestników Ruchu Światło-Życie
oraz o dobre przeżycie rekolekcji
i czasu wakacji. Kolejny rok formacyjny zaczynamy od września wszystkich chętnych zapraszamy!!!

Ostatnie chwile przed wakacjami.

Joasia Pyżalska,
ks. Wojtek Kamczyk.

Zakończenie Studium Przedmałżeńskiego
Za nami kolejna edycja
przygotowania bliższego do
małżeństwa adresowanego
do młodzieży drugiej klasy
szkoły średniej oraz dla
wszystkich,
którzy
nie
uczestniczyli jeszcze w takim
studium.
W minionym roku szkolnym
2012/2013 młodzież spotykała się
siedmiokrotnie w trzecie piątki
miesiąca o godz. 18.10. Rozpoczynaliśmy nasze spotkania od adoracji
Najświętszego Sakramentu, była także
okazja do Sakramentu Pokuty i Pojednania.
Małżeństwo sakrametalne istnieje dzięki łasce sakramentu małżeństwa. Sakrament jest źródłem łask
niezbędnych małżonkom w realizacji
celu małżeństwa jakim jest bycie
jednością na wzór Boskich Osób.
Szczęście małżonków jest właśnie w
owej jedności, dozgonności. Nasza
natura skażona grzechem pierworodnym sama sobie z tym nie poradzi, ale
dzięki łasce sakramentu małżeństwa
możemy stać się jednością. Gdy
jesteśmy w łasce uświęcającej i w
modlitwie małżeńskiej zwracamy się
do Ojca to On udziela nam wszelakiego dobra tak, że nadmiar mieć
będziemy.
I tak wszyscy adorowaliśmy
Najświętszy Sakrament oddając się
Jezusowi, zawierzając mu swoją
przyszłość, prowadzenie na drodze
życia. Każdy mógł przystąpić do
sakramentu pojednania, by wejść na
drogę przyjaźni z Bogiem. Jestem

przede wszystkim Jego dzieckiem co
pozwala mi patrzeć na życie zupełnie
z innej perspektywy. Jestem chrześcijaninem. Nie jestem sam, mam
kochającego Ojca, który zawsze jest
ze mną. Jestem przeznaczony do życia
wiecznego.
Źródło i szczyt życia chrześcijańskiego – Eucharystia, była kolejnym punktem naszego spotkania. Nie
mogło być inaczej. We wspólnocie
Kościoła dziękowaliśmy Bogu za dar
naszego życia, ofarując siebie Bogu.
Eucharystia to uczta, a więc kto tylko
mógł przyjmował Boga w komunii i
tak adorując Jezusa w sercu byliśmy
ogarnięci Jego miłością.
Tą samą miłością my kochamy,
a uczestnicy studium będą kochać
żonę, męża. To tu jest jej źródło.
Poczuj jak jesteś kochany i tak kochaj.
Każdy z nas uczestników studium
mógł mieć udział w tym akcie
miłości.
Kapłan w czasie homilii ukazywał stanowisko Kościoła w sprawach
życia małżeńskiego. Wskazywał na
bogactwo Kościoła w sprawach małżeńskich. Na nierozelwalność, dozgonność sakramentu małżeństwa. Zaś
małżonkowie uczestnicząc w spotkaniach w grupach dzielili się swoim
doświadczeniem małżeńskim w takich
tematach jak: „Małżonkowie jako dar
dla siebie”, „Dar miłości w rękach
ludzi”, „Przebaczenie w małżeństwie
– szansa rozwoju”, „Naturalne planowanie rodziny, a antykoncepcja”,
„Zagrożenia dla współpczesnych małżonków”, „Rodzina – Domowym
Kościołem . Rola ojca w rodzinie”.

Podczas spotkań można było się
dowiedzieć, że nie wszyscy nadają się
do małżeństwa, że najpierw trzeba
stać się mężczyzną, by móc być dobrym ojcem, że poznanie współmałżonka to długi proces i trzeba wielkiego wzajemnego zaufania, że trzeba
uczyć się komunikacji, rozpoznania
swojej płodności, by była źródłem
szczęścia małżonków, a nie utrapieniem.
Można było usłyszeć o umiejętności przebaczania i wielu innych
sprawach potrzebnych małżonkom, by
było im łatwiej trorzyć piękne
małżeństwa i rodziny. Mamy świadomość, że to tylko sygnalizacja spraw
ważnych dla życia w małżeństwie, ale
młodzi chrześcijanie otrzymali informacje jak można i trzeba działać, by
ich małżeństwo było szczęśliwe.
Zapewne mają już świadomość pracy
jaką należy samemu włożyć współpracując z łaską sakramentu małżeństwa, by ich małżeństwo było ich
drogą do świętości – do nieba, że
angażując się we wspólnotę czy
stowarzyszenie w Kościele będzie im
łatwiej i prościej.
Dziekujemy tą drogą uczestnikom studium, ks. Markowi Siedlaczkowi oraz małżonkom dającym razem
z nami świadectwo życia, za piękny
czas bycia wspólnotą Kościoła.
Pozdrawiamy także ks. Proboszcza, dziękując jednocześnie za troskę
i wsparcie.
Bernadeta i Piotr
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Dożynki 2013 – Zaproszenie
Zapraszamy do wzięcia udziału w tegorocznych obchodach podziękowania za plony.
Tradycyjna Msza św. dziękczynna odprawiona zostanie w kościele pod wezwaniem NSPJ
w Boguszowicach w niedzielę 08.09.2013r. o godz. 11.30 (tu zmiana organizacyjna).
Mszę św. poprzedzi korowód dożynkowy na trasie Gotartowice-Boguszowice.
Prosimy o liczny udział w korowodzie – zaś dla wyróżniających się uczestników korowodu,
Organizatorzy przygotują atrakcyjne nagrody.
Organizatorzy proszą także o przyozdobienie domów i posesji na trasie przemarszu korowodu –
dla autorów wyróżniających się dekoracji nagrody, które zostaną wręczone w czasie trwania
Festynu. Po Mszy św. Gospodarze i zaproszeni Goście spotkają się na wspólnym poczęstunku
w scenerii Farskiego Ogrodu.
Tradycyjny Festyn Dożynkowy w ogrodzie rozpocznie się o godz. 16.00.
W ramach tegorocznego festynu:
- prezentacja pojazdów uczestniczących w korowodzie
- Ogród Pasjonatów – publiczna prezentacja „dzieł” kolekcjonerów i hobbystów
- atrakcje dla dzieci
- na scenie amfiteatru ciekawy program artystyczny
- kołocz, swojskie jadło, ...
- festyn zakończy pokaz ogniowy Bractwa Ogniowego „Spaleni”
Wszystkich pragnących zaprezentować się w tegorocznym Ogrodzie Pasjonatów prosimy o kontakt
telefoniczny z Organizatorami lub poprzez kancelarię parafialną.
Telefony do kontaktu: 607631825, 665596555.
Zapraszamy do licznego udziału
Organizatorzy

Dzień Dziecka w Zespole Szkolno – Przedszkolnym
nr 6 w Rybniku
Jak co roku uroczyście
obchodziliśmy święto naszych najmłodszych. Festyn
z tej okazji był dwukrotnie
przekładany, ale 16 czerwca
okazał się trafionym dniem.
Zaświeciło tak długo oczekiwane słoneczko.
Rada Rodziców wraz z Radą
Dzielnicy Boguszowice oraz naszymi
harcerzami przygotowała wiele ciekawych atrakcji. Impreza, która w tym
roku przebiegała pod hasłem „Odkrywamy nasze talenty” rozpoczęła
się o godzinie 14.00 uroczystą Mszą
świętą odprawianą przez księdza
Proboszcza K. Błotko. Potem były już
występy naszych przedszkolaków i
uczniów. Wśród rodziców i dziadków
podziwiających młodych artystów nie
zabrakło naszych radnych, pani Anny
Gruszki oraz pana Jana Mury.

Na uczestników festynu czekało
wiele atrakcji. Dzieci brały udział w
zawodach sportowych prowadzonych
przez nauczycieli, torze przeszkód
przygotowanym przez harcerzy, grach
zręcznościowych
zorganizowanych
przez Stowarzyszenie Kibiców „Zielono-Czarny ROW Rybnik”.
Oprócz tego było malowanie
twarzy, zamek zjeżdżalnia, basen z
kolorowymi piłeczkami, trampolina.
Dla wszystkich dzieci przedszkola i
szkoły przygotowano darmowe hot
dogi oraz wiele ciekawych nagród.
Nie zabrakło pysznych ciast upieczonych przez naszych rodziców. Był
bigos przygotowany przez panie kucharki ze szkoły, były kiełbaski z
rożna, był też chleb ze smalcem.
Dziękuję wszystkim, którzy pomogli nam w organizacji tegorocznej
imprezy. Dziękuję księdzu Proboszczowi, Maćkowi Kaczmarczykowi i

harcerzom, Radzie Dzielnicy, panu
Zimończykowi, pani Potrawowej,
Stowarzyszeniu Kibiców, rodzicom
oraz nauczycielom i pracownikom
Zespołu, którzy pełnili wartę na
wszystkich stanowiskach. Dziękujemy
państwu Dronszczykom za ufundowanie dla wszystkich naszych dzieci
pysznych lodów.
Szczególne podziękowania kieruję w stronę tych, którzy w tym dniu
byli z nami w Ogrodzie Farskim. Ta
wzorowa frekwencja jest dowodem na
to, że akceptujecie nasze działania i
potwierdzacie, że zawsze możemy na
Was liczyć.

Dyrektor Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego nr 6
Teresa Uchyła
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Święci na każdy dzień – św. Hildegarda z Bingen
„W całym stworzeniu, drzewach, roślinach, zwierzętach,
kamieniach, minerałach są ukryte tajemnice Boże, których
żaden człowiek nie może poznać, ani zbadać, ani wynaleźć,
ani doświadczyć, jeśli Bóg ich sam nie objawi (...)”
/św. Hildegarda z Bingen/

Do świętych, którzy powinni znaleźć się w
naszych rozważaniach w Roku Wiary należy
zaliczyć św. Hildegardę z Bingen. Jej postać
nie jest znana szerszemu ogółowi, ale jej bogate życie wewnętrzne, twórczość, działalność, przekazane nam wizje zasługują na poznanie i refleksję.
Urodziła się 16 września 1098 r. w
Rupertsbergu k/Bingen w Niemczech,
jako dziesiąte dziecko hrabiego Hildeberta i Mechtyldy von Bermershein. Zmarła
tamże 17 września 1179 r. W roku 1106
w wieku ośmiu lat zgodnie z tradycją
dziesięciny została poświęcona Kościołowi. Oddano ją pod opiekę przeoryszy
konwentu benedyktynek w Disibodenbergu, późniejszej błogosławionej –
Judyty. Tam otrzymała staranne wykształcenie. Dzięki szerokiemu umysłowi
i umiejętności wykorzystania zdobytej
wiedzy, zyskała rozgłos i uznanie. Pozwoliło jej to po śmierci Judyty w 1136 r.
uzyskać nominację na jej miejsce. Przy
pomocy rodziny ufundowała dla swego
konwentu nowy klasztor w Rupertsbergu,
dokąd przeniosła się ze swoimi mniszkami. W niedługim
czasie ufundowała jeszcze jeden klasztor w Eibingen. Dopiero jako przeorysza w wieku 42 lat ujawniła, że miała
wizje. Spisała je w dziele „Scivias” (Poznaj ścieżki Pana;
całe dzieło liczy trzy księgi – „Usłysz Pana”, „Księga zasług
życia”, „Księga dzieł Bożych”), które przetrwało do dnia
dzisiejszego. Jako jedna z najbardziej intrygujących postaci
średniowiecza znana jest jako „Sybilla Reńska”, lub teutońska prorokini. Przygotowała i opublikowała wiele prac –
dzieł z zakresu teologii, medycyny, muzyki i innych dziedzin. Uznana jest za pierwszą kobietę wśród lekarzy i przyrodników niemieckich. Była przy tym wszystkim niesamowicie cierpliwa i odważna, a mimo słabego zdrowia odznaczała się dużą energią i umiejętnościami dyplomatycznymi.
Kiedy episkopat niemiecki opowiedział się za cesarzem
Fryderykiem I Barbarossą (1125-1190) przeciw papieżowi
Hadrianowi IV (1154-1159), a potem przeciw papieżowi
Aleksandrowi III (1159-1181), zwróciła się z bezpośrednią
interwencją i upomnieniem u cesarza. Skutecznie. Jej upublicznione wizje uzyskały aprobatę papieża Eugeniusza III
(1143-1153), co pozwoliło na ich rozpowszechnianie i
umożliwiło przetrwanie. Wizje zawierają objawienia św.
Hildegardy dotyczące życia cnotami, przyczyn grzechu,
różnych problemów i „zakrętów” życia małżeńskiego, zakonnego, duchowego. Zawierają opisy podstępnego działa-

nia Lucyfera i przejawów działalności Antychrysta, który w
konfrontacji z potężną mocą Boga musi jednak upaść, bo
tylko Bóg jest jedynym celem życia człowieka, a zarazem
gwarancją życia w pełnej miłości i harmonii, jeżeli tylko
człowiek odpowie na Boże wezwanie i jego miłość. Św.
Hildegarda upominała nie tylko cesarza, ale również możnowładców za ich niewłaściwe postępowanie. Swą publiczną dezaprobatę dla nich ogłaszała przemawiając do
tłumów na miejskich placach. Mimo jej ogromnych, różnorakich zasług, jej proces beatyfikacyjny rozpoczęty w XIII
w. nigdy nie został zakończony. Dopiero papież Benedykt
XVI 10 maja 2012 r. wpisał ją na listę świętych, a 6 października 2012 r. ogłosił ją Doktorem Kościoła. Jest patronką esperanto, językoznawców i naukowców. Wspomnienie
obchodzi się 17 września.
Ósma wizja z trzeciej księgi:
„(…) Natomiast w tej kolumnie od dołu,
aż do samego szczytu znajdowało się
wejście podobne do drabiny. Po tej drabinie wchodziły i schodziły wszystkie
cnoty Boże. Były obarczone drogocennymi kamieniami. Widziałam, że idą by
czynić swe dzieło. Cnoty ukazywały
również wielki zapał ukończenia tego
dzieła. (…) Usłyszałam znowu Jasnego,
który siedział na tronie i mówił: „To
właśnie są najodważniejsi pracownicy
Boga”. Wśród tych cnót dostrzegłam
zwłaszcza siedem. (…) Piąta postać
miała wokół szyi czerwony naszyjnik.
Postać ta powiedziała: „Należy czcić z
równą chwałą jednego Boga w trzech
osobach, który ma jedną naturę. Będę
zatem miała wiarę i „ufność w Panu” i na wieki „nie wymarzę Jego imienia” z mojego serca”. (por. Ap 3,5) . (…)
„(…) Zastępy dobrych aniołów wpatrują się w Boga i poznają Go w całej symfonii chwał. Z przedziwną jednostajnością chwalą Jego tajemnice, które zawsze w Nim były i są,
nie mogąc przestać, bo nie są obciążone ziemskim ciałem.
Opowiadają także o bóstwie żyjącym brzmieniami wspaniałych głosów, niezliczonych jak piasek morski, przewyższających liczbę wszystkich owoców ziemi i głosy wszystkich
zwierząt, i wszelki blask, którym na wodach jaśnieje słońce,
księżyc i gwiazdy, które wznoszą się ponad tchnienia wiatrów. (…)” ( Księga dzieł Bożych ).
W Polsce, w Legnicy działa Polskie Centrum św. Hildegardy, propagujące m.in. ziołolecznictwo i zdrowe odżywianie.

Stanisław
Z nauczania Jana Pawła II:

„Święci zachęcają wierzących naszych czasów,
aby nie cofali się w obliczu trudności, jakie stawia
przed nimi wierność wymogom wiary.”
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Kamil Durczok zdradza kulisy dziennikarskiego rzemiosła
Naczelny TVN-owskich „Faktów” to kolejny gość, którego przyjmowaliśmy w ubiegłym
roku szkolnym w naszym gimnazjum. Mieliśmy okazję dowiedzieć się, jak powstaje profesjonalny program informacyjny. Okazuje się,
że 26 minutowy, codzienny serwis o 19.00, to
praca blisko sześćdziesięciu osób. Praca
trwająca od samego rana, bardzo dynamiczna
i ciekawa, w której czas biegnie bardzo szybko. Najgorzej jest o 18.30, bo wtedy „faceci
muszą się malować” – mówi K. Durczok.
Spotkanie było czasem pytań, na które nasz gość chętnie odpowiadał. Oto niektóre wątki naszej rozmowy:
Czy dziennikarstwo wiąże się z manipulacją, wpływaniem na ludzi?
Zawsze tym, jak dobieramy materiały wpływamy na
ludzi, to jest normalne. Mogę jednak powiedzieć, że nigdy
nie realizowałem żadnego materiału, który miałby na celu
manipulację, ale zdaję sobie sprawę, że mogę wpływać, że
wpływam.
Skąd się bierze śląski patriotyzm?
Jestem Polakiem. Czuję się wyróżniony, jako obywatel RP, ale jestem też Ślązakiem i gdy jadę na Śląsk, to jadę
do siebie. Tu jestem u siebie. Lubię tu przyjeżdżać.
Czy koledzy z czasów szkolnych odnoszą się do pana swobodnie, gdy spotkają pana przypadkiem?
Jestem z Katowic, czasem spotykam swoich kolegów.
Nie ma żadnego dystansu z ich strony. Odnoszą się do mnie
tak samo, jak za lat szkolnych. Ja zresztą też ich tak samo
traktuję. Ze względu na swoją pracę jestem rozpoznawany
na ulicy, kiedy ktoś zaczepia mnie i mówi „znam pana”, to
odpowiadam „tak, bo mam pospolita urodę”. Taka praca.
Bywam różnie odbierany, pozytywnie i negatywnie.
Czy zdarza się panu jeszcze czasem godać?
Toć. Zdaję sobie jednak sprawę, że język śląski ginie.
Jakiego przedmiotu pan nie lubił?
Chemii. Moja nauczycielka z chemii zawsze mówiła,
że takiego „matoła” jeszcze nie widziała. Za to moja polonistka zawsze mnie broniła i mówiła, że takich wspaniałych
wypracowań jak ja, to nikt w szkole nie pisze.
Jakie pan miał plany na przyszłość, gdy był pan
w naszym wieku?
Kiedyś na początku, to chciałem być księdzem, potem
tak standardowo, jak większość chłopaków, strażakiem,
policjantem, ale już w klasie ósmej szkoły podstawowej
myślałem o dziennikarstwie. Przeszło mi potem na chwilę,
poszedłem na prawo. Jednak już na pierwszym roku studiów
odwiedziłem radio studenckie i jednak okazało się, że
dziennikarstwo, to jest to.
Czy dziennikarz musi się odznaczać bogatym słownictwem?
Ciężko tu coś powiedzieć, musiałbym się chwalić. No
cóż, trzeba władać dobrze językiem polskim. Sformułowania typu „mega”, „fajnie” czy „zarąbiście”, raczej nie wystarczą. Trzeba nad tym pracować.
Czy lubi pan siebie słuchać i oglądać?
Nie lubię tego. Robię to, bo muszę. Muszę mieć swój
osąd, tego jak się zachowywałem. Bycie na planie nagrania

i oglądanie tego w telewizji to dwa różne światy. Muszę
pracować nad swoim wizerunkiem i oceniać krytycznie
siebie i swoje występy.
Czy są momenty, w których pan nie lubi swojej
pracy?
Tak, kiedy jestem bardzo zmęczony. Biorę wtedy kilka
dni urlopu i odpoczywam. Potem wracam znowu do pracy z
nowymi siłami. Nie lubię też, gdy musimy przedstawiać
niski poziom życia politycznego. To jest męczące i niesmaczne. Poza tym to ciekawa praca, nie rutyniarska, codziennie coś nowego.
Czy sława i pieniądze dają panu poczucie bezpieczeństwa?
Nie pracuję dla sławy (można ją zdobyć dużo mniejszym wysiłkiem), ani dla pieniędzy. Jak na polskie warunki,
zarabiam rzeczywiście bardzo dobrze, ale gdyby porównać
moje zarobki z zarobkami dziennikarzy, np. w USA, to
raczej blado wypadają.
Czy kiedyś zdarzyło się panu zapomnieć, co ma pan
mówić?
Tak, na akademii w szkole. Do dziś to pamiętam.
W pracy tak się raczej nie zdarza, bo czytamy informacje z
promptera (urządzenie służące do wyświetlania wcześniej
zapisanego tekstu, który jest czytany przez osobę stojącą
przed kamerą). Bywa jednak, że czasem ktoś wyłączy na
chwilę prompter i wtedy ma się pustkę w głowie. Mimo, że
samemu się dany tekst tworzyło i się go zna. Tak to jakoś
jest, że gdy jesteśmy nastawieni na czytanie, to wyłączamy
myślenie. Trudno wtedy szybko przypomnieć sobie, co
trzeba dalej mówić.
Mam znajomego, który chce być dziennikarzem.
Mógłby pan podać jakieś wskazówki dla niego, co powinien robić?
Musi być do tego całkowicie przekonany. Jak już mówiłem na początku, dziennikarstwo nie ogranicza się tylko
do 26 minutowego programu. Jest ono zaborczą pasją, która
zabiera mnóstwo czasu. Zwłaszcza na początku, gdy się
chce coś osiągnąć. Zabiera czas wolny, czas dla rodziny…
Wiąże się z wieloma wyjazdami. W ubiegłym roku miałem
takich kilkanaście. Z moim synem spędziłem dosłownie 3
tygodnie na całe 12 miesięcy. Taka jest cena, którą się płaci,
trzeba więc być do tego przekonanym i wiedzieć na czym to
dokładnie polega.
Czy pana ojciec był zadowolony z pana wyboru
drogi zawodowej?
Nie, długo nie mógł tego zaakceptować. Chciał, żebym został prawnikiem. Jednak, kiedy zostałem dziennikarzem roku, był już ze mnie dumny.
Czy lubi pan gry komputerowe?
Ja nie, ale mój syn jest „maniakiem” komputerowym.
Ma 16 lat, wiem, że grywa przez Internet z ludźmi z całego
świata. Sam też składa dla siebie komputery. Jako ojciec
muszę w tym uczestniczyć, bo to kosztowne hobby.
Czy rozpoznawanie na ulicy jest dla pana przyjemne?
Zależy kiedy, jak kupuje w sklepie pół kilo śląskiej, to
raczej nie, ale gdy się do mnie uśmiechają dziewczyny,
powiedzą „dzień dobry”, to jest miło.
Czy ma pan swoje hobby?
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Z wiekiem coraz więcej. Kiedyś to było niemożliwe,
gdyż praca pochłaniała całkowicie mój wolny czas, ale teraz
lubię narty, pływanie, motocykle… Sport traktuję raczej,
jako obowiązek, dlatego wstaję o piątej rano i biegam.
Serwisy informacyjne tracą oglądalność, jak to wynika ze statystyk, czy możliwe jest, żeby utrzymały poziom?
Internet sprawia, że oglądalność serwisów spada. Powstaje tez sporo mniejszych stacji i ludzie je oglądają, dlatego duże tracą cześć widowni w ten sposób. My jesteśmy
fenomenem, od prawie 11 lat utrzymujemy słupki oglądalności na wysokim poziomie.
Jak choroba wpłynęła na pana pracę?
Praca była dla mnie terapią. Dziękuję mojemu szefostwu, że mogłem pracować w tym czasie. Było to czasem
kłopotliwe, bo jeżeli źle się poczułem, to trzeba było szybko
szukać za mnie zastępstwa. Koledzy zachowywali się wobec
mnie wtedy bardzo wyrozumiale. Jak tylko się dało, to

uciekałem ze szpitala. Nieraz stawiałem nawet samochód na
parkingu, żeby mieć przynajmniej komfort psychiczny, że
mogę do niego wsiąść i odjechać. Mimo, że nie zrobiłbym
tego, ale dawało mi to takie poczucie odrobiny wolności. W
polskim szpitalu jest tak, że wszyscy rozmawiają o chorobach, każdy narzeka i wszyscy się licytują, kto jest bardziej
chory. Możliwość ucieczki do pracy, była dla mnie bezcenna, to było coś fantastycznego. Mogłem się od tego na
chwilę oderwać.
Czy uczył się pan gestykulacji?
Nie. Czasem widzę, że popełniam przez to błędy. Jest
to na pewno pomocne, trzeba nad gestami pracować.
Po ostatnim pytaniu był czas na zdjęcia i autografy …
no i trzeba było wracać na lekcje.

J. Kuczera

Pielgrzymowanie do Piekar Śląskich
Z różnych części Górnego Śląska i z rozmaitymi intencjami, mężczyźni i młodzieńcy przybyli do Piekar
Śląskich.
Tradycyjnie,
w
ostatnią niedzielę maja odbyła się ich pielgrzymka do
Sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej.
Tegoroczna pielgrzymka przebiegała pod hasłem „Jesteśmy solą
ziemi”. Gościem specjalnym tegorocznej pielgrzymki mężczyzn i młodzieńców był kard. Dominik Duka,
prymas Czech, który wygłosił homilię.
W tradycyjnym słowie do pielgrzymów wygłaszanym przez metropolitę katowickiego przed rozpoczęciem Mszy św. abp Skworc nawiązał
do trwającego Roku Wiary. „Jedną z
metod mierzenia intensywności wiary
jest obserwacja jej zewnętrznego
manifestowania, a wiec udział w praktykach religijnych” - stwierdził metropolita katowicki cytując dane, według których w Polsce w niedzielnej
Mszy św. uczestniczy 40 procent
zobowiązanych. „Mamy poważny
obowiązek udziału we Mszy św. niedzielnej, która buduje Kościół” - przypominał i apelował: „Nie wolno nam
umniejszać Kościoła przez nieobecność na niedzielnej Mszy św., a tak
się niestety dzieje. Bądźcie zatem
bracia apostołami świętowania niedzieli i dajcie tego przykład!”.

Arcybiskup nawiązał też do
słów Jana Pawła II, w których papież
upomniał się o prawa pracownicze.
„Dziś po 30 latach od wypowiedzenia
tych słów, kiedy cieszymy się pełną
wolnością zrzeszania, towarzyszy
nam refleksja o roli związków zawodowych dzisiaj, a zwłaszcza w sytuacji konfliktów między pracodawcami
a pracobiorcami” - powiedział abp
Skworc.
Przypomniał, że zgodnie z nauką Jana Pawła II jedyną drogą rozwiązywania konfliktów jest dialog,
poprzedzony dobrą wolą obydwu
stron. Metropolita wskazał, że w kwestiach pracowniczych państwo powinno stanąć po stronie słabszego, a tym
słabszym
relacji
pracodawcapracobiorca jest zawsze pracownik.
Wezwał też do zagwarantowania
prawa do wypoczynku, zwłaszcza w
niedzielę.
W swoim wystąpieniu abp
Skworc poruszył też problem bezrobocia, uznając, że zjawisko to jest
owocem ludzkiego błędu. „Według
opinii specjalistów, zbyt wysokie
opodatkowanie pracy niszczy ekonomiczną aktywność, co powoduje zastój w tworzeniu miejsc pracy lub
wręcz ich likwidację” - powiedział.
Jak przypomniał, z powodu braku
pracy wielu Polaków wyjeżdża za
granicę. Arcybiskup sprzeciwił się też
„gwałtowi na sumieniach”. Takie
znamiona noszą niektóre działania
przedstawicieli rządu, które są „jawną
ingerencją państwa w sferę kompetencji wychowawczych rodziców”.

Podkreślił, że „wobec prób wprowadzania do systemu polskiej edukacji
importowanych ideologii, trzeba z
naciskiem przypomnieć, że w naszym
systemie prawnym obowiązuje konstytucyjna zasada prymatu rodziców
w wychowaniu dzieci.”
Wezwał do wspólnej troski o
rodzinę, jedyną w pełni wiarygodną
przestrzeń wychowania młodego
pokolenia, przekazywania wartości i
narodowych tradycji: „Rodzina, to
podstawa ładu społecznego. To tradycyjna rodzina jest bytem najbardziej
nowoczesnym. Najsprawniej tworzącym kapitał ludzki i PKB. Dlatego
niech państwo wspiera rodzinę w
dobrze pojętym interesie własnym, w
imię zdrowego rozsądku. A przede
wszystkim niech rodzinie nie szkodzi.”
Na zakończenie abp Skworc
przypomniał, że Zdjęciem Roku
Grand Press Photo została w tym roku
fotografia przedstawiająca mężczyznę
niosącego na ramionach krzyż uratowany z płonącego kościoła w
Orzeszu-Jaśkowicach. Poinformował,
że mężczyzna ze zdjęcia przyniósł
uratowany z pożaru krzyż do piekarskiego sanktuarium. „Ten symboliczny gest to wezwanie, znak i zadanie:
jesteście powołani, aby wśród żywiołów dźwigać i wnosić w świat Krzyż
Chrystusowy! Nieście Jedynego Zbawiciela do człowieka! Drodzy Bracia!
Mocni wiarą, nieście go odważnie, z
oddaniem i miłością. Jesteście solą tej
ziemi! Niezwietrzałą!” - zwrócił się
do zgromadzonych pielgrzymów.
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Intencje
mszalne

13.oo
16.oo
20.3o

Poniedziałek – 15.07.2013r.
7.oo
17.oo

7.oo
8.3o
10.oo
11.3o
13.oo

16.oo

20.3o

Niedziela – 07.07.2013r.
+Rajmund Pytlik, 10 rocznica (Got)
+Konrad Konsek, 8 rocznica (Got)
+Klara Hartman, mąż Stanisław, Maria i Jan Zmarzły
+Anna Woryna
Do Opatrzności Bożej i M.B. 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 Gotofit, 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
WSPOMNIENIE
Poniedziałek – 08.07.2013r.
ŚW. JANA Z DUKLI

7.oo
17.oo

1/+Klara Maciończyk, 10 rocznica, mąż Paweł
2/+Mieczysław Listwoń, 16 rocznica
+Cecylia Woryna, 1 rocznica

7.oo
17.oo

Wtorek – 09.07.2013r.
+Alojzy Pierchała, 9 rocznica
+Jan Gawlas, rodziców (Bog)

17.oo

Środa – 10.07.2013r.
+Marta Maroszek, mąż Adolf, synowie Alojzy
i Reinhold
+Maria Torbicka, mąż Henryk (Got)

7.oo
17.oo

Czwartek – 11.07.2013r. ŚWIĘTO ŚW. BENEDYKTA
+Józef Wawrzyńczyk, 14 rocznica (Bog)
+Stanisław Słowik, 1 rocznica

7.oo

7.oo

17.oo

7.oo
17.oo

19.oo
7.oo
8.3o
10.oo
11.3o

+Jan Marcisz, Maria żona, syn Ginter
+Helena Kluger, mąż Edward, zięć Bolesław

7.oo
17.oo

Środa – 17.07.2013r.
+Alfred Klejnot – na pamiątkę urodzin (Got)
1/+Edward Grabowski, 1 rocznica
2/+Zygmunt Przeliorz, 2 rocznica

7.oo
17.oo

Czwartek – 18.07.2013r.
+Agnieszka i Emil Pierchała, syn Arkadiusz
+Serafin Król

7.oo
17.oo

Piątek – 19.07.2013r.
Za zmarłych członków Różańca
+Stefania Klimosz

7.oo
13.oo
17.oo

7.oo
8.3o
11.3o

+Józef Pustołka, Jan Pustołka, żona Anna, Marta
Błanik, mąż Alojzy, syn Longin, córka Róża,
dziadków z obu stron
+Antoni Michalik

14.15

NIKÓW ANDRZEJA ŚWIERADA I BENEDYKTA

+Emil Malina, 7 rocznica
1/+Franciszek Burcek, 1 rocznica
2/Do Opatrzności Bożej z okazji urodzin Agnieszki
Ogierman, z podz. za otrzymane łaski z prośbą
o dalsze
Nabożeństwo Fatimskie
Niedziela – 14.07.2013r. XV NIEDZIELA ZWYKŁA
+Alojzy Hartman, 2 rocznica (Bog)
+Ludwik i Agata Lubszczyk, Edward Dworok,
Teresa i Franciszek Sobik, ks. Alojzy Motyka (Bog)
+Berta Goraus, mąż Jan
+Danuta Krzyształa

+Maria i Józef Maciończyk, Henryk Misala,
Jadwiga Ostrzołek (Bog)
+Alojzy Pustołka, Aniela żona, rodziców z obu stron
(Bog)
WSPOMNIENIE NMP
Wtorek – 16.07.2013r.

7.oo
17.oo

13.oo

Sobota – 13.07.2013r. WSPOMNIENIE ŚW. PUSTEL-

WSPOMNIENIE
ŚW. BONAWENTURY

Z GÓRY KARMEL

Piątek – 12.07.2013r.

WSPOMNIENIE ŚW. BRUNONA BONIFACEGO Z KWERFURTU

Ślub: Kuczera Justyna – Mrowiec Ireneusz
1/+Sabina Jurczyk, 10 rocznica
2/+Dominik Potrawa, 2 rocznica (Bog)
+Jan Masłowski, 2 rocznica (Bog)

16.oo
20.3o

Sobota – 20.07.2013r. WSPOMNIENIE BŁ. CZESŁAWA
+Henryk Kubański (Bog)
Ślub: Patrycja Podleśny – Kacper Tajak
1/+Joanna Waliczek, 1 rocznica
2/+Alojzy Nikel, żona Maria – od rodziny Pyżalski
3/+Adam Hudek 30 dzień po śmierci
Niedziela – 21.07.2013r. XVI NIEDZIELA ZWYKŁA
+Kazimierz Pierchała, rodzice z obu stron (Got)
+Ernest Bulanda
1/+Adolf Oślizlok, 9 rocznica
2/Do Opatrzności Bożej z okazji 18 urodzin Michała
Rosińskiego, z podz. za otrzymane łaski z prośbą
o dalsze (własny ksiądz)
Do Opatrzności bożej z okazji 60 lat małżeństwa
Marii i Zenona Pałka z Boguszowic, z podz. za
otrzymane łaski z prośbą o dalsze oraz w intencji
dzieci z rodzinami. TD
Chrzty i roczki: Lena Ziętek, Karol Kiełbasa, Jan
Kawecki, Ludwik Srokol,
Do Opatrzności Bożej z okazji 18 urodzin Błażeja
Cichy, z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze
+Aniela Klamet, 30 dzień po śmierci
Poniedziałek – 22.07.2013r.

WSPOMNIENIE
ŚW. MARII MAGDALENY

7.oo
17.oo

7.oo
17.oo

+Anna Dziwoki (Bog)
1/+Józef Konsek, 25 rocznica, żona Aniela
2/+Boda Franciszek 30 dzień po śmierci
ŚWIĘTO ŚW. BRYGIDY
Wtorek – 23.07.2013r.
+Arkadiusz Terkiewicz
1/+Jan Karwot, 17 rocznica (ul. Rajska)
2/Do Opatrzności Bożej z okazji 25 rocznicy ślubu
Beaty i Marka Śpiewok z Gotartowic, z podz. za
otrzymane łaski z prośbą o dalsze dla całej rodziny TD

serce ewangelii 33

7.oo
17.oo

Środa – 24.07.2013r.
WSPOMNIENIE ŚW. KINGI
+Józef i Zofia Lubszczyk (Bog)
+Jan Konsek

7.oo
12.oo
17.oo

ŚWIĘTO ŚW. JAKUBA
Czwartek – 25.07.2013r.
+Alfred Musiolik, rodziców z obu stron (Bog)
Ślub: Magdalena Przeliorz – Wojciech Tebel
+Gertruda Szymura, 16 rocznica

Piątek – 26.07.2013r.
7.oo
12.oo
17.oo

WSPOMNIENIE
ŚW. JOACHIMA I ANNY

+Herman Tarabura, Albina żona, zięć Jan, wnuk
Czesław
Ślub: Karolina Kuśka –Michał Harnasz
MSZA WSPÓLNA:
+Władysław Ruś, 17 rocznica, żona Janina, rodziców
z obu stron, teść Józef, żona Maria
+Zofia Maciejończyk, mąż Paweł (Bog)
+Wincenty Misala, żona Anna, Henryk Misala (Bog)
+Emil Szymura, syn Roman, rodziców z obu stron,
dusze w czyśćcu cierpiące
+Józef Oleś, 2 synowe Danuta i Urszula, rodziców
z obu stron, pokrewieństwo Olesiowe (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
+Konstanty Sobik, żona Albina, rodziców z obu
stron, zmarłych z pokrewieństwa (Got)
+Blandyna Sobik, 10 rocznica
+Brunon Sobik, żona Zofia, rodziców z obu stron,
dusze w czyśćcu (Got)
+Regina Skałbania, mąż Edward, Piotr Niesporek,
Marian Pyżalski, żona Maria, syn Konstanty (Got)
+Jadwiga Buchalik, mąż Jan, syn Roman, Anna Konsek, mąż Antoni, 3 synów, synowa Amalia (Bog)
+Robert Frelich, żona Helena
+Wanda Kocur, mąż Jan
+Leon Wacławczyk, żona Marta, 2 synów, Józef
Sładek, żona Marta
+Zygmunt Torbicki, rodzice Jan i Leokadia, Rufin
Kula, 2 żony, rodziców z obu stron
+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, Zaczkowskich, za zmarłych z pokrewieństwa
+Roman Rduch (Got)
+Helena Joszko, mąż Alojzy, Anna Płaczek, mąż
Alfred, Józef Klejnot, żona Franciszka
+Edward Pyszny, Albertyna i Franciszek Henich,
synowa Elżbieta, Magda Lubosz (Got)
+Józef Sobik, żona Łucja, córka Halina, syn Bolesław, synowa Małgorzata, rodziców z obu stron,
pokrewieństwo
+Marek Chlic, 5 rocznica
+Marta Motyka, mąż Wiktor, Maria Kuczera, mąż
(Got)
+Henryk Szyroki, rodziców i dziadków z obu stron,

7.oo
14.oo

17.oo

7.oo
8.3o
10.oo
11.3o
13.oo
16.oo

szwagier Adam (Bog)
+Emil Zimończyk, 2 żony, Leon Świtoń, żona Władysława
+Walenty Mucha – na pamiątkę urodzin
+Franciszka i Ignacy Karwot, córka Irena (Got)
+Anna Kluger, mąż Alojzy, syn Alojzy, Marta Król,
mąż Franciszek
+Anna Waliczek, mąż Emanuel, zięć Erwin, córka
Maria, zięć Jan, wnuk Tadeusz
+Stanisława Cygan, mąż Edward, Mirosław Macionczyk, Władysław Sudacki, dusze w czyśćcu cierpiące
+Maria Adamczyk, 50 rocznica, mąż Jan, Wincenty
Palarz, pokrewieństwo
+Agnieszka Kuczera, 3 rocznica śmierci, Paweł Motyka, żona Maria, Henryk Bembeński, żona Marianna
+Zenon Lewandowski, żona Bernadeta, syn Wiesław,
rodzice z obu stron
+Stefan Duda, żona Maria, Józef Tkocz, żona Hildegarda, syn Jerzy (Got)
+Maria Trybuś, mąż Wincenty, syn Józef, żona
Łucja, rodzice
+Anna Sobik, mąż Paweł, synowie Jan i Bernard,
córka Weronika, zięć Antoni, wnuczka Agnieszka
+Henryk Matuszczyk, 12 rocznica śmierci (Got)
+Alojzy Matuszczyk, żona Maria, Jan Kuśka, żona
Franciszka
+Antoniewski Antoni, syn Ryszard, żona Marianna,
Mariola Węglorz, Zygmunt Kwiatoń, siostry z mężami, bracia z żonami, pokrewieństwo Kwiatoń,
Węglorz, rodzice i dziadkowie z obu stron
+Emil Babilas, żona Łucja, syn Walenty, Kazimierz
Spytko, żona Katarzyna
+Paweł Gatnar, żona Jadwiga, rodzice z obu stron
(Bog)
+Antoni i Marta Gembalczyk, córka Bronisława,
mąż Albert Maciończyk, 2 synów Zbigniew
i Henryk, syn Tadeusz Gembalczyk
+Klara Musiolik, 17 rocznica, mąż Herman, rodziców
z obu stron, córka Irena, zięć Antoni, wnuk Henryk
Musiolik oraz za zmarłych z rodziny Krzyżowski
+Andrzej Kudla, rodziców z obu stron
+Kornelia i Ludwik Langocz
+Emilia Przeliorz, 11 rocznica, mąż Edward, synowie
Leon i Antoni, zięć Jerzy Klimek (Bog)
Sobota – 27.07.2013r.
1/+Konstanty Zimończyk, żona Zofia
2/+Majewski Jerzy – na pamiątkę urodzin
W intencji rodzin wywodzących się z rodziny Józefa
i Wiktorii Muras z Raszowca o Boże błogosławieństwo dla żywych i o życie wieczne dla zmarłych
członków rodzin
1/+Aniela Łukoszek, 1 rocznica
2/+Łucja Bochenek, 30 dzień po śmierci
Niedziela – 28.07.2013r. XVII NIEDZIELA ZWYKŁA
+Berta Szmid, 2 mężów, rodziców (Bog)
+Krzysztof Rychter, w rocznicę śmierci, siostra
Grażyna, Henryk Moskaluk
+Zbigniew Woźniak
+Józef Szymura (Got)
Ślub: Joanna Macionczyk – Robert Borys
+Aniela Kulik, 10 rocznica
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20.3o

2/+Andrzej Swaczyna, 6 rocznica (Bog)

+ Ryszard Szewczyk
Poniedziałek - 29.07.2013r.

7.oo
17.oo
7.oo
17.oo

+Adolf Filipowski, w rocznicę śmierci, żona Albina
+Helena Oleś, mąż Justyn
Wtorek – 30.07.2013r.
+Alfred Urbanek, rodziców z obu stron
+Waleska Karwot, mąż Wilhelm, córka Elżbieta, mąż
Augustyn, córka Gertruda, mąż Zygfryd, synowie Jan
i Franciszek, synowa Lidia
WSPOMNIENIE
Środa – 31.07.2013r.
ŚW. IGNACEGO Z LOYOLI

7.oo
17.oo

+Ignacy Motyka - na pamiątkę urodzin, rodziców z
obu stron (Bog)
+Stefania Szymańska, 1 rocznica
Czwartek – 01.08.2013r.

WSPOMNIENIE ŚW.
ALFONSA MARII LIGUORIEGO

7.oo

11.oo
12.oo
17.oo
7.oo
17.oo

7.oo
17.oo

7.oo
8.3o
10.oo
11.3o

13.oo

16.oo

20.3o

7.oo
17.oo

Wtorek – 06.08.2013r.

WSPOMNIENIE
ŚW. MARTY

Na cześć Chrystusa najwyższego Arcykapłana za
wszystkich biskupów, kapłanów, kleryków, zgromadzenia zakonne oraz o nowe powołania kapłańskie
i zakonne – zamawia Kopalnia
Ślub: Justyna Goraus – Marcin Wiaterek
Ślub: Katarzyna Wojtecka – Łukasz Wojtecki
+Antoni Jarosz, 1 rocznica
Piątek – 02.08.2013r.
+Emil i Eugenia Sodzawiczny, Alfred Piontek
1/Do NSPJ w intencji rodzin wielodzietnych
i czcicieli NSPJ
2/+Bolesław Pomykoł – od kuzynów i kuzynek
z Szerokiej
Sobota – 03.08.2013r.
Do Niepokalanego Serca NMP – za parafian
1/ Z okazji urodzin ks. Proboszcza
2/+Eufrozyna Pawela, 1 rocznica
3/+Teresa Jaśko – na pamiątkę urodzin (Got)
Niedziela – 04.08.2013r. XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA
+Jerzy Zieleźny (Got)
+Kazimierz Janiczek
+Jan Kuś, 12 rocznica
1/Do Opatrzności Bożej z okazji 60 urodzin Urszuli
Sobik oraz w intencji męża oraz dzieci z rodzinami,
z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze. TD
2/Do Opatrzności Bożej z okazji urodzin Marianny
Ochman, z podz. za otrzymane łaski z prośbą
o dalsze. TD
3/dziecko ochrzczone – Dawid, Paweł Łogasz
Do opatrzności Bożej z okazji 80 urodzin Zbigniewa
Motyka, z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze. TD
Do Opatrzności Bożej i MB Częstochowskiej z okazji 15 lat małżeństwa Gabrieli i Adama Pawliczek,
z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze. TD
+Jan Merkel, 3 rocznica, córka Krystyna, Mirosław
Pustółka (Bog)
Poniedziałek – 05.08.2013r.
+Florian Kula, żona Marta, syn Edward, Ludwik
Raszka
1/+Helena Piecha, 1 rocznica

ŚWIĘTO PRZEMIENIENIA
PAŃSKIEGO

7.oo
17.oo

+Marta Dziwoki, 9 rocznica, mąż Józef
+Regina Wesoły Kachel, 1 rocznica

7.oo
17.oo

Środa – 07.08.2013r.
+Irena Dziurok
+Eugeniusz Kempny, 1 rocznica
Czwartek – 08.08.2013r.

7.oo
17.oo

+Roman Hartman
+Henryk Maciończyk, 1 rocznica
Piątek – 09.08.2013r.

7.oo
17.oo
7.oo
17.oo

7.oo
8.3o
10.oo
11.3o
16.oo
20.3o
7.oo
17.oo
7.oo
11.3o
17.oo
19.oo

WSPOMNIENIE
ŚW. DOMINIKA

ŚWIĘTO ŚW. TERESY
BENEDYKTY OD KRZYŻA

+Ryszard Nikel, żona Maria (Got)
+Kazimierz Buch, 1 rocznica
Sobota – 10.08.2013r.
ŚWIĘTO ŚW. WAWRZYŃCA
+Otylia Matuszczyk, maż Wilhelm, rodziców z obu
stron
1/+Aleksandra Świerzewska, 1 rocznica
2/+Róża Mura (Rasz)
Niedziela – 11.08.2013r. XIX NIEDZIELA ZWYKŁA
Urodziny - Świecka Rodzina Franciszkańska
1/+Walenty Malina, żona Matylda
2/+Alfred Gruszka, żona Helena, syn Krystian (Bog)
Do Opatrzności Bożej z okazji 50 urodzin Marka Korduły, z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze. TD
Do Opatrzności Bożej z okazji urodzin Joachima Benisz, z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze. TD
+Jerzy Dziwoki, w rocznicę śmierci
Poniedziałek – 12.08.2013r.
+Alojzy Tengler, 30 rocznica, żona Anna i 1 rocznica
śmierci Julianny
+Elżbieta Szczęch, 1 rocznica
Wtorek - 13.08.2013r.
+Elżbieta Mandel, 11 rocznica
Ślub: Aleksander Androsz – Natalia Matuszczyk
+Anna Zimończyk, mąż Albert, rodziców, Anna
Terlich, mąż Józef, syn Antoni, rodziców
Nabożeństwo Fatimskie
Środa – 14.08.2013r.

WSPOMNIENIE
ŚW. MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO

7.oo
17.oo

+Bolesław Oleś, 14 rocznica
+Aniela Nowok
Czwartek – 15.08.2013r.

7.oo
8.3o
10.oo

11.3o
16.oo
20.3o

UROCZYSTOŚĆ
WNIEBOWZIĘCIA NMP

+Alfred Piontek, zięć Marian Pawlas (Bog)
+Edward Rojek – od córki Ireny
1/+Franciszek Babilas, 17 rocznica
2/Do Opatrzności Bożej z okazji 50 urodzin Waldemara Raszki oraz o błogosławieństwo dla rocznego
dziecka Alicji Goraus, z podz. za otrzymane łaski
z prośbą o dalsze
+Dominik Sobik, 9 rocznica, Józef Sobik (Got)
+Leszek Kula, rodzice Edward i Marta
+Józef Gorzyński – od kolegów
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7.oo
17.oo

Sobota – 17.08.2013r.
7.oo
11.oo
13.oo
17.oo
7.oo
8.3o
10.oo

11.3o

13.oo
14.15
16.oo

20.3o
7.oo
17.oo

11.3o
17.oo

7.oo
17.oo

17.oo

UROCZYSTOŚĆ
ŚW. JACKA, KAPŁANA

+Józef Potyrcha (Bog)
Ślub: Sandra Bojanowska – Wojciech Grabowski
Ślub: Kinga Szulik – Mateusz Pomykoł
+Sylwester Byczek, 1 rocznica
Niedziela – 18.08.2013r. XX NIEDZIELA ZWYKŁA
+Marta Szmid, mąż Jerzy
+Władysław Kuczera, żona Gertruda – na pamiątkę
urodzin
+Anastazja Sobik, 10 rocznica, mąż Emil, syn Stefan,
żona Ruta, Reinhold Buchalik, Stanisław Cincio,
ojciec Marian, rodziców z obu stron (Got)
Do Opatrzności Bożej z okazji 50 lat małżeństwa
Haliny i Andrzeja Pierchała, z podz. za otrzymane
łaski z prośbą o dalsze oraz w intencji dzieci z rodzinami. TD
Ślub: Maria Godlewska – Dariusz Prus
Chrzty i roczki:
1/Do Opatrzności Bożej z okazji 18 urodzin Aleksandry Szymura, z podz. za otrzymane łaski z prośbą
o dalsze
2/+dziadków Serafin i Gertruda Szymura
+Mieczysław Frąckiewicz – od dzieci
Poniedziałek – 19.08.2013r.
+Paweł Żyła, żona Marta, syn Eryk
1/+Antoni Anioł, 1 rocznica
2/+Wiesław Osiak, matka Bronisława, 4 rocznica
Wtorek – 20.08.2013r.

7.oo

13.oo
14.oo

Piątek – 16.08.2013r.
+Hieronim Dziwoki
+Stefan Szewczyk, 5 rocznica (Rasz)

WSPOMNIENIE
ŚW. BERNARDA, OPATA

+Kunegunda Sobik, 10 rocznica, mąż Dominik, rodziców z obu stron (Bog)
Ślub: Martyna Kuśka – Mariusz Zdziechowski
+Edward Kluger, żona Helena, zięć Bolesław,
Gertruda Zniszczoł
Środa – 21.08.2013r. WSPOMNIENIE ŚW. PIUSA X
+Berta Kania, mąż Konstanty, córka Małgorzata,
mąż Roman
1/+Henryk Kuśka, 1 rocznica, syn Roman
2/Do Opatrzności Bożej z okazji 40 rocznicy ślubu
Zofii i Bogusława Tomaszko oraz z okazji 60 rocznicy urodzin Zofii, z podz. za otrzymane łaski z prośbą
o dalsze. TD
Czwartek – 22.08.2013r.`
WSPOMNIENIE NMP,
KRÓLOWEJ

7.oo
17.oo

+Wiktor i Helena Konsek
+Józef Herman

7.oo
12.oo
17.oo

Piątek – 23.08.2013r.
Za Żywych członków Różańca
Ślub: Sandra Kowalczyk – Marek Pokładek
+Justyn Oleś, żona Helena
Sobota – 24.08.2013r.

ŚWIĘTO
ŚW. BARTŁOMIEJA, APOSTOŁA

7.oo

+Janina Krupa, Helena i Bolesław Gąsior

7.oo
8.3o
10.oo

11.3o

16.oo

20.3o

Ślub: Katarzyna Trzęsicka – Tomasz Gnatowski
Do Opatrzności Bożej w intencji rodziny Szutka,
z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze
+Edward Musioł (Got)
Niedziela – 25.08.2013r. XXI NIEDZIELA ZWYKŁA
+Henryk Kula – na pamiątkę urodzin
1/+Edward Motyka, 9 rocznica (Got)
2/+Weronika Reginek (Bog)
Do Opatrzności Bożej z okazji 30 lat małżeństwa
Urszuli i Janusza Kuśka oraz z okazji 1 rocznicy
ślubu Łukasza i Dominiki Kuśka, z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze. TD
Do opatrzności Boże z okazji 50 lat małżeństwa Stefanii i Romana Stajer, z podz. za otrzymane łaski z prośba o dalsze oraz w intencji całej rodziny. TD (Got)
Do Opatrzności Bożej z okazji 25 lat małżeństwa
Ewy i Bogusława Mielnickich, z podz. za otrzymane
łaski z prośbą o dalsze. TD
Do Opatrzności Bożej z okazji 18 urodzin Pauliny
Potyki, z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dary
Ducha Świętego w dorosłym życiu.
Poniedziałek – 26.08.2013r. UROCZYSTOŚĆ NMP
CZĘSTOCHOWSKIEJ

7.oo
17.oo
7.oo

17.oo
7.oo
17.oo

+Wawrzyniec Dziwoki, żona Maria (Bog)
+Leonard Szulc, 10 rocznica (Got)
Wtorek – 27.08.2013r. WSPOMNIENIE ŚW. MONIKI
+Wilhelm Maciończyk, żona Bronisława, synowie
Hubert i Dionizy, synowa Aniela, Karol Kuczera,
żona Marta
+Jan Zawadzki
Środa – 28.06.2013r. WSPOMNIENIE ŚW. AUGUSTYNA
+Zofia i Józef Sztranc
+Gertruda Motyka, mąż Konstanty, Henryk Wilczek,
Czesław Sobik, Waleska Krupa, Jadwiga Głomb,
Emanuel Wilczek, 2 żony (Bog)
Czwartek – 29.08.2013r. WSPOMNIENIE MĘCZEŃSTWA ŚW. JANA CHRZCICIELA

7.oo
17.oo

7.oo
17.oo

+Bronisława Benisz, mąż Kazimierz (Got)
+Bronisława Romańska, 26 rocznica, mąż Emil,
Maria i Marcin Rugor (Bog)
Piątek – 30.08.2013r.
+Teresa Frelich, 25 rocznica (Bog)
MSZA WSPÓLNA:
+Emil Dziwoki, żona Otylia, Emil Zacher, zięciowie
Wiesław i Stanisław
+Leon Szopa, Emil Szopa, 2 żony, Stanisław Błaszczyk, żona Maria, Ginter Szyndzielorz, Joachim
Albrecht, syn Janusz, Maria Przeliorz, mąż Jan, Stanisław Goworowski, Zona Marianna, syn Jan, żona
Janina, Władysław Hadaj, Zona Jadwiga, Stanisław
Nowak, żona Danuta
+Rozalia i Leopold Kostorz, Augustyn Buchalik,
2 żony
+Alojzy Karwot, rodziców z obu stron, Henryk
Szymura, rodziców z obu stron, Regina Skorupa,
mąż Józef (Bog)
+Bernard Pakura, rodziców (Bog)
+Jan i Zofia Garbocz, Łucja i Henryk Śmiatek, Bronisława i Zygmunt Janowicz, Walter Matuszczyk,
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za zmarłych z rodzin Garbocz, Śmiatek, Gorus, Waliczek, Figas, dusze w czyśćcu cierpiące (Bog)
+Franciszek Buchalik, rodziców, Anna Klejnot, mąż
Edward
+Emilia Zimończyk, mąż Hubert
+Justyn Zieleźny, Nikodem Pałka, Waleska Zieleźny,
rodziców
+Józef Raszka, 23 rocznica, żona Łucja, za zmarłych
rodziców i rodzeństwo z obu stron (Got)
za zmarłych braci Edwarda i Józefa Rduch (Got),
rodzice Anna i Alojzy Rduch
+Maria Smyczek, 35 rocznica, mąż Piotr, rodziców
(Bog)
+Władysław Hulbój, 10 rocznica(Rasz), Józef Tlołka,
żona Rozalia, Stanisław Hulbój, żona Rozalia
+Antoni Sobik (Rasz)
+Łucja i Teodor Szymura (Got)
+Wilhelmina i Maksymilian Lipka (Got)
+Alojzy Czerwiński, rodzice z obu stron, pokrewieństwo (Got)
+Roman Rduch (Got)
+Roman Pawlas, za zmarłych z rodzin Ginter i Pawlas, Łuczak
+Elżbieta Kabik, za zmarłych z rodzin Kabik i Gawlik
+Nikodem Szymura, rodziców
+Jadwiga i Antoni Filipowski, Leon i Genowefa
Filipowscy, pokrewieństwo Szewczykowe, Róża
Mura, za zmarłych z rodzin Ginter i Pawlas
+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, Zaczkowskich, za zmarłych z pokrewieństwa
+Bronisława Cieśla, mąż Feliks, rodzeństwo, rodziców z obu stron
+Henryk Kuśka
+Leon Konieczny, żona Krystyna, synowa Krystyna,
Maria Nikel, mąż Ludwik (Got)
+Stanisława Cygan, mąż Edward, Mirosław Macionczyk, Władysław Sudacki, dusze w czyśćcu cierpiące
+Erwin Klimek, rodzice Florian i Ema, Robert Dziwoki, żona Waleska (Got)
+Hubert Ochojski, żona Aniela, Teresa Ochojska,
mąż Paweł (Got), Franciszka Babilas, mąż Józef,
córka Anna, syn Alojzy
+Krystyna Janus, teściów, Reinhold Pustelny, rodziców, Alojzy Fojcik, żona Marta, córka Teodozja,
zięć Wiktor, syn Emil, żona Lidia, córka Irena,
dusze w czyśćcu cierpiące
+Maksymilian Lach, 4 rocznica, rodziców, teściów,
dziadków
+Zygmund Zaleski, żona Zofia, dzieci
+Emil Niesporek, żona Otylia, Maksymilian Baron,
żona Wiktoria, Roman Liszka, żona Janina, Leon
Maciejczyk, Maksymilian Wowra, żona Dorota
+Antoni Antoniewski, 5 rocznica, Ryszard Borowski,
żona Marianna, 8 rocznica, Mariola Węglorz, 4 rocznica, Zygmunt Kwiatoń, 4 rocznica, ks. Henryk
z Łowicza, 1 rocznica, rodzice Laskowskich i Antoniewskich, rodzice z obu stron
+Emil Babilas, żona Łucja, syn Walenty, Kazimierz

7.oo
17.oo

7.oo
8.3o

10.oo
11.3o

13.oo
16.oo

Spytko, żona Katarzyna
+Józef Pierchała, żona Eufemia, rodziców z obu stron
+Anna Woryna – od brata z rodziną (Got)
+Gertruda Szojer (Rasz)
+Jadwiga Kionka, mąż Antoni, Maria Kionka, Maria
Zipcer, mąż Artur, syn Alfred
+Dorota Janus, 2 mężów, Antoni Lach, Bonifacy
Filec (Got)
+Celina Szymura na pamiątkę urodzin – od męża
+Franciszek Szymura, żona Anna
+Albert Czyż, żona Jadwiga, syn Walter, córki Amalia i Krystyna, zięć Andrzej i Erwin, rodziców z obu
stron
Sobota – 31.08.2013r.
+Józef i Maria Maj, siostra Stefania, 2 braci Władysław i Jan
1/+Halina Kula, 16 rocznica
2/+Mirosława Grad, Tadeusz Ślusarek, Eugenia żona
Niedziela – 01.09.2013r. XXII NIEDZIELA ZWYKŁA
Za ofiarodawców z Gotartowic
1/+Alojzy Kula, syn Henryk, Brunon Pawlas, żona
Gertruda, córka Teresa, Józef Wawrzyńczyk, rodziców i dziadków z obu stron, dusze w czyśćcu cierpiące
2/+Norbert Piecha (Got)
+Stefania Klimosz
1/Do Opatrzności Bożej z okazji 35 rocznicy ślubu
Marii i Czesława Kuśka, z podz. za otrzymane łaski
z prośbą o dalsze. TD
2/+Edward Kula (Got)
Ślub: Anna Pitera – Krzysztof Skaba
1/+Ewald Buchalik, syn Marian, Alfred Piontek, zięć
Marian
2/+Jan Nogły

20.3o
7.oo

17.oo

Poniedziałek – 02.09.2013r.
1/+Jadwiga Żabczyk, 2 mężów, Maria i Leon
Żabczyk, syn Eryk (Bog)
2/+Roman Zniszczoł, ojciec Alojzy
1/+Łucja Sławek, 1 rocznica
2/+Franciszek Wałach, 11 rocznica, rodzice Marta i
Wacław, siostra Elżbieta (Bog)
Wtorek – 03.09.2013r.
WSPOMNIENIE ŚW.
GRZEGORZA WIELKIEGO

7.oo

17.oo

7.oo
17.oo

7.oo

1/+Bolesław Kostorz, rodziców, braci, Róża Kostorz,
Maria i Antoni Sobik, 2 córki, 2 zięciów, syn Emil,
za zmarłych z pokrewieństwa
2/+Stefania Niemiec, 3 rocznica
1/+Eryk i Salomea Konsek
2/+Maria Korduła, Tadeusz maż, Franciszek Smołka,
żona Maria, Emil Matuszczyk, żona Anna (Bog)
Środa – 04.09.2013r.
1/+Jan Nowak, z okazji urodzin
2/+Anna Pawlik, mąż Alojzy
1/+Agnieszka Fleger, 1 rocznica
2/+Antoni i Maria Pytel
Czwartek – 05.09.2013r.
1/Na cześć Chrystusa Najwyższego Arcykapłana za
wszystkich biskupów, kleryków, zgromadzenia za-
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14.oo
17.oo

7.oo

17.oo

18.oo

konne oraz o nowe powołania kapłańskie i zakonne –
zamawia Raszowiec
2/+Edward Piechoczek – od rodziny Matuszczyk
Ślub: Rąpała Daria – Kogut Szymon
1/+Jerzy Dziwoki, 16 rocznica
2/+Berta Strzoda, mąż Jan, rodziców z obu stron
Piątek – 06.09.2013r.
1/Wynagrodzenie NSPJ i Niepokalanego Serca NMP
za grzechy świata oraz w intencji kapłanów naszej
parafii oraz członków Straży Honorowej NSPJ i ich
rodzin
2/+Wiesława Spałek, 6 rocznica
1/Do NSPJ w intencji rodzin wielodzietnych i czcicieli NSPJ
2/+Monika Grzybek, mąż Rufin, synowa Małgorzata
W intencji młodzieży
WSPOMNIENIE ŚW.
Sobota – 07.09.2013r.
MELCHIORA GRODZIECKIEGO

7.oo

11.3o
15.oo

17.oo

7.oo
8.3o
10.oo
11.3o
13.oo

16.oo

1/Do Niepokalanego serca NMP – za parafian
2/Do Opatrzności Bożej z okazji 33 rocznicy urodzin
Jacka Wawrzyńczyka z Boguszowic z podz. za
otrzymane łaski z prośbą o dalsze.
Ślub: Agata Matysiak – Paweł Wójcik
Do Opatrzności Bożej z okazji 30 rocznicy ślubu
Zbigniewa i Bernadety Kula, z podz. za otrzymane
łaski z prośbą o dalsze. TD
1/+Ryszard Wuzik, 1 rocznica
2/+Helena Śliwa, mąż Oswald
3/+Walter Matuszczyk, rodziców Bronisława i Zygmunt Janowicz, Zofia i Jan Garbocz
Niedziela – 08.09.2013r. XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA
1/+Ryszard Matuszczyk, 3 rocznica
2/+Andrzej Marcisz, 20 rocznica
+Stefan Hartman (Got)
Podziękowanie za żniwo
Do Opatrzności Bożej, MB Fatimskiej i o. Pio z
okazji 25 lat małżeństwa Teresy i Henryka Kukla
z Boguszowic, z podz. za otrzymane łaski z prośbą
o dalsze oraz w intencji dzieci. TD
1/+Antoni Matuszczyk, 2 żony Franciszka i Gertruda,
Antoni Gembalczyk
2/+Maria Kołodziejczyk, mąż Antoni, 14 rocznica
(Kobiór)

20.3o
7.oo

17.oo

7.oo
11.oo
17.oo

7.oo

Poniedziałek - 09.09.2013r.
1/+Ignacy Motyka, 12 rocznica, rodziców z obu stron
(Bog)
2/+Edmund Maroszek, Ryszard Krótki, żona Maria
(Bog)
1/+Maria Sikora, 1 rocznica
2/+Elfryda Ociepka
Wtorek – 10.09.2013r.
+Robert i Waleska Musioł, Marta i Wawrzyniec
Ogierman, Maria Kuczera (Bog)
Ślub: Dawid Rojek – Klaudia Kąsek
1/+Eryk Zimończyk, rodziców z obu stron (Bog)
2/+Helena i Józef Pawliczek, rodziców z obu stron
Środa – 11.09.2013r.
1/+Stefania Ciemięga, mąż Roman, córka Urszula

17.oo

2/+Małgorzata Babilas, mąż Edward
1/+Do Miłosierdzia Bożego o radość życia wiecznego dla Heleny Galas, 2 mężów, syna Stanisława,
zięcia Kazimierza, rodziców z obu stron
2/+Paweł Hulim, żona Maria, rodzeństwo, Jan Kampczyk, rodzice, Helena Fudala
Czwartek – 12.09.2013r.
UROCZYSTOŚĆ
NMP PIEKARSKIEJ

7.oo

17.oo

+Regina Skałbania, mąż Edward, Piotr Niesporek,
Marian Pyżalski, żona Maria, syn Konstanty, Augustyna Pierchała, mąż Robert, wnuk Bogdan
1/+Jerzy Zieleźny, 1 rocznica (Got)
2/+Antoni Oleś, 1 rocznica
WSPOMNIENIE
Piątek – 13.09.2013r.
ŚW. JANA CHRYZOSTOMA

7.oo
17.oo

20.oo

+Berta Szmid, na pamiątkę urodzin, 2 mężów, rodziców (Bog)
1/+Gertruda Błaszczyk, 10 rocznica
2/+Jan i Marta Dziurok, Jan i Waleska Gołyszny,
dziadków z obu stron
Nabożeństwo Fatimskie
Sobota – 14.09.2013r.
ŚWIĘTO PODWYŻSZENIA
KRZYŻA ŚWIĘTEGO

7.oo

17.oo

7.oo
8.3o
10.oo

11.3o

14.15
16.oo
20.3o

1/+Franciszek Oleś, żona Maria, 4 synów, Jadwiga
Cnota, mąż Wilhelm, syn Jan, wnuk Henryk
2/+Gertruda Kania, mąż Franciszek, syn Józef,
rodziców (Got)
1/+Gertruda Karwot, mąż Norbert (Rasz)
2/+Helena Mura, mąż Jan (Rasz)
3/+Janusz Kubański (Bog)
Niedziela – 15.09.2013r. XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA
Świecka Rodzina Franciszkańska – urodziny
+Jadwiga i Roman Muras, rodziców z obu stron (Rasz)
Do Opatrzności Bożej z okazji 12 rocznicy ślubu
Małgorzaty i Andrzeja Szafran oraz 10 rocznicy
urodzin syna Szymona, z podz. za otrzymane łaski
z prośbą o dalsze. TD.
Do Opatrzności Bożej z okazji 50 rocznicy urodzin
Witolda Białas, z podz. za otrzymane łaski z prośbą
o dalsze. (własny ksiądz)
Chrzty i roczki: Eliza Teresa Kula,
+Barbara Cichy – na pamiątkę urodzin
Do Opatrzności Bożej z okazji 80 rocznicy urodzin
Józefa Oleś, z podz. za otrzymane łaski z prośbą
o dalsze. TD

Przygotowały panie: Aurelia Oleś i Kornelia Mokry

MB Uśmiechnięta z Pszowa
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Kronika parafialna
Chrzty:
Milena Gajda, Julia Adamska, Natalia Kuczera, Tomasz
Grolik, Wojciech Buchta, Paweł Maciończyk, Alicja Dzierbicka, Milena Dziwoki, Zuzanna Hołobut, Lena Żabicka,
Lena Pawlas, Michał Byrski, Paweł Gorywoda, Lilianna
Król, Bianka Kaznocha, Rozalia Kaznocha, Piotr Romański

Śluby:
Kudzielko Artur – Badura Monika
Wójcik Dariusz – Karwot Anna
Adamczyk Dariusz – Machowska Magdalena
Cichy Marek – Machoczek Paulina
Motyka Arkadiusz – Pałka Magdalena
Kral Tomasz – Podleśny Martyna
Trzepizur Kamil – Szatka Paulina
Piechaczek Dawid – Karwot Marta
Pogrzeby:
Sobik Paweł
Oślislok Alojzy
Oleś Helena
Hartman Stefan
Klamet Aniela
Hudek Adam
Boda Bronisław
Michalak Nikodem

Informator parafialny
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



Sakrament chrztu



08.06. 1941 – 19.05.2013r
09.02.1940 – 20.05.2013r
03.03.1930 – 03.06.2013r
20.08.1939 – 06.06.2013r
13.06.1923 – 15.06.2013r
17.07.1996 – 20.06.2013r
13.04.1936 – 22.06.2013r
13.06.2013 – 13.06.2013r




Sierpień
1. Intencje Matki Bożej: o pokój na świecie i nawrócenie
grzeszników.
2. Intencje papieża Franciszka:
-) Intencja ogólna: Aby rodzice i wychowawcy pomagali
nowym pokoleniom wzrastać mając prawe sumienie i zgodnie z nim żyjąc.
-) Intencja misyjna: Aby Kościoły partykularne kontynentu
afrykańskiego, wierne przesłaniu ewangelicznemu, przyczyniały się do budowania pokoju i sprawiedliwości.

Wrzesień
1. Intencje Matki Bożej: o pokój na świecie i nawrócenie
grzeszników.
2. Intencje papieża Franciszka:
-) Intencja ogólna: Aby ludzie naszych czasów, często
pogrążeni w zgiełku, odkryli na nowo wartość ciszy i potrafili słuchać głosu Boga i braci.
-) Intencja misyjna: Aby chrześcijanie, którzy cierpią prześladowania w licznych regionach świata, mogli być dzięki
swojemu świadectwu prorokami miłości Chrystusa.

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


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



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

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

Następny numer gazetki „Serce Ewangelii”
ukaże się 15 września 2013 r.
Materiały przeznaczone do druku
w numerze wrześniowym proszę przesyłać
w wersji elektronicznej
lub dostarczyć w formie papierowej
najpóźniej do dnia 6 września 2013 r.
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Stypendium dla
naszego parafianina
Fundusz Stypendialny Archidiecezji Katowickiej im. bł. ks. Emila Szramka przyznał
stypendia 73 uczniom i studentom z 33
parafii. W uroczystości w katowickim kościele Mariackim uczestniczył również nasz
parafianin stypendysta - Wojciech Pope
wraz z księdzem proboszczem.
— czytaj str. 18

Seminarium Odnowy Wiary
Po dziesięciu tygodniach, rozpoczętych w marcu
sobotnich spotkań, Seminarium Odnowy Wiary
dobiegło końca. 11 maja całość Seminarium zakończono Eucharystią, po której w domu parafialnym miała miejsce podsumowująca agapa.
— czytaj str. 24
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Pielgrzymka
dzieci komunijnych
W sobotę 11 maja miała miejsce tradycyjna pielgrzymka dzieci komunijnych wraz z rodzicami do
Łagiewnik, Kalwarii Zebrzydowskiej i Wadowic.
Dzieci uczestniczyły we Mszy św. sprawowanej w
ich intencji przez ks. Proboszcza w pięknym Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach, modliły się przy relikwiach św. Siostry Faustyny,
a w wadowickiej bazylice przy relikwiach bł. Jana
Pawła II.

.
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A tutaj już w Kalwarii Zebrzydowskiej …

oraz w Wadowicach przed muzeum Jana Pawła II

Apostolat Maryjny
w Zakopanem
W dniach 14 – 16 maja Apostolat Maryjny naszej
parafii zorganizował pielgrzymkę do Zakopanego –
Olczy. Pod opieką duszpasterską ks. Wojtka dość
liczna grupa naszych parafian miło spędziła słoneczny majowy weekend w stolicy Tatr.
— czytaj str. 24
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Agapa Ruchu
Światło - Życie
Wraz z końcem roku szkolnego 2012/13 dobiegł końca również kolejny etap formacji Ruchu Światło - Życie. O wydarzeniach minionych ostatnich miesięcy piszemy w Kalejdoskopie oazowym.
— czytaj str. 26 – 27

Msza św. z okazji
zakończenia klas szóstych
z Boguszowic
Z okazji zakończenia edukacji w szkole podstawowej uczniowie klas VI z Boguszowic wraz z rodzicami i nauczycielami uczestniczyli w środę
26 czerwca we Mszy św. o godz. 15.oo sprawowanej przez ks. Wojtka w ich intencji.

Na parafialnym parkingu
łatwiej zdać kartę rowerową?
… z całą pewnością, gdyż Opatrzność pomaga!
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Dzieci Maryi w Chorzowie
W sobotę 22 czerwca wspólnota Dzieci Maryi
wycieczką do Chorzowa zakończyła kolejny rok
formacji. Pod opieką ks. Marka uczestnicy mieli
okazję zwiedzić jego rodzinne strony, m. in.
parafię św. Barbary.
— czytaj str. 25

Chór „Cor Jesu” na ogrodzie
W scenerii farskiego ogrodu spotkali się członkowie parafialnego chóru, aby podsumować miniony
rok formacyjny.

serce ewangelii 44

Ministranci
na gokartach
O tym jak nasza wspólnota ministrantów
„opanowała” tor gokartowy
— czytaj str. 25

Dzień Dziecka
na farskim ogrodzie
O imprezie, która pomimo kaprysów
pogodowych odbyła się na farskim ogrodzie
— czytaj str. 28

Z kącika gospodarczego
— czytaj str. 7

Wykonano również prace związane
z podłączeniem do kanalizacji pozostałych
budynków parafialnych
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