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Od niedzieli 1 grudnia rozpocz y-
namy okres adwentu – czas ocze-
kiwania i duchowego przygotowa-
nia si ę do Świąt Bo żego Narodze-
nia. Zapraszamy na Roraty od 
poniedziałku do pi ątku o godz. 
6.30 

Zapraszamy do zapoznania si ę 
z planem tegorocznych odwiedzin 
duszpasterskich. Niech błogosła-
wieństwo kol ędowe chroni nasze 
domy, nasze rodziny i umacnia 
nas na drodze życia chrze ścijań-
skiego    — czytaj str. 22 – 23 

Liturgiczne wspomnienie św. Bar-
bary przypada w środ ę 4 grudnia. 
Z tej okazji serdecznie zapraszamy 
wszystkich górników wraz z rodzi-
nami na uroczyst ą Mszę św. o 
godz. 9.00 sprawowan ą w ich in-
tencji. 
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Wizyta ojca Michała 
W niedzielę 13 października gościliśmy w naszej parafii  
o. Michała – dominikanina z Katowic,  który wygłosił podczas 
każdej Mszy św. Słowo Boże oraz spotkał się ze wspólnotą 
Żywego Różańca. W trakcie nabożeństwa różańcowego nowi 
członkowie wspólnoty Żywego Różańca złożyli uroczyste 
wyznanie wierności tej modlitwie. 

  
 
 
 

 

Nabożeństwo Fatimskie 
13 października w 96 rocznicę ostatniego obja-
wienia w Fatimie zakończyliśmy tegoroczny cykl 
nabożeństw fatimskich. Jak aktualne dziś – w 
czasach zalewającego nas ateizmu, który pod 
płaszczykiem fałszywej wolności i równości 
zmierza do zniszczenia samych korzeni moral-
ności ludzkiej i chrześcijańskiej – jest orędzie 
fatimskie wzywające do nawrócenia i pokuty. 
Dlatego za bł. Janem Pawłem II ciągle na nowo 
wołamy:  
„O Matko umiłowana, wspomagaj nas na tej 
pustyni pozbawionej Boga, po której wydaje się 
błąkać nasze pokolenie i pokolenie naszych 
dzieci, aby znalazły ostatecznie Boskie Źródła 
swego życia i spoczęły w nich.”  
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Uroczystość Wszystkich 
Świętych 

Tradycyjnie 1 listopada na parafialnym cmenta-
rzu o godz. 15.00 została odprawiona Msza 
św. w intencji wszystkich zmarłych parafian. 
Poprzedziły ją modlitwy za zmarłych przy gro-
bie śp. ks. infułata Edwarda Toboli. Wieczorem 
przy krzyżu na cmentarzu odbyło się czuwanie 
modlitewne przygotowane przez młodzież 
oazową wraz z ks. Markiem. 

Dziękujemy wszystkim, którzy w środę 
30 października wzięli udział  

w sprzątaniu cmentarza. 

 

Dzień Papieski 
16 października obchodziliśmy w naszej parafii 
kolejny Dzień Papieski. Nasza młodzież przygoto-
wała przedstawienie teatralne, następnie odbyło 
się czuwanie modlitewne zwieńczone Eucharystią 
sprawowaną przez ks. Proboszcza Krzysztofa. 

— czytaj str. 16  
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Śp. ks. Jerzy Grala 
 
Listopad to miesiąc szczególnej pamięci o tych, 
którzy zakończyli już ziemskie życie i przeszli 
przez bramę śmierci. Częściej w tym czasie od-
wiedzamy cmentarze, palimy znicze, intensyw-
niej modlimy się za naszych zmarłych krewnych, 
przyjaciół i osoby, którym winniśmy wdzięczność. 
Na cmentarzu w parafii św. Jadwigi Śląskiej w 
Szopienicach znajduje się grób śp. ks. Jerzego 
Grali (01.04.1942 – 05.03.1987), który odszedł 
do Pana w 19 roku posługi kapłańskiej. Jest to 
kapłan szczególnie bliski memu sercu, gdyż 9 lat 
wcześniej w 1978 r. będąc wikarym w Boguszo-
wicach przygotował mnie do przyjęcia sakramen-
tu I Komunii Św. 

Requiem aeternam dona eis, Domine, et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen.  
 

Święto Niepodległości 
 
Tradycyjnie 11 listopada podczas Mszy św. o godz. 10.00 
modliliśmy się w intencji ojczyzny. 
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Niedawno  rozpoczął się rok szkolny a już 
mamy  ADWENT, czas radosnego  oczekiwania na 
przyj ście Pana. Wszystkie nasze grupy parafialne 
uaktywniły swoją działalność i weszły w zwyczajny 
rytm spotkań formacyjnych. Zespół Charytatywny 
zaznacza swoją obecność  w udostępnianiu kartek 
świątecznych, lampionów roratnich, opłatków  i świec 
„Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom”. W szczególny 
sposób zachęcamy do wsparcia tej ważnej akcji Caritas 
zwłaszcza, gdy margines biedy i przestrzeni gdzie 
dociera działalność charytatywna Kościoła jest coraz 
większy. Niech w każdym naszym domu nie zabraknie 
tegorocznej świecy „Wigilijne Dzieło Pomocy”, a 
nawet uczyńmy z niej prezent dla tych, których na nią 
nie stać.  Zgodnie z charakterem tego cyklu warto pod-
sumować w tym miejscu wydarzenia gospodarcze, 
które działy się jesienią  na terenie naszych obiektów 
parafialnych  i wyrazić wdzięczność tym osobom,  
którym się ona należy. Wyrazem naszej wdzięczności 
Panu Bogu i ludziom będzie Msza św. odprawiona  
15 grudnia o godz. 7.oo  jako podziękowanie  za 
szczęśliwe i bezwypadkowe  wykonanie prac na 
obiektach kościelnych – szczególnie tych na wyso-
kościach. Na Mszę św. zapraszamy kierownictwo 
firm pracuj ących  na naszych budynkach, ich pra-
cowników z rodzinami oraz wszystkie osoby, które 
bezinteresownie angażowały się na rzecz parafii.  
Przy tej okazji w kolejności chronologicznej dzięku-
jemy firmie pana Andrzeja Kaczyńskiego za wyko-
nane remonty na naszym kościele. Firmie pana Da-
miana Korduły za prace blacharskie na świątyni  
i pomoc  w odwodnienia terenu przy schodach do ko-
ścioła od strony zachodniej. Panu Januszowi Gawen-
dzie dziękujemy za pomoc w wywiezieniu gruzu po  
likwidacji schodów przy kaplicy św. Anny oraz pomoc 
w rozwiązaniu problemów  związanych z podłącze-

niem kanalizacji przy Starej Farze. Panu Andrzejowi 
Szulikowi za służenie w tym miejscu koparką.  Panu 
Piotrowi Dyli  dziękujemy za przyłączenie pioruno-
chronu  oraz pomoc  w sytuacjach awaryjnych. Dzię-
kujemy panu Krzysztofowi Koziołkowi  za podjęcie 
prac przy formowaniu  i przygotowaniu terenu pod 
czwartą część parkingu kościelnego znajdującą się za 
Domem Pogrzebowym.  Szczególne słowo podzięko-
wania dotyczy  panów, którzy brali udział w pracach 
przy kanalizacji na Starej Farze i wybudowaniu no-
wych schodów do zakrystii i kaplicy św. Anny. Należą 
do nich: Zając Robert, Zając Piotr, Zając Damian, 
Zimnol Jan, Kuczera Marcin, Tarnawski Adam, 
Śmiatek Adam, a także Palarz Bernard, Kuczera 
Kazimierz i Gembalczyk Leszek. Nie byłoby wielu 
wykonanych prac gdyby nie twarda ręka i słowo pana 
Huberta Figasa, którego zna wielu naszych parafian, 
a niektórzy o Nim tylko słyszeli i dopytują się  -  
„...który to jest ten Figas”. Dziękujemy Panie Hubercie 
za ostatnie prace kanalizacyjno – łazienkowe na Starej 
Farze, a przede wszystkim za nowe schody do para-
fialnej świątyni w Boguszowicach.  Za całą bezinte-
resowną  postawę w tej sprawie. Niech z okazji mi-
nionych w listopadzie 70-tych urodzin Pan Bóg 
obdarzy Was zdrowiem i błogosławieństwem. 
Wszystkiego najlepszego!  W tych grudniowych pod-
sumowaniach nie może zabraknąć słowa wdzięczności 
wobec naszych inżynierów, pana Franciszka Rubina, 
który miał wielki udział w podejmowanych przez para-
fię przedsięwzięciach remontowych i pana Józefa 
Joszki prowadzącego nasze księgi obiektów parafial-
nych. 

W czwartek 21 listopada odbyło się kolejne spo-
tkanie DUSZPASTERSKIEJ RADY PARAFIAL-
NEJ. Dziękuję wszystkim, którzy mogli być obecni na 
naszym zebraniu. Protokół ze spotkania DRP umiesz-
czam poniżej i dziękuję sekretarzowi, pani Dorocie 
Juraszek za jego przygotowanie. Zachęcam również, 
aby zauważyć, że w otwartym  przedsionku kościoła 
umieszczony został świecznik gdzie możemy wyrazić 
pamięć o naszych bliskich zmarłych zapalając małą 
świecę. Dbajmy o czystość tego miejsca, które jest pod 
stałym monitoringiem.  

Na czas Adwentu, czyli radosnego oczekiwania 
na przyjście Pana wszystkim czytelnikom „Serca 
Ewangelii”  gorąco błogosławię  

                                                         
ks. Krzysztof Błotko – proboszcz 

 
 
 
 
 

SŁOWO  PROBOSZCZA – Nie tylko o sprawach  
                                        gospodarczych 

 

 
Nowy świecznik w przedsionku  kościoła 
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Przebieg spotkania w dniu 21.11. 2013 r.: 

1. Zapoznanie zebranych z czteroletnim planem dusz-
pasterskim. 

2. Poruszenie tematyki związanej z ideologią gender. 

3. Powołanie Rady Ekonomicznej przy parafii. 

Ad.1 
Przewodniczący Duszpasterskiej Rady Parafialnej 

(DRP) zapoznał zgromadzonych z czteroletnim pro-
gramem duszpasterskim, którego hasłem są słowa: 
Przez Chrystusa, z Chrystusem, w Chrystusie. Przez 
wiarę i chrzest do świadectwa. Nowy program duszpa-
sterski rozpocznie się w pierwszą niedzielę adwentu,  
a jego cztery podstawowe cele to: 

− ewangelizacyjny - pogłębienie osobistej więzi  
z Chrystusem poprzez poznanie, pełniejsze poko-
chanie  i wierniejsze naśladowanie 

− inicjacyjny – uświadomienie i podjęcie łaski sa-
kramentów inicjacji, przede wszystkim chrztu 
świętego 

− formacyjny – kształtowanie postaw duchowego  
i moralnych zgodnych z wyznawaną wiarą: zaan-
gażowanie w życie Kościoła, świadectwo życia 
chrześcijańskiego 

− społeczny – wraz ze świętowaniem 1050. roczni-
cy Chrztu Polski, pełniejsze uświadomienie i pod-
jęcie odpowiedzialności za kształtowanie w du-
chu wiary życia rodzinnego, społecznego i zawo-
dowego. 

 Praca duszpasterska przez najbliższe cztery lata 
będzie skupiała się wokół następujących haseł: 

− 2013/2014 – Wierzę w Syna Bożego 
− 2014/2015 – Nawróćcie się wierzcie w Ewangelię 

− 2015/2016 – Nowe życie w Chrystusie 

− 2016/2017 – Idźcie i głoście 

Każdy rok pracy duszpasterskiej będzie związany 
ze znakiem nawiązującym do liturgii chrztu i będą to: 
świeca, krzyż, woda, biała szata i olej. 

 

Ad.2 
W ostatnim czasie w naszym województwie po-

jawił się problem dotyczący wprowadzania nowej 
ideologii (gender). Zagadnieniu temu przyjrzeli się 
dokładnie dziennikarze  Gościa Niedzielnego (nr 46  
i nr 45 ).   

Przewodniczący DRP przybliżył zebranym pro-
blemy związane z tą ideologią, która zaprzecza praw-
dom, które do tej pory uważano za oczywiste. Do nie-
dawna oczywista była prawda, że rodzina zbudowana 
jest na małżeństwie rozumianym jako związek męż-
czyzny i kobiety. Jednak ta fundamentalna prawda jest 
podważana. W miejsce  pojęcia płeć (łac. sexus) poja-
wia się określenie gender, które jest rozumiane jako 
płeć kulturowo - społeczna, a nie biologiczna i którą 
wybiera sobie człowiek w dowolny sposób, określając 
swoją tożsamość seksualną tzn. czy jest kobietą czy 
mężczyzną. Ideologia ta wyrosła z radykalnego femi-
nizmu, a rozprzestrzenianie się tej ideologii stanowi 
poważne zagrożenie dla rodziny. 

Ad. 3  

    Ksiądz Proboszcz wspomniał o potrzebie powołania 
Rady do spraw ekonomicznych, która powstanie w 
2014 roku. Prowadzący poprosił, aby zebrani zastano-
wili się nad ewentualnymi propozycjami nazwisk osób 
na członków Parafialnej Rady do spraw Ekonomicz-
nych.  

Protokół ze spotkania Rady Parafialnej 
 

 
Spotkanie Rady parafialnej 

„Adwent, czas o wielkim znaczeniu religijnym, ponieważ niesie on z sobą nadzieję i duchowe oczekiwanie: za każdym 
razem, kiedy wspólnota chrześcijańska przygotowuje się do świętowania wspomnienia narodzin Zbawiciela, napełnia ją 
wewnętrzna radość, która w pewnym stopniu udziela się całemu społeczeństwu. W Adwencie lud chrześcijański duchem 
podąża w dwóch różnych kierunkach: z jednej strony podnosi wzrok ku ostatecznemu celowi swojego pielgrzymowania 
w dziejach, którym jest spotkanie z Chrystusem, który powróci w chwale; z drugiej, wspominając ze wzruszeniem Jego 
narodziny w Betlejem, chyli czoło przed szopką.”                                                                            Benedykt XVI  
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W dalszym ci ągu konty-

nuujemy temat o miejscu 
najwa żniejszym, jakim było 
dla Jana Vianeya sławetne 
Ars, które stało si ę symbo-
lem jego kapła ństwa i jego 
świętości. 

ARS JUŻ NIE ARS! 

Jeśli zwyczajny dzień pracy, w 
błogosławionej atmosferze Ars, wy-
dawał się dniem świątecznym, cóż 
dopiero mówić o niedzieli! Wielu 
pątników tak układało swe sprawy, by 
móc tu spędzić dzień niedzielny. 
Licznie przystępowano w Ars do 
Komunii Św. Kościół nieustannie był 
zapełniony, mimo że nabożeństwa 
następowały po sobie z krótkimi prze-
rwami. Chociaż Proboszcz odbywał 
katechizację już o godzinie pierwszej 
po południu, obecnych na nich osób 
było bez mała tyle, co na Mszy św. Po 
nieszporach odprawiała się kompleta i 
odmawiano różaniec, w którym 
uczestniczyli wszyscy. Pod wieczór 
dzwon po raz trzeci zwoływał wier-
nych do kościoła i parafia po raz trze-
ci licznie stawiała się na to wezwanie. 
Ksiądz Vianney wychodził wtedy z 
konfesjonału, odmawiał wieczorne 
pacierze, a na zakończenie niedziel-
nych ćwiczeń duchownych wygłaszał 
jedną ze swych prostych, a tak bardzo 
wzruszających homilii. 

Pobyt nasz w Ars - opowiada 
pewien wybitny pielgrzym - przecią-
gnął się do niedzieli. Tego dnia nabo-
żeństwo rozpoczęło się o godz. ósmej 
i trwało do jedenastej. Najpierw od-
była się procesja, potem Msza św. z 
kazaniem po Ewangelii. Kościół był 
przepełniony, a panowało w nim nie-
zwykłe skupienie. 

Jedyną wadą, jaką później mógł 
ksiądz Vianney wytknąć niektórym 
parafianom, było ich zbyt częste 
spóźnianie się na nabożeństwa. Nawet 
jeszcze w roku 1850 nie zdołał święty 
pod tym względem odnieść zupełnego 
zwycięstwa. Toteż polecił zakrystia-
nowi, Bratu Hieronimowi, ażeby 
przed aspersją obchodził dookoła 
kościół i wykonywał z należytą ła-
godnością nakaz ewangeliczny: com-

pelle intrare. Wywołało to zrazu pew-
ne dąsy, niebawem jednak przy-
zwyczajono się do punktualności. 

Długoletnie starania ks. Vian-
ney'a doprowadziły ostatecznie rów-
nież i do tego, że w niedzielę panował 
bezwzględny spokój. Jeśli znaleźli się, 
w czasie żniw, bardzo nieliczni gwał-
ciciele dnia świątecznego, to i oni 
pracowali tylko ukradkiem, i możli-
wie najkrócej. Co więcej: w niedzielę 
ustał handel. Ksiądz Vianney nie 
pozwalał otwierać sklepów i odma-
wiał zawsze poświęcania przedmio-
tów w dniu tym podstępnie nabytych. 

W niedzielę również nie podej-
mowano podróży, chyba że zmuszała 
do niej bardzo ważna przyczyna. 
Żadna rażąca wrzawa, a nawet turkot 
wozu nie zamącały ciszy dnia świę-
tego. 

Franciszek Pertinand, właściciel 
gospody w Ars, opowiada, że święty 
nie pozwalał mu nigdy powozić w 
niedzielę i święta: a inni woźnice 
również nie zaprzęgali koni w nie-
dzielę. Gdy zbudowano kolej żelazną, 
zażądano, by nie było przerwy w 
ruchu. Wtedy ksiądz Vianney jął 
domagać się, by wozy chociaż nie 
wjeżdżały do samej wsi i nie wyjeż-
dżały z niej w dni publicznych nabo-
żeństw. Nie zabraniał jednak właści-
cielom furmanek - chociaż nie dawał 
im na to wyraźnego pozwolenia - 
zabierać pasażerów, poza pierwszymi 
domami wsi, i odwozić ich do tegoż 
miejsca. Samo niebo zdawało się 
pochwalać decyzję świętego probosz-
cza, bo gdy pewnej niedzieli, w czasie 
oktawy Bożego Ciała, w r. 1856 pod-
czas sumy omnibus pocztowy podje-
chał aż wprost kościoła, gdzie przez 
otwarte drzwi widać było wystawiony 
na ołtarzu Przenajświętszy Sakrament, 
cwałujące konie stanęły znienacka jak 
wryte i mimo śmigania batem przez 
pocztyliona nie ruszyły z miejsca, aż 
omnibus musiano cofnąć ku gospo-
dzie. Każdej niedzieli wieś Ars przed-
stawiała obraz klasztornego skupienia 
i ciszy, którą przerywał tylko głos 
dzwonu kościelnego. Nigdzie nie 
dosłyszało się tam echa hałaśliwych 
zabaw, nie spotkało się pijanych. 

Chwile wolne od nabożeństw 
schodziły mieszkańcom na miłych 
odwiedzinach i serdecznych poga-
wędkach. Mężczyźni grywali w kręgle 
lub w kule, zacni staruszkowie gwa-
rzyli na progu domostw, lub - jak 
stary Fleury Treve, patriarcha rodziny, 
którą Bóg pobłogosławił piętnaścior-
giem dzieci - odmawiali koronkę. 
Oprócz niedzieli i uznanych we Fran-
cji świąt - niezbyt licznych - wprowa-
dził ksiądz Vianney zwyczaj obcho-
dzenia innych jeszcze pamiątkowych 
dni, np. poniedziałku Wielkanocnego, 
poniedziałku Zielonych Świątek i 
czwartku Bożego Ciała, oraz uroczy-
stości świętych Piotra i Pawła, św. 
Jana Chrzciciela, św. Sykstusa pa-
trona parafii i kochanej świętej Filo-
menki. 

Choć w te nieprzewidziane 
ustawą rządową dni mieszkańcy Ars 
wypełniali kościół tak na sumie, jak 
na nieszporach i na wieczornym kaza-
niu, nikt przez to nie zubożał. Pro-
boszcz bynajmniej świąt tych za obo-
wiązujące nie ogłaszał: kto chciał 
pracować, mógł to czynić bez prze-
szkody, jednakże nie było to w zwy-
czaju. Bardzo lubię te uroczystości - 
mawiał ksiądz Vianney - gdyż ludzie 
przychodzą na nie dobrowolnie po-
wodowani uczuciem doskonalszej 
miłości Bożej. Nawet w tygodniu, w 
zwykłe dni robocze, bywało na wcze-
snej Mszy świętej około pięćdziesię-
ciu kobiet i z piętnastu mężczyzn. W 
niektórych rodzinach układano się tak, 
iż przez cały rok codziennie ktoś z 
domowników mógł Mszy świętej 
wysłuchać. 

Członkowie bractwa Przenaj-
świętszego Sakramentu przestrzegali 
zwyczaju występowania ze świecami 
podczas błogosławieństwa i na proce-
sjach. Również spełniali oni należycie 
obowiązki godzinnej adoracji w każdą 
niedzielę. Niejeden, naśladując sta-
rego Chaffangeona, chętnie składał 
hołd Chrystusowi Panu przed robotą 
lub po jej ukończeniu. Nieraz wi-
działo się oparte o mur starego ko-
ścioła narzędzia pracy rolnej, całe 
oblepione ziemią. Pozostawiali je tam 
wieśniacy wstępujący do świątyni na 
modlitwę. 

PPPProboszcz  z  AAAArs (28) 
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Wielkim pragnieniem świętego 
Proboszcza było, aby mógł doprowa-
dzić swych parafian do najczęstszego 
przyjmowania Sakramentów świę-
tych. Życzył sobie, by, jeśli nie w 
każdą niedzielę, to przynajmniej raz w 
miesiącu jego parafianie komuniko-
wali. Po dwudziestoletnim namawia-
niu osiągnął tyle, że większość męż-
czyzn przystępowała do Sakramentów 
świętych kilka razy do roku. Osta-
tecznie był to rezultat wcale niezły, bo 
wystarczający do utrzymania ogółu na 
dobrej drodze. Lecz ksiądz Vianney 
pragnął czegoś więcej, uczyniłem co 
mogłem - mawiał pod koniec życia - 
aby doprowadzić moich mężczyzn do 
przyjmowania Komunii Św. cztery 
razy do roku. Gdyby mnie posłuchali, 
wszyscy byliby świętymi. 

By dojść do tego rezultatu, mo-
dlił się, nauczał z ambony; lepiej 
usposobionym podsuwał myśl, aby 
przyjęciem Sakramentów św. obcho-
dzili ważniejsze doroczne pamiątki w 
swym życiu, jak: chrztu, pierwszej 
Komunii, ślubu... To samo zalecał za 
każdym razem rodzicom chrzestnym. 

Do najszczęśliwszych chwil w 
życiu kapłańskim księdza Vianney'a 
należało rozdawanie Komunii św. 
Nieraz przy tej świętej czynności 
płakał z rozrzewnienia i chętnie byłby 
dzień cały spędził na tym urzędowa-
niu, tak pełnym duchowej pociechy 
po ciężkiej pracy w konfesjonale. 

Największą zachętą do poboż-
ności jest danie pod tym względem 
dobrego przykładu. Chcąc ludek swój 
pociągnąć do Boskiej Eucharystii, ks. 
Vianney czynił jak największe stara-
nia o podniesienie zewnętrznej czci 
Przenajświętszego Sakramentu. Toteż 
każdej niedzieli roztaczał przed 
oczyma swych parafian widok pięk-
nych sztandarów i bogatych aparatów 
kościelnych. Chłopców ministrantów 
przez długi czas sam przygotowywał 
do świętych posług przy ołtarzu; a 
naukę tę prowadził doskonale. 

Gdy zaś od roku 1849 urząd ce-
remoniarza objął Brat Atanazy, za-
chowanie się ministrantów było jesz-
cze bardziej wzorowe. Nic dziwnego, 
że biskup Langalerie razu jednego, w 
czasie rekolekcji kapłańskich, wskazał 
ks. Vianney'a jako wzór dla ducho-
wieństwa swej diecezji: Chcecie zo-
baczyć kościół, w którym co do litery 
zachowuję się wszystkie obrzędy? - 
rzekł - udajcie się do Ars: Brat Ata-
nazy to chodzący i nieomylny ceremo-
niał. 

W niektóre dni w roku zacho-
wanie się parafian z Ars było w 
szczególniejszy sposób zbudowaniem 
dla pątników. W Wielki Czwartek - na 
pamiątkę, iż w tym dniu Chrystus Pan 
ustanowił Przenajświętszy Sakrament 
- starał się ks. Vianney, aby ołtarz 
przybrany był jak najokazalej, i cie-
szył się widokiem ozdób podnoszą-
cych powagę świętego przybytku. 
Całe prezbiterium - w roku 1845 
znacznie przez niego rozszerzone - 
przybrane było sztandarami. Oświe-
tlenie dobrze obmyślane, jaśniało 
tysiącami ogni. Tego dnia cała parafia 
odbywała adorację. Wieczorem roz-
poczynało się nabożeństwo świętej 
godziny. Całą noc z Wielkiego 
Czwartku na Wielki Piątek święty 
Proboszcz spędzał na klęczkach, nie 
przysiadając ani na chwilę. Najuro-
czystszym świętem dla Ars było Boże 
Ciało. Trudno wyobrazić sobie, aby 
gdzie można było roztoczyć więcej 
przepychu i okazać więcej wiary i 
miłości. Proboszcz z Ars był całkowi-
cie oczarowany tym świętem; spra-
wiało mu ono prawdziwie dziecięcą 
radość. Już w samym sposobie zapo-
wiadania przezeń tej uroczystości 
można było wyczuć, że jest mu szcze-
gólnie droga. Z prawdziwą przyjem-
nością patrzono na niego w tym dniu. 

Wyjątkowo podczas tej uroczy-
stości jego konfesjonał przez kilka 
godzin pozostawał w zupełnym spo-
koju. Raz jeden święty Proboszcz 
korzystał ze swobody! Rankiem przed 
procesją odbywały się szczegółowe 
ćwiczenia ministrantów. Zarówno 
dziewczęta ze wsi, jak i wychowanice 
domu Opatrzności święty zachęcał, 
aby przyodziały się w białe sukienki. 
Gorliwy kapłan wyrażał życzenie, 
żeby po drodze przybrano możliwie 
największą ilość ołtarzy, a to w tym 
celu, by parafia otrzymała jak naj-
większą ilość błogosławieństw. Z 
sercem przepełnionym radością, sam 
przebiegał drogę i schodził na dół ku 
zamkowi, wszędzie zachęcając robot-
ników do pracy, w której także osobi-
ście czynny udział przyjmował. 

Uroczystość rozwijała się przy 
znacznym napływie ludu z sąsiednich 
parafii; - gdyż w Ars obchodzono 
Boże Ciało we właściwym dniu, to 
jest w czwartek po Przenajświętszej 
Trójcy, a nie, jak w innych parafiach, 
w niedzielę. Wszyscy musieli wejść 
do orszaku w procesji; nie wolno było 
nikomu stać nieczynnie w szpalerze. 
W tym dniu uroczystym, pokorny 

zazwyczaj Proboszcz z Ars, żadnemu 
z konfratrów nie odstępował za-
szczytu niesienia Przenajświętszego 
Sakramentu. Sam niósł Go dostojnie, 
w blasku złocistych liturgicznych szat, 
pod pięknym baldachimem, ofiarowa-
nym przez wicehrabiego d'Ars. 

Szedł z oczyma utkwionymi w 
Hostię świętą. Modlił się i płakał na 
przemian - a dokoła niego tłumy roz-
modlone i rozśpiewane płynęły jak 
wspaniała rzeka... Na granicy gruntów 
gminnych i obszaru dworskiego stal 
przepięknie przystrojony ołtarz. Dym 
kadzidła wznosi się z trybularza... 
Baldachim przystaje... Tłum kilkuty-
sięczny, klęcząc na drodze, pochyla 
czoła do samej ziemi. Rozlegają się 
wystrzały z moździerzy, a kapłan 
drżącymi rękoma wznosi monstrancję 
i błogosławi... Dalsza droga prowadzi 
przez most, przybrany w sztandary aż 
do samego zamku. Przez zieloną bra-
mę parkową, przybraną żywymi lilia-
mi, wchodzi procesja w aleję, zasłaną 
jak kobiercem listkami róż, wśród 
szpalerów drzew cytrynowych, do 
pałacu, z którego wieżycy powiewa 
dumnie chorągiew rodowa hrabiow-
skiego domu d'Ars. 

Punktem kulminacyjnym uro-
czystości jest wejście procesji do 
kaplicy zamkowej. Jeszcze raz święty 
Proboszcz błogosławi zebrany lud 
Przenajświętszym Sakramentem - 
rozbrzmiewa salwa miejscowych dział 
- i znów cały orszak powraca do ko-
ścioła. Jakże szczęśliwymi czuli się ci 
zacni włościanie, a zwłaszcza starsi, 
co pamiętali skromny wygląd daw-
nych uroczystości! Ale bardziej jesz-
cze zachwycony byt ich proboszcz, 
gdy słyszał potężne zwrotki śpiewane 
przez tłum wiernych i gromką salwę 
miejscowej artylerii. 

W ostatniej procesji Bożego 
Ciała, w której brał udział ks. Vian-
ney, w roku 1859, hrabia des Garets 
bez wiedzy Proboszcza umieścił w 
orszaku orkiestrę z kolegium w Mon-
gre. Gdy w czasie procesji niespo-
dzianie zabrzmiały trąby, ks. Vianney 
aż zadrżał z radości. Po uroczystości 
nie wiedział jak ma dziękować OO. 
Jezuitom, kierownikom kolegium, za 
tak miłą niespodziankę. Podczas tej 
procesji święty Proboszcz czul się już 
tak słabym, że, ku wielkiemu swemu 
smutkowi, nie mógł już przez całą 
drogę nieść Przenajświętszego Sa-
kramentu i tylko brał monstrancję do 
rąk, gdy orszak zbliżał się do ołtarzy. 
A jeszcze rok przedtem, przez dwie 
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godziny dźwigał ciężką monstrancję i 
- mimo skończonych siedemdziesięciu 
dwu lat - wstępował na stopnie ołtarzy 
z młodzieńczą zwinnością... Niejed-
nokrotnie jednak bywało, że z osła-
bienia chwiał się na prawo i lewo. 
Pewnego razu, na Boże Ciało - opo-
wiada Brat Atanazy - zapytaliśmy go, 
gdy powrócił do zakrystii cały zlany 
potem: - Ksiądz Proboszcz musi być 
bardzo zmęczony? - Skądże przy-
puszczacie, że jestem zmęczony? 
Wszak Ten, którego niosłem, niósł 
mnie nawzajem. 

Ars stało się ogniskiem, z któ-
rego promieniowała świętość. Chcąc 
poddać się bezpośrednio wpływom ks. 
Vianney'a, liczne osoby, powodowane 
gorliwością, osiedlały się się tam na 
stałe, lub na czas dłuższy. W ich licz-
bie widzimy: panny Pignaut, Lacand, 
Berger, de Belvey, siostry Ricotier, 
Martę Miard; oraz mężczyzn: Faure 
de la Bastie, Piotra Oriol, Hipolita 
Pages (z Beaucaire), Jana Klaudiusza 
Viret (z Cousance w górach Jura), 
Sionnefa (z Nantes), Sanchez'a Rem-
on'a, oficera karlistę, wygnanego z 
Hiszpanii... Niektóre osoby usunęły 
się do tego wiejskiego zakątka, gdyż 
pragnęły, aby święty Proboszcz udzie-
lił im pociechy w ostatnich chwilach 
życia: bo jeśli miło było żyć w tej 
uprzywilejowanej parafii, milej jesz-
cze było tam umierać. 

W czasie pasterzowania księdza 
Vianney'a w Ars, było tam kilka zgo-
nów odznaczających się szczególniej-
szą pogodą ducha; umierający zdawali 
się być już okoleni aureolą wieku-
istego szczęścia. Ludwig Chaffan-
geon, starzec 75-cio letni, ten, który 
odbywał adorację Przenajświętszego 
Sakramentu wpatrując się w milcze-
niu w tabernakulum, umierając, 31 
października 1825 r., ze wzrokiem 
rozpromienionym świętą ufnością, 
śpiewał: Ujrzę Marię, Tę Matkę ko-
chaną... W Boże Narodzenie 1832 r. 

zgasła świątobliwie, w 78-mym roku 
życia, panna Anna Kolumba des Ga-
rets. Zaopatrywani przez ukochanego 
pasterza, zacni parafianie Ars opusz-
czali życie tak pobożnie, że można im 
było tego zgonu zazdrościć. Nic 
dziwnego, że chorzy z sąsiednich 
parafii chcieli przyjmować Wiatyk 
święty z rąk Proboszcza z Ars. Pewna 
osoba kazała się za życia przenieść do 
Ars, aby ciało jej mogło spocząć na 
cmentarzu świętych58. O tym cmen-
tarzu, założonym w roku 1855, w 
odległości trzystu metrów od kościoła, 
mawiał ks. Vianney: - To relikwiarz. 
Święty pasterz był obecnym przy łożu 
śmierci wszystkich, co tam spoczywa-
li i wierzył, że wszyscy dostąpili zba-
wienia. 

Sam szatan, na swój sposób, dał 
o tym świadectwo. Nadprzyrodzona 
woń świętości, unosząca się nad tą 
wioską wprawiała go we wściekłość. - 
Co za wstrętna wieś, to wasze Ars - 
wołał kiedyś na rynku, przez usta 
opętanej, rzucającej się w straszliwy 
sposób - jak tu cuchnie!... W Ars 
wszyscy cuchną!... Mówcie mi o Ro-
tundzie... (miejsce podejrzanych roz-
rywek w Lyonie). Rotunda to pach-
nie!... Nawet pod względem docze-
snego dobrobytu, Ars zdawało się być 
otoczone szczególniejszą opieką Bo-
żą. Słyszałam od swej matki - opo-
wiada Magdalena Mindy Scipiot - że 
od roku 1825, to jest od czasu przyby-
cia matki do Ars, aż do śmierci ks. 
Vianney'a, w parafii tej ani razu nie 
widziano gradu. Matka przypisywała 
to wstawiennictwu św. Sługi Bożego. 

Zauważono - dodaje panna Mar-
ta des Garets - że przez cały czas 
urzędowania ks. Vianney'a w Ars, ani 
jedna burza nie dala się nam we znaki. 
Kiedyś, po przejściu nawałnicy, mat-
ka moja pisała: Słyszeliśmy tylko 
jakby dalekie echo piorunów. Ksiądz 
Proboszcz przez noc całą czuwał na 
modlitwie. Z tych to rozmaitych po-

wodów kochano Ars, tę przez Boga 
tak błogosławioną wioskę. Znajdo-
wano tu prawdziwą ojczyznę, poza 
którą brutalna rzeczywistość życia w 
świecie wydawała się duszom subtel-
nym już tylko nieznośnym wygna-
niem. Powróciwszy do wrzawy i 
zgiełku miejskiego życia - mówi pe-
wien wybitny pielgrzym - nie mogli-
śmy obronić się przed uczuciem nie-
smaku i melancholii. Ludzie wydawa-
li się nam nieżyczliwymi grubianami. 
Ich gniewne a próżne krzyki, nawet 
sam widok ich pracy, tylko dla chleba, 
bez myśli o Bogu, wnosiły do dusz 
naszych bolesny rozdźwięk. Atmos-
fera chrześcijańskiego spokoju i zgo-
dy, którą tylko co opuściliśmy, uczy-
niła nas bardziej wrażliwymi na ludz-
kie słabości. Odtąd uciekać się bę-
dziemy do naszych wspomnień z Ars, 
niby do jakiegoś sanktuarium, i wy-
wołując w myśli widok świętego 
oblicza ks. Vianney'a, stąd czerpać 
zachętę i pociechę. 

Pewna pobożna, znakomitego 
rodu osoba, opuściwszy Ars pisała do 
księdza Toccanier: Ars! Gdybym mo-
gła na równi z myślą moją tam się 
przenosić! 

Widzielibyście mnie tam każ-
dego dnia. Ledwie wyjechałam, już 
dusza moja pragnie tam powrócić. 
Marzę o szczęściu minionych dni, 
spędzonych w waszej błogosławionej 
okolicy i zazdroszczę wam... O, jakże 
jesteście szczęśliwi!...  

  

*** 
(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 j ęzyka 
francuskiego przeło żył Piotr 
Mańkowski, biskup kamieniecki, 
arcybiskup tytularny Aenus), 
Kraków 2009) 

W poprzednim numerze 
SE zamieścili śmy replik ę 
Apostolskiego Błogosła-
wieństwa Ojca Świętego 
Franciszka dla naszej wspól-
noty parafialnej. Dzi ś za-
mieszczamy opis wyja śnia-
jący ide ę tego Błogosławie ń-

stwa zamieszczony na re-
wersie pergaminu z Papie-
skim Błogosławie ństwem, 
który znalazł godne miejsce 
w naszej świątyni. 

„Osoby proszące o Błogosławień-
stwo Papieskie otaczane są szcze-
gólną modlitwą w specjalnie cele-

browanym rycie zarezerwowanym 
tylko dla Ojca Świętego. Prosi w 
nim o oddalenie od tych osób 
wszelkich przeciwności i wszel-
kiego zła oraz o opiekę Bożą 
obejmującą życie osobiste, ro-
dzinne, zawodowe i społeczne 
tych osób. 

O Błogosławieństwie Papieskim 
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O otrzymanie tego szczególnego 
błogosławieństwa mogą ubiegać 
się osoby, które są wierzącymi i 
praktykującymi katolikami. 

Błogosławieństwo Papieskie 
jest darem, dlatego też wszelkie 
koszty z nim związane przezna-
czone są na przygotowanie perga-
minu oraz na dzieła dobroczynne 

Stolicy Świętej. 

Elimosineria Apostolica czyli 
biuro wydające Błogosławieństwo 
Papieskie jest jedną z najstarszych 
instytucji watykańskich, znaną już 
w XII wieku. Od tamtego czasu 
udziela też wsparcia materialnego 
tym, którzy zwracają się do Ojca 
Świętego o taką pomoc. 

Na pergaminie z Błogosła-
wieństwem Papieskim, oprócz 
stempla z nazwą biura (Elimosine-
ria Apostolica), widnieje też pod-
pis osoby delegowanej przez Ojca 
Świętego do podpisania w Jego 
imieniu Błogosławieństwa.” 

 

 
 
 
 
 

 

 

W bieżącym numerze SE 
zamieszczamy artykuł, który 
jest owocem pielgrzymki 
małżeństw ruchu Equipes 
Notre-Dame do Ziemi Świętej. 

Ile jest warta Jerozolima? Py-
tał w kinowej wersji historii obrony 
Jerozolimy, w październikowy dzień, 
1187 roku, Balian z Ibelinu. I myślę, 
że nie zdążył jeszcze oprzytomnieć po 
rzuconym przez ramię przez sułtana 
Egiptu Saladyna „Nic!”, gdy usłyszał, 
ba, zobaczył nawet, wypowiedziane z 
jakimś graniczącym z obłędem wes-
tchnieniem zachwytu: „Wszystko!”. 

Czy rzeczywiście aż tyle warta 
jest Jerozolima? 

Wszystko dla Ziemi Boga zary-
zykował Abraham. Pierwszy piel-
grzym. Z całą rodziną, niewolnikami i 
służbą, zwierzętami i dobytkiem, 
szedł do Ziemi Obiecanej wiedziony 
przez samego Boga! Nie wiedząc 
dokąd, nie rozumiejąc do końca po co, 
dał się prowadzić w zaufaniu. 

Wszystko dla Ziemi Świętej po-
święcali wyznawcy Chrystusa. 
Zwłaszcza w wiekach średnich, 
chcąc wrócić Miejscom Naj-
świętszym należną im cześć. 
Cesarze i królowie, rycerze 
i szlachta, chłopi i niewolnicy, a 
nawet dzieci, pielgrzymowali, by 
uczcić każdy kamień uświęcony 
obecnością Pana. 

Wszystko - i niech to wy-
znanie nie będzie zuchwalstwem 
- poświęciliśmy my, wyprawia-
jący się w czwartym (!) tysiącle-
ciu historii pielgrzymowania do 
Ziemi Boga. 

Wiele kosztowała mnie decyzja 
uczestniczenia w pierwszej piel-
grzymce we wrześniu 2010 roku. 
Wielka radość z faktu bycia zapro-
szonym do udziału w wyprawie mie-
szała się ze smutkiem pozostawienia 
w kraju żony i maleńkiego synka, 
który na dodatek w dniu wylotu ob-
chodził swoje pierwsze urodziny. 
Sprawa po tysiąckroć przemodlona 
i przedyskutowana do ostatnich chwil 
ani o trochę nie wydawała 
się łatwiejszą. Pocieszeniem było 
postanowienie potraktowania danego 
mi czasu jako swoistych rekolekcji, w 
czasie których, poza modlitwą o wła-
sne nawracanie się, chciałem powie-
rzać Panu także moich najbliższych. 

Równo rok później, w tychże 
samych Jerozolimskich rekolekcjach 
dane mi było uczestniczyć wraz z 
Marią, a jedynym zmartwieniem w 
tym małżeńskim pielgrzymowaniu 
była tęsknota za pozostawionym w 
domu Karolkiem. I kolejny, trzeci raz 
– w ostatnich dniach sierpnia bieżące-

go roku – także z żoną, ale i także 
z rozdartym sercem. Wprawdzie wraz 
z rosnącą pod nim Hanią, ale bez 
chłopców: czteroletniego Karolka 
i piętnastomiesięcznego Miłoszka. 
Tym razem towarzyszyli nam także 
przyjaciele – małżonkowie, którzy, 
jak my, formują się w ruchu ducho-
wości małżeńskiej Equipes Notre-
Dame. 

Nie ma takich spraw w życiu,  
o których można by zapomnieć wę-
drując po Ziemi Świętej. 

Oto pustynia, która uczy pokory. 
Jej bezkres trwający w wiecznej ciszy, 
każe spojrzeć na nasze ograniczenia i 
częsty jazgot dnia codziennego. Tu 
nie pogrożę dyrektorskim palcem, 
lecz będę pragnął uchwycić się chro-
niącej ręki Pana Boga. Tu nie będę 
szukał piedestału, ale wyglądał choć-
by kawałka cienia. Tu nie wywołam w 
złości gradu kamieni czy burzy pia-
sku, lecz tęsknić będę za kojącym 
obmyciem świeżej wody. 

Oto morze soli. Niegdyś 
spłonęły tu w deszczu ognia i siar-
ki Sodoma i Gomora. Dziś sól 
Morza Martwego potrafi zniszczyć 
każde w nim życie, umie uszko-
dzić nasze oczy, popsuć telefony i 
aparaty. Ale ta sól potrafi także 
oczyścić. Z brudu i z choroby. 
Umie przyprawiać i konserwować. 
Tam, leżąc na lustrze wody, chcia-
łoby się na nowo zostać taką wła-
śnie dobrą solą, która - jak wzywał 
Chrystus - niech nie traci swojego 
smaku. 

Equipes Notre - Dame  - 
ruch duchowości małżeńskiej 

Jerozolimskie rekolekcje 

 
Na pustyni, mi ędzy Jerozolim ą i Jerycho,  

w miejscu kuszenia Pana Jezusa 
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Betlejem i Nazaret. Miejsca, w 
których jakoś szczególnie odczuwa 
się obecność Świętej Rodziny. Tutaj 
serce ucieka dwa razy. Pierwszy - by 
przytulić się i zaczerpnąć z miłości 
Maryi, Józefa i Jezusa. Drugi - by 
zanieść tę miłość tym, którzy zostali 
w domu - Marii i Karolkowi, także 
rodzeństwu, przyjaciołom, współpra-
cownikom. Tutaj i rok, i dwa lata 
później wraz z żoną dziękowaliśmy za 
dar rodzicielstwa. Za to, że oboje 
doświadczamy radości i piękna bycia 
rodzicami. Tymi, którym dani i zadani 
zostali dwaj wspaniali chłopcy, ale i 
tymi, którzy oczekują na mającą się 
narodzić już za parę miesięcy córcię. 
Tu prosiliśmy, by ów dar, ale i zada-
nie rodzicielstwa było wypełniane na 
wzór Rodziny z Galilei. Zwłaszcza 
w trudnościach, w poczuciu krzywdy, 
w zgnieceniu krzyżem. 

I święto naszego Małżeństwa. 
Nie inaczej bowiem patrzy się na 
odnowienie zaślubin w Kanie Galilej-
skiej. Wszystko bowiem – mrok i 
świtanie podczas podróży do Galilei, 
święte skupienie w Nazarecie, popo-
łudnie w Kanie właśnie, aż po wieczór 
radosnego świętowania wraz z 
wszystkimi małżonkami sprawiają, że 
ten dzień jest rzeczywiście dniem 
wesela. 

I Jerozolima. Miasto cierpienia, 
miasto śmierci, miasto Zmartwych-
wstania. Nie inaczej jak tylko w kate-
gorii łaski, myślę tu o śmierci współ-
pielgrzyma z pierwszego wyjazdu – 
Pana Franciszka. Łaski danej jemu 
(wciąż brzmi w moich uszach spokoj-
ny głos żydowskiego lekarza, profeso-
ra kliniki na Mount Scopus: „nie ma 

piękniejszego odejścia, niż śmierć w 
Mieście Boga”), ale i łaski danej 
mnie. Oto jak wielu w historii tamtej 
ziemi, tak i mnie Pan pozwolił zosta-
wić wszystko. Ciasne uliczki Jerozo-
limy, gwar straganów, ba, nawet posi-
łek i sen, mogłem pozostawić po to, 
by złożyć egzamin z miłości. 
Owszem, każdy z nas wezwany jest 
do służby bratu - zwłaszcza będącemu 
w chorobie czy w niepewności jutra. 
Patrzę jednak na wydarzenia trzech 
ostatnich dni swojego pielgrzymowa-
nia – trwanie przy umierającym w 
szpitalu Franciszku - jako na dar 
szczególny. Wszak kilka miesięcy 
naprzód, stojąc przed ołtarzem, ści-
skając biały płaszcz ozdobiony czer-
wienią pięciokrzyża, wobec Prymasa 
przysięgałem Bogu świadczyć miłość, 
zwłaszcza w Miejscach Świętych i 
zwłaszcza tym, który doświadczają 
cierpienia. 

I najcenniejsze. Eucharystia w 
miejscu Zmartwychwstania. Mimo, że 
każdą wolną chwilę w Jerozolimie 
spędzaliśmy w Bazylice Grobu Boże-
go – wszak drogę znamy już na pa-
mięć – to owo rezerwowane rok na-
przód 20 minut Eucharystii (na tyle 
pozwolą opiekunowie bazyliki – pra-
wosławni Grecy) sprawowanej 
„wczesnym rankiem, gdy jeszcze było 

ciemno” w gronie ośmiu osób (tyle 
pomieści kaplica Bożego Grobu wraz 
z przedsionkiem) jest najbardziej 
mistyczną Liturgią, jakiej można 
doświadczyć w ciągu życia. Płaski 
kamień, który dwa tysiące lat temu dał 
wytchnienie spoczywającemu na nim 
ciału Pana, dziś jest ołtarzem jego 
ofiary – celebracji Zmartwychwstania. 

Błogosławieństwo. Na koniec 
pielgrzymowania – tak to się nam 
zazwyczaj układa – przyjmuje nas na 
audiencji Łaciński Patriarcha Jerozo-
limy. Zawsze, gdy pośród pątników są 
Damy bądź Kawalerowie Zakonu 
Rycerskiego Świętego Grobu Bożego 
w Jerozolimie on – jako jego Wielki 
Przeor – służy gościną. Członkom 
Zakonu, którzy po raz pierwszy przy-
bywają do Miejsc Świętych  wpina w 
czerwony pięciokrzyż płaszcza 
srebrną Muszlę Pielgrzyma. Z 
wszystkimi się wita, rozmawia, modli. 
Błogosławi i rozsyła nieść doświad-
czenie żyjącego Boga spotkanego w 
Jego Ziemi… 

Tak. Jerozolima jest warta 
Wszystko. Jej place i schody, domy i 
kościoły, których niejeden kamień 
pamięta stopy i dłonie Chrystusa. Jej 
ulice - gwarne i kolorowe, tak cieszą-
ce oczy. Jej zapachy, które nawet dziś 
- po kilku miesiącach od powrotu - 
wciąż wypełniają nozdrza. Ale nade 
wszystko jej świętość. Owa obecność 
Boga, która sprawia, że Jego Miasto 
wrasta w serce. Tak bardzo, że staje 
się naszym miastem. Naszym domem. 
Naszym wszystkim. 

  Maria i Krzysztof 
Siudzi ńscy  

 

 
Z Ksi ędzem Biskupem Piotem 
Skuch ą – biblist ą, wspaniałym 
przewodnikiem i przyjacielem 

 

 
Po Eucharystii w bazylice Bo żego 
Grobu, w stroju rycerskim Zakonu 

Świętego Grobu Bo żego 
w Jerozolimie 

 

 
Z Jego Błogosławiono ścią 

Łacińskim Patriarch ą Jerozolimy 
Arcybiskupem Fouadem Twalem 

 

„Adwent odnawia oczekiwanie na Chrystusa, który przyjdzie, aby nas zbawić, w pełni urzeczywistniając swe królestwo spra-
wiedliwości i pokoju. Coroczne wspominanie narodzin Mesjasza w Betlejem odnawia w sercach wierzących pewność, że Bóg 
pozostaje wierny swym obietnicom. Jest zatem Adwent pełnym mocy głoszeniem nadziei, która przenika nasze najgłębsze 
doświadczenia osobiste i wspólnotowe.”                                                                                                          Jan Paweł II  
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Grupa teologiczna odby-
ła swoje drugie spotkanie 3 
października 2013 r. Zdecy-
dowan ą większość jej składu 
stanowi ą  kobiety.  Spotkanie 
poprowadził ks. Krzysztof - 
wikary.  

We wszelkich działaniach po-
trzebny jest punkt odniesienia. Bóg i 
Jego słowa. Jego działanie jest punk-
tem odniesienia dla chrześcijanina w 
szczególności  teologa. Teologiem 
nazwany był św. Jan Ewangelista 
(uczeń Jezusa i Apostoł) ponieważ 
miał dar wyjaśniania tajemnic wiary – 
jest to najwartościowsza cecha teolo-
ga. Jest wiele dziedzin teologii np.: 
teologia moralna, teologia dogma-
tyczna, teologia praktyczna. Teolog,  
jak każdy chrześcijanin potrzebuje 
ciągłej formacji czyli kształtowania 
zgodnego z nauczaniem Pana Jezusa i 
założonego przez Niego Kościoła, 
ożywiania własnej wiary i wiedzy – 
by móc formować innych. Spotkania 
grupy teologicznej stanowić mogą 
dobrą okazję do formacji naszych 
katechetów, świeckich studentów 
teologii i wszystkich  sympatyków tej 
dziedziny wiedzy.  Ks. Proboszcz 

Krzysztof  Błotko  zaproponował by 
Grupa Teologiczna na pierwszym 
miejscu zajęła się rozważaniem na-
uczania Jana Pawła II,  przez pryzmat 
jego encyklik  i innych ważnych do-
kumentów  pozostawionych  po sobie.   

Najwięcej encyklik napisał pa-
pież Leon XIII (1878-1903) 86, Pius 
IX (1846-1878) 77, Grzegorz XVI 
(1831-1846) 64. Jan Paweł II (1978-
2005) napisał 14 encyklik, Benedykt 
XVI (2005-2013) 3. Jan Paweł I nie 
napisał żadnej encykliki (papieżem 
był  30 dni). 

Spotkania grupy teologicznej 
odbywają  w każdy pierwszy czwartek 
miesiąca po Mszy św. wieczornej. 
Zapraszamy wszystkich, którzy stu-
diowali lub studiują teologię bądź też 
innych pasjonatów tej dziedziny. 

W tym roku rozważać będziemy 
wybrane encykliki bł. Jana Pawła II 
ponieważ będzie ogłoszony świętym i 
w tym kontekście jego encykliki na-
bierają nowego blasku, a zawarte w 
nich treści są ważnymi drogowskaza-
mi w drodze do Boga. 

Plan spotkań grupy teologicznej 
(miesiąc, nazwa encykliki, animator 
spotkania): 

1. Listopad: „Redemptor  hominis”   
(Odkupiciel człowieka) ks. 
Krzysztof 

2. Grudzień: „Fides et ratio”   (Wia-
ra i rozum) Pani Jolanta 

3. Styczeń: „Evangelium vitae”  
(Ewangelia życia; o wartości i 
nienaruszalności życia ludzkiego) 
Pani Bernadeta 

4. Luty: „Centesimus  annus” (Rok 
setny; w setną rocznicę encykliki 
Leona XII „Rerum novarum”) Pa-
ni Martyna 

5. Marzec: „Dives in misericordia”  
(Bogaty w miłosierdzie; o miło-
sierdziu Bożym) Pani Lucyna 

6. Kwiecień: „Laborem exercens”  
(Wykonujący pracę; o pracy ludz-
kiej) Pani Agnieszka 

7. Maj: „Redemptoris Mater”  
(Matka Odkupiciela; o Maryi w 
życiu pielgrzymującego Kościoła) 
Pani Barbara 

8. Czerwiec: „Slavorum Apostoli”   
(Apostołowie Słowian; na 1100-
lecie pracy śś. Cyryla i Metodego) 
Pani Alina. 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY. 
                                                                                                               

ks. Krzysztof Mikiciuk 

Można by zaryzykowa ć 
stwierdzenie, że tak, w zasa-
dzie nie jest nam do życia 
potrzebna, ale problem poja-
wia si ę w momencie, gdy 
czujemy, że po prostu nam 
jej brak, albo nie udało nam 
się jej do świadczy ć. 

Mnóstwo zostało napisanych 
książek, o tym jak kochają mężczyźni, 
a jak kobiety, jak zachowują się zdra-
dzeni mężczyźni, a jak zdradzone 
kobiety. Ktoś kiedyś powiedział, że 
gdyby nie kobiety mężczyźni nie 
musieliby się spowiadać, a ktoś inny, 
że jaką Bóg sprawił mężczyźnie nie-
spodziankę stwarzając kobietę. Można 
różnie odnieść się do tych słów, zgo-
dzić się, bądź zaprzeczyć, mogą wy-
dawać się zabawne. 

Wielu autorów książek o psy-
chologii miłości na swój sposób stara 

się wyjaśnić to pojęcie. Najbardziej 
wiarygodnym źródłem, z którego 
można czerpać naukę dla siebie jest 
Biblia. O prawdziwej miłości i wier-
ności zapewnia nas Bóg : „Nie lękaj 
się, bo już się nie zawstydzisz, nie 
wstydź się, bo już nie doznasz pohań-
bienia,(…) Bo małżonkiem twoim jest 
twój Stworzyciel, któremu na imię- 
Pan Zastępów (…), Zaiste, jak niewia-
stę porzuconą i zgnębioną na duchu, 
wezwał cię Pan. I jakby do porzuconej 
żony młodości mówi twój Bóg: na 
krótką chwilę porzuciłem ciebie, ale z 
ogromną miłością cię przygarnę, (…) 
Bo góry mogą się poruszyć i pagórki 
się zachwiać, ale miłość moja nie 
odstąpi ciebie” (Iz 54: 4-10). 

Rodziny, w których mąż i żona 
wspólnie trwają przy Panu Bogu, do 
tego w Duchu pobożności wychowują 
swoje dzieci mogą mówić o wielkim 
szczęściu. Z pewnością borykają się z 

różnymi problemami życia codzien-
nego, ale radzą sobie, powierzając 
swoje problemy Panu Bogu. I tak 
miłość jest dla nich najważniejsza i 
ponad wszystko, żadne problemy nie 
są w stanie zakłócić i zburzyć uczucia, 
jakie ich łączy. Bóg nad nimi czuwa i 
się o nich troszczy. Taki był zamiar 
Boży, Bóg stworzył mężczyznę i 
kobietę, aby byli razem: „ Bądźcie 
płodni i rozmnażajcie się, abyście 
zaludnili ziemię i uczynili ją sobie 
poddaną” (Rdz 1:28). 

Różnie układają się w życiu na-
sze losy, bywa tak, że otrzymujemy to 
czego nie chcemy i musimy to z poko-
rą przyjąć. Gdy tracimy wszystko, to 
co kochaliśmy, co miało dla nas 
ogromną wartość, było dla nas ważne, 
przychodzi z pomocą Pan Jezus. Deli-
katnie powoli daje o sobie znać, z 
początku trudno jest nam w to uwie-
rzyć, ale z czasem dostrzegamy jak 

  Grupa teologiczna 

Miłość - czy można bez niej żyć? 
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bardzo zmienia się nasze życie. Czu-
jemy jak ogarnia nas ogromna radość, 
dostrzegamy piękno otaczającego nas 
świata, cieszą nas drobne rzeczy, 
szczegóły, na które wcześniej nie 
zwracaliśmy w ogóle uwagi. W końcu 
nie boimy się powiedzieć, kocham, 
gdy myślimy o Bogu, który nie zo-
stawi, porzuci, nie zdradzi, nie 
skrzywdzi, wręcz przeciwnie, obdarzy 
piękną miłością i wiernością. 

Ciągle blisko jak wierny przyja-
ciel: „Ja jestem z tobą i będę cię 
strzegł, (…), nie opuszczę cię, dopóki 
nie spełnię tego, co ci obiecuję” (Rdz 
28: 15).  

Od nas wymaga jednego, posłu-
szeństwa, abyśmy przestrzegali Jego 
przykazań, zasad, ustaw abyśmy rów-
nież byli wierni Bogu: „Nie będziecie 
sobie czynili bożków,(…), czcić bę-
dziecie mój święty przybytek, Ja je-
stem Pan, jeżeli będziecie postępowali 
według moich ustaw i będziecie strzec 
przykazań moich oraz wprowadzać je  
w życie, (…) będziecie mieszkać bez-
piecznie, (...) będę chodził wśród was, 
będę waszym Bogiem, a wy będziecie 
moim ludem, Ja jestem Pan, Bóg 
wasz, (…), Ja rozbiłem drągi waszego 
jarzma i dałem wam możność chodze-
nia z podniesioną głową”  (Kpł 26: 1-
13).   

Tak działa nasz dobry Bóg, sta-
wia nam na drodze drugiego człowie-
ka z dobrym słowem, zaczynamy 
odczuwać, że nie jesteśmy sami, jest 
ktoś kto nas wysłucha, komu można 
powiedzieć wszystko. Czujemy się 
bezpieczni, nie jesteśmy już osamot-
nieni. Czasami potrzebujemy trochę 
więcej czasu, trudno jest nam tak od 
razu uwierzyć, że może być tak pięk-
nie. Wystarczyły tylko dwa słowa 
wyśpiewane na Eucharystii Jezus, 
Miło ść, żeby całkowicie zmieniło się 
nasze życie. Są osoby, które uczą się 
doświadczać subtelnej, delikatnej 
miłości, o której nie miały w ogóle 
pojęcia, dziwią się, że może być tak 
pięknie. 

Możemy dać z siebie dużo wię-
cej, ale zadajemy sobie pytanie, czy to 
co robimy przynosi chwałę Panu Bo-
gu, czy jest grzechem, gdzie jest gra-
nica, na ile można sobie pozwolić. 
Czy w pomaganiu ludziom sami nie 
idziemy w potępienie, odpowiedź 
znajdziemy w Biblii: „Czy nie wiecie, 
że zawodnicy na stadionie wszyscy 
biegną, a tylko jeden zdobywa nagro-
dę, (..) ja tedy tak biegnę, nie jakby na 
oślep, tak walczę na pięści, nie jak-

bym w próżnię uderzał, ale umar-
twiam ciało moje i ujarzmiam, bym 
przypadkiem, będąc zwiastunem dla 
innych, sam nie był odrzucony.” 
(1Kor 9: 24-27). Szczera miłość bra-
terska wyklucza pożądanie, które 
zostaje przybite do Krzyża: „A ci, 
którzy należą do Jezusa Chrystusa, 
ukrzyżowali ciało swoje z jego na-
miętnościami i pożądaniami”  
(Ga 5: 24). 

 Nam pozostaje tylko jedno, 
uwierzyć z całych sił, pozwolić Bogu 
na poprowadzenie nas, nie jest to 
łatwe, trzeba całkowicie zostawić 
nasze przyzwyczajenia, już nic nie 
jest tak jak my chcemy, tylko dzieje 
się wola naszego Pana. Szczególnie w 
Roku Wiary Bóg pragnie odnowić 
nasze życie, nie każdemu zostaje dana 
taka łaska, dlatego warto czekać, żeby 
tego nie stracić, bo może więcej moż-
liwości już nie będzie. Jeżeli nie teraz 
to kiedy? Bóg działa tu i teraz, dlatego 
nie powinniśmy zatwardzać serc na-
szych, światłość zostaje dana tylko 
raz. Tylko w Panu jest światło, które 
rozświetli każdy mrok, nie ma takiej 
rany, której by nie zaleczył, „ Nie ma 
takich sytuacji, których Bóg nie mógł-
by odmienić, nie ma takiego grzechu, 
którego nie mógłby nam przebaczyć, 
jeśli się na Niego otworzymy” Papież 
Franciszek. 

Bóg zapewnia nas o tym, że bę-
dzie nam towarzyszył, obiecuje obfi-
tość łaski, zostaliśmy hojnie obdaro-
wani. Jeżeli duchowo czujemy się 
dobrze to ciało również jest zdrowe. 
Wiele dolegliwości fizycznych wyni-
ka z naszego nastawienia duchowego. 
Z dolegliwościami sfery fizycznej jest 
prościej, jak coś nam dolega zażywa-
my lekarstwo, gorzej, gdy dolegliwo-
ści dotykają naszej duszy, na to już 
nie można wziąć żadnej tabletki. Sfera 
duchowa jest najbardziej nieprzewi-
dywalna, dlatego z całego serca nale-
ży przylgnąć do Jezusa, zakorzenić 
się, czerpać życie z Chrystusa. Świa-
domie oddać życie Jezusowi, tak, aby 
stał się Panem naszego życia. Nie jest 
łatwo, nikt nie powiedział, że będzie 
lekko, ale, jeżeli wchodzimy w nowe 
życie z Panem Jezusem, mówimy 
świadomie TAK Prawdzie, przyjmu-
jemy wszystkie konsekwencje naszej 
decyzji. 

Nie ma innego sposobu: „Jeżeli 
więc ktoś pozostaje w Chrystusie, jest 
nowym stworzeniem. To, co dawne 
minęło, a oto wszystko stało się nowe” 
(2 Kor 5:17). 

Żyć z Bogiem, to najwspanial-
sze co mogło nam się zdarzyć w ży-
ciu, pojawia się miłość, dobroć i po-
kój. Z czasem nasze dawne przyzwy-
czajenia odejdą całkowicie w zapo-
mnienie, będziemy wracać do wspo-
mnień, ale już nie z żelem, czy smut-
kiem, przeszłości nie zmienimy, ona 
już była: „(…) zapominając o tym, co 
za mną, a wytężając siły ku temu, co 
przede mną pędzę ku wyznaczonej 
mecie, ku nagrodzie, do jakiej Bóg 
wzywa w górę, w Chrystusie Jezusie” 
(Flp 3: 13-14).  

 Zakończę słowami piosenki: 
„Nic nie musisz mówić nic, odpocznij 
we Mnie czuj się bezpiecznie, pozwól 
kochać się, Miłość pragnie ciebie” 

Jola  

������������� 
 

PODZIĘKOWANIE 
 

K iedy po szczęśliw ie przespanej nocy 

oczy podnosisz do nieba, 

by podziękow ać Panu za to co dał 

i co do życia C i trzeba . 

Z a to, żeś u jrzał św iatło dnia,  

za zdrow ie i za rodzinę, 

i za to, że m asz z kim  i d la kogo żyć  

i za now o narodzoną dziecinę. 

Z a to, że słyszysz ptaków  śpiew ,  

za siły do w alki z  pokusam i życia,  

i za to, że poskrom isz gniew  

i  że  n ie m asz nic do ukrycia. 

 Z a to, że m asz z kim  i d la kogo żyć, 

że m asz m iłość i dach nad głową, 

i bez prześladow ań B oga czcić  

i w ierzyć w  B oże Słow o. 

G dy spojrzysz na piękne dzieło B oga 

–  nasz św iat, 

z  radości serce  m ocniej zabije  

i jeszcze żarliw iej B ogu podziękuj   

za to, że jesteś, za to że żyjesz! 

MARIA IGNACEK 
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Według podania, Święta 
Barbara urodziła si ę w Niko-
medii, stolicy Bitynii (dzisiej-
sza Turcja). Była jedynaczk ą, 
córk ą bogatego i wpływowe-
go kupca o imieniu Dioskur.   

Odznaczała się niezwykłą urodą 
i wielkimi zdolnościami, wykształco-
na i inteligentna; o jej rękę ubiegało 
się wielu szlachetnie urodzonych 
młodzieńców, Barbara jednak wszyst-
kich odprawiała. Spotykała się za to, z 
niewielką grupką chrześcijan, którzy 
ukrywali się wówczas przed prześla-
dowaniami ze strony jednego z naj-
okrutniejszych cesarzy Galeriusza 
Waleriusza Maksymiana, ostatniego 
krwawego prześladowcy chrześcijan, 
który w 305 r., po odejściu Dioklecja-
na, został cezarem (współrządcą) 
cesarza Galeriusza. Obaj władcy byli 
zaciekłymi przeciwnikami chrześci-
jan, a Maksymian Daza był wrogiem 

fanatycznym, niezwykle przebiegłym 
i zdecydowanym w działaniu. 

Ojciec Barbary, chcąc uchronić 
dziecko przed wpływami chrześcijań-
stwa, zamknął córkę w wybudowanej 
przez siebie wieży. Zezwalał tylko na 
wizyty różnych nauczycieli. Jak poda-
je legenda jednym z nich był lekarz, 
chrześcijanin, o imieniu Walentiusz, 
który szerzej zapoznał swoją uczenni-
cę z religią chrześcijan. Barbara w 
tajemnicy przed rodzicami, przyjęła z 
rąk swego nauczyciela chrzest. Wy-
rzekłszy się dotychczasowych bogów 
i bogactw ojca postanowiła poświęcić 
się Chrystusowi, żyjąc w dozgonnej 
czystości. Jej postawa rozgniewała 
nienawidzącego fanatycznie chrześci-
jan Dioskura, który zakazał córce 
praktykowania nowej religii, znęcając 
się nad nią psychicznie i fizycznie. 

Barbara jednakże nieugięcie 
trwała w swej wierze. Dręczona przez 
ojca, uciekła w końcu do lasu i ukryła 
się w górskiej grocie. Tam została 
zdradzona przez miejscowego paste-

rza. Ujęta przez służbę ojca została 
przekazana władzom rzymskim. Zo-
stała poddana okrutnym torturom, nie 
chcąc wyrzec się swojej wiary, została 
ścięta mieczem przez swojego ojca w 
roku 306. Jak podaje legenda w nocy, 
poprzedzającą jej śmierć, odwiedził ją 
Pan Jezus, z rąk, którego przyjęła 
Komunię Świętą. 

Początkowo zaliczano ją do 14 
Świętych Orędowników (szczegól-
nych patronów), którzy czuwali nad 
chrześcijanami proszącymi ich o po-
moc. W IV lub VI wieku domniemane 
relikwie św. Barbary przeniesiono do 
Konstantynopola i umieszczono w 
świątyni zbudowanej na jej cześć. 
Według tradycji Kościoła Wschod-
niego w 1108 r. umieszczono je w 
Kijowie, gdzie znajdują się do dnia 
dzisiejszego. Jednak wg tradycji po-
morskiej relikwie głowy św. Barbary 
miały dostać się w ręce księcia po-
morskiego Świętopełka, a następnie 
krzyżaków i długi czas znajdować się 
na terenie ziemi chełmińskiej. 

 
 

Z okazji pięknej i podniosłej uroczystości św. Barbary życzę 
wszystkim naszym Górnikom wiele zdrowia  

i błogosławieństwa Bożego na długie lata ich życia.  

Niech św. Barbara ma ich w swojej opiece szczególnie  
tam w kopalni gdzie nie ma okien i nie widać piękna  

błękitnego nieba i blasku słońca.  

Niech Bóg za wstawiennictwem św. Barbary błogosławi  
naszym rodzinom górniczym i wszystkim  

emerytom Górniczego Stanu. 
 

                                                    Proboszcz Krzysztof  
                                                   wraz z ksi ężmi wikarymi  

GÓRNICZY STAN NIECH ŻYJE NAM! 

Święci na każdy dzień – św. Barbara 

B arbaro, Patronko św ięta,  

o górnikach tw ych pam iętaj.  

Strzeż nas od w szelkiej przygody,  

żyw iołu ognia i w ody.  

W  złej godzinie śpiesz z pom ocą,  

czuw aj z  nam i dniem  i nocą.  

Św ięta B arbaro, podziem i Pani,  

bądź zaw sze z nam i.  
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Św. Barbara jest patronką dobrej 
śmierci, architektów, artylerzystów, 
chorych na dżumę, cieśli, dzwonni-
ków, flisaków, górników, kapeluszni-
ków, kaplic cmentarnych, kowali, 
ludwisarzy, marynarzy, minerów, 
murarzy, pompiarzy, szczotkarzy, 
tkaczy, węglarzy, więźniów, wytwór-

ców sztucznych ogni, załóg fortecz-
nych. Jest orędowniczką w czasie 
burzy i pożarów. 

W ikonografii św. Barbara jest 
ukazywana przede wszystkim jako 
patronka dobrej śmierci w płaszczu z 
welonem, trzymająca kielich z hostią 
lub monstrancję. Przedstawiana rów-

nież z mieczem (symbol jej męczeń-
stwa). Często w tle umieszczano wie-
żę, w której była więziona, z trzema 
oknami symbolizującymi Trójcę 
Świętą. Łacińskie słowo Barbara 
znaczy nie Greczynka, cudzoziemka.  

 

Nauczanie społeczne 
Kościoła wynika z jego misji 
ewangelizacyjnej, u podstaw 
której le ży świadomo ść, iż 
zadaniem Ko ścioła jest urze-
czywistnianie zawsze aktual-
nego posłannictwa Jezusa 
Chrystusa. Nie mo żna zatem 
mówi ć o jakimkolwiek aspek-
cie jego działalno ści bez od-
niesienia si ę do osoby Zba-
wiciela, gdy ż takie spojrzenie 
byłoby nie tylko  niepełne, 
ale wr ęcz stałoby w sprzecz-
ności z funkcj ą jaką pełni 
Kościół.  

W tym kontekście pojawia się 
uzasadnione pytanie, jaki był stosunek 
Chrystusa w czasie Jego ziemskiej 
działalności do problemów życia 
społecznego czy wręcz politycznego. 
Z Ewangelii wyraźnie wynika, że 
bezpośredni udział w sprawowaniu 
życia publicznego był obcy Jezusowi, 
bowiem Jego powołaniem jest zba-
wienie każdego człowieka. Ta misja 
Zbawiciela jest nadal realizowana 
przez Kościół, który stoi na pograni-
czu dwóch światów,  obcując jedno-
cześnie ze świętością samego Boga, 
jak i działając w świecie dotkniętym 
zepsuciem grzechu. Owa podwójna 
natura Kościoła pozwala mu w pełni 
realizować zadania wskazane przez 
Jego Założyciela i Głowę, tj. Jezusa 
Chrystusa. Należy do nich głoszenie 
Bożej nauki oraz przemiana świata 
według jej zasad. Na takich funda-
mentach i wynikających z nich nor-
mach moralnych opiera się całe zaan-
gażowanie Kościoła. 

Nazwa „katolicka nauka spo-
łeczna” – zaczerpnięta została z na-
uczania papieża Piusa XI, który na 
określenie istniejącej już odrębnej 
nauki Kościoła użył terminu: discipli-

na socialis catholica. Papież Jan Pa-
weł II, formułując określenie KNS, 
napisał w encyklice Sollicitudo rei 
socialis, że jest ona „ […] dokładnym 
sformułowaniem wyników pogłębio-
nej refleksji nad złożoną rzeczywisto-
ścią ludzkiej egzystencji w społeczeń-
stwie i w kontekście międzynarodo-
wym, przeprowadzonym w świetle 
wiary i tradycji kościelnej. Jej pod-
stawowym celem jest wyjaśnianie 
rzeczywistości poprzez badanie jej 
zgodności czy niezgodności z nauką 
Ewangelii o człowieku i jego powoła-
niu doczesnym, a zarazem transcen-
dentnym; zmierza zatem do ukierun-
kowania chrześcijańskiego postępo-
wania”. 

Za fundamentalne dzieło z tego 
zakresu uważa się pierwszą encyklikę 
społeczną – Rerum novarum, ogło-
szoną w 1891 r. przez papieża Leona 
XII. Kolejne encykliki wydane przez 
wszystkich niemalże papieży to: Piusa 
XI – Quadragesimo anno (1931), Jana 
XXIII – Mater et Magistra (1961) i 
Pacem in terris (1963), Pawła VI – 
Populorum progressio (1967), Jana 
Pawła II – Laborem exercens (1981), 
Sollicitudo rei socialis (1987) i Cente-
simus annus (1991) oraz Benedykta 
XVI – Caritas in veritate (2009),  a 
także inne liczne dokumenty zawiera-
jące odniesienia do KNS. 

Wraz z objęciem Tronu Piotro-
wego przez Jana Pawła II niezaprze-
czalnie otwiera się nowa faza histo-
rycznych losów nauki społecznej 
Kościoła. Staje się on nie tylko konty-
nuatorem dziedzictwa Jana XXIII, 
Pawła VI i II Soboru Watykańskiego, 
ale także daje swój oryginalny wkład 
do refleksji nad współczesnym świa-
tem. Wielki podziw budzi niezwykła 
wrażliwość  i otwartość Ojca Święte-
go na potrzeby każdego człowieka, 
zwłaszcza upośledzonego czy do-
tkniętego nieszczęściem. 

Jan Paweł II podejmując analizę 
problemów społecznych w encykli-
kach Sollicitudo rei socialis, Laborem 
exercens i Centesimus annus, powraca 
i zachęca do „odczytania na nowo” 
Rerum novarum w kontekście zmie-
niających się znaków czasu, towarzy-
szących ludziom wkraczającym w 
trzecie tysiąclecie. Papież dostrzega-
jąc „rzeczy nowe” schyłku XX wieku, 
wskazuje na koniec pewnej epoki  
i  ukazuje zalążek kolejnej. 

Ogłoszone przez niego encykliki 
są zarówno dialogiem z nauczaniem 
Leona XIII, uznaniem i  kontynuacją 
jego oceny systemów społeczno-
gospodarczych, jak i reakcją na aktu-
alne w chwili ich wydania wydarzenia 
polityczne, czyli transformacje spo-
łeczno-ustrojowe, które nastąpiły po 
załamaniu się systemu państw realne-
go socjalizmu w roku 1989 w Europie 
Środkowej i Wschodniej. 

Odpowiadając na potrzebę jesz-
cze dokładniejszych i bardziej pogłę-
bionych studiów nad bogactwem 
nauczania Jana Pawła, będącego źró-
dłem i inspiracją dla każdego, kto 
podejmuje służbę społeczną i stara się 
świadomie brać współodpowiedzial-
ność na świat, postaramy się przybli-
żyć wkład Jana Pawła II w Katolicką 
Naukę Społeczną. 

Przy pisaniu artykułu korzysta-
łam z: Celary Ireneusz, Czym jest 
katolicka nauka społeczna, w: Ksiądz 
Karol Wojtyła – nauczyciel akademic-
ki. Przesłanie dla studentów ekonomii 
w nauczaniu Jana Pawła II, red. G. 
Polok, Katowice 2003, s. 43 – 63. 

Martyna Pope 
 

 

 

  

Nauczanie Jana Pawła II w kontekście Katolickiej 
Nauki Społecznej 
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W naszej parafii 21 pa ź-
dziernika 2013 r. obchodzili-
śmy  20 – lecie istnienia Gru-
py Pielgrzym. Nasze święto-
wanie rozpoczę liśmy uroczy-
stą  Eucharysti ą  o godz. 
17.00, na  której nasz zało ży-
ciel ks. Eugeniusz Durczok 
wygłosił homili ę. Potem uda-
liśmy si ę  na poczę stunek do 
państwa Kusz. Tam mieli śmy 
okazję porozmawia ć ze sobą 
oraz z kapłanami, którzy  
opiekowali si ę  Pielgrzymami  
przez 20 lat. 

 Był również czas na wspo-
mnienia oraz podziękowania. Wśród 
osób, którym najbardziej należy po-
dziękować  wymienić trzeba  księdza 
Eugeniusza Durczoka- założyciela 
naszej grupy oraz pana  Stanisława  
Drąszczyka  któremu dziękujemy za 
trud i czas poświęcony przy organiza-

cji pielgrzymek. 
Spośród zaproszonych gości 

pragnę wymienić  księży, co opieko-
wali się Grupą Pielgrzym  przez 20 
lat:  
• Ks. Eugeniusz Durczok – założy-

ciel  Grupy Pielgrzym. 
• Ks. Zygmunt Klim – proboszcz  

parafii w Katowicach. 
• Ks. Marcin Ditrich – wikariusz  

parafii w Katowicach. 
• Ks. Arkadiusz Bo-

rowski – wikariusz  
parafii w  Austrii. 

• Ks. Marek  Siedla-
czek – obecny wika-
riusz i opiekun Gru-
py Pielgrzym w na-
szej parafii. 

• Ks. Krzysztof Miki-
ciuk – wikariusz w 
naszej parafii. 

• Ks. Krzysztof Błot-
ko – proboszcz na-
szej parafii. 

 Nasze świętowa-
nie zakończyliśmy mo-
dlitwą, podczas której 

dziękowaliśmy Bogu za 20 lat istnie-
nia oraz prosiliśmy Pana Jezusa za 
wstawiennictwem świętego Krzyszto-
fa o siły na dalsze pielgrzymowanie.  

     
    ks. Marek i Pielgrzymi 

 „Skoro człowiek jest podsta-
wową i zarazem codzienną drogą 
Kościoła, zatem pozostaje sprawą 
zrozumiałą, iż Kościół przywiązuje 
szczególną wagę do okresu młodości 
jako kluczowego etapu życia każdego 
człowieka. Wy, Młodzi, jesteście 
właśnie tą młodością: młodością na-
rodów i społeczeństw, młodością 
każdej rodziny i całej ludzkości — 
również młodością Kościoła. Wszy-
scy patrzymy w Waszym kierunku, 
gdyż przez Was stale niejako na nowo 
stajemy się młodzi. Tak więc Wasza 
młodość nie jest tylko Waszą własno-
ścią osobistą czy pokoleniową — 
należy ona do całokształtu tej drogi, 
jaką przebywa każdy człowiek w 
swym życiowym itinerarium, a zara-
zem jest jakimś szczególnym dobrem 
wszystkich. Jest dobrem samego 
człowieczeństwa. 

 W Was jest nadzieja, ponieważ 
Wy należycie do przyszłości, a zara-
zem przyszłość do Was należy. Na-
dzieja zaś jest zawsze związana z 
przyszłością, jest oczekiwaniem „dóbr 
przyszłych”. Jako cnota „chrześcijań-
ska” jest ona związana z oczekiwa-
niem tych dóbr wiecznych, które Bóg 

przyobiecał człowiekowi w Jezusie 
Chrystusie. Równocześnie zaś ta na-
dzieja, jako cnota „chrześcijańska” i 
„ludzka” zarazem, jest oczekiwaniem 
dóbr, które człowiek wypracuje, ko-
rzystając z talentów danych mu przez 
Opatrzność. 

 W tym znaczeniu — do Was, 
Młodych, należy przyszłość, tak jak 
należała ona niegdyś do pokolenia 
dorosłych — a z kolei wraz z nimi 
stała się teraźniejszością. Za tę teraź-
niejszość, za jej wieloraki kształt i 
profil, dorośli przede wszystkim są 
odpowiedzialni. Do Was należy od-
powiedzialność za to, co kiedyś stanie 

się teraźniejszością wraz z Wami,  
a obecnie jest jeszcze przyszłością”.  

Z fragmentu Listu do młodych  
Jana Pawła II 

 
 Jak co roku w całym 

świecie, tak w naszej parafii 
przeżywali śmy w rocznic ę wy-
boru Karola Wojtyły na Stolic ę 
Piotrow ą 16.10.2013r. Dzień 
Papieski.   

Nasza młodzież przygotowała 
przedstawienie teatralne, które zawie-
rało wybrane sceny z życia błogosła-
wionego Jana Pawła II.  

 Po przedstawieniu miało miej-
sce czuwanie modlitewne przeplatane 
rozważaniami które napisał Jan Paweł 
II. Całość zwieńczyła Eucharystia pod 
przewodnictwem księdza proboszcza 
Krzysztofa.  

 Wyrazy wdzięczności kieruje 
do młodzieży za przygotowanie czu-
wania o bł. Janie Pawle II.  

 Bóg zapłać księdzu probosz-
czowi Krzysztofowi za odprawienie 
Mszy świętej i wygłoszenie homilii,  
a Wam Drodzy Parafianie za obec-
ność i wspólną modlitwę. 

ks. Marek 

20 lat Grupy Pielgrzym 

 
Uroczysta Eucharystia z okazji Jubileuszu 

Czuwanie z bł. Janem Pawłem II 
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 28 października min ęło 
20 lat jak zawi ązał si ę i roz-
począ ł działalno ść nasz para-
fialny chór. Z tej to okazji 
dnia 22 pa ździernika br. 
członkowie chóru zorgani-
zowali sobie skromne oko-
liczno ściowe spotkanie które 
odbyło si ę w restauracji 
„Wenecja” w Rowniu. W spo-
tkaniu wzi ęli udział czynni 
członkowie chóru oraz za-
proszeni seniorzy, którzy z 
uwagi na podeszły wiek lub 
stan zdrowia, zako ńczyli ak-
tywne uczestnictwo w dzia-
łalno ści chóru. 

Spotkanie zaszczycili swą obec-
nością nasi duszpasterze i ks. Diakon 
z Żor jako wysłannik ks. prałata Sta-
nisława Gańczorza, który nie mógł 
osobiście przybyć na nasze spotkanie. 
Ks. diakon przekazał chórowi Dyplom 
z gratulacjami i pozdrowienia. Jak 
zawsze z bukietem kwiatów i dobrym 
słowem na spotkanie przybył prze-
wodniczący rady dzielnicy Jan Mura z 
małżonką. Nie zabrakło też naszych 
organistów, pani Mirki i pana Marci-
na. 

W czasie spotkania wypowie-
dziano bardzo dużo słów serdecznych 
wspomnień, podziękowań za cało-
kształt działalności chóru i życzeń 
dalszej owocnej pracy.  

Nie mogło się obyć bez mini 
występu chóru, a potem wspólnej 
zabawy przy dźwiękach dobrej 
muzyki, zaaranżowanej i wyko-
nanej przez naszego organistę 
pana Marcina. Jubileuszowe 
spotkanie upłynęło w miłej i 
serdecznej atmosferze. 

W tym miejscu chcę ser-
decznie podziękować naszemu 
poprzedniemu jak i obecnemu 
proboszczowi za stworzenie i 
utrzymywanie odpowiedniego 
klimatu sprzyjającego temu że 

chór „COR JESU” mógł powstać, 
rozwinąć się i może istnieć i śpiewać. 
Ks. Markowi dziękuję za obecną 
opiekę duchową. Parafianom - sympa-
tykom chóru dziękuję za życzliwe 
słowa kierowane pod adresem chórzy-
stów. 

Kolejny raz proszę również  
o zasilenie naszych szeregów. 

 
Stanisław Przeliorz 

 
 
 
 
  

,,Śmierć dla tego, kto ma 
spokojne sumienie, jest pocie-
szeniem, radością, przejściem 
prowadzącym do wiecznego 
szczęścia; i przeciwnie, dla tego, 
kto ma grzech na duszy jest 
największym strachem, jaki może 
istnieć, męką, rozpaczą”. 

św. Jan Bosko 
 
Tradycyjnie 1 listopada odbyło 

się wieczorne czuwanie modlitewne 
przy cmentarnym krzyżu. Młodzież 
oazowa wraz z ks. Markiem, 
dopracowaną oprawą muzyczną i 
rozważaniami dostarczyli zgromadzo-
nym wielu wzruszeń. 

„Oazowicze” dzielili się 
refleksjami na temat Uroczystości 
Wszystkich Świętych. Jest to dzień 

uczczenia pamięci tych, co cieszą się 
chwałą nieba, na wzór których 
powinniśmy dążyć do świętości i 
oglądania Boga w życiu wiecznym. 
Świętowanie tego dnia ma charakter 
radosny, wspominamy wszystkich 
tych, którzy żyli przed nami i 
wypełniając Bożą wolę osiągnęli 
wieczne szczęście przebywania z 
Królem Niebios. Młodzież, podczas 
czuwania przypomniała zebranym 
prawdę o powszechnym powołaniu do 
świętości. Każdy z wierzących jest 
powołany do świętości, jednak nie 
może osiągnąć jej własnymi siłami - 
konieczna jest pomoc Miłosierdzia 
Bożego. W czasie czuwania były 
przemyślenia na temat świętości, 
która nie jest ponura czy smutna. 
Świętość jest może i trudna, ale to 
przede wszystkim radość. Wystarczy 
proste, chwalebne życie według 

Bożych przykazań. Nasza świętość 
będzie się uszlachetniać, jeśli 
będziemy uczciwie pracować zgodnie 
ze swoim powołaniem i modlić się do 
Boga.  

Modlitwa Koronką do Bożego 
Miłosierdzia ubogacona wspólnym 
śpiewem i przedstawionymi reflek-
sjami wywołała wśród zgromadzo-
nych wiele przeżyć wewnętrznych. To 
wszystko miało na nowo uświadomić 
obecnym, że świętość nie jest 
zarezerwowana tylko dla niektórych, 
ale przeznaczona dla każdego, bo 
przecież 1 listopad - Wszystkich 
Świętych, jest też naszym świętem. 
Zwieńczeniem czuwania, wokół 
cmentarnego krzyża było odśpiewanie 
Apelu Jasnogórskiego. 

    K.P. 
 

 
W imieniu ks. Proboszcza życzenia 

chórowi zło żył ks. prałat Rudolf 
Brom 

20 lat z chórem „Cor Jesu” 

 
Wspólna zabawa przy dobrej muzyce 

Czuwanie modlitewne młodzieży oazowej 
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18 października 2013 r.  
w obecno ści przedstawicieli 
Ruchu Szensztackiego z ca-
łego świata ks. kard. Stani-
sław Ryłko w Szensztat, 
miejscu narodzin Apostol-
skiego Ruchu Szensztackigo 
otworzył Rok Jubileuszowy, 
poprzez symboliczne otwar-
cie drzwi sanktuarium. 

Ojciec Heinrich Walter, Prze-
wodniczący Prezydium Generalnego 
Ruchu Szensztackiego przywitał wy-
słannika Ojca Świętego Franciszka 
takimi słowami: „W imieniu zgroma-
dzonej tutaj i obecnej w świecie Ro-
dziny Szensztackiej, która łączy się z 
nami, witam serdecznie Księdza Kar-
dynała jako pierwszego pielgrzyma 
Roku Jubileuszowego 2014 tutaj, przy 
Sanktuarium. Z radością pielgrzymu-
jemy do Domu naszego Pana i otwie-
ramy drzwi Chrystusowi. Pragniemy 
otworzyć drzwi domów, wspólnot i 
serc, aby mogły wlać się w nie stru-
mienie łask chrystusowych. Dane jest 
nam tego doświadczyć na tym miejscu 
od 100 lat w szkole Maryi. Jest to też 
nasze pragnienie na jubileusz 100-
lecia Ruchu Szensztackiego.” 

W homili wygłoszonej podczas 
mszy św. ks. kard. S. Ryłko powie-
dział: „Dlatego chciałbym dzisiaj z 
wami powrócić do dnia 18 paździer-
nika 1914 roku. Młody pallotyn, Oj-
ciec Józef Kentenich, któremu zostało 
powierzone zadanie ojca duchownego 
w Domu Studiów w Szensztacie, 
razem z grupą uczniów zawiera akt, 
który przechodzi do historii jako po-
czątek Ruchu. W małej kaplicy św. 
Michała w dolinie Szensztatu zostaje 
wówczas zawarte rzeczywiste przy-
mierze miłości z Maryją. Ojciec Ken-
tenich zaprosił młodych, by życiem 
okazali miłość Matce Bożej i przez to 
„sprowadzili” Ją do małej kaplicy, 
aby stąd mogła rozwinąć całą swoją 
matczyną działalność. W swoim wy-
kładzie Ojciec Kentenich powiedział: 
„Wszyscy, którzy do tego miejsca 
przybywają, aby się w nim modlić, 
powinni doświadczyć wielkości Ma-
ryi, stwierdzając: Dobrze nam tu być. 
Zbudujemy tu trzy przybytki. To 
powinno być nasze ulubione miej-
sce!” 

Przymierze miłości – to serce 
Ruchu, źródło duchowego życia i 
owocności Ruchu w tych stu latach. 
Przymierze miłości, wasz charyzmat! 
A wszystko koncentruje się na tym 
miejscu, w Prasanktaurium Mater Ter 
Admirabilis (MTA). Stąd i z wielu 
szensztackich sanktuariów na całym 
świecie działa Ona jako Wychowaw-
czyni „nowego człowieka” i „nowej 
wspólnoty”, których Kościół tak pil-
nie potrzebuje.” 

Również w Polsce w dniu 26 
października Noncjusz Apostolski ks. 
abp. Celestino Miglione otworzył 
obchody 100 lecia Ruchu Szensztac-
kigo. W otwarciu Roku Jubileuszo-
wego oraz Sympozjum pod tytułem 
„Szensztat darem dla Kościoła” 
uczestniczył również i słowo wstępne 
wygłosił ks. bp. Paweł Cieślik Protek-
tor Ruchu Szensztackigo w Polsce 
oraz ks. kard. Kazimierz Nycz metro-
polita warszawski. 

Równocześnie we wszystkich 
sanktuariach i wspólnotach Ruch 
Szensztackigo w Polsce nastąpiło 
otwarcie Roku Jubileuszowego. 

Członkowie i wspólnoty Ruchu 
Szensztackiego w Polsce na drodze 
do jubileuszu 2014 podejmują sze-
reg inicjatyw i projektów , które są 
wyrazem zaangażowania apostolskie-
go i osobistej pracy ascetycznej, ma-
jących swe źródło w codziennym 
życiu przymierzem miłości z MTA. 
Podjęte inicjatywy i projekty to m.in.: 
− 100 kręgów PIELGRZYMUJ Ą-

CYCH SANKTUARIÓW MAT-
KI BO ŻEJ, 

− Nowe grupy rodzin darem apo-
stolskim na jubileusz 2014, 

− Szlaki  i miejsca pobytu o. Ken-
tenicha w Polsce, 

− Szensztacka Szkoła Animatora, 

− Akademia Rodziny, 

− Niedziela powołań, 

− Wolontariat dla Ciebie i inne. 

Ogólnopolskie uroczystości 
jubileuszowe 100-lecia Ruchu 
Szensztackiego odbędą się na Jasnej 
Górze dniach 29-30.03.2014 roku, 
natomiast obchody w Diecezji Ka-
towickiej z udziałem ks. abp. Wik-
tora Skworca będą miały miejsce w 
parafii św. Marii Magdaleny w 
Radlinie Dolnym. Serdeczne zapra-
szamy członków i sympatyków Ru-
chu Szensztackiego do włączenia się 
w obchody jubileuszowe, jak rów-
nież wsparcie modlitewne. 

G. Piecha  

������������������������    

Na Roraty! 
 

N oc grudniow a, czarna, głucha 

leży ponad św iatem , 

m roźny w icher w  okna dm ucha 

rzeźbi na n ich kw iaty. 

N a kościelnej w ieży 

kołyszą się dzw ony 

głos z oddali falą bieży 

w  różne św iata strony. 

P rzed bogatych trafia progi 

i też w  biedne chaty 

sen  przeryw a ludziom  błogi 

w oła na roraty! 

Z ew sząd śpieszy lud w  m ilczeniu  

do św iątyni progów  

w szyscy m yślą ku zbaw ieniu  

i o  przyjściu B oga. 

P rzed ołtarzem  pleban siw y 

w  górę dłonie w znosi 

„Spuście nam  na ziem skie n iw y” 

lud z pokorą prosi. 
 

Marta Pi ątek 
 

Jubileusz 100 – lecia Ruchu Szensztackiego 
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W niedziel ę 27 X w na-
szym ko ściele odbyła si ę 
Msza św. w intencji Krystiana 
Dziuroka, zaginionego w Al-
pach szwajcarskich, w 
pierwszą  rocznic ę po tym 
tragicznym zdarzeniu. Po 
Mszy św. spotkała si ę w bo-
guszowickiej harcówce bli ż-
sza i dalsza rodzina, przyja-
ciele, koledzy – wszyscy, 
którzy maj ą w miłej pami ęci 
Krystiana, by dowiedzie ć się 
o jego ostatnich prze życiach 
w ulubionych górach. Spo-
tkanie prowadził brat zagi-
nionego dr hab. Adam Dziu-
rok. 

Piękny artykuł o szlachetnej po-
staci Krystiana ukazał się 27 X w 
Gościu Niedzielnym pt. „Ciała nie ma, 
serce zostało.” Nie będę tego artykułu 
streszczała, bo każdy mógł się zapo-
znać z jego treścią, ale dodam tylko, 
że nadal trwa więź rodziny Krystiana 
ze wspomnianym w nim Stowarzy-

szeniem „Razem”, które organizuje 
kolonie dla niepełnosprawnych. Na 
Mszę św. i spotkanie przybyły z Cie-
szyna niepełnosprawne dzieci i osoby 
starsze, z Tomkiem i jego mamą, 
którymi Krystian jako wolontariusz aż 
16 razy opiekował się na koloniach. 
W przepełnionej salce, na dużym 
ekranie, przy akompaniamencie na-
strojowej gry na akordeonie chrze-
śniaka zaginionego, pokazano zdjęcia 
Krystiana zdobywającego szczyty we 
wcześniejszych wyprawach oraz 
przypuszczalne miejsce, gdzie zagi-
nął. Ukazano także ołtarz polowy, 
gdzie rok temu, i w tym roku ks. prob. 
Stanisław Gańcorz, przyjaciel Kry-
stiana, odprawił Mszę św. W pobliżu 
tego miejsca, dokąd można dotrzeć o 
każdej porze roku, rodzina przymo-
cowała do skały krzyż upamiętniający 
zaginionego Krystiana. Jego też upa-
miętniono na boguszowickim cmenta-
rzu, kładąc na grób matki kamień 
przywieziony z Alp z wyrytym na nim 
epitafium. 

Jako jedna z redagujących arty-
kuły do „SE” dodam jeszcze, że to 
Krystian zachęcał mnie do pisania i 
bezinteresownie odwoził mnie ze 
spotkań redaktorów swoim samocho-
dem do Szerokiej, a redaktora dr. 
Alfreda Murę do Rybnika. Powtórzę 
jeszcze raz - Bóg zapłać. 

Zaginięcie Krystiana sprawiło 
smutek całej rodzinie i jego przyjacio-
łom, ale najwięcej Ojcu, niedawno 
owdowiałemu, który w rozmowie 
prywatnej wyznał, że ból po stracie 
41- letniego syna jest tym większy, że 
syn był człowiekiem bardzo dobrym, 
o czym przypominają wszyscy składa-
jący wyrazy współczucia. Jemu obie-
cał Krystian powrót na urodziny. 
Obietnicy nie dotrzymał.  

Wierzymy święcie, że nieodża-
łowany Krystian został zaproszony na 
lepszą ucztę w niebie. 

 
Helena Białecka 

 

14 września ministranci 
naszej parafii wzi ęli udział w 
turnieju o Puchar Wójta Paw-
łowic.   

W zawodach wzięło udział kil-
kanaście drużyn, z czego aż dwie z 
naszej parafii w kategoriach: Szkoła 
Podstawowa oraz Gimnazjum i Starsi. 
Był to wyjątkowy turniej, ponieważ 
nasi ministranci po raz pierwszy za-
grali w swoich oficjalnych strojach, 

co najwidoczniej przyniosło im szczę-
ście, gdyż drużyna ze Szkoły Pod-
stawowej zajęła w zawodach II 
miejsce.  

Cel został osiągnięty dzięki du-
chowi walki i dobremu zgraniu na-
szych zawodników. Od przeciwników 
nie odstąpili nawet o krok, najlepszą 
zaś grą odznaczył się Roman Liszka, 
który był jednocześnie kapitanem 
drużyny.  

Drużyna Gimnazjalistów i Star-
szych musiała zadowo-
lić się jedynie zwycię-
stwem w ostatnim 
meczu i zajęciem trze-
ciego miejsca w grupie. 
Na turnieju wszyscy 
dobrze się bawili. Ma-
my nadzieję, że swoją 
formę nasi ministranci 
powtórzą odnosząc 
zwycięstwo w kolej-
nych turniejach. Star-
szych najwyższy czas 
zmotywować do pracy. 

  Ł.K.   

 
Obud ź się narodzie… 

*** 
O budź się narodzie cały 

G dyż się rodzi Jezus m ały 

Jego łaska, Jego tchnien ie 

W szystkim  niesie nam  Z baw ienie 

G dy k lękam y tam , przy żłobie 

Czcim y Jezu B oga w  T obie     

 
Maria Ignacek 

Zaginął, ale pozostał w naszej pamięci 
 

Turniej o Puchar Wójta Pawłowic 

 
Odbieraj ąc pami ątkowy puchar za II miejsce 

„Głos się rozlega: Drogę dla 
Pana przygotujcie na pustyni, 

wyrównajcie na pustkowiu 
gościniec naszemu Bogu! 
NIECH SIĘ PODNIOSĄ 

WSZYSTKIE DOLINY…” 
(Iz 40, 3-4) 

„Odwagi! Nie bójcie się! Oto 
wasz Bóg (...) ON SAM przy-

chodzi, aby was zbawić” 
(Iz 35, 4) 
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21 listopada 2013r  odbył 
się rejonowy etap  XIX Kon-
kursu Wiedzy Biblijnej dla 
uczniów szkół podstawo-
wych organizowany przez 
Wydział Katechetyczny Kurii 
Metropolitalnej w Katowi-
cach. W tym roku fundamen-
tem była Ewangelia według 
św. Mateusza. 

Pierwszy etap na poziomie 
szkolnym, który pozwolił wyłonić 
trzech uczniów najlepiej znających 
Ewangelię według św. Mateusza, 
odbył się 24 października 2013 w SP 
nr 20 w Gotartowicach i ZSP nr 6 w 
Boguszowicach. Wsród najlepszych 
znaleźli się: Małgorzata Sojka, Teresa 
Kuczera, Radosz Werner z Gotartowic 
oraz Franciszek Araszczuk, Szymon 
Piontek i Emilia Zimnol z Boguszo-
wic. Uczniom pomagali i zachęcali 
ich do pracy katecheci: Barbara Sojka, 

Alina Macionczyk i ks. Marek Siedla-
czek. 

W tym roku drugi etap na po-
ziomie rejonu odbył się w SP nr 3 w 
Rybniku i wzięło w nim udział 83 
uczniów szkół podstawowych z Ryb-
nika i rejonu rybnickiego. Nasza 
parafianka Małgorzata Sojka z SP 
nr 20 w Gotartowicach zajęła wy-
różnione nagrodą 5 miejsce. Gratu-
lujemy!!!  

Gratulacje należą się wszystkim 
uczestnikom Konkursu, gdyż wykaza-
li się ogromną wiedzą, a test wcale nie 
był łatwy.  

Oto kilka przykładowych pytań, 
na które musieli odpowiedzieć 
uczniowie podstawówek (przy udzie-
laniu odpowiedzi nie mogli korzystać 
z Pisma Św.) 
1. W 11 rozdziale Ewangelii wg św. 

Mateusza Jezus robi wyrzuty 
trzem miastom, bo mimo dokona-

nych cudów nie nawróciły się. Za-
znacz prawidłową odpowiedź. 
a. Betsaida, Jerozolima, Kafarnaum 
b. Jerozolima, Nazaret, Korozain 
c. Kafarnaum. Korozain, Jerycho 
d. Korozain, Betsaida, Kafarnaum 

2. Kogo uzdrowił Jezus po uroczy-
stym wjeździe do Jerozolimy? 
a. niewidomych i chromych 
b. niewidomych i głuchych 
c. chromych i trędowatych 
d. opętanych i głuchych 

3. Co kupili Arcykapłani za srebrniki 
oddane przez Judasza? 

4. Uzupełnij cytat:  „wygląd ……….  
umiecie rozpoznawać, a ……….  
………..  nie potraficie. 

5. Kto do kogo wypowiedział słowa:  
„Zgrzeszyłem wydając krew nie-
winną”. 

Barbara Sojka 
P.S.  Odpowiedzi do pytań na końcu 
numeru                                                                                         

Państwo Maria i Zenon 
Pałka zwi ązek mał żeński za-
warli 18.07.1953 r. w naszym 
kościele parafialnym.   

Pan Zenon pracował na kopalni 
Jankowice jako górnik strzałowy, 
obecnie emeryt, natomiast Pani Maria 
zajmowała się domem. Mają czworo 
dzieci: dwie córki i dwóch synów i 
doczekali się ośmiu wnuków i sied-
miu prawnuków. Chociaż są schoro-
wani, cieszą się dobrym samopoczu-
ciem w gronie rodziny.  

Państwo Pałka składają gorące 
podziękowania ks. Rudolfowi za od-
prawienie Mszy św., kapłanom naszej 
parafii za przekazane życzenia oraz 
wszystkim uczestnikom jubileuszowej 
Eucharystii.  Serdeczne Bóg Zapłać! 

W piątek 27 wrze śnia b.r. 
Ogólnopolski Dzie ń Przed-
szkolaka był hucznie obcho-
dzony tak że w naszym Ze-
spole.   

Przedszkolaki z wszystkich grup 
uczestniczyły we wspólnej zabawie, 
którą rozpoczęły od odśpiewania 
Hymnu Przedszkolaka. Razem z 
dziećmi świętowali nauczyciele. Wy-
darzeniem szczególnym podczas uro-
czystości była inscenizacja utworu  
J. Tuwima pt. „Rzepka” przygotowa-
na przez rodziców.  

Składamy serdeczne podzię-
kowania rodzicom, którzy swoim 
występem sprawili niezwykle miłą 
niespodziankę naszym przedszkola-
kom oraz Panu Maćkowi K. za 
oprawę muzyczną  podczas uroczy-
stości. 
 

 
 
 
 
 
 

Przedszkolna grupa 
„Groszki” (4-latki) poprosiła 
ksi ędza Proboszcza o spo-
tkanie w ko ściele.  

Dzieci razem z naucz. Ireną So-
bik pragną poznać wszystkie najważ-
niejsze obiekty swojej Małej Ojczy-
zny - dzielnicy Boguszowice. 21 li-
stopada ksiądz Proboszcz najpierw 
oprowadził „Groszki” po probostwie. 
Najbardziej spodobały się dzieciom 
stoły do gry w piłkarzyki i w bilard. 
W kościele ksiądz Proboszcz bardzo 
ciekawie opowiadał dzieciom o świę-
tych i błogosławionych uwiecznio-
nych w posągach i witrażach. Na 
pamiątkę dzieci otrzymały obrazki z 
aniołkami, a ksiądz Proboszcz laurkę.  

Przedszkolaki  
w naszej świątyni 
i na probostwie 

Dzień Przedszko-
laka w ZSP nr 6  

w Boguszowicach 

XIX Konkurs Wiedzy Biblijnej 

60 lat małżeństwa 
Państwa Marii  
i Zenona Pałka 
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Na począ tku pa ździerni-
ka został ogłoszony w SP 16 
konkurs na wykonanie „Naj-
piękniejszego Ró żańca”. Do 
15 października uczniowie 
klas I-VI mogli przynosi ć wy-
konane przez siebie ró żańce.  
 

Konkurs cieszył się ogromnym 
zainteresowaniem, o czym świadczy 
ilość zebranych prac, a było ich ponad 
70. 

Do wykonania sznurów różań-
cowych uczniowie wykorzystali naj-
różniejsze materiały, m.in.: kasztany, 
żołędzie, śrubki, makaron, muszelki, 
nakrętki, cukierki, masę solną, chrup-
ki itp.  

Dzieci wykazały się ogromną 
pomysłowością i oryginalnością dla-

tego komisja miała nie lada problem z 
wyłonieniem zwycięzców, po długich 
obradach okazało się to niemożliwe. 
Dlatego postanowiono, że nagrodzone 
zostaną wszystkie dzieci, które wzięły 
udział w konkursie. 

Wszystkie konkursowe prace 
można było podziwiać najpierw na 
wystawce w szkole, a następnie w 
naszym kościele parafialnym. 

Naszym uczniom dziękujemy za 
udział w konkursie i tak jak bł. Jan 
Paweł II zachęcamy: „Módlcie się, 
módlcie się wiele, każdego dnia od-
mawiajcie cząstkę różańca”. 

                                                        
    Alina Macionczyk 

Kazimiera Macionczyk 
Lucyna Habraszka  

 

Jest ju ż tradycj ą corocz-
ne spotkanie Seniorów i Ju-
bileuszowych Par Mał żeń-
skich, organizowane przez 
Radę Dzielnicy Gotartowice. 
W bieżącym roku uroczy-
stość ta odbyła si ę 23 wrze-
śnia w miejscowej sali OSP. 
Przemiła atmosfera tworzona 
przez gospodarzy oraz ze-
spół wokalno-muzyczny „Ga-
ma” sprzyjała zabawie i 
wszelkim rozmowom.   

Uczestników  i zaproszonych 
gości poczęstowano kawą i ciastkiem 
oraz smacznym obiadem przygotowa-
nym przez pana Marcina Ulmana. 

Najstarszym mieszkańcem Go-
tartowic jest pan Alojzy Frelich, który 
w bieżącym roku ukończył 102 lata, 
zaś najstarszą parą małżeńską pań-
stwo Jadwiga i Emil Rojkowie, ob-
chodzący w tym roku 63 lata pożycia 
małżeńskiego. Najstarszym parom 
małżeńskim i parom jubileuszowym 
obchodzącym jubileusz 45, 50, 55 i 
60-lecia wykonano pamiątkowe zdję-
cie. Swą obecnością uroczystość za-

szczycili: Pełnomoc-
nik Prezydenta Mia-
sta Rybnika  pan 
Janusz Koper, radni 
pan Leszek Kuśka i 
pan Szymon Musioł, 
prezes OSP pan Piotr 
Tkocz. 

Rada Dzielnicy 
serdecznie dziękuje 
wszystkim uczestni-
kom za udział w 
spotkaniu. 

                                                                                                           
Wiesława Hulim  

 

MILCZENIE 
 

Długo nic nie pisałem, 
wybrałem postawę milczenia,  
wiele w tym czasie się stało, 
dużo jest do powiedzenia.  

Walczyłem ze samym sobą,  
zbyt wiele razy przegrałem,  

lecz w końcu przyszło zwycięstwo,  
znowu z upadku powstałem! 

Mam za co Bogu dziękować, 
bez Niego nie dałbym rady,  
On jest na wszystko lekiem,  

nie ma w tym grosza przesady!  

Ciągle mi daje szansę,  
bym wrócił znowu do Niego,  

bym wyznał swe wszystkie grzechy,  
i wrócił do Źródła Żywego. 

Ciągle brakuje mi wiary,  
tak mocnej,  by pokonać siebie,  

by przemóc swoje słabości  
i kroczyć ku szczęściu w niebie.  

Jestem ułomnym narzędziem, 
w ręku mojego Boga,  

na myśl o mojej słabości   
często ogarnia mnie trwoga.  

Lecz ufam wciąż nieustannie,  
i w ciszy duszy w to wierzę, 
że On tam nade mną czuwa  

i wciąż od złego mnie strzeże! 
 

Piotr Dmitrzak 

 
Wykonane przez uczniów Ró żańce 

Spotkanie Seniorów  
w Gotartowicach 

 
 

Konkurs „Mój najpiękniejszy Różaniec” 
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29. 11. 2013 r. – piątek – godz. 15.00 

1. Rajska niep. od początku 
2. Rajska niep. od końca (do spotkania) 

30. 11. 2013 r. – sobota – godz. 10.00 

1. Rajska parz. od początku 
2. Rajska parz. od końca 

3. Braci Nalazków parz. od końca 

01. 12. 2013 r. – niedziela – godz. 14.00 

1. Braci Nalazków niep. od końca 
2. Braci Nalazków niep. od początku 

02. 12. 2013 r. – poniedziałek – godz. 16.00 

1. Jaśminowa od końca 
2. Spokojna od końca 

3. Jastrzębska nr 5, 7a, 7b 

03.12. 2013 r. – wtorek – godz. 16.00 

1. Sztolniowa domki od początku 
2. Sztolniowa domki od końca 

04.12.2013 – środa – BARBÓRKA 

05. 12. 2013 r. – czwartek – godz. 16.00 

1. Grabowa od końca 
2. Kruczkowskiego od końca 

06. 12. 2013r. – piątek (św. Mikołaja) godz. 15.00 

1. Bagnista od początku i ul. Niska 
2. Ziołowa od początku 

07.12.2013 r. sobota – godz.10.00 

1. Szybowcowa od końca 
2.  Szybowcowa od 48 (od mostu  

w kierunku Gotartowic) 
3. Szybowcowa od początku 

08. 12. 2013 r. – niedziela – godz. 14.00 

1. Jutrzenki od końca 
2. Jutrzenki od początku 

3. Jutrzenki od 68k do początku 

09.12.2013 r. poniedziałek – godz. 16.00 

1. A. Ludowej nr 25a, 25b, 25c, 25d 
2. A. Ludowej nr 27a, 27b, 27c, 27d, 27e 

10. 12. 2013 r. – wtorek – godz. 16.00 

1. Kolberga od końca 
2. Kolberga od początku 

 

11. 12. 2013 r. – środa – godz. 16.00 

1. Sztolniowa nr 20a, 20b, 22a, 22b 
2. A. Ludowej nr 29a, 29b, 31a, 31b 

3. A. Ludowej nr, 31c, 31d, 31e 

12. 12. 2013 r. – czwartek – godz. 16.00 

1. Spacerowa od początku 
2. Spacerowa od końca 

3. Sztolniowa nr 40a, 40b, 40c, 40d 

13. 12. 2013r. – piątek – godz. 15.00 

1. Mokra od początku 
2. Baczyńskiego od początku 

3. A. Ludowej domki od końca 

14. 12. 2013 r. – sobota – godz. 10.00 

1. Żorska parz. od Żor potem niep. od Rybnika 
2.  Jasna i Szeptyckiego 

15. 12. 2013 r. – niedziela – godz. 14.00 

1. ul. Gronowa niep. od początku 
2. ul. Gronowa niep. od końca 

3. ul. Gronowa parzyste od końca 

16. 12. 2013 r. – poniedziałek – godz. 16.00 

1.Sołtystwo od końca 
2. Jemiołowa od końca 

17. 12. 2013 r. – wtorek – godz. 16.00 

1. Dunikowskiego parz. od pocz. 
2. Dunikowskiego niep. od pocz 

18. 12. 2013 r. – środa – godz. 16.00 

1. Nowomiejska niep. od końca 
2. Nowomiejska niep. od początku 

19. 12. 2013 r. – czwartek – godz. 16.00 

1. Nowomiejska parz. od końca 
2. Nowomiejska parz. od początku 

20. 12. 2013 r. – piątek – godz. 15.00 

1. Strażacka niep. od końca 
2. Św. Wawrzyńca oraz Strażacka  

parz. od początku 
3. Strażacka parz. od początku 

21. 12. 2013 r. – sobota – godz.10.00 

1.  Kłokocińska niep. od końca 
2. Kłokocińska niep. od początku 

 

Odwiedziny Duszpasterskie 2013/2014 
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22. 12. 2013 r. – niedziela – godz. 14.00 

1. Ziemska od początku 
2.  Ziemska od końca 

 
Kolęda poświąteczna 2013/2014 

27. 12. 2013 r. – piątek – godz. 10.00 

1. Zapłocie nie parz. od końca 
2. Zapłocie parz. od początku 

28. 12. 2013 r. – sobota – godz. 10.00 

1. Kłokocińska parz. od początku 
2. Kłokocińska parz. od końca 

i Zadumy 
3. Kłokocińska parz. od 28 w kierunku  

Kłokocinia do spotkania 

29. 12. 2013 r. – niedziela – godz. 14.00 

1. Błękitna od początku 
2. Błękitna od końca  

3. Buchalików parz. od początku 

30. 12. 2013 r. – poniedziałek – godz. 15.00 

1. Buchalików niep. od początku 
2. Buchalików niep. od końca 

Po  Nowym Roku 2014 

02. 01. 2014 r. – czwartek – godz. 15.00 

1. Jastrzębska nr 15a, 15b, 15c, 17a, 17b, 17c 
2. Jastrzębska nr 9a, 9b, 11a, 11b, 19, 40 

03. 01. 2014 r. – piątek – godz. 15.00 

1. Samotna od początku 
2. Cedrowa i Cyprysowa. 

ul. Krzywoń od końca 

04. 01. 2014 r. – sobota – godz. 10.00 

1. Małachowskiego niep. od początku 
2.  Małachowskiego niep. od końca 

05. 01. 2014 r. – niedziela – godz. 14.00 

1.  Małachowskiego parz. od początku 
2.  Małachowskiego parz. od torów 

3. Urocza od początku 

06.01.2014 r. poniedz. – Trzech Króli –  
godz. 15.00 

1. Gotartowicka parz. od początku 
2. Gotartowicka parz. od końca 

3.  Zgodna od końca 

07. 01. 2014 r. – wtorek – godz. 16.00 

1. Gotartowicka niep. od początku 
2. Gotartowicka niep. od końca 

08. 01. 2014 r. – środa – godz. 16.00 

1. Sztolniowa nr 26a, 26b, 26c, 26d 
2. Sztolniowa nr 28a, 28b, 32a, 32b 
3. Sztolniowa nr 32c, 32d, 32e, 32f 

09.01.2014 r. – czwartek - godz.16.00 

1. Jastrzębska nr 2a, 2b, 3, 4, 6, 8 
2. A. Ludowej nr 37a, 37b, 37c, 37d 
3. Węglowa nr 1a, 1b, 2a, 2b, 4a, 4b 

10.01.2014 r. - piątek - godz.15.00 

1. Pochyła od końca 
2. Pochyła od początku 

3. Przejazdowa od początku 

11. 01. 2014 r. – sobota – godz. 10.00 

1.  Boguszowicka niep. nr 25b – 39l 
2.  Boguszowicka niep. nr  41c – 79 

3.  Boguszowicka niep. od końca do 81 

12. 01. 2014 r. – niedziela – godz. 14.00 

1.  Boguszowicka parzyste od Ligoty 
oraz Łukasiewicza i Brzeziny Miejskie 

2. Od pani Oleś do Pani Tymich 
3. Boguszowicka parzyste od cmentarza 

w kierunku pani Tymich. 

13.01.2014 r. – poniedz. – godz.16.00 

1. A. Ludowej nr 19a, 19b, 21a, 21b 
2.  A. Ludowej nr 23a, 23b, 23c 23d, 23e, 23f 

14. 01. 2014 r. – wtorek – od godz. 16.00 

1. A. Ludowej nr 33a, 33b, 33c, 35a, 35b 
2. A. Ludowej nr 35c, 35d, 35e, 35f 

15. 01. 2014 r. – środa – od godz. 16.00 

1. Sztolniowa nr   42a, 42b, 46a, 46b 
2. Sztolniowa nr 48a, 48b, 50a, 50b 

16. 01. 2014 r. – czwartek – od godz. 16.00 

1. Jesienna od początku 
2. Jesienna od końca 

3 kapłan – kolęda dodatkowa. 
 

Wszelkie uwagi  (ewentualne braki)  dotyczące 
planu odwiedzin duszpasterskich prosimy zgła-

szać w kancelarii parafialnej. 
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Bywa czę sto tak, że za-
stanawiamy si ę nad tym, jaki 
jest sens naszej modlitwy, 
jak mamy si ę modli ć, czego 
tak naprawd ę żąda od nas 
Bóg. Zadajemy sobie bez 
końca pytania, a odpowied ź 
znajdujemy w Pi śmie Świę-
tym. 

 Modlitwy nauczył nas Pan Je-
zus słowami: „Ojcze nasz, który jesteś 
w niebie, niech się święci Twoje imię” 
(Mt 6: 9), we wszystkich naszych 
sprawach zwracać się mamy do na-
szego Ojca, który się o nas troszczy  
i naprawdę chce być naszym Bogiem. 
Jest naszym Twórcą, więc najlepiej 
wie, co jest dla nas najlepsze. Pan 
Jezus wiele razy dał przykład długiej, 
pełnej skupienia modlitwy. Jeżeli 
sprawa, o którą się modlimy jest trud-
na i wymaga większego zaangażowa-
nia, to musimy więcej wykazać wy-
siłku i pracy w Panu: „Przeto, bracia 
moi najmilsi, bądźcie wytrwali i nie-
zachwiani, zajęci zawsze ofiarnie 
dziełem Pańskim, pamiętając, że trud 
wasz nie pozostaje daremny w Panu 
(1 Kor 15: 58).  

Czasami bywa tak, że ulegamy 
zniechęceniu, odnosimy takie wraże-
nie, że szukamy czegoś, sami nie 
wiedząc, czego. Wszystko powinno 
być takie proste i oczywiste, ale sami 
wszystko komplikujemy, wymyślamy, 
tworzymy jakiś przedziwny, niczym 
nie uzasadniony klimat. Jak dzieci 
bawiące się w piaskownicy, nagle 
jednej z dziewczynek nie podoba się 
zabawa jednego z chłopców, posta-
nawia pozbierać swoje zabawki  
i przenieść się do innej piaskownicy. 
Jednak mama nie pozwala dziew-
czynce zmienić piaskownicy, pyta  
o powód chęci zmiany piaskownicy, 
więc dziewczynka tłumaczy mamie 
powód, dla, którego chce zmienić 
miejsce. Mama tłumaczy dziewczyn-
ce, że nie można tak po prostu obra-
żać się, zmiana miejsca to nie jest 
dobre rozwiązanie, tylko należy po-
rozmawiać z kolegą, może był  jakiś 
powód takiego zachowania, albo mo-
że miał inny pomysł na zabawę.  

Przykład z piaskownicą można 
przyrównać do zachowania ludzi 
dorosłych. Mężczyźni mają precyzyj-

nie określone cele, zamiary, natomiast 
kobiety, same tak do końca nie wiedzą 
co chcą. Tak niby wiedzą, ale kiedy 
trzeba podjąć ważną decyzję, to się 
zastanawiają, analizują, potrzebują 
przemyślenia, często pytają o zdanie 
innych. 

Każda z nas, może większość 
chciałaby choć trochę być podobną do 
naszej Świętej Mamy Bożej Rodzi-
cielki, która nie wahała się przyjąć 
wolę naszego Ojca Niebieskiego, nie 
zastanawiała się, nie analizowała 
danej sytuacji, tylko z pokorą i odwa-
gą przyjmowała wolę Pana. 

Rozpoznanie woli naszego Ojca 
jest niezmiernie trudne, dlatego ciągle 
musimy jej szukać, a pomaga nam w 
tym modlitwa, nie króciutka, ale długa 
i pełna skupienia. Ważne, żeby nie 
zapominać o  słowach: „Boże, bądź 
wola Twoja”. W Biblii czytamy o tym 
jak uczniowie dziwili się, że nie mogli 
uzdrowić chłopca, po czym Pan Jezus 
wyjaśnił, dlaczego tak się stało: „Ale 
ten rodzaj nie wychodzi inaczej, jak 
tylko przez modlitwę i post” (Mat 
17:21). Poprzez modlitwę wchodzimy 
w przyjazne, pełne miłości obcowanie 
z Panem Bogiem. Takie przyjazne, 
pełne miłości obcowanie z Bogiem, 
przemienia, daje siłę do ujawnienia 
się tego, co od Boga pochodzi (Ta-
jemnice Światła- Przemienienie na 
Górze Tabor). Najbardziej przemienia 
spotkanie z Bogiem żywym obecnym 
w Eucharystii, przy stole Chleba Pań-
skiego. Te spotkania, w których  jed-
noczysz z nami, w których dajesz nam 
siebie, karmisz swoim Ciałem i Krwią, 
przyjmujesz nas z miłością- te spotka-
nia nadają naszemu trudowi na dro-
gach świata ostateczny sens….” 
(Skarbiec Modlitw i Pieśni, str. 141) 

To właśnie Eucharystia ma de-
cydujący wpływ na nasze życie, jest 
źródłem, z którego mamy czerpać dla 
siebie, jak i dla całego Kościoła. Nie 
jesteśmy w stanie pojąć tak do końca 
całej tajemnicy Eucharystii, ale jak 
bardzo jest ważna w życiu każdego 
człowieka bardzo głęboko wypowie-
dział się Ojciec Pio: „świat mógłby 
łatwiej istnieć bez słońca, niż Kościół 
bez Eucharystii”. Na jednej z Konfe-
rencji SOW prowadzący powiedział, 
że Sakramenty Święte są to klejnoty 
naszej duszy, i to prawda. Pan Jezus 

nie pozostawił nas sierotami, dał nam 
wszelkie możliwe narzędzia pomocne 
w naszej ziemskiej wędrówce. Nam 
pozostaje zrobić tylko jedno, w pełni 
korzystać ze wszystkich dobro-
dziejstw.  

Grzechy to wady nad, którymi 
należy pracować. Czasami dzieje się 
tak, że doskonale wiemy jacy powin-
niśmy być, jak mamy się zachować, 
co mamy robić, ale ulegamy jakimś 
dziwnym emocjom. Grzechy to ołów 
dla naszej duszy, czujemy się źle, 
jesteśmy przybici, zniechęceni. Czu-
jemy, że potrzebujemy spowiedzi, ale 
z różnych powodów odkładamy pój-
ście, zupełnie nie potrzebnie, czas 
działa na naszą niekorzyść. Sakrament 
pojednania i pokuty właśnie temu 
służy, aby wszystkie nasze słabości, 
grzechy przedstawić Panu Bogu, zaraz 
po spowiedzi czujemy się inaczej, 
lekko na duszy, czujemy wewnętrzną 
ulgę. Należy jeszcze pamiętać o tym, 
że Sakrament pojednania i pokuty nie 
tylko służy do oczyszczenia naszej 
duszy, ale do Konfesjonału przycho-
dzimy z mocnym postanowieniem, 
wystarczy jedno, ale mocne postano-
wienie. 

Każdą modlitwę Bóg z pewno-
ścią wysłuchuje, o ile jest tylko zgod-
na z Jego wolą, dlatego możemy pro-
sić o wszystko, bez obawy, że otrzy-
mamy coś co nie będzie dla nas dobre. 
„Każde ludzkie zadanie, aby osiągnęło 
swój cel, musi znaleźć oparcie w mo-
dlitwie” Błogosławiony Jan Paweł II. 
Każdą ważną, czy mniej ważną spra-
wę zawsze należy powierzyć w modli-
twie Panu Bogu, jeżeli nie będzie miał 
centralnego miejsca w naszym życiu, 
to można być pewnym niepowodze-
nia.  

Do modlitwy mogą nam posłu-
żyć gotowe teksty z modlitewnika, ale 
czasami możemy usłyszeć o danej 
modlitwie na Eucharystii: „O Krwi 
przenajświętsza rozlej się na moją 
duszę…(Modlitwa Św. Małgorzaty), 
ważna jest modlitwa indywidualna jak 
również wspólna: „Albowiem gdzie są 
dwaj lub trzej zgromadzeni w imię 
moje, tam jestem pośród nich” (Mat 
18:20).  Modlitwa o rozpoznanie 
drogi życia: „Boże,  przenikasz mnie i 
znasz. Stworzyłeś mnie dla szczęścia- 
pomóż mi je znaleźć. Ukaż mi moją 
drogę życia. Spraw, abym wybrała to 
coś Ty dla mnie zamierzył i do czego 
sposobił jeszcze w łonie matki. Chcę 
być posłuszną we wszystkim, pójdę 
gdzie mnie poślesz. Ufam Tobie, bo 

Modlitwa – jak mamy się modlić, aby 

nasze modlitwy zostały wysłuchane? 
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wiem, że mnie kochasz i chcesz mego 
dobra. Poprowadź mnie po ścieżkach 
Twoich” Amen. 

Jola 

������������� 

W bardzo odległych czasach do 
naszych stron przybywały całe watahy 
wilków, w jednej grupie nawet do 20 
sztuk. Wyrządzały one szkodę, pod-
kradając się do zagród chłopskich. 
Przybywały zazwyczaj głodne i po-
rywały zwierzęta hodowlane. Samot-
ny człowiek był wobec nich bezradny 
i dlatego urządzano na wilki obławy  
i zaganiano je do, specjalnie przygo-
towanych pułapek, z których wilk nie 
mógł się wydostać. Takie pułapki to 
wilcze doły, 2 m szerokie i głębokie,  
o ocembrowanych ścianach, nakryte 
klapą i zamaskowane. Polowania na 
wilki odbywały się zazwyczaj dwa 
razy do roku. 

Wilk nie był człowiekowi przy-
jacielem,  zatem i w przysłowiach 
ludowych wilk prezentuje ujemne 
cechy. Chcesz uniknąć nieszczęścia, 
nie wywołuj wilka z lasu,  mówi jed-
no z nich.  

Do wilczych dołów wpadały nie 
tylko wilki. Oto co przydarzyło się 
pewnemu muzykantowi grającemu na 
dudzie. Trochę podpity wracał do 
chaty nocą  z karczmy  pod Żorami, 
gdzie przygrywał na zabawie. Szedł 
na skróty, bo księżyc mu przyświecał, 
ale nie na tyle, by mógł zobaczyć 
przed sobą wilczy dół. Wszedł na 
klapę, która się przechyliła i zrzuciła 
go w dół. Naraz otrzeźwiały próbował 
się z dziury wydostać, tym bardziej, 
że w kółko biegało coś koło niego. 
Mimo prób nie udało się muzykanto-
wi wydostać z tej matni. Siadł więc w 
jednym różku i czekał  zmiłowania 
Bożego. Modlił się gorliwie, odma-
wiając Pod Twoją obronę… i Litanię 
do Najświętszej Panienki. 

Wtem coś spadło prosto na jego 
dudy, aż te zagrały. Po ślepiach po-
znał wilka. Zwierz  wystraszony nie 
mniej niż on sam tłukł się po wszyst-
kich ścianach tej studni, w końcu 

próbował się dorwać do muzykanta.  
I niechybnie byłaby to ostatnia chwila 
tego grajka, gdyby nie dudy. Za każ-
dym zbliżeniem się wilka wystraszo-
ny człowiek brzękał w jej struny, 
czym go skutecznie odstraszał. „Za-
bawa” trwała aż do rana, do przyjścia 
kogoś ze wsi. Ten przywołał innych i 
udało się z dołu wyciągnąć  ledwo 
żywego grajka. Potem wyciągnięto 
zająca biegającego w kółko a na ko-
niec  zabito wilka.  Modlitwa okazała 
się skuteczna.  

   
Według wierzeń tutejszego ludu 

nie tylko modlitwą  można się uchro-
nić od złego. Można  się uchronić,  
kropiąc go święconą wodą, rysując 
wokół siebie okrąg święconą kredą i 
całując krzyżyk zrobiony ze święco-
nej palmy, albo krzyżyk z różańca. 

 
Helena Białecka 

 

Intencje 
mszalne 

 Poniedziałek – 02.12.2013r. 

6.3o +Waleska Zieleźny, 2 rocznica (Got) 
17.oo 1/+Aleksandra Wronka, 3 rocznica 
 2/+Gatnar Alojzy, 2 rocznica  

 Wtorek – 03.12.2013r.                 WSPOMNIENIE  
                                          ŚW. FRANCISZKA KSAWEREGO  

6.3o 
17.oo 1/+Barbara Cichy 
 2/+Józef Palarz (Bog) 

 Środa – 04.12.2013r.                 WSPOMNIENIE  
                                                                            ŚW. BARBARY 

6.3o +Ignacy Kuczera 
9.oo W intencji górników 
17.oo 1/+Luiza Zawadzka, syn Herbert 
 2/Do Opatrzności Bożej z okazji 60 urodzin Marka 

Trzebskiego, z podz. za otrzymane łaski z prośbą  
o dalsze. Te Deum. 

 Czwartek – 05.12.2013r. 

6.3o 1/Na cześć Chrystusa Najwyższego arcykapłana za 
wszystkich biskupów, kapłanów, kleryków, zgro-
madzenia zakonne oraz o nowe powołania kapłań-
skie i zakonne – zamawia Kopalnia  

��������� 
 

2/+Lidia Karwot, mąż Wiktor, 10 rocznica, syn Stefan 
17.oo 1/+Antoni  i Jadwiga Karwot 
 2/+Do Miłosierdzia Bożego o radość życia wieczne-

go za +Kazimierza Słapę w 6 rocznicę śmierci 

Piątek – 06.12.2013r.                          WSPOMNIENIE  
      ŚW. MIKOŁAJA 

6.3o 1/Wynagrodzenie NSPJ i Niepokalanemu Sercu 
NMP za grzechy świata oraz w intencji kapłanów na-
szej parafii i członków Straży Honorowej NSPJ  
i ich rodzin 

 2/+Józef Szymura, 2 żony 
17.oo 1/W intencji rodzin wielodzietnych i czcicieli NSPJ  
 2/+Władysław Janawa, żona Eugenia, 10 rocznica 

 Sobota – 07.12.2013r.                 WSPOMNIENIE  
                                                                     ŚW. AMBROŻEGO 

6.3o 1/Do Niepokalanego Serca NMP – za parafian  
 2/+Emil i Waleska Dziewior (Bog) 
13.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 80 urodzin Ewalda 

Marcisza, z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dal-
sze.  Te Deum. 

17.oo 1/+Erwin Woryna, 21 rocznica, zona Anna, rodziców 
i teściów (Got) 
2/+Alojzy Szczotka w rocznicę śmierci, żona Dorota 
3/+Alojzy Sładek, 1 rocznica 

 
 
 
 
 

Jak trwoga, to do Boga … 
Spotkanie z wilkiem 
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 Niedziela – 08.12.2013r.   II NIEDZIELA ADWENTU 

7.oo Świecka Rodzina   Franciszkańska – urodziny 
8.3o 1/+Maria Rojek, 10 rocznica, maż Piotr 
 2/Do Opatrzności Bożej z okazji 70 urodzin Józefa 

Rojek z Gotartowic, z podz. za otrzymane łaski  
z prośbą o dalsze oraz w intencji rodziny. TD 

 3/+Wincenty Palarz, 2 rocznica (Bog)  
10.oo +Czesław Brodowski, 2 rocznica (Bog) 
11.3o 1/Do Opatrzności bożej z okazji 70 rocznicy uro-

dzin Marii Adamczyk, z podz. za otrzymane łaski  
z prośbą o dalsze oraz w intencji rodziny. TD 

 2/+Lidia Karwot, syn Zbigniew, Waleska i Wilhelm 
Karwot, Albina i Paweł Witala 

14.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 75 rocznicy urodzin 
Mariana Liszki z Boguszowic, z podz. za otrzymane 
łaski z prośbą o dalsze. TD 

16.oo 1/+Klara Hartman, mąż Stanisław, Maria i Jan 
Zmarzły 

 2/+Antoni Lach, 3 rocznica, rodziców z obu stron 
(Got) 

20.3o +Roman Pleszewski, 30 dzień po śmierci 

Poniedziałek – 09.12.2013r.      UROCZYSTOŚĆ 
                                    NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP 

6.3o +Alojzy Szulik, 17 rocznica, rodziców z obu stron (Bog) 
10.oo +Aniela i Józef Szyroki, rodziców z obu stron (Bog) 
17.oo 1/+Stanisław Hein – w rocznicę śmierci 
 2/+Edward Sobik, 2 rocznica 

Wtorek – 10.12.2013r. 

6.3o 1/+Roman Konsek, żona Elżbieta (Bog) 
 2/+Anastazja Sobik, mąż Franciszek, syn Hubert 
17.oo 1/+Berta Podlińska – na pamiątkę urodzin 

2/+Henryk Gorol, 2 rocznica, żona Edeltrauda,  
Paulina i Alojzy Gorol, brat Alojzy, siostra Róża 
Grabiec (Got) 

Środa – 11.12.2013r. 

6.3o 1/+Małgorzata Dronszczyk, Katarzyna Dronszczyk,  
 2 mężów 
 2/+Maria Sobik, Anna Szczepankowska (Rasz) 
17.oo 1/+Emil i Matylda Sobik (Bog) 
 2/+Lidia Karwot z ul. Rajskiej 

Czwartek – 12.12.2013r. 

6.3o 1/+Łucja Konsek, mąż Paweł, Zofia Prządka (Got) 
 2/+Antoni Oleś, żona Jadwiga, syn Erwin, rodziców 

z obu stron 
17.oo 1/+Ryszard Błaszczyk 
 2/+Hieronim Dziwoki (Bog) 

Piątek – 13.12.2013r.         WSPOMNIENIE ŚW. ŁUCJI 

6.3o 1/W inten. Ojczyzny o wierność krzyżowi i ewangelii 
 2/+Antoni Groborz – na pamiątkę urodzin 
17.oo 1/+Eugeniusz, Łucja i Józef Kula, Eryk i Klara  

Wyrobek 
 2/+Alojzy Buchalik – na pamiątkę urodzin (Bog) 

Sobota – 14.12.2013r. WSPOMNIENIE ŚW. JANA  
                                                                                OD KRZYŻA 

6.3o 1/+Regina Buchalik, 5 rocznica, mąż Józef,  
syn Joachim (Bog) 

 2/+Robert i Augustyna Pierchała (Got) 

17.oo 1/+Józef Chmielewski 
 2/+Elfryda Ociepka 
 3/+Jan Pawliczek, 30 dzień po śmierci 

Niedziela – 15.12.2013r.     III NIEDZIELA ADWENTU 

7.oo  Z podziękowaniem za szczęśliwe i bezwypadkowe 
wykonanie prac na obiektach kościelnych oraz  

           błogosławieństwo dla firm i pracowników z rodzinami  
8.3o +Albina Sobik w rocznicę śmierci 
10.oo +Alojzy Buchalik – na pamiątkę urodzin 
11.3o +Stanisław Rączka – w rocznicę urodzin, ojciec 

Adam Świtała 
14.15 Chrzty i roczki: Lena Dworaczek, Michał   

Wasiniewski 
16.oo +Ewald Karkoszka, 1 rocznica 
20.3o +Helena Kawarska, 30 rocznica, Jarosław Kawarski, 

35 rocznica 

Poniedziałek – 16.12.2013r. 

6.3o 
17.oo 1/+Emilia Dronszczyk, mąż Emil, rodziców 

2/+Elżbieta Zimończyk, mąż Antoni, syn Stanisław, 
Józef Pustołka, rodziców z obu stron 

Wtorek – 17.12.2013r. 

6.3o +Lucjan Bombik, rodziców Marta Orszulik, mąż 
Alojzy, syn Zygmunt 

17.oo 1/+Wiktor Wróbel – na pamiątkę urodzin, rodziców 
Józef i Rozalia 

 2/+Stanisław Kubiak w rocznicę śmierci 

Środa – 18.12.2013r. 

6.3o 
17.oo 1/+Szczepan Motyka, rodzice Maria i Paweł (Bog) 

2/+Bolesław Dronszczyk, żona Łucja, Edward  
Kocjan, ojciec Teodor, żona Gertruda, Maria  
i Karol Waleczek, pokrewieństwo 

Czwartek – 19.12.2013r. 

6.3o +Stefania Ciemięga, mąż Roman, córka Urszula, 
pokrewieństwo, dziadków 

17.oo 1/+Dominik Potrawa – na pamiątkę urodzin 
 2/+Paweł i Marta Kula (Bog) 

Piątek – 20.12.2013r 

6.3o 1/Za żywych członków Różańca 
 2/+Franciszka Zimończyk, mąż Paweł, rodziców  

z obu stron (Bog) 
17.oo 1/+Rajmund Śpiewok, 5 rocznica (Bog) 
 2/+Cecylia Gorecka, 12 rocznica (Bog) 

3/+Jerzy Kula, 1 rocznica 

Sobota – 21.12.2013r 

6.3o 
14.oo W intencji rodzin Piksa, Wowra 
17.oo 1/+Maria Sobik, 13 rocznica 
 2/+Alojzy Dziwoki, rodziców z obu stron (Rasz) 
 3/+Hieronim Wiaterek, 1 rocznica (Got) 

Niedziela – 22.12.2013r.     IV NIEDZIELA ADWENTU 

7.oo +Stefania Zieleźny (Got) 
8.3o +Elżbieta Wengerska, brat Marian, rodzice 
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10.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 18 urodzin syna Olafa 
z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze. 

11.3o 
16.oo +Emanuel Szostek, rodziców, wnuk Tomasz 
20.3o +Henryk Potyrcha – 30-ty dzień 

Poniedziałek – 23.12.20136r. 

7.oo 
17.oo 1/+Robert Szymura 
 2/+Izydor Polok, córka Maria, zięć Andrzej, rodzice 

Róża i Henryk Szopa 

Wtorek – 24.12.2013r. 

7.oo 1/+Emil Klaja, Maria żona,  
 2/+Robert i Zofia Pierchała, syn Alojzy, Katarzyna  

i Jan Wolny, za zmarłych z rodziny 
 3/+Adam Górski, Stanisław Zieleń 
24.oo Za Parafian 

Środa – 25.12.2013r.    UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA 
                                                                                PAŃSKIEGO 

7.oo Za Parafian 
8.3o 
10.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 60 urodzin Zygmunta 

Szotek, z podz. za otrzymane łaski z prośba o dalsze 
oraz w intencji całej rodziny Szotek i Kocyba. TD 

11.3o  
16.oo 
20.3o 

Czwartek – 26.12.2013r.    ŚWIĘTO ŚW. SZCZEPANA 

7.oo 
8.3o +Augustyna Kula, mąż Bolesław 
10.oo 1/+Edward Kula – na pamiątkę urodzin (Got) 
 2/+Teodor Stajer, żona Helena (Got) 
11.3o +Stanisław Skiba, 5 rocznica, synowa Marzena,  

9 rocznica 
16.oo +Benedykt Liszka, rodzice Julianna i Antoni 
20.3o 

Piątek – 27.12.2013r.                         ŚWIĘTO ŚW. JANA,  
                                                APOSTOŁA I EWANGELISTY 

7.oo 
17.oo MSZA WSPÓLNA: 
 +Rajmund Pytlik - na pamiątkę urodzin, rodziców  

z obu stron (Got) 
 +Waleska i Walter Pawlas, Genowefa i Walenty 

Mucha, Ryszard Zieliński, wnuk Dawid, Jan Zieliń-
ski(Got) 

 +Berta Matuszczyk, mąż Dominik, syn Paweł, córki 
Regina i Gabriela, dziadków z obu stron(Got) 

 +Aniela i Jan Skiba, rodziców z obu stron, Rufin 
Szip (Bog) 

 +Stanisław Kuśka, żona Maria, rodziców(Bog) 
 +Stanisław Kula, żona Aniela, Jan i Stanisław syno-

wie, Józef Zaik, żona Jadwiga, córka Weronika,  
2 zięciów, Elżbieta Leśnik, syn Paweł Rojek 

 +Roman Rduch(Got) 
 +Małgorzata Motyka, mąż Józef, syn Ignacy(Bog) 
 +Franciszek Henich, żona Albertyna, synowa Elżbie-

ta, Edward Pyszny(Got) 
 +Wincenty Kula, 2 żony(Got) 
 +Barbara Kamer, mąż Henryk, syn Ryszard(Got) 

 +Aniela Tokarska, mąż Leon, córka Teresa, syn 
Zbigniew 

 +Walenty Mucha, 5 roczn. (Got) 
 +Stanisława Cygan, mąż Edward, Mirosław Macioń-

czyk, Władysław Sudacki, dusze w czyśćcu cierpiące 
 +Antoni Głownik, żona Łucja, Józef Waler, żona 

Maria 
 +Norbert Sobik, rodziców (Got) 
 +Stanisław Łaszczewski, żona Apolonia, Zygfryd 

Zając, żona Gertruda, rodziców i dziadków z obu 
stron, za ++ z rodzin Łaszczewski, Świder, Lisiak, 
Godzina, Figas, Kurzac, Nowicki, Sablik, Michało-
wicz, Kuczera, Matusik, Marszolik, Komor, Pych, 
Oleś, Olbryś, Zajączkowski, za ++ z pokrewieństwa 

 +Albert Kuczera, żona Waleska, rodziców, Jan  
i Maria Fizia (Got) 

 +Tadeusz Kokoszka, rodziców, Albert Szyroki, żona 
Zofia, 3 zięciów (Bog) 

 +Bronisław Boda, Gertruda i Franciszek Pawliczek, 
Maria Sosna, mąż Franciszek 
+Alojzy i Waleria Dziwoki, rodziców z obu stron 
+Józef Niesporek 
+Jadwiga Skiba, 16 roczn, mąż Emil, rodzice, Fran-
ciszek Harnasz, rodzice 
+Anastazja Sobik, mąż Franciszek, syn Hubert, córka 
Maria, zięć Stefan, Irena Kluger, Alojzy Kluger, żona 
Anna, syn Alojzy, Marta Król, mąż Franciszek (Got) 
+Stefania Jurdeczka, Walenty Kula, rodziców, ro-
dzeństwo 
+Maria Szymura – od siostry Elżbiety i całej rodziny 
Kluger (Got) 
+Bernard Mołdrzyk, rodziców, Roman i Zofia Szo-
tek, Bronisława i Józef Zięba, Longin Niewrzoł, syn 
Mirosław, Anna Kajewska, pokrewieństwo Tkocz 
+Musiolik Henryk, Marczyk Maksymilian 
+Marczyk Maksymilian, rodziców z obu stron 
+Kazimierz Sobik – na pamiątkę urodzin 
+Klaudia Kula, 15 rocznica, Eryk Kula, rodziców  
z obu stron 
+Gertruda Niesporek – na pamiątkę urodzin, mąż 
Alojzy, syn Eugeniusz, rodziców i krewnych z obu 
stron 
+Józef Frelich, żona Anna, syn Herbert, córka Lon-
gina, mąż Eugeniusz (Rasz) 
+Paweł Oleś – od Elżbiety Oleś i Malinowskich 
+Elżbieta i Józef Szczęch 
+Gertruda Mazur, mąż Joachim, rodzice z obu stron 
+Helena Frelich, mąż Robert 
+Wanda Kocur, mąż Jan 

Sobota – 28.12.2013r.  ŚWIĘTO ŚW. MŁODZIANKÓW 

7.oo 1/Apostolat Maryjny 
 2/+Helena Zniszczoł (Bog) 
9.oo W intencji dzieci  
10.oo 1/+Alojzy Nikel, 1 rocznica (Rasz) 

2/Krystyna Musiolik, 4 rocznica, mąż Robert 
 2/+Józef Mandel, 2 żony, syn Józef, córka Maria, 

mąż Alojzy, wnuczka Barbara, Konstanty Liszka, 
Anna żona, syn Roman (Bog) 
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Niedziela – 29.12.2013r.          ŚWIĘTO ŚW. RODZINY 

7.oo  
8.3o 
10.oo +Alfred Kuczera (Rasz) 
11.3o 
16.oo 
20.3o 

Poniedziałek – 30.12.2013r. 

7.oo +Józef Riemel, 10 rocznica, Leon i Bronisława 
Kaczmarczyk 

17.oo 1/+Janusz Kubański (Bog) 
 2/+Konstanty Dziewior (Bog) 

Wtorek – 31.12.2013r. 

7.oo 
17.oo Za parafian 

Środa – 01.01.2014r.           UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ 
                                                BOŻEJ RODZICIELKI MARYI 

7.oo Za parafian 
8.3o Do Opatrzności Bożej z okazji 55 urodzin Czesławy 

Byczek z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze 
– od męża i dzieci. TD 

10.oo +Helena Studnik 
11.3o +Leokadia Podleśny, 11 rocznica (Bog) 
16.oo +Tomasz Ignacek 
20.3o 

Czwartek – 02.01.2014r.              WSPOMNIENIE ŚW. 
BAZYLEGO WIELKIEGO I GRZEGORZA Z NAZJANZU 

7.oo Na cześć Chrystusa Najwyższego Arcykapłana za 
wszystkich biskupów, kapłanów, kleryków, zgroma-
dzenia zakonne oraz o nowe powołania kapłańskie  
i zakonne – zamawia Raszowiec 

17.oo 1/+Piskorz Dorota, 1 rocznica 
 2/+Katarzyna i Jan Zawadzki 

Piątek – 03.01.2014r. 

7.oo 1/Wynagrodzenie NSPJ i Niepokalanemu Sercu 
NMP za grzechy swoje i całego świata, w intencji 
kapłanów naszej parafii oraz Straży Honorowej NSPJ 

 2/+Walentyna, Telesfor Stokowy, córka Małgorzata 
17.oo 1/Do NSPJ w intencji rodzin wielodzietnych i czci-

cieli NSPJ 
 2/+Anna Jaśkowiak, 1 rocznica 

Sobota – 04.01.2014r. 

7.oo Do Niepokalanego Serca NMP – za parafian 
17.oo 1/+Wiesław Kazana, rodziców z obu stron (Bog) 
 2/+Aleksander Grzybek (Bog) 
 3/Do Opatrzności Bożej i M.B. Cudownego Medali-

ka z okazji 74 rocznicy urodzin Ireny Mura z podz. 
za otrzymane łaski z prośba o dalsze oraz w intencji 
dzieci z rodzinami 

Niedziela – 05.01.2014r.                             II NIEDZIELA  
                                                   PO NARODZENIU PAŃSKIM 

7.oo 
8.3o  
10.oo + Adam Gawłowski, córka Monika, Elżbieta Gaw-

łowska, mąż Karol, Stanisława Marchewka, mąż Ja-
kub, Emil Gawłowski, żona Aniela, Emilia Grabow-
ska, Marcin Pilch, Marzena Pilch 

11.3o 
16.oo +Alfred Kuczera, 2 rocznica (Bog) 
20.3o +Roman Szewczyk, 4 rocznica 

Poniedziałek – 06.01.2014r.               UROCZYSTOŚĆ  
                                                     OBJAWIENIA PAŃSKIEGO 

7.oo +Leon i Teresa Zimończyk 
8.3o +Józef Waliczek, żona Berta, Arkadiusz Olma (Bog) 
10.oo +Alfred Piontek, zięć Marian (Bog) 
11.3o 
16.oo +Kazimierz Błoch, rodzice 
20.3o 

Wtorek – 07.01.2013r. 

7.oo 1/+Roman Konsek, żona Elżbieta (Bog) 
 2/+Maria Sojka, mąż Alfons, rodzice (Got) 
17.oo 1/+Roman Rduch, 1 rocznica 
 2/+Czesław Maciończyk, ojciec Jan 

Środa – 08.01.2013r. 

7.oo 1/+Ks. Józef Zuber 
 2/+Kazimierz Benisz, żona Bronisława (Got) 
17.oo 1/+Elżbieta Tarnawska (Bog) 
 2/+Genowefa Buchalik, Antoni i Maria rodzice, 

Józef Buchalik 

 Czwartek – 09.01.2014r. 

7.oo 1/+Zofia Piksa, mąż Teofil (Bog) 
 2/+Walenty Przeliorz, w rocznicę śmierci, żona Mar-

ta (Bog) 
17.oo 1/+Emil Klaja (Bog) 
 2/+Kazimierz Marzec, 3 rocznica 

Piątek – 10.01.2014r. 

7.oo +Stefan Pawela, 6 rocznica (Bog) 
17.oo 1/+Marta Korduła, mąż Robert, 2 synów, Maria Ma-

ciończyk, mąż Józef 
 2/+Bolesław Witala (Bog) 

 Sobota – 11.01.2014r. 

7.oo 1/+Alojzy kula, syn Henryk, rodziców z obu stron 
(Got) 

 2/+Emil Szymura, syn Roman 
17.oo 1/+Albert Zimończyk, żona Anna, rodziców dziad-

ków, Józef Frelich, żona Anna, syn Antoni, rodziców 
i dziadków 

 2/+Adela Szymańska – na pamiątkę urodzin 

Niedziela – 12.01.2014r.                      ŚWIĘTO CHRZTU 
                                                                                PAŃSKIEGO 

7.oo  
8.3o +Jadwiga i Roman Muras, rodziców z obu stron 

(Rasz) 
10.oo 
11.3o Do Opatrzności Bożej z okazji 80 urodzin Heleny 

Szewczyk, z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dal-
sze oraz w intencji dzieci z rodzinami. TD 

16.oo 1/+Alojzy Gruszczyk, żona Zofia, wnuk Michał 
 2/+Piotr Smyczek, żona Maria, Paweł Maciejończyk, 

żona Zofia 
20.3o 
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Poniedziałek – 13.01.2014r. 

7.oo 1/+Zofia Pierchała, mąż Robert, Marta i Maksymi-
lian Merkel, syn Zygfryd 

 2/+Wiesława Spałek 
17.oo 1/+Elżbieta Zadka, 1 rocznica 
 2/+Elżbieta Maciończyk, 1 rocznica 

Wtorek – 14.01.2014r. 

7.oo 
17.oo 1/+Łucja i Jadwiga Ostrzołek, mąż Józef, synowie 

Szymon i Alojzy, Józef Herman (Bog) 
 2/+Franciszek Smołka, żona Irena (Bog) 

Środa – 15.01.2014r. 

7.oo 
17.oo 1/+Piotr Nowak, 7 rocznica (Rasz) 
 2/+Małgorzata Grzybek, Rufin Grzybek, żona Monika  

Czwartek – 16.01.2014r. 

7.oo  
17.oo 1/+Zofia Juraszczyk, 14 rocznica, mąż Antoni (Bog) 
 2/+Maria i Henryk Szadziul, Aniela i Eryk Korduła 

Piątek – 17.01.2014r.                          WSPOMNIENIE  
                                                       ŚW. ANTONIEGO, OPATA 

7.oo 1/za ++Członków Różańca w ubiegłym roku 
 2/+Zofia Turczyk, 5 rocznica, syn Bogdan, 10 rocz-

nica 
17.oo 1/+Eugeniusz Kostek, Alfred Torbicki 
 2/+Bronisława Sobik, maż Alojzy, Gertruda Kania, 

mąż Jan, Franciszka Kossak, mąż Eugeniusz 

Sobota – 18.01.2014r. 

7.oo +Janina Krupa 
13.oo Do Opatrzności bożej z okazji 50 rocznicy ślubu  

Jerzego i Ireny Sobik, z podz. za otrzymane łaski z 
prośbą o dalsze oraz w intencji dzieci z rodzinami. TD 

17.oo 1/+Henryk Przeliorz 
 2/+Edward Oleś 
 3/Do Opatrzności Bożej w intencji Doroty i Broni-

sława Bulanda oraz w intencji córek z rodzinami 

Niedziela 19.01.2014r.           II NIEDZIELA ZWYKŁA 

7.oo +Leon Szopa, 2 rocznica 
8.3o +Mirosław Maciończyk, na pamiątkę urodzin, dziad-

ków , Krystyna Burda 
10.oo +Bolesław Szymura, rodziców z obu stron (Got) 
11.3o 
13.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 55 lat małżeństwa 

Marii i Piotra Kaczmarczyk, z podz. za otrzymane ła-
ski z prośba o dalsze oraz  w intencji dzieci z rodzi-
nami. TD 

14.15 Chrzty i roczki: 
16.oo +Łucja Zieleźny (Got) 
20.3o 

Poniedziałek – 20.01.2014r. 

7.oo +Małgorzata i Bolesław Sobik (Bog) 
17.oo +Sonia Trybuś, dziadkowie Alfred Konsek, Edward 

Trybuś 
 

Wtorek – 21.01.2014r.                        WSPOMNIENIE  
                                                                         ŚW. AGNIESZKI 

7.oo +Marta Kula, mąż Robert (Bog) 
17.oo +Jacek i Helena Tatarczyk 

Środa – 22.01.2014r. 

7.oo +Zygmunt Polak 
17.oo +Joachim Procek, 3 rocznica 

Czwartek – 23.01.2014r. 

7.oo +Alojzy Zimończyk, żona Augustyna, 2 synów, 
synowa, wnuk Rajmund Podleśny, dziadkowie, Ro-
man Podleśny, żona Marta, 3 zięciów, dziadkowie 

17.oo +Wanda Stylska, 1 rocznica 

Piątek – 24.01.2014r.                          WSPOMNIENIE  
                                              ŚW. FRANCISZKA SALEZEGO 

7.oo +Norbert Stajer, rodzice Helena i Adolf, Maria i Jan 
Rduch, Jan Rduch, Wnuk Janusz  

17.oo +Edeltrauda Gorol, 10 rocznica, Henryk mąż, rodzice 
Emil i Marta Karwot 

Sobota – 25.01.2014r.            ŚWIĘTO NAWRÓCENIA  
                                                         ŚW. PAWŁA, APOSTOŁA 

7.oo +Jan Strzoda, żona Berta, rodziców z obu stron (Bog) 
15.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 50 rocznicy urodzin 

Mirosława Sobika z podziękowaniem za otrzymane 
łaski z prośbą o dalsze. TD 

17.oo +Anna Sobik, mąż Piotr, córka Anna (Got) 

Niedziela – 26.01.2014r.       III NIEDZIELA ZWYKŁA 

7.oo +Alojzy Maroszek, 5 rocznica 
8.3o +Irena Szulik, 1 rocznica 
10.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 50 lat małżeństwa 

Weroniki i Edwarda Cnota, z podz. za otrzymane ła-
ski z prośbą o dalsze oraz w intencji dzieci z rodzi-
nami. TD 

11.3o +Aniela Pomykoł, 8 rocznica, maż Bolesław, Maria 
Adamczyk, mąż Jan, Zofia Pomykoł, maż Alfred, du-
sze w czyśćcu 

16.oo 1/+Franciszka Przeliorz, 10 rocznica, mąż Antoni (Got) 
 2/+Weronika Reginek 
20.3o 

Poniedziałek – 27.01.2014r.               WSPOMNIENIE  
                                             BŁ. JERZEGO MATULEWICZA 

7.oo +Bronisława Malina, mąż Alojzy, wnuk Karol 
17.oo Apostolat Maryjny 

Wtorek – 28.01.2014r.                              WSPOMNIENIE  
                                                      ŚW. TOMASZA Z AKWINU 

7.oo +Do Miłosierdzia Bożego o radość życia wiecznego 
za +Kazimierza Słapę  - na pamiątkę urodzin 

17.oo 1/+Bolesław Szymura, rodziców z obu stron (Got) 
 2/+Teresa Jaśko, 2 rocznica (Got) 

Środa – 29.01.2014r. 

7.oo +Marta Raszka, 2 mężów, syn Edward (Got) 
17.oo +Franciszek Oleś (Got) 

Czwartek – 30.01.2014r. 

7.oo 
17.oo +Robert Szymura (Bog) 
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Piątek – 31.01.2014r.                          WSPOMNIENIE  
                                                                      ŚW. JANA BOSKO 

7.oo +Paweł Oleś – na pamiątkę urodzin 
17.oo MSZA WSPOLNA: 
 +Ernest i Jan Fojcik, Józef Bek, Helena Dziuba 
 +Berta Klosok, mąż Józef, Marian Pajdo, rodziców  

z obu stron ( Bog) 
 +Ernest Stajer, żona Helena, rodziców (Bog) 
 +Marian Buchalik, 14 rocznica 

+Aniela i Stanisław Lubszczyk, Berta i Wiesław Gą-
siorkiewicz, Leon Rojek – z okazji Dnia Babci  
i Dziadka – od wnuczki Jolanty z rodziną 
+Alfred Wencel, rodziców z obu stron, zięć Kazimierz 

    +Zofia Matuszczyk, mąż Jan,  (Bog) 
 +Eufemia Gembalczyk, 2 mężów (Bog) 
 +Wilhelm Król (Got) 

+Józef Lis, zięć Ireneusz, Maria Lis, mąż Andrzej, 
Anna Małolepszy, mąż Franciszek, córki Róża i He-
lena z mężami, synowie Jerzy i Eryk, Andrzej Janik, 
Franciszka Kania z mężem, Leokadia Rojek z mę-
żem, syn Piotr, dusze w czyśćcu  
+Anna Klejnot, mąż Edward 
+Józef i Maria Wielgocki 
+Bernard Mołdrzyk, rodziców, Roman i Zofia Szo-
tek, Bronisława i Józef Zięba, Longin Niewrzoł, syn 
Mirosław, Anna Kajewska, pokrewieństwo Tkocz 
+ Stanisław Paciorek Elżbieta Tarnawska, Jan  
Ulman, Wilhelm Kula, 2 żony 
+Stanisław Łaszczewski, żona Apolonia, Zygfryd 
Zając, żona Gertruda, rodziców i dziadków z obu 
stron, Łaszczewski, Świder, Lisiak, Godzina, Figas, 
Kurzac, Nowicki, Sablik, Michałowicz, Kuczera, 
Matusik, Marszolik, Komor, Pych, Oleś Olbrych, Za-
jączkowski, za zmarłych z pokrewieństwa 
+Celestyna Smołka, mąż Konstanty, Ernest Znisz-
czoł, żona Maria, Barbara Zniszczoł, Alfred Prze-
liorz, dziadków, zmarłych z pokrewieństwa Smołka, 
Skupień, Zniszczoł, zmarłych kapłanów dusze w 
czyśćcu cierpiące, za zmarłych z ulicy Uroczej 
+Robert Juraszczyk, 17 rocznica, rodziców z obu 
stron(Kop) 
+Zimończyk Maria, mąż Rajmund, rodziców z obu 
stron, Dziewior Anna, mąż Stefan, rodziców i zmar-
łych z pokrewieństwa, ks. Borudzki 
+Maria i Emil Sładczyk, rodziców z obu stron,  
+Marta Nachlik, mąż Franciszek, Hildegarda Swa-
czyna, mąż Alojzy, syn Stanisław 
+Alojzy Raszka, żona Franciszka, syn Józef, żona 
Krystyna  
+Mathias Błażewicz 
+Konstanty i Elżbieta Kornas, Bernard i Herbert  
synowie, pokrewieństwo Kornas i Balcar 
+Jan i Weronika Cyran, brat Ludwik, syn Stanisław, 
córka Bronisława 
+Alfred Przeliorz, Maria Zniszczoł, mąż Ernest, Ro-
bert Przeliorz, żona Gertruda, za zmarłych z rodziny 
Zniszczoł, Przeliorz, Pagieła i Gromada  
+Kazimierz Gierłowski, rodziców Józef i Marianna, 
brat Bronisław 
+Robert Frelich, żona Helena,  
+Katarzyna i Stefan Chastek, córka Krystyna z mę-
żem, syn Tadeusz z żoną  

+Henryk Potyrcha – od sąsiadki zamiast kwiatów  
z ulicy Spacerowej 

Sobota – 01.02.2014r. 

7.oo +Regina Sobala, mąż Konstanty, Józef Oleś, Alfred 
Musiolik, Walenty Maciończyk 

17.oo 1/+Berta Mura, 1 rocznica 
 2/zaginiony Krystian Dziurok, w rocznicę urodzin 

Niedziela – 02.02.2014r.       ŚWIĘTO OFIAROWANIA 
                                                                                PAŃSKIEGO 

7.oo 1/+Wiktor Wróbel, 2 rocznica 
 2/+Franciszka Ogon, 2 mężów 
8.3o +Dorota Szczotka, w rocznicę śmierci, mąż Alojzy 

(Bog) 
10.oo +Roman Rduch – na pamiątkę 80 urodzin 
11.3o Do Opatrzności Bożej z okazji 95 urodzin Berty 

Polok, z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze 
oraz w intencji córek z rodzinami. TD 

16.oo 1/+Maria Winkler, 5 rocznica, rodzice Franciszek  
i Franciszka Śpiewok, Genowefa i Stanisław Wądo-
łowski 

 2/+Bogdan Karolczak, 5 rocznica 
20.3o  

Poniedziałek – 03.02.2014r. 

7.oo 1/+Alfred Klejnot, 5 rocznica (Got) 
 2/+Maria Bober – na pamiątkę urodzin 
17.oo 1/+Emil Romański, 15 rocznica, żona Bronisława 

(Bog) 
 2/+Małgorzata Matuszczyk – na pamiątkę urodzin 

(Bog) 

Wtorek – 04.02.2014r 

7.oo 1/+Marian Dronszczyk, 1 rocznica 
 2/+Marta Kuczera, 2 rocznica (Bog) 
17.oo 1/+Tadeusz Dyba, 1 rocznica 
 2/+Paweł Pierchała, 17 rocznica, żona Otylia, rodzi-

ców i dziadków z obu stron (Bog) 

Środa – 05.02.2014r.          WSPOMNIENIE ŚW. AGATY 

7.oo 1/+Stefan Gonsior, 13 rocznica, Antoni i Zofia Gon-
sior, Józef Kuczera, żona Klaudia (Bog)  

 2/+Anna Dziwoki 
17.oo 1/+Marian Jurczyk 
 2/+Paweł Sobik 

Czwartek – 06.02.2014r.              WSPOMNIENIE ŚW.  
             MĘCZENNIKÓW PAWŁA MIKI I TOWARZYSZY 

7.oo Na cześć Chrystusa najwyższego Arcykapłana za 
wszystkich biskupów, kapłanów, kleryków, zgroma-
dzenia zakonne oraz o nowe powołania kapłańskie  
i zakonne – zamawiają Gotartowice 

17.oo 1/+Paweł i Bronisława Adamczyk, Roman i Regina 
Moćko, syn Norbert, Józef i Regina Skorupa 

 2/+Franciszka Muras, 2 mężów, Erwin Jonderko 
 3/+Ryszard Buchalik, 5 rocznica 

Piątek – 07.02.2014r. 

7.oo 1/+Pelagia i Nikodem Ogierman (Bog) 
 2/+Karol Bulanda, żona Teresa 
17.oo 1/Do NSPJ w intencji rodzin wielodzietnych i czci-

cieli NSPJ 
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2/Wynagrodzenie NSPJ i Niepokalanemu Sercu 
NMP za grzechy swoje i całego świata, w intencji 
kapłanów naszej parafii oraz Straży Honorowej NSPJ 

 3/+Bronisława i Ryszard Sobik, syn Jerzy 

Sobota – 08.02.2014r. 

7.oo 1/Do Niepokalanego Serca NMP – za parafian 
 2/+Helena i Bolesław Gąsior, córka Janina 
11.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 70 urodzin Anieli 

Sobik z Gotartowic, z podz. za otrzymane łaski z 
prośbą o dalsze. TD 

15.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 80 rocznicy urodzin 
Marii Kuśka, z podz. za otrzymane łaski z prośbą o 
dalsze. TD 

17.oo 1/+Wanda Babilas, 1 rocznica 
 2/+Jan Kalbarz, 1 rocznica 

Niedziela – 09.02.2014r.          V NIEDZIELA ZWYKŁA 

7.oo  
8.3o +Ewa Kudyba, 9 rocznica (Got) 
10.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 85 urodzin Walentego 

Frelich, z podz. za otrzymane łaski oraz o Boże bło-
gosławieństwo dla żony i dzieci z rodzinami. TD 

11.3o Do Opatrzności Bożej z okazji 50 lat małżeństwa 
Stanisława i Eryki Kazimierczak, z podz. za otrzy-
mane łaski z prośba o dalsze oraz w intencji dzieci  
z rodzinami. TD  

16.oo 1/+Andrzej Czerwiński, za zmarłych z rodziny 
Czerwiński i Osiński 

 2/+Tomasz Kania, Mirosław Szeliga, ofiary katastro-
fy budowlanej 

20.3o 

Poniedziałek – 10.02.2014r.               WSPOMNIENIE  
                                                                   ŚW. SCHOLASTYKI 

7.oo +Alojzy Joszko, 14 rocznica, żona Helena Alfred 
Płaczek, Anna żona, dziadków z obu stron  

17.oo 1/+Gertruda i konstanty Motyka, Waleska Krupa, 
Henryk Wilczek 

 2/+Stanisław Mandel, Ryszard Mandel, 2 żony, Mar-
ta i Paweł Gąsior, Krystyna i Franciszek Kołodziej, 
córki Łucja i Marta, zięć Jerzy, dusze w czyśćcu 

Wtorek – 11.02.2014r.                              WSPOMNIENIE  
         NMP Z LOURDES (ŚWIATOWY DZIE Ń CHOREGO) 

7.oo +Zimnol Maria – na pamiątkę urodzin 
17.oo 1/+Maria Smołka, mąż Franciszek (Bog) 
 2/+Salomea i Eryk Konsek (Bog) 

Środa –12.02.2014r.  

7.oo +Łucja Zniszczoł, 17 rocznica, mąż Paweł, syn Aloj-
zy, 3 zięciów, 3 wnuków (Bog) 

17.oo 1/+Wilhelm Gembalczyk, zona Albina (Bog) 
 2/+Adam Bartczak 

Czwartek – 13.02.2014r 

7.oo  
17.oo 1/+Jerzy Dziwoki (Bog) 
 2/+Ewald Buchalik (Bog) 
 3/+Sobik Bronisława, 6 rocznica, mąż Ryszard, syn 

Jerzy 
  

Piątek – 14.02.2014r.                   ŚWIĘTO ŚW. CYRYLA,  
                                      MNICHA, I METODEGO, BISKUPA 

7.oo +Małgorzata Zimończyk, 15 rocznica, mąż Roman, 
Konstanty Kania, żona Berta, Konstanty Zimończyk, 
żona Maria, 4 synów, Paweł Sobik 

17.oo 1/+Anna Adamska, 1 rocznica 
 2/+Marta Karwot, 6 rocznica (Bog) 

Sobota – 15.02.2014r. 

7.oo +Maria Przeliorz, mąż Jan, rodziców z obu stron (Got) 
17.oo 1/+Jan Mura, żona Helena,  
 2/+Emilia Kuś, 31 rocznica, mąż Karol, syn Edward 

(Got) 
 3/+Osfald Śliwa, żona Helena 

Niedziela – 16.02.2014r.         VI NIEDZIELA ZWYKŁA 

7.oo  
8.3o +Andrzej Skrzypiec, rodzice Joachim  i Janina, brat 

Stefan, rodziców z obu stron 
10.oo +Anna Gruner 
11.3o Do Opatrzności Bożej z okazji 40 lat małżeństwa 

Renaty i Stanisława Dziurok oraz z okazji urodzin 
Stanisława i wnuczka Antosia i o Boże błogosła-
wieństwo dla całej rodziny 

14.15 Chrzty i roczki: Szymon Zimończyk 
16.oo +ks. Józef w rocznicę śmierci 
20.3o +Klara i Stanisław Hartman, Maria i Jan Zmarzły 
 

Przygotowały panie: Aurelia Oleś i Kornelia Mokry 
 

Kronika parafialna 

Chrzty: 

Zuzanna Wojciechowska, Izabela Werber, Maksymilian 
Szczypka, Zuzanna Jach, Jan Szychowski, Maja Bańkow-
ska, Alicja Motyka, Magdalena Buchalik, Michał Urban, 
Stanisław Zniszczoł, Wiktor Nieszporek,  Wojciech Tytko, 
Oskar brożek, Aron Kuczera, Artur Krzyształa, Alicja Ga-
rus, Jędrzej Oleś, Kacper Żurek, Dawid Papierok, Alicja 
Pietrzak, Kacper Macionczyk, Jan Frącz, Oliwia Cyrulik, 
Filip Wiwatowski, Maksymilian Pomykoł, Adam Studnik, 
Antoni Cnota, Bartosz Dziwoki, Wiktoria kolarska, Alicja 
Malinowska 
 

Śluby: 

Kogut Szymon – Rąpała Daria 
Wójcik Paweł – Matysiak Agata 
Rojek Dawid – Kąsek Klaudia 
Dyduch Michał – Kula Julia 
Sojka Tadeusz – Kupczyk Monika 
Węgrzyk Wojciech – Bakaj Joanna 
Moskal Rafał – Bedka Kinga 
Habdas Tomasz – Lubszczyk Katarzyna 
Krawczyk Wojciech – Sięda Anna 
Smalec Zbigniew – Androsz Agnieszka 
Kolarczyk Sebastian – Lenart Katarzyna 
Ucka Piotr – Lazar Izabela 
Budnicki Dariusz – Jończyk Małgorzata 
Frącz Grzegorz – Frącz Marta 
Rybakowski Karol – Buchalik Sylwia 
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Pogrzeby: 

Fronczyk Henryk  22.09.1955 –  03.09.2013 
Tkocz Erwin   30.01.1922  –  07.09.2013 
Kosmulski Sławomir  20.10.1959  –  08.09.2013  
Hartman Maria  18.03.1943 –  12.09.2013 
Konsek Otylia  17.10.1925 –  19.09.2013 
Szymura Maria  15.04.1940  –  19.09.2013 
Zdziebłowski Bronisław 26.11.1956   –  03.10.2013 
Szala Marian   31.07.1962   –  04.10.2013 
Owczarek Ewa      19.12.1962   –  07.10.2013 
Kruczykowski Józef   08.06.1937  –  08.10.2013 
Wieczorek Bogusława  02.01.1937  –  11.10.2013 
Babkiewicz Walenty         26.10.1919  –  10.10.2013 
Ochojska Łucja          07.01.1920  –  11.10.2013 
Rączka Stanisław         12.12.1934  –  17.10.2013 
Oleś Paweł         31.01.1942  –  19.10.2013 
Klepek Alojzy      30.04.1935  –  18.10.2013 
Kikosicki Arkadiusz          27.06.1984  –  20.10.2013 
Kuczera Ignacy  02.07.1941 –  05.11.2013 
Pleszewski Roman     08.08.1961  –  05.11.2013 
Pawliczek Jan  10.07.1951  –  06.11.2013 
Potyrcha Henryk  12.11.1951  –  17.11.2013 
 

Przygotowały panie: Aurelia Oleś i Kornelia Mokry 
 
 

PAPIESKIE INTENCJE 

APOSTOLSTWA MODLITWY  
 

Styczeń 

1. Intencje Matki Bożej: o pokój na świecie i nawrócenie 
grzeszników. 
2. Intencje papieża Franciszka: 
-) Intencja ogólna: Aby był promowany autentyczny roz-
wój gospodarczy, szanujący godność wszystkich ludzi  
i wszystkich ludów. 
-) Intencja misyjna: Aby chrześcijanie różnych wyznań 
mogli podążać do jedności, której pragnie Chrystus. 
 
Luty  

1. Intencje Matki Bożej: o pokój na świecie i nawrócenie 
grzeszników. 
2. Intencje papieża Franciszka: 
-) Intencja ogólna: Aby mądrość i doświadczenie osób  
w podeszłym wieku były uznawane w Kościele i w społe-
czeństwie. 
-) Intencja misyjna: Aby kapłani, zakonnicy i świeccy 
wielkodusznie współpracowali w misji ewangelizacyjnej. 
 

ODPOWIEDZI DO PYTA Ń KONKURSOWYCH 
ZAMIESZCZONYCH NA STRONIE 20 

Pyt.1  d 
Pyt.2  a 
Pyt.3   Pole Garncarza na grzebanie cudzoziemców 
Pyt.4 „Wygl ąd nieba umiecie rozpoznawać a znaków 
           czasu nie potraficie”. 
Pyt.5  Judasz do arcykapłanów i starszych. 
 

 

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 przed ślubne  

� 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 pla-
nowanym terminem ślubu przynosząc ze sobą: dowody osobi-
ste, metryki chrztu i bierzmowania, świadectwo ukończenia ka-
techizacji młodzieżowej i Studium Przedmałżeńskiego 

Sakrament chrztu  

� udzielany jest w pierwszą niedzielę po 15. dniu danego mie-
siąca 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 odby-
wa się w sobotę poprzedzającą tę uroczystość  
o godz. 16.00 w domu parafialnym 

Sakrament pojednania  

okazja do sakramentu pojednania przed Mszą św. 

Odwiedziny chorych  

� chorych z posługą sakramentalną odwiedzamy raz w miesiącu 
- zgłoszenia w zakrystii 

� w sytuacji zagrożenia życia prosimy kapłana o każdej porze 
(zgłoszenia na probostwie) 

Pogrzeby  

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

Konto Ochronki i Parafii  

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

 

 
Następny numer gazetki „Serce Ewangelii” 

ukaże się 16 lutego 2014 r. 
Materiały przeznaczone do druku  

w numerze lutowym proszę przesyłać  
w wersji elektronicznej  

lub dostarczyć w formie papierowej  
najpóźniej do dnia 7 lutego 2014 r. 

 

Telefony kontaktowe w sprawie Domu Po-
grzebowego: 

 
Pan Hubert Figas:   tel. kom.  0511 076 934 

 
Całodobowy Zakład Pogrzebowy STYX:    
032- 42 20 361,   tel. kom. 0601 530 578 
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Przed nami  
małżeństwo 

 

W sobotę 9 i w niedzielę 17 listopada 
miał miejsce w naszej parafii dwudniowy 
kurs dla narzeczonych w ramach projek-
tu „Przed nami małżeństwo” działającego 
w ramach Duszpasterstwa Rodzin Archi-
diecezji Katowickiej.  

Turniej o Puchar  
Wójta Pawłowic 

14 września ministranci naszej parafii wzięli udział 

w turnieju piłkarskim o „Puchar Wójta Pawłowic”. 
Reprezentowali parafię w dwóch kategoriach: 
„Szkoła Podstawowa” oraz „Gimnazjum i Starsi”. 
Duży sukces odniosła drużyna ze „Szkoły Pod-
stawowej” zajmując w turnieju w swojej kategorii 
II miejsce. GRATULUJEMY!!!  

— czytaj str. 19  
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Jubileusz  
Grupy Pielgrzym 
 

W poniedziałek 21 październi-
ka swój Jubileusz 20-lecia 
istnienia obchodziła Grupa 
„Pielgrzym”. Uroczystości roz-
poczęły się Mszą św. o godz. 
17.00, po której uczestnicy 
udali się do lokalu Państwa 
Kusz na poczęstunek. 
 

— czytaj str. 16  
 
 
 

20 lat z chórem 
                 „Cor Jesu” 

 
28 października minęło 20 lat jak zawiązał się  
i rozpoczął działalność nasz parafialny chór.   

— czytaj str. 17  

 

Spotkanie Rady Parafialnej 
W czwartek 21 listopada odbyło się kolejne spotka-
nie Duszpasterskiej Rady Parafialnej, na którym 
omówiono najistotniejsze dla parafii sprawy duszpa-
sterskie i gospodarcze. Spotkaniu przewodniczył  

ks. proboszcz Krzysztof Błotko. 

— czytaj str. 6  
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60 lat małżeństwa Państwa  
Marii i Zenona Pałka 

21 lipca swoje Diamentowe Gody obchodzili Pań-
stwo Maria i Zenon Pałka z Boguszowic. Z tej okazji 
składamy Dostojnym Jubilatom najserdeczniejsze 
życzenia zdrowia i Bożego błogosławieństwa na 
dalsze lata życia. Życzymy cierpliwości na chwile 
trudne i wiele życzliwości ze strony najbliższych.  

 

Spotkanie Seniorów  
w Gotartowicach 

23 września w Sali OSP w Gotartowicach odbyło 
się coroczne spotkanie Seniorów i Jubileuszo-
wych Par Małżeńskich.  

 — czytaj str. 21  

 

Dzień Przedszkolaka 
O dniu Przedszkolaka obchodzonym w ZSP 
nr 6 w Boguszowicach 

— czytaj str. 20  

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

Miłą niespodzianką dla dzieci była inscenizacja utworu  
J. Tuwima pt. „Rzepka” przygotowana przez rodziców 
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XIX Konkurs Wiedzy  
Biblijnej 

21 listopada w SP nr 3 w Rybniku  odbył się 
rejonowy etap  XIX Konkursu Wiedzy Biblijnej 
dla uczniów szkół podstawowych organizowany 
przez Wydział Katechetyczny Kurii Metropolital-
nej w Katowicach. Wzięło w nim udział 83 
uczniów szkół podstawowych z Rybnika i rejonu 
rybnickiego. 

— czytaj str. 20   
 
 

 

Przedszkolaki w kościele  
i na probostwie 

O wizycie przedszkolnej grupy „Groszki”  
w naszej świątyni oraz na probostwie    

— czytaj str. 20   

Z kącika gospodarczego 
Jedną z ostatnich inwestycji zrealizowanych w tym 
roku na naszych obiektach parafialnych był kapital-
ny remont schodów do zakrystii.  
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