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„Kto nie nosi swego krzy ża, a idzie za Mn ą, ten nie mo że być moim uczniem.”    Fot. ks. P. Mrozek  
(Łk 14,27) 

          

   Podsumowanie           Rekolekcje               Prymicje 2012 
    Starego Roku         wielkopostne 
                               
        
                     

 

Tradycyjne s łowo ks. Pr o-
boszcza na zako ńczenie Sta-
rego Roku oraz staty styka 
parafialna za 2011 r. 
 
          — czytaj str. 5-7, 17  
 

W sobot ę 12 maja br. o godz. 15. oo  
święcenia prezbiteratu w katowickiej 
katedrze przyjmie dwóch naszych dia-
konów Michał Harnasz i Sebastian Man-
drysz. Msze św. Prymicyjne w naszej 
świątyni odprawi ą: Sebastian Mandrysz  
– 13 maja o godz. 11.3o, za ś Michał Har-
nasz – 19 maja o godz. 11.oo. 
  

Do owocnego udziału w rek o-
lekcjach parafialnych zapra-
szamy od 4 — 7 marca br. Tego-
roczne rekolekcje poprowadzi 
ks. dr Jan Grzesica. 
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Wigilia  
charytatywna 

 
Tradycyjnie kilka dni przed świętami 
Bożego Narodzenia, dzięki sercu 
naszego Zespołu Charytatywnego 
odbyła się wigilia dla osób samotnych 
i bezdomnych.  

— czytaj str. 15 
 

 

 

 

 

 

 

Pasterka 2011 
Tradycyjnie w czasie pasterki ks. 
Proboszcz poświęcił szopkę w na-
szym kościele, zaś po Eucharystii na 
placu kościelnym harcerze zapraszali 
do dzielenia się opłatkiem oraz na 
kubek gorącej herbaty.  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
.  
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Święto Świętych 
Młodzianków  

i podsumowanie  
rorat 2011 

 

Po Mszy św. w Święto Świętych 
Młodzianków wszystkim dzieciom 
kapłani udzielili specjalnego błogo-
sławieństwa, zaś najwytrwalsi 
uczestnicy tegorocznych rorat 
otrzymali drobne upominki – wize-
runki papieża bł. Jana Pawła II. 

                 — czytaj str. 16  

Kolęda na Probostwie 
 

 

Na „Farze” też przyjmują kolędę! 
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Koncert Kolęd 
 
W Święto Objawienia Pańskiego 
po Mszy św. wieczornej odbył się 
w naszym kościele koncert kolę-
dowy w wykonaniu naszego chóru 
„Cor Jesu” oraz gościnnie wystąpi-
ły trzy chóry: „Concerto” z DK Bo-
guszowice, chóry parafialne z Jej-
kowic i „Laudate” ze Zwonowic 
oraz zespół dziecięcy Cantate  
z DK Boguszowice. 
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W ramach podsumowania Starego Ro-
ku, które odbywało si ę zwykle w ko ściele 
w wi eczór sylwestrowy lub w pierwsz ą 
nied zielę Nowego Roku, pragn ę w formie 
pise mnej wyrazi ć podzi ękowanie całej 
wsp ólnocie parafialnej oraz po-
szczególnym osobom i przypomnie ć, co 
udał o nam si ę zrealizowa ć na rzecz naszej 
wspó lnoty parafialnej w roku 2011.  

Chcę przede wszystkim podziękować wszystkim 
parafianom za świadome tworzenie naszej wspólnoty 
przez modlitwę, ofiarowane Msze św., uczestnictwo  
w różnych formach sakramentów czy też formację  
w małych grupach istniejących na terenie naszej para-
fii. Szczególne podziękowanie należy się wszystkim 
liderom i animatorom grup formacyjnych, którzy 
często mozolnie i z właściwym sobie uporem budują 
wspólnotę - wspólnot.  

Niech Bóg  błogosławi wszystkim nowo zawar-
tym małżeństwom w dalszym podtrzymywaniu pod-
jętej decyzji pomimo wielu przeciwności losu i nie 
zawsze łatwego dojrzewania w  miłości. 

Ilość małżeństw zawartych w minionym roku by-
ła statystycznie mniejsza (47) jednak w uroczysty spo-
sób wielokrotnie obchodziliśmy jubileusze małżeń-
skie. Niech będą one świadectwem i zachętą dla młod-
szych pokoleń, że warto wytrwać i doczekać starości 
będąc wiernym aż do końca. 

Mamy za sobą nie tylko wiele uroczystości ra-
dosnych, ale również sporo pogrzebów. Wielokrot-
nie, bo aż 97 razy odprowadzaliśmy na cmentarz na-
szych bliskich zmarłych. Często w klimacie wzajem-
nego pocieszenia, przez udział w uroczystościach po-
grzebowych wspólnie przeżywaliśmy smutek i ból 
rozstania. (warto dodać, że chrztów było 130) Śred-
nia wieku życia tych co odeszli wynosi 65,5 lat. Daje 
to wiele do myślenia i zastanowienia się nad swoim 
życiem. Warto przypomnieć, że stać nas na poświęce-
nie i ofiarność wobec ludzi chorych i w podeszłym 
wieku, których również nie brakuje w naszej parafii. 
Spotykają się oni z dosyć powszechną życzliwością  
i wielkim poświęceniem ze strony najbliższych, którzy 
w ten sposób jakby przedłużają i czynią łatwiejszym 
ich los. Przy tej okazji pragnę podziękować naszym 
świeckim szafarzom Sakramentu Eucharystii pa-
nom: Antoniemu Dronszczykowi, Leszkowi Ku-
kułce  i Józefowi  Janickiemu, za ich posługę  wobec 
chorych i starszych wiekiem osób.  

Wzorem lat ubiegłych wyrażamy przede 
wszystkim wdzięczność naszym kapłanom: ks. Ire-
neuszowi Pawlakowi, którego w minionym roku 
pożegnaliśmy oraz ks. Marcinowi Ditrichowi i ks. 
Wojciechowi Kamczykowi. Wspomnieć należy + ks. 
Józefa Zubera, który 16 lutego 2011 roku odszedł 
do Pana po wieczną nagrodę, służąc wcześniej 
przez siedem lat w naszym konfesjonale, odprawia-
jąc parafialne Msze św. i pomagając w wielu innych 
sprawach duszpasterskich. 

Słowo wdzięczności kieruję pod adresem na-
szych kościelnych: Bernarda i Józefa. Warto zauwa-
żyć, że z nowym rokiem kalendarzowym o podjęcie 
funkcji kościelnego w naszej parafii został poproszony 
pan Piotr Mandrysz, ojciec naszego diakona Seba-
stiana. Życzymy panu Piotrowi wsparcia ze strony 
parafian i utwierdzenia się w tej ważnej pełnej poświę-
cenia posłudze. 

Podziękowanie składamy wobec pań Kornelii  
i Aurelii z kancelarii , pana Alojzego Nikela z Rady 
Parafialnej, naszej organistki pani Mirosławy i organi-
sty pana Marcina, pana Stanisława Przeliorza z chó-
rem „Cor Jesu” oraz naczelnego redaktora „Serca 
Ewangelii” - pana Lucjana Rugora. 

Bóg zapłać panom będącym blisko naszych co-
dziennych spraw technicznych i gospodarczych: Pie-
choczkowi, Torbickiemu i panu Kalkowskiemu. Ser-
deczne dzięki składamy panu Jankowi Zimończykowi 
za troskę o Ogród Farski i organizację Festynu oraz 
dozorowanie innych imprez okolicznościowych. 

Podziękowanie należy się również naszym graba-
rzom z rodziny Gąsior oraz bardzo życzliwie ustosun-
kowanej wobec parafii i proboszcza rodzinie Wałach. 
Dziekujemy panu mgr. inż. Józefowi Joszce prowa-
dzącemu nasze księgi obiektów i panu inż. Francisz-
kowi Rubinowi, który przeprowadza przeglądy na 
naszych obiektach parafialnych. Obaj panowie zaanga-
żowani są w remont wieży kościelnej. 

Bóg zapłać rodzinom Kosmala, Lempart i Mura  
z Raszowca oraz Mura z ul. Gronowej za życzliwe  
i ofiarne wsparcie naszych poczynań gospodarczych. 

Szczególne słowo podziękowania należy się jak 
zwykle panu Hubertowi Figasowi za ciągle aktualne 
zainteresowanie problemami technicznymi na na-
szych obiektach. Współpracowali z panem Figasem 
między innymi panowie: Robert, Damian i Piotr 
Zającowie, Jan Zimnol, Kazimierz Kuczera, Czen-
czek Ireneusz, Kuczera Marcin (ostatnia ściana na 
Starej Farze, schody wejściowe, a także naprawa  

Tradycyjne słowo wdzięczności  
i podsumowania 2011 Roku 
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i skracanie łańcuchów dzwonowych na wieży ko-
ścielnej) oraz Jan i Adam Śmiatkowie. Panu Janu-
szowi Gawendzie dziękuję za szybką interwencję w 
dziedzinie kanalizacji kościoła i domu parafialnego. 
Również firmom pana Koziołka, Korduły, Dyli oraz 
Eugeniusza i Bernarda Małków za życzliwą współ-
pracę. Dziękuję panu Rugorowi z Gotartowic i panu 
Gojnemu za bezinteresowną posługę w sprawach 
transportu charytatywnego oraz panu Tomkowi Bu-
chalikowi za transport węgla do Domu Pogrzebowego. 

Dziękuję pani Basi i pani Jance sprzątającym 
kościół, pani Bernadecie od kwiatów i dekoracji ko-
ścielnych, sprzątającym obejście państwu Kucze-
rom oraz pani Krysi , która w ostatnim czasie potrze-
buje szczególnego daru modlitwy o zdrowie. Od no-
wego roku obowiązek dbania o nasze obejścia  
i Ogród Farski podjął pan Leszek Gembalczyk  
z Boguszowic, którego serdecznie witamy w naszej 
ekipie. 

Chociaż jak wiemy nasze probostwo funkcjonuje 
bez tzw. gospodyni dziękujemy paniom Gieni Kocjan 
i Joli Maciończyk za przygotowanie posiłków i pro-
wadzenie kuchni. Pani Zosi i pani Otylii za utrzymanie 
czystości w Domu Parafialnym i na probostwie. 

I tym razem nie może zabraknąć słów wdzięczno-
ści wobec znanych nam już dobrze organizatorów  
i tzw. sponsorów naszych imprez parafialnych (Ro-
dziny: Potrawa, Król, Dronszczyk, Pierchała, 
Ogierman, Gorol, Szutka, Kaczmarczyk i nasi har-
cerze). Przy tej okazji pamiętamy o naszych góralach  
z Białki Tatrzańskiej, polecając jednocześnie parafia-
nom dom pani Ani i Andrzeja Sarnów na wakacyjny 
wypoczynek. 

Tradycyjnie dziękujemy wszystkim grupom 
zaangażowanym w życie naszej wspólnoty parafial-
nej, do których należą: Ministranci, Dzieci Maryi, 
Oaza młodzieżowa, Ekipy „Notre-Dames”, Ruch Ro-
dzin Szensztackich, Arcybractwo Straży Honorowej 
NSPJ, Świecka Rodzina Franciszkańska, Apostolat 
Maryjny, osoby wspierające modlitwą i ofiarą skła-
daną do skarbonki „Radio Maryja” i „Telewizję 
Trwam”, Akcja Katolicka, Grupa Pielgrzym, Grupa 
AA, Redakcja „Serca Ewangelii”, Grupa Dekoracyjna, 
Duszpasterska Rada Parafialna oraz Zespół Charyta-
tywny. W tym miejscu dziękujemy panom Krzyszto-
fowi Kempnemu, Antoniemu Ogiermanowi i Zbignie-
wowi Zimończykowi za pomoc w zorganizowaniu 
tegorocznych paczek świątecznych dla naszych cho-
rych.  

Dziękuję również osobom, które pomagają nam 
lepiej przygotować młodzież do sakramentu bierz-
mowania, a w przyszłości również małżeństwa. Bóg 
zapłać naszym katechetkom, środowiskom szkolnym, 
nauczycielom na czele z dyrektorami naszych placó-
wek oświatowych. 

Ciągle istnieje potrzeba modlitwy o nowe po-
wołania do życia kapłańskiego i zakonnego. Bogu 
polecamy w szczególny sposób diakonów Michała 
Harnasza i Sebastiana Mandrysza przygotowujących 
się do święceń kapłańskich. We wspólnocie Ojców 
Salezjanów kontynuuje swoją formację Łukasz Tor-
bicki.  

U Sióstr Elżbietanek Cieszyńskich modli się za 
nas będąc już po pierwszych ślubach (siostra Vian-
neya) nasza Ania Eckert. Młodzieży duchownej ży-
czymy wytrwałości i radości z tego, co podjęli. Niech 
Bóg ma ich w swojej opiece. 

Tradycyjnie w ramach podsumowania po-
przedniego roku kalendarzowego wymieniamy  
w punktach nasze inwestycje i przedsięwzięcia: 

         I. Kościół:  
a/ Przygotowanie stosownych dokumentów koniecz-

nych do rozpoczęcia remontu wieży kościelnej. 
b/ Przeprowadzenie w miesiącach letnich profesjonal-

nego remontu wieży kościoła jako pierwszego eta-
pu renowacji zewnętrznej powierzchni naszej świą-
tyni. Wymiana mechanizmu zegara i wskazówek. 

c/ Położenie gładzi tynkowej, pomalowanie ścian  
i drzwi, wymiana klamek i progów w pomieszcze-
niach będących przedsionkami zakrystii i kaplicy 
św. Anny. 

II. Nowe probostwo (Nowy Dom Parafialny) 
a/ Pomalowanie mieszkania w oczekiwaniu na no-

wego wikarego ks. Wojciecha oraz mieszkania, 
które zamieszkiwał + ks. Jozef. 

b/ Wymiana pokrycia powierzchni i ocieplenie dachu 
nad główną salą domu parafialnego. 

c/ Drobne naprawy i usuwanie usterek na obiekcie. 

III. Stare probostwo i stary dom parafialny 
a/ Konieczne naprawy fragmentów rynien i dachówek 

- drobne naprawy i usuwanie usterek. 
b/ Otynkowanie dwóch ostatnich ścian. 
c/ Odbudowanie głównych schodów wejściowych na 

„Staro Fara” 
d/ Wykonanie zadaszeń nad wejściem głównym na 

stare probostwo i wejściem do pomieszczeń piw-
nicznych. 

IV. Inne  
a/ Dalsza redukcja koron drzewnych na cmentarzu  

i na parkingu kościelnym. 
b/ Udoskonalenie profesjonalnego monitoringu i sys-

temu alarmowego na obiekcie Domu Parafialnego  
i Kościoła oraz na terenie im przylegającym. 

c/ Podłączenie pod kanalizację - Kościoła, Domu 
parafialnego z probostwem i Domu Pogrzebowego. 

d/ Wyrażenie przez parafię wobec odpowiednich 
władz miejskich pisemnej i ustnej prośby dotyczą-
cej przebudowy mostu i remontu drogi wyjazdowej 
z naszych parkingów od strony Kaplicy Pogrzebo-
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wej oraz pozyskanie zapewnień o przeprowadzeniu 
powyższych inwestycji w roku 2012.  

(Droga za Kaplicą Pogrzebową oraz mostek wy-
jazdowy podlegają administracji miejskiej) 

Każda inwestycja, a także naprawy i remonty 
oraz całe utrzymanie naszych pięciu parafialnych 
obiektów jest możliwe dzięki ofiarom wiernych. 

Dziękuj ę za każdy rodzaj ofiary. Zarówno za 
te kolędowe jak i Dożynkowe - Gotartowice 4036 
złotych, a Boguszowice 16000 złotych - oraz górni-
cza ofiara w dniu 4 grudnia, które stanowią ważny 
wkład w poczet naszych oszczędności na rzecz re-
montu elewacji kościoła. Za ofiary składane pod-
czas każdej Mszy św. W tym podsumowaniu jest 

okazja powiedzieć dziękuj ę tym osobom, które po-
dejmuję się niewdzięcznej często funkcji zbierania 
ofiar np. przed Mszą św. pierwszo - czwartkową za 
kapłanów.  

W postawie głębokiego przeproszenia za 
wszystko co w minionym roku było złe i niepo-
trzebne, a zarazem z wdzięcznością za każde świa-
dectwo wiary i miłości, za wszelkie przejawy życz-
liwości duchowej i materialnej wobec Naszej Para-
fii i mojej skromnej osoby – na wszystko, co przed 
nami z serca błogosławię.  Bóg zapłać. 

 
     Ks. Krzysztof Błotko - proboszcz  

(Z kącika duchowego proboszcza) 
To kolejna lektura dla osób 
zainteresowanych proble-
mem alkoholowym. Dla tych, 
którzy chc ą widzie ć problem, 
uznać go i do świadczy ć 
zmiany u siebie lub u innej 
osoby. Temat ma jednak cha-
rakter szczególny. Z pewno-
ścią wymaga przypomnienia, 
że jesteś osob ą woln ą, że 
możesz zrobi ć jak zechcesz. 
Pokora w tej dziedzinie jest z 
pewno ścią potrzebna ka ż-
demu. Zarówno temu, kto nie 
ma tego problem jak i temu, 
komu tylko wydaj ę się, że 
jego to nie dotyczy. Pierwsza 
część powy ższej lektury ze 
wzgl ędu na jej charakter jest 
dosy ć obszerna. Nast ępne 
części będą stanowi ć krótkie 
świadectwa i zwierzenia 
uczestników Rekolekcji 
Ewangelizacyjnych.  

Zainspirowany tym tema-
tem przez naszą wspólnot ę 
AA zach ęcam do jego podj ę-
cia i błogosławi ę na oko-
liczno ść działania łaski Bo-
żej.  

(proboszcz, ks. Krzysztof) 

 
 
 
 

Zamiast wstępu. 
Rozmawiaj ą: ksi ądz Piotr 

Kołcz, Waldemar Krajewski  
i ksi ądz Piotr Brząkalik  

Ks. Piotr Brząkalik: Proponu-
jemy czytelnikom publikację chyba 
niespotykaną na naszym rynku wy-
dawniczym, o mocnym, może nawet 
prowokującym tytule: „Na odwyku 
spotkałem Jezusa”. Są to świadec-
twa, a może lepiej: zwierzenia, ludzi 
uzależnionych od alkoholu, którzy w 
czasie leczenia odwykowego uczest-
niczyli w Rekolekcjach Ewangeliza-
cyjnych. I tu mam pierwsze pytanie: 
Jak to się zaczęło, skąd się wziął po-
mysł, żeby robić rekolekcje w Ośrod-
ku Odwykowym? 

Waldemar Krajewski: Ażeby 
cokolwiek powiedzieć o początkach 
tych rekolekcji, muszę zacząć od 
siebie. Ja też piłem, przez lata pogłę-
biało się moje uzależnienie i stacza-
łem się na dno, aż spadłem tak nisko, 
że przez jakiś czas mieszkałem na 
dworcu kolejowym. Kiedy w końcu 
wróciłem do domu, moje małżeństwo 
było już w rozsypce, żona postanowi-
ła odejść. I wtedy właśnie, kompletnie 
bezradny, poszedłem do kościoła i 
rozpłakałem się jak bóbr. Miałem 
straszny żal do Pana Boga o to, że o 
mnie zapomniał, że mnie zostawił, że 
wszystkim dookoła pomaga, tylko nie 
mnie, jednak mimo tych pretensji 
prosiłem Go o pomoc. 

Krótko potem poznałem mał-
żeństwo z Oazy Rodzin. A właściwie 

to oni mnie poznali. Jak co roku przy-
szedł ksiądz na kolędę i zaproponował 
nam udział w Kręgu Oazy Rodzin; z 
grzeczności nie odmówiliśmy, jednak 
jak tylko wyszedł, stanowczo posta-
nowiłem, że w żadne ruchy wchodził 
nie będę. Na odchodnym ksiądz za-
powiedział, że odwiedzi nas małżeń-
stwo z tego ruchu. Niebawem rze-
czywiście przyszli i wtedy po prostu 
ich nie wpuściłem do domu. Ale oni 
nie zrezygnowali i przyszli, kiedy 
byłem w pracy; porozmawiali z żoną  
i tak właściwie to ona mnie namówiła, 
żebym ich odwiedził. No i poszedłem. 

Okazało się, że ich życie było 
całkiem podobne do mojego: on też 
miał problem z alkoholem, ale od 
dwóch lat nie pił; ich małżeństwo - 
tak jak moje - też było na krawędzi 
rozpadu, a jednak przetrwali kryzys. 
Najbardziej zaś uderzyła mnie atmos-
fera ich domu, pełna ciepła i serdecz-
ności. Cieszyli się, że przyszedłem, to 
nie był dla nich żaden kłopot. Ich 
zainteresowanie mną i naszym mał-
żeństwem nie było wymuszone, 
sztuczne czy jakoś wścibskie, nie - 
było pełne życzliwości i troski, a 
przecież byłem dla nich kimś zupełnie 
obcym. Nigdy dotąd nie spotkałem ta-
kiego domu. I to właśnie przez nich 
trafili śmy do Oazy Rodzin. Potem 
była regularna formacja i wyjazd na 
pierwsze w życiu rekolekcje, na któ-
rych doznałem głębokiego nawróce-
nia. 

Ks. P.B.: Piłeś jeszcze wtedy? 

Na odwyku spotkałem Jezusa (1) 
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W.K.: Nie, nie, już nie piłem ja-
kieś półtora roku, może dwa. I od 
tamtej pory bardzo chciałem opowia-
dać innym o tym, co przeżyłem,  
o tym, że można żyć inaczej, że mał-
żeństwo nie musi być koszmarem. 
Chciałem mówić, jaki byłem do tej 
pory i czego Jezus dokonał w moim 
życiu. Ciągnęło mnie, żeby pójść  
z tym do alkoholików, na odwyk. 

Ks. P.B.: Czemu akurat na od-
wyk? 

W.K.: Chyba dlatego, że sam 
kiedyś miałem skierowanie na lecze-
nie odwykowe, ale uciekłem - zaraz 
pierwszego dnia. Przeżyłem tam nie-
samowity wstrząs - zobaczyłem prze-
chodzącego obok mnie dużo starszego 
mężczyznę: był potwornie znisz-
czony, właściwie to był już wrak czło-
wieka i ten widok mnie przeraził. 
Wybiegłem stamtąd jak w szoku, 
zostawiając w izbie przyjęć wszystko, 
z czym przyszedłem. Biegłem, nie 
oglądając się za siebie, aż na sam 
przystanek. Powiedziałem sobie, że 
moja noga już nigdy tam nie stanie, że 
już więcej nie wejdę na odwyk. Za-
parłem się tak pewno dlatego, że by-
łem jeszcze młody, miałem ledwo 22 
lata; teraz to sobie nie wyobrażam, że 
mogłoby mnie tam nie być. 

Ks. P.B.: Wróćmy do twojej 
chęci opowiadania o wszystkim, co 
przeżyłeś. Co było dalej? 

W.K.: Szukałem księdza, aby 
mu o tym wszystkim opowiedzieć. 
Trwało to dość długo, bo jakoś tak się 
dziwnie składało, że do żadnego nie 
mogłem trafić. Aż tu zupełnie niespo-
dziewanie dowiedzieliśmy się, że jest 
ksiądz, który szuka kogoś, kto mógłby 
młodzieży szkoły zawodowej mówić 
o problemie alkoholowym, o uzależ-
nieniu. A ponieważ już raz, razem  
z żoną mówiliśmy młodzieży szkolnej 
o nawróceniu, jakie miało miejsce  
w naszym małżeństwie, więc postano-
wiliśmy zgłosić się do tego księdza. 

Ks. Piotr Kołcz: Którejś nie-
dzieli przyszedł do mnie Waldek  
i zaproponował, że pójdzie do tej 
szkoły. Właściwie to bardzo się ba-
łem, zupełnie go nie znałem i nie 
miałem pojęcia, czy jest na tyle silny, 
żeby mówić o sobie. Nie wiedziałem, 
co z tego będzie i czy to rzeczywiście 
jest dobry pomysł, ale się w końcu 
zgodziłem. Umówiliśmy się na jakiś 
termin i to był nasz pierwszy kontakt. 
Tak to Waldek przeszedł przez 

wszystkie klasy szkoły, w której 
wówczas uczyłem, opowiadając  
o sobie i swoich przeżyciach. 

W.K.: Zawiązała się wtedy dia-
konia ewangelizacji; mimo że była 
przeznaczona przede wszystkim dla 
młodzieży, bardzo chcieliśmy wraz  
z żoną w nią się zaangażować, wycho-
dząc z założenia, że do małżeństw 
muszą docierać małżonkowie, do 
dorosłych - dorośli, a do alkoholików 
- alkoholicy. 

Zaczęli śmy więc uczestniczyć  
w regularnych spotkaniach, zakończo-
nych rekolekcjami dla animatorów 
ewangelizacji. Po jakimś czasie pro-
boszcz sąsiedniej parafii poprosił nas, 
abyśmy w jego parafii przeprowadzili 
rekolekcje ewangelizacyjne, i to po 
nich właśnie postanowiłem podzielić 
się z ks. Piotrem moim pomysłem - 
pragnieniem, żeby pójść z rekolek-
cjami na odwyk. 

Ks. P.B.: Piotrze, jak zareago-
wałeś na tę propozycję, chyba dość 
zaskakującą? 

Ks. P.K: W takich sytuacjach 
zawsze się boję, ale nie wypadało mi 
odmówić, więc coś trzeba było posta-
nowić. O odwyku coś tam wiedzia-
łem, ale jak tam dotrzeć i co robić - to 
już nie bardzo. Okazało się, że na 
terenie Ośrodka Odwykowego  
w Gorzycach pracuje i mieszka ksiądz 
kapelan. Pamiętam, jak otworzył mi 
drzwi, trochę zdziwiony, bo z brodą i 
w jakiejś flanelowej koszuli nie wy-
glądałem wcale na księdza. Jednak 
dogadaliśmy się po paru zdaniach i 
dość szybko powstał wstępny plan 
rekolekcji. Potem wraz z Waldkiem 
omówiliśmy szczegóły i już mogły się 
rozpocząć pierwsze rekolekcje. 

Ks. P.B.: Pamiętacie je? 

W.K: Oczywiście, były pełne 
emocji, wszyscy bardzo je przeżywa-
liśmy. Nie wiedzieliśmy przecież, czy 
w ogóle ktoś przyjdzie. Nie mieliśmy 
jeszcze pojęcia, jak to wszystko zor-
ganizować, żeby było dobrze, i cze-
kaliśmy niecierpliwie, czy ktoś zechce 
skorzystać z naszego zaproszenia. 
Uczestników tych pierwszych reko-
lekcji było z osiemnastu, może dwu-
dziestu i był to dla nas wielki sukces. 

Ks. P.B.: Nie byliście rozcza-
rowani? 

W.K.: Ależ skąd, byliśmy bar-
dzo uradowani, że ktoś przyszedł. 

Ks. P.K: To była przecież 
pierwsza próba, wtedy doprawdy 
wszystko nas cieszyło. I kiedy dowie-
dzieliśmy się, że pełny cykl leczenia 
odwykowego trwa mniej więcej dwa 
miesiące, postanowiliśmy, że tak 
właśnie będziemy przeprowadzać 
nasze rekolekcje - co dwa miesiące. 
Dość szybko okazało się, że stołówka, 
w której odbywały się pierwsze reko-
lekcje, jest za mała, więc przenieśli-
śmy je do większej sali, nazywanej 
kominkową a teraz rekolekcje muszą 
się już odbywać w sali gimnastycznej. 

Cieszy nas bardzo, że na reko-
lekcjach przybywa uczestników. 
Dzieje się tak, być może, dlatego, że 
od przeszło dwóch lat odbywają się 
one regularnie i powstało już coś  
w rodzaju przyzwyczajenia, żeby nie 
powiedzieć: tradycji; może też dla-
tego, że każdego pacjenta zapraszamy 
indywidualnie; a może i dlatego, że 
stale powiększa się grono jakby sta-
łych bywalców Mszy św. na zakoń-
czenie rekolekcji. To ci, co byli na 
rekolekcjach jako pacjenci, teraz  
z żonami, czasem z całymi rodzinami 
chcą być przynajmniej na Mszy św. 
kończącej każde rekolekcje. Pewno 
jest to ważne dla nich samych, żeby 
umacniać działanie łaski w świeżo 
przeżywanej trzeźwości. Ta ich obec-
ność ma wręcz nieocenione znaczenie 
przede wszystkim dla tych, którzy 
podejmując leczenie odwykowe, chcą 
też zadbać o swoją duszę. To jest jak 
promyk nadziei, że trzeźwość jest 
naprawdę możliwa, a Pan Bóg rze-
czywiście nie opuszcza nikogo. 

Ks. P.B.: Jak doszło do składa-
nia, a potem zbierania tych, często 
bardzo osobistych, wyznań, coś jakby 
na kształt świadectw z przeżytych 
rekolekcji? 

Ks. P.K: To było chyba na dru-
gich rekolekcjach. Jeden z uczestni-
ków, zupełnie spontanicznie, sam od 
siebie, ku naszemu zaskoczeniu ko-
niecznie chciał coś powiedzieć, nawet 
przerwał nam modlitwę, bo on musi 
wszystkim powiedzieć, że pierwszy 
raz od tylu lat płacze. Okazało się 
potem, że w innych też tkwi potrzeba 
pokazania, wypowiedzenia swoich 
uczuć i przeżyć. I właściwie tak to się 
zaczęło. Nigdy bym nie przypuszczał, 
że uzbiera się tego wcale pokaźny 
zbiorek. 

Ks. P.B.: To, o co chcę teraz 
zapytać, trudno zobaczyć, dostrzec, 
ocenić, a jednak mnie kusi - czy wi-
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dzicie, czy zauważacie jakieś owoce 
prowadzonych przez was rekolekcji 
właśnie na odwyku? 

Ks. P.K.: Owoce? Myślę, że 
pierwsze da się zauważyć jeszcze  
w czasie trwania rekolekcji. Dla wielu 
księży prawie szokiem bywa słucha-
nie spowiedzi - po kilku, kilkunastu, 
nawet kilkudziesięciu latach, często 
po raz pierwszy naprawdę szczerych. 
To autentyczne przeżywanie spowie-
dzi, żal i widoczna radość z tego, że 
cały bagaż grzechów można zrzucić - 
to jest pierwszy owoc, ale też i to 
osobiste, publiczne przyjęcie Pana 
Jezusa w czasie Mszy św. na zakoń-
czenie rekolekcji, a czasem jakieś 
przypadkowe wiadomości, że ktoś 
trwa w trzeźwości, że dalej się for-
muje w AA - to jest to, co widać, to 
właśnie są owoce. 

Ks. P.B.: Ale chyba docierają 
też do was wiadomości, że komuś się 
nie udało, że znów zaczął pić. Czy to 
nie podcina wam skrzydeł? 

Ks. P.K.: To zawsze jest bardzo 
przykre i bolesne. Tak to już jest, że 
bywają nawrócenia, ale bywają też  
i słabości. Jakoś przyzwyczaiłem się 
do tego, że trzeba dać człowiekowi 
szansę na upadek. 

W.K.: Czasem taki upadek jest 
wręcz potrzebny, żeby zrozumieć, że 
to nie jest tak, że jak się już przyjmie 
Pana Jezusa, to już nic nie trzeba 
robić i wszystko będzie cacy, i będzie 
się trzeźwym. To jest tak: trwaj  
w trzeźwości, a Pan Bóg będzie ci po-
magał, i odwrotnie: Pan Bóg będzie ci 
pomagał, jeśli będziesz trzeźwy. 

Ks. P.B.: Rozumiem, że reko-
lekcje, które prowadzicie, przezna-
czone są dla aktualnych pacjentów 

odwyku. 

Ks. P.K: Głównie tak, choć nie 
tylko. Nasza grupa rekolekcyjna 
oprócz rekolekcji na odwyku prowa-
dzi też rekolekcje ewangelizacyjne  
w parafiach. Głosimy też w różnych 
parafiach niedzielne słowo Boże  
i dajemy świadectwo o rekolekcjach 
na odwyku, i w ten sposób przybliża-
my to, co tam się dzieje, opowiadamy 
o owocach i zapraszamy. 

Ks. P.B.: Słowo „odwyk” nie 
należy do najprzyjemniejszych, koja-
rzy się ze wszystkim, co najgorsze,  
a wy zapraszacie na rekolekcje wła-
śnie na odwyk - nie do kościoła. Czy 
nie budzi to poruszenia, może nawet 
odrazy? 

Ks. P.K.: Szczerze mówiąc, ja 
się już tak zżyłem z tym słowem, że 
trudno mi to sobie wyobrazić. Nie 
reaguję negatywnie, bo widzę to, co 
dzieje się na rekolekcjach. Mam przez 
to wiele pozytywnych odczuć i prze-
żyć związanych z odwykiem. Wiem, 
że dla wielu jest to droga do trzeźwo-
ści. 

Pewno dla niektórych słuchaczy 
rzeczywiście jest to zaskakujące: 
usłyszeć w kościele o odwyku i o 
rekolekcjach tam właśnie przeżywa-
nych ; czasem aż słychać ciszę - jakby 
makiem zasiał. Jestem święcie prze-
konany, że głoszenie słowa Bożego na 
odwyku jest głoszeniem we właści-
wym miejscu, tam, gdzie potrzeba. 
Tak to zawsze odczytywałem. Prze-
cież Pan Jezus głosił słowo ludziom 
grzesznym - tym, którzy się źle mają. 
I to właśnie tam to słowo dosłownie 
jest wchłaniane jak woda przez gąbkę. 
To widać gołym okiem. 

W.K. : Nasza grupa ewangeliza-

cyjna liczy około trzydziestu osób. Są 
w niej ci, którzy przeżyli rekolekcje 
na odwyku, są uzależnieni i współ-
uzależnieni, małżeństwa związane  
z Oazą Rodzin i grupa modlitewna, 
która stałą modlitwą towarzyszy każ-
dym rekolekcjom, jest i młodzież 
zajmująca się stroną muzyczną reko-
lekcji. Trzeba jeszcze dodać, jak bar-
dzo ważni są kapłani - ci, którzy gło-
szą słowo Boże, i ci, którzy służą w 
konfesjonale, sprawując sakrament 
pojednania. 

Mamy nadzieję, że kiedyś bę-
dzie z nami stały ksiądz - opiekun 
naszej grupy, odpowiedzialny nie 
tylko za głoszenie słowa na odwyku, 
ale i za naszą formację. 

Myśląc o przyszłości, bardzo 
byśmy chcieli zaszczepić tę formę 
rekolekcji także na innych odwykach, 
bo jesteśmy przekonani, że naprawdę 
warto. Byłem dobry i zły, czuły  
i brutalny; kochałem i nienawidziłem; 
byłem wesoły, a zarazem smutny. 

Dopiero tutaj, po rozmowach w 
grupach, po zakończonych rekolek-
cjach zaczynam się „rodzić” na nowo. 

Chyba pierwszy raz przystąpi-
łem do rekolekcji z nadzieją, szczero-
ścią i „otwarciem się”. 

Wiem, że tego chciałem, chcia-
łem słowa Bożego, chciałem być tym 
barankiem zagubionym, którego miej-
sce jest w stadzie, a nie na bezdro-
żach. 
(Za: Zwierzenia uczestników 
Rekolekcji Ewangelizacyjnych w 
Wojewódzkim Ośrodku Lecznic-
twa Odwykowego w Gorzycach. 
WYBÓR I OPRACOWANIE 
KSIĄDZ PIOTR BRZĄKALIK 
Wydawnictwo Archidiecezji 
Warszawskiej, Warszawa 1998)

 

Kontynuujemy dzisiaj temat o miejscu 
najważniejszym, jakim było dla Jana Vianeya 
sławetne Ars, które stało się symbolem jego 
kapłaństwa i jego świętości. 

PRACA NAD NAWRÓCENIEM PARAFII W ARS  
MODLITWA I POKUTA  

Prócz miłości ku Bogu i duszom ludzkim, miał proboszcz  
z Ars we krwi to, co nazwane zostało instynktem zdobyw-

czym. Energiczny i przedsiębiorczy z natury, marzył zawsze 
o życiu bardzo zajętym, bardzo pożytecznym. I na tym wła-
śnie maleńkim powierzonym mu polu, na którym mógłby 
mieć zbyt wiele wolnego czasu, ujrzymy go zaraz w pierw-
szych tygodniach przy gorliwej, prawdziwie owocnej pracy. 

Na długo przed pierwszym brzaskiem zorzy, gdy 
wszystko w Ars jeszcze spało, można było ujrzeć przesuwa-
jące się przez cmentarz kościelny migocące, niepewne świa-
tełko. To ksiądz Vianney, z latarką w ręku, przechodził już z 
plebanii do kościoła. Dobry żołnierz Chrystusa szedł na poste-

Proboszcz  z  Ars (18) 
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runek. Kroki swe skierowywał wprost przed ołtarz, tam 
padłszy na kolana wynurzał swe serce pełne pragnień, a już 
obciążone cierpieniem.  

W niezmąconej ciszy nocnej prosił Pana, by raczył uli-
tować się nad trzódką i pasterzem. Boże mój - błagał - użycz 
łaski nawrócenia mojej parafii. Zgadzam się cierpieć 
wszystko, co zechcesz, przez cały ciąg mego życia... Tak, 
choćby ponosić sto lat najdotkliwsze boleści, byle moi para-
fianie się nawrócili!...  I łzami zraszał posadzkę. O świcie 
gorliwy kapłan był jeszcze na tym samym miejscu... Pozna-
wano to po świetle błyszczącym spoza szyb. Jeśli obowiązki 
duszpasterskie nie wołały go gdzie indziej, całe dnie spędzał 
przed ołtarzem. Gdy wzywano go do chorego, nie było po-
trzeby udawać się na plebanię; wiedzieli ludzie, gdzie zna-
leźć proboszcza. Zdarzało się niekiedy, iż wychodził z ko-
ścioła dopiero po wieczornym prze- dzwonieniu na Anioł 
Pański. 

Zwykle czy odwiedzał jakie rodziny, czy nie, po połu-
dniu odbywał krótką przechadzkę w pole. Korzystał z niej, 
by jeszcze się pomodlić. Starał się także rzucić jakieś dobre 
słowo robotnikom na polu. Z różańcem w ręku zapuszczał 
się w wąwozy lub drzewne zarośla. Dusza tego mistyka 
spragniona była samotności i spokoju. Pierś jego, nawykła 
do czystych powiewów łagodnego wiatru, rozszerzała się 
radośnie na łonie uroczej przyrody. - O, jak mu tu dobrze 
było! Zbliżał się bowiem już czas, w którym nie miał zaznać 
ani jednej spokojnej godziny, w którym miał żyć, jak zamu-
rowany, bez powietrza i bez słońca! 

Dla tego nowego Franciszka z Asyżu radością było 
pójście na modlitwę do lasu. Tam to, sam na sam z Bogiem, 
podziwiał jego wielkość w przyrodzie, posługując się 
wszystkim, nawet śpiewem ptasząt, by wznieść się do Nie-
go. Lecz w pogodne myśli ks. Vianney'a wplatały się i bar-
dzo poważne troski. 

Pewnego dnia, stary Mandy, idąc przez lasek la Papes-
se, zastał tam księdza Vianney na klęczkach. Młody pro-
boszcz nie zauważył go. Płakał rzewnymi łzami, powtarza-
jąc: - Boże mój, nawróć moją parafię! Poczciwy włościanin, 
nie chcąc przeszkadzać mu w tej wzruszającej modlitwie, 
oddalił się po cichu. 

Pobożny duszpasterz szczególnie upodobał sobie 
piękne cieniste miejsca obok zamku Cibeins. Idąc brzegiem 
rzeczki Fontblin, zapuszczał się dalej w cień wielkich dę-
bów, i tam to, sądząc iż nie ma świadków, częstokroć - 
prawdopodobnie za każdym Gloria Patri godzin kanonicz-
nych - padał na kolana. Podobnie też, gdy chodząc odma-
wiał brewiarz, przed rozpoczęciem i po skończeniu tej mo-
dlitwy, zawsze klękał, bez względu na czas i miejsce w któ-
rym się znajdował. 

Z modlitwą Proboszcz z Ars łączył pokutę. Aby go 
nikt nie widział, gdy zadawał sobie surowe umartwienia, 
chciał przez całe życie swe mieszkać samotnie na starej 
plebanii. Bóg rychlej przebaczy biednym grzesznikom, jeśli 
kto za nich okup zapłaci; wszak powiedziano, iż chcąc du-
sze zbawiać trzeba koszta ponosić. - Więc ks. Vianney za 
parafian swych pokutował. 

Zaraz po przybyciu do Ars oddał ubogim swój mate-
rac. Dwa inne, których jeszcze nie rozdał, pozostały na 
krzesłach w pokoju gościnnym. Zresztą zarówno materac, 
jak i łóżko, nie były mu potrzebne. W ciągu kilku tygodni 
sypiał na tyczkach winogradowych, w pokoju na parterze, 
gdzie kamienna podłoga i ściany były wilgotne. Wówczas to 
ten surowy pokutnik nabawił się newralgii twarzy, na którą 

cierpiał potem przez lat piętnaście. Opuściwszy wilgotną 
izbę, zamiast powrócić do swego pokoju, nocować zaczął na 
strychu. 

Pewien mieszkaniec Ars, przyszedłszy wśród nocy, by 
go wezwać do umierającego, słyszał, jak schodził na dół  
z tego niewygodnego zakamarka. Na strychu spał na gołej 
podłodze, wspierając głowę o drewniany kloc. Wdowa Re-
nard i córka jej, które mieszkały obok probostwa, słyszały, 
jak przed zejściem z góry przesuwał ten dziwny rodzaj po-
duszki. 

Krótki niewygodny wypoczynek najczęściej poprze-
dzany był jeszcze surowszą pokutą. Skoro tylko wieczorem 
udał się ks. Vianney na strych, zdejmował górną część su-
tanny, brał do ręki dyscyplinę, zaopatrzoną w żelazne kolce, 
i nie znając litości dla starego Adama - jak nazywał swe 
ciało - biczował się. Pewna osoba z Lyonu, mieszkająca u 
matki Renard, słyszała niekiedy w nocy, jak przeszło godzi-
nę zadawał sobie razy; przystawał na chwilę, a potem znów 
słychać było uderzenia. Kiedyż on wreszcie przestanie?... - 
jęczała współczująca sąsiadka. 

Narzędzie pokuty ks. Vianney sam sobie naprawiał.  
Z rana przy sprzątaniu odnajdywano pod meblami jakieś 
szczątki łańcucha, kluczyki, kawałki żelaza lub ołowiu, 
odpadłe od dyscyplin. Od częstego używania narzędzi udrę-
czeń psuły się one w ciągu dwóch tygodni. Litość brała - 
opowiada Katarzyna Lassagne - gdy spojrzało się na jego 
koszulę! Z lewej strony pleców cała była posiekana i popla-
miona krwią...  Prawdopodobnie przy biczowaniu ks. Vian-
ney niejednokrotnie omdlał i wówczas bezwiednie wspierał 
się o ścianę, bo do dzisiejszego dnia w kącie jego pokoju, 
zakrytym Firanką zwieszającą się z baldachimu nad łóżkiem 
- oprócz krwi, którą zbryzgane jest żółte tynkowanie, wid-
nieją trzy wielkie plamy, dość wyraźnie oddające odbicie 
ludzkiej łopatki. Od tych brunatnych plam rysują się smugi 
krwi, aż do posadzki. Są tam jeszcze inne plamy: to krwawe 
ślady palców i dłoni, pozostawione przez świętego, gdy 
wspierał się o mur, chcąc powstać. 

Innym sposobem umartwienia ks. Vianney'a był post. 
Było to w marcu 1818 roku. Gdy nadszedł Wielki Post, 
kapłan pokutnik wykorzystał ten czas, by rozpocząć surowy 
post, który miał się ukończyć dopiero z końcem jego życia... 

Materialne potrzeby swoje ograniczając do ostateczno-
ści, miał teraz ks. Vianney o jeden kłopot mniej, gdyż oby-
wał się już bez służącej. Chociaż nigdy posiłku nie przyj-
mował regularnie jednak w pierwszym roku swego paste-
rzowania w Ars, w umartwieniu pod tym względem przebrał 
wszelką miarę. W późniejszych latach te nadmierne umar-
twienia nazywał szaleństwami młodości. Szczęśliwy, kto 
prócz takich szaleństw, innych nie popełniał!... 

Może w dwa tygodnie po instalacji nowego probosz-
cza, przybyła do Ars jego siostra Małgorzata, w towarzy-
stwie wdowy Bibost, która miała tu być gospodynią, ale 
okazała się zbyt wykwintną kucharką dla miejscowej pleba-
nii... Powitanie ze strony księdza Vianney bardzo było ser-
deczne, lecz tylko na serdeczności się skończyło. - Ach, 
dzieci moje - rzekł zatroskany - czymże was poczęstuję?... 
Nie mam nic! Po chwili namysłu przypomniał sobie, że 
posiada przygotowane dla siebie zapasy: były to ziemniaki, 
które sam ugotował, już lekko spleśniałe. 

Nie miałyśmy odwagi ich pokosztować - opowiada 
Małgorzata. - Lecz on wziął coś dwa czy trzy i zjadł je przy 
nas, mówiąc: Nie zepsuły się; uważam, że są jeszcze dobre. 
Po czym dodał: Czekają na mnie w kościele, muszę tam iść. 
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Radźcie sobie, jak umiecie. Gosia i matka Bibost miały na 
szczęście tę przezorność, że przechodząc przez Trevoux 
kupiły chleba. Odnalazły wreszcie na probostwie odrobinę 
mąki, kilka jaj i masło, ofiarowane księdzu Vianney przez 
jakąś litościwą osobę, a porzucone przez niego w kącie  
i zapomniane. Upiekły więc placki (matefaims), wiedziały 
bowiem, iż je lubił. Nadto zobaczywszy na podwórzu dwa 
gołąbki, zabiły je i upiekły na rożnie. 

Około południa młody proboszcz powrócił z kościoła. 
Biedne stworzonka! - zawołał, ujrzawszy na stole niespo-
dziewane pieczyste. - Zabiłyście je!... Wprawdzie nie byłem 
z nich zadowolony, gdyż czyniły szkody u sąsiadów, ale nie 
trzeba było ich zabijać!... I nie tknął mięsa, zadowalając się 
kawałkiem placka. 

Z kolei odwiedził ks. Vianney'a starszy brat jego Fran-
ciszek. Mniej zapobiegliwy od siostry, przybył bez zapasów. 
Musiał tedy sam nakopać ziemniaków w ogrodzie i ugoto-
wać je sobie w kociołku. 

Nastał wszakże czas - jak to dalej zobaczymy - że 
ksiądz Vianney zaczął się starać o dobre przyjęcie dla swo-
ich gości. W początkach pasterzowania w Ars tryb życia ks. 
Vianney'a był najbardziej surowy. Pozostawiony wówczas 
sam sobie, wykorzystał swobodę, by rozwinąć gorliwość w 
umartwianiu się. A dochodziła ona do tego, iż niekiedy po 
dwa i trzy dni nie brał nic do ust. W ciągu jednego Wielkie-
go tygodnia - było to może w roku 1818 - tylko dwa razy się 
posilił. Niebawem zaprzestał robienia jakichkolwiek zapa-
sów i nigdy nie troszczył się o jutro. 

Wdowa Bibost, zanim powróciła do Ecully, wystarała 
się o zastępczynię swoją na plebanii w Ars, w osobie wdo-
wy Renard. Ta biorąc zrazu swą rolę poważnie, zawsze 
starała się o dobry a świeży chleb. Lecz wkrótce spostrzegła, 
że ks. Vianney nie skosztowawszy go nawet, oddawał ubo-
gim, przyjmując od nich w zamian, lub nawet kupując, 
skórki od chleba pleśniejące w ich torbach. Gdy matka Re-
nard upiekła placki, lub ugotowała ziemniaki, proboszcz jadł 
je tylko wtedy, kiedy mu na to czas pozwalał. Niejednokrot-
nie kobiecina powracać musiała z pełnym talerzem, płacząc 
z politowania. Wiedząc, iż ksiądz Proboszcz powrócił już  
z kościoła, pukała do drzwi jego pokoju. Zrazu nie odpo-
wiadał. A gdy nalegała, wolał, nie otwierając: Niczego mi 
nie trzeba... Nic nie chcę! Często zaś mówił: - Proszę nie 
wchodzić do mnie, aż do tego a do tego dnia. A chodziło o 
termin kilkudniowy. Chociaż, mimo zlecenia, wdowa Re-
nard usiłowała przełamać rozkaz, proboszcz nie dał się 
uprosić. To samo zdarzało się i innym osobom, z których 
jedna mówiła z westchnieniem: - Ach, jakże trudno usługi-
wać świętemu!...  

Niekiedy ks. Vianney sam gotował sobie ziemniaki na 
zapas, w owym legendarnym już kociołku. Po ugotowaniu 
kładł je do żelaznych dwojaków, które zawieszał na ścianie, 
a gdy głód bardzo mu dokuczał, brał jeden lub dwa ziem-
niaki - trzeci, zdaniem jego, byłby już luksusem - i zjadał je 
na zimno, chociaż niejednokrotnie całkowicie pokryte już 
były puszkiem pleśni. Czasami z garści mąki, zmieszanej z 
wodą i solą, przyrządzał sobie twarde, niestrawne placki, 
niekiedy w gorącym popiele ugotował jajko. 

Ten tryb życia trwał aż do roku 1827, to jest do czasu, 
kiedy po założeniu domu Opatrzności ksiądz Vianney tam 
stołować się zaczął, jakże byłem szczęśliwy - żartował - gdy 
jeszcze byłem sam! Skoro trzeba mi było posilić się, wypie-
kałem trzy placki. Spożywając pierwszy, fabrykowałem dru-
gi; fabrykując trzeci, zjadłem drugi, zaś trzeci jadłem zała-

twiając się z patelnią i ogniem; potem wypiłem dużą szklan-
kę wody i to mi wystarczyło na kilka dni. 

W dni świąteczne zaniedbując się zupełnie, poprze-
stawał na zjedzeniu na śniadanie, w południe po sumie, 
trzech lub czterech gramów poświęconego chleba. Dopiero 
wieczorem zgadzał się przyjąć nieco obfitszy posiłek. 

Pewnego dnia, wygłodzony do ostateczności, zastał ks. 
Vianney koszyk zupełnie pusty. Poszedł wtedy do sąsiada. 
Zmieniony wyraz twarzy zdradził go. - Co to księdzu Pro-
boszczowi? - zapytał sąsiad z przerażeniem. - Ha, mój drogi, 
od trzech dni nic nie jadłem - odparł Proboszcz. Parafianin 
pospiesznie dał mu pół bochenka chleba. 

Innym razem był w odwiedzinach w domu Jana Ci-
nier. Była to pora obiadowa, na stole stały dymiące ziem-
niaki. Ładnie wyglądają - rzekł ksiądz Vianney, biorąc je-
den do ręki. Popatrzył nań przez chwilę i położył z powro-
tem na półmisku. W ten sposób zadał sobie umartwienie - 
mówi Antoni Cinier, który jako dziecko był świadkiem tej 
sceny. 

Mieszkająca w sąsiedztwie wdowa Renard otrzymała 
pozwolenie na pasienie krowy w ogrodzie plebańskim, który 
był całkiem zachwaszczony. Zastała tam raz księdza Pro-
boszcza w chwili, gdy zrywał szczaw. - To ksiądz Proboszcz 
je trawę? - zapytała. - Tak jest, kochana matko Renard - 
odrzekł nieco zmieszany - próbowałem tym się żywić wy-
łącznie, lecz nie mogłem wytrzymać... 

Nasz mistyk i asceta wiedział bardzo dobrze, że zupeł-
ny triumf nad szatanem osiągnie, zgodnie z nauką Ewange-
lii, tylko przez modlitwę i umartwienie. A ten ci rodzaj - 
powiada Ewangelia - nie bywa wypędzony, jedno przez mo-
dlitwę i post". Proboszcz z Ars przyjął jakby za hasło tę 
prawdę wypowiedzianą przez Boskiego Mistrza. 

W dwadzieścia lat później, 14 października 1839 roku, 
na poufnej rozmowie z księdzem Tailhades, młodym kapła-
nem z Montpellier, który przybył do niego na kilka tygodni, 
aby się zaprawić do pracy apostolskiej, wyjawił mu tajemni-
ce pierwszych swych zdobyczy. Szatan, mój drogi - mówił 
ks. Vianney - mało sobie robi z dyscypliny i innych narzędzi 
pokutniczych. Do ucieczki przymusza go umartwienie  
w piciu, jedzeniu i spaniu. Niczego szatan więcej się nie 
obawia i nic nie jest milsze Panu Bogu. O! jakżem tego już 
doświadczył! Gdy byłem sam, a trwało to przez lat osiem czy 
dziewięć, zdarzało mi się, że nie jadłem całymi dniami... 
Otrzymywałem wtedy od Boga wszystko, czegom tylko pra-
gnął, dla siebie i dla innych... 

Przy tych słowach łzy płynęły mu z oczu. Po chwili, 
tak dalej mówił: Teraz już jest inaczej, niż dawniej. Nie 
mogę tyle czasu pozostawać bez jedzenia... Dochodzę do 
tego, że już i mówić nie mogę... Ale jakże byłem szczęśliwy, 
gdy byłem sam. Kupowałem u ubogich kawałki chleba, które 
im dawano; znaczną część nocy spędzałem w kościele; nie 
miałem tyle osób do spowiadania, co teraz... i Pan Bóg 
udzielał mi łask nadzwyczajnych. 

Tak więc okres wielkich pokut był dla młodego pro-
boszcza zarazem czasem wielkich pociech 

 (c.d. w nastepnym numerze SE, przygotował 
ks. Krzysztof B.  Za: Francis Trochu, Proboszcz  
z Ars, Święty Jan Maria Vianney 1786- 1859 (Na 
podstawie akt procesu kanonizacyjnego i nie wy-
danych dokumentów z j ęzyka francuskiego przeło-
żył Piotr Ma ńkowski, biskup kamieniecki, arcybi-
skup tytularny Aenus), Kraków 2009)  
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„Gdy stajemy się parą to od tego 

momentu życie w grupie nie może już 
odpowiedzieć na najgłębsze potrzeby 
młodej osobowości. Potrzebuje ona 
komunii, tej więzi międzyosobowej, 
tego dialogu, w którym dwie autono-
miczne istoty dzielą się tym, co w 
nich najlepsze. Komunii, w której 
najpierw szuka się przyjaźni, która 
następnie realizuje się w miłości 
małżeńskiej i w małżeństwie, ponie-
waż nie jest dobrze, mówi Bóg, aby 
człowiek  był sam”. Maria-Carla  
i Carlo Volpini, para odpowiedzialna 
za ekipy na całym świecie przytacza 
te słowa ks. Caffarela, w liście do 
małżonków ekip. Pokazują one, jak 
jest łatwo, nawet w dobrym mał-
żeństwie, pogrążyć się w samotności, 
jeśli nie czuwamy i nie staramy się 
o utrzymanie wewnątrz pary zawsze 
świeżego i intensywnego dialogu. 

Para w swej specyfice, potrze-
buje szczególnej przestrzeni, która 
zapewni na każdym poziomie wzrost 
małżeńskiego zjednoczenia. Dialog, 
który powinien być realizowany przez 
parę małżeńską, nie może być tym 

samym dialogiem, który ma miejsce 
w rodzinie. Gesty, jakie wymieniają 
małżonkowie, nie mogą być tymi 
samymi gestami, jakie kierujemy – 
przy całej możliwej miłości – do 
dzieci lub innych członków rodziny. 
To samo dotyczy spojrzeń, atencji, 
słów... 

Głęboka komunia małżeńska to 
przyjaźń, to dar z głębi serca i ciała, to 
syntonia emocji, to wspólna postawa 
modlitwy, to dzielenie życia.  

Ks. Caffarel dobrze rozumiał, że 
wymiar małżeński jest ,,miejscem”  
intymnym i nieograniczonym, które 
może być zamieszkane tylko przez 
parę. Tymczasem, jak to się często 
dzisiaj zdarza, zapominamy o kulty-
wowaniu naszego miejsca, rozpra-
szając się w wielości różnych relacji, 
jakkolwiek byłyby one pozytywne  
i radosne. Kiedy ulegamy pokusie 
utożsamienia pary małżenskiej z ro-
dziną, nie unikiemy doświadczenia 
samotności. 

,,Nie jest dobrze, mówi Bóg, aby 
człowiek był sam”, ale ta samotność 
we wnętrzu każdego mężczyzny  
i każdej kobiety nie może być zapeł-

niona, na poziomie ludzkim, jak tylko 
przez drugiego człowieka, którego 
odbieramy jako nasze dopełnienie. 
Dopiero wówczas, razem jako nowa 
rzeczywistość zrodzona z małżeństwa 
i tworzona dzień po dniu w małżeń-
stwie, możemy stanąć przed Bogiem.   

Dalej Maria i Carlo piszą: 
dziękujemy, ks. Caffarelu, że nam to 
tak dobrze wyjaśniłeś i przypomnia-
łeś! I dziękujemy, ze dałeś nam, przez 
metodę END, narzędzia do tego, aby 
lepiej zamieszkiwać miejsce naszej 
pary. 

 
P.S. Dla pragnących włączyć 
się w formację małżeńską 
podajemy kontakt:  
e-mail;  slask@end.win.pl 
strona internetowa; 
www.end.org.pl 
telefon; 511 134 709 

Poniżej przedstawiamy propo-
zycję najbliższych rekolekcji otwar-
tych organizowanych przez ruch dla 
małżonków sakramentalnych.     

Bernadeta i Piotr 

��������������

Rodzina 

*** 
R odzina to w yspa 

okryta parasolem  m iłości, 

na której n ie każdy 

znajdzie sw oje m iejsce. 

T rzeba oddania, 

by być zaproszonym  

pod ten  rodzinny parasol, 

jakim  jest m iłość. 

Chrońm y rodzinną m iłość, 

byśm y m ogli św iętow ać  

przy stole, do którego 

zaprasza nas nadzieja i zgoda. 

Stefania Gierłowska 

Equipes Notre - Dame  - 

ruch duchowości małżeńskiej 

23 – 25 
marzec 
2012 r. 

Zamek 
Bierzgłowski 

Magnificat w roku 
uwielbienia Pana za 10 lat 

Ruchu END w Polsce, 
zapraszamy do 

pogłębienia więzi z Maryją 
– naszą przewodniczką, 
by wszystkie ekipy, były 
“katedrą chwały naszej 

Pani”/ ks. Caffarel 

rekolekcje 
dla 

małżonków 

20 – 22 
kwiecień 
2012 r. 

Żdżary Modlitwa w ciszy 
rekolekcje 

dla 
małżonków 

28.04  – 
1.05 

2012 r. 
Kluczbork 

Komunikacja w rodzinie.          
Nastolatek w rodzinie 

rekolekcje 
dla rodzin 

30.06  – 
06.07 

2012 r. 

Skomielna-
Czarna 

Nie ma miłości na 
pamięć – Małżeństwo  

w zamyśle  ks. Caffarela 

rekolekcje 
dla rodzin 

8.07  – 
14.07 

2012 r. 
Żdżary 

Współczesne 
rodzicielstwo: Ojcostwo  

i Macierzyństwo 

rekolekcje 
dla rodzin 

Zapisy na stronie internetowej www.end.org.pl/formacja/rekolekcje/ 
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Przeżywamy kolejny raz 
w swoim życiu okres Wiel-
kiego Postu. To szczególny 
czas, który został nam, lu-
dziom XXI wieku podarowany 
przez Ko ściół. 

Na co dzień jesteśmy rozgadani, 
zaspieszeni, zabiegani, rozgorączko-
wani, z głowami pełnymi pomysłów, 
projektów czy zmieniających się co 
chwila zamiarów. Nagle zmieniamy 
nastroje wpadając z radości w smutek, 
ze śmiechu w płacz, z zachwytu  
w pogardę, z miłości w nienawiść.  
W pogoni za sukcesem stajemy w tym 
czasie przed Chrystusem, który jest 
Ciszą prosząc Go o to, aby nas uci-
szył. 

Żyjemy w czasach, które nie za-
pewniają nam poczucia bezpieczeń-
stwa. Obserwując ostatnie wydarzenia 
w Japonii, Afryce czy na bliskim 
wschodzie czujemy się zagrożeni 
przez siły przyrody, przez złych ludzi 
czy przez zły świat. Jesteśmy prze-
straszeni nienawiścią, chciwością, 
zaborczością, chamstwem, brutalno-
ścią, zbrodniami. Jesteśmy przestra-
szeni śmiercią, chorobą, nieszczę-
ściem, wypadkami. Truchlejący o 
swoje życie i zdrowie stajemy przed 
Chrystusem, który jest Pokojem  
i prosimy Go, aby udzielił nam swo-
jego Pokoju. 

Na co dzień grzeszymy pychą, 
jesteśmy ograniczeni, pełni samo-
uwielbienia, zapatrzeni w siebie do-
strzegamy zazwyczaj tylko koniec 
własnego nosa. Ślepo wierzymy  
i ufamy w wygodne dla nas idee  
i przekonania. Zaślepieni swoim ego 
izmem stajemy przed Chrystusem, 
który jest Światłem i prosimy Go, by 
oświetlił nasze życiowe mroki. 

Żyjemy w czasach globalizacji. 
Jesteśmy przeinformowani. Zalewają 
nas fale informacji z prasy, radia, 
telewizji, internetu, z rozmów ze zna-
jomymi. Uważamy, że już wszystko 
wiemy najlepiej, że mamy już dosta-
tecznie duże doświadczenie i mądrość 
życiową. A tymczasem nie potrafimy 
prawidłowo oceniać, wartościować, 
selekcjonować, oddzielać ziarna od 
plew. Nie potrafimy czy wręcz nie 
chcemy czasami zobaczyć prawdy. 
Często mówimy, że jesteśmy ludźmi 
wierzącymi, a pośrednio głosując na 

taką czy inną formację polityczną 
walczymy z krzyżem. Dlaczego nie 
drażni nas parada homoseksualistów, 
a drażni nas krzyż ustawiony jako 
pamięć i hołd po tragicznie zmarłych, 
czy krzyż zawieszony w sejmie, urzę-
dzie czy szkole. A może już się pogu-
biliśmy, nie rozróżniamy co dobre,  
a co złe? Nie stać nas na to, aby się 
zatrzymać, zastanowić nad spotkaną 
prawdą, wyciągnąć z niej wnioski. 

Skazani na przeinformowanie, z du-
żym zasobem wiedzy stajemy przed 
Chrystusem, który jest Mądrością  
i prosimy Go, by wlał w nasze serca  
i umysły Bożą Mądrość. 

W okresie Wielkiego Postu sta-
jemy przed Panem, który jest naszym 
Ojcem i prosimy Go, by przemienił 
nasze dotychczasowe życie i uczynił  
z nas swoje dzieci. 

Idźmy zatem za Jezusem Jego 
drogą krzyżową, aby Go zrozumieć.  

Zazwyczaj jesteśmy mocni, silni 
i odważni w grupie, gdy mamy okazję 
z palmami w rękach wołać „Hosanna 
Synowi Dawidowemu”. Wówczas 
możemy się chwalić, że to nasz Mistrz 
i Pasterz. Jednakże gdy przyjdzie 
rozproszenie, gdy staniemy przed 
perspektywą śmierci, zagrożenia, 
zemsty, wtedy opada odwaga, unie-
sienie i wnętrze napełnia strach przed 
konsekwencjami i cierpieniem. Wów-
czas zapieramy się Go, nie chcemy 
mieć z Nim nic wspólnego. Chcemy 
normalnie żyć, z perspektywami roz-
woju czy awansu. Chcemy móc spo-
kojnie posiedzieć przed telewizorem 
czy odwiedzić znajomych. Nie ma nas 
ani w czasie biczowania, ani pod 

krzyżem, ani przy złożeniu do grobu. 
Nie chcemy wyśmiania, chłosty, cier-
pienia i klęski. Ale gdy wszystko się 
uspokoi, uciszy, oby przyszedł żal  
i płacz Piotrowy i wstyd przed samym 
sobą swojej małości, słabości, tchó-
rzostwa i egoizmu. 

Idźmy zatem za Jezusem Jego 
drogą krzyżową, abyśmy zrozumieli 
własną drogę krzyżową, gdy bę-
dziemy niesłusznie osądzeni i potę-
pieni, gdy będziemy ze swoim krzy-
żem upadać, kiedy nas odrzucą i wy-
śmieją i zostaniemy sami, może wśród 
garstki przyjaciół. Idźmy za Jezusem, 
aby zrozumieć siebie i dojść z Nim do 
chwały Niedzieli Wielkanocnej. 

LR 
������������� 

Prawdziwa MIŁO ŚĆ 

Choć serce m oje w  rozterce 

i w ciąż ciernista m a droga, 

trw am  ciągle w  tej poniew ierce, 

w  drodze m ojej do B oga! 

Często upadam  pod grzechem  

i w iara m a słabą się staje, 

lecz w staję znow u z uśm iechem , 

by ruszyć na życia rozstaje. 

N ie chcę n ic robić na siłę, 
w ięc proszę znów  m ego Pana: 

skrusz m ego serca m ogiłę, 
n iech się zasklepi ta rana. 

O bdarz m nie duchem  spokojnym , 

sercem  otw artym , by daw ać 
chcę być Tw ym  sługą pokornym  

i n igdy się n ie poddaw ać! 

N aw et uczniow ie Jezusa 

uciekli, gdy przyszła trw oga, 

ten  przykład i m nie porusza, 

by nigdy nie zaw ieść B oga! 

N ie jest to łatw e zadanie, 

trzeba w ym agać od siebie, 

n ic się też sam o nie stanie, 

a  O jciec N asz, czeka w  niebie! 

U fam , gdzieś w  głębi duszy, 

że praw da zaw sze w ygryw a, 

złych m ocy siłę zagłuszy 

i w ygra M IŁ OŚĆ PR A W D Z IW A !!! 

Piotr Dmitrzak  

Rozważania na Wielki Post 2012 
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Rozpoczął si ę doroczny okres pokuty 
zwany przez nas Wielkim Postem. Tradycyjne 
posypanie głów popiołem, wielkopostne po-
stanowienia, kazania pasyjne, drogi krzy żowe, 
gorzkie żale, rekolekcje, to typowe elementy 
towarzyszące nam w prze żywaniu tego czasu. 
Ale czy rzeczywi ście stanowi ą one o jego 
istocie? Czy byliby śmy w stanie wyobrazi ć 
sobie czas Wielkiego Postu bez Środy Popiel-
cowej, nabo żeństw drogi krzy żowej czy gorz-
kich żali? A jednak… W pierwszych wiekach 
Kościoła żadnego z tych elementów by śmy 
nie znale źli. Jak prze żywano wtedy ten czas? 

 Wiele naszych przekonań i wyobrażeń opiera się na 
tym, czego sami doświadczyliśmy. Tak też jest w przypadku 
przeżywania roku liturgicznego, w tym okresu Wielkiego 
Postu. Jednak kształt, który ma on obecnie formował się 
przez wiele setek lat i nie zawsze przybierał od razu te for-
my, z którymi nam przychodzi się dzisiaj stykać. Chciałbym 
odnieść się do okresu i miejsca, którym przyszło mi się 
zajmować z czysto naukowego punktu widzenia, a miano-
wicie przełomem IV i V wieku, w małym północnoafrykań-
skim, portowym miasteczku - starożytnej Hipponie (dziś  
w pobliżu miejscowości Annaba w Algierii). Biskupem tego 
miejsca był wtedy św. Augustyn. A przeżywanie okresu 
poprzedzającego Wielkanoc mogłoby mocno zdziwić tych, 
którzy ograniczają się jedynie do tego, co sami widzieli. 
Dlaczego? 
1. Nie było „Wielkiego” Postu. A w zasadzie to tylko okres 
ten nie nosił takiej nazwy. Używano łacińskiego zwrotu 
„Quadragesima”, co oznacza mniej więcej „czterdzieści 
dni”, odnosząc tę miarę czasu do okresu, który Jezus spędził 
na pustyni. I choć sam fakt „poszczenia” w tym okresie był 
dość istotny, to nie on wysuwany był na pierwsze miejsce. 
Liczyło się przede wszystkim to, że był to ostatni etap przy-
gotowania dorosłych katechumenów do chrztu, który mieli 
przyjąć podczas Świąt Zmartwychwstania. Towarzyszyła im 
w tym cała gmina chrześcijańska i to determinowało 
wszystkie podejmowane w tym czasie praktyki. 

2. Nie było „Środy Popielcowej”. Nie stosowano praktyki 
posypania głów popiołem na znak podejmowanej pokuty. 
Nie znano jeszcze tego obrzędu, który zaczął się pojawiać  
w Kościele dopiero w VII wieku. A i sam początek tego 
okresu nie wypadał w środę, ale w niedzielę, szóstą bądź 
siódmą przed Wielkanocą, w zależności od sposobu obli-
czania „postnych” dni. W niektórych regionach Kościoła do 
wspomnianych „czterdziestu dni” nie zaliczano niedziel, 
czasem nawet i sobót, dlatego rozpoczynano ten czas wcze-
śniej. Natomiast obrzędem, który towarzyszył wejściu w ten 
okres, było podanie przez katechumenów swoich imion do 
chrztu. Chodziło o formalne wyrażenie pragnienia przyjęcia 
w czasie Wielkanocy chrztu i gotowości do odbycia odpo-
wiedniego, ostatniego etapu przygotowania. 

3. Nie odprawiano „drogi krzyżowej” i „gorzkich żali”.  
Te bliskie nam nabożeństwa były zupełnie nieznane. Ich 
miejsce zastępowały „ceremonie” związane z przygotowa-

niem kandydatów do chrztu, którym mogli towarzyszyć po-
zostali wierni. Jakie? 
• „Traditio Symboli” - czyli przekazanie „Wyznania wia-

ry”. W jedną z niedziel następowało uroczyste prze-
kazanie katechumenom treści wyznania wiary (my od-
mawiamy je w czasie każdej niedzielnej mszy świętej). 
Nie wiemy dziś, jaką dokładnie miało zewnętrzną formę, 
ale na pewno nie dokonywało się to na piśmie. Kandy-
daci do chrztu mieli nauczyć się go na pamięć i jeszcze 
przed chrztem „zwrócić” biskupowi, czyli wyrecytować  
z pamięci, w czasie innego, podobnego obrzędu zwanego 
„redditio symboli”. 

• „Traditio Pater” - nauka „Modlitwy Pańskiej”, czyli „Oj-
cze nasz…” Ta formuła modlitewna, której nauczył sam 
Jezus, stanowiła wzór i schemat każdej chrześcijańskiej 
modlitwy. Należało się jej nauczyć również na pamięć. 
Po raz pierwszy odmawiano ją jednak dopiero w dniu 
chrztu. 

• Skrutynia, czyli egzorcyzmy. Jeszcze przed chrztem, 
nieraz kilkakrotnie nad katechumenami biskup odmawiał 
modlitwy o uwolnienie od wpływów złego ducha. Mają 
one miejsce i dzisiaj w czasie obrzędów chrztu dzieci, ale 
odmawiane są jednorazowo. 

4. Głoszenie słowa Bożego. W czasie Wielkiego Postu  
z uwagą wysłuchujemy rekolekcji i kazań pasyjnych. To 
jedne z elementów, które choć nie nosiły takowej nazwy, 
miały jednak stałe swoje miejsce w przeżywaniu okresu 
przed Wielkanocą. Być może tematyka była trochę inna, nie 
rozważano tak intensywnie męki Pańskiej, to jednak wygła-
szane wtedy homilie i kazania mówiły wiele o nawróceniu, 
wzywały do pokuty i przypominały wartość chrztu, do któ-
rego przygotowywali się katechumeni. Specjalne miejsce 
zajmowały kazania wyjaśniające Wyznanie wiary oraz Mo-
dlitwę Pańską. 

5. Praktyki pokutne. Zajmowały ważne miejsce w życiu 
chrześcijan. Podejmowane były przede wszystkim przez 
katechumenów przygotowujących się do chrztu, w którym 
miały zostać odpuszczone ich wszystkie grzechy. Podejmo-
wali go również tzw. pokutnicy, podejmujący tę praktykę ze 
względu na popełnione szczególnie ciężkie grzechy. Pościli 
również pozostali wierni pragnąc towarzyszyć katechume-
nom i odnowić łaski, które sami otrzymali w tym sakramen-
cie. Poszczono najczęściej odmawiając sobie wina i mięsa 
(każdego dnia postu), ograniczając się jedynie do warzyw, 
chleba i wody. Małżonkowie powstrzymywali się w tym 
okresie od współżycia małżeńskiego, przeznaczając ten czas 
na modlitwę. Nie korzystano również z publicznych łaźni  
i term, nie oglądano widowisk teatralnych i cyrkowych. 
Ważnym elementem postu była również jałmużna rozumia-
na wtedy dwojako: jako podzielenie się jakimś dobrem  
z ubogim oraz jako obdarowanie kogoś przebaczeniem, przy 
czym to ten drugi element akcentowany był znacznie wy-
raźniej. 

Choć zewnętrzne praktyki starożytnego okresu po-
przedzającego Wielkanoc były znacznie inne od tych, które 
znamy z doświadczenia, to jednak ich wymowa i sens mają 
te same źródło. Jest nim ponowne, autentyczne spotkanie  
z Chrystusem zmartwychwstałym w Dniu Wielkanocy, to 
samo, które dokonało się w momencie naszego chrztu, oraz 
wewnętrzna przemiana na drodze pokuty. 

ks. Wojtek 

Inny Wielki Post 
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Rozstrzygni ęcie Konkursu Szopek Bo żo-
narodzeniowych organizowanego, jak co roku 
przez Akcj ę Katolick ą, miało miejsce 15 stycz-
nia po Mszy św. o godz. 11.30.  

 
Wyniki konkursu: 

I miejsce:  Justyna Kozik 

II miejsce:  Justyna Pawliczek 
III miejsce:  23 Dryżyna Harcerska „Leśni zdobyw-
cy”, Hufiec Rybnik – SP nr 18 im. Jana Brzechwy 

Nagroda publiczności: Justyna Pawliczek 

Pozostali nagrodzeni 
− Sabina Zagajewska 
− Koło Religijne przy SP nr 18 im. Jana Brzechwy 
− Przedszkole nr 18 – „Leśne Duszki” 
− Izabela Woryna 
− Uczniowie klas IV-VI i Koła Religijnego – SP nr 18 

im. Jana Brzechwy 
− Łukasz Wójtowicz 

 
Wszystkim nagrodzonym serdecznie  

gratulujemy! 

„Bo byłem głody, a dali ście Mi je ść […]. 
Wszystko co uczynili ście jednemu z tych braci 
najmniejszych, Mnie ście uczynili”  (Mt 25, 35.40)  
 

Tradycyjnie kilka dni przez świętami Bożego Naro-
dzenia dzięki wielkiemu sercu naszego Zespołu Charyta-
tywnego odbyła się wigilia dla osób samotnych, bezdom-
nych oraz dla – i tu trzeba sobie szczerze powiedzieć – osób, 
które nie poradziły sobie ze swoim życiem.  

W wigilii wzi ęło udział około 50 osób. Rozpoczęliśmy 
wspólną modlitwą, życzeniami i podzieleniem się opłat-
kiem, po czym każdy podopieczny naszej „ochronki” mógł 
zjeść ciepły posiłek. 

W tym miejscu warto podziękować tym wszystkim, 
którzy przyczyniają się do tego by nasza „ochronka” mogła 
funkcjonować. Przede wszystkim księdzu proboszczowi 
Krzysztofowi, Zespołu Charytatywnemu, naszym dobro-
dziejom za każdą pomoc, czy to materialną, czy modli-
tewną.  

      ks. Marcin 
 

 

19 grudnia 2011 roku w Domu Parafial-
nym odbyło si ę spotkanie Zelatorów Żywego 
Różańca. Rozpoczęli śmy modlitw ą, a nast ęp-
nie ksi ądz Marcin pobłogosławił opłatki, któ-
rymi połamali śmy si ę składaj ąc sobie życze-
nia z okazji zbli żających si ę świąt Bo żego Na-
rodzenia. Przybył równie ż ksi ądz proboszcz, 
który jest opiekunem naszej wspólnoty. 

Omówiliśmy sprawy organizacyjne, a także zachęcali-
śmy do podjęcia Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę. Przez 
Różaniec prośmy, aby Polska była wierna Bogu, Krzyżowi  
i Ewangelii i o wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu. 
Nasza Ojczyzna potrzebuje wsparcia serc połączonych ró-
żańcem - niezawodnym narzędziem owocnego wypraszania 
łask w obliczu współczesnych zagrożeń wiary i moralności. 
Cieszy fakt, że nasza wspólnota powiększyła się o kolejną 
27 różę (mieszaną – modlą się w niej kobiety i mężczyźni). 
Jednocześnie przypominamy, że: 

- Żywy Różaniec działa w oparciu o Ceremoniał Żywego 
Różańca zatwierdzony przez kard. Stefana Wyszyńskiego. 
Powstał on z troski o dobro duchowe Narodu polskiego  
i rozwój religijno-moralny obecnych jak i przyszłych poko-
leń. Według niego, człowiek sięgający po różaniec i kon-
templujący tajemnice: 
• wierzy w istnienie Boga i wierzy Bogu, który przemawia;  

• ufa Bogu, kocha Go i ludzi; 
• przyjmuje postawę pokornego sługi otwartego na Boga  

i Jego wolę, na wzór Maryi, która powiedziała TAK na 
Boże wezwanie. 

Zasadniczym obowiązkiem członków Żywego Różańca jest: 

• odmówienie i rozmyślanie dziennie jednej dziesiątki  
różańca; 

• udział w miesięcznej zmianie tajemnic (w naszej parafii  
w pierwszą sobotę miesiąca); 

• w miarę możliwości, częste przystępowanie do sakra-
mentów świętych. 

 Zelatorzy mają obowiązek: 
• dziennie odmówić początek różańca (Wierzę w Boga, 

Ojcze Nasz, 3x Zdrowaś Maryjo); 

• czuwać by róża miała pełny skład; 

• dostarczać harmonogram zmian tajemnic na cały rok. 

Zachęcamy, aby w swoich środowiskach być aposto-
łami różańca, a Matka Boża nas nie zawiedzie. 
„Ci, którzy zawierzą mi przez różaniec, nie zginą. To, 
o co prosić będziecie przez mój różaniec, otrzymacie”  

Matka Boża do bł. Alana de la Roche 

JP 

Parafialny  konkurs 
szopek 

- rozstrzygnięcie 

Sprawozdanie 
ze spotkania Zelatorów 

Żywego Różańca 

Wigilia charytatywna 
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„Pami ętnik papieskiego anioła” był inspi-
racją do rozwa żań roratnich dla dzieci, które 
stanowiły przygotowanie do Świąt Bo żego 
Narodzenia. Przez pełne cztery tygodnie, od 
poniedziałku do pi ątku, rano o 6.30 gromadzi-
liśmy si ę na na Mszach ku czci Matki Bo żej,  
by duchowo przygotowa ć się na przyj ęcie Je-
zusa. 

Miniony Adwent był najdłuższym z możliwych. Trwał 
pełne cztery tygodnie. A mimo to w tym roku frekwencja na 
Mszach roratnich, zwłaszcza dzieci, była wyborowa. Zachę-
cała również tematyka. Rozważania dotyczyły bowiem 
życia bł. Jana Pawła II, wcześniej Karola Wojtyły. Dzięki 
„Pamiętnikowi papieskiego anioła” oraz samemu Aniołowi, 
który odczytywał jego fragmenty, poznawaliśmy kolejne 
epizody z życia nowego błogosławionego. Dzieci miały 
również okazję zebrać obrazki przedstawiające niektóre 
sceny z jego życia lub bliskie mu miejsca.  

Najwytrwalsi otrzymali niewielkie upominki - wize-
runki papieża. Rozdanie nagród nastąpiło po Mszy Świętej 
w Święto Świętych Młodzianków. Nagrodzeni zostali: 
Adam Araszczuk, Mariusz Beca, Sandra Borowska, Anita 
Brawańska, Magdalena Bulanda-Gorol, Zuzanna Burda, 
Małgorzata Dobrowolska, Julian Dorna, Patrycja Dronsz-
czyk, Helena Duda, Mateusz Dworok, Wojciech Dziędziel, 
Maksymilian Fojcik, Wojciech Frelich, Krzysztof Gamoń, 
Damian Gąsior, Julia Gąsior, Adam Gembalczyk, Emilia 
Gembalczyk, Kamil Gidla, Katarzyna Goliasz, Marcelina 
Górceka, Mateusz Grabski, Bartłomiej Harnasz, Karolina 
Herok, Antoni Jura, Klara Kaczmarczyk, Wojciech Kamiń-
ski, Małgorzata Kania, Błażej Karwot, Rafał Karwot, Ame-
lia Karwowska, Magdalena Klepek, Zuzanna Kocyba, Emi-
lia Kocyba, Emilia Kolaniak, Adam Konior, Błażej Konsek, 
Emilia Kotas, Magdalena Kotas, Mikołaj Kotas, Kinga Ko-
walczyk, Julia Kowalska, Magdalena Kozik, Patrycja Ko-
ziołek, Grzegorz Krawczyk, Nadia Krupa, Nicola Krupa, 
Teresa Kuczera, Agata Kuczera, Faustyna Kukułka, Domi-
nik Kula, Sandra Laby, Roman Liszka, Nikodem Ławni-
czek, Natalia Machulec, Małgorzata Maciończyk, Dominik 
Maciończyk, Marta Malinowska, Borys Malinowski, Mał-
gorzata Mandel, Kinga Michalik, Klaudia Młoczek, Mikołaj 
Mortka, Piotr Niesłańczyk, Patrycja Nogel, Natalia Nogel, 
Emilia Nogły, Kinga Nowak, Tobias Nowak, Martyna Nyt-
ko, Mateusz Oleś, Oliwia Osiak, Joanna Ostrowska, Agata 
Ostrzołek, Dawid Pachowicz, Michał Palarz, Jakub Pastusz-
ka, Justyna Pawliczek, Bartłomiej Peliński, Weronika Potyr-
cha, Natalia Przeliorz, Marek Pustelnik, Rafał Pytlik, Klau-
dia Riemel, Joanna Rosińska, Szymon Rosiński, Dominika 
Sajur, Karol Seman, Marta Seman, Wojciech Seman, Karol 
Skura, Aleksandra Smyczek, Wiktoria Sobaszek, Dawid 
Sobik, Adrian Sobik, Małgorzata Sojka, Konrad Stachoń, 
Karol Stajer, Julia Stajer, Klaudia Stefko, Filip Strzelecki, 
Jakub Stuchły, Zuzanna Stuchły, Mateusz Suchan, Julia 
Suchan, Natalia Szmajduch, Agata Szmajduch, Natalia 
Szolc, Edyta Sztwiorok, Szymon Szulik, Julia Szutka, Mag-
dalena Szymczak, Jakub Szymura, Łukasz Śmiatek, Marty-

na Śmiatek, Magdalena Toszek, Karol Wawoczny, Wiktoria 
Wawrzaszek, Katarzyna Werber, Hanna Witkowiak, Paweł 
Witkowiak, Natalia Włodarczyk, Julia Włodarczyk, Szymon 
Wnuk, Izabela Woryna, Anita Zaklukiewicz, Jakub Zaklu-
kiewicz, Krzysztof Zatoń, Paweł Zatoń, Jessica Zawistow-
ska, Daniel Zieleźny, Dominika Zimnol, Emilia Zimnol, 
Julia Zmarzły, Klaudia Zwierzyńska. 

Wspomnieć należy także wiele innych osób: dzieci, 
młodzież i dorosłych, które wytrwale uczestniczyły w rora-
tach, choć nie zabiegały o to, by zebrać wszystkie obrazki. 
Im wszystkim dziękujemy za świadectwo żywej wiary  
i zachęcamy do udziału w roratach za rok. Bóg zapłać rów-
nież tym, którzy przygotowywali roraty i pomagali w ich 
przeprowadzeniu, także wielu dorosłym, rodzicom, dziad-
kom czy innym opiekunom, którzy ze swymi podopieczny-
mi przychodzili na Msze Święte. BÓG ZAPŁAĆ! 

ks. Wojtek 

���������������������� 

10-go stycznia br. członkowie Straży Honorowej NSPJ wraz 
z ks. Wojciechem - opiekunem wspólnoty spotkali się na 
wspólnej modlitwie i kolędowaniu przy Bożym Żłóbku,  
a następnie na Opłatku w domu parafialnym, życząc sobie 
zdrowia, umocnienia w wierze i błogosławieństwa na Nowy 
Rok. Spotkania formacyjne odbywają się w drugie wtorki 
miesiąca, na które zapraszamy parafian, którzy pragną po-
głębić kult do NSPJ. 

Odwiedziny  

papieskiego anioła… 

Spotkanie opłatkowe 
Straży Honorowej NSPJ 
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 2007 2008 2009 2010 2011 

Chrzty św. 135 146 144 134 130 

I Komunia św. 103 
(14 wcz) 

81 
(7 wcz) 

102 
(5 wcz) 

89 
(11 wcz) 

97 
(8 wcz) 

Bierzmowanie 323 
(2 rocz.) 

— 147 141 166 

Śluby 70 73 81 86 47 

Odwiedziny 
chorych 770 826 847 845 983 

Sakrament 
chorych 90 90 85 92 178 

Rozdzielone 
Komunie św. 

190 000 190 000 180 000 190 000 170 000 

Pogrzeby 86 80 91 95 97 

Obecno ść na 
Euch arystii 4 800 ok. 

4700 
ok.  

4 500 
ok.  

4 150 
ok. 

4 200 

 
Z nauczania Jana Pawła II 

„Drodzy Bracia i Siostry, jako uczniowie Chrystusa jesteście wezwani do 
tego, ażeby czerpiąc siłę z Jego Krzyża – przez słowo niosące nadzieję i przez 
przykład własnego życia dać ludziom w dzisiejszym świecie pełnym zagrożeń  
i zamętu wyzwalającą odpowiedź i nadzieję. 

W Krzyżu jest nadzieja na chrześcijańską odnowę Europy, ale tylko wtedy, 
gdy my, chrześcijanie, sami na serio podejmiemy orędzie Krzyża. Krzyż – zna-
czy: miłość nie zna granic; rozpocznij od tych, którzy są najbliżej ciebie i nie 
zapominaj o tych, którzy są najdalej.” 

  
16 lutego 2011 r. w 73. roku ży-

cia i w 48. roku kapłaństwa zmarł ks. 
JÓZEF ZUBER emerytowany pro-
boszcz parafii Świętego Maksymiliana 
Marii Kolbego w Rudziczce, który 
przez 7 lat pełnił funkcję rezydenta  
w naszej parafii. W pierwszą rocznicę 
jego odejścia do Pana modliliśmy się  
o wieczną szczęśliwość dla Niego pod-
czas Mszy św. o godz. 7.00. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Statystyka parafialna 
za rok 2011 

Rocznica śmierci  

ks. Józefa Zubera 
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WIOSKA  SERCA 
fundacja im. Jana Pawła II 

 

Przekaż 1 % swojego podat-
ku na rzecz „Wioski Serca” 

KRS 0000254936 
Fundacja ”Wioska Serca im. Jana 

Pawia II” realizuje przesłanie 
ewangelicznej miłości i nauczania 
wielkiego Papieża Jana Pawła II.  

 
Celem fundacji jest: 

− pomoc sierotom poprzez stwo-
rzenie dla nich prawdziwego 
domu – budowa domków,  
w których wychowywać będą 
się dzieci, 

− pomoc seniorom – budowa 
Domu Seniora przeznaczonego 
dla samotnych starszych ludzi. 

www.wioskaserca.pl 
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1. Wiaterek Brunon 78 lat 
2. Marzec Kazimierz 61 lat 
3. Hołowacz Stanisława 89 lat 
4. Niesporek Eugeniusz 58 lat 
5. Oleś Edward 86 lat 
6. Szulik Jan 64 lata 
7. Rabajczyk Stanisława 78 lat 
8. Szymura Bolesław 70 lat 
9. Stajer Elżbieta 83 lata 
10. Karwot Eugeniusz 50 lat 
11. Procek Joachim t 48 lat 
12. Motyka Eleonora 86 lat 
13. Tatarczyk Helena 87 lat 
14. Oleś Franciszek 78 lat 
15. Ogierman Pelagia 84 lata 
16. Jonderko Erwin 80 lat 
17. Smyczek Szymon noworodek 
18. Lempa Alfred 86 lat 
19. Michalska Wiktoria 86 lat 
20. Słowik Bolesław 52 lata  
21. Matuszczyk Małgorzata 67 lat 
22. Piecha Maria 78 lat 
23. Zniszczoł Henryk 52 lata 
24. Romańska Jadwiga 61 lat 
25. Gatnar Alina 58 lat 
26. Karwot Alojzy 73 lata 
27. Piskadło Regina 80 lat 
28. Lipka Franciszek 75 lat 
29. Smyczek Robert 88 lat 
30. Bystrzycki Ginter 53 lata 
31. Klimek Jerzy 59 lat 
32. Zniszczoł Marta 70 lat 
33. Staier Alois 76 lat 
34. Fojcik Urszula 66 lat 
35. Wala Antoni 57 lat 
36. Pierchała Stefan 53 lata 
37. Ciszewski Stefan 58 lat 
38. Szymura Anna 87 lat 
39. Sobik Wanda 63 lata 
40. Cieśla Elżbieta 78 lat 
41. Sobik Bernard 54 lata 
42. Skrzypiec Leszek 46 lat 
43. Cichos Roman 45 lat 
44. Gembalczyk Henryk 71 lat 
45. Cywiński Adam 23 lata 
46. Dziwoki Alojzy 76 lat 
47. Garbocz Emil 97 lat 
48. Fojcik Agata noworodek 

49. Hartman Alojzy 58 lat 
50. Potrawa Dominik 56 lat 
51. Wiaterek Halina 72 lata 
52. Przeliorz Zygmunt 72 lata 
53. Oleś Helena 81 lat 
54. Stolorz Józef 61 lat 
55. Masłowski Jan 31 lat 
56. Gawłowski Eugeniusz 51 lat 
57. Konieczny Leon 78 lat 
58. Sobala Jan 89 lat 
59. Kuczera Daniela 57 lat 
60. Terkiewicz Arkadiusz 36 lat 
61. Czyż Małgorzata noworodek 
62. Niesporek Gertruda 81 lat 
63. Grzybek Monika 90 lat 
64. Sobik Rafał 84 lata 
65. Szmidt Anna 83 lata 
66. Kempny Waleska 86 lat 
67. Kajzerek Mirosław 48 lat 
68. Muras Helena 83 lata 
69. Piechoczek Edward 82 lata 
70. Konsek Henryk 83 lata 
71. Fizia Emil 57 lat 
72. Górski Henryk 53 lata 
73. Kluger Irena 55 lat 
74. Prygoń Lucyna 57 lat 
75. Kula Marta 79 lat 
76. Gargała Ewa 31 lat 
77. Salachna Józef 71 lat 
78. Kąsek Antoni 83 lata 
79. Raszewska Franciszka 51 lat 
80. Smołka Józef 74 lata 
81. Wielgocki Józef 72 lata 
82. Zimończyk Maria 87 lat 
83. Matuszczyk Agata 81 lat 
84. Zieleźny Waleska 98 lat 
85. Szymura Robert 69 lat 
86. Palarz Wincenty 81 lat  
87. Sławiczek Stanisław 76 lat  
88. Drzęźla Grzegorz 52 lata 
89. Sobik Edward 67 lat 
90. Goroll Henryk 70 lat 
91. Gatnat Alojzy 81 lat 
92. Kocztorz Emanuel 85 lat 
93. Pielorz Karol 61 lat 
94. Kubiak Stanisław 50 lat   
95. Świerczyna Zygmunt 73 lata 
96. Kimla Ilona 51 lat 

 

„Ja jestem  zm artw ychw staniem  i życiem . 

K to w e M nie w ierzy, choćby i um arł, żyć będzie.  

K ażdy, kto żyje i w ierzy w e M nie, n ie um rze na w ieki” 

(J 11,25-26) 

Odeszli do Pana  

w roku 2011 
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 Często mówimy, że wy-
bieramy trzecie imi ę… Jedni 
żałują, że przy chrzcie nie 
otrzymali drugiego, bo to 
wybierane przy okazji bierz-
mowania b ędzie dopiero 
drugim… Inni cieszą si ę, że 
teraz sami mog ą dokona ć 
wyboru i poszuka ć czegoś, 
co naprawd ę im odpowiada… 
Rzeczywisto ść pokazuje jed-
nak, że tego imienia jednak 
później ju ż nie u żywamy. Czy 
słusznie?  

 Praktyka wyboru imienia do 
bierzmowania wywodzi się ze zwy-
czaju nadawania imienia przy okazji 
chrztu dorosłych. Wtedy oznaczało 
ono całkowitą zmianę stylu życia  
z pogańskiego na chrześcijański. Dziś 
o wiele częściej przyjmuje się chrzest 
w wieku niemowlęcym, co jest jedno-
znaczne z wyborem imienia przez 
rodziców, nie jest jednak związane  
z żadną zmianą. Nadawanie nowego 

imienia ma jednak miejsce przy waż-
nych życiowych zmianach, związa-
nych także ze sposobem życia: wybór 
nowego imienia zakonnego, czy wy-
bór imienia przez wstępującego na 
Stolicę Piotrową (papieża). 

Wybór imienia przy okazji 
przyjmowania sakramentu bierzmo-
wania nie oznacza, że odtąd będzie się 
tego imienia używało. Nawiązuje 
jednak do sakramentu chrztu, kiedy to 
człowiekowi nadane zostało imię, 
a sam został włączony do Ludu Bo-
żego. Ponieważ sakrament bierzmo-
wania jest podjęciem odpowiedzial-
ności za własną wiarę i wnosi w życie 
ochrzczonego dary Ducha Świętego 
potrzebne w wypełnianiu tego zada-
nia, łączy się go z wyborem nie tyle 
samego imienia, co raczej nowego 
patrona dojrzałości chrześcijańskiej. 
Chodzi o wybór świętego lub błogo-
sławionego, który odtąd będzie sta-
nowił wzór chrześcijańskich postaw  
i dążenia do dojrzałości w wierze. To 
odtąd ktoś, w kogo należy się wpa-
trywać, prosić o pomoc i modlitwę. 

Patron bierzmowania, wybie-
rany przez samych kandydatów, ma 
stać się autorytetem dla młodego 
człowieka. W czasach, kiedy wszelkie 
autorytety przeżywają kryzys, a czło-
wiek wolałby obyć się bez nich, wy-
bór taki stanowi poważny sygnał: 
warto wpatrzyć się w tych, którzy w 
swoim życiu osiągnęli ŚWIĘTOŚĆ! 

A to, że w praktyce tego imienia 
nie będziemy używać? Czy warto 
pomimo tego szukać czegoś nowego? 
Oczywiście, wybór „nowego” imienia 
nie jest obowiązkowy. Patronem 
bierzmowania może zostać święty 
noszący to samo imię, co kandydat do 
bierzmowania. Ważny jest nie tyle 
sam materialny fakt innego imienia, 
co samego patrona i wzoru, który się 
wybiera! Warto poszukać, nawet, jeśli 
to „nowe” imię nie będzie „oryginal-
ne”. „Oryginalny”, tzn. niezwykły, 
szczególny, pociągający, ma być ten, 
który je nosił - jako prawdziwy i wzo-
rowy chrześcijanin, czyli ŚWIĘTY! 

ks. Wojtek 

Bardzo radosny czas 
Bożego Narodzenia ju ż daw-
no za nami. Wspomnie ć jed-
nak trzeba, że był to okres 
szczególnej „pracy” mini-
strantów w naszej parafii, 
gdyż przez dwa miesi ące 
odwiedzin duszpasterskich 
towarzyszyli naszym kapła-
nom w odwiedzinach rodzin 
na terenie naszej parafii. Po-
nad sto razy wyruszali w tra-
sę z dzwonkiem, kred ą  
i śpiewem, by modli ć się 
wraz z parafianami. W tym 
miejscu nale żą się im 
ogromne podzi ękowania za 
ten wysiłek, jak równie ż ich 
rodzicom, którzy nieraz przy-
pilnowali terminu kol ędowej 

słu żby czy czysto ści mini-
stranckiego stroju. Dzi ęku-
jemy równie ż wszystkim pa-
rafianom, którzy starali si ę im 
odwdzi ęczyć dziel ąc si ę sło-
dyczami, częstuj ąc herbat ą 
i składaj ąc ofiary do mini-
stranckiej skarbonki. Dzi ęki 
nim udało si ę już przygoto-
wać świąteczne paczki oraz 
zorganizowa ć w styczniu  
i lutym dwa ministranckie 
wyjazdy… 

„Pójd źmy wszyscy  
do s tajenki” - Ministranci 
oddaj ą pokłon Jezusowi 

Dnia 8.01. bieżącego roku grupa 
ministrantów wraz z rodzicami oraz 
naszym opiekunem ks. Wojtkiem 
wyruszyła do Panewnik, aby adoro-

wać żłóbek. Już na początku wy-
cieczki okazało się, że nasi mini-
stranci uwielbiają śpiewać, szczegól-
nie kolędy. Dzięki temu dość szybko 
minął czas podróży. Po dotarciu na 
miejsce przebraliśmy się w nasze 
stroje liturgiczne, a następnie udali-
śmy się do bazyliki.  

Najważniejszy punkt programu 
rozpoczął się o godzinie 15.00. Wyda-
rzeniu przewodniczył arcybiskup 
Wiktor Skworc wraz z duszpasterzem  
ministrantów archidiecezji katowic-
kiej, ks. Bogdanem Kornkiem. Przez 
godzinę wspólnie śpiewaliśmy ko-
lędy, adorowaliśmy Jezusa w Naj-
świętszym Sakramencie. Następnie 
dobrym słowem podzielił się z nami 
arcybiskup, mówił o tym, iż jesteśmy 
misjonarzami w środowiskach,  
w których żyjemy, że każdego z nas 
powołał Jezus Chrystus.  

Przygotowanie do bierzmowania (3) 
-  poradn ik  d la  młodz ieży  i  rodz iców 

Kącik Ministrancki 
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Po zakończeniu adoracji w ba-
zylice, poszliśmy zobaczyć najpierw 
ruchomą, a następnie żywą stajenkę. 
Szczególnie na najmłodszych duże 
wrażenie zrobiły zwierzęta. Gdy już 
chcieliśmy iść do autokaru, ks. Woj-
tek zrobił nam niespodziankę i zabrał 
nas na herbatę i ciastko. Ten, kto 
myślał, że w drodze powrotnej nasi 
ministranci będą wyczerpani i będą 
chcieli spać, bardzo się pomylił. Nie 
wiadomo dlaczego (może za sprawą 
herbaty przygotowanej według fran-
ciszkańskiej receptury), wszystkich 
zaczęła rozpierać energia. W autobu-
sie było dużo śmiechu i dobrej za-
bawy. Uważam, iż każdy, kto zdecy-
dował się na ten wyjazd, nie żałuje. 
Zachęcam do ponownego wyjazdu 
znów za rok. 

Wypoczynek naszej słu żby 
litu rgicznej 

Ministranci postanowili również 
wykorzystać czas ferii i udali się na 
wycieczkę. Nasz opiekun ks. Wojtek 
opracował bardzo ciekawą trasę. Naj-
pierw pojechaliśmy do kopalni soli w 
Wieliczce, gdzie zwiedzaliśmy trasę 
pielgrzymkową. Chłopcom bardzo 
podobały się opowiadania pana prze-
wodnika, które były ciekawe i nieraz 
zaskakujące. Między innymi dowie-
dzieliśmy się, że pod ziemią jest około 
40 kaplic. Obiad, co warto odnoto-

wać, zjedliśmy na 
poziomie ponad 
100 m pod zie-
mią. Po wyjściu z 
kopalni niektórzy 
postanowili zaku-
pić pamiątki, czyli 
przede wszystkim 
sól.  

Kolejnym, a 
zarazem ostatnim 
punktem naszej 
wyprawy okazał 
się Park Wodny  
w Krakowie. Sam 
widok tego pięk-
nego obiektu, 
zdawał się być znakiem, że nikt  
z nas nie będzie się tam nudził. Na 
basenie było cudownie, każdy znalazł 
coś dla siebie. Dla lubiących sport 
była ścianka wspinaczkowa w wodzie, 
oraz boisko do „wodnej” siatkówki. 
Dla tych, co lubią szaleństwo i za-
wrotną prędkość, spełnieniem marzeń 
wydawały się długie, kręte i szybkie 
zjeżdżalnie, a dla leniuchów dostępne 
były sauna oraz jacuzzi.  

Zabawy i śmiechu było co nie 
miara, aż żal było opuszczać to miej-
sce, ale nim udaliśmy się w drogę 
powrotną, wszyscy głodni pobiegli do 
bufetu. Po raz kolejny utwierdziliśmy 
się w przekonaniu, że ministranci 
lubią dużo jeść, po pół godzinie za-

brakło niektórych potraw z menu.  
W drodze powrotnej wszystkich nadal 
rozpierała energia, było dużo hałasu, 
śmiechu i dobrej zabawy. Wróciliśmy 
po godzinie 20.00. 

Uważam naszą wspólną wy-
prawę za udaną i życzę nam wszyst-
kim, aby takie zdarzały się jak najczę-
ściej. 
 
Przygotowali: tekst - an. Roman 
Lazar ; wstęp - ks. Wojtek Kam-
czyk ; zdjęcia - an. Bła żej Cichy  
i Piotrek Tkocz. 
 
Zapraszamy na stronę internetową 
ministrantów naszej parafii: 

www.mnspj.cba.pl 

25 marca b ędziemy w 
Kościele obchodzili Uroczy-
stość Zwiastowania Pa ń-
skiego, która przypomina 
każdemu z nas histori ę spo-
tkania Matki Bo żej z Archa-
niołem Gabrielem, który 
zwiastował Maryi, że to na 
Niej spełni ą się obietnice 
proroków, a Jej Syn, którego 
pocznie w cudowny i dziewi-
czy sposób za spraw ą Ducha 
Świętego, b ędzie Synem sa-
mego Boga. Fakt, że uroczy-
stość ta przypada często w 
trakcie Wielkiego Postu 
uzmysławia nam, że tajem-
nica Wcielenia jest nieroze-
rwalnie zwi ązana z tajemnic ą 
śmierci i zmartwychwstania 
Chrystusa. 

 W tym dniu w Kościele jest 
obchodzony Dzień Modlitw w intencji 
poczętych dzieci, z którym mocno 
związana jest Duchowa Adopcja.  

Czym ona jest? 
Pełna poprawna nazwa brzmi: 

"Duchowa Adopcja Dziecka Poczęte-
go Zagrożonego Zagładą". Nie jest to 
więc adopcja prawna dziecka po 
urodzeniu, pozbawionego opieki ro-
dzicielskiej, do rodziny zastępczej, ale 
adopcja duchowa dziecka poczętego 
zagrożonego zabiciem w łonie matki. 
Wyrażana jest osobistą modlitwą 
jednej osoby o ocalenie życia dziecka 
wybranego przez Boga Dawcę Życia. 
Trwa przez 9 miesięcy, okres wzrostu 
dziecka w łonie matki. Zobowiązanie 
adopcyjne, poprzedza przyrzeczenie, 
które je utwierdza. 

 
 

Do kogo jest adresowana? 
Ogólnie rzecz biorąc, jest ona 

adresowana do ludzi młodych, którzy 
są potencjalnymi "współtwórcami" 
ludzkiej populacji, adresowana jest do 
osób wchodzących w związki małżeń-
skie i dla młodych małżeństw, do 
pracowników położnictwa, do osób, 
które popełniły aborcję (do aborcji 
namawiały, lub przymuszały), do 
kleryków seminariów duchownych  
i księży, do potencjalnych i praktyku-
jących animatorów Duchowej Adop-
cji, do członków przyparafialnych 
ruchów oraz poradni przedmałżeń-
skich i rodzinnych, do osób nie zde-
cydowanych i wątpiących, ale i do 
ludzi gorliwej wiary. Zatem każdy 
może ją podjąć. Nie mogą podejmo-
wać Duchowej Adopcji ludzie zwal-
czający Kościół i jego nauki, nie-
chrześcijanie i ludzie obłożeni eks-
komuniką, homoseksualiści itp., po-

 
Jacuzzi dla „leniuchów ”  w Parku Wodnym  

Dzień Modlitw w intencji poczętych dzieci  
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nieważ podstawą Duchowej Adopcji 
jest nawracanie rodziców dziecka, 
aby z miłością przyjęli poczęte życie, 
bronili je, pielęgnowali i kształtowali 
prawe i moralne wychowanie; a na-
wracać modlitwą chrześcijańską i ku 
sprawiedliwemu życiu nie mogą lu-
dzie z nieuporządkowanym ku wierze 
chrześcijańskiej sumieniem. 

Jakie s ą zobowi ązania dla 
tych, którzy podejmuj ą Du-
chow ą Adopcj ę? 

Codzienna modlitwa: 10 Ró-
żańca, odmówienie modlitwy adop-
cyjnej, której treść znajdziemy poni-
żej, oraz nałożenie na siebie dodatko-
wego zobowiązania uzupełniającego 
np. częstsza Spowiedź i Komunia św., 
Adoracja Najświętszego Sakramentu, 
czytanie Pisma św., post o chlebie  
i wodzie, walka z nałogami i wadami 

charakteru, pomoc osobom potrzebu-
jącym, działalność społeczna na rzecz 
obrony życia, dodatkowe modlitwy. 

Zachęcam każdego, aby włączył 
się w to wielkie dzieło ratowania 
dzieci poczętych, które są zagrożone 
aborcją. Będzie można to uczynić w 
naszej parafii 25 marca 2012 w nie-
dzielę w ramach nabożeństwa Gorz-
kich Żali.  

Modlitwa codzienna Duchowej 
Adopcji 

Panie Jezu, za wstawiennic-
twem Twojej Matki Maryi, która 
urodziła Cię z miłością oraz za 
wstawiennictwem św. Józefa, 
Człowieka Zawierzenia, który 
opiekował się Tobą po urodzeniu - 
proszę Cię w intencji tego niena-
rodzonego dziecka, które duchowo 

adoptowałem, a które znajduje się 
w niebezpieczeństwie zagłady. 
Proszę, daj rodzicom tego dziecka 
miłość i odwagę, aby pozostawili 
je przy życiu, które Ty sam mu 
przeznaczyłeś. Amen. 

ks. Marcin 
 

Opracowanie na podstawie: 
www.duchowaadopcja.com.pl 
 
 
 
 
 
 
 

Jak co roku Grupa Pielgrzym zaprasza na 
wspólne pielgrzymowanie. Pielgrzymowanie 
uświadamia nam kondycj ę człowieka, którego 
życie często opisuje si ę jako w ędrówk ę - od 
narodzin do śmierci ka żdy znajduje si ę  
w szczególnej kondycji. 

Pismo Święte ze swej strony wielokrotnie podkreśla 
wartość pielgrzymowania do miejsc świętych - czytamy  
w Bulli Jana Pawła II Incarnationis Mysterium. Historia Ko-
ścioła jest żywa kroniką pielgrzymki, która nigdy się nie 
kończy. Bardzo wielu wiernych pogłębia swą religijność 
podejmując wędrówkę, której celem jest miasto świętych 
Piotra i Pawła, Ziemia Święta lub stare i nowe sanktuaria 
poświecone Maryi i Świętym. Pielgrzymka zawsze była 
ważnym wydarzeniem w życiu chrześcijan, przybierając  
w kolejnych epokach różne formy kulturowe. 

Przybycie niemieckiego cesarza Ottona III w 1000 ro-
ku do grobu św. Wojciecha w Gnieźnie uważa się za pierw-
szą pielgrzymkę na naszych ziemiach. W późniejszych wie-
kach szlaki pątnicze wiodły głównie do sanktuariów Maryj-
nych. Tradycyjne piesze pielgrzymki na Jasną Górę uzna-
wane są dziś za fenomen żywej polskiej religijności. Idźmy 
więc przez kolejny rok naszej ziemskiej pielgrzymki, mając 
za swą Matkę i Patronkę Maryję, Przewodniczkę pewną do 
Nieba, która – jak głosi pieśń – jest z nami w każdy czas.  

Program tegorocznych pielgrzymek: 

I. 23 kwietnia – poniedziałek 

• RUDY – Sanktuarium Matki Bożej Rudzkiej 

• GÓRA ŚW. ANNY – Sanktuarium św. Anny 

• KAMIEŃ ŚLĄSKI – Sanktuarium św. Jacka 
 

II. 4 – 5 czerwiec  

• KALWARIA ZEBRZYDOWSKA – Sanktuarium 
MB Anielskiej 

• KRZECZÓW – Kościół św. Wojciecha 
• GRÓDEK NAD DUNAJCEM – nocleg 
• BRUŚNIK – Kościół pw. Wniebowzięcia NMP –  

województwo małopolskie 
• ZBOROWICE – kościół pw. Św. Bartłomnieja Apo-

stoła 
 

III. 8-9 sierpie ń – DIECEZJA KIELECKA 
• ZIELENICE – Sanktuarium Nawiedzenia Matki Bożej 

• MIECHÓW – Bazylika Grobu Pańskiego 

• JĘDRZEJÓW – Sanktuarium bł. Wincentego Kadłubka 

• PIŃCZÓW – Sanktuarium Matki Bożej Mirowskiej 

• STOPNICA – nocleg 

• PACANÓW – Sanktuarium Pana Jezusa Konającego 
• RYTWIANY  - pustelnia Złotego Lasu 
• WIŚLICA – Sanktuarium Madonny Łokietkowej 

 
IV. 3 wrzesie ń – poniedziałek 

• Częstochowa – Jasna Góra 
• Mstów – Sanktuarium Matki Bożej Mstowskiej 

 
Wszystkich naszych parafian serdecznie zapraszamy 

do pielgrzymowania z Grupą Pielgrzym. 
Spotkania stacjonarne naszej grupy odbywają się raz  

w miesiącu w Domu Parafialnym 
     

 Zapraszamy!!! 

  Stanisław Dr ąszczyk 

Pielgrzymuj razem z nami! 
Grupa „Pielgrzym” zaprasza na pielgrzymki w 2012 r. 
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Cześć:) jestem Amelka, 
Jeszcze się nie znamy, więc chcę Ci o sobie opowie-

dzieć. Jak już wiesz jestem Amelka, mieszkam w dzielnicy 
Rybnika Gotartowicach przy ul. Gotartowickiej – łatwo 
zapamiętać. 

Mam już 5 lat i codziennie moja mama odprowadza 
mnie i moje dwie siostrzyczki do przedszkola. 

Bo my jesteśmy trzy. Moje siostry to Kinga i Nikola. 
Przyszłyśmy na świat 27 października 2006 roku. Choć 
dobrze nam było pod sercem mamy, to chęć poznania świata 
była tak wielka, że urodziłyśmy się za wcześnie. 

Poznałyśmy naszego tatusia, braci i dziadka. Nasz ta-
tuś jest górnikiem - miał niedawno swoje święto.  

Bardzo kochamy naszą rodzinę a oni nas. Jesteśmy ze 
sobą szczęśliwi, ale nasi rodzice mają z nami same zmar-
twienia. Kiedy miałyśmy trzy miesiące, to ja i Nikola za-
częłyśmy trochę chorować. Coś niedobrego dzieje się  
z naszymi oczkami. 

Dzisiaj, kiedy mam już 5 lat chciałabym się uczyć pi-
sać i czytać, ale nie mogę. Żeby oglądać świat pomagam 
sobie rękami, wszystkiego dotykam i zadaję mnóstwo pytań, 
bo jestem bardzo ciekawa co jest wokół mnie i jak wszystko 
wygląda. Najfajniejszą zabawą jest szukanie w damskich 
torebkach- takich z mnóstwem rzeczy w środku. 

Mama i tata jeżdżą z nami do kliniki w Katowicach, 
gdzie już wszystkich znamy a oni nas. Tam niedawno była 
operowana moja siostrzyczka Nikola, która widzi już na 
jedno oczko. A mnie powiedzieli, że niestety, ale nie mogą 
mi już pomóc.  

Rodzice się nie poddali i znaleźli takiego dobrego pana 
profesora, który wierzę, że mi pomoże. Już w lutym się  
z nim spotkam i wtedy wyznaczy termin mojej operacji. 

Mam marzenie, żeby moje oczy znowu wszystko wi-
działy, żebym mogła pójść do szkoły razem z moimi sio-
strzyczkami, żebym mogła zobaczyć zwierzęta w zoo i te 
wszystkie bajki. A najbardziej chciałabym zobaczyć 
uśmiech na twarzy mojej mamy i żeby już nigdy nie płakała, 
i żeby wszystkie dzieci były zdrowe. I to chyba tyle z moich 
marzeń. 

 I obiecuję, że będę bardzo grzeczna. Bo czasami jak 
nie jestem to mogę wiele złego sobie zrobić. Tego lata 
strasznie się pokaleczyłam i podobno było dużo krwi na 
moich nóżkach a teraz muszę czekać na takie specjalne 
zabiegi laserem, żeby leczyć blizny. A o guzach na mojej 
głowie lepiej nie mówić. 

Może coś jeszcze kiedyś o sobie opowiem, ale teraz 
muszę już kończyć, bo jest już późno a jutro w przedszkolu 
ważny dzień, występuję w jasełkach dla rodziców. 

Jeśli chcesz pomóc moim marzeniom i dać mi szansę, 
żebym mogła Cię zobaczyć, to zrób to, bardzo Cię o to pro-
szę. 

     Amelka Janiszewska 
           lat 5 

  
Koszty: 
operacja Nikoli w sierpniu 2011r. –   15 000zł, 
badanie Amelki  ostatnie miesiące 2011r.–  4 300zł, 
            2 300zł, 
                         700zł, 

 konieczna zmiana okularów co trzy miesiące – koszt jednej 
pary ponad 400zł. 
Diagnoza: 
Amelka – niepełnosprawność (dziecko słabo widzące), 
niewidzenie znacznego stopnia, zez, oczopląs, uszkodzenie 
nerwów wzrokowych. 
Nikola – niepełnosprawność (dziecko słabo widzące), ma-
łoocze oka lewego, po operacji zaćmy, wcześniactwo. 
 

PODZIĘKOWANIA 
 

30.12.2011r. zawiązał się Komitet społeczny 
pomocy dla Amelki Janiszewskiej z siedzib ą przy 
Parafii NSPJ w Boguszowicach. 

Pragniemy z całego serca podziękować tym, którzy  
w jakikolwiek sposób włączyli się już w pomoc Amelce i jej 
rodzinie. Wszystkim bez wyjątku serdeczne „Bóg zapłać”.  

Słowo „Dziękuję” kierujemy do wszystkich wyko-
nawców Koncertu Kolęd, do przedszkoli z Boguszowic  
i Gotartowic, SP 16 z Boguszowic, Szkoły Muzycznej z 
Rybnika, dzieci, rodziców i opiekunów, że podarowali swój 
czas, serce i swoje zdolności. Dziękujemy również chórowi 
Cor Jesu z Panem Stanisławem Przeliorzem na czele. 

Koncert nie byłby tak wspaniały, gdyby nie ci, którzy 
chcieli go wysłuchać i wesprzeć materialnie leczenie Amel-
ki. Za Waszą szczodrość „Dziękujemy”. 

Ktoś powie: dość, już wystarczy, przecież jest tylu po-
trzebujących. Zgoda i im trzeba pomóc. Amelka, Nikola  
i Kinga mają to, co w życiu najważniejsze - ciepły, kochany 
dom. Rodziców, którzy troszczą się o nie i poświęcają cały 
swój czas, nie szczędząc sił i pieniędzy, aby start ich dzieci 
w przyszłość był jak najlepszy. 

W styczniu br. Nikola i Amelka przeszły kolejne ba-
dania, tym razem w Chorzowie, w Regionalnej Fundacji 
Pomocy Niewidomym. Niestety diagnozy nie są dobre. 

Fundacja stworzyła dla siostrzyczek subkonto dla 
przekazywania darowizny. Powyższa Fundacja udzieliła 
nam nr KRS, byśmy mogli przekazać swój 1% podatku 
na leczenie i rehabilitację dziewczynek.   

14 lutego pierwsza wizyta w Centrum Okulistyki 
Dziecięcej, w Warszawie. Pełni nadziei, marzeń i wiary, że 
będzie dobrze, że operacja ma sens i przyniesie tak upra-
gnioną poprawę wzroku. Co przyniesie wizyta w Warsza-
wie? Mamy nadzieję, że będziemy mieć dobre wieści, o 
czym napiszemy w kolejnym wydaniu Serca Ewangelii. 

Na koniec jeszcze tylko jedno podziękowanie. Dzięku-
jemy Prezydentowi Miast Rybnika Panu Adamowi Fudali, a 
w szczególności dla Pani Ewie Ryszka - Zastępcy Prezyden-
ta Miasta Rybnika, za okazane serce i wsparcie, m.in. po-
przez zabezpieczenie transportu Amelki i Nikoli do Centrum 
w Aninie.  
     Komitet społeczny 

 
 
 

 
 
 

 
 

Ratujemy wzrok Amelki 

Ratujemy wzrok Amelki i Nikoli 
1 % podatku 

KRS 0000018926 
z dopiskiem: dla Amelki i Nikoli Janiszewskiej 
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W sobot ę 14 stycznia na 
spotkanie do Szkoły Podsta-
wowej Nr 16 przybyło 150 bogu-
szowickich seniorów. Było to 
już 20. spotkanie zorganizowane 
przez Rad ę Dzielnicy Boguszo-
wice Stare dla osób, które ukoń-
czyły 75. rok życia. 

W tym roku Rada Dzielnicy wy-
stosowała 324 zaproszenia do osób, 
które ukończyły 75. rok życia i zasłu-
gują na miano seniora. Do sali gimna-
stycznej Szkoły Podstawowej Nr 16 
przybyło 150 zaproszonych. Obok 
nich zaproszenie przyjęli Adam Fu-
dali - Prezydent Miasta, przedstawi-
ciele Rady Dzielnicy na czele z Janem 
Murą i Michałem Wengerskim,  
a także dyrektorzy Szkoły Podstawo-

wej nr 16 - pani Teresa 
Uchyła, Gimnazjum  
nr 7 – Krzysztof Zaik, 
Domu Kultury w Bo-
guszowicach – Cezary 
Kaczmarczyk oraz 
nowej szkoły – Zespołu 
Szkół Nr 6 – pani Gra-
żyna Adamczyk. 

Atmosferę spotkania i wspólnej 
biesiady stworzył zespół Gama oraz 
harcerki Stowarzyszenia „Ślady” w 
strojach regionalnych. Tradycyjne 
śląskie drugie danie oraz ciastko z 
kawą dopełniły miłego klimatu. 

Nie zabrakło życzeń dla trzech 
par 60-latków małżeńskich oraz ży-
czeń urodzinowych dla pani Heleny 
Davia. Z kolei państwo Helena i Leon 
Białeccy, od wielu lat piszący do 

naszej parafialnej gazetki, zaprezen-
towali swoje książki o historii Szero-
kiej, w tym bardzo ciekawe pozycje  
o księżach i zakonnicach pochodzą-
cych z Szerokiej. 

Jak zawsze miła atmosfera 
sprzyjała rozmowom i była okazją do 
spotkania czasem długo niewidzia-
nych przyjaciół i kolegów. 

 
             Krystian Dziurok  

       3 stycznia bie żącego roku 
mieszka ńcy Gortatowic uczest-
niczyli w spotkaniu opłatkowym 
zorganizowanym przez Zarz ąd  
i Radę Dzielnicy Gotartowice.   

Na uroczystość zaproszono Pre-
zydenta Miasta Rybnika, radnych, 
księży proboszczów, dyrektora SP 20  
i Przedszkola nr 22, prezesa Koła 
Emerytów i OSP, przewodniczącą 
KGW. 

Spotkanie przebiegało w świą-
tecznym nastroju. Przy blasku świec, 
na znak pokoju, pojednania i wzajem-
nej życzliwości łamano się opłatkiem, 
składano życzenia i śpiewano kolędy. 

Dla wszystkich przygotowany był 
słodki poczęstunek. Obsługiwaniem 
gości zajęli się członkowie Rady 
Dzielnicy oraz zaproszeni harcerze. 

Czas umilał występ miejscowe-
go Koła Gospodyń Wiejskich pod 
przewodnictwem pani Zofii Kamer. 

Miłą niespodziankę sprawił 
wszystkim występ dzieci z Gortatowic 
- zespołu Cantate (DK Boguszowice) 
przygotowany przez panią Mirelę 
Szutkę. 

Nad całością uroczystości czu-
wały: Przewodnicząca Zarządu Dziel-
nicy Urszula Stajer oraz Przewodni-
cząca Rady Mirela Szutka. 

                                                                                                          
Wiesława  

Hulim 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

������������ 

Oda dla żony 

W nocy się budzę - jesteś przytulona 
do mego ramienia  

Rano jesteś rześka jak zorza  
poranna  

Witasz mnie uśmiechem  
i zapachem fiołków  

W dzień jesteś słońcem  
na lazurowym niebie  

Uwielbiam Cię żono kochana  
Życie moje u Twego boku jest  

jak cudowna kołysanka  
Piękna muzyka połączona słowem 

– kołysząca w rytm pojednania 
Jesteśmy jednością – jeden duch 

 w dwóch ciałach 
Złączeni miłością, troskami i bólem  

Nadzieją życia, śmierci,  
przemijania  

Jesteś moim życiem, radością i siłą  
Spełnieniem marzeń, słońcem  

i uwielbieniem 
Poranną rosą – wieczoru  

kołysanką 
Promieniem wiosny, ciepłem lata  

Babim latem, jesienią i śniegu  
poruszeniem  

Podmuchem wiatru – ziszczonym 
marzeniem... 

 
Dla Marii – Henryk 

 

Spotkanie boguszowickich 

Seniorów  

 
Życzenia urodzinowe dla pani Heleny Davia 

Opłatek w Gotartowicach 

 
Wyst ęp Koła Gospody ń  podczas spotkania 
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Tradycyjnie ju ż, od kilkunastu lat nasi najmłodsi 
mogli bawi ć się przy ulubionej muzyce na baliku 
karnawałowym organizowanym przez Rad ę Dziel-
nicy. 

Wśród uczestników byli: królewny i księżniczki, ksią-
żęta i królowie, a także strażacy, wróżki, zwierzątka i wiele 
innych postaci ucharakteryzowanych według inwencji swo-
ich rodziców. 

Pląsom i zabawom nie było końca, tym bardziej, że 
uzupełnieniem energii okazały się pączki, słodycze  
i herbatka. 

Balik odbył się 31 stycznia 2012 roku w przyjaznych  
i ciepłych pomieszczeniach szkoły w Gotartowicach. 

Rada Dzielnicy gorąco dziękuje panu dyrektorowi  
SP 20 za umożliwienie i pomoc w przeprowadzeniu zabawy.  

Wiesława Hulim  

„Idymy, idymy przez pola i miedzki, na rosie 
moczymy piykne nasze kiecki” 

14 stycznia 2012 r. w Teatrze Ziemi Rybnickiej odbył 
się VII Powiatowy Turniej Kół Gospodyń Wiejskich „Gwara 
śląska na wesoło”, w którym panie z KGW Gotartowice 
zdobyły I miejsce.  

Rywalizowały z paniami z Bełku, Jejkowic, Pstrążnej, 
Szczerbic, Świerklan Górnych oraz Baranowic. Tegoroczne 
eliminacje do turnieju przeszły 10 grudnia 2011 r. w 
Kłokocinie. Rywalizacja była bardzo duża gdyż wszystkie 
koła były bardzo dobrze przygotowane do występów. 
Wszystkie teksty skeczów i piosenek są wymyślone  
i ułożone przez panie. Mieliśmy już okazję nieraz zobaczyć 
i posłuchać je ze swoimi występami na festynach 
dzielnicowych. 

KGW Gotartowice  

 

Witam! Mam na imię Filipek. 16 stycznia 2012 r. 
skończę 4 latka, sam nie potrafię usiąść, chodzić, mó-
wić, nie mam odruchu ssania ani gryzienia, mam 
uogólnioną wiotkość mięśni, jestem opóźniony rozwo-
jowo we wszystkich strefach, mam gotyckie podnie-
bienie, dysfagię, rufluks. Moi rodzice karmią mnie 
zmiksowanym jedzeniem, jeżdżą ze mną codziennie 
na różne rehabilitacje z tego 3 razy w tygodniu prywat-
nie (koszt 1 wizyty to 40 zł) i 1 raz w tygodniu prywat-
nie do logopedy (80 zł). Kilka razy w roku jeździmy po 
całej Polsce na turnusy rehabilitacyjne (koszt od 4 – 15 
tyś. zł). Mam zapadniętą przednią ścianę klatki pier-
siowej i czekam na poważną operację. Choć rodzice 
bardzo się starają wystarcza to na niewielki procent 
moich potrzeb. Dzięki zeszłorocznej państwa pomocy 
zrobiłem ogromny postęp. Mam nadzieję, że i w tym 
roku będę mógł liczyć na państwa pomoc, bo to od 
was zależy czy w przyszłości będę mógł przybiec, 
przytulić swoich rodziców i powiedzieć im, że ich bar-
dzo kocham. Oni tak bardzo o tym marzą!  
 

Fundacja Dzieciom „Zd ążyć z Pomoc ą” 

Nr krs: 0000037904 
Cel 1 %: Filip Kuczera, nr 9217 

Do przekazania darowizny : 
Fundacja Dzieciom „Zd ążyć z Pomoc ą” 

Ul. Łomiańska 5, 01 – 685 Warszawa  
Nr konta: 41 1240 1037 1111 0010 1321 9362 
Z dopiskiem: Filip Kuczera – darowizna na 

pomoc i ochron ę zdrowia  
 

���������������������� 

Tegoroczne rekolekcje w naszej parafii poprowadzi  
ks. dr Jan Grzesica. Wprowadzeniem do rekolekcji parafial-
nych będą kazania wygłoszone przez tego kapłana 4. marca 
w II Niedzielę Wielkiego Postu, od której rozpoczną się 
rekolekcyjne nauki stanowe. 

Rekolekcje naszych milusińskich ze szkół pod-
stawowych w Boguszowicach i Gotartowicach odbędą się w 
dniach 21 – 23 marca, a poprowadzi je ks. Kamil Kiszewski. 
Młodzież gimnazjalna swoje rekolekcje będzie miała  
w dniach 28 – 30 marca (ks. Sławomir Sweter), a ZS nr 6  
w dniach 14 – 16 marca (ks. Przemysław Słaboń). 

Zapraszamy do owocnego prze życia czasu  
Wielkiego Postu. Dlatego niech nie zabraknie nas 

na Drodze Krzy żowej z kazaniem pasyjnym  
w każdy pi ątek o godz. 16.oo, a w niedziel ę  
na tradycyjnym nabo żeństwie Gorzkich Żali  

o godz. 15.3o.  

Przebierańcy  

w Gotartowicach 

Sukces KGW  

w Gotartowicach 

1 % dla Filipka 

 
A tak cieszyły si ę panie ze zdobycia I miejsca 

REKOLEKCJE  
WIELKOPOSTNE 

Anno Domini  2012 
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 Z dzieci ństwa pami ętam 

wysokiego ksi ędza, o lekko po-
chylonej sylwetce, przechodz ą-
cego chodnikiem koło naszego 
domu w Boguszowicach. Śpie-
szył odprawia ć Mszę św. w no-
wym ko ściele. Szedł ulic ą, a nie 
przez ogród farski jak ks. pro-
boszcz i wikariusze. Cz ęsto w 
czasie swojego urlopu przyje ż-
dżał do Boguszowic, gdzie wy-
chował si ę i gdzie mieszkała 
jego rodzina. Kiedy go widywa-
łam, odczuwałam co ś w rodzaju 
dumy, że moja wie ś ma swojego 
kapłana - krajana. Na dodatek 
był koleg ą klasowym mojego 
kuzyna Franka, bo razem 
uczęszczali przed wojn ą do ryb-
nickiego gimnazjum i w czasie 
urlopu ksi ędza, zawsze si ę spo-
tykali. Z opowiada ń kuzyna za-
pamiętałam słowa tego kapłana: 
„ Ty masz rodzin ę świeck ą - 
żonę i dzieci, a moj ą rodzin ą są 
bracia zakonnicy, ja jestem 
księdzem i nazywaj ą mnie te ż 
ojcem”. 

Ojciec Alojzy Motyka jest pią-
tym księdzem pochodzącym z naszej 
parafii, po Tomaszu Panku z Bogu-
szowic z około 1700, Fryderyku von 
Woyske z Rogoźnej - 1836, Wilhel-
mie Buchta z Boguszowic – 1876  
i Adolfie Pojda z Ligockiej Kuźni – 
1881. Po nim byli i są jeszcze inni,  
o których wspominano już w Sercu 
Ewangelii. 

Przed kilku laty, po śmierci o. 
Alojzego ukazała się książeczka o 
jego życiu, zatytułowana: „Ta moja 
Msza św.” i wielu parafian jest w jej 
posiadaniu. Tytuł tej biografii przy-
pomina mi księdza kroczącego bogu-
szowickim chodnikiem na codzienną 
Mszę św. Dla nieposiadających tej 
publikacji, na jej podstawie podaję 
fragmenty z jego długiego życia, bo 
liczącego 90 lat.   

Ojciec jego, Wincenty, pocho-
dził z Boguszowic, ale przyżenił się 
do Chwałowic. Tam też w 1914 r. 
urodził się Alojzy. Jednak pięć lat 
później cała rodzina przeniosła się do 
Boguszowic, na 8-hektarowe gospo-
darstwo po samotnym wujku, który 
zginął w czasie I wojny światowej. Na 
tej wojnie, na trzy miesiące przed jej 

zakończeniem poniósł śmierć także 
najstarszy brat Alojzego, Franciszek. 
Był franciszkaninem w Nysie. Do 
wojska został powołany na krótko 
przed święceniami kapłańskimi. 
Oprócz tego brata, Alojzy miał jesz-
cze sześcioro rodzeństwa - cztery 
siostry i dwóch braci. Alojzy był naj-
młodszy. Rodzina żyła z rolnictwa,  
a ojciec dorabiał dodatkowo murarką. 

Alojzy mając 10 lat, został mini-
strantem w starym kościele boguszo-
wickim. Wyróżniał się pobożnością 
wśród innych ministrantów i ks. pro-
boszcz boguszowicki spytał go, czy 
chciałby zostać księdzem. On się 
zarumienił, ale wtedy nic nie odpo-
wiedział. Ziarenko powołania zostało 
zasiane w młodym chłopaku, gdy w 
Rybniku powstał w 1922 pierwszy w 
Polsce Dom Fundacji Zgromadzenia 
Słowa Bożego. O tym zakonie dowie-
dział się Alojzy od werbisty z Domu 
Misyjnego Królowej Apostołów w 
Rybniku, który pewnego razu przyje-
chał do Boguszowic z pomocą dusz-
pasterską. Kiedy Alojzy odnosił mon-
strancję na probostwo, kucharka po-
wiedziała przed księdzem werbistą: 
„Ten chłopak chciałby zostać księ-
dzem”. Alojzy nie był tego jeszcze 
pewien. Nie wiedział, czy to, co czuje, 
jest już powołaniem. Ksiądz mu dora-
dził: „Przyjdź do nas chłopcze, to 
zobaczymy.” 

Pierwszy dom tego zgromadze-
nia w Rybniku istniał przy dworcu 
kolejowym i mały Lojzik idąc czasem 
do Rybnika przez Krzyżówki, musiał 
ten dom mijać. Bardzo zainteresowała 
go gra chłopców na boisku obok 
wspomnianego domu. Też chciałby 
zagrać prawdziwą piłką. Wspomnie-
nie najstarszego brata, któremu wojna 
nie pozwoliła zostać kapłanem, częsta 

i szczera modlitwa, no i ta piłka spo-
wodowały, że pewnego dnia powie-
dział w domu: „Zostanę księdzem”. 
Po wielkiej rozterce i wspólnej nara-
dzie rodziców zapadła zgoda, by ich 
11-letni syn podjął naukę w rybnickim 
gimnazjum, za którą płaciło się nie-
małe czesne i by wstąpił do zakonu 
misjonarzy. 

Pierwszym wielkim przeżyciem 
młodego chłopca było przywiezienie 
w 1927 roku do seminaryjnej kaplicy 
obrazu Matki Bożej Królowej Aposto-
łów, namalowanego przez malarza 
Wałacha z Istebnej, najsłynniejszego 
wówczas malarza śląskiego. To Mary-
ja, jej bliskość w obrazie, w decydują-
cy sposób kształtowała duchowość 
chłopaka. W niższym seminarium 
przeważało milczenie i skupienie, a 
głównie modlitwa. Wzór dla młodzie-
ży stanowili starsi ojcowie i bracia 
zakonni. Przełożonym i dyrektorem 
szkoły był ojciec Teodor Sąsała spod 
Opola, dziś Sługa Boży, męczennik z 
Dachau, a prefektem dla chłopców - 
o. Emil Drobny, znany historyk ziemi 
raciborsko-rybnickiej, autor wielu 
opracowań. 

Po roku Alojzy musiał jechać na 
Pomorze do Górnej Grupy (nazwa 
miejscowości), ale dwa ostatnie lata 
przed maturą uczył się znowu w Ryb-
niku i tu zdał egzamin maturalny. O 
łaskę wytrwania modlitewnie wspiera-
ła go rodzina w Boguszowicach. Obo-
je rodzice wstąpili do III Zakonu św. 
Franciszka, ojciec pomagał przy bu-
dowie nowego kościoła, który dziś 
jest p.w. NSPJ. Po maturze w 1933 
razem ze współbraćmi na dalszą for-
mację udał się do Domu Misyjnego 
pod Wiedniem, do międzynarodowe-
go wyższego seminarium. Jego obłó-
czyny miały miejsce 29. 09. 1933. 
Wśród jego wychowawców znalazł 
się dziś błogosławiony o. Ludwik 
Mzyk, pierwszy mistrz nowicjatu w 
Polsce. Nowicjat był dobrym przygo-
towaniem do złożenia ślubów i do 
życia zakonnego. 

 Po dwóch latach nowicjatu 
Alojzy złożył swoje pierwsze śluby 
zakonne. W opinii dopuszczającej go 
do ślubów zajął 4. miejsce. Po nowi-
cjacie w 1936 został wysłany do 
Rzymu na ostatni etap studiów semi-
naryjnych. Tam okazało się, ze zacho-

Ojciec Alojzy Motyka 



serce ewangelii 26 

rował na gruźlicę, wówczas często 
śmiertelną chorobę. Po kilku miesią-
cach studiów musiał je przerwać  
i wyjechać na półroczne leczenie do 
Szwajcarii. W 1938 wrócił do Austrii.  

Na tydzień przed wybuchem II 
wojny światowej brat Alojzy wraz ze 
współbraćmi Polakami, w liczbie 26, 
został wysłany do Holandii. Tam po 
rocznych studiach diakon Alojzy 
został wyświęcony na kapłana. Wojnę 
spędził w Holandii na różnych pla-
cówkach, choć Niemcy domagali się 
powrotu Polaków do Polski. Po za-
kończeniu wojny wszyscy werbiści 
znaleźli się w obozach polskich, orga-
nizowali życie religijne wśród Pola-
ków w Niemczech, którzy znaleźli się 
tam na przymusowych robotach lub  
w obozach koncentracyjnych. 

Ks. Alojzy duszpasterzował 
przez jeden rok w obozie dla Polaków 
niedaleko Osnabruck.  

Swoje prymicje kapłan Alojzy 
odprawił w Boguszowicach dopiero 
25 maja 1946. Była to wielka uroczy-

stość dla całej parafii. 
Po prymicjach o. Alojzy udał się 

do Chludowa, a już we wrześniu do 
Górnej Grupy, gdzie podjął pracę 
nauczyciela i wychowawcy, najpierw 
jako podprefekt, potem prefekt, a od 
trzeciego roku był przez trzy lata 
dyrektorem studiów w niższym semi-
narium św. Józefa – oficjalna nazwa 
brzmiała: Prywatne Gimnazjum Mę-
skie Księży Misjonarzy Słowa Boże-
go. 

W 1949 o. Alojzy został prze-
niesiony do Pieniężna na Warmii, do 
Wyższego Seminarium Duchownego 
Księży Werbistów, jako wykładowca  

i jako duszpasterz wśród imigrantów 
ze Wschodu, bo ludność tubylcza - 
niemiecka musiała opuścić te strony. 

W początkowych latach pięć-
dziesiątych zmarli rodzice ks. Alojze-
go. Do 1954 wykładał logikę i inne 
przedmioty w seminarium i miał pod 
opieką dwie parafie, w Płoskim  
i Tolkowcu. W seminarium uczył 
kilkunastu przedmiotów. Takie sytu-
acje stwarzały realia powojenne. – 
Miałeś święcenia, musiałeś podjąć 
każde zadanie wyznaczone przez 
przełożonego. 

W seminarium w latach powo-
jennych największy nacisk kładziono 
na pracę fizyczną i na duchowość. 
Wiadomości można przecież później 
uzupełnić. W 1952 władze świeckie 
zamknęły niższe seminarium. Pano-
wała atmosfera ciągłego strachu, że  
i wyższe seminarium spotka to samo. 
Seminarzyści przeżyli czas głodu  
i niedostatku i ta duchowość połączo-
na z ascezą okazała się pomocna w 
tych trudnych czasach. Po odwilży 
znowu pozwolono na otwarcie niż-
szego seminarium. 

Przez dwa lata 1960 i 61 o. Mo-
tyka pełnił funkcję dyrektora studiów 
w Nysie, uczył też matematyki. Stale 
piął się w górę. W latach 1963-66 
podejmował obowiązki rektora Wyż-
szego Seminarium Misyjnego w Pie-
niężnie. Przez kilkanaście lat był 
najbliższym współpracownikiem 
prowincjała. Od 1972-80 sprawował 
rolę głównego wychowawcy-prefekta, 
najdłużej spośród swoich poprzedni-
ków. Cieszył się poważaniem z po-
wodu naturalnej pobożności i wiary 
oraz życia duchowością zgromadze-
nia. Brał w obronę słabszych w nauce, 
o ile odznaczali się innymi dobrymi 
cechami. 

Kiedy miał 66 lat został skiero-
wany na stanowisko kapelana sióstr 
misyjnych w Raciborzu. Po 31 latach 
pobytu wśród młodych w Pieniężnie 
nie było mu łatwo rozstać się z tym 
miejscem, ale pocieszał się słowami: 
„Wracam na Śląsk, będę bliżej domu  
i najbliższych.” W Raciborzu pełnił 
posługę spowiednika okolicznych 
kapłanów, ojca duchownego i dorad-
cy. 

Jeszcze przez 18 lat uczył sio-
stry zakonne w młodszych grupach 
formacyjnych: historii Kościoła,  
j. niemieckiego, łaciny i grywał z nimi 
w karty w czasie rekreacji. Lubił grać, 
ale nie przegrywać. Zdarzyło mu się 
rzucić karty po przegranej. Co roku 

tydzień lub dwa spędzał wśród rodzi-
ny w Boguszowicach. Chętnie oglądał 
wtedy mecze ROW-u lub wyścigi 
żużlowe, bo sport nadal był dla niego 
ważny. W młodszych latach obok 
siatkówki lubił wędrówki. Był weso-
łego usposobienia i często się śmiał. 
Ale też był coraz słabszy, zwłaszcza 
nogi odmawiały mu posłuszeństwa. 
Ostatnie lata spędził na wózku inwa-
lidzkim. 

 W 2000 roku odprawiał roczni-
cę 60 lat kapłaństwa i 70 lat ślubów 
zakonnych. Obliczono, że w swoim 
życiu odprawił 24 tys. Mszy św. 
Zmarł w Wielką Sobotę 26 marca 
2005, w równy tydzień przed śmiercią 
papieża Polaka, Jana Pawła II.  
 
Opracowała Helena Białecka 

 
 

�������������� 

W pierwszą niedzielę po Zmar-
twychwstaniu Pańskim obchodzimy 
będziemy obchodzić Niedzielę Boże-
go Miłosierdzia. Przed tą niedzielą, 
począwszy od Wielkiego Piątku, 
Chrystus polecił św. Faustynie od-
prawianie nowenny do Miłosierdzia 
Bożego. 
„Pragnę, abyś przez te dziewięć 
dni sprowadzała dusze do zdroju 
mojego miłosierdzia, by zaczerp-
nęły siły i ochłody, i wszelkiej ła-
ski, jakiej potrzebują na trudy 
życia, a szczególnie w śmierci 
godzinie. W każdym dniu przypro-
wadzisz do serca mego odmienną 
grupę dusz i zanurzysz je w tym 
morzu miłosierdzia mojego. A ja te 
wszystkie dusze wprowadzę w dom 
Ojca mojego. Czynić to będziesz w 
tym życiu i w przyszłym. I nie od-
mówię żadnej duszy niczego, którą 
wprowadzisz do źródła miłosier-
dzia mojego. W każdym dniu pro-
sić będziesz Ojca mojego przez 
gorzką mękę moją o łaski dla tych 
dusz.” 
 
 
 
 
 
 

Nowenna do 
Miłosierdzia 

Bożego 
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Intencje 
mszalne 

Poniedziałek – 27.02.2012r. 

7.oo 1/+Antoni Gajda, żona Aniela, rodziców z obu stron 
 2/+Konrad Miensok, 30-ty dzień(Bog) 
17.oo 1/ Apostolat Maryjny i Akcja Katolicka 
 2/+Felicyta Oleś  

Wtorek – 28.02.2012r. 

7.oo 1/+Stanisław Sobik, rodziców z obu stron (Bog) 
2/+Anna i Robert Gembalczyk, rodziców z obu stron 
(Got) 

17.oo 1/+Augustyna i Robert Pierchała, rodziców i rodzeń-
stwo, Alojzy Gorol (Got) 
2/+Józef i Gertruda Piontek, córka Helena (Bog) 

Środa – 29.02.2012r. 

7.oo 1/+Wiktor Wróbel, 30-ty dzień (Bog) 
 2/+Marta Kuczera- od sąsiadów z ulicy Ziemskiej 
17.oo 1/+Krystyna Borowicz, Józef Motyka, żona Marta, 

synowa Olga (Bog) 
 2/+Emil Motyka, żona Franciszka, Franciszek Zi-

mończyk, żona Karolina, Wincenty Motyka, żona 
Marta, za zmarłych z pokrewieństwa 

Czwartek – 01.03.2012r.              I – szy czwartek  

7.oo Na cześć Chrystusa najwyższego Arcykapłana za 
wszystkich biskupów, kapłanów, kleryków, zgro-
madzenia zakonne oraz o nowe powołania kapłań-
skie  i zakonne – zamawiają Boguszowice 

17.oo 1/+Jadwiga Romańska, 1 rocznica 
 2/+Alina Gatnar, 1 rocznica 
 3/+Anna i Wincenty Mura (Bog) 

Piątek – 02.03.2012r.                        I – szy pi ątek 

7.oo +Alfred Klejnot, 3 rocznica (Got) 
17.oo 1/ Do NSPJ w intencji rodzin wielodzietnych  

i czcicieli NSPJ 
 2/ Wynagrodzenie NSPJ i NSM za grzechy świata 

oraz w intencji członków Straży Honorowej, kapła-
nów naszej parafii,  + ks. Józefa 

 3/+Aleksandra Wronka – od koleżanek i kolegów  
z LO 

18.oo  W intencji młodzieży i bierzmowańców 

Sobota – 03.03.2012r.                     I – sza sobota  

7.oo 1/ Za parafian 
 2/+Do Miłosierdzia Bożego i Niepokalanego Serca 

Maryi za śp. Kazimierza Słapę od żony i dzieci,  
z okazji imienin 

17.oo 1/+Alojzy Karwot, 1 rocznica 
 2/+Rufin Gawlik, 10 rocznica, Piotr Szymiczek 
 3/+Marta Kuczera, 30-ty dzień(Bog) 
 Chrzty: Natalia Paulina Kościuczuk 

Niedziela – 04.03.2012r.        II NIEDZIELA 
WIELKIEGO POSTU 

7.oo 1/+Alojzy Gorol, 4 rocznica (Got) 
 2/+Teresa Jaśko, 30-ty dzień(Got) 
8.3o +Kazimierz Janiczek (Rasz) 
10.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 70 rocznicy urodzin 

Gertrudy Sobik z Raszowca, z podz. za otrzymane 
łaski z prośbą o dalsze oraz o Boże błogosławień-
stwo dla całej rodziny. TD. 

11.3o  Do Opatrzności Bożej z okazji 50 rocznicy urodzin 
Adama Zimoń, z podz. za otrzymane łaski z prośbą 
o dalsze oraz w intencji całej rodziny. TD. 

16.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 18 rocznicy urodzin 
Magdaleny Kajzerek, z podz. za otrzymane łaski  
z prośbą o dalsze. 

Poniedziałek – 05.03.2012r. 

7.oo 1/+Karol Hajzyk, dziadkowie Alojzy Malina, żona 
Bronisława, Zofia Hajzyk, mąż Ryszard  

 2/+Emil Karwot (Bog) 
17.oo 1/+Anna i Roman Smołka, Antoni Gajda, żona 

Aniela, Dionizy Maciończyk (Bog) 
 2/+Helena i Henryk Wita, Anna Tomecka, Maria i 

Izydor Bochenek, Marta Motyka, mąż Paweł (Bog) 

Wtorek – 06.03.2012r. 

7.oo 1/+Alojzy Sobik, 31 rocznica, żona Janina, Leon 
Sobik, Franciszek i Helena Lubszczyk (Bog) 

 2/+Franciszek Buchalik, żona Maria, syn Albert, 
rodziców i dziadków, Małgorzata i Roman Zimoń-
czyk (Bog) 

17.oo 1/+Berta Waliczek, 9 rocznica, mąż Józef, Arka-
diusz Olma (Bog) 

 2/+Maria Juraszczyk, mąż Alojzy, Berta i Franci-
szek Buchalik (Bog) 

Środa – 07.03.2012r.      W SPOMNIENIE  
       ŚW. MĘCZENNIC PERPETUY I FELICYTY 

7.oo 1/+Janina Ruś, 6 rocznica, mąż Władysław, teść 
Józef, żona Maria (Bog) 

 2/+Henryk Wilczek, 5 rocznica (Bog) 
17.oo 1/+Helena i Józef Pawliczek, rodzice z obu stron, 

syn Gerard, córka Bronisława z mężem, zięć Ro-
bert (Bog) 

 2/+Otylia Matuszczyk, mąż Wilhelm (Bog) 

Czwartek – 08.03.2012r. 

7.oo 1/+Franciszka Kempny, mąż Teodor  
 2/+Józef Kania, rodzice (Got) 
17.oo 1/ Do Opatrzności Bożej z okazji 18 rocznicy uro-

dzin Malwiny Tengler z podz. za otrzymane łaski  
z prośbą o dalsze (Bog) 

 2/+Aniela Kujawa 

Piątek – 09.03.2012r. 

7.oo +Wiktor Szewczyk, żona Maria, Elfryda Szewczyk 
(Bog) 

17.oo 1/+Alfred Piecha – na pamiątkę urodzin (Bog) 
 2/+Gertruda Matuszczyk (Bog) 
 3/+Alojzy Tworuszka, żona Marta, pokrewieństwo 
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Sobota – 10.03.2012r. 

7.oo 1/+Leon Sobik, Alojzy Sobik, żona Janina, Alojzy  
i Anna Sobik (Bog) 

 2/+Gertruda i Ernest Matuszczyk, rodziców z obu 
stron (Bog) 

17.oo 1/+Regina Piskadło, 1 rocznica 
 2/+Gertruda Hartman, mąż Roman (Bog) 
 3/Do Op. B. z okazji 80 rocznicy urodzin Matyldy 

Merkel z Bog. z podz. za otrzymane łaski z prośbą 
o dalsze oraz w intencji dzieci z rodzinami. TD. 

Niedziela – 11.03.2012r.       III NIEDZIELA 
WIELKIEGO POSTU 

7.oo  ŚRF URODZINY –  
8.3o +Józef Buchalik (Got) 
10.oo +Jerzy Przeliorz, 5 rocznica (Bog) 
11.3o 1/+Józef Wielgocki – od rodziny Zawiasów i Ko-

złowskich 
 2/ Do Opatrzności Bożej z okazji 18 rocznicy uro-

dzin Mateusza Koziołek, z podz. za otrzymane ła-
ski z prośbą o dalsze. 

 Chrzest: Adam Łukasz Cofalik 
 Chrzest: Bartosz Biegun 
16.oo +Eryk Pośpiech, 10 rocznica (Rasz) 

Poniedziałek – 12.03.2012r. 

7.oo 1/+Piotr Niesporek, Edward Skałbania, żona Regi-
na, Marian Pyżalski, Maria żona, Alojzy Gorol, 
Leon Konieczny, żona Krystyna (Got) 

 2/+Adam Gawłowski, córka Monika, Elżbieta Ga-
włowska, mąż Karol, Stanisława Charchowska, 
mąż Jakub, Emil Gawłowski, żona Aniela, Emilia 
Grabska, Marzena Pilch 

17.oo 1/+Franciszek Lipka, 1 rocznica 
 2/+Małgorzata Sobik, 4 rocznica, mąż Paweł 

Wtorek – 13.03.2012r. 

7.oo 1/+Józef Hajnisz, żona Florentyna, Ryszard Haj-
nisz, żona Marta (Got) 

 2/+Elżbieta Liszka, Karolina Liszka, mąż Antoni 
(Got) 

17.oo 1/+Maria Pierchała, mąż Robert, synowa Maria (Bog) 
 2/+Herman Niemczyk, żona Gertruda, Julianna 

Grzelak, mąż Marcin, Anna i Wiesław Świątek 
(Bog) 

Środa – 14.03.2012r. 

7.oo 1/+Marta Wowra, mąż Józef, rodziców z obu stron, 
zmarłych kapłanów i sąsiadów z Raszowca 

 2/+Rufin Karwot, żona Anna, synowie Engelbert  
i Franciszek, wnuk Adam, rodziców z obu stron 

17.oo 1/+Józef Ostrzołek, 2 żony, Jadwiga i Łucja, syno-
wie Alojzy i Szymon (Bog) 

 2/+Maria Wielgocka(Bog) 

Czwartek – 15.03.2012r. 

7.oo 1/+Waleska Zieleźny – od chrześniaka z żoną 
 2/+Kazimierz Sychta – Msza od rodziny z Wrocławia 
17.oo 1/ Do Opatrzności Bożej i Anioła Stróża z okazji 

10 rocznicy urodzin Daniela Adamskiego, z podz. 
za otrzymane łaski z prośbą o dalsze. 

 2/+Zbigniew Woźniak, 9 rocznica (Bog) 

Piątek – 16.03.2012r. 

7.oo 1/+Berta i Czesław Podleśny, syn Paweł (Got) 
 2/+Za zmarłych członków Różańca 
17.oo 1/+Łucja i Józef Kula, syn Eugeniusz, Eryk i Klara 

Wyrobek (Bog) 
 2/+Andrzej Damec, rodzice Emilia i Maksymilian 

Tkocz (Bog) 
18.1o Studium Przedmałżeńskie 

Sobota – 17.03.2012r. 

7.oo 1/+Jan Maciończyk, syn Czesław, Herman Tarabu-
ra, Albina żona (Bog) 

 2/+Józef Salachna 
17.oo 1/+Robert Smyczyk, 1 rocznica 
 2/ Do Opatrzności Bożej z okazji 18 rocznicy uro-

dzin Kingi Szymik, z podz. za otrzymane łaski  
z prośbą o dalsze. 

Niedziela – 18.03.2012r.         IV NIEDZIELA 
WIELKIEGO  POSTU 

7.oo +Gabriel Kiełbus (Got) 
8.3o +Leszek Gomółka 
10.oo +Matylda i Walenty Malina (Bog) 
11.3o +Klara i Stanisław Hartman 
14.15 Chrzty i roczki: Stanisław Wyjadłowski, Karol 

Toszek 
16.oo +Ernestyna  Stajer (Got) 

Poniedziałek – 19.03.2012r.  UROCZYSTOŚĆ 
ŚW. JÓZEFA OBLUBIEŃCA NMP  

7.oo 1/+Józef Wawrzyńczyk, rodziców z obu stron, 
Alojzy Nowrot, żona Bronisława, syn Alojzy, Aloj-
zy Kula (Bog) 

 2/+Wieslaw Kachniarz, 7 rocznica, Anna Konsek, 
mąż Konrad, 2 synów, 2 córki, dusze w czyśćcu 
cierpiące (Rasz) 

17.oo 1/+Ginter Bystrzcki, 1 rocznica 
 2/+Wiesław Osiak, matka Bronisława (Bog) 

Wtorek – 20.03.2012r. 

7.oo 1/+Jan i Matylda Sobik (Rasz) 
 2/+Gertruda i Maksymilian Smołka, rodziców  

i rodzeństwo (Rasz) 
17.oo 1/+Alojzy Hartman 
 2/+Stefania Klimosz, Lidia i Bonawentura Kli-

mosz, synowie Bronisław i Stanisław (Bog) 

Środa – 21.03.2012r. 

7.oo 1/+Krystyna Sobik, 3 rocznica 
 2/+Kazimierz Sychta – od sąsiadów 
17.oo 1/+Ernest Stajer, żona Helena, rodziców z obu 

stron (Bog) 
 2/+Urszula Kardynalska, 9 rocznica, Zdzisław 

Barć, zmarłych rodziców i teściów 

Czwartek – 22.03.2012r. 

7.oo  Do Opatrzności Bożej z okazji 18 rocznicy urodzin 
Karola Oslislok, z podz. za otrzymane łaski z proś-
bą o dalsze. 

17.oo 1/+Ks. Alojzy Motyka, 6 rocznica, rodziców i ro-
dzeństwo (Bog) 

 2/+Brunon Konsek 
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Piątek – 23.03.2012r. 

7.oo 1/+Józef Grenadier, żona Maria, synowa Urszula, 
Ernest Toszek, żona Maria, syn Gerard, synowa Te-
resa (Bog) 

 2/ Do Opatrzności Bożej z okazji 60 rocznicy uro-
dzin Genowefy Smołka z Boguszowic, z podz. za 
otrzymane łaski z prośbą o dalsze oraz w intencji 
dzieci z rodzinami. TD. 

17.oo 1/+Bronisława Benisz, mąż Kazimierz(Got) 
 2/+Józef Szymura, żona Anna(Got) 

Sobota – 24 03.2012r. 

7.oo +Franciszka Kempny na pamiątkę 100 urodzin, 
mąż Teodor 

17.oo 1/+Helena Kula, w rocznicę śmierci, mąż Alfred 
(Bog) 

 2/+Franciszek Dziwoki, żona Krystyna (Got) 
 3/+Norbert Karwot, żona Gertruda (Rasz) 

Niedziela – 25.03.2012r.       V NIEDZIELA 
WIELKIEGO POSTU 

7.oo Z Maryją Królową Polski módlmy się o Polskę 
wierną Bogu, krzyżowi i Ewangelii i wypełnienie 
Jasnogórskich Ślubów Narodu, polecając intencje 
Matki Bożej 

8.3o +Alojzy Kirsek, 15 rocznica (Rasz) 
10.oo Do Opatrzności Bożej w intencji Jacka Zakrzew-

skiego z okazji 18 rocznicy urodzin, z podz. za 
otrzymane łaski z prośbą o dalsze 

11.3o 1/+Czesław Mura, Alojzy Mura, żona Gertruda, 
syn Paweł, Emilia Koszowska, mąż Karol (Bog) 

 2/+W intencji zmarłej Marceli Mańki na pamiątkę 
urodzin – od Grona Pedagogicznego i pracowników 
Gimnazjum nr 7 

16.oo  Do Opatrzności Bożej z okazji 18 rocznicy urodzin 
Rafała Skrzypiec, z podz. za otrzymane łaski  
z prośbą o dalsze. 

Poniedziałek – 26.03.2012r.        UROCZYSTOŚĆ 
ZWIASTOWANIA PA ŃSKIEGO 

7.oo +Władysław Koziołek, 3 rocznica, rodziców (Bog) 
17.oo 1/+Otylia Pierchała, 9 rocznica, mąż Paweł (Bog) 
 2/+Alfred Winkler, syn Benedykt (Bog) 

Wtorek – 27.03.2012r. 

7.oo 1/+Józef Dziwoki, żona Marta (Bog) 
 2/+Marta Kuśka, mąż Konstanty, Adolf Oślizlok, 

Zofia i Józef Oślizlok, Marta Motyka, Alfred Klu-
ger, dziadków z obu stron (Bog) 

17.oo 1/ Apostolat Maryjny i Akcja Katolicka 
 2/+Erwin Oleś, 16 rocznica., matka Jadwiga, rodzi-

ców Anna i Konstanty Buchalik, syn Alfred (Bog) 

Środa – 28.03.2012r. 

7.oo 1/+Franciszka Sobik, mąż Józef, synowa Janina, 
wnuk Henryk (Bog) 

 2/+Marta Kula, mąż Józef (Bog) 
17.oo 1/+Antoni Zimończyk, żona Elżbieta, syn Stani-

sław, rodziców z obu stron (Bog) 
 2/ Do Opatrzności Bożej z okazji 70 rocznicy uro-

dzin Róży, z podz. za otrzymane łaski z prośbą  
o dalsze. TD. 

Czwartek – 29.03.2012r. 

7.oo 1/+Bronisław Motyka, syn Andrzej 
 2/+Franciszek Motyka, żona Maria, Antoni i Fran-

ciszek synowie, córka Gertruda, wnuki Roman, 
Andrzej i Alojzy wnuki 

17.oo 1/+Anna Szotek, 6 rocznica, mąż Aleksander, syn 
Antoni, zięć Ryszard  

 2/+Krystyna Dziwoki, 5 rocznica (Bog) 

Piątek – 30.03.2012r. 

7.oo 1/+Elżbieta Konsek, 18 rocznica, mąż Roman (Bog) 
 2/+Maria Bober, 5 rocznica (Rasz) 
17.oo MSZA WSPÓLNA: 
 +Stanisław Palarz, żona Gertruda, Marta i Monika 

Konsek (Bog) 
 +Józef i Anna Przeliorz, syn Józef (Bog) 
 +Dorota i Henryk Śliwa - od znajomych 
 +Helena Hurny (Bog) 
 +Waleria Tudzież, mąż Alojzy, Małgorzata Procek, 

mąż Aureliusz, syn Andrzej i Joachim (Got) 
 +Franciszek Żadka, Józef Żadka, żona Józefa,  

4 synów, 2 synowe Hildegarda i Elżbieta, Paweł 
Gasz, 2 żony, 4 synów, córka Emilia, 2 zięciów,  
2 synowe Zofia i Elżbieta, Ryszard Praśniewski,  
2 synów, Stanisław Michałowicz, żona Monika, 
syn Bernard, zięć Janusz, Maksymilian Piksa, Pa-
weł Gojny, syn Zdzisław, Franciszek Maroszek, 
Bartosz Pawlas (Bog) 

 +Łucja Raszka, mąż Józef, rodziców i rodzeństwo  
z obu stron (Got) 

 +Gabriela Piechaczek 
 +Paweł Gajer, żona Marta, 2 córki, 2 zięciów, syn 

Józef, żona Anna, Bolesław Maćczak, żona Wa-
cława, syn Wiesław, 2 zięciów 

 +Ernest Rajhard, 8rocznica, Fryderyk Englisz, żona 
Aniela, syn Edmund, wnuk Grzegorz (Bog) 

 +Helena i Józef Figas, Franciszek Figas, 2 żony, 
Marta Piecha, 2 mężów, Gertruda Zając, mąż Zyg-
fryd, Stanisław Łaszczewski, żona Apolonia, Aloj-
zy Kloch, Józef Feliks, Elfryda Przeliorz, mąż 
Eryk, Henryk Górski, Franciszek Zimnol, żona An-
na 

 +Anna Groborz, Robert mąż, syn Gerard, dziad-
ków, za zmarłych z pokrewieństwa 

 +Jadwiga Konsek, mąż Józef, syn Stanisław, rodzi-
ców z obu stron (Bog) 

 +Gerard Zimończyk, Stefania Smyczek, mąż Pa-
weł, Wincenty Kornas, żona Anna, syn Emil (Bog) 

 +Jan Buchalik, żona Jadwiga, syn Roman (Bog) 
 +Henryk i Łucja Śmiatek, Zofia i Jan Groborz, 

Walter Matuszczyk, Bronisława i Zygmunt Dano-
wicz, za zmarłych z rodziny Śmiatek, Garbocz, 
Waliczek, Gorus, Figas, dusze w czyśćcu cierpiące 
(Bog) 

 +Bolesław Dronszczyk, Maria i Karol Waleczek, 
Edward Kocjan, rodzice i pokrewieństwo (Bog) 

 +Józef i Matylda Sobik, wnuczka Celina, synowa 
Katarzyna i Grażyna, 2 zięciów Józef i Damian, 
Elżbieta i Karol Kolarczyk, rodziców z obu stron 
dusze w czyśćcu cierpiące 

 +Maksymilian Lach, na pamiątkę urodzin, rodzi-
ców teściów,  
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 +Agnieszka Kuczera, na pamiątkę urodzin 
 +Klaudia Wiśniewska, mąż Edward, rodziców  

z obu stron 
 +Franciszka Raszka, mąż Alojzy, syn Józef, żona 

Krystyna, rodziców z obu stron, (Got) 
 +Józef Gorzyński, żona,  Katarzyna, syn Marian, 

rodziców z obu stron, pokrewieństwo (Bog) 
 +Maksymilian Szlezinger, żona Anna, 2 córki,  

2 zięciów, 4 synów, rodziców z obu stron, pokre-
wieństwo (Bog) 

 +Dionizy Maciończyk, żona Aniela, rodziców  
z obu stron (Bog) 

 +Józef i Anastazja Kandelski, córka Halina, Franci-
szek i Matylda Karwot, dziadków z obu stron (Got) 

 +Genowefa Mucha, 22 rocznica (Got) 
 +Krystyna Merkel, ojciec Jan, Mirosław Pustołka 

(Bog)  
 +Gertruda Bialecka, mąż Ryszard, wnuk Damian, 

dziadków z obu stron, Maria Pozor, mąż Paweł, syn 
Augustyn, 3 córki 

 +Jerzy Storch, 10 rocznica, Stanisław Dzierbicki, 
10 rocznica, rodzice, Maksymilian i Jerzy Dzier-
bicki, córka Halina, zięć Wiesław Brożyna, za 
zmarłych z rodziny Tomanek, Storch, Dzierbicki 

 +Eugeniusz Niesporek, na pamiątkę urodzin 
 +Marta Ogierman, mąż Wawrzyn, pokrewieństwo  

z obu stron, Katarzyna Woźniok, mąż Paweł, po-
krewieństwo z obu stron, za zmarłych z ulicy Kło-
kocińskiej 

 +Teresa Jaśko – od rodziny Sobik 
 +Konstanty Sobik, żona Alina, 2 synów, 2 synowe, 

Emil Pawlas, Bartosz Pawlas 
 +Józef Smołka, Maria Piecha, mąż Dominik, Au-

gustyn Smołka, Berta żona, Ludwik Szymura, Mar-
ta żona, Edmund syn, synowa Henryka (Bog) 

 +Jan i Gertruda Bogaczek, synowie Alojzy, Czesław, 
Bolesław, Roman Bogaczek, żona Helena (Got) 

 +Bolesław Dronszczyk, Maria i Karol Waleczek, 
Edward Kocjan, pokrewieństwo 

 +Inocenty Wieczorek, ojciec Euzebiusz Wieczorek, 
rodziców, Marta i Ryszard Oczadły, Monika Kulik, 
Maria Rychter, Irena i Antoni Pierchała 

 +Kazimierz Sychta – od dzieci i rodziny 
 +Adam i Maria Cyroń, rodziców, Józef Sobik, 

Małgorzata i Gerard Maciejczyk (Bog) 

Sobota – 31.03.2012r. 

7.oo 1/+Ks. Józef Zuber – od członków Żywego Różańca 
 2/+Brunon Konsek, 18 rocznica 
15.oo  Do Opatrzności Bożej z okazji 80 rocznicy urodzin 

Berty Sobik z Boguszowic i w intencji całej rodziny, 
z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze. TD. 

17.oo 1/+Danuta Półtorak, 2 rocznica, mąż Stanisław,  
4 rocznica 

 2/+Genowefa Sobik (Got) 

Niedziela – 01.04.2012r.          NIEDZIELA 
PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ  

7.oo 
8.3o +Jerzy Klimek, 1 rocznica (Bog) 
10.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 85 rocznicy urodzin 

Alojzego Juraszczyk, z podz. za otrzymane łaski  
z prośbą o dalsze. TD. 

11.3o Do Opatrzności Bożej z okazji 18 rocznicy urodzin 
Bartłomieja Cywińskiego, z podz. za otrzymane ła-
ski z prośbą o dalsze. 

16.oo +Stefan Brzęczek, 13 rocznica, rodziców z obu 
stron (Bog) 

Poniedziałek – 02.04.2012r.               WIELKI  
PONIEDZIAŁEK  

7.oo +Helena Kuczera, mąż Eryk, córka Małgorzata 
(Bog) 

17.oo 1/+Bronisława Romański, mąż Emil, Marta i Anto-
ni Gembalczyk (Bog) 

 2/+Ewa Pustołka, Werner Węgrzyk 

Wtorek – 03.04.2012r.          WIELKI  WTOREK 

7.oo 
17.oo 1/+Eleonora Dziwoki, 2 rocznica (Got) 
 2/+Franciszek Motyka, 7 rocznica (Rasz) 

Środa – 04.04.2012r.   WIEKLA  ŚRODA 

7.oo 1/+Helena i Józef Gąsior, Stanisław Oleś (Bog) 
 2/+Bronisława i Emil Król, synowa Teresa (Got) 
17.oo 1/+Stefan Pawela, na pamiątkę urodzin (Bog) 
 2/+Ryszard Piechaczek 

Czwartek – 05.04.2012r.     WIELKI  CZWARTEK 

17.oo 1/ Na cześć Chrystusa Najwyższego Arcykapłana  
 2/ Do Serca Jezusa Konającego w intencji duszpa-

sterzy naszej parafii - zamawia Świecka Rodzina 
Franciszkańska 

 3/+Za parafian 

Piątek – 06.04.2012r.                      WIELKI PIĄTEK 
MĘKI  PAŃSKIEJ  

9.oo Droga Krzyżowa 
17.oo Ceremonia Wielkiego Piątku 

Sobota – 07.04.2012r.         WIELKA  SOBOTA  

20.oo 1/ Za parafian 

Niedziela – 08.04.2012r.           NIEDZIELA  
ZMARTWYCHWSTANIA  PAŃSKIEGO 

7.oo +Ks. Józef Zuber 
8.3o +Ryszard Wałach (Bog) 
10.oo +Helena Kuczera (Rasz) 
11.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 80 rocznicy urodzin 

Gertrudy Sobik, z podz. za otrzymane łaski z proś-
bą o dalsze oraz o Boże błogosławieństwo dla dzie-
ci z rodzinami. TD. 

16.oo +Alina Jendrichowska, 2 rocznica 

Poniedziałek – 09.04.2012r.    PONIEDZIAŁEK  
WIELKANOCNY  

7.oo 
8.3o +Tomasz Winiarski – od chrzestnych 
10.oo Z okazji 2 rocznicy urodzi Dawida Barczuk 
11.3o +Waldemar Żabka 
16.oo +Bronisław Jakóbczyk, Helena Joszko, mąż Alojzy, 

dziadków (Got) 

Wtorek – 10.04.2012r. 

7.oo 1/+Maria Słowik, Joanna i Alojzy Sobik 
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 2/+Zofia Oślizlok, mąż Herman 
17.oo 1/+Eryk Zimończyk (Bog) 
 2/+Lidia Karwot (ul. Rajska) 

Środa – 11.04.2012r. 

7.oo 1/+Łucja Konsek, mąż Paweł, Robert Raszka, żona 
Anna, Zofia Prządka (Got) 

 2/+Józef Buchalik, 10 rocznica (Bog) 
17.oo 1/+Adelajda Kuna, Helena Morawa, Wanda i Stani-

sław Kuna, syn Józef (Bog) 
 2/+Andrzej Swaczyna, Bronisław i Krystyna Po-

kładek 

Czwartek – 12.04.2012r. 

7.oo +Wilhelm Kuczera, Helena żona, rodziców z obu 
stron, Florian i Helena Skrobol, rodziców z obu 
stron 

17.oo 1/+Ernest Bulanda (Bog) 
 2/+Alojzy Orszulik, żona Marta, syn Zygmunt, 

Lucjan Bombik (Got) 
 3/+Lidia Karwot, mąż Wiktor, syn Stefan 

Piątek – 13.04.2012r. 

7.oo 1/+Paweł Maciończyk, żona Klara (Bog) 
 2/+Waleska Fojcik, 2 mężów, rodziców z 3 stron, 

Roman Szweda, żona Gertruda (Rasz) 
17.oo 1/+Czesław Bombik (Got) 
 2/+Maria Nikel, mąż Ryszard (Got) 

Sobota – 14.04.2012r. 

7.oo 1/+Wincenty Szczypka, 10 rocznica (Bog) 
 2/+Bronisława Zimończyk, mąż Ryszard, syn Ju-

styn (Bog) 
15.oo Spotkanie klasowe z okazji 35 rocznicy ukończenia 

SP Boguszowice 
17.oo 1/+Irena  i Franciszek Smołka (Bog) 
 2/+Marta Zniszczoł, 1 rocznica (Bog) 

Niedziela – 15.04.2012r.          NIEDZIELA  
MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO 

7.oo Do Miłosierdzia Bożego w intencji Raszowca 
8.3o 1/+Buchalik Berta, mąż Franciszek, rodziców z obu 

stron 
 2/+Alina Podleśny – Małeszczyk, na pamiątkę 

urodzin 
10.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 40 lat małżeństwa 

Marii i Stanisława Pustelnik, z podz. za otrzymane 
łaski z prośbą o dalsze oraz w intencji dzieci z ro-
dzinami. TD. 

11.3o Do Opatrzności Bożej z okazji 35 rocznicy ślubu 
Róży i Alojzego Woźniok, z podz. za otrzymane ła-
ski z prośbą o dalsze oraz o błogosławieństwo dla 
całej rodziny. TD. 

16.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 40 lat małżeństwa 
Anieli i Jana Kuczera, z podz. za otrzymane łaski  
z prośbą o dalsze. TD. 

Poniedziałek – 16.04.2012r. 

7.oo 1/+Emil Mandel, 6 rocznica (Rasz) 
 2/+Ziemowit Szczerbiński, ojciec Krzysztof, Fran-

ciszek Wesoły, Bolesław Kachel   
17.oo 1/+Waleska i Tomasz Lip (Rasz) 

 2/+Karol Kuczera, żona Marta, 2 synów, 2 zięciów, 
synowa (Got) 

Wtorek – 17.04.2012r. 

7.oo 1/+Florentyna Hajnisz, mąż Józef, Jan Jurczyk,  
2 żony (Got) 

 2/+Maria Pyżalska, mąż Marian, Piotr Niesporek, 
Edward Sałbania, żona Regina, Jan Skałbania, 
Anastazja żona, Józef syn, córka Jadwiga (Got) 

17.oo 1/ +Zigrid Stajer 
 2/+Albina Filipowska, mąż Adolf, w rocznicę 

śmierci (Bog) 

Środa – 18.04.2012r. 

7.oo 1/+Berta Przeliorz, 3 rocznica (Rasz) 
 2/+Adolf Oślizlok (Bog) 
17.oo 1/+Emil Buchalik, 1 rocznica 
 2/+Łucja Zielonka, mąż Józef, 5 rocznica (Got) 

Czwartek – 19.04.2012r. 

7.oo +Bolesław Kostorz (Bog) 
17.oo 1/+Władysław Kuczera, żona Gertruda (Bog) 
 2/+Wincenty Ciućka, 5 rocznica, rodzice Wilhelm  

i Zofia Zimończyk, syn Edward, Józef Ciućka,  
2 żony (Bog) 

Piątek – 20.04.2012r. 

7.oo 1/ Za Żywych członków Różańca 
 2/+Augustyn Buchalik, 2 żony, Wincenty i Anna 

Misala, syn Henryk 
17.oo 1/+Teresa Frelich, Stanisław Woźniak (Bog) 
18.1o Studium Przedmałżeńskie 

Sobota – 20.04.2012r. 

7.oo 1/+Waleska i Emil Dziewior (Bog) 
 2/+Rudolf Sobik, żona Pelagia, syn Norbert (Got) 
12.oo Ślub: Agnieszka Szerzyńska – Wojciech Sitko 
13.oo Ślub: Karolina Janyga – Bartłomiej Płaczek 
17.oo 1/+Zofia Gruszczyk, mąż Alojzy (Bog) 
 2/+Teofil Rojek, żona Łucja, córka Weronika (Bog) 

Niedziela – 22.04.2012r.                    III NIEDZIELA 
WIELKANOCNA  

7.oo +Reinhold Kajzerek, 2 rocznica (Bog) 
8.3o +Edward Rojek, 6 rocznica (Got) 
10.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 25 rocznicy ślubu 

Elżbiety i Józefa Sztwiorok, z podz. za odebrane ła-
ski z prośbą o dalsze oraz w intencji dzieci. TD. 

.11.3o Do Opatrzności Bożej z okazji 18 rocznicy urodzin 
Sebastiana Jasińskiego, z podz. za otrzymane łaski 
z prośbą o dalsze. 

13.oo Ślub: Barbara Raszka – Paweł Longin 
16.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 40 rocznicy ślubu 

Teresy i Antoniego Weinert, oraz o Boże błogosła-
wieństwo dla całej rodziny, z podz. za otrzymane 
łaski, z prośbą o dalsze. TD. 

 
 

Przygotowały panie: Aurelia Oleś i Kornelia Mokry 
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Kronika parafialna 

Chrzty: 

Milena Królikowska, Lena Kruk, Michalina Osadnik, Maja 
Mencnerowska, Julia Lis, Teresa Tomanek, Kamila Piercha-
ła, Wiktoria Lisińska, Stanisław Żak, Filip Włodarski, Jakub 
Wawer, Blanka Gruszka, Aron Bukowski, Igor Pawela, 
Sylwester Nowak, Patryk Polczyński, Zimnol Jan, Piotr 
Łepek, Zofia Mężyk 
 

Śluby: 

Zniszczoł Marcin – Chmielowiec Paulina 
Król Łukasz – Klejnot Katarzyna 
Goleśny Jacek – Tudzież Agnieszka 

 

Pogrzeby: 

Gatnar Alojzy  13.12.2011 – 14.02.1930 
Kocztorz Emanuel  12.12.2011 – 06.08.1926 
Pielorz Karol   19.12.2011 – 23.04.1950 
Kubiak Stanisław  16.12.2011 – 01.01.1961 
Świerczyna Zygmunt 21.12.2011 – 14.06.1938 
Kimla Ilona   28.12.2011 – 03.10.1960 
Kuczera Alfred  05.01.2012 – 26.05.1939 
Kornas Elżbieta  09.01.2012 – 28.05.1912 
Domalewski Henryk  06.01.2012 – 30.01.1920 
Janik Bolesław  08.01.2012 – 15.11.1926 
Reginek Weronika  13.01.2012 – 04.09.1937 
Kowalska Elżbieta  17.01.2012 – 09.11.1962 
Szopa Leon   19.01.2012 – 25.10.1932 
Waler Czesław  23.01.2012 – 05.09.1952 
Miensok Konrad  24.01.2012 – 01.11.1933 
Konior Tadeusz  25.01.2012 – 02.12.1939 
Wita Irena   27.01.2012 – 22.04.1944 
Jaśko Teresa   28.01.2012 – 03.08.1953 
Wróbel Wiktor  02.02.2012 – 17.12.1932 
Bartczak Adam  03.02.2012 – 14.02.1962 
Sychta Kazimierz  05.02.2012 – 18.12.1952 
Kuczera Marta  04.02.2012 – 27.07.1937  
 

Przygotowały panie: Aurelia Oleś i Kornelia Mokry 

Marzec 
1. Intencje Matki Bożej: o pokój na świecie i nawrócenie 
grzeszników. 
2. Intencje papieża Benedykta XVI: 
-) Intencja ogólna: Aby był właściwie doceniany na całym 
świecie wkład kobiet w rozwój społeczeństwa.  
-) Intencja misyjna: Aby Duch Święty dał wytrwałość tym, 
którzy – zwłaszcza w Azji – są dyskryminowani, prześla-
dowani i zabijani ze względu na imię Chrystusa. 

Kwiecie ń 
1. Intencje Matki Bożej : o pokój na świecie i nawrócenie 
grzeszników. 
2. Intencje papieża Benedykta XVI: 
-) Intencja ogólna: Aby wielu młodych ludzi potrafiło od-
powiedzieć na powołanie Chrystusa i naśladować Go  
w kapłaństwie i w życiu zakonnym.  

-) Intencja misyjna: Aby zmartwychwstały Chrystus był 
znakiem niezawodnej nadziei dla mieszkańców kontynentu 
afrykańskiego. 

Informator parafialny 
Msze św. 
� w niedziele: 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 16.00 
� 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 22 kwietnia 2012 r. 
Materiały przeznaczone do druku  

w numerze kwietniowym proszę przesyłać  
w wersji elektronicznej lub dostarczyć w formie 

papierowej najpóźniej do dnia 13 kwietnia 2012 r. 
 

Intencje Żywego Różańca 
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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. 
Ministranci  

w Panewnikach, 
Wieliczce 

i w Parku Wodnym 
w Krakowie 

 
— czytaj str. 19  

 

 
 

 
 

Spotkanie  
opłatkowe Straży 
Honorowej NSPJ 

 

10 stycznia członkowie Straży 
Honorowej NSPJ wraz z ks. Woj-
ciechem spotkali się na wspólnym 
opłatku.  

— czytaj str. 16  

 

 
 

 
.  
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Koncert Kolęd 
dla Amelki 

 

 
Pragniemy z całego serca podzię-
kować tym, którzy w jakikolwiek 
sposób włączyli się w pomoc Amel-
ce i jej rodzinie. Wszystkim bez 
wyjątku serdeczne „Bóg zapłać”. 
 
 

— czytaj str. 22  

 
 
 

 

 

 

„D obroć jest czym ś bardzo prostym : 

B yć zaw sze do dyspozycji drugich, 

N igdy nie szukać sam ego siebie.” 

Dag Hammarskjöld 
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Spotkanie  
Seniorów w 

Boguszowicach 
 

W sobotę 14 stycznia na spo-
tkanie do Szkoły Podsta-
wowej Nr 16 przybyło 150 
boguszowickich seniorów. 
 

— czytaj str. 23  
 
 
 

 
Opłatek w Gotartowicach 

 

3 stycznia bieżącego roku mieszkańcy Gortatowic 
uczestniczyli w spotkaniu opłatkowym zorganizo-
wanym przez Zarząd i Radę Dzielnicy Gotartowice. 

— czytaj str. 23 
 
 

 
 

Obecni i byli dyrektorzy rybnickich szkół  

.  
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Balik karnawałowy w Gotartowicach 

 

Sukces KGW  
w Gotartowi-

cach 

 

14 stycznia 2012 r. w Teatrze 
Ziemi Rybnickiej odbył się VII 
Powiatowy Turniej Kół Go-
spodyń Wiejskich „Gwara 
śląska na wesoło”, w którym 
panie z KGW Gotartowice 
zdobyły I miejsce.  

— czytaj str. 24 
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O tym jak bawiły si ę dzieci na baliku organizowanym przez Rad ę Dzielnicy — czytaj str. 24  

.  

 
Było te ż coś dla podniebienia … 

.  


