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Nabożeństwa  
majowe 

    
                          
    
    
    
                 

 

Do I Komunii św. dzieci n aszej 
parafii przyst ąpią w nie dzielę 
6 maja pod czas Mszy św. 
o godz. 11.15. Uroczyste nie-
szpory rozpoczn ą się o 15.3o, 
zaś popołudniowa Msza św. w 
tym dniu wyj ątko wo o godz. 
16.15. 
 

„Pie śnią wesela witamy,  
o Maryjo, miesi ąc Twój. 
My Ci z serca cze ść składamy, 
Ty nam otwórz łaski zdrój. 
W tym miesi ącu ziemia cała 
życiem, woni ą, wdziękiem l śni,  
Wszędzie Twoja d źwięczy 
chwała,  gdy majowe płyn ą dni.”  

Słowami znanej pie śni zapra-
szamy na nabo żeństwa majo-
we, które odprawiamy codzien-
nie od pon. do pi ątku po Mszy 
św. wieczornej, za ś w niedziel ę 
o godz. 15.30. 

  

W sobot ę 12 maja br.  o godz. 
15.oo święcenia pre zbiteratu w 
katowickiej katedrze przyj mie 
dwóch naszych diakonów Mi-
chał Harnasz i Sebastian Man-
drysz. Msze św. Prymi cyjne w 
naszej świątyni odprawi ą: Se-
bastian Mandrysz –  13 maja 
o godz. 11.3o, za ś Michał Har-
nasz – 19 maja o godz. 11.oo. 

 — czytaj str. 15  
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Rekolekcje  
Wielkopostne  

 
Tegoroczny czas Rekolekcji Wielko-
postnych dany nam było przeżywać 
w dniach od 4 – 7 marca. Na kate-
chezach ogólnych oraz naukach sta-
nowych dla mężczyzn i kobiet licznie 
gromadzili się nasi parafianie. Reko-
lekcje głosił ks. dr Jan Grzesica.  
  

 
 

Rekolekcyjna Droga Krzyżowa 

 

W trzecim dniu Rekolekcji wyszliśmy na ulice naszej  
parafii, by w skupieniu przeżywać Drogę Krzyżową. 

 
 

 
 

 
 

 

 
.  
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Spotkanie z chorymi 

Tradycyjnie w ramach Rekolekcji Wiel-
kopostnych 7 marca swoje nabożeństwo 
przeżywały osoby chore i w podeszłym 
wieku. Po Mszy św. w kościele odbyło 
się spotkanie przy stole w Domu Para-
fialnym zorganizowane przez nasz Ze-
spół Charytatywny.  

 
 
 
 

Rekolekcje Wielkopostne 
dla dzieci 

Uczniowie ze szkół podstawowych SP 16 i SP 20 
przeżywali swoje rekolekcje w dniach od 21 – 23 
marca. Spotkania poprowadził ks. Kamil Kiszew-
ski. 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

.  
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Rekolekcje Wielkopostne dla młodzieży 
 

 
Młodzież Gimnazjum 

nr 7 uczestniczyła  
w Rekolekcjach Wiel-
kopostnych w dniach 

od 28 – 30 marca.  
Poprowadził je  

ks. Sławomir Sweter. 
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Kolejny numer naszej gazetki to pod-
sumowanie czasu Wielkiego Postu i tej 
najwa żniejszej częś ci okresu Wielkanoc-
nego, jakim było Triduum Paschalne. 
Dziękujemy Bogu za kolejne Święta Wiel-
kanocne i całe nasze radosne do świad-
czenie wiary, które z nimi si ę wiąże.  

Jednak czas podniosłych przeżyć jeszcze przed 
nami, bo w chwili, gdy jest przygotowywany kolejny 
numer naszej parafialnej gazetki, nasza młodzież gim-
nazjalna przystępuje do Sakramentu Bierzmowania.  
W pierwszą niedzielę maja, jak co roku, ponad 100 
dzieci w naszej parafii przyjmie Pana Jezusa po raz 
pierwszy do swojego serca w Komunii św. Potem 
udamy się do katedry katowickiej (12-go maja) na 
święcenia kapłańskie dwóch naszych diakonów Seba-
stiana i Michała, aby w kolejne dni majowe (13 i 19 
maja) uczestniczyć w parafialnych prymicjach .  
W niedzielę 20 maja udajemy się z naszymi dziećmi 
komunijnymi na tradycyjną już pielgrzymkę do sank-
tuarium Miłosierdzia Bożego w krakowskich Ła-
giewnikach. Na tle tego, co radosne i podniosłe z po-
czątkiem wiosny dzieje się wiele ważnych spraw dla 
naszego życia przyziemnego. Dzięki pomocy kilku 
zaangażowanych osób udało nam się dokończyć pod-
łączenie do nowej kanalizacji najważniejszych na-
szych obiektów, czyli Kościoła i Domu Parafialnego, 
idąc w przeciwnym kierunku niż było to dotychczas. 
Konieczne było w tym momencie ponowne odkrywa-
nie brukowanego i zakrzewionego terenu, by kopiąc na 
głębokości ponad dwóch metrów montować nowe rury 
kanalizacyjne i studzienki. Za wielką pomoc  
w przeprowadzeniu tych prac należy się słowo podzię-
kowania następującym osobom: Figas Hubert, Szulik 
Andrzej (koparka), Gawenda Janusz (sprzęt spe-
cjalistyczny), Zając Damian, Marcin Kuczera , Mi-
chałowicz Bogdan (z osiedla), Tarnowski Adam  
(z Roju), Gembalczyk Leszek i Kazimierz Kuczera. 

Nie byłoby możliwe przystąpienie do prac bez wcze-
śniejszej analizy map i dokonanych pomiarów dzięki 
zaangażowaniu pana inżyniera Alojzego Nikela – 
dzięki Mu za to.  

Dziękujemy również panu Alojzemu za pomoc w 
staraniach, aby ułatwić naszym mieszkańcom możli-
wość korzystania z przykościelnych parkingów, które 
jak wiemy używane są nie tylko do celów parafialno-
kościelnych, ale również wykorzystywane są jako 
miejsca parkingowe przez kilkadziesiąt samochodów 
dziennie. Stąd nieodzowne jest, by odcinek drogi 
miejskiej obok płotu szkolnego i niebezpieczny wy-
jazd przez mostek na ulicę Małachowskiego został 
przez nasze władze miasta doprowadzony do stanu 
poprawnego. Liczymy na to, że obietnica w tym tema-
cie zostanie w niedługim czasie zrealizowana.  

Podziękowanie wyrażam również w innej dzie-
dzinie, mianowicie za pomoc w zorganizowaniu pa-
czek dla naszych chorych parafian odwiedzanych 
przez kapłanów z Najświętszym Sakramentem przed 
Wielkanocą w liczbie około 110. Osobami, które do-
starczyły do parafii niektóre produkty do paczek byli 
panowie Antoni Ogierman z Gotartowic, Krzysztof 
Kempny z Boguszowic oraz pani Stanisława Ko-
smala z naszego biura rachunkowego przy Starej Fa-
rze. Korzystając z okazji dziękujemy naszym harce-
rzom za tegoroczny pomysł i realizację Bożego Gro-
bu. Na naszym cmentarzu realizujemy kolejny etap 
czyszczenia i przycinania koron drzew, które oprócz 
swoistego uroku stanowią jednocześnie poważne za-
grożenie dla naszych grobów i dla żywych ludzi, któ-
rzy je nawiedzają. W dalszej perspektywie mamy kon-
tynuację remontu zewnętrznej elewacji naszej świątyni 
na wzór przeprowadzonej renowacji wieży. Na obec-
nym etapie dokonujemy analizy dwóch kosztorysów 
porównawczych, aby stwierdzić czy jest możliwe wy-
konanie powyższych prac taniej z zachowaniem wyso-
kiego poziomu jakości. Z serca dziękujemy w tym 
miejscu szanownemu inspektorowi budowlanemu pa-
nu inżynierowi Franciszkowi Rubinowi za nie-
ustanną życzliwość wobec parafii i Kościoła z wielo-
letnim traktowaniem go nie tylko jako Domu Bożego, 
ale również jak własnego domu.  

Na wszelkie nasze radości, ale jednocześnie na 
codzienne trudy i troski niech Chrystus Zmartwych-
wstały nam wszystkim błogosławi.  

 
Ze szczególną pamięcią o naszych chorych  

i starszych wiekiem osobach   
    Ks. Krzysztof Błotko – proboszcz 

 

SŁOWO  PROBOSZCZA – Nie tylko o sprawach  
                                        gospodarczych 

 

 
Prace przy podł ączeniu do nowej kanalizacji 
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(Z kącika duchowego proboszcza) 
Kontynuuj ąc cykl zapo-

czątkowany w poprzednim 
numerze SE przedstawiamy 
krótkie świadectwa i zwie-
rzenia uczestników Rekolek-
cji ewangelizacyjnych, którzy 
zostali dotkni ęci problemem 
alkoholowym.  

Bóg mnie kocha  

Moje życie stało się bardzo po-
gmatwane, gdy zacząłem pić alkohol. 
Ucieczka od trudnych sytuacji i od-
powiedzialności. (...) Byłem wycho-
wany po katolicku, uczestniczyłem w 
życiu religijnym i byłem głęboko 
przekonany o słuszności tego, co 
robię. (...) Nie wiem, w którym mo-
mencie alkohol stał się moim bogiem. 
(...) Wiem jedno: odwróciłem się od 
Boga, zaniknąłem się i nie chciałem  
o Nim słyszeć. W pijackim myśleniu 
niszczyłem miłość i wiarę moich 
najbliższych - w szczególności żony, 
dziecka i matki. (...) Potrafiłem  
z wyrafinowaniem i premedytacją 
deptać to, co wartościowe. Zniszczy-
łem różaniec, uderzyłem żonę, po-
pchnąłem matkę, kradłem pieniądze 
na alkohol, potrafiłem kpić z Boga  
i Kościoła. 

Gdy trzeźwiałem, nie wiedzia-
łem, co mam robić, czułem zupełną 
pustkę. (...) Nie wierzyłem sam sobie, 
chciałem uciekać, uciekać w alkohol, 
aby wszystko zapomnieć, ten palący 
ból i wstyd. (...) 

W Ośrodku zacząłem sobie po-
mału zdawać sprawę, że muszę popa-

trzeć, a potem wejść w siebie, w swo-
je sumienie i zacząć robić odważny 
rachunek sumienia. Jest to dla mnie 
bardzo trudne i wymaga bolesnej 
prawdy. Chciałem wrócić do lat mło-
dości, by jeszcze raz uwierzyć w sie-
bie, że przecież jestem jeszcze zdolny, 
by dokonać zmiany. 

W okresie Świąt Wielkanocy 
usłyszałem w tutejszej kaplicy, (...) że 
odbędą się rekolekcje ewangeliza-
cyjne. Przyjąłem to raczej sceptycz-
nie, z takim nastawieniem, że dla 
jednych będzie to jeszcze jedna forma 
życia religijnego, a dla innych nie-
obowiązkowe zadanie terapeutyczne. 
Poszedłem raczej niechętnie, z zamia-
rem wcześniejszego wyjścia. Ale 
zaraz na początku uderzyła mnie ra-
dość i serdeczność grupy prowadzą-
cej. Nikt mnie nie pytał, z czym przy-
chodzę i co mnie trapi. Zostałem do 
końca, poczułem jedność z tymi 
ludźmi. Przez te dni dali mi dużo 
ciepła, a ich osobiste wyznania po-
zwoliły mi uwierzyć, że wystarczy 
otworzyć się na Boga. O tym już 
wiedziałem i czytałem, lecz tutaj, na 
sali gimnastycznej, TO odbywało się 
autentycznie. Zapragnąłem i ja zaufać 
Jezusowi, nie chciałem być sam. W 
sobotę jeszcze raz poszedłem do spo-
wiedzi, mimo że byłem wcześniej, w 
Wielkim Tygodniu, przed świętami. 
Chciałem tego, ponieważ chciałem 
przeżyć to jeszcze raz. Łzy polały mi 
się z oczu i było mi lżej. Wszystkie te 
dni uświadomiły mi, że nic nie osią-
gnę, jeśli nie będę się starał zaufać w 
szczególności Jemu. W niedzielę 
myślałem, że to będzie zwykła Msza 

na zakończenie rekolekcji. Była jed-
nak zupełnie inna, niż oczekiwałem, 
przede wszystkim z osobistym wy-
znaniem chęci przyjęcia i zaufania 
Jezusowi. To mnie poruszyło do głębi. 
Poczułem, że nie jestem sam z całą 
moją przeszłością. Później bałem się, 
że to tylko emocje, ale to nieprawda, 
zrozumiałem, że wystarczy zaufać w 
pełni. On mnie kocha, cokolwiek 
bym zrobił, a reszta zależy ode 
mnie. On stał mi się potrzebny. To 
silne przeżycie, którego doznałem w 
czasie tej Mszy św., jest mi po-
trzebne. 

Z każdym dniem, gdy się budzę, 
wiem, kim jestem, po prostu godzę się 
z tym, to pozwala mi realniej spojrzeć 
na to, co jest teraz, co mogę zmieniać 
w sobie, w myśleniu, postępowaniu, 
w podejściu do innych - aby nadal po-
stępowała moja wewnętrzna prze-
miana. Nie boję się też odpowiedzial-
ności za to, co zrobiłem - wiem, że nie 
jestem sam. To mnie mobilizuje już 
teraz, chcę to zaufanie i wiarę pielę-
gnować, ucząc się pełniejszego życia. 
(...) 

Jestem wdzięczny za te rekolek-
cje, za ludzi, których spotykałem (...). 

 Piotr, kwiecie ń 1996 
(Za: Zwierzenia uczestników 
Rekolekcji Ewangelizacyjnych w 
Wojewódzkim Ośrodku Lecznic-
twa Odwykowego w Gorzycach. 
WYBÓR I OPRACOWANIE 
KSIĄDZ PIOTR BRZĄKALIK 
Wydawnictwo Archidiecezji 
Warszawskiej, Warszawa 1998)

Zachęcam do dalszej lektury wybranych 
fragmentów ksi ążki „Proboszcz z Ars” i po-
głębienia swojej własnej refleksji nad życiem 
kapłańskim. Świętemu proboszczowi z Ars 
polecajmy z wiarą  kapłanów, których Bóg po-
stawił na naszej drodze życiowej. 

WALKA Z CIEMNOT Ą W RZECZACH WIARY  
Ks. Vianney wiedział, że gorliwości jego przeciwsta-

wiać się będzie wróg straszliwy: gnuśność ludzi! Żaden 
parafianin nie odmówił mu przyjęcia u siebie w domu; ci, 
którzy dotąd uczęszczali do kościoła, przychodzili na Mszę 
Św. i nadal - i byłoby spokojnie, gdyby nowy proboszcz na 
tym poprzestając niczego więcej od parafian swych nie 

Na odwyku spotkałem Jezusa (2) 

Proboszcz  z  Ars (19) 
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żądał. Ale czując się odpowiedzialnym za wszystkie dusze 
w Ars, młody pasterz postanowił nie pozostawiać ich nadal 
w grzesz- nem lenistwie. Zamierzał - prócz modlitwy i po-
kuty - rozpocząć słowem i czynem walkę przeciw występ-
kom. 

Pierwszym upatrzonym przezeń celem pracy było 
święcenie niedzieli, bez którego nie ma życia chrześcijań-
skiego. Dom Boży w Ars był dotąd opuszczony; trzeba było 
wiernych ściągnąć doń z powrotem, a zatem należało uczy-
nić go jak najbardziej pociągającym. 

Kościół w Ars, pod wezwaniem św. Sykstusa, był w r. 
1818 - zewnątrz i wewnątrz ubogi. Posiadał zwykłą nawę 
prostokątną, jedenaście metrów długości i pięć szerokości, 
zakończoną półokrągłym prezbiterium, które całkowicie 
wypełnił ołtarz. Kościół ten przyozdobiony był mniej niż 
skromnie. Ściany, pobielone wapnem, wyłożone były do 
wysokości człowieka drzewem, z którego farba zeszła już 
zupełnie. Wielki ołtarz drewniany nie miał żadnej rzeźby. 
Nawa była bez sklepienia, tylko z sufitem na wysokości 
zaledwie siedmiu metrów, popękanym w wielu miejscach. 
Przy tym jeszcze szaty kościelne - w niedostatecznej ilości, 
ubogie i zniszczone - żadnej okazałości obrzędom nadawać 
nie mogły. Tak wielkie ubóstwo wzbudzało litość w kapła-
nach z obcych stron, którzy od czasu do czasu zatrzymywali 
się w tej wsi dla odprawienia Mszy św. Ks. Vianney nieba-
wem ukochał ten stary kościółek, jakby swój dom rodzinny. 
Chcąc go upiększyć, zaczął od ołtarza, będącego punktem 
środkowym całej świątyni. 

Przez cześć dla Przenajświętszego Sakramentu chciał 
wystawić coś najpiękniejszego. Lecz o ten pierwszy nabytek 
nie poszedł kwestować do drzwi dworu - zapłacił go wła-
snymi pieniędzmi. I nadto jeszcze więcej uczynił: - oto 
zakasawszy rękawy, sam pomagał robotnikom przy budowie 
nowego ołtarza. 

Aby ołtarz jak najpiękniej przyozdobić, nabył w Lyo-
nie dwie główki Aniołów, które umieści! po obu stronach 
tabernakulum. Po zakup tych główek sam udał się pieszo do 
miasta i również pieszo stamtąd, z radością niosąc nabyte 
ozdoby, do domu swego powrócił. Wreszcie, by obramowa-
nie zharmonizować z całością nowego ołtarza, sam na nowo 
przemalował boazerię i gzymsy. Przez to kościół nabrał 
świeżości i miłego wyglądu. 

Zapragnął także gorliwy proboszcz wzbogacić gospo-
darski inwentarz Pana Boga – jak określa paramenty ko-
ścielne. Toteż począł często odwiedzać lyońskie zakłady 
hafciarskie i sklepy złotnicze, nabywając tam tylko przed-
mioty najcenniejsze. Zdziwieni dostawcy mówili między 
sobą: Jest tu w okolicy jakiś proboszcz, księżyna chudy i źle 
ubrany, który zdawałoby się grosza przy duszy nie ma, a 
jednak do kościoła swego wybiera tylko rzeczy najcenniej-
sze. 

Któregoś dnia, w roku 1825, panna d'Ars zabrała swe-
go proboszcza z sobą do stolicy, aby tam razem z nim nabyć 
szaty do Mszy św. Ale ks. Vianney nie prędko zdecydował 
się na wybór. Co którą z tych szat mu pokazano, odsuwał ją, 
mówiąc: Nie jest dość piękną - chcemy czegoś piękniejsze-
go... 

Zmiany poczynione w wyglądzie kościoła nie pozo-
stały bez dodatniego wpływu wewnętrznego. Ten jawny 
dowód gorliwości nowego pasterza rozradował dusze po-
bożne i sprowadził do świątyni - na razie przez ciekawość - 
tych, którzy dotychczas od niej stronili. Już w pierwszą 

niedzielę, w kościółku swym podczas nabożeństwa, ujrzał 
święty proboszcz kilka nowych twarzy. 

Ujemną cechą parafian z Ars była ciemnota, i co za 
tym idzie obojętność w rzeczach wiary. Lecz w nieświado-
mości tych biedaków, surowy i przenikliwy proboszcz do-
patrywał się czegoś więcej, aniżeli braku oświaty a miano-
wicie widział tam grzech - grzech lenistwa i niedbalstwa. 

Bądźmy pewni - mówił na ambonie - że ten jeden 
grzech stanie się powodem potępienia dla większej ilości 
dusz, aniżeli wszystkie inne grzechy razem wzięte; bo czło-
wiek nieświadomy nie rozumie ani zła, które popełnia, ani 
dobra, które przez grzech traci. 

To stało się dlań bodźcem w świętej gorliwości, z jaką 
zaczął owieczki swoje nauczać. Gdy niegdyś w pocie czoła 
uprawiał ziemię, jego wysiłek fizyczny był jakoby wypo-
czynkiem w porównaniu z tym niesłychanym trudem, jaki 
odtąd wziął na swoje barki. 

*** 
Pierwszem zadaniem Proboszcza z Ars była katechiza-

cja dzieci i młodzieży. Dzieci w Ars w bardzo wczesnym 
wieku zatrudniano pracą w polu; gdyż w okolicy la Dombes 
najemnicy rolni należeli do rzadkości. Toteż dzieci prze-
ważnie nawet czytać nie umiały. Na naukę katechizmu 
uczęszczały tylko w słotnych miesiącach, a i wówczas nie-
wiele korzystały z tych nauk, gdyż uprzednio słyszanych 
wykładów nie wyuczały się w domu. Na Mszy św. w nie-
dziele i święta bywały tylko wtedy, gdy nie zatrzymywały 
ich w domu zajęcia gospodarskie. Złe towarzystwa i nie-
świadomość w rzeczach wiary, rychło te biedactwa dopro-
wadzić mogła do rozpusty. 

W ciasnym kole codziennych obowiązków, dzieci, w 
znacznej liczbie, żyły i wzrastały tak, jakby były istotami 
nie posiadającymi duszy. Nawet pierwsza Komunia św. nie 
wywierała na nich wpływu, gdyż nie umiały spojrzeć na nią 
inaczej, jak na zwykłe wydarzenie. 

Widząc to wszystko, młody proboszcz począł co-
dziennie - od uroczystości Wszystkich Świętych aż do dnia 
pierwszej Komunii św. - już od szóstej godziny z rana zwo-
ływać dziatwę na naukę katechizmu. W niedzielę katechiza-
cja odbywała się przed nieszporami. Gorliwy pasterz używał 
różnych pobożnych sposobów, by młode owieczki licznie 
przywabić do kościoła. 

Gdy jeszcze bytem dzieckiem - opowiada Franciszek 
Pertinand, właściciel oberży i dorożkarz w Ars - słyszałem, 
jak ks. Vianney mówił do nas: Dam obrazek temu dziecku, 
które pierwsze przybędzie do kościoła. Niejedno z nas, aby 
dostać obrazek, przybiegało już przed godziną czwartą z 
rana6. Było to oczywiście latem. 

Ks. Vianney zaprzestał sam katechizować dopiero od 
czasu, gdy otrzymał pomocnika, tj. w r. 1845. Przez lat 
dwadzieścia siedem sam spełniał wszystkie czynności pa-
sterskiego urzędu. Sam dzwonił na katechizację dzieci - 
powiada ks. Tailhades - a przed rozpoczęciem nauki odma-
wiał modlitwę klęcząc i nigdy o nic się nie opierając. Naj-
pierw pobudzał dzieci do uwagi kilku zwrotami, silnymi, a 
zarazem tak rozrzewniającymi, iż wywoływały one wzru-
szenie i łzy wśród małych słuchaczy. Skoro dzieci wypo-
wiedziały na pamięć to, co miały zadane z katechizmu, 
następował nowy wykład, krótki, łatwy, a pełen namaszcze-
nia. 

Święty Proboszcz wymagał, by dzieci z uwagą słu-
chały wykładu i bardzo pilnie je dozorował, a gdy tego trze-
ba było - nawet karcił. Lecz przede wszystkim umiał doda-
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wać dziatwie bodźca do pracy i swą łagodnością oraz powa-
gą obudzać w niej ku sobie szczere, pełne szacunku przy-
wiązanie. 

Wymagał, aby wszystkie dzieci stale nosiły przy sobie 
różaniec i zawsze miał w kieszeniach kilka koronek różań-
cowych, aby rozdawać je dziatwie, która swoje zgubiła. 

Gdyśmy chodzili na naukę katechizmu - opowiadał 
prałatowi Convert, w marcu 1895 r., staruszek Dremieux, - 
ks. Vianney, czekając aż się zbierzemy, modlił się, klęcząc 
w ławkach dawnego prezbiterium pod dzwonami. Modlił się 
i modlił, od czasu do czasu wznosząc oczy ku niebu i 
uśmiechając się mile. Zdaje mi się, że coś on tam widział... 
Zapytana, w jaki sposób święty Proboszcz uczył dzieci, 
staruszka Dremieux opowiada, iż przechadzał się wpośród 
nich, nieuważnym dając często lekkie klapsy katechizmem. 
Takie klapsy dostawały się i starszym, którzy korzystając z 
pozwolenia i przychodząc w niedzielę po południu na naukę 
niekiedy drzemali. 

Babinka Verchere przypomina sobie, iż przechodząc 
obok niej, często budził ją klapsem. Staruszka pamięta, że 
była z tego bardzo rada, a nawet... dumna. Dzięki niestru-
dzonej pracy w nauczaniu katechizmu, z całej okolicy dzieci 
w Ars umiały go najlepiej. Oświadczył to pewnego dnia 

biskup Devie, który udzielał im sakramentu bierzmowania; 
także następcy ks. Vianney'a na probostwie w Ars przyzna-
wali, że u starszych ludzi w parafii znaleźli znajomość 
prawd wiary mocno ugruntowaną. 

Minio swej łagodności, Proboszcz z Ars przy nauce 
katechizmu nie folgował nikomu. W wielkim poczuciu 
obowiązkowości - która niejednym dziś może wydawać się 
nawet przesadną - wielu dzieciom długo odwlekał czas 
przyjęcia pierwszej Komunii św. Niektórzy jego parafianie 
zeznawali później, iż było im nieco przykro, w spóźnionym 
wieku uczęszczać na katechizm i stawać między dziećmi, a 
choćby nawet tworzyć osobną sekcję nieuków. 

 

 (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)  

 
 

 
 
 
 
 
10 maca br. mał-

żonkowie sektora śląskiego 
END zgromadzili si ę na co-
rocznym Dniu Skupienia w 
Łagiewnikach w Sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia, by po-
wierzać swoje mał żeństwo 
Bożemu Miłosierdziu. Cen-
tralnym punktem była eucha-
rystia, której przewodniczył 
ks. biskup Damian Muskus. 
Była Droga Krzy żowa, adora-
cja Najświętszego Sakra-
mentu oraz koronka do Bo-
żego Miłosierdzia o 15.00. Był 
także czas na obiad, a tak że 
na konferencj ę. Temat konfe-
rencji to hasło obecnego ro-
ku – „Odwa żyć się żyć 
Ewangeli ą” autorem za ś był 
ks. Wojciech Drab doradca 
duchowy ekipy wrocławskiej. 
Dzielimy si ę z Wami jej frag-
mentami: 

„…Jezus rozpoczyna wszystko 
do wezwania do nawrócenia i do 
wiary w Ewangelię. Proszę zauważyć, 
jak bliskie jest to wezwanie tematowi 
roku: Odważyć się żyć Ewangelią. Co 
prawda Jezus mówił o wierze  

w Ewangelię, my zaś o życiu Ewan-
gelią, ale prawdę powiedziawszy 
Jezus  
i Jemu współcześni nie dostrzegli by 
różnicy pomiędzy wezwaniem do 
wiary w Ewangelię a wezwaniem do 
życia Ewangelią. Problem rodzi się  
z powodu rożnego rozumienia słowa 
„wierzyć, wiara”. 

Otóż dla nas na przykład „wie-
rzyć w Boga” jest równoznaczne z 
samym w sobie aktem wiary, czyli 
uznaniem, że Bóg istnieje. Dla Żydów 
w czasach Jezusa sam w sobie akt 
wiary – uznanie istnienia Boga – to 
żadne bohaterstwo, ani żaden wysiłek. 
Dla ludzi Biblii bowiem istnienie 
Boga było oczywiste jak oddychanie. 
W gruncie rzeczy nie istniało wów-
czas pojęcie „ateisty” takie jak dzisiaj 
– nie było bowiem takich, którzy 
podważaliby fakt istnienia Boga. 
Ateizm polegał, z punktu widzenia 
ludzi Biblii, na czymś innym: na tym, 
że temu Bogu, który bez wątpienia 
istnieje, nie ufam i nie jestem po-
słuszny. Czyli że nie przechodzę od 
aktu wiary do czegoś, co dzisiaj na-
zwalibyśmy „życiem wiarą”. Dla 
ludzi Biblii – czyli między innymi dla 
Jezusa właśnie – wiara to akt wiary, 
za którym idzie zaufanie i posłuszeń-

stwo. Dopiero te trzy elementy razem 
Jezus nazwałby wiarą. Człowiekiem 
wierzącym zatem jest ktoś, kto uznaje 
istnienie Boga, ufa Bogu oraz jest 
Bogu posłuszny – żyje tak, jak uczy 
go Bóg.  

…Tu proszę przy okazji zauwa-
żyć, że z punktu widzenia kogoś, kto 
rozumie wiarę tak, jak Jezus, dzisiaj 
jest znacznie więcej ateistów, niż nam 
się wydaje. My bowiem zaliczamy do 
ateistów tych, którzy twierdzą, że 
Boga nie ma. Tymczasem Jezus 
uznałby za ateistów także całe mnó-
stwo tych, którzy wprawdzie przy-
znają, że Bóg jest, ale nie idzie za tym 
żadna konsekwencja: nie ufają temu 
Bogu, nie są Jemu posłuszni, nie wy-
konują Jego woli. Według biblijnego 
rozumienia słowa „wiara” to wszystko 
są niewierzący. Proszę tutaj przypo-
mnieć sobie św. Jakuba: „Wierzysz, 
że jest jeden Bóg? Słusznie czynisz – 
lecz także złe duchy wierzą i drżą” (Jk 
2,19). Św. Jakub pisze właśnie o wie-
rze pojętej wyłącznie jako akt wiary: 
złe duchy wykonują akt wiary – czyli 
wierzą, że Bóg jest. Mało tego: one są 
o tym przekonane bardziej niż my. Z 
punktu widzenia współczesnego ro-
zumienia słowa „wiara” (czyli jako 
akt wiary) złe duchy są wręcz bardziej 

Equipes Notre - Dame  - 
ruch duchowości małżeńskiej 
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wierzące od nas. A jednak z ich aktu 
wiary nic nie wynika – dlatego są one 
przykładem wiary bezużytecznej. 

…Dobrze, wiemy już zatem, że 
nasze hasło roku w sumie pochodzi od 
samego Jezusa: Jego pierwsze we-
zwanie, od którego rozpoczął swoją 
działalność publiczną, było właśnie 
wezwaniem do tego, aby odważyć się 
żyć Ewangelią. Tu zaś pojawia się 
kolejny problem: co to jest Ewangelia. 

Jak to: co to jest Ewangelia? 
Przecież każdy z nas wie: Ewangelia 
to opowieść o życiu i nauce Jezusa, 
która znajduje się w Nowym Testa-
mencie. Ba, wiemy nawet, że w sensie 
ścisłym w Nowym Testamencie są 
cztery Ewangelie: św. Mateusza, św. 
Marka, św. Łukasza i św. Jana. Pro-
blem może się zrodzić, gdy ktoś zło-
śliwy zapyta: wedle której zatem 
Ewangelii mamy żyć? Którą z tych 
czterech Jezus miał na myśli, kiedy 
wzywał do wiary, czyli życia Ewan-
gelią? 

I to pytanie, proszę Państwa, nie 
jest wcale pytaniem złośliwym ani 
wydumanym, ale zasadniczym. Trze-
ba bowiem sobie uzmysłowić, że w 
czasach Jezusa – i jeszcze dość długo 
po Jezusie – nie istniał Nowy Testa-
ment, ani Ewangelia w naszym rozu-
mieniu tego słowa. My się prze-
ślizgujemy po wezwaniu Jezusa, a 
tymczasem tak naprawdę, jak się nad 
tym zastanowić, to nie wiemy, do 
czego Jezus wzywał. Bo cóż w Jego 
ustach może znaczyć słowo „Ewan-
gelia”? 

Ktoś mógłby próbować wyja-
śniać, że może chodzić o naukę Je-
zusa. Ale w chwili, gdy Jezus formu-
łował swoje wezwanie, nie istniała 
jeszcze nawet Jego nauka – Jezus 
dopiero miał zacząć głosić swoją 
naukę. 

I tu przychodzi nam z pomocą 
wykształcenie klasyczne. Jeśli ktoś 
studiował grekę starożytną, to łatwo 
odkryje, że słowo „ewangelia”’ – po 
grecku „eu-angelion” – oznacza do-
słownie „dobra nowina”. W czasach 
Jezusa ta „dobra nowina” sprowadzała 
się do dwóch przypadków: narodzenie 
syna królewskiego i zwycięstwo w 
wojnie. Te dwie informacje nazywano 
„eu-angelion”, dobra nowina. I proszę 
zauważyć, że tak naprawdę w sensie 
ścisłym rzeczywiście Ewangelia Je-
zusa Chrystusa obejmuje te dwie 
informacje: o narodzinach Syna i o 
zwycięstwie w wojnie. To jest właśnie 

sedno orędzia Jezusa Chrystusa: Syn 
przychodzi, aby zwyciężyć w wojnie. 

I tu najpierw trzeba zrozumieć, 
że Jezus przyszedł, by spełnić zapo-
wiedź Boga z Księgi Rodzaju. Po 
grzechu pierworodnym Bóg ogłosił 
konsekwencje tego grzechu, ale jed-
nocześnie zapowiedział kogoś, kto to 
wszystko ponaprawia – kto zwycięży 
ostatecznie rozpoczętą w raju wojnę. 
Tym kimś jest właśnie Jezus Chrystus 
– dlatego nazywamy Go „Chrystu-
sem”. Dla nas Jezus jest Zbawicielem. 
Biblia raczej posługuje się słowem 
„Mesjasz”, po grecku właśnie „Chry-
stus”. Proszę więc zauważyć, że wy-
rażenie „Jezus Chrystus” znaczy do-
słownie „Jezus Mesjasz”. Słowo 
„Chrystus” – jest określeniem Jego 
misji, Jego funkcji tu, na ziemi. Jezus 
jest Mesjaszem – przyszedł zetrzeć 
głowę węża i zwyciężyć wojnę. To 
jest właśnie Ewangelia. Proszę za-
uważyć, że w tym znaczeniu okazuje 
się, że Ewangelią w sensie pełnym 
jest Jezus sam w sobie: to On sam jest 
Dobrą Nowiną od Boga. Wiara w 
Ewangelię, życie Ewangelią, to wiara 
w Jezusa Chrystusa, to życie, by tak 
rzec, Jezusem Chrystusem. A mówiąc 
ładniej i bardziej po polsku: żyję już 
nie ja, ale żyje we mnie Chrystus.  

Proszę więc zauważyć, do czego 
doszliśmy: odważyć się żyć Ewange-
lią sprowadza się do wezwania, by 
otworzyć swoje życie dla Chrystusa, 
by żyć Jego życiem, by żyć jak On 
żył. Odważyć się żyć Ewangelią to 
znaczy zatem stworzyć tak ścisłą więź 
z Jezusem, żeby móc powiedzieć 
(parafrazując św. Pawła): któż może 
mnie odłączyć od Chrystusa? Utra-
pienie, ucisk czy prześladowanie? 
Głód czy nagość? Niebezpieczeństwo 
czy miecz? (Rz 8,35). Tak, proszę 
Państwa: odwaga życia Ewangelią to 
pełne otwarcie swojego życia na 
Chrystusa – bez względu na sytuację. 
To życie we wspólnocie z Chrystusem 
tak bliskiej, że nie przerwie jej żadna 
sytuacja zewnętrzna.  

Proszę zauważyć, że to oznacza, 
że odwaga życia Ewangelią wcale nie 
kończy się na odwadze przyznania się 
do Ewangelii – w sensie deklaracji. 
Nie ma zatem na przykład odwagi 
życia Ewangelią ktoś, kto wprawdzie 
deklaruje się jako wierzący chrześci-
janin, ale zaraz dodaje, że swoje prze-
konania religijne zostawia pod 
drzwiami biura. To dowodzi niezro-
zumienia tego, o co w tym wszystkim 
naprawdę chodzi.  

Wiara w Ewangelię to nie jest 
kwestia przekonań. To kwestia 
wspólnoty międzyosobowej – między 
mną, a Chrystusem. Tu nie chodzi o 
przekonania, ale o to, co naprawdę 
łączy mnie z Jezusem Chrystusem. 
Odwaga życia Ewangelią to odwaga 
wejścia w taki właśnie związek z 
Jezusem, który trwa niezależnie od 
sytuacji, w jakiej się znajdę. 

Dlatego św. Paweł na przykład 
uważał, że dobrym obrazem naszego 
związku z Jezusem jest małżeństwo – 
które trwa niezależnie od tego, w 
jakiej sytuacji znajdują się małżon-
kowie. Małżeństwo trwa wtedy, gdy 
jesteście blisko siebie, ale także wte-
dy, gdy któreś z was wyjedzie. Mał-
żeństwo trwa wtedy, gdy wam się 
powodzi, ale też i wtedy, gdy cierpicie 
niedostatek. Małżeństwo trwa wtedy, 
gdy jesteście w domu, ale trwa także 
wtedy, gdy jesteście w pracy. I tak 
dalej. I wszędzie, gdziekolwiek które-
kolwiek z małżonków się znajdzie, w 
jakiejkolwiek sytuacji stanie, powi-
nien zachować się jak człowiek bę-
dący w związku małżeńskim. Na 
przykład dlatego małżonkowie noszą 
obrączki – żeby było wiadomo, że 
pozostają (niezależnie od miejsca, 
czasu i sytuacji) w związku małżeń-
skim. I taki właśnie ma być nasz 
związek z Jezusem: zawsze, wszędzie, 
w każdej sytuacji. Nawiasem mówiąc 
św. Paweł widział w tym wszystkim 
zależność zwrotną: małżeństwo jest 
obrazem naszego związku z Jezusem, 
ale żeby było obrazem dobrym, to ma 
być kształtowane właśnie na wzór 
związku Jezusa z Kościołem. Ale to 
trochę inny temat. 

...Wezwanie Jezusa „nawracaj-
cie się i wierzcie w Ewangelię”, czyli 
(jak już wiemy) wezwanie do odwagi 
życia Ewangelią – życia z Jezusem, 
jest wezwanie do CAŁKOWITEJ 
przemiany, do przeorientowania ca-
łego człowieka.  

…Jeśli nasz związek z Jezusem 
nie obejmuje nas i naszego życia w 
całości, to znaczy, że jeszcze nie od-
ważyli śmy się żyć Ewangelią. 

Dobrze, ale spróbujmy zobaczyć 
jednak, jak to wszystko przejawia się 
w praktyce. 

Otóż wspomniałem już, że w 
centrum Ewangelii, którą jest Jezus 
Chrystus, jest zwycięstwo Jezusa w 
wojnie rozpoczętej dawno, dawno 
temu w raju. Trzeba by zatem zapytać 
się, na czym to zwycięstwo polegało. 
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I tu trzeba zauważyć, że jakkol-
wiek nam zwycięstwo Jezusa kojarzy 
się przede wszystkim z Jego Męką, 
Śmiercią i Zmartwychwstaniem – i 
rzeczywiście od początku dla chrze-
ścijan to były najważniejsze momenty 
w życiu Jezusa – o tyle z lektury 
Ewangelii można wynieść wrażenie, 
że dla Jezusa Męka była czymś w 
pewnym sensie dodatkowym (tu bar-
dzo proszę to słowo „dodatkowym” 
rozumieć jak najbardziej technicznie, 
a nie ściśle – zaraz wszystko wyja-
śnię). My czcimy krzyż Jezusa Chry-
stusa jako znak Jego zwycięstwa – i 
słusznie czynimy, bo rzeczywiście 
nim jest. Niemniej jednak trzeba do-
brze ten znak rozumieć – na czym 
naprawdę polegało zwycięstwo Jezusa 
Chrystusa. Innymi słowy trzeba za-
pytać, co było naprawdę celem przyj-
ścia Jezusa Chrystusa, Syna Bożego 
na świat. Czy Jego celem było cier-
pieć? Czy Jego celem było uzdrawiać, 
czynić cuda? 

Najlepiej zapytać samego Jezusa 
– co On o sobie mówi i co On uważał 
za cel swojego przyjścia na świat. Jest 
kilka wypowiedzi Jezusa, gdzie mówi 
On o tym wyraźnie. Na przykład krót-
ko po rozpoczęciu swojej działalności 
publicznej, po wypowiedzeniu inau-
guracyjnego wezwania (od którego 
rozpoczęliśmy tę konferencję) i tuż po 
powołaniu pierwszych uczniów, po 
pierwszych cudach zdziałanych w 
Kafarnaum, Jezus powiedział do 
uczniów takie zdanie:„Pójdźmy gdzie 
indziej, do sąsiednich miejscowości, 
abym i tam mógł nauczać, bo na to 
wyszedłem” (Mk 1,38). Proszę zwró-
cić uwagę: to jest moment, kiedy 
Jezus zaczyna zachwycać ludzi swo-
imi cudami, szukają Go, Piotr przy-
chodzi w euforii, mówi: wszyscy Cię 
szukają! A Jezus odpowiada, że Jego 
celem nie są cuda ani popularność – 
proszę zwrócić uwagę: „abym mógł 
nauczać, bo na to wyszedłem”. W 
czym Jezus widział sedno swojej 
misji? W nauczaniu! Czy ktoś z nas 
kiedyś zwrócił na to uwagę? Jezus 
sam uważał, że celem Jego przyjścia 
na świat jest nauczanie. 

I tu pytanie: czego Jezus na-
uczał? Odpowiedź znajdziemy w 
rozmowie Jezusa z Piłatem: „Piłat 
zatem powiedział do Niego: .A więc 
jesteś królem?. Odpowiedział Jezus: 
.Tak, jestem królem. Ja się na to naro-
dziłem i na to przyszedłem na świat, 
aby dać świadectwo prawdzie.” (J 
18,37). Proszę zwrócić baczną uwagę 

na słowa: „Ja się na to narodziłem i na 
to przyszedłem na świat, aby dać 
świadectwo prawdzie”. ABY DAĆ 
ŚWIADECTWO PRAWDZIE... 

To jest właśnie sedno i cel misji 
Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. On 
sam osobie tak powiedział. On sam 
widział sedno i cel swojej działalności 
w dawaniu świadectwa prawdzie. 
Wszystko inne w życiu Jezusa było 
podporządkowane właśnie temu jed-
nemu celowi: dawać świadectwo 
prawdzie. Wszystko, co Jezus robił, 
polegało na dawaniu świadectwa 
prawdzie. Nawet cuda, które działał, 
miały objawiać lub potwierdzać 
prawdę, o której przyszedł świadczyć. 
Jezus nie uczynił ani jednego cudu, 
który nie miałby takiego celu. Nawia-
sem mówiąc to było jedno z kryteriów 
uznania niektórych opowieści o życiu 
Jezusa za apokryficzne (czyli za nie-
zdatne do zaliczenia w poczet ksiąg 
Nowego Testamentu): czy to, co Jezus 
robi wedle danej ewangelii jest pod-
porządkowane głoszeniu prawdy i 
dawaniu świadectwa prawdzie. Jeżeli 
w takiej ewangelii znalazło się choć 
jedno wydarzenie rzekomo z życia 
Jezusa, które nie miało takiego celu, 
to oznaczało, że jest to nieprawda. A 
skoro w takiej ewangelii znalazła się 
choć jedna nieprawda, to nie może 
ona należeć do Pisma Świętego nie 
może być księgą natchnioną. 

Proszę zwrócić uwagę, jak bar-
dzo rożni się to, do czego doszliśmy, 
od tego, jakie mamy zazwyczaj wy-
obrażenie o misji Jezusa. Jezus sam o 
sobie mówił, że Jego celem jest 
świadczenie o prawdzie. Dlatego w 
Nowym Testamencie Jezus jest nazy-
wany na przykład „Świadkiem wier-
nym” (Ap 3,14)albo „Tym, który 
złożył dobre świadectwo za Poncjusza 
Piłata” (1 Tm6,13). W kontekście tego 
ostatniego stwierdzenia proszę za-
uważyć, że Męka Chrystusa nie jest 
postrzegana jako cel sam w sobie, ale 
jako świadectwo, które Jezus złożył, 
gdy zaszła taka konieczność. Męka 
Jezusa Chrystusa jawi się w katego-
riach takiego właśnie świadectwa 
złożonego prawdzie, aż do wydania 
siebie na biczowanie, wyszydzenie, 
ukrzyżowanie i zabicie. Należałoby 
więc spojrzeć na to wszystko raczej w 
kategoriach konsekwencji, a nie celu 
samego w sobie. Celem Jezusa było 
dawanie świadectwa o prawdzie – aż 
nadszedł moment taki, kiedy Jezus 
stanął przed wyborem: albo pozosta-
nie wierny prawdzie i swojej misji 

świadczenia o niej, w związku z czym 
ściągnie na siebie prześladowanie i 
śmierć krzyżową, albo odstąpi od 
świadczenia o prawdzie i uratuje sie-
bie. A dokładnie rzecz biorąc uratuje 
swoją egzystencję ziemską. 

Tu proszę nie myśleć sobie, że 
ja relatywizuję czy pomniejszam 
znaczenie Męki Jezusa Chrystusa – ja 
po prostu staram się, żebyśmy dobrze 
zrozumieli, na czym polega wartość 
Jego Męki i Śmierci. Czyli w jaki 
dokładnie sposób Jezus wygrał wojnę 
– czyli jak dokładnie nas zbawił i jak 
dokładnie starł głowę węża. Chciał-
bym po prostu, żebyśmy zrozumieli, 
że orężem Jezusa Chrystusa była 
PRAWDA. I że to właśnie Jego wier-
ność prawdzie – aż po krzyż – stała 
się Jego zwycięstwem i naszym zba-
wieniem. Zwycięstwo Jezusa polegało 
dokładnie na tym, że nie dał się od-
wieść od prawdy, od wierności praw-
dzie, która w sensie pełnym jest wier-
nością Ojcu. Jezus nie dał się zmusić 
do odstąpienia od prawdy, od wierno-
ści Ojcu, nawet za cenę całego cier-
pienia, jakie na Niego spadło. I w ten 
sposób wygrał wojnę – rozpoczętą 
przez to, że Adam dał się sprowoko-
wać: uwierzył w nieprawdę, odstąpił 
od prawdy, co w konsekwencji do-
prowadziło do nieposłuszeństwa Ojcu. 

I tu przy okazji dostrzegliśmy 
kolejną ważną rzecz: orężem węża 
jest zawsze kłamstwo. Kłamstwo 
legło u podstaw grzechu pierworod-
nego. Kłamstwo leży u podstaw każ-
dego grzechu. Kłamstwo jest cechą 
rozpoznawczą złego ducha sam Jezus 
mówił, że diabeł „jest kłamcą i ojcem 
kłamstwa” i że „w prawdzie nie wy-
trwał, bo prawdy w nim nie ma” (J 
8,44). Proszę zauważyć, że szatanowi 
w raju udało się wmówić ludziom 
kłamstwo na temat Pana Boga: że jest 
on zazdrosny, że czegoś im żałuje, że 
ma coś do ukrycia, że jest nieszczery i 
dlatego dał takie a nie inne przykaza-
nie. I ludzie uwierzyli – że Bóg nie 
jest do końca dobry i że nie do końca 
mówi im prawdę. Uwierzyli też w 
kolejne kłamstwo: że sami mogą sobie 
wziąć i sami sobie dać coś, czego nie 
dał im Bóg – że istnieje dobro poza 
Bogiem. Te kłamstwa sprawiły, że 
faktycznie wyciągnęli ręce po owoc 
zakazany – i dopiero jak już było po 
wszystkim, to „otworzyły im się oczy 
i poznali, że są nadzy” (Rdz 3,7). I to 
jest jedyna prawda, jaką powiedział 
ludziom szatan: że po spożyciu owocu 
zakazanego otworzą się im oczy. Ale 
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jakże ta prawda była wykoślawiona! 
Jak pokrętnie przedstawiona! Proszę 
sobie przy okazji poczytać – Rdz 3,5. 

Tu chciałbym, żebyśmy zauwa-
żyli rzecz ważną: to całe kłamstwo 
szatana ciągle i ciągle w nas pokutuje, 
ciągle jest obecne w naszym życiu. 
Bez przerwy ludzie wierzą (mimo 
wszystkich rozczarować, mimo cią-
głego budzenia się nagim po fakcie), 
że Bóg jest nieszczery, nie jest cał-
kiem dobry, że czegoś żałuje i czymś 
nie chce się podzielić, że ze złośliwo-
ści zabrania tego co w gruncie rzeczy 
według nas jest dobre. Ciągle wie-
rzymy, że osiągniemy jakieś dobro 
łamiąc przykazania Pana Boga. Że 
możemy sami, bez Pana Boga, a na-
wet wbrew Niemu, dać sobie dobro. I 
proszę zauważyć, że wiara w te kłam-
stwa nieodmiennie skutkuje grze-
chem, nieposłuszeństwem, buntem 
wobec Pana Boga. Czyli zamiast 
zbliżać się do raju, który zdaje się być 
na wyciągnięcie ręki – wystarczy 
sobie wziąć samemu – to się od tego 
raju coraz bardziej i bardziej odda-
lamy. A dlaczego? Bo wierzymy w 
kłamstwa. 

Proszę zauważyć, jak często 
właśnie w taki sposób się usprawie-
dliwiamy: musiałem skłamać – oczy-
wiście dla wyższego dobra. Zupełnie 
jakby Jezus się mylił, wiążąc kłam-
stwo ze złem. Musiałem przekląć – no 
bo jak inaczej? Musimy zamieszkać 
razem – no tak, Jezus mówił coś o 
nierządzie, ale przecież razem bę-
dziemy tacy szczęśliwi! tak nam bę-
dzie dobrze! I tak dalej, i tym podob-
nie... Proszę zobaczyć: ciągle to samo 
kłamstwo, że istnieje dobro poza 
Bogiem, a nawet wbrew Bogu. I że 
sami musimy sobie to dobro wziąć – 
wbrew Bogu. 

A jak może istnieć dobro poza 
Bogiem, który jedyny jest dobry? Jak 
może istnieć dobro wbrew Bogu, 
który jest jedynym źródłem dobra? 

I właśnie dlatego Jezus przy-
szedł złożyć świadectwo prawdzie – 
że jedynym dobrem jest Bóg sam w 
sobie, że nie ma On nic przed nami do 
ukrycia, że jest Miłością do końca, że 
nie ma dobra poza Bogiem i że jedyną 
drogą do dobra jest wierność Bogu do 
samego końca. Jezus przyniósł praw-
dę – bo źródłem wszelkiego zła jest 
kłamstwo. Jezus zwyciężył prawdą – 
bo orężem wroga jest kłamstwo. Dla-
tego „poznamy Prawdę, a Prawda nas 
wyzwoli” (J 8,32). 

No i tutaj wreszcie dochodzimy 
pomału do konkluzji. Otóż jeżeli 
życie Ewangelią to związek z Jezusem 
obejmujący całego człowieka i całe 
jego życie, jeżeli mamy mówić, że 
żyję już nie ja, ale Chrystus, jeżeli 
mamy żyć jak Chrystus, to znaczy, że 
nasze życie, cała nasza działalność, 
wszystko co robimy i mówimy  
MA BYĆ ŚWIADECTWEM 
SKŁADANYM PRAWDZIE!!! 

Przylgnięcie do Jezusa, to przy-
lgnięcie do Prawdy. Życie z Jezusem 
to świadczenie o tej prawdzie – nawet 
za cenę krzyża. Ten krzyż może być 
różny: wyśmianie, wykpienie, niezro-
zumienie, wylanie z pracy, odwróce-
nie się środowiska, złamanie kariery, 
niesprawiedliwe i niesłuszne procesy 
sądowe...  

Dzisiaj najpowszechniejszą me-
todą walki z prawdą jest ośmieszanie i 
na to trzeba być gotowym, jeśli decy-
dujemy się żyć prawdą i o niej świad-
czyć. Ale tylko w ten sposób będzie-
my mieli udział w zwycięstwie Jezu-
sa: jeśli wytrwamy w Jego prawdzie. 
Współczesny świat, proszę to zauwa-
żyć, nie cierpi prawdy. Współczesny 
świat stoi na kłamstwie. Nie jestem 
historykiem i nie chcę wypowiadać 
sądów o minionych epokach, ale na-
sza epoka z pewnością jest epoką 
kłamstwa. Proszę też zauważyć, że 
kłamstwa, które nam się serwuje, 
zawsze są skonstruowane według 
starego dobrego przykładu, danego 
przez węża w raju: współczesne kłam-
stwa ukazują zło jako dobro, wmawia-
ją człowiekowi, że sam sobie może 
dać zbawienie – wystarczy, że odrzuci 
normy dane od Boga. Ukazuje się 
ciągle i ciągle od nowa, że to, co za-
bronione, w istocie rzeczy daje czło-
wiekowi dobro i szczęście – więc 
dlatego trzeba odrzucić normy i Tego, 
który je dał. Przykładów jest tak mnó-
stwo, są tak oczywiste i wyraźne, że 
trochę szkoda czasu na ich omawia-
nie. Weźmy choćby tak na szybko: 
wolne związki, homo-seksualizm, itp. 
Weźmy kwestie in vitro, aborcji, eu-
tanazji. To wszystko ukazuje się nam 
jako dobro i szczęście, które musimy 
wziąć sobie sami, wbrew Bogu, który 
nam najwyraźniej tego dobra poską-
pił. 

Ciągle i ciągle kłamstwo węża 
jest sączone do naszych umysłów – 
dlatego ciągle i ciągle są potrzebni ci, 
którzy jak Jezus nie będą się lękać dać 
świadectwa prawdzie. To jest właśnie 
zadanie uczniów Jezusa Chrystusa: 

świadczyć o prawdzie, którą od Niego 
czerpią, a za którą On dał się ukrzy-
żować i zabić. Świadczyć o Prawdzie, 
którą jest On sam. Bo tylko wtedy, 
gdy ludzie otworzą oczy, gdy poznają 
prawdę, tylko wtedy kłamstwa węża 
stracą moc, ludzie zostaną wyzwoleni 
(J 8,32) i naprawdę będą mogli do-
świadczać miłości i błogosławieństwa 
Ojca. I wtedy wrócimy do naszego 
Domu Rodzinnego. Proszę więc za-
uważyć, że nasze świadectwo skła-
dane Prawdzie nie jest naszą prywatną 
sprawą – od naszego świadectwa 
zależy zbawienie świata, zgodnie z 
tym, co powiedział Jezus na krzyżu: 
„Niewiasto, oto syn twój – oto matka 
twoja” (J 19,26n). 

Oczywiście, nam się zdaje, że to 
w ogóle nie ma związku z tematem – 
przecież tutaj Jezus dał nam Maryję 
za Matkę. To nie całkiem prawda. 
Prawda jest taka, że nikt nie mówi do 
swojej matki „niewiasto” – a tak mó-
wił Jezus, i to bardzo konsekwentnie. 
A mówiąc do swojej Matki „niewia-
sto” ukazywał siebie jako zapowie-
dzianego potomka niewiasty, który 
ma zetrzeć głowę węża. I rzeczywi-
ście to zrobił – starł wszelkie kłam-
stwa szatana, przez co odebrał mu 
władzę nad nami. Ale w momencie 
wypowiadania tych słów o niewieście 
i jej synu Jezus wisi na krzyżu i za 
chwilę odejdzie z tego świata – a Jego 
dzieło ma być kontynuowane. Dlatego 
odtąd każdy uczeń Jezusa ma być 
potomkiem niewiasty, który ściera 
głowę węża. A jak się ściera głowę 
węża? Składając świadectwo praw-
dzie! Mając odwagę życia Ewangelią! 
W ten sposób każdy prawdziwy uczeń 
Jezusa Chrystusa przykłada swoją 
cegiełkę do zbawienia świata, które 
polega na powrocie do naszego Domu 
Rodzinnego, gdzie na wieki będziemy 
żyli razem z Ojcem: „A to jest życie 
wieczne: aby znali Ciebie, jedynego 
prawdziwego Boga, oraz Tego, któ-
rego posłałeś, Jezusa Chrystusa...”  
(J 17,3). 

A „znać” w języku biblijnym to 
znaczy wejść we wspólnotę życia i 
miłości, która obejmuje całą osobę. 
Nasze świadectwo, proszę Państwa, 
nie może być zawieszone w próżni. 
Wciąż i wciąż podkreślam: pierwszy 
jest nasz ścisły, osobowy związek z 
Jezusem Chrystusem. Najpierw sami 
mamy poznać Prawdę–Jezusa. Zwią-
zać się z Nim całkowicie. Dopiero 
potem, w drugiej kolejności, mamy o 
tym naszym związku z Jezusem–
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Prawdą świadczyć: wszędzie, zawsze 
i za każdą cenę. Jedną z prawd, które 
przyniósł Jezus, jest taka, że ten świat 
nie jest w stanie nam zapłacić takiej 
ceny, która warta byłaby oderwania 
się od Jezusa. Cały świat nie potrafi 
dać nam dobra, jakie płynie z wy-
trwania przy Chrystusie: „Cóż bo-
wiem za korzyść odniesie człowiek, 
choćby cały świat zyskał, a na swej 
duszy szkodę poniósł? Albo co da 
człowiek w zamian za swoją duszę?” 
(Mt 16,26). 

Notabene: to też jest jedno z 
kłamstw, jakie sączy nam wąż, że 
warto „na chwilę” oderwać się od 
Boga, żeby zyskać to czy tamto na 
tym świecie. Że warto na przykład 

skłamać, oszukać, ukraść dla lepszego 
zysku – oczywiście ten zysk po-
trzebny mi na dobry cel, dla rodziny, 
więc muszę... Kłamstwo. Cóż czło-
wiekowi przyjdzie, choćby cały świat 
zyskał, a na duszy szkodę poniósł? 
Zatem, proszę Państwa, odwaga życia 
Ewangelią to odwaga trwania przy 
Prawdzie i świadczenia o Prawdzie, 
którą jest Jezus Chrystus – o Praw-
dzie, którą ukochaliśmy ponad 
wszystko i z którą związaliśmy się 
całkowicie. Ta Prawda, którą jest 
Jezus Chrystus, musi być nam droższa 
niż życie, droższa niż wszystko na 
tym świecie – wtedy naprawdę wy-
trwamy w każdej sytuacji i wtedy 
nasze świadectwo będzie naprawdę 

nie do odparcia. 
Ostatecznie więc odwaga życia 

Ewangelią to odwaga kochania Jezusa 
ponad wszystko!” 

 
   Bernadeta i Piotr     

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

 

  

W niedziel ę, 15 kwietnia, 
z Wyższego Seminarium Du-
chownego w Katowicach do-
tarły do naszej parafii „za-
powiedzi” dotyczące dwóch 
naszych diakonów pragn ą-
cych przyj ąć święcenia pre-
zbiteratu. To ostatni element 
„badania” kandydatów do 
święceń. Przed nimi jeszcze 
tylko obrona pracy magister-
skiej, rozmowa z Ksi ędzem 
Arcybiskupem i rekolekcje 
przed przyj ęciem święceń.  

 Diakoni Michał Harnasz i Se-
bastian Mandrysz przygotowywali się 
do tej chwili od 2006 roku, kiedy to 
jako alumni po raz pierwszy prze-
kroczyli progi śląskiego seminarium. 
Sześć lat minęło w mgnieniu oka i oto 
wkrótce cieszyć będziemy się dwoma 
kolejnymi kapłanami pochodzącymi z 
naszej parafii. Święcenia drugiego 
stopnia, a więc prezbiteratu, przyjmą 
w Archikatedrze Chrystusa Króla w 
Katowicach, w sobotę, 12 maja, o 
godz. 15.00, z rąk Księdza Arcybi-
skupa Wiktora Skworca. Z naszej 
parafii będzie można udać się na tę 
uroczystość zamówionym na tę oko-
liczność autokarem, o czym w szcze-
gółach informować będziemy w ra-
mach ogłoszeń parafialnych.  

 Sebastian Mandrysz odprawi 
Mszę Świętą Prymicyjną w niedzielę, 
13 maja, o godz. 11.30. Uroczystość 
rozpocznie się jednak już wcześniej, 
w domu rodzinnym prymicjanta, przy 
ul. Boguszowickiej, gdzie przyw-
dzieje szaty kapłańskie, otrzyma bło-
gosławieństwo rodziców oraz zostanie 
zaproszony do kościoła parafialnego 
przez Księdza Proboszcza oraz dzieci. 
Następnie w asyście służby liturgicz-
nej, dzieci komunijnych, kleryków, 
kapłanów, sióstr zakonnych oraz ro-
dziny i gości, w uroczystej procesji 
przejdzie ulicami Boguszowicką  
i Małachowskiego do naszej świątyni. 

 Michał Harnasz odprawi 
Mszę Świętą Prymicyjną w sobotę, 19 
maja, o godz. 11.00. Wcześniej, o 
godz. 10.30 otrzyma w domu rodzin-
nym przy ul. Sołtystwo błogosławień-
stwo rodziców oraz ubierze się w 
szaty liturgiczne. Wraz z asystą i 
przedstawicielami parafii przejdzie do 
świątyni ulicami: Sołtystwo, Stra-
żacką i Małachowskiego. 

 Serdecznie zapraszamy para-
fian do udziału w tychże uroczysto-
ściach i prosimy o modlitwę w inten-
cji neoprezbiterów. Zachęcamy rów-
nież, by przystroić domy i obejścia 
posesji na trasie przejścia obu prymi-
cjantów do kościoła w dniach ich 
prymicji. Niech będzie to wyrazem 
radości całej parafii z tego iż dostę-
puje zaszczytu podwójnych prymicji! 

Uroczystości prymicyjne w naszej parafi i  

 
Diakon Sebastian Mandrysz 

 
Diakon Michał Harnasz 

„Trzeba mocno uchwycić się Jezusa – dobrego Siewcy, i iść za 
Jego głosem po drogach, które nam wskazuje.”          Jan Paweł II  
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 W niedzielę, 20 maja, prymi-
cjanci odprawią o godz. 16.00 Mszę 
Świętą dziękczynną w intencji człon-
ków wszystkich grup i wspólnot para-
fialnych, osób posługujących przy 
parafii oraz wszystkich parafian. Do 
udziału zapraszamy przede wszystkim 
przedstawicieli tychże wspólnot. W 
imieniu neoprezbiterów prosimy rów-
nież wszystkich tych, którzy chcieliby 
okazać im szczególną życzliwość i 
złożyć życzenia, by zrezygnować z 
bukietów kwiatów, a zamiast tego 
ofiarować maskotki, przybory szkolne 
lub złożyć ofiarę pieniężną na cele 
prowadzonych przez nich wakacyj-

nych rekolekcji i wyjazdów dla dzieci 
i młodzieży. 

 Zgodnie ze zwyczajem neopre-
zbiterzy mają przywilej udzielania 
indywidualnego błogosławieństwa 
prymicyjnego. Ze względu niewiel-
kich możliwości czasowych w dniu 
prymicji błogosławić będą przede 
wszystkim gości, natomiast każdy z 
parafian pragnących przyjąć prymi-
cyjne błogosławieństwo będzie mógł 
to uczynić w kolejne niedziele, kiedy 
to neoprezbiterzy głosić będą popry-
micyjne kazania. Sebastian Mandrysz 
uczyni to w niedzielę 20 maja, zaś 
Michał Harnasz w niedzielę, 3 czerw-

ca. Wtedy też będzie możliwość, by 
otrzymać z rąk prymicjanta jego obra-
zek prymicyjny. 

 Przyszłym prymicjantom już 
teraz życzymy wielu darów Bożych, 
wierności złożonym przyrzeczeniom 
oraz owocnej posługi duszpasterskiej 
wszędzie tam, gdzie pośle ich Chry-
stus. Mamy również nadzieję, że tak 
ważne uroczystości w naszej parafii 
przyniosą owoce w postaci kolejnych 
powołań kapłańskich czy zakonnych. 
Polecamy te intencje modlitewnej 
pamięci parafian. 

ks. Wojtek 

Wielkanoc, a wi ęc Uro-
czysto ść Zmartwychwstania 
Pańskiego, to najstarsze 
chrześcijańskie święto, ob-
chodzone ju ż w pierwszych 
wiekach chrze ścijaństwa. 
Tak istotne święto poprze-
dzone było czasem odpo-
wiedniego przygotowania, a i 
sam przebieg uroczysto ści 
stawał si ę głębokim prze ży-
ciem dla całej wspólnoty 
chrześcijańskiej. W poprzed-
nim numerze „Serca Ewan-
gelii” pisałem o okresie 
przygotowa ń do wielkanoc-
nych obchodów. Dzi ś jeszcze 
raz przenie śmy si ę w czasy 
św. Augustyna, tym razem po 
to, by wraz z nim prze żyć 
Triduum Paschalne.  

Ostatnie dni Wielkiego Postu 
były czasem szczególnie intensyw-
nym. W Wielką Środę miał miejsce 
obrzęd nawiązujący do obmycia nóg 
Jezusa łzami jawnogrzesznicy w Be-
tanii, w domu Marty i Łazarza. W 
Wielki Czwartek wspominano Wie-
czerzę Pańską. Tego dnia przerywano 
post, choć jedynie w celu lepszego 
przygotowania się do Nocy Paschal-
nej, głownie po to, by skorzystać z 
dobrodziejstw publicznych łaźni. 
Sprawowano tego dnia Eucharystię, 
choć nie wiemy dziś jak uroczysty 
charakter ona miała. Obchody te nie 
należały jednak wprost do świętowa-
nia Triduum.  

Dopiero w Wielki Piątek rozpo-
czynały się właściwe obchody. Śpie-

wano wtedy Psalm 21: „Boże, mój 
Boże…”. Augustyn czasem głosił na 
jego temat homilię. Czytano również 
Mękę Pańską, najczęściej wg św. 
Mateusza. Nie wiemy czy rezygno-
wano tego dnia z odprawiania Mszy 
Świętej, jak to ma miejsce dzisiaj i 
czy miała miejsce Adoracja Krzyża. 
Wielkopiątkowe obchody wprowa-
dzały jednak w klimat wyciszenia i 
szczególnej modlitwy która trwała aż 
do wielkosobotniego zmroku.  

 Noc Paschalna  

Według starożytnego zwyczaju 
doba zaczynała się nie o północy, lecz 
wieczorem dnia poprzedzającego. 
Chrześcijańska Wielkanoc rozpoczy-
nała się więc tuż po zapadnięciu 
zmroku. Istotą było całonocne czuwa-
nie, nie zaledwie dwu lub trzygo-
dzinne uroczystości kończące się 
przed północą, ale faktyczne spędze-
nie czasu całej nocy na modlitwie i 
słuchaniu Słowa Bożego. 

Tuż po zapadnięciu zmroku we 
wszystkich domach rozbłyskały świa-
tła. Jaśniało całe miasto, cała Królew-
ska Hippona. Światło zwyciężało 
mroki nocy. Starożytna bazylika rów-
nież jaśniała, zapraszając przychodzą-
cych szeroko otwartymi drzwiami. 
Pierwsi gromadzili się katechumeni, 
by wobec biskupa, św. Augustyna, 
złożyć wyznanie wiary (niestety po 
łacinie, co dla uboższej i mniej wy-
kształconej części społeczności kate-
chumenów stanowiło nie lada pro-
blem).  

Nieco później tłum pozostałych 
wiernych wypełniał bazylikę aż po 
brzegi. Czas czuwania upływał na   

������������ 
lekturze i rozważaniu fragmentów 
Pisma Świętego: opisu stworzenia 
świata, przejścia Izraelitów przez 
Morze Czerwone, proroctwa Izajasza, 
fragmentu historii Jonasza i innych. 
Prawie każde z czytań znajdowało 
kilka słów wyjaśnienia i komentarza 
ze strony biskupa. 

Po czytaniach najważniejsze 
miejsce w liturgii znów zajmowali 
katechumeni. Najpierw wyrzekali się 
publicznie szatana. Stali zwróceni ku 
zachodowi, boso, na zdjętych, skórza-
nych tunikach, symbolizujących „sta-
rego człowieka”. Później w uroczystej 
procesji wraz z biskupem opuszczali 
wnętrze bazyliki, by przejść do bapty-
sterium, specjalnego pomieszczenia, 
gdzie udzielano chrztu świętego. We 
wnętrzu znajdowały się kotary, gdzie 
rozbierali się katechumeni (osobno 
dzieci, mężczyźni i kobiety) oraz 
basen, w którym udzielało się chrztu 
św., wypełniony bieżącą, podgrze-
waną wodą (było przecież wczesna 
wiosenna, dość chłodna noc). Cele-
brację rozpoczynał biskup odmawia-
jąc nad wodą specjalną modlitwę 
konsekracyjną. Następnie katechu-
meni, osłonięci kotarami, rozbierali 
się i pojedynczo, według ustalonej 
kolejności: najpierw dzieci, potem 
mężczyźni, na końcu kobiety, wszyst-
ko w ustalonym porządku, wchodzili 
do basenu. Tam biskup stawiał każ-
demu jeszcze raz trzy rytualne pytania 
– o wiarę w Boga Ojca, w Jezusa 
Chrystusa i w Ducha Świętego. Po 
każdym z nich katechumen odpowia-
dał „Wierzę” a biskup polewał go 
wodą mówiąc: „Chrzczę Cię”. Na-
stępnie nowo ochrzczeni przechodzili 
przez wodę, jak niegdyś Izraelici 
przez wody Morza Czerwonego (w 
praktyce wchodzili jedną stroną do 
basenu, a wychodzili drugą). Mężczy-

Starożytna Wielkanoc 
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znom towarzyszyli diakoni i ojcowie 
chrzestni, kobietom – diakonisy i 
matki chrzestne. W sali obok nowo 
ochrzczeni ponownie stawali przed 
biskupem, gdzie ten namaszczał ich 
wonnym olejem krzyżma. Następnie 
wali nowy strój, białą szatę, które 
wyrażały czystość ducha i nieskażo-
ność ciała. Zwyczaj nakazywał, by w 
tej szacie katechumeni chodzili przez 
cały Biały Tydzień (tradycja ta prze-
trwała do naszych czasów w zmienio-
nej formie – dotyczy dzieci pierw-
szokomunijnych, które przez siedem 
dni po Dniu Pierwszej Komunii Świę-
tej, tzw. „biały tydzień”, w białych 
strojach uczestniczą we Mszy Św. i 
przyjmują komunię św.). Na zakoń-
czenie biskup nakładał na neofitów 
ręce, wzywając nad nimi mocy Ducha 
Świętego (dziś sakrament bierzmowa-
nia udzielany w III klasach gimna-
zjum). 
 Później procesja nowo 
ochrzczonych wracała uroczyście do 
bazyliki. Wtedy rozpoczynała się 
Uczta Eucharystyczna; po raz pierw-
szy brali w niej udział neofici. Wtedy 
też (i tylko wtedy) otrzymywali spe-
cjalny napój – mleko zmieszane z 
miodem. Miał on przypominać cze-
kającą na nich Ziemię Obiecaną, mle-
kiem i miodem płynącą. Kiedy zaczy-
nało świtać uczestnicy czuwania roz-
chodzili się do domów. 

  Dzień Wielkiej Nocy 

 Jeszcze do końca nie wypo-
częci po trudach nocnego czuwania 
wierni Hippony, wraz z neofitami, 
gromadzili się ze swym biskupem w 
katedrze. To doskonała okazja dla 
Augustyna, by zachęcać do wierności 

Zmartwychwstałemu Chrystusowi. 
Taką okazję stwarzała cała Oktawa 
Wielkanocy. Neofitom biskup wyja-
śniał symbolikę obrzędów Euchary-
stii, wszystkich zachęcał do gorliwo-
ści, wiele tłumaczył i wyjaśniał. 
 Augustyn nie był jednak fanta-
stą, miał świadomość, że wielu z nich, 
tak gorliwych i pobożnych dziś, za 
kilka dni, gdy wrócą do codziennych 
zajęć, powiększy jedynie liczbę tych 
powszednich, przeciętnych i obojęt-
nych chrześcijan, którzy zapomną o 
prawdziwej Chrystusowej radości. 
Podobnie chyba, jak w naszych cza-
sach, gdy po wielkanocnym zrywie, 
stopniowo maleje liczba uczestników 
niedzielnej Eucharystii. 
 Wydawać by się mogło, że to 
odległe czasy – IV wiek… A jednak 
te same tajemnice – męki, śmierci i 
zmartwychwstania Chrystusa. Po-
dobne problemy i trudności… Niech 
każdemu z nas uświadomią tę ogrom-
ną potrzebę stawania się coraz gorliw-
szym, prawdziwszym chrze-
ścijaninem. 
 

ks. Wojtek 

 

 

 

 

 

 

 

 

To niemo żliwe? 

Nie dość, że nie rozumiem siebie, 
pojąć tego nie mogę, 

że Ty ciągle mi przebaczasz 
i wzywasz mnie na Twą drogę. 

 
Wstyd mi jest znowu Cię prosić 

o łaskę i przebaczenie, 
lecz jeśli się będę podnosić 
jest szansa na odkupienie. 

 
Wszystkie te moje słabości 

i grzechy, powierzam Tobie, 
gdy zechcesz w swojej miłości, 
pozwolisz im spocząć w grobie. 

 
A kiedy pokonasz otchłań 

i dzień Zmartwychwstania nastanie, 
Ty przy mnie Panie pozostań, 

niech mym udziałem się stanie, 
 

Odwieczna, ta tajemnica, 
żeś skruszył śmierć i szatana, 

i pragnę Cię za to wielbić 
Ciebie - wiecznego Pana. 

 
Niech moja droga krzyżowa 

i myśli, co mącą ciszę, 
będzie podobna do Twojej, 

choć czasem Twych słów nie słyszę. 
 

Wiem, że Ty kroczysz obok, 
wspierasz mnie Swym ramieniem 

i wciąż spoglądasz w obłok, 
co Ojca jest Twego stworzeniem. 

 
Niezmierzona jest Twoja miłość, 
miłosierdzie Twe nie ma granic, 

w końcu wiem, że to jednak możliwe, 
Ty kochasz mnie Panie za nic! 

 
Piotr Dmitrzak  

Tradycyjnie w wielkopiątkowe południe młodzież naszej parafii od-
była Drogę Krzyżową. Tym razem ze względu na pogodę przeszliśmy 
ulicami naszej parafii. Wyruszyliśmy z pod figury Matki Bożej przy starej 
farze, następnie szliśmy ulicami Strażacką, Spacerową i Sołtystwo pod 
Krzyż Misyjny przy naszym kościele. 

 Warto zaznaczyć, że pomysł tej Drogi Krzyżowej dla młodzieży 
zrodził się kilka lat temu, dlatego warto go podtrzymywać i kultywować.  
Z tego miejsca zapraszam już w przyszłym roku 29 marca 2013 na godzinę 
12:oo młodych wiekiem i duchem parafian. 

Ks. Marcin 
 

Miłosierdzie 
* 

Gdy życie przygniecie nas 
za bardzo do ziemi, 
to ze wszystkich sił 

staramy się znaleźć drogę, 
prowadzącą 

do Bożego Miłosierdzia. 
Zatroskani i zmęczeni 

nie czujemy, 
że jest z nami na co dzień, 

jak powietrze i woda, 
bez których nie ma życia. 

Miłosierdzie i miłość 
chcą być z nami 

na co dzień. 

Stefania Gierłowska 

Wielkopiątkowa młodzieżowa 

Droga Krzyżowa 
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W piątek 20 kwietnia zakończyliśmy w naszej parafii ko-
lejny cykl Studium przedmałżeńskiego, które jest obowiązkowe 
dla młodzieży z drugich klas szkół ponadgimnazjalnych. Stu-
dium to jest drugim etapem przygotowania do małżeństwa, 
nazywanym przygotowaniem bliższym.  

Z tego miejsca chcemy podziękować przede wszystkim 
naszym wspaniałym małżonkom, którzy jak co roku podjęli się 
zadania poprowadzenia grup. Niech Bóg obdarzy Was drodzy 
małżonkowie wszelkimi potrzebnymi darami, a Święta Rodzina 
nieustannie czuwa nad waszymi małżeństwami i rodzinami. 

   Bóg zapłać!  

Ks. Proboszcz Krzysztof i ks. Marcin 
 

 

Podzi ękowanie...  
 

  Jak bardzo trzeba szukać Cię Panie 
  W tym zgiełku dnia codziennego 

  Informacji nawale. 
 Dajesz nam skarby nieprzebrane 

  Tak często przez nas niezauważane. 
  Dajesz ludzi, za których Ci  

  Stokrotne dzięki 
  Oni darem modlitwy pomagają przechodzić 

  Przez życia zakręty. 
  Obdaruj hojnie tych, co do Ojca wołają 

  Rodziny na modlitwie Mu polecają. 
  W ciepłej atmosferze rodzinnego domu 

  Chcemy byś zamieszkał 
  Twe dzieci ochraniał i ich nie opuszczał. 

 

          Róża Woźniok  

Zrozumienie Ko ścioła z 
punktu widzenia wiary by-
łoby niemo żliwe bez przed-
stawienia go jako Mistycz-
nego Ciała Chrystusa. Tu 
ukazuje si ę jedna z zasadni-
czych ró żnic mi ędzy spojrze-
niem na Ko ściół z wiar ą, a 
jego opisem przez kogo ś, kto 
nie jest zainteresowany per-
spektyw ą wiary i w efekcie 
postrzega Ko ściół tak, jak 
każdą inną ludzk ą organiza-
cję.  

Kościół w swej najgłębszej isto-
cie jest tajemnicą, złożoną rzeczywi-
stością porządku nadprzyrodzonego, 
której nie można poznać tylko natu-
ralnym rozumem – bez objawienia i 
wiary. Tajemnica Kościoła wyraża się 
we wspólnocie ludzi zjednoczonych 
przez wiarę i miłość z Chrystusem. 
Kościół jest nie tylko instytucją, która 
ma wychować szlachetnego czło-
wieka, ale Kościół daje człowiekowi 
„nowe życie”.  

Kościół nie jest tylko środkiem 
do osiągnięcia zbawienia, lecz jest 
samym zbawieniem widzialnie reali-
zowanym na tym świecie przez Chry-
stusa Zmartwychwstałego. W Koście-
le Chrystus dalej oddziałuje na ludzi 
jako Zbawiciel świata, w Kościele ma 
swój zalążek Królestwo Niebieskie 
czy też Królestwo Boże na ziemi. Jest 
to Królestwo prawdy i życia, święto-
ści i łaski, sprawiedliwości, miłości i 

pokoju. Nic też dziwnego, iż Kościół 
jest przedłużeniem Chrystusa w czasie 
i w przestrzeni.  

Mówiąc, że Kościół jest ciałem 
Chrystusa, chcemy podkreślić, że 
życie dla niego jest możliwe tylko w 
jedności z Chrystusem, poprzez wiarę, 
posłuszeństwo i miłość, że ciało to 
może normalnie funkcjonować tylko 
pod warunkiem, iż jest zdrowe i żywe 
we wszystkich swoich częściach, a 
części owe znają swoją wzajemną 
zależność. Ciało, któremu głowa nie 
przewodzi jest ciałem porażonym, a 
więc już częściowo dotkniętym 
śmiercią. Kościół, którego Chrystus 
jest kamieniem węgielnym, posiada 
pewne przymioty, które przysługują 
mu tylko i jedynie jako całości. I tak: 
Kościół jest niezachwiany w swej 
wierze i w swym oddaniu się Chrystu-
sowi; jest święty oraz stanowi źródło 
świętości; jest nieomylny w swym 
nauczaniu; zwie się arką zbawienia; 
posiada tajemnicę przetrwania aż do 
końca świata i przezwyciężenie 
wszystkich trudności. Przymioty te 
zagwarantował mu Chrystus, którego 
Kościół jest mistycznym ciałem. Ko-
ściół, który jest jeden, święty, kato-
licki i apostolski, należy do Chrystusa, 
ponieważ On jest jego założycielem, 
w Nim realizuje swe posłannictwo, w 
Nim odżywają jego tajemnice, On jest 
jego Głową, On wysłużył Kościołowi 
Ducha Prawdy i Miłości, On w Nim 
żyje i działa w sakramentach i jest w 
nim obecny w różnoraki sposób. Ko-

ścioła nie można zrozumieć bez Chry-
stusa.  

Kościół jest dziełem i darem 
Trójcy Świętej. Wchodzą do niego ci 
wszyscy, którzy czynią w swym życiu 
wolę Ojca i czynnie włączają się w 
realizację dzieła Bożego poprzez 
służbę ludziom we współczesnym 
świecie. Głównym zadaniem Kościoła 
nie jest wzniecanie rewolucji, doko-
nywanie nowych odkryć naukowych, 
podnoszenie stopy życiowej ludzi 
pracy, lecz zadaniem Kościoła jest 
kontynuowanie misji Chrystusa w 
czasie i w przestrzeni, czyli zbawienie 
człowieka. Zadanie to Kościół speł-
niał w przeszłości i będzie spełniał aż 
do skończenia świata. 

 Kościół, którego fundamentem 
jest Chrystus, ma być znakiem i na-
rzędziem wewnętrznego zjednoczenia 
z Bogiem, znakiem jedności całego 
rodzaju ludzkiego. Jedność ta jest 
żywym procesem, dokonującym się w 
mozolnym trudzie. Niemniej chrze-
ścijanie mają obowiązek praktykować 
na co dzień taką miłość, jaką Chrystus 
umiłował ludzi wydając się za nas na 
śmierć krzyżową. Miłość ta, która jest 
w stanie doprowadzić do trwałego 
braterstwa między ludźmi, ma się 
wyrażać nie tylko w rzeczach wiel-
kich, lecz przede wszystkim w po-
wszednich okolicznościach życia.  

 
Akcja Katolicka  

(Bernadeta P.) 
 

Podziękowanie 

Kościół – mistyczne Ciało Chrystusa 
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W ubiegły poniedziałek 
swoj ą 85 rocznic ę urodzin 
obchodził nasz papie ż Bene-
dyk XVI. Mo że warto kilka 
słów mu po święci na łamach 
naszej gazetki. 

Joseph Ratzinger urodził się w 
Wielką Sobotę, 16 kwietnia 1927 r. 
w południowobawarskiej miejscowo-
ści Marktl nad rzeką Inn, jako naj-
młodsze z trojga dzieci. Otrzymał 
głęboką religijność i szlachetne za-
sady moralne. Studiował w Wyższej 
Szkole Teologiczno-Filozoficznej we 
Freising i Monachium. 29 czerwca 
1951 r. przyjął święcenia kapłańskie 
we Freising, po czym kontynuował 
studia specjalistyczne w Monachium 
pod kierunkiem profesorów Romano 
Guardiniego i Gottlieba Sőhngena. W 
roku 1953 zyskał stopień doktora 
teologii na podstawie rozprawy Lud i 
Dom Boży w nauce św. Augustyna. 
Cztery lata później zdobył habilitację. 
Wykładał dogmatykę i teologię fun-
damentalną na uniwersytetach we 
Freising, Bonn. W latach 1962–63 
brał udział w obradach Soboru Waty-
kańskiego II jako doradca kard. Jose-
pha Fringsa. Później był wykładowcą 
w Münster, a następnie przywędrował 
w roku 1966 do Tybingi i Ratyzbony. 
W roku 1976 mianowany na arcybi-
skupa diecezji Freising-Monachium. 
25 listopada 1981 r. Jan Paweł II 
zamianował go prefektem Kongrega-
cji Nauki Wiary. Po 24 latach pracy w 
kongregacji, 19 kwietnia 2005 r. zo-
stał wybranym 265. następcą 
św. Piotra i przyjął imię Benedykt 
XVI.  

Od początku swoich prac jest 
zwolennikiem i przedstawicielem 
oryginalnej „chrystologii sensu”, w 
której twierdzi, że przedmiotem wiary 
jest Bóg Trójosobowy, który konkret-
nie i historycznie stał się człowiekiem 
w Jezusie Chrystusie i który przyszedł 
zbawić świat przez „głupstwo Krzy-
ża”1.  

                                                 
1 W. Depo, Chrystologia sensu w 
nauczaniu Józefa Ratzingera. Sympo-
zjum: „W intelektualnym kręgu Józe-
fa Ratzingera”, Warszawa 26 listopa-
da 2005, [mps], s. 5. 

Teologia Ratzingera oceniana 
jest przez współczesnych teologów 
jako ewangeliczna, spójna, czysta 
intelektualnie i mająca wielką rolę 
poznawczą. W swym ogólnym nurcie 
nawiązuje do tradycji św. Augustyna. 
Ks. prof. Bartnik określił teologię 
Ratzingera jako „żywy krwiobieg, 
sięgający dna duszy, [jest] bardzo 
precyzyjna i obdarzona jakimś abso-
lutnym słuchem prawowierności. 
Doskonale koresponduje ze znakami i 
wyzwaniami czasu, z epoką i kulturą, 
duchowym stanem świata, by jedno-
cześnie wybiegać daleko w przyszłość 
i już dziś brać za nią odpowiedzial-
ność” 2. Wskazując na drogi chrystolo-
gii – w historii wiary chrześcijańskiej 
– Ratzinger ukazuje dwa odrębne 
prądy: teologii Wcielenia i teologii 
Krzyża. Monachijski teolog zaznacza, 
że pełne człowieczeństwo człowieka 
zakłada Wcielenie się Boga w czło-
wieka. Dopiero we Wcieleniu Boga 
dane są człowiekowi w stopniu naj-
wyższym te możliwości, których 
początek miał miejsce, kiedy po raz 
pierwszy istota utworzona z prochu 
ziemi, spoglądając ponad siebie i 
swoje otoczenie, zwróciła się ze sło-
wem „Ty” do Boga i dlatego też ten 
jest prawdziwym człowiekiem, kto 
Nieskończonego nie tylko dotyka, 
lecz stanowi z Nim jedno: Jezus 
Chrystus. Właśnie w Nim droga 
człowieczeństwa osiągnęła prawdzi-
wie swój ostateczny sens i cel. Jego 
istnienie obchodzi całą ludzkość. To 
On ma pociągnąć całą ludzkość ku 
sobie i przez to, że jest Wcielonym 
Synem Boga nadaje tej historii nowy 
sens3. Jak zauważa Ratzinger: „W 
Nim mamy do czynienia 
z paradoksem Słowa i Ciała, ukazują-
cym nam pełnię sensu, coś na miarę 
Logosu. To decydujące, złączenie Lo-
gosu i sarxu, Słowa i ciała, wiary 
i historii ma oczywiście rację bytu 
jedynie dlatego, że historyczny czło-
wiek Jezus jest Synem Boga, a Syn 
Boży jest człowiekiem Jezusem. Jako 
taki stanowi podstawę, na której opie-
ra się świat”4. 

                                                 
2 Tamże, s. 9. 
3 Tamże, s. 5-6. 
4 J. Ratzinger, Dwa ważne wykłady i 
dwie polskie laudacje, Kraków 2005, 
s. 45. 

Zapewne wielu z nas słuchając 
papieża Benedykta może stwierdzić, 
że jego nauczanie ma niesamowitą 
głębię, a zarazem jest w bardzo prosty 
sposób i zrozumiały przekazywane. 
Warto sięgać po nauczanie Benedykta 
XVI, zwłaszcza jego encykliki o mi-
łości i nadziei. Jak również do dzieł 
wcześniejszych tj. Wprowadzenie w 
chrześcijaństwo, czy trzy wielkie 
wywiady rzeki przeprowadzone przez 
Petera Seewalda: Sól ziemi, Bóg i 
świat czy Światłość świata.  

Papieżowi życzymy wielu łask 
płynących od samego Boga, by żył jak 
najdłużej i swoim nauczaniem przy-
bliżał nam piękno i miłość Boga 

 
Ks. Marcin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urodziny papieża Benedykta XVI 
 

 
 

„Należy nie tylko nazwać Kościół 
Matką, ale szanować go i służyć 

mu, gdyż „nie może mieć Boga za 
Ojca, kto nie ma Kościoła za 

Matkę”( św. Cyprian); 
nie można kochać Chrystusa,  
jeśli nie kocha się Kościoła, 
który umiłował Chrystus;  
w jakiej mierze ktoś kocha  

Kościół Chrystusa;  
 „w jakiej mierze ktoś kocha Ko-
ściół Chrystusa, w takiej ma Du-
cha Świętego”(św. Augustyn)” 

 
Jan Paweł II 
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„Stąd, znad Bałtyku, proszę was, 
wszyscy moi rodacy, 

synowie i córki wspólnej  
Ojczyzny, 

abyście nie pozwolili rozbić tego 
naczynia, 

które zawiera Bożą prawdę  
i Boże prawo. 

Proszę, abyście nie pozwolili  
go zniszczyć. 

Abyście sklejali je z powrotem, 
jeśli popękało.” 

Te prorocze słowa wypowie-
dziane przez błogosławionego Jana 
Pawła II 1. czerwca 1991 r. w Kosza-
linie podczas czwartej wizyty duszpa-
sterskiej w Polsce, stają się dzisiaj 
jakże aktualne. Obserwujemy w ostat-
nich tygodniach w naszym kraju zma-
sowany atak na Kościół katolicki, 
następuje próba laicyzacji i ateizacji 
państwa. Baczny obserwator sceny 
politycznej bez trudu jest to w stanie 
dostrzec. Jednym z przejawów jawnej 
walki z Kościołem jest sprawa religii, 
którą próbuje się wyrugować ze szko-
ły, usuwając ją rozporządzeniem Mi-
nistra Edukacji Narodowej z ra-
mowych planów nauczania. Oznacza 
to, że od września lekcje religii nie 
będą finansowane z subwencji oświa-
towej państwa, lecz ich organizacja 
zostanie przerzucona na samorządy. 
Zatem od kondycji finansowej samo-
rządów będzie zależeć czy lekcje 
religii w danej gminie będą się odby-
wać czy też zabraknie na nie środków.  

Nie trudno dostrzec, że w me-
diach próbuje się stworzyć wrażenie, 
jakoby Kościół w Polsce był uprzy-
wilejowany. Rząd tłumacząc się kry-
zysem likwiduje fundusz kościelny, z 
którego notabene korzystały również 
inne kościoły i związki wyznaniowe. 
Media przemilczały również fakt, że z 
tego funduszu w głównej mierze ko-
rzystają zakony klauzurowe oraz 
misjonarze pracujący poza granicami 
kraju pokrywając z niego składki na 
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne. 
Naiwną wydaje się argumentacja, 
jakoby zamiast funduszu kościelnego 
będzie możliwość odpisu 0,3 % po-
datku, gdyż zdrowo myślący człowiek 
wie, że to właśnie z pieniędzy podat-
ników (również z podatków katoli-
ków, których jest ok. 80 % społeczeń-

stwa) jest finansowany ów fundusz 
kościelny. Więc pytam się, jaki jest 
sens takich posunięć? Czy nie pocią-
gnie to za sobą powiększenia „armii” 
urzędników, która ów podatek będzie 
rozliczać? W środkach masowego 
przekazu upowszechniany jest pogląd, 
który głoszą politycy Ruchu Palikota i 
Platformy Obywatelskiej jakoby Pań-
stwo finansowało Kościół. Przy okazji 
przywołuje się poczucie sprawiedli-
wości społecznej, postulując by wy-
łącznie osoby, które tego sobie życzą 
łożyły na ubezpieczenie duchownych. 
A kto nas katolików pyta się o zdanie 
w kwestii finansowania również z 
naszych podatków np. metody „in 
vitro”?  

„Antykościelny harcowniku” 
pomyśl chwilę, zanim swoje fobie 
religijne zaczniesz publicznie wygła-
szać! Rządzący mówią, że Państwo 
Kościoła wspierać nie może. A ja się 
pytam: czy to nie z pieniędzy wszyst-
kich podatników (również emerytów) 
wybudowano np. Stadion Narodowy 
(podobno najdroższy stadion na świe-
cie), na który większość z tych podat-
ników nigdy nie pójdzie, bo nie inte-
resuje ich piłka nożna, czy też afery 
korupcyjne, które ją drążą. Gdzie w 
tym przypadku poczucie sprawiedli-
wości społecznej? 

Oczywistym paradoksem jest 
także to, że w kraju, w którym jest 
ponad 80 % katolików, odmawia się 
miejsca na tzw. cyfrowym multiplek-
sie jedynej katolickiej, społecznej 
telewizji „TRWAM”. Następuje przy 
tym ironizowanie sprawy, spłycanie 
jej znaczenia czy też próbuje się stwo-
rzyć w mediach wrażenie, że jest to 
walka z jednym człowiekiem ojcem 
dyrektorem Tadeuszem Rydzykiem. 
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji 
bagatelizuje przy tym liczne głosy 
poparcia społecznego, które przeja-
wiają się w postaci licznych marszy i 
manifestacji oraz pisemnych petycji, 
których do KRRiT wpłynęło ponad 2 
miliony. Niestety publiczne i komer-
cyjne media w większości przemil-
czały te fakty, w których ewidentnie 
łamane są prawa katolików. Nagłaśnia 
się i wyolbrzymia „manify” środo-
wisk feministycznych pod hasłami 
otwartej walki z Kościołem (z udzia-
łem kilkuset osób), a przemilcza się 

demonstracje w obronie wolności 
przekazu medialnego oraz wartości 
chrześcijańskich, w których bierze 
udział kilkaset tysięcy osób. 

Za czasów komunistycznych 
walka z Kościołem była dość prymi-
tywna. Prowadzono zastraszanie, 
przemoc fizyczną, a czasami „likwi-
dowano” osoby niewygodne. Dzisiaj 
tę walkę prowadzi się wyrafinowa-
nymi środkami. Na porządku dzien-
nym są manipulacje, przekłamania, 
niedopowiedzenia czy wręcz oszu-
stwa, a wszystko to pod płaszczykiem 
„wolności religijnej”. Dlatego jeżeli 
uważam się za katolika, nie mogę 
wyrażać na to zgody. Szatańskiej 
wojnie z Kościołem trzeba przeciw-
stawić zdecydowany opór! 

Coraz częściej w mediach libe-
ralnych kształtujących świadomość 
społeczną próbuje się sprowadzić 
Kościół do papieża, biskupów, księży 
czy ewentualnie jeszcze do sióstr 
zakonnych, pomijając celowo wier-
nych, którzy ten Kościół tworzą. Od-
nosi się wrażenie, że zamyka się usta 
katolików zabraniając im wypowiadać 
się na tematy społeczne, sprowadzając 
katolicyzm do zakrystii. Coraz do-
kładniej widać, że nowa demokracja i 
liberalizm nie uznają religii na scenie 
społecznej i politycznej. Dlatego nie 
zapominajmy słów błogosławionego 
Jana Pawła II, które wypowiedział do 
rodaków w Rzymie, na placu św. 
Piotra, w 20. rocznicę wyboru na 
Stolicę Piotrową: 

„Dzisiaj w Polsce potrzeba ludzi 
głębokiej wiary i prawego sumienia, 
ludzi ukształtowanych na Ewangelii 
 i społecznej nauce Kościoła. 
Ludzi, dla których sprawy Boskie są 
sprawami najważniejszymi, 
ludzi, którzy posiadają umiejętność 
dokonywania wyborów zgodnych  
z Bożymi przykazaniami i Ewangelią. 
Potrzeba odważnych i odpowiedzial-
nych chrześcijan uczestniczących we 
wszystkich sektorach życia społecz-
nego i narodowego, nie lękających 
się przeszkód i przeciwności.” 

 
LR 

 
 
 

Nie można pozostać obojętnym… 
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Wielki Post min ął szyb-
ko. Cho ć nie obfitował w roz-
rywki, zgodnie ze swoim po-
kutnym charakterem, nie 
oznacza to jednak, że mini-
stranci si ę nudzili. O tym, co 
działo si ę pośród ministranc-
kiej braci, chcemy troch ę 
opowiedzie ć… 

Włączenie do wspólnoty 
23. lutego br. do naszej wspól-

noty została włączona grupa nowych 
kandydatów na ministrantów. Podczas 
Mszy św. szkolnej oficjalnie przybrali 
stroje i po raz pierwszy zasiedli w 
prezbiterium wraz z resztą naszej 
załogi. Po liturgii zrobione zostało 
pamiątkowe zdjęcie, a następnie wraz 
z rodzicami przeszliśmy do Domu 
Parafialnego na przygotowany nam 
poczęstunek. Rodzice dowiedzieli się 
mniej więcej jak funkcjonujemy „od 
kuchni”, a nowo przyjęci otrzymali 
dyplomy przyjęcia pierwszego stopnia 
wspólnoty ministrantów: kandydata. 
Wśród nich znaleźli się: Marcin Gło-
gowski, Paweł Maj, Borys Malinow-
ski, Szymon Oleś, Dawid Pachowicz, 
Bartłomiej Peliński, Paweł Pozor, 
Filip Smyczek, Kamil Strzelecki i 
Jakub Szymura. Życzymy im wielu 
łask Bożych, opieki Matki Boskiej 
oraz wszystkiego co będzie im po-
trzebne w dalszych etapach ich przy-
gody z ołtarzem. Mamy nadzieję, że 
już wkrótce doczekamy się kolejnych 
aspirantów! 

Dni skupienia ministrantów 

 „Wtedy mnie nie ma, wtedy 
też nie, tu też… o, wtedy jestem, 
zróbmy coś fajnego!”. I tak, 29. i 30. 
marca odbyły się mini-rekolekcje 
Ministrantów naszej Parafii. W czwar-
tek po Mszy szkolnej spotkaliśmy się 
z młodszą częścią naszej załogi na 
rozważaniu Męki naszego Pana Jezu-
sa Chrystusa. Spotkanie ogólne, pro-
wadzone przez jednego z naszych 
animatorów, wypadło (w odczuciu 
uczestników) wspaniale. Na początku 
wyobrażaliśmy sobie sytuacje, w 
których ktoś niesłusznie nas oskarża. 
Cóż to musiał być za ból! Nie dosta-
niesz batonika, bo twoja siostra wyla-

ła na biały dywan sok porzeczkowy i 
powiedziała, że to ty! Koledzy z po-
dwórka wybili szybę i zwalili winę na 
ciebie! A co gdybyś musiał cierpieć 
za grzechy całego świata? Niewy-
obrażalna męka, ostatecznie śmierć. 
Cóż to musiał być za ból! Tak właśnie 
zginął Chrystus. Gdy już doszliśmy 
do tego, jakie odczucia nam wtedy 
towarzyszyły, usłyszeliśmy fragment 
Ewangelii z Niedzieli Palmowej, w 
której Jezus „drżał i odczuwał trwo-
gę”. Przypomnieliśmy sobie stacje 
Drogi Krzyżowej, a później odegrali-
śmy kilka scenek w jakiś sposób z 
nimi powiązanymi - przenieśliśmy je 
w XXI wiek, gdzie wiecznie zabiega-
ni ludzie nie są w stanie udzielić sobie 
wsparcia. Mimo wszystko pojawiały 
się też pozytywne sceny, takie jak 
pomoc Cyrenejczyka w drodze na 
Golgotę czy św. Weroniki, która otar-
ła Jezusowi twarz. Spotkanie zostało 
podsumowane przez księdza i uczest-
ników. Po wszystkim  udaliśmy się do 
kościoła, by tam klęknąć w prezbite-
rium i adorować Najświętszy Sakra-
ment.  

W piątek z kolei spotkaliśmy się 
z ministrantami starszymi. Tematem 
przewodnim spotkania było działanie 
złego ducha w naszym życiu. Tuż po 
Mszy Św. obejrzeliśmy 30 minutowy 
film nawiązujący do okultyzmu i 
wszelakich form zniewolenia przez 
szatana, potem zaś wysłuchaliśmy 
krótkiej konferencji (czy jak kto woli, 
krótkiego „komentarza do filmu”) 
odnoszącej się do tego co obejrzeli-
śmy, jak również wyjaśniającą, często 
niewyjaśnioną, zagadkę wygnania 
ludzi z Raju. Bo przecież czy kocha-
jący Bóg wyrzuca z Raju przez jeden 
owoc? Spotkanie zakończyliśmy, tak 
jak w dniu poprzednim, modlitwą 
przed Najświętszym Sakramentem. 

Triduum Paschalne okiem 
ministranta 

 Dla większości chłopców prze-
rwa świąteczna i Triduum Paschalne 
to czas wypoczynku, lecz na pewno 
nie dla ministrantów, którzy każdego 
dnia rano starannie przygotowywali 
się do wieczornych ceremonii. 

 W Wielki Czwartek zbiórka 
była najkrótsza, ze względu na to, że 

ceremonia Wieczerzy Pańskiej jest z 
całego Triduum najprostsza. Należy 
również dodać, że tego dnia na zbiór-
ce, w ramach świątecznego prezentu, 
ministranci zostali wyposażeni w 
torby z ministranckim logo, z których 
wszyscy bardzo się ucieszyli.  

„Schody” zaczęły się drugiego 
dnia. Od wczesnych godzin poran-
nych, aż po wieczorne ceremonie, 
zgodnie z przygotowanym wcześniej 
harmonogramem, ministranci adoro-
wali Jezusa w ciemnicy. Nasze przy-
gotowania do liturgii rozpoczęliśmy 
po drodze krzyżowej, spotkanie trwa-
ło trochę dłużej, może przez fakt, że w 
Wielki Piątek nie ma mszy św., do 
której wszyscy tak przywykliśmy.  

W sobotę przyszedł czas na 
przygotowania do Wigilii Paschalnej. 
Bardzo trudno było ćwiczyć jej ele-
menty, ponieważ w kościele przez 
cały dzień byli obecni ludzie, czy to 
na trwającej adoracji przy Bożym 
Grobie, czy z okazji błogosławieństwa 
pokarmów na stół wielkanocny. Nie 
wypadało im przeszkadzać. Oczywi-
ście, w końcu udało się wszystko 
dopracować na tyle, że o wieczorną 
liturgię byliśmy w miarę spokojni, 
choć pozostało parę niewiadomych. 
Tego dnia ministranci adorowali Pana 
Jezusa złożonego w grobie. Po Wigi-
lijnej Liturgii wszyscy byli bardzo 
szczęśliwi, choć mocno zmęczeni. 
 Tak więc dla ministrantów 
Triduum Paschalne to okres najwięk-
szej aktywności. Mam nadzieję, że 
dzięki naszemu wysiłkowi pomogli-
śmy parafianom owocniej przeżyć te 
niezwykłe dni. Warto również po-
dziękować osobom, które zgodziły się 
pomóc w tym wspaniałym czasie, aby 
liturgia wyglądała jeszcze piękniej, 
abyśmy mogli ją przeżywać coraz 
lepiej. Wielkie podziękowania należą 
się ceremoniarzowi Michałowi i jego 
pomocnikom, którzy wszystko podo-
pinali na ostatni guzik, aby wszystko 
chodziło jak w szwajcarskim zegarku. 
Bóg zapłać także wszystkim osobom, 
młodzieży i dorosłym, którzy odpo-
wiadając na nowe inicjatywy zgodzili 
się aktywnie włączyć w przeżywaną 
liturgię, zwłaszcza mężczyznom bio-
rącym udział w obrzędzie umywania 
nóg, czytającym czytania i wykonują-

Kącik Ministrancki 
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cym psalmy oraz wszystkim tym, 
którzy nawet w najdrobniejszych 
szczegółach pomogli w przygotowa-
niu oprawy liturgicznej tych dni. 

Przygotowali: an. Roman La-
zar; an. Michał Rosi ński;  ks. 
Wojtek Kamczyk ; 
 

Zapraszamy na stronę internetową 
ministrantów naszej parafii: 
www.ministranci.boguszowicest
are.pl 

 
Żeby przypomnie ć sobie 

swoj ą Pierwszą Komuni ę 
Świętą, pan Alojzy Krawczyk 
z Kłokocina (pochodzący z 
Gotartowic) musi si ęgnąć 60 
lat wstecz. Wtedy nie było 
wystawnych obiadów, nie 
było eleganckich ubra ń. Było 
biednie, ale mo że dzięki temu 
te wspomnienia, wra żenia i 
emocje zostały do dzi ś. Do 
dziś pan Alojzy pami ęta ten 
piękny majowy dzie ń 1952 r., 
tak jakby to było wczoraj. 

 
- Dobrze pamiyntom tyn czas - mówi. 
– Żeby sie przyszykować do Piyrszej 
Komunije, na katelmus (nauka religii) 
musieli my deptać co tydziyń piechty 
z Gotartowic.  A wtedy parafio bogu-
szowicko była o wiela wiynkszo. Z 
nami na katelmus chodziyły tyż bajtle 
z Roja, Rownia, Ligocki Huty. Ci to 
mieli dużo dali. Jak my szli do Piyr-
szej Komunije, matka oblykli mie do 
ancuga, wziyli świyczka ustrojono 
mertom i piechty my szli z Gotartowic 
do boguszowickigo kościoła. A musi-
cie wiedzieć, że tyż żech boł głodny, 
no i przez to trocha słaby, bo bajtle 
komunijne łod rana niy mogły nic 
jeść. Do tej komunije to tela nas szło, 
że jak robiyli po wszystkim fotografi-
jo, to łoroz by my sie na ni niy zmie-
ściyli.  Jak terozki pozaglondocie na 
ta fotografijo to idzie narachować sto 
jedynoście synkow, a i dziołchow nie 
było myni. Jo klyncza na ni w długich 
galotach w piyrszym rzyndzie pod 
kapelonkiym Hubertym Lachym, 
kiery nos do Piyrszej Komunije przy-
rychtowoł. Kole niego na fotografiji 
siedzi faroż Edward Tobola, kierego 
mom nadzieja wszyscy żeście poznali. 
Jo na geszynk Piyrszej Komunije 
dostoł piykny łobroz, szekulady i 
bomboniery. Maszkiety żech pozjo-
doł, a łobroz do dzisiej mi wisi na 
ścianie. Taki to były czasy. 

Tyle jeżeli chodzi o wspomnie-
nia pana Alojzego. Jak współcześnie 
wygląda Pierwsza Komunia Św. 

wszyscy doskonale wiemy. Dziś 
strojne suknie z falbanami, przejazd 
do kościoła eleganckimi limuzynami, 
a niekiedy już nawet bryczką, sesje u 
profesjonalnych fotografów, a jeżeli 
chodzi o prezenty to symboliczny 
rower i zegarek są niejednokrotnie 
dodatkami do komputera czy laptopa. 
Oczywiście po uroczystości komunij-
nej przyjęcie w eleganckim lokalu. 

Jedno jest pewne, że tak jak 
dawniej tak i dzisiaj Pierwsza Komu-
nia Święta to uroczystość bardzo 
ważna, do której trzeba się dobrze 
przygotować. Musi być ładnie, uro-
czyście, odświętnie. Dzień Pierwszej 
Komunii Świętej to dla dziecka nie-
zwykłe przeżycie, jeden z kilku naj-
ważniejszych dni w życiu. Dawniej 
mówiono, że w tym dniu dziecko 
wszystko może uprosić u Pana Jezusa 
dla siebie i innych. Niestety, jak się 
okazuje, Pan Jezus jest jednak często 
na jednym z ostatnich miejsc tam, 
gdzie uroczystość Pierwszej Komunii 
Św. oznacza tylko stroje, jedzenie, 
picie i mnóstwo prezentów. W takim 
wypadku wyrządza się własnemu 
dziecku krzywdę, bo może ono nigdy 
nie odkryje, czym jest i co tak na-
prawdę daje przyjęcie Komunii Świę-
tej. 

Zbliża się miesiąc maj. Módlmy 
się za wszystkie dzieci, które w tym 
roku przystąpią do Pierwszej Komunii 

Świętej. W dzisiejszym świecie bez 
wartości czeka je – i ich rodziców! – 
bardzo ciężka praca, by dochować 
wierności Panu Jezusowi. 

LR 
P.S. 
Autor artykułu dziękuje panu Alojze-
mu Krawczykowi za udostępnienie 
fotografii komunijnej oraz podzielenie 
się wspomnieniami. 

 

 
Amelka i Nikola przeszły 

kolejne badania tym razem w 
Warszawie. Zapadł wyrok: 
nie mo żna naprawi ć wzroku 
siostrzyczek! 

 
Po wizycie w Warszawie Amel-

ka pyta wszystkich, kiedy dostanie 
nowe oczy, kiedy zobaczy świat z 
wszystkimi jego szczegółami?  

I co mamy odpowiedzieć pięcio-
letniemu dziecku? Nigdy? 

 Dziś już wiemy, że operacja się 
nie odbędzie, bo w polskiej i świato-
wej okulistyce taka wada wzroku jest 
nieuleczalna. 

Skoro nie operacja to, co dalej? 

Pierwsza Komunia św. 60 lat temu 

 

 
I Komunia Św. w Boguszowicach w roku 1952 

Amelka c.d. 
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 Teraz trzeba nauczyć Amelkę 
żyć w jej świecie. Przygotować ją, by 
jak najlepiej radziła sobie w dorosłym 
życiu.  

Od marca Amelka i Nikola 
uczestniczą w zajęciach terapeutycz-
nych organizowanych przez Regio-
nalną Fundację Pomocy Niewidomym 
w ramach Specjalistycznego Punktu 

Wczesnej Rewalidacji w rybnickiej 
siedzibie placówki. Tam pod fachową 
opieką terapeutów uczą się i rozwijają 
psychoruchowo. Zajęcia ważne są 
także dla rodziców. Poznają jak pra-
cować z dziewczynkami i jak rehabili-
tować wzrok, jak rozwijać umiejętno-
ści poznawcze, czy kształtować po-
stawy poznawcze. 

W najbliższym czasie będziemy 
chcieli dowiedzieć się od terapeutów, 
czego potrzeba dziewczynkom do 
dalszego prawidłowego rozwoju, o 
czym Was drodzy czytelnicy Serca 
Ewangelii poinformujemy. 

Komitet społeczny 

W poniedziałek 12 marca 
w Boguszowicach odbyło si ę 
spotkanie sprawozdawcze 
Rady Dzielnicy. Uczestniczył 
w nim Prezydent Miasta oraz 
prawie 60 mieszka ńców. 

Na zaproszenie Rady Dzielnicy 
Boguszowice Stare do sali gimna-
stycznej Szkoły Podstawowej Nr 16 
przybyło około 60 mieszkańców oraz 
zaproszeni goście, w tym Adam Fuda-
li – Prezydent Miasta oraz jego za-
stępcy, a także Andrzej Wojaczek – 
Przewodniczący Rady Miasta. 

Sprawozdanie z prac Rady 
Dzielnicy za rok 2011 przedstawił pan 
Michał Wengerski – Przewodniczący 
Zarządu Dzielnicy oraz Jan Mura – 
radny i Przewodniczący Rady Dziel-
nicy. Omówili najważniejsze inwesty-
cje, prace i problemy dzielnicy  
w minionym roku. 

Pan Janusz Koper – Pełnomoc-
nik Prezydenta Miasta odpowiedzial-
ny za drogi i gospodarkę komunalną 
przedstawił plany budowy drogi re-
gionalnej Racibórz-Pszczyna oraz 
zmiany w gospodarcze śmieciowej. 

Szacowany koszt drogi regio-
nalnej Racibórz-Pszczyna na terenie 
Rybnika to 700 mln zł. Jej budowa 
będzie możliwa jedynie przy dofinan-
sowaniu ze środków unijnych. Budo-
wa ruszy o ile znajdą się na nią środki 
w budżecie Unii Europejskiej na lata 
2014-2020. Prace projektowe zakoń-

czone zostaną w roku 2013. Droga 
będzie miała dwie jezdnie, po dwa 
pasy ruchu w każdą stronę oraz bez-
kolizyjne skrzyżowania. Jeden z wę-
złów drogowych ma powstać na ulicy 
Gotartowickiej. Osoby zainteresowa-
ne dokładnym przebiegiem trasy po-
winny skontaktować się z Urzędem 
Miasta. 

Drugim tematem była zasadni-
cza zmiana w gospodarce odpadami, 
która zacznie obowiązywać od poło-
wy 2013 roku. To wtedy Miasto 
przejmie wszystkie śmieci wytworzo-
ne przez mieszkańców i ustali opłaty 
za ich wywóz. Ta zmiana ma spowo-
dować, zdaniem posłów, rozwiązanie 
problemu dzikich wysypisk. Pytania 
mieszkańców dotyczyły między in-

nymi cen wody i ścieków czy budowy 
lodowiska z prawdziwego zdarzenia. 
Najwięcej pytań i pretensji dotyczyło 
funkcjonowania wysypiska śmieci, a 
zwłaszcza stacji segregacji śmieci 
prowadzonej przez firmę „Sego”. 
Pełnomocnik Prezydenta obiecał mo-
nitorowanie sytuacji oraz interwenio-
wanie w razie nieprzestrzegania przez 
tę firmę obowiązku bieżącego wywo-
żenia odzyskanych surowców. 

Na koniec spotkania pani Anna 
Gruszka – radna z Boguszowic - 
przedstawiła swoje starania o poprawę 
bezpieczeństwa w dzielnicy, zwłasz-
cza w okolicach Szkoły Podstawowej 
Nr 16. 

             Krystian Dziurok  

W nocy z soboty na nie-
dzielę tj. 31 marca na 1 
kwietnia została skradziona 
figura Maryi oraz kl ęczącej 

obok niej figurka św. Berna-
dety.   

Miało to miejsce przy ulicy Go-
tartowickiej (obecne znajduję się tam 
fryzjer- wcześniej sklep spożywczy). 
Obie figury znajdowały się w grocie 

zbudowanej w latach 60-tych przez 
ówczesnego prezesa OSP Teodora 
Stajera. Smutna i przykra to wiado-
mość, gdyż przez wiele lat figury te 
były ozdobą i nie stanowiły problemu 
dla nikogo, aż do tej feralnej nocy. 

Spotkanie sprawozdawcze w Boguszowicach 

 
W spotkaniu uczestniczyło około 60 mieszka ńców 

Kradzież figur w Gotartowicach 



serce ewangelii 21 

Każdego, kto mógłby pomóc  
w tejże sprawie lub też cokolwiek wie 
prosimy o kontakt z redakcją lub z 
obecnym opiekunem, a synem bu-
downiczego groty Alojzym Stajerem.  
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Droga życia  

* 
Idziesz krętą drogą wijącą się wśród skał 
Nie zawsze jesteś gotów i nie zawsze byś 

chciał 
Lecz przeznaczenie Twoim drogowskazem 

Wśród wijących się dróg, 
Wznoszących się w górę, 
 to opadających w dół. 

Nie wiesz, co czeka cię tam, za ścianą gór-
skich grani  

  wysoko położonych hal i z lękiem patrzysz 
na nie. 

Mimo to idziesz – bo tak karze los 
Choć w sercu niepokój - i obaw w Tobie moc, 

Niepewność w Tobie wielka, czy ujrzysz 
Piękno dnia, czy głęboką czarną noc…? 
Ta niepewność dręczy i rani Twoje serce, 
Miotasz się ze strachu w szalonej udręce. 

Tempo życia jak fale tsunami  
Wywraca wszystko do góry nogami. 

A tak ciszy i spokoju każdemu potrzeba  
Jak spragnionemu wody i kawałka chleba. 

 
Maria Ignacek 

 
Maj 
1. Intencje Matki Bożej: o pokój na świecie  
i nawrócenie grzeszników. 
2. Intencje papieża Benedykta XVI: 
-) Intencja ogólna: Aby w społeczeństwie były 
promowane inicjatywy chroniące i umacniające 
rolę rodziny.  
-) Intencja misyjna: Aby Maryja, Królowa Świata 
i Gwiazda Ewangelizacji, towarzyszyła wszystkim 
misjonarzom głoszącym jej Syna, Jezusa. 

 
Śp. Teodor Stajer przed grot ą 

 
Grota po dokonanej kradzie ży 

Intencje Żywego Różańca 

Program Uroczystości: 
 

11111111 00000000  – M sza M sza M sza M sza Św . w  kow . w  kow . w  kow . w  kościele N SP J ciele N SP J ciele N SP J ciele N SP J     

w  Bw  Bw  Bw  B ooooguszguszguszgusz ow icachow icachow icachow icach     

13131313 00000000     ––––  O ficjalne rozpoczO ficjalne rozpoczO ficjalne rozpoczO ficjalne rozpoczęciecieciecie     JJJJubileuszuubileuszuubileuszuubileuszu     

� występy uczniów klas I-VI 

� spotkania rocznikowe 

� zwiedzanie szkoły 

� licytacja 

� recital absolwentki szkoły  

Katarzyny Oleś – Blachy 

� kapsuła czasu 

� wystawa fotograficzna 

� orkiestra KWK Jankowice 

Ponadto: kawiarenki, loteria fantowa, 

koło fortuny i wiele innych atrakcji…. 
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Zadania szkoły parafialnej 
  Pierwszym nauczycielem był 

zazwyczaj miejscowy ks. proboszcz. 
On to uczył chłopców ministrantury i 
śpiewu kościelnego. Jego następcą 
został najzdolniejszy uczeń. I trwało 
dość długo, nim nastali nauczyciele 
wykształceni w odpowiednich szko-
łach, np. u cystersów w Rudach. U 
nas na wsi nauczyciela nazywano 
dawniej rechtorem - od słowa rektor 
albo żakiem od słowa diak, diakon. 
Był on początkowo przede wszystkim 
pomocnikiem ks. proboszcza. który 
go zatwierdzał i zatrudniał. Dlatego 
szkoły powstawały tylko we wsiach 
„kościelnych”, w sąsiedztwie kościo-
ła. Były to tzw. szkoły parafialne. Żak 
przygotowywał wszystko potrzebne 
do nabożeństw w kościele, co robi 
dziś kościelny. Ponadto zajmował się 
dzwonieniem. Młodych chłopców 
uczył ministrantury i śpiewu kościel-
nego. Dopóki nie wprowadzono orga-
nów do kościoła, śpiewał w czasie 
Mszy św. chór chłopięcy. Pierwsze 
szkoły uczyły głównie tego śpiewu i 
służenia do Mszy św., później doszła 
nauka czytania, pisania i rachowania. 
Uczniami takiej szkoły mogli zostać 
tylko chłopcy i to w wieku od 5 do 12 
lat. Ich nauczyciel był zwolniony z 
pańszczyzny, ale 12-letni chłopcy już 
musieli pomagać w gospodarstwie 
rodziców. 

W Boguszowicach pierwszy na-
uczyciel jest wspomniany w 1652, co 
nie znaczy, że wyklucza się wcze-
śniejsze istnienie szkoły w parafii. 
Pierwszą szkołę, jak i kościół wybu-
dowali tu cystersi z Rud. W drewnia-
nym budynku nauczyciel mieszkał i 
uczył, na początku nawet w tej samej 
izbie. W Szerokiej szkoła jest w do-
kumentach wspomniana sto lat wcze-
śniej. Wtedy w tej wsi przeważali 
koloniści niemieccy, więc była to 
szkoła niemiecka, a nauczyciel z 
pewnością sprowadzony z Niemiec.  

A ilu chłopców pobierało naukę 
w ówczesnej szkole? W Boguszowi-
cach w 1719 Jan Papiorek miał ich 
czterech. W tym czasie nazwisko nie 
przechodziło jeszcze z ojca na syna i 
Papiorek, to najpewniej przezwisko 
tego, który trzymał papier w ręce. 

 

Kwalifikacje pierwszych  
nauczycieli 

Wymagania dotyczące  umiejęt-
ności najdawniejszych nauczycieli nie 
były wygórowane. Oprócz znajomości 
pieśni kościelnych i słów łacińskich z 
ministrantury musiał wykazać się 
znajomością czytania i pisania oraz 
rachowania. Przy kwalifikacji na 
nauczyciela liczyło się też ładne pi-
smo. 

W XVI wieku nauczyciele, na-
wet pastorowie mieli uboczne zajęcia 
- krawiectwo i szewstwo. Był też 
jeden młynarz i jeden szynkarz. Żar-
towano, że w godle żaków powinien 
być instrument muzyczny i rózgi, a 
także nożyce i szydło. Zdarzali się też 
tacy, którzy potrafili leczyć. Nauczy-
ciel z Ruptawy w roku 1717 z zawodu 
szewc, umiał czytać, ale nie nauczył 
się pisać. Wykonywał jednak ten 
zawód, bo pięknie śpiewał. Nie on 
jeden nie spełniał wszystkich kryte-
riów, bo zdarzali się tacy jeszcze pod 
koniec tego wieku. W 1785 rektor 
szkoły w Żorach był rzeźnikiem, a 
kantorem – stolarz. Kantor, to pomoc-
nik nauczyciela, odpowiedzialny za 
chór chłopięcy. Nauczyciele podej-
mowali dodatkową pracę i uprawiali 
szkolne pole, bo z tego, co otrzymy-
wali od rodziców dzieci - 2 grajcary i 
za dzwonienie ostrzegawcze przed 
burzą oraz 1/3 z kolędy nie mogliby 
utrzymać swojej rodziny. Pod koniec 
XIX w. otrzymywali też 3 grajcary od 
chrztu, 6 od ślubu i 1/3 zapłaty od 
pogrzebu. Musimy jednak pamiętać, 
że w XVII i XVIII wieku na wsiach 
żyło zaledwie od kilku do najwyżej 
kilkudziesięciu rodzin.  

Pewnemu nauczycielowi nie by-
ły obce czary. Trudnił się leczeniem 
bydła, ale za opłatą rozpędzał też 
chmury i grad z pomocą chlebowej 
łopaty. Z tego powodu synod diece-
zjalny nałożył na niego następującą 
karę. Po pierwsze miał uklęknąć pu-
blicznie w kościele przed Przenaj-
świętszym i pięć razy ucałować po-
sadzkę, a po drugie łopatę z wypisa-
nymi imionami świętych i zaklęciami 
miał na przyszłą niedzielę osobiście 
zanieść do ks. proboszcza, celem 
spalenia jej publicznie przed kościo-
łem, wśród zebranych przed sumą.  

  

Dodatkowe zaj ęcia  
i obowi ązki 

Rektorzy czytali i pisali za pew-
ną opłatą  parafianom listy. Pisarstwo 
gminne polecane nauczycielom wy-
magało znajomości 4 języków uży-
wanych w tutejszych kancelariach: j. 
łaciński, niemiecki i do wieku XVII – 
j. czeski. Temu zadaniu nie wszyscy 
sprostali. 

Proboszczowie polecali też rech-
torom dodatkowe zajęcia, jak odma-
wianie z wiernymi Różańca przed 
Mszą niedzielną. Zdarzały się takie 
wypadki, że nauczyciel odprawiał 
ceremonie pogrzebowe, kiedy w ko-
ściele zabrakło kapłana w czasie re-
formacji. W Krzyżowicach w tym 
czasie z braku księdza żak odprawiał 
w niedziele nabożeństwa podobne do 
Mszy św., ale nie mógł dokonać 
przemienienia i wtedy w kościele 
panowała długa cisza, przerywana 
płaczem wiernych.  

Stałe zajęcie w kościele powo-
dowało, że dawny nauczyciel mógł 
utożsamiać się z nim. Gdy żakowi 
lędzińskiemu skradziono krowę, za-
wołał w rozpaczy: „Porwano Bogu”. 
Tak czuł się wraz z dobytkiem zwią-
zany z kościołem. 

Ważnym obowiązkiem nauczy-
ciela było dwukrotne dzwonienie na 
Anioł Pański, ale też w czasie burzy, 
by ją odegnać. Za to dzwonienie 
otrzymywał od każdego gospodarza 
po 1 chlebie, zwanym chlebem po-
wietrznym. Na szkodliwe powietrze 
dzwoniono kilka godzin, a w okresie, 
gdy groziła napaść Turków na Au-
strię, a Śląsk wtedy pod Austrię pod-
legał, wprowadzono tzw. dzwonienie 
tureckie, aby uchronić ludność przed 
tym nieszczęściem. 

Nauka była początkowo dobro-
wolna, a raczej tylko dla wybranych 
chłopców z pięknym głosem, miesz-
kających niedaleko kościoła, choć 
szkoła służyła dla całej parafii. Bo-
wiem trudno sobie wyobrazić, by 
uczęszczali do niej mali chłopcy z 
Rownia, Rogoźnej czy Brodku, mimo 
że wsie te należały do parafii bogu-
szowickiej. 

W czasie wizytacji biskup eg-
zaminował nauczyciela, czy nadaje się 
do tej pracy, oceniał także  jego  mo-
rale. Nauczyciela obowiązywała przy-

Pierwsi nauczyciele w naszej okolicy (1) 
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sięga służbowa. Taką przysięgę mu-
siano wprowadzić, bo zdarzali się też 
nauczyciele nadużywający swojego 
stanowiska. Wobec takich stosowano 
kary. Oto przykład: Na synodzie w 
1693 został ukarany żak 3-godzinnym 
formalnym aresztem za to, że w 
karczmie wiejskiej kropił grających w 
karty chłopców i tańczące dziewczy-
ny. Takie zachowanie dziś uważano 
by za niewinny wybryk, ale wtedy 
wobec nauczyciela stawiano wyższe 
wymagania. Wielki problem stwarza-
ło w wieku XVII nadużywanie alko-
holu przez nauczycieli. Pewien pro-
boszcz z niemocy, że nie może na-
uczyć swego nauczyciela trzeźwości, 
bił go i gonił dookoła kościoła, co 
zostało zanotowane w protokole po-
wizytacyjnym. Proboszcz z Ruptawy 
musiał z tego powodu zwolnić na-
uczyciela. Inny proboszcz wyznaczył 
dla swych nauczycieli 3 czeskie gro-
sze, aby nie dopuścić ich do obiadu 
pogrzebowego wspólnie z probosz-
czami, by obiadującym księżom 
oszczędzili widoku pijaństwa. W 
czasie zjazdu dekanackiego nauczy-
ciele zastrajkowali i nie odpowiadali 
responsoriów przy Mszy św. Ukarano 
ich straszną karą zabraniającą im picie 
przez trzy tygodnie, a kto by się karze 
nie poddał, winien był zapłacić 3 
grzywny. Żak pełniąc często usługi 
dla chłopów, był przez nich często-
wany wódką i wielu z nich popadło w 
chorobę alkoholową, czego dawniej 
nie wiedziano i kary okazywały się 
bezskuteczne. 

Począwszy od XVII wieku za-
częto do kościołów wprowadzać or-
gany, które zastąpiły śpiew chłopców, 
a nauczyciel musiał się nauczyć grać 
na tych organach i przygrywać do 
nabożeństw.  Pierwsze organy miały 
tylko kilka oktaw i noszono je w cza-
sie procesji Bożego Ciała, a organista 
grał na nich przy każdym ołtarzu. 
Procesji towarzyszyła muzyka, bębny, 
puzony i „radosne strzały”. Cała szko-
ła z rechtorem na czele brała udział w 
tych procesjach. 

Z biegiem lat uczniów w szkole 
przybywało. Zamiast śpiewu kościel-
nego uczono religii. Do wymienio-
nych wcześniej przedmiotów doda-
wano wiadomości ogólne z zakresu 
przyrody i geografii oraz wiadomości 
dla podniesienia poziomu gospo-
darstw. Od połowy XVIII wieku do 
nauki dopuszczono też dziewczyny.  

W XVII i XVIII w. rektor był 
zobowiązany uczestniczyć i śpiewać z 

dziećmi w czasie pogrzebu: przed 
domem żałoby, podczas pochodu i 
nad grobem. Dla osoby zacnej - z całą 
szkołą, dla skromniejszej  - z połową 
uczniów, a nawet z jedną czwartą.  

Począwszy od 1699 według in-
strukcji, organista powinien co roku 
przed rozpoczęciem spowiedzi wiel-
kanocnej obejść wioski w parafii i 
każdego parafianina wpisać w rejestr i 
dawać mu kartkę, aby ks. pleban wie-
dział, ilu ma ich do spowiedzi. Wi-
działam niedawno taki rejestr na pro-
bostwie w Krzyżowicach. Znalazłam 
w nim nazwiska przodków mojego 
męża, bo parafia szerocka z braku 
kapłana należała po reformacji przez 
200 lat do parafii krzyżowickiej. W 
pewnej parafii jeden chłop nie chciał 
przystąpić do spowiedzi wielkanoc-
nej, to zmuszono go do tego, zakuwa-
jąc go w dyby. 

W czasach niespokojnych, np. w 
okresie wojny 30-letniej i jeszcze 
długo po niej, szkoły często bywały 
zamknięte. W Ćwiklicach była szkoła 
w 1730 zupełnie „rozpadła”, że rektor 
nie miał miejsca, gdzie by mógł głowę 
położyć. Czasem proboszczowie nie 
lepiej mieszkali. „W początkowym 
okresie wojny nie jako pleban, lecz 
jako cygan w stodole mieszkałem i w 
tej stodole jeszcze przed deszczem z 
kąta do kąta się przenosiłem”- wspo-
mina o sobie proboszcz ćwiklicki.  

Proboszcz pewnej miejskiej pa-
rafii nie chciał przyjąć nauczyciela, bo 
dowiedział się, że jego żona prowadzi 
życie niemoralne i gorszące. Jednak 
Kuria zajęła stanowisko, by nie wyda-
lić tego rektora, ponieważ jest opłaca-
ny z kasy miejskiej, a samo przywo-
żenie i odwożenie nauczyciela kosztu-
je 10 talarów. Drugi powód to ten, że 
uczących stale brakowało. Kiedy 
nauczyciel opuszczał szkołę, znajdu-
jąc lepsze warunki mieszkaniowe w 
innej miejscowości, nieraz upłynęło 
wiele czasu, nim znaleziono nowego 
nauczyciela. Zdarzali się niestety i 
tacy nauczyciele, jakiego zatrudnił 
proboszcz pszczyński. Według opinii 
magistratu nie miał żadnych potrzeb-
nych kwalifikacji, ani wiadomości, 
ani moralności. Osobnik ten uzyskaw-
szy od niektórych mieszczan ubranie i 
pieniądze wartości około 20 talarów, 
zbiegł po kilku dniach razem z wyłu-
dzonymi rzeczami. 

 
 

 
 

Szkoła w czasach pruskich 
 

Nauka w szkole  
obowi ązkowej 

W roku 1742 Śląsk znalazł się w 
granicach państwa pruskiego. Władze 
pruskie wprowadziły dwanaście lat 
później obowiązek szkolny dla 
wszystkich dzieci obojga płci od 6 do 
14 roku życia. Szkoła stała się świec-
ka. Do szkoły świeckiej w Boguszo-
wicach należały nie tylko dzieci z 
miejscowości należących do parafii 
jak z Gotartowic, Ligoty, Kłokocina i 
Roju, ale także początkowo z Chwa-
łowic i Jankowic.  

Zaczęto budować szkoły we 
wsiach „niekościelnych”. Budowa 
tych szkół szła bardzo opornie, bo ci, 
co mieli wyłożyć pieniądze na budo-
wę - gmina i właściciele folwarków, 
nie widzieli w tym własnego interesu. 
Jeszcze długo obowiązywała chłopów 
pańszczyzna i pan wolał, by starsze 
dzieci pracowały na jego polu zamiast 
się uczyć. Ludzie wiejscy, z reguły 
bardzo biedni i do tego analfabeci, 
widzieli w szkole tylko nowe wydatki 
i nie wierzyli, by szkoła zmieniła w 
ich życiu coś na lepsze. Nie potrafili 
sobie wyobrazić, by ze szkoły miały 
dzieci jakąś korzyść. 

Nowe szkoły 
 I tak pierwsza szkoła świecka 

poza Boguszowicami powstała na 
terenie tutejszej parafii dopiero w 
1805 w Gotartowicach, a miały do 
niej uczęszczać także dzieci z Kłoko-
cina i Rownia. Następna, jednoizbowa 
szkoła założona w Rogoźnej, w bu-
dynku dworskim w 1818, miała słu-
żyć nie tylko dzieciom z Rogoźnej, 
ale też z Rownia, Folwarek, Wygody, 
Roju, Brodku i nawet Skrzeczkowic. 
Gdyby wszystkie dzieci wtedy do tej 
szkoły uczęszczały, to ta jedna izba 
musiałaby ich pomieścić 140. Wtedy 
nie dzielono jeszcze dzieci na klasy, 
jak obecnie. Należy dodać, że w tej 
izbie nauczyciel nie tylko uczył, ale 
też mieszkał. W Rowniu szkoła po-
wstała dopiero w 1877 i przejęła dzie-
ci z Folwarek i Wygody. Do szkoły w 
Roju, wybudowanej w 1885, uczęsz-
czały też dzieci z Brodku. Dzieci ze 
Skrzeczkowic, choć miały bliżej do 
szkoły w Boryni, musiały uczęszczać 
też do Roju, bo Borynia należała do 
powiatu pszczyńskiego, a cała parafia 
boguszowicka i Skrzeczkowice do 
powiatu rybnickiego. W Kłokocinie 
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szkołę wybudowano dopiero w 1902, 
a w Świerklanach Górnych w 1906. 

Szkoła świecka nie tylko miała 
nauczyć dzieci czytać, pisać i liczyć, 
ale miała je też germanizować i od 
nauczyciela wymagano, by znał także 
język niemiecki. Tego warunku nie 
spełniał nauczyciel boguszowicki 
Andrzej Spałek i z tego powodu został 
w 1764 zwolniony. 

 
Zarządzenia dotyczące  

szkoły 
Początkowo od 23 kwietnia do 

11 listopada szkołę można było za-
mknąć. Wtedy nauka odbywała się 
tylko w niedzielę po Mszy św. Za-
mknięcie szkoły wiązało się z tym, że 
we wspomnianym czasie rozpoczęła 
się robota w polu i dzieci musiały ją 
wykonywać na równi z dorosłymi. 
Dzieci głównie pasły bydło i aby im 
to umożliwić rano i po południu, 
otwierano tzw. szkoły pasterskie, 
czynne tylko w godzinach południo-
wych od 12.00 do 15.00. Dotyczyło to 
dzieci wiejskich, ale dzieci z Gotar-
towickiej Huty, których ojcowie pra-
cowali w hucie, uczyły się 5 godzin 
dziennie. 

Do szkół świeckich docierały 
różne zarządzenia. Zarządzenie z 
1862 zalecało, by przy szkołach urzą-
dzać boiska szkolne. Pisząca ten arty-
kuł zaczynała pracę w szkole 90 lat 
później, w szkole, przy której jeszcze 
wtedy boiska nie było. Na przyszkol-
nym niewielkim podwórku z dwoma 
ustępami dla uczniów i pompą stu-
dzienną kierownik trzymał stado gęsi.  

Przerwa w nauce nastąpiła w 
boguszowickiej szkole, gdy ta spłonę-
ła na początku XIX wieku. Dopiero 
po trzech latach zaczęto budowę no-
wej. Niektóre dzieci ambitniejszych 
rodziców uczęszczały wtedy do szko-
ły w Gotartowicach. Nową, już mu-
rowaną, szkołę postawiono w Bogu-
szowicach w 1822. Służy dziś jako 
harcówka. Z braku nauczycieli skie-
rowywano na ich stanowiska zdymi-
sjonowanych żołnierzy. W czasie I 
wojny światowej uczyli w szkole 
inwalidzi wojenni niezdatni do nosze-
nia broni. W czasach obowiązkowej 
szkoły największym problemem było 

zagęszczenie izby lekcyjnej, kiedy w 
jednej klasie uczyło się naraz 80 dzie-
ci. Nic dziwnego, że do wyposażenia 
nauczyciela należała specjalna trzcin-
ka. Baty były częstą karą stosowaną 
przez nauczycieli. Czasem uczniowie 
musieli ją odbywać, klęcząc na gro-
chu. Karę chłosty usankcjonowały 
władze oświatowe. 

 
Mieszkania nauczycieli  

i warunki pracy  
Mieszkanie nauczyciela stano-

wiło  osobny problem. Boguszowice 
pod tym względem były uprzywilejo-
wane, bo szkoła znajdowała się w 
dogodnym miejscu, a mieszkanie  
oddzielone od izb lekcyjnych. We 
wsiach „kościelnych” takich jak Bo-
guszowice, Wisła Mała i in., dzieci 
nadal uczyły się w budynkach należą-
cych do Kościoła. W Wiśle Małej, 
zwanej też Niemiecką, Kościół miał w 
1770 dom szkolny wraz z komorą, 
kuchnią i chlewem pod jednym da-
chem. Obok stała stodoła. Do utrzy-
mania i grodzenia tych budynków 
zobowiązani byli parafianie. Nauczy-
ciel, zwany tu szkolnym, posiadał rolę 
o 162 zagonach. Za używanie tego 
wszystkiego powinien dzwonić, przy-
nosić potrzebne w kościele wino, 
zamiatać kościół, usuwać pajęczyny, 
wypiekać hostie. Miał też probosz-
czowi donosić o zauważonych uszko-
dzonych gontach. Przy nabożeń-
stwach miał usługiwać w niedziele, 
dni powszednie i święta, przenosić 
kurendy dziekańskie do sąsiednich 
proboszczów i bez wahania podjąć się 
innych drobnych usług kościelnych, 
mimo że już obowiązywała szkoła 
świecka. 

Warunki pracy i mieszkania w 
niektórych szkołach były dziś niewy-
obrażalne a zdarzały się takie nazbyt 
często. Nowa szkoła w Mikołowie 
powstała w 1790 w miejscu dawnego 
budynku szkolnego, choć miejsce nie 
było korzystne. Stara szkoła stała 
bowiem na zachód od kościoła, tuż 
nad potokiem. Gdy woda w tym poto-
ku wezbrała, wdzierała się do szkoły, 
a dzieci szkolne zamiast przez drzwi, 
wchodziły do izby przez okna. W tej 
piętrowej szkole na parterze uczyły 

się dzieci z dziewięciu okolicznych 
wiosek przydzielonych do tej szkoły, 
a na piętrze pobierały naukę dzieci 
miejskie. 

Jeszcze gorzej żyło się i praco-
wało w 1776 nauczycielowi w Susz-
cu. Nauki udzielał we własnym 
mieszkaniu. Zamieszkiwał jedną izbę 
o długości i szerokości 20 stóp, w 
której mieściła się cała jego 6-
osobowa rodzina. Ten jedyny pokój 
służył mu za kuchnię i spiżarkę, a 
ponieważ nie posiadał chlewa ani 
komórki, znalazło się w rogu tej izby 
także miejsce na krówkę. Ten lokal 
był przeznaczony na naukę dla 30 
dzieci. Nauczyciel wystosował do 
gminy list, w którym prosił, by gmina 
mu izbę zreperowała: postawiła nowy 
piec, naprawiła drzwi, zaszkliła jedy-
ne okno, wymazała gliną nieszczelne 
ściany i sufit. Dla dzieci szkolnych 
prosił o trochę papieru i atramentu. 
Młodsze dzieci pisały rysikiem na 
małych tabliczkach, a starsze stalówką 
i atramentem w zeszytach. Przybory 
szkolne i elementarz lub czytankę 
nosiły w rękach lub w torbie uszytej z 
worka: dziewczyny w dwuusznej, 
chłopcy z jednym uchem. 

Nie lepiej wyglądała w 1776 
szkoła w Tychach. Postawiono ją z 
muru pruskiego, z wylepionymi ścia-
nami w wilgotnym miejscu. Podłogę 
stanowiło wilgotne klepisko. Nauczy-
ciel skarżył się, że przy takim stanie 
rzeczy,  dzieci które nawet zimą po 
większej części przychodzą do szkoły 
w pantoflach boso, muszą przemarz-
nąć. W roku 1791 ściany tej szkoły 
rozpadły się, a belki przegniły. 

 
    c.d.n. 
 
Przy opracowaniu tego tematu ko-

rzystałam z książek: Ludwik Musioł, 
Dzieje szkół parafialnych w dawnym 
dekanacie pszczyńskim i Alfons Nowack, 
Historia parafii wiejskich Archiprezbitera-
tu Żory na Górnym Śląsku. 

 
Helena Białecka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 czerwca przypadają urodziny ks. Marcina Ditricha. Zapraszamy do modlitwy w jego intencji. 

 

Z okazji kolejnej rocznicy urodzin składamy najlepsze życzenia Bożego błogosławieństwa i opieki,  
zdrowia i wielu powodów do radości. 

Uroczysta Msza św. w intencji Solenizanta sprawowana będzie w sobotę 9 czerwca o godz. 17.00. 
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Intencje 
mszalne 

 Poniedziałek – 23.04.2012r.            UROCZYSTOŚĆ 
ŚW. WOJCIECHA  

7.oo 1/+ks. Józef Zuber 
 2/+Elfryda Przeliorz, mąż Eryk (Rasz) 
17.oo 1/+Alojzy i Magdalena Burda, rodziców z obu stron 

(Bog) 
 2/+Stanisław Kempczyński, 8 rocznica, Wiesław 

Dolny (Bog) 

 Wtorek – 24.04.2012r.  

7.oo 1/+Konstanty Kania, żona Berta, Józef i Zofia Oleś, 
syn Alfred (Got) 

 2/+Alfred Juraszczyk, żona Matylda, syn Henryk, 
rodziców z obu stron 

17.oo 1/+Felicyta Oleś 
 2/+Małgorzata i Bolesław Sobik – na pamiątkę uro-

dzin (Bog) 

 Środa – 25.04.2012r.       ŚWIĘTO ŚW. MARKA  

7.oo 1/+Jan Goraus, żona Berta (Bog) 
 2/+Piotr Kuśpiel, 6 rocznica 
17.oo 1/+Bogusław Grzybowski, 1 rocznica 
 2/+Matylda i Emil Sobik, Jan Konsek (Bog) 

 Czwartek – 26.04.2012r. 

7.oo 1/+Alfreda i Józef Kruszyński (Bog) 
 2/+Albina i Paweł Witala, syn Stanisław, Monika 

Remisz, mąż Jan 
 3/+Helena i Ryszard Sobik (Bog)   
17.oo 1/ Apostolat Maryjny i Akcja Katolicka 
 2/+Augustyn Gasz, żona Elżbieta (Bog) 
 Piątek – 27.04.2012r.                                  

7.oo 1/+Sylwester Piontek, 2 rocznica (Got) 
 2/+Franciszek Zimończyk, żona Waleska (Bog) 
17.oo MSZA WSPÓLNA: 
 +Gertruda Weinert, 17 rocznica 

+Franciszek i Franciszka Swaczyna, synowie Andrzej  
i Bogdan, córka Teresa, Krystyna i Bronisław Pokładek 
(Bog) 
+Stanisław Szymura, rodziców (Bog) 
+Urszula Oleś, rodziców, Józef Oleś (Bog) 
+Genowefa Kłapczyk, 3 rocznica (Bog) 
+Gerard Motyka, żona Róża, rodziców z obu stron (Bog) 
+Anna Rduch, mąż Alojzy, rodziców i rodzeństwo  
z obu stron 
+Paweł Matuszczyk, Dominik Matuszczyk, Berta żona, 
Ryszard Konsek, żona Maria 
+Zofia Osuch (Bog) 
+Rozalia Kostorz, mąż Leopold, Augustyn Buchalik,  
2 żony, 2 synów 
+Kazimiera Raczkowska, 2 rocznica (Bog) 
+Konstanty Sobik, żona Wiktoria, synów, synowe, córka 

Marta, mąż Henryk, Ludwik Marcisz, syn Andrzej, ro-
dziców z obu stron, dusze w czyśćcu cierpiące (Got) 
+Helena i Józef Figas, Franciszek Figas, 2 żony, Marta 
Piecha, 2 mężów, Gertruda Zając, mąż Zygfryd, Stani-
sław Łaszczewski, żona Apolonia, Alojzy Kloch, Józef 
Feliks, Elfryda Przeliorz, mąż Eryk, Henryk Górski, 
Franciszek Zimnol, żona Anna,  
+Albert Kuczera, żona Waleska, rodziców obu stron, 
Maria Fizia, Paweł Garbocz, , Paulina żona 
+Bernadeta Nowak, 9 rocznica, Maksymilian Nowak, 
żona Maria 
+Antoni Raszka, 27 rocznica, Maksymilian Jurczyk, 
Wilhelm Król 
+Berta i Roman Juraszczyk, zięć Jerzy Gorol 
+Karolina Szymura, mąż Franciszek, 2 córki, 4 zięciów, 
wnuk Franciszek (Got) 
+Aniela Konka, 3 rocznica, mąż Alojzy, rodziców z obu 
stron 
+Jan Fiałka, żona Jadwiga, syn Józef (Got) 
+Czesław Dombek (Got) 
+Józef Witala, żona Maria, Zofia Sobik, mąż Brunon, 
dusze w czyśćcu cierpiące 
+Marta Kowalczyk, rodzice, pokrewieństwo (Got) 
+Józef Trzeciak, Stanisław Michalak 
+Teodor Werber, żona Elżbieta, córka Zofia, syn Stefan, 
wnuk Mirosław 
+Helena i Kazimierz Szweda, 15 rocznica, Zygmund 
Torbicki, rodziców z obu stron (Got) 
+Kazimierz Świtoń (Bog) 
+Józef Klossok, żona Berta, Elżbieta Krzuś, mąż Stani-
sław, 2 córki, syn, rodziców (Bog) 
+Paweł Hulim, 3 rocznica, rodziców z obu stron (Got) 
+Maria Kuczera, mąż Józef, Marta Motyka, mąż Wiktor  
+Emil Mura, żona Anna, rodzice z obu stron, Szczepan 
Konsek, rodzice, rodzeństwo, Eleonora Krakowczyk, 
mąż Karol, zmarli z pokrewieństwa, dusze w czyśćcu 
cierpiące, zmarłych sąsiadów 
+Matylda i Paweł Grzesica, rodziców z obu stron, syno-
wa Danuta 
+Herbert i Waleska Dawia, rodzice Maria i Paweł,  
Czesław i Andrzej Konsek, dziadkowie Monika  
i Augustyn Konsek 
+Teresa Jaśko – od rodziny Kula (Got) 
+Anastazja Sobik, Franciszek mąż, Hubert syn, Stefan 
Szymura, Irena Klugier (Got) 
+Jan Mędrala, Anastazja Mędrala, Anna i Paweł  
Szymura 
+Berta Knapek, mąż Stanisław, córka Aniela, 3 zięciów, 
pokrewieństwo Murowe, Knapkowe, Gajdowe, Kurpani-
kowe, Antoni Filipowski, żona Jadwiga, pokrewieństwo 
Szewczykowe, Orlikowe, Kucharczykowe i Filipowski  
+Józef Smołka, Maria Piecha, mąż Dominik, Augustyn 
Smołka, żona Berta, Ludwik Szymura, żona Marta, syn 
syn Edmund, synowa Henryka 
+Elżbieta Tarnawska, (Bog) 
+Henryk Hyła, żona Helena, Marta i Franciszek Piecha-
czek 
+Wincenty Konsek, Maria żona, syn Herbert, synowa 
Kornelia, Karol Buchalik, żona Elżbieta, dziadków 
+Aniela Rojek, mąż Paweł, rodziców z obu stron 
+Maria Torbicka, mąż Henryk (Got) 
+ Helena Przeliorz – na pamiątkę 70 rocznicy urodzin, 
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rodzice Albertyna i Paweł Smołka, Franciszka i Antoni 
Przeliorz, córka Róża, zięć Eugeniusz, syn Zygmunt  
i Andrzej 
+Aleksander Pustołka (Bog) 
+Michał Okrzesik 
+Ignacy Tlałka, żona Lidia, Witold Korduła, żona Moni-
ka, Wiesław Łunarzewski  (Bog) 
+Alojzy Rojek, żona Monika, synowie Paweł i Edward, 
zięć Franciszek Babilas 
+Józef Groborz, 30-ty dzień po śmierci 
+Józef Partyński, rodziców, Augustyn Rojek,  
żona Albina 
+Wojciech Szewczyk, Jan Piełka, syn syn Mieczysław 
+Stanisław Kuśka, żona Maria 
+Ks. Józef Zuber, zmarłych z rodziców i rodzeństwo 
+Gertruda Kula, mąż Nikodem, zmarłe rodzeństwo 
+Piotr Rojek, żona Maria, Feliks Marek, żona Maria 
(Got)  
+Marta Konsek, mąż Wilhelm, syn Ryszard 
+Marta Kuczera (Bog) 
+Erwin Woryna, rodziców z obu stron (Got) 
+Alfred Dziwoki – od szwagierki Anny (Got) 
+Karol Kuś, żona Emilia, syn Edward (Got) 
+Franciszka i Roman Polk, Anna i Alojzy Marcol 
+Herman Musiolik, żona Klara, wnuk Henryk, córka 
Irena 
+Helena Pakura, 30-ty dzień po śmierci 
+Ryszard i Maria Krótki, rodziców z obu stron, Alojzy i 
Maria Nowrot, rodzice z obu stron 
+Roman Orszulik – od Anieli, Elżbiety i Alicji zamiast 
kwiatów (Bog) 
+Anna Masłowska, 30-ty dzień po śmierci (Bog) 
+Brunon Gruszka, 30-ty dzień po śmierci (Got) 
+Lidia Konsek, 30-ty dzień po śmierci (Got) 
+Ryszard Kluger, Teodor Maroszek, żona Anastazja,  
2 synów, Teodor Kluger, żona Konstantyna, 3 synów, 
Stanisław Szewczyk, Józef Słowik, żona Maria, syn 
Erwin, Antoni Brzoska, Agata Matuszczyk, dziadków  
z obu stron 
+Franciszek Mura, rodziców z obu stron, zmarłych  
z pokrewieństwa 
+Leon Wita, rodzice Otylia i Józef, siostra Jadwiga, 
Wincenty Paszenda, żona Agnieszka, synowie Bonifacy  
i Bolesław, synowa Zofia 
+Alojzy Kuczera, rodzice Karol i Marta 
+Maria Kempa, 30-ty dzień po śmierci 
+Ginter Klimza, syn Bogusław, Jan Porębski,  
żona Jadwiga, syn Jan 
+Józef Wrber, żona Elżbieta, córka Elfryda 
+Anna Kranc, mąż Leon, syn Józef (Bog) 
+Maria i Alojzy Wawoczny, syn Ryszard, Jan Gawlas 
(Bog)     

 
Sobota – 28.04.2012r. 

7.oo 1/+Alojzy i Paulina Gorol, Alojzy Gorol, Róża  
Grabiec, Edeltrauda Gorol (Got) 

 2/+Augustyna i Bolesław Kula (Bog) 
11.oo Ślub: Agata Zimończyk – Łukasz Niesłańczyk 
12.oo Ślub: Magdalena Korduła – Tomasz Brychcy 
13.oo Ślub: Hatloś Gabriela – Wojciech Wiewiórka 
14.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 25 lat małżeństwa 

Bogusławy i Jacka Smołka, z podz. za otrzymane 
łaski z prośbą o dalsze oraz o Boże błogosławień-

stwo dla synów. TD 
17.oo 1/+Józef Mura 
 2/+Karolina i Stanisław Toboła 
 3/+Roman Rojek 
  

Niedziela 29.04.2012r.                         IV NIEDZIELA 
WIELKANOCNA  

7.oo Do Opatrzności Bożej i Matki Bożej z okazji 30 lat 
małżeństwa Ireny i Mariana Tworkowskich, z podz. 
za otrzymane łaski z prośbą o dalsze. TD. 

8.3o 1/+Walentyna i Andrzej Fejdasz 
2/+Anna Masłowska, 30-ty dzień po śmierci 

10.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 40 lat małżeństwa 
Jadwigi i Antoniego Zdanowicz, z podz. za otrzyma-
ne łaski z prośbą o dalsze. TD. 

11.3o W intencji  rodziców i chrzestnych–od nowożeńców 
13.oo Ślub: Monika Rojek – Rafał Barczycki 
16.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 50 rocznicy urodzin 

Ryszarda Torbickiego, z podz. za otrzymane łaski  
z prośbą o dalsze. TD. 

 
Poniedziałek – 30.04.2012r. 

7.oo +Jan Dziwoki, 2 żony, syn Jan, Franciszek Klepek, 
żona Gertruda, syn Erwin (Bog) 

17.oo 1/+Dorota Jurczyk, 30-ty dzień po śmierci, mąż 
Walenty Anastazja Kluger (Got) 

 2/+Erwin i Hildegarda Gruszka (Bog) 
 

Wtorek – 01.05.2012r.              ŚWIĘTO ŚW. JÓZEFA  

7.oo 1/+Henryk Szymura, 4 rocznica, rodziców z obu 
stron (Bog) 

17.oo 1/+Gerard Oleś, na pamiątkę urodzin, żona Marta, 
zięć Ignacy, rodziców (Bog) 

 2/+Wiktor Papierok, rodziców z obu stron,  
za zmarłych z pokrewieństwa (Bog) 

 
Środa – 02.05.2012r.                          WSPOMNIENIE 

ŚW. ANASTAZEGO  
7.oo 1/+Józef i Katarzyna Hartman, syn Alojzy,  

zięć Zygfryd (Bog) 
 2/+Maria Sojka, mąż Alfons (Got) 
15.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 50 rocznicy urodzin 

Jerzego Kuczera oraz z okazji 30 lat małżeństwa 
Jerzego i Weroniki Kuczera z Gotartowic, z podz.  
za otrzymane łaski z prośbą o dalsze. TD. 

17.oo 1/+Danuta Grzesica (Bog) 
 2/+Jadwiga Oleś, syn Erwin, rodzice Anna  

i Konstanty Buchalik, syn Alfred (Bog) 
 

Czwartek – 03.05.2012r.           UROCZYSTOŚĆ NMP, 
KRÓLOWEJ POLSKI  

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

10.oo +Franciszka i Ludwik Budny, za zmarłych z rodziny 
Budny, Korduła 

12.oo Ślub: Justyna Kuśka – Paweł Motyka 
15.3o 1/+Helena Studnik 
 2/ +Stanisław Związek, 11 rocznica (Got) 
 3/ Do Opatrzności Bożej w intencji członków OSP  

z Boguszowic i Gotartowic, ich rodzin oraz za zmar-
łych strażaków 

17.oo 1/+Arkadiusz Zimończyk (Bog) 
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 2/+Maria Nowok – na pamiątkę urodzin (Bog) 
 

Piątek – 04.05.2012r.                          WSPOMNIENIE 
ŚW. FLORIANA  

7.oo 1/+Henryk Wiśniewski, rodziców z obu stron (Bog) 
 2/ Wynagrodzenie NSPJ i Niepokalanemu Sercu 

NMP za grzechy świata oraz w intencji członków 
Straży Honorowej, kapłanów naszej parafii  
i + ks. Józefa 

 
17.oo 

1/+Alojzy i Gertruda Mura, synowie Czesław i Pa-
weł, Józef i Maria Szutka, syn Jerzy, pokrewieństwo 
Mura i Szutka 

 2/ Do NSPJ w intencji rodzin wielodzietnych i czci-
cieli NSPJ 

18.oo Msza dziękczynna za dar bierzmowania 
 

Sobota – 05.05.2012r. 

7.oo 1/ Do Niepokalanego Serca NMP – za parafian 
 2/+Łucja i Józef Pierchała, Rozalia i Paweł Gembal-

czyk, Zofia i Albert Szweda (Bog) 
17.oo 1/+Małgorzata, Walentyna i Telesfor Stokowy 
 2/+Maria i Henryk Szadziul Aniela i Eryk Korduła 

(Bog) 
 

Niedziela – 06.05.2012r.                        V NIEDZIELA 
WIELKANOCNA  

7.oo +Łucja Wita, 2 mężów, córka Anna, zięć Czesław 
8.3o +Józef Cieśla, 15 rocznica (Bog) 
10.oo 1/+Henryk Malina (Bog) 

2/+Józef Pustołka, 30-ty dzień po śmierci (Bog) 
11.15 I KOMUNIA ŚWIĘTA 
16.15 +Tadeusz Swajda, Helena i Stefan rodzice, 3 braci,  

2 siostry, Maria i Franciszek Trybuś (Bog) 
 

Poniedziałek – 07.05.2012r. 

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

 2/+Jadwiga Paszek, mąż Paweł, syn Józef (Bog) 
12.oo Ślub: Natalia Kuczera – Janusz Kołodziej    
13.3o Msza św. w intencji dzieci I komunijnych 
17.oo 1/+Alois Staier, 1 rocznica 

2/+Alojzy Buchalik, 2 rocznica (Bog) 
 

Wtorek – 08.05.2012r.                       UROCZYSTOŚĆ 
ŚW. STANISŁAWA  

7.oo 1/+Józef i Maria Maciończyk, rodziców, rodzeństwo, 
Rozalia i Józef Karwot (Bog) 

 2/+Helena i Florian Skrobol, rodziców z obu stron, 
Wilhelm i Helena Kuczera, rodziców z obu stron 

17.oo 1/+Dominik Potrawa, ojciec Alojzy, teściowie Maria 
i Szymon Surma 

 2/+Maria i Jan Gembalczyk, rodziców i dziadków 
(Bog) 

 
Środa – 09.05.2012r. 

7.oo 1/+Albina Tarabura, mąż Herman, Jan Maciończyk, 
syn Czesław (Bog) 

 2/+Mieczysław Muras, 4 rocznica (Got) 
17.oo 1/+Izydor Chrószcz, 2 rocznica, żona Monika, syn 

Stanisław (Bog) 
 2/+Róża Korduła, za zmarłych z rodziny Korduła 

(Bog) 
 

Czwartek – 10.05.2012r. 

7.oo 1/+Franciszek Kania, żona Gertruda, syn Józef, Jan 

Klejnot, żona Gertruda (Got) 
 2/+Gertruda Hyła, 8 rocznica, rodziców (Bog) 
17.oo 1/+Marta i Alojzy Oleś, 2 synów Józef i Zygfryd 
 2/+Łucja i Wiktor Rojek, Jan i Walenty syn,  

wnuczka Małgorzata (Got) 
 

Piątek – 11.05.2012r. 

7.oo 1/+Alojzy Gorzawski, Stefan Buchalik (Bog) 
 2/+Maria Wajs, mąż Teofil, córka Łucja, 2 mężów, 

zięć Albin, rodziców z obu stron (Bog) 
17.oo 1/+Maria Kuczera (Bog) 
 2/+Aleksandra Wronka – od kolegów i koleżanek  

z Liceum 
 

Sobota – 12.05.2012r. 

7.oo 1/+Edward Bedka, rodziców z obu stron (Bog) 
 2/+Józef Kania, Anna żona (Bog) 
17.oo 1/ Do Opatrzności Bożej z okazji 50 rocznicy uro-

dzin Mirosława Kajzerek z Boguszowic o zdrowie  
i błogosławieństwo dla całej rodziny, z podz.  
za otrzymane łaski z prośbą o dalsze. TD. 

 2/+Zofia Shier, mąż Wiktor, rodziców z obu stron, 
Józef Fizia, żona Emilia, rodziców (Bog) 

 
Niedziela – 13.05.2012r.                      VI NIEDZIELA 

WIELKANOCNA  
7.oo +Róża Korduła 
8.3o 1/+Anna Piecha (Got) 
 2/+Jadwiga i Roman Muras, rodziców z obu stron 

(Rasz) 
10.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 50 rocznicy urodzin 

Damiana Wiaterek, z podz. za otrzymane łaski  
z prośbą o dalsze TD. 

11.3o Prymicje Ks. Sebastian Mandrysz 
16.oo 1/+Łucja Wita, 2 mężów, córka Anna, zięć Czesław 

(Bog)  
 2/+Zbigniew Maciończyk (Bog) 
19.oo Nabożeństwo Fatimskie 
 W intencji Ks. Trzaskalika z okazji 1 rocznicy świę-

ceń kapłańskich od mieszkańców Osiedla i członków 
Straży Honorowej NSPJ 

 
Poniedziałek – 14.05.2012r.   ŚWIĘTO ŚW. MACIEJA  

7.oo 1/+Teodor Eliasz, żona Marta (Rasz) 
 2/+Lidia Karwot (Rajska) 
17.oo 1/+Albert Bernacki, rodzice, Ignacy Reclik, Zofia 

żona (Bog) 
 2/+Hubert Ochojski, żona Aniela, synowa Eugenia, 

rodziców (Got) 
 

Wtorek – 15.05.2012r. 

7.oo 1/+Zofia i Józef Lubszczyk (Bog) 
 2/+Zofia Hajzyk, mąż Ryszard, syn Oskar, Alojzy 

Malina, żona Bronisława, wnuk Karol (Bog) 
17.oo 1/+Ryszard Nikel, żona Maria 
 2/+Anna Dyczka, 2 mężów 
 

Środa – 16.05.2012r.                               ŚWIĘTO ŚW. 
ANDRZEJA BOBOLI  

7.oo 1/ Zaginiony Antoni Sobik (Got) 
 2/+Franciszka Matuszczyk, mąż Antoni, Gertruda 

Matuszczyk 
17.oo 1/+Jan Karwot (Bog) 
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 2/+Maria Pierchała, Robert Pierchała, żona Maria, 
Gertruda Niemczyk, mąż Herman (Bog) 

 
Czwartek – 17.05.2012r. 

7.oo 1/+Helena Brzózka, Łucja i Wiktoria siostry, dziad-
ków (Got) 

 2/+Elżbieta Matuszczyk, mąż Józef, dziadków z obu 
stron (Got) 

17.oo 1/+Urszula Fojcik, 1 rocznica 
 2/+Serafin Szymura (Bog) 
 3/+Elżbieta Wengerska, rodzice Paweł i Gertruda 

(Bog) 
 

Piątek – 18.05.2012r. 

7.oo 1/ Za zmarłych członków Różańca 
 2/+Gertruda Matuszczyk, 10 rocznica, mąż Ernest, 2 

zięciów Justyn i Jan (Bog) 
17.oo 1/+Eryk Zimończyk, 5 rocznica (Bog) 
 2/+Dorota Adamczyk (Bog) 
 

Sobota – 19.05.2012r. 

7.oo +Franciszek Buchalik, żona Berta, rodziców z obu 
stron, Ludwika Szarlej, mąż Jan Kanty 

11.oo Prymicje Ks. Michał Harnasz 
17.oo 1/+Franciszek Zdziarski, żona Jadwiga, córka Barba-

ra, Edward Kula, żona Marta, syn Leszek (Bog) 
 2/+Henryk Sobik, żona Zofia (Got) 
18.oo Nieszpory Ks. Prymicjanta 
 

Niedziela – 20.05.2012r.                    UROCZYSTOŚĆ 
WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO  

7.oo +Leokadia Matuszczyk, mąż Stanisław (Got) 
8.3o +Mirosław  Maciończyk, 8 rocznica 
10.oo +Emil Gorecki, 19 rocznica (Bog) 
11.3o Za zmarłych z rodziny Nowacki, Biernacki,  

Jarczewski i Jagło oraz o zdrowie w rodzinie, z podz.  
za otrzymane łaski z prośbą o dalsze. 

14.15 Chrzty i roczki: Jakub Binczak 
16.oo 1/+Łucja i Emil Babilas, syn Walenty, Anna i Stefan 

Dyczka (Got) 
 2/+Wiktor Sobik, żona Helena (Got) 
 3/ W intencji grup naszej parafii – neoprezbiterzy 
 4/ Za parafian 
 Poniedziałek – 21.05.2012r.               WSPOMNIENIE 

ŚW. JANA NEPOMUCENA  
7.oo 1/+Jan Byczek, syn Eugeniusz, rodziców z obu stron 
 2/+Lidia Lubszczyk, rodziców z obu stron (Got) 
17.oo 1/+Antoni Juraszczyk, żona Zofia, rodziców z obu 

stron (Bog) 
 2/+Matylda Juraszczyk, 2 mężów, syn Henryk, ro-

dziców z obu stron 
 

Wtorek – 22.05.2012r. 

7.oo 1/+Ryszard Oleś, 12 rocznica, rodziców, Józef Sza-
franiec (Bog) 

 2/+Józef Szafraniec, ojciec Maksymilian, Ryszard 
Oleś (Bog) 

17.oo 1/+Antoni Wala, 1 rocznica 
 2/+Emil Dronszczyk, 20 rocznica, żona Emilia (Bog) 
 Środa – 23.05.2012r. 

7.oo 1/+Eugenia i Emil Sodzawiczny, Salomea Markewka 
(Bog) 

 2/+Karol Pielorz – od sąsiadów z ulicy Spacerowej i 
Sołtystwo 

17.oo 1/+Stefan Pierchała, 1 rocznica 
 2/+Jerzy Wawoczny, 13 rocznica (Rasz) 
 

Czwartek – 24.05.2012r.            WSPOMNIENIE NMP 
WSPOMOŻYCIELKI  

7.oo 1/+Augustyn Buchalik, Marta i Jadwiga żony, syno-
wie Alojzy i Stefan (Bog) 

 2/+Jerzy Kokosiński, 3 rocznica 
17.oo 1/+Franciszek Szweda, rodzice (Bog) 
 2/+Maria Pierchała, mąż Paweł, Alojzy Stajer, żona 

Paulina (Got) 
 

Piątek – 25.05.2012r. 

7.oo 1/ Od gradu w intencji Boguszowic ( święcenie 
świec) 

 2/+Bronisława i Leon Kaczmarczyk, Józef i Łucja 
Dyka (Got) 

17.oo MSZA WSPÓLNA: 
 +Eugenia Janawa, mąż Władysław 

+Józef Stoszko, żona Aniela, córka Maria 
+Władysław Wilk, żona Marianna 
+Konrad Konsek (Got) 
+Walenty Przeliorz, rodzice z obu stron(Bog) 
+Anna i Józef Przeliorz, syn Józef, rodziców z obu stron 
(Bog) 
+Maria i Henryk Woryna, rodziców z obu stron(Bog) 
+Waleska Dziwoki, mąż Robert, Erwin Klimek, Ema 
Klimek, mąż Florian, syn Longin, Czesław Klimek 
+Ewa Kudyba, Józef Buchalik, Regina Piskadło, mąż 
Bolesław córka Weronika, zięć Henryk (Got) 
+Maria Sobik, mąż Franciszek, syn Aleksander, żona 
Genowefa, córka Barbara (Got) 
+Joachim Procek – na pamiątkę urodzin 
+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, Paweł Gojny, syn Zdzisław,  
Franciszek Maroszek, Bartosz Pawlas (Bog)  
+Aniela Lubszczyk – z okazji Dnia Matki od dzieci 
+Łucja Zieleźny – z okazji Dnia Matki od dzieci 
+Zofia Górecka, mąż Jan (Bog) 
+Gabriela Piechaczek, Roman Zimończyk,  
żona Małgorzata 
+Daniel Janus, żona Róża, synowa Krystyna (Got) 
+Marta Weinoch, mąż Augustyn, rodzice z obu stron 
+Helena i Józef Figas, Franciszek Figas, 2 żony, Marta 
Piecha, 2 mężów, Gertruda Zając, mąż Zygfryd, Stanisław 
Łaszczewski, żona Apolonia, Alojzy Kloch, Józef Feliks, 
Elfryda Przeliorz, mąż Eryk, Henryk Górski, Franciszek 
Zimnol, żona Anna 
+Anna Musioł, syn Jerzy, Jadwiga i Franciszek Cyrulik, 
córka Jadwiga (Got) 
+Józef Zaik, żona Jadwiga, córka Weronika, 2 zięciów, 
Stanisław Kula, żona Aniela, Jan i Stanisław synowie, 
Elżbieta Leśnik, syn Paweł Rojek (Bog) 
+Gerard Groborz, 9 rocznica, rodzice Anna i Robert (Bog) 
+Eugenia Langowska, 15 rocznica, mąż Eugeniusz, wnuk 
Stanisław, córka Brygida Molska 
+Feliks i Gertruda Hyła, rodziców z obu stron (Bog) 
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+Maksymilian Marczyk, rodziców z obu stron 
+Błażewicz Matthias (Bog) 
+Jan Cyran, żona Weronika, Ludwik brat, syn Stanisław, 
córka Bronisława (Bog) 
+Aniela i Leon Tokarski, syn Zbigniew, córka Teresa 
(Bog) 
+Zofia Sobik, 7 rocznica, mąż Brunon, rodziców z obu 
stron (Got) 
+Zygmunt Torbicki, Gertruda Kula w rocznicę śmierci, 
Rufin i Zofia Kula, rodziców z obu stron (Got) 
+Jadwiga Szymura, mąż Alojzy, Aniela Zimończyk,  
mąż Józef, rodziców z obu stron 
+Konstanty Kornas, żona Elżbieta, Bernard i Herbert  
synowie, pokrewieństwo Kornas i Balcar (Bog) 
+Berta Klossok, mąż Józef, Honorata Pajda, mąż Feliks, 
rodziców (Bog) 
+Florian Buchalik, żona Maria, 3 synów, Edward Klejnot 
+Elżbieta i Marta Kula, mąż Wincenty (Got) 
+Jan i Krystyna Rojek (Got) 
+Aniela Maciończyk, Otylia Górecka, Wiktoria Spaleniak 
– z okazji Dnia Matki 
+Ryszard Merta, rodziców i rodzeństwo 
+Józef Motyka, żona Łucja, 3 córki, 2 synów, dusze  
w czyśćcu cierpiące 
+Maria,  Faustyn Kuśka, rodziców z obu stron 
+Marta Kula, mąż Wincenty, Elżbieta Kula 
+Edward Kocjan, Bolesław Dronszczyk, Maria i Karol 
Waleczek, pokrewieństwo 
+Józef Smołka, Maria Piecha, mąż Dominik, Augustyn 
Smołka, żona Berta, Ludwik Szymura, żona Marta,  
syn Edmund, synowa Henryka 
+Krystyna Konieczny, mąż Leon, synowa Krystyna,  
Maria Nikel, mąż Ludwik (Got) 
+Paweł Machulec, żona Monika, Marta córka, Emil,  
Roman i Józef synowie, Florian Kukla, Maria żona,  
Rozalia, Pelagia i Bernadeta córki, syn Zygmunt, Józef  
Gembalczyk, Maria żona, Piotr Machulec, rodzice  
z obu stron (Bog) 
+Solwester Kołatek, rodziców z obu stron 
+Berta Podlińska 
+Irena Wojciechowska 
+Antoni Piecha, żona Franciszka, syn Serafin, Gertruda 
Piecha, Hieronim Sobik, Eufemia Sobik, mąż Filip,  
2 siostry, 2 braci, Wincenty Palarz, pokrewieństwo  
Kluger i Piecha, zmarłych z ulicy Żorskiej (Got) 
+Weronika i Zygfryd Zniszczoł, synowie Czesław  
i Henryk, Paulina i Fryderyk Matuszczyk, Anna  
i Alojzy Zniszczoł, Dariusz Grodowczyk 
+Stanisława Rabajczyk (Bog) 
+Wojciech Szewczyk, Jan Piełka, syn Mieczysław 
+Stanisław Kuśka, żona Maria 
+Ks. Józef Zuber, zmarłych rodziców i rodzeństwo 
+Zofia Sobik, mąż Brunon 
+Maksymilian Gabryś, 3 rocznica 
+Albertyna Henich, mąż Franciszek, synowa Elżbieta, 
Edward Pyszny (Got) 
+ Wilhelm Kuczera, żona Helena, synowa Marta,  
zięć Szczepan, rodziców (Bog) 
+Stanisław Sokołowski, żona Jadwiga, syn Waldemar, 
rodziców z obu stron (Bog) 
+Czesław Reselski, żona Gertruda, rodziców z obu stron, 
córka Dorota, syn Jan 
+Maksymilian Szymura, żona Helena, zięć Eryk,  

rodziców z obu stron (Rasz) 
+Stefan Malinowski, żona Leokadia, Bolesław Oleś (Bog) 
+Alojzy Marczyk, rodzice Anna i Alfred Marczyk,  
Otylia i Jan Podleśny 
+Alfred Dziwoki – od szwagra z rodziną 
+Helena i Franciszek Sieroń, rodziców z obu stron 
+Agata Matuszczyk – od chrześniaczki 
+Maria Kaletka, 7 rocznica (Got) 
+Leopold i Franciszka Szymura, Anna i Elżbieta córki,  
syn Walenty (Got) 
+Leopold i Albina Sobik, córka Irena, rodziców z obu 
stron (Bog) 
+Łucja Adamczyk (Bog) 
+Oskar Pustelny – 30-ty dzień po śmierci (Bog) 
+Edward Karwot, 10 rocznica, żona Franciszka,  
rodziców, Barbara Karwot 
+Alojzy Dziwoki (Rasz) 
+Robert i Krystyna Musiolik, rodzice Albina i Józef,  
Jan i Franciszka 
+Dorota i Herbert Drzęźla, rodzice Berta i Antoni,  
Wilhelm i Otylia 
+Kazimiera Olszewska, Lidia Pińczak, Maria Mazurek, 
Agnieszka Sołtawa, Emilia Klejnot, Regina Mura 

 
Sobota – 26.05.2012r.                         WSPOMNIENIE 

ŚW. FILIPA NEREUSZA  
7.oo +Piotr Niesporek, Edward Skałbania, żona Regina, 

Marian Pyżalski, Maria żona (Got) 
11.oo SP 16 75 Lecie 
14.oo 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 80 rocznicy urodzin 

Agnieszki Piontek, z podz. za otrzymane łaski  
z prośbą o dalsze. TD 

15.oo 1/ Do Opatrzności Bożej z okazji 80 rocznicy urodzin 
Hildegardy Palarz oraz w intencji córek z rodzinami,  
z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze. TD. 

 2/ Do Opatrzności Bożej z okazji 50 rocznicy urodzin 
Ilony Musiolik oraz w intencji dzieci z rodzinami,  
z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze. TD. 

17.oo 1/ W intencji Matek całej parafii 
 2/+ Felicyta Oleś, Jan Kukułka (Bog) 
 

Niedziela – 27.05.2012r.   UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA 
DUCHA ŚWIĘTEGO 

7.oo +Roman Orszulik (Bog) 
8.3o +Krystyna Kuczera (Bog) 
1o.oo +Alojzy Hartman, na pamiątkę urodzin 
11.3o Do Opatrzności Bożej z okazji 5o lat małżeństwa 

Stefanii i Pawła Oleś, z podz. za otrzymane łaski  
z prośbą o dalsze. TD 

16.oo +Jan Adamski, pokrewieństwo Adamski, Budny (Bog)
 

Poniedziałek – 28.05.2012r.     ŚWIĘTO NMP, MATKI 
KOŚCIOŁA  

7.oo +Władysław i Emilia Martyniak 
10.oo +Elżbieta Kornas, na pamiątkę 100 rocznicy urodzin 
17.oo 1/Apostolat Maryjny i Akcja Katolicka 
 2/+Aniela i Jan Abrachamczyk (Bog) 
 

Wtorek – 29.05.2012r.                        WSPOMNIENIE 
ŚW. URSZULI LEDÓCHOWSKIEJ  

7.oo 1/+Alojzy Zniszczoł, 17 rocznica, rodzice Paweł  
i Łucja, 2 szwagrów (Bog) 

 2/+Jan Wencka, zięć Benedykt, Franciszek  
Wawoczny (Bog) 

17.oo 1/+Renata i Erwin Piontek, rodziców z obu stron (Bog)
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 2/+Ewald Buchalik 
 

Środa – 30.05.2012r.                          WSPOMNIENIE 
ŚW. JANA SARKANDRA  

7.oo 1/+Marta Dziwoki, mąż Jan, syn Jan (Bog) 
2/+Tadeusz Koziołek – od sąsiadów 

17.oo 1/+Marian Jurczyk (Bog) 
 2/+Walenty Jurczyk (Got) 
 

Czwartek – 31.05.2012r.                               ŚWIĘTO 
NAWIEDZENIA NMP 

7.oo 1/Na cześć Chrystusa za wszystkich biskupów, ka-
płanów, kleryków, zgromadzenia zakonne oraz o 
nowe powołania kapłańskie i zakonne – zamawiają 
Gotratowice 

 2/+Aleksandra Grzybek – na pamiątkę urodzin 
12.oo Ślub: Tymińska Monika – Sobczak Krzysztof 
17.oo 1/+Aniela Pomykoł, Maria Adamczyk, mąż Jan, 

Zofia Pomykoł, mąż Alfred (Bog) 
 2/+Katarzyna Dronszczyk, 2 mężów, Małgorzata 

Dronszczyk (Bog) 
 

Piątek – 01.06.2012r.    WSPOMNIENIE ŚW. JUSTYNA 

7.oo 1/+Wynagrodzenie NSPJ i Niepokalanemu Sercu 
NMP za grzechy świata oraz w intencji członków SH 
i kapłanów naszej parafii oraz +ks. Józefa 

 2/+Maria i Antoni Smołka 
17.oo 1/Do NSPJ w intencji rodzin wielodzietnych oraz 

czcicieli NSPJ 
 2/+Nikodem Ogierman, na pamiątkę urodzin (Bog) 
18.oo Msza św. dla młodzieży 
 

Sobota – 02.06.2012r. 

7.oo 1/Do Niepokalanego Serca NMP – za parafian 
 2/+Tomasz Szostek 
15.oo W intencji rocznika 1977 SP z Boguszowic 
16.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 50 urodzin Antoniego 

Ogierman, z podz. za otrzymane łaski z prośbą  
o dalsze. TD 

17.oo 1/+Jan Kampczyk, rodziców z obu stron, rodzeń-
stwo, Helena Fudala (Bog) 

 2/Do Opatrzności Bożej z okazji 25 lat małżeństwa 
Bernadety i Mariana Zimończyk oraz z okazji 50 
rocznicy urodzin Mariana, z podz. za otrzymane 
łaski z prośbą o dalsze. TD 
3/+Walter Matuszczyk, 2 rocznica, rodziców z obu 
stron (Bog) 

 
Niedziela – 03.06.2012r.                    UROCZYSTOŚĆ 

NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY 
7.oo Od gradu w intencji Raszowca (święcenie świec) 
8.3o +Antoni i Agnieszka Lampart, Jerzy Kalkowski, 

rodziców i rodzeństwo z rodzinami (Bog) 
10.oo 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 75 rocznicy urodzin 

Małgorzaty Kozik,  z podz. za otrzymane łaski  
z prośbą o dalsze oraz z okazji 18 rocznicy urodzin 
wnuków Daniela i Szymona oraz w intencji dzieci  
z rodzinami. TD 

 2/+Kazimierz Kozik, 2 rocznica, wnuk Andrzej,  
Robert Sobik, żona Helena, Agnieszka i Elżbieta cór-
ki, syn Edward, Wiktor syn, żona Blandyna, syn Józef, 
żona Rozalia, Ludwik Kozik, żona Marta, 2 synów,  
2 córki, 3 zięciów, Ewa Liszka, Maria Szal (Got) 
3/Do Opatrzności Bożej z okazji 18 rocznicy urodzin 

Konrada Stajer z Gotartowic, z podz. za otrzymane 
łaski z prośbą o dalsze. 

11.3o 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 80 rocznicy urodzin 
Marii Kirsek z Raszowca, z podz. za otrzymane łaski 
z prośbą o dalsze. TD 

 2/Do Opatrzności Bożej z okazji 50 lat małżeństwa 
Eryki i Józefa Michalskich z Boguszowic, z podz.  
za otrzymane łaski z prośbą o dalsze. TD 

13.oo Ślub: Anioł Joanna – Wilczyński Dariusz 
16.oo +Józefa Zybała, mąż Stanisław, Stanisław Strzyż 
 

Poniedziałek – 04.06.2012r. 

7.oo 1/+Feliks Pomykoł, rodzice Anna i Wiktor (Bog) 
 2/+Bernard Garbocz, rodzice Marta i Wilhelm (Bog) 
17.oo 1/+Erwin Remiarz 
 2/+Franciszka i Alojzy Podleśny (Got) 
 

Wtorek – 05.06.2012r.                        WSPOMNIENIE 
ŚW. BONIFACEGO  

7.oo 1/+Aniela Benisz, 3 rocznica, rodziców (Got) 
 2/Do Opatrzności Bożej z okazji urodzin Ilony  

Janyga, z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze. 
17.oo 1/+Anna Szotek, na pamiątkę urodzin, mąż  

Aleksander, syn Antoni, zięć Ryszard (Bog) 
 2/+Roman Benisz w rocznicę śmierci (Got) 
 

Środa – 06.06.2012r. 

7.oo  
11.oo Ślub: Karolina Popek – Kamil Baraniec   
12.oo Ślub: Anna Hartman – Dawid Szychowski 
17.oo 1/+Stefan Ciszewski, 1 rocznica 
 2/+Feliks i Beata Potrawa, Jan i Maria Syrek (Bog) 
 

Czwartek – 07.06.2012r.                        BOŻE CIAŁO  

7.oo  
8.3o +Wiktor Wróbel (Bog) 
11.3o  
16.oo +Alojzy Konka, 12 rocznica, żona Aniela, rodziców 

z obu stron (Got) 
 

Piątek – 08.06.2002r.    WSPOMNIENIE ŚW. JADWIGI  

7.oo  
17.oo 1/+Franciszek Muras (Rasz) 
 2/+Roman Pawlas, 10 rocznica (Bog) 
 

Sobota – 09.06.2012r. 

7.oo +Anna Sobik, 3 rocznica (Bog) 
11.oo Ślub: Karolina Warias – Marek Nowak 
17.oo 1/+Stanisław Cincio (Got) 
 2/Z okazji urodzin ks. Marcina 

3/+Łucja Danel, mężowie Otton i Marian, Elżbieta 
Filipowska, mąż Józef (Bog) 

 
Niedziela – 10.06.2012r.        X NIEDZIELA ZWYKŁA  

7.oo Świecka Rodzina Franciszkańska  - urodziny  
8.3o +Maria Nikel (Rasz) 
10.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 30 lat małżeństwa 

Urszuli i Czesława Pytlik z Gotartowic oraz 50  
urodzin Urszuli , z podz. za otrzymane łaski z prośbą 
o dalsze oraz w intencji całej rodziny. TD 

11.3o Do Opatrzności Bożej z okazji 25 lat małżeństwa 
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Bożeny i Damiana Wiaterek, z podz. za otrzymane 
łaski z prośbą o dalsze. TD 

16.oo 1/+Franciszka i Franciszek Pierchała, Henryk i Cze-
sław synowie (Got) 
2/Do Opatrzności Bożej z okazji 50 lat małżeństwa 
Marii i Eugeniusza Szwedy z Gotartowic, z podz.  
za otrzymane łaski z prośbą o dalsze. TD 

 
Poniedziałek – 11.06.2012r.               WSPOMNIENIE 

ŚW. BARNABY  
7.oo  
17.oo 1/+Anna Szymura, 1 rocznica 
 2/+Elżbieta Cieśla, 1 rocznica 
 

Wtorek – 12.06.2012r.    WSPOMNIENIE BŁ. JÓZEFA 
CZEMPIELA I EMILA SZRAMKA  

7.oo +Łucja Kionka, Leon Sobik, Anna żona, Krystian 
Nowrot, dusze w czyśćcu cierpiące 

17.oo 1/+Danuta Oleś, 2 rocznica, rodziców (Bog) 
 2/+Edward Musioł (Got) 
 Środa – 13.06.2012r.                          WSPOMNIENIE 

ŚW. ANTONIEGO Z PADWY  
7.oo 1/+Rajmund Podleśny, 7 rocznica (Bog) 
 2/+Kazimierz Pierchała, rodziców z obu stron (Got) 
17.oo 1/+Wanda Sobik, 1 rocznica 
 2/+Maria Jurczyk, Paweł Sobik, rodziców z obu 

stron     
19.oo Nabożeństwo Fatimskie 
 

Czwartek – 14.06.2012r.                    WSPOMNIENIE 
BŁ. MICHAŁA KOZALA  

7.oo 1/+Alojzy Pierchała (Bog) 
 2/+Zofia Mandel, mąż Józef, Franciszka Mandel, syn 

Józef, córka Maria, mąż Alojzy, wnuczka Barbara, 
Konstanty Liszka, żona Anna, syn Roman, zmarłych 
sąsiadów (Bog) 

14.oo Ślub: Ewa Grzelak – Sebastian Nastulla 
17.oo 1/+Bernard Sobik, 1 rocznica 
 2/+Jan Wodniok, 17 rocznica, Łucja Smołka, 20 

rocznica, mąż Emil, Maria i Paweł Wodniok (Bog)                      
 

Piątek – 15.06.2012r.                 UROCZYSTOŚĆ NSPJ 

7.oo 1/+Ks. Infułat Edward Tobola 
 2/+Małgorzata Zimończyk, mąż Roman, rodziców  

i teściów, Gabriela Piechaczek   
12.oo Ślub: Aneta Białecka – Marek Urban 
17.oo Msza św. na cmentarzu 
 

Sobota – 16.06.2012r.                         WSPOMNIENIE 
NIEPOKALANEGO SERCA NMP  

7.oo 1/+Antoni Liszka, żona Julianna, zięć Norbert (Got) 
 2/+Emilia Kocyba, rodziców i rodzeństwo (Bog)     
11.oo Ślub: Joanna Kusz – Łukasz Lach 
12.oo Ślub: Katarzyna Podleśny – Damian Puszczewicz 
 5.oo Zakończenie roku formacyjnego END 
17.oo 1/+Anna Cofalik, 7 rocznica, mąż Szymon, rodziców 

z obu stron (Bog) 
 2/Do Opatrzności Bożej z okazji 25 lat małżeństwa 

Małgorzaty i Marka Dudek oraz z okazji 18 urodzin 
syna Szymona, z podz. za otrzymane łaski z prośba  
o dalsze. TD 

 
Niedziela – 17.06.2012r. 

7.oo Za ofiarodawców z Gotartowic 

8.3o +Alfred Kula w rocznicę śmierci, żona Helena (Bog) 
10.oo +Paweł Szulik (Kop) 
11.3o Za parafian SUMA ODPUSTOWA     
14.15 Chrzty i roczki: Milena Merta,  
16.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 18 urodzin Ilony 

Pope, z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze. 
 

Poniedziałek – 18.06.2012r. 

7.oo 1/+Zofia Ogierman, 6 rocznica, rodziców z obu 
stron, Dominik Ogierman  

 2/Do opatrzności Bożej z okazji 30 lat małżeństwa 
Danuty i Henryka Przybylskich, z podz. za otrzyma-
ne łaski z prośbą o dalsze. TD 

17.oo 1/+Małgorzata i Paweł Sobik, na pamiątkę urodzin 
 2/+ks. Alojzy Motyka, rodziców i rodzeństwo (Bog) 
 

Wtorek – 19.06.2012r. 

7.oo 1/+Stanisław Witala 
 2/+Maria Matuszek, 2 rocznica 
17.oo 1/+Łucja i Henryk Śmiatek, rodziców z obu stron, 

Walter Matuszczyk, Bronisława i Zygmunt Jano-
wicz, Jan i Zofia Garbocz (Bog) 

 2/+Wincenty i Stanisława Adamski, 3 synów, po-
krewieństwo Adamski, Biczysko 

 
Środa – 20.06.2012r. 

7.oo 1/+Zygfryd Merkel, 36 rocznica (Bog) 
 2/+Robert i Anna Gembalczyk, Albert, Regina i 

Róża Rugor, rodziców z obu stron (Got) 
17.oo 1/+Klara Dziewior (Bog) 
 2/+Józef Rozkoszek (Got) 
 

Czwartek – 21.06.2012r.                    WSPOMNIENIE 
ŚW. ALOJZEGO GONZAGI  

7.oo 1/+Wilhelm Matuszczyk, żona Otylia (Bog) 
 2/+Alojzy Ostrzołek (Bog) 
17.oo 1/+Ryszard Buchalik, na pamiątkę urodzin, Marta i 

Fryderyk Polok, bracia Alfred i Reinhold, Henryk 
Polok (Bog) 

 2/+Katarzyna Zawadzki, mąż Jan (Rasz) 
 

Piątek – 22.06.2002r. 

7.oo 1/Za Żywych członków Różańca 
 2/+Roman Zimończyk, 3 rocznica, żona Małgorzata 

(Bog)   
12.oo Ślub: Anna Zięciowska – Rafał Suliga 
17.oo 1/+Stefan Karwot, ojciec Wiktor, matka Lidia (Bog) 
 2/+Marta Oleś, 11 rocznica, mąż Gerard, zięć Igna-

cy, rodziców (Bog) 
 

Sobota – 23.06.2012r. 

7.oo 1/+ks. Józef Zuber – od członków SH 
 2/+Jan Przeliorz, Maria żona, zięć Leon Szopa (Got)    
11.oo Ślub: Dorota Brodowska – Marcin Konieczko 
17.oo 1/+Maria Małysa, 5 rocznica (Bog) 
 2/+Józef Hajnisz, żona Florentyna, Oskar Hajzyk (Got)
 

Niedziela – 24.06.2012r.                    UROCZYSTOŚĆ 
NARODZENIA ŚW. JANA CHRZCICIELA  

7.oo Od gradu w intencji Gotartowic (święcenie świec) 
8.3o 1/+Janina Skrzypiec, maż Joachim, syn Andrzej, 

Kunegunda Zawadzka, rodziców z obu stron (Rasz) 
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2/+Ireneusz Kapek, 6 rocznica  
10.oo Do Opatrzności Bożej i MB Nieustającej Pomocy  

z okazji 50 lat małżeństwa Marii i Wacława  
Maćczak, z podz. za otrzymane łaski z prośbą  
o dalsze oraz w intencji dzieci z rodzinami. TD 

11.3o Do Opatrzności Bożej z okazji 45 lat małżeństwa 
Ireny i Huberta Figas oraz 15 lat małżeństwa córki 
Jolanty i Zbigniewa Pastuszko, z podz. za otrzymane 
łaski z prośbą o dalsze. TD   

13.oo Ślub: Anna Staszczyk – Piotr Czempiel 
16.oo +Leszek Skrzypiec, 1 rocznica 
  
 

Przygotowały panie: Aurelia Oleś i Kornelia Mokry 

Kronika parafialna 
Chrzty: 

Sebastian Koś, Wojciech Kozielski, Antoni Sienica, Maja 
Woźniak, Magdalena Marzec, Jakub Pajonk, Lena Osiak, 
Tymoteusz Górecki, Maja Mędrala, Anna Florian, Zofia 
Szkopiak, Natalia Kościuczuk, Adam Cofalik, Bartosz Bie-
gun, Eliza Mura, Zuzanna Jaśko, Hanna Tarkowska, Lena 
Juraszczyk, Antoni Jakubik, Karol Buchta, Lena Czenczek, 
Dawid Lukanek, Kamil Ferens, Oliwia Goraus, Zofia Ra-
decka, Antoni Pasławski, Dorota Hulin, Vanessa Zientek, 
Artur Baudler 
 

Śluby: 

Janas Jarosław – Wójcik Anna 
 

Pogrzeby: 

Grobelny Anna  12.03.1937 – 12.02.2012 
Torbicki Henryk  24.01.1935 – 22.02.2012 
Koziołek Tadeusz  19.03.1938 – 24.02.2012 
Karwot Franciszka  04.10.1932 – 05.02.2012 
Woźniok Paweł  13.08.1926 – 28.02.2012 
Szymura Roman  19.11.1936 – 29.02.2012 
Szymura Alojzy  03.10.1927 – 04.03.2012 
Łatas Franciszek  18.09.1940 – 04.03.2012 
Groborz Józef  27.11.1933 – 07.03.2012 
Papierzyński Sławomir  02.02.1975 – 07.03.2012 
Dziwoki Alfred  11.04.1928 – 10.03.2012 
Kempa Maria  04.05.1927 – 16.03.2012 
Pakura Helena  20.05.1952 – 17.03.2012 
Orszulik Roman  28.10.1935 – 17.03.2012 
Dziurok Irena   21.02.1949 – 20.03.2012 
Masłowska Anna  18.06.1951 – 25.03.2012 
Gruszka Brunon  08.04.1919 – 24.03.2012 
Konsek Lidia  06.06.1936 – 26.03.2012 
Pustołka Józef  22.03.1954 – 28.03.2012 
Hendzel Jan  19.04.1953 – 29.03.2012 
Głuchowski Edmund  15.01.1963 – 30.03.2012 
Jurczyk Dorota  21.01.1928 – 05.04.2012 
Dąbrowski Bronisław  28.08.1960 – 04.04.2012 
  
 

Przygotowały panie: Aurelia Oleś i Kornelia Mokry 

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 24 czerwca 2012 r. 
Materiały przeznaczone do druku  

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

papierowej najpóźniej do dnia 15 czerwca 2012 r. 
 

Telefony kontaktowe w sprawie Domu Po-
grzebowego: 

 
Pan Hubert Figas:   tel. kom.  0511 076 934 

 
Całodobowy Zakład Pogrzebowy STYX:    
032- 42 20 361,   tel. kom. 0601 530 578 
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Niedziela Palmowa 
Męki Pańskiej 

 

W niesprzyjających warunkach at-
mosferycznych obchodziliśmy w tym 
roku Niedzielę Palmową rozpoczy-
nającą Wielki Tydzień. Na pamiątkę 
triumfalnego wjazdu Chrystusa do 
Jerozolimy miała miejsce procesja  
z palmami dookoła kościoła. 

 

Wielki Czwartek 

Msza św. Wieczerzy Pańskiej rozpoczę-
ła w Wielki Czwartek Święte Triduum 
Paschalne – najważniejszy dla chrześci-
jan okres roku liturgicznego. Tradycyjnie 
jednym z punktów uroczystości był ob-
rzęd umycia nóg dwunastu mężczy-
znom na pamiątkę umycia nóg Aposto-
łom w Wieczerniku, tzw. Mandatum. 

 
„Wielki Czwartek, pamiątka Wieczerzy Pańskiej, stawia nam przed oczy Jezusa, który ustanawia Eucharystię  
i Sakrament Kapłaństwa jako najwyższy znak swojej miłości. Pozostawia nam ten niezwykły testament miłości, 
aby zawsze i wszędzie trwała tajemnica Jego Ciała i Krwi oraz by ludzie mieli dostęp do niewyczerpanego źródła 
laski.”               Jan Paweł II 

 
 

 
 

 
 

 
.  
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Na zakończenie wielko-czwartkowej liturgii 
przeniesiono Najświętszy Sakrament  
do tzw. „ciemnicy” – ołtarza adoracji. 

 

Wielki Piątek 
 

W tajemnicy Wielkiego Piątku po Liturgii 
Słowa, której centrum stanowiło uroczyste 
czytanie Męki Pańskiej wg św. Jana na-
stąpiła rozbudowana modlitwa powszech-
na i Adoracja Krzyża. Po Komunii Świętej 
nastąpiło uroczyste przeniesienie Naj-
świętszego Sakramentu do Bożego Grobu. 
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Wielka Sobota 
 

W Wielką Sobotę tradycyjnie miało miejsce 
święcenie pokarmów, przychodzono do 
świątyni, by w ciszy adorować Najświętszy 
Sakrament w Grobie Pańskim. Sprawowana 
po zachodzie słońca liturgia Wigilii Paschal-
nej wprowadziła nas w Tajemnicę Zmar-
twychwstania. 
 

 

 

 
 

 
Procesja Rezurekcyjna 

.  

 
 

 
Święcenie pokarmów 

 
Liturgia Światła – po święcenie ognia i Paschału 

 
Liturgia Chrzcielna – po święcenie wody 

.  
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Spotkanie 
sprawozdawcze 
Rady Dzielnicy 
Boguszowice 

 
 

W poniedziałek 12. marca w 
Boguszowicach odbyło się 
spotkanie sprawozdawcze 
Rady Dzielnicy, którego go-
śćmi byli Prezydent Adam 
Fudali oraz Przewodniczący 
Rady Miasta Andrzej Woja-
czek. 

— czytaj str. 20 
 

 
Przyjęcie kan-
dydatów na 
ministrantów 
 
23. lutego br., podczas Mszy 
św. szkolnej, do naszej 
wspólnoty ministranckiej zo-
stała włączona grupa nowych 
kandydatów.  

 
 

— czytaj str. 18  
 

Foto: an. Michał Rosi ński  
 

Z kącika gospodarczego 

 

Wraz z nadejściem wiosny ruszyły prace finalizujące 
podłączenie Kościoła i naszego Domu Parafialnego do 
nowej kanalizacji. 

— czytaj str. 5 
 

 

„Serce Ewangelii” miesięcznik parafii  
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa 

w Rybniku - Boguszowicach + Redaktor prowa-
dzący: Lucjan Rugor + Adres redakcji: probostwo, 

ul. Małachowskiego 38,  
44-251 Rybnik-Boguszowice, tel. 32-42-20-322 +  

e-mail: serce_ewangelii@op.pl + Internet: 
www.boguszowicestare.pl + Nakład: 1.400 egz. 

ofiara za gazetkę 

3,00 zł 

 
 

 
 


	197-maj_2012_kolor(1-4)
	197-maj-2012_tekst _5-17
	197-maj-2012_tekst_18-32
	197-maj-2012_kolor _33-36_

