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„A żołnierze uplótłszy koronę z cierni, włożyli Mu ją na głowę i okryli 
Go płaszczem purpurowym.”                                                        J (19, 3) 
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Tradycyjne słowo ks. Pro-
boszcza na zakończenie 
Starego Roku oraz statysty-
ka parafialna za 2018 r.     
  

– czytaj str. 7-9, 16 
 

2 kwietnia swoje urodziny  
będzie obchodził ks. Karol 
Płonka, a 27 kwietnia – ks.  
Andrzej Rudolf. Msza św. 
urodzinowa w intencji ks. 
Karola zostanie odprawiona 
we wtorek 2 kwietnia o 
godz. 17.0o, a w intencji ks. 
Andrzeja – w sobotę 27 
kwietnia o godz. 17.oo. Ser-
decznie zapraszamy do 
modlitwy w  intencji soleni-
zantów. 
 

W środę popielcową rozpo-
częliśmy Wielki Post -  czas 
przemiany i nawrócenia, do 
którego skłania nas słowo 
Boże i przeżywanie tajemni-
cy zbawczej krzyża Chry-
stusowego. W okresie Wiel-
kiego Postu zapraszamy w 
każdy piątek o godz. 16.oo 
na nabożeństwo Drogi 
Krzyżowej z Kazaniem Pa-
syjnym, a w niedzielę o 
godz. 15.3o na Gorzkie Żale. 
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Mikołaj 2018 

W czwartek 6 grudnia św. Mikołaj 
– biskup Miry był obecny na po-
rannych roratach oraz odwiedził 
w naszej parafii rodziny, od któ-
rych otrzymał zaproszenie. Tra-
dycyjnie była to inicjatywa naszej 
młodzieży. 

 
Roraty 2018  

Cieszymy się z wysokiej fre-
kwencji najmłodszych na ubie-
głorocznych roratach. Niewąt-
pliwie była ona zasługą pomy-
słowości i zaangażowania ks. 
Karola. Poniżej krótka fotorela-
cja z ubiegłorocznych rorat. 

 

 
 

 

 

 
Święty Mikołaj na roratach 
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Wspomnienie  
św. Barbary 

Tradycyjnie 4 grudnia w liturgiczne 
wspomnienie św. Barbary, podczas uro-
czystej Mszy św. o godz. 9.00 modliliśmy 
się w intencji wszystkich górników  
i ich rodzin. Po Eucharystii górnicy spo-
tkali się przy kawie na Probostwie. 

 

 
 
 

Święto patronalne Dzieci Maryi 
  
W sobotę 8 grudnia przypadała w ubiegłym roku Uroczystość Niepokala-
nego Poczęcia NMP. Z tej okazji nasza wspólnota Dzieci Maryi obchodzi-
ła swoje święto patronalne. Dzieci w czasie Eucharystii otrzymały cudow-
ne medaliki, zaś po jej zakończeniu spotkały się wraz z rodzinami przy 
stole w Domu Parafialnym. 

 

 

 
Fotorelacja z ubiegłorocznych rorat 

 

 

 

 



serce ewangelii 4 

Spotkanie chóru „Cor Jesu” 
W czwartek 13 grudnia w Domu Parafialnym miało miejsce 
przedświąteczne spotkanie naszego chóru „Cor Jesu”, połączo-
ne z próbą.  

Wigilia na Starej Farze 
Tradycyjnie, jak co roku Zespół Charytatywny 
przygotował wigilię dla osób, które przez cały rok 
korzystają z gorących posiłków w naszej para-
fialnej ochronce. 

 
Spotkanie rodzin Dzieci Maryi w Domu Parafialnym 

 
Gościem na próbie naszego chóru był ks. Proboszcz 

 

 

 

 

 

 
 
 

Roraty najmłodszych

 
Panie z Zespołu Charytatywnego w trakcie  

przygotowań do wigilii na Starej Farze 
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Wspólne łamanie się opłatkiem 

Betlejemskie  
Światło Pokoju  

Tradycyjnie w przeddzień wigilii boguszowiccy 
harcerze ze Stowarzyszenia „Ślady” odwiedzili 
Probostwo z Betlejemskim Światłem Pokoju.  

Pasterka A. D. 2018  

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

 
 

 
W ramach czuwania poetycko-pastorałkowego przed  

ubiegłoroczną Pasterką wystąpił Chór Appassionato 

 
W ubiegłorocznej wigilii wziął udział ks. Krzysztof 
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Po Pasterce harcerze zaprosili wszystkich na kubek 

gorącej herbaty 

 
 

 

 
 

Procesja z darami podczas Pasterki 

 

 

 

 

 

 

 
Homilię w czasie Pasterki wygłosił ks. Karol 
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Bogu i ludziom należy się wdzięczność za 
kolejny rok, który mogliśmy przeżyć.  

Tradycyjnie w tym miejscu wyrażamy wdzięcz-
ność poszczególnym osobom i grupom zaangażowa-
nym w życie naszej parafii. Bóg zapłać wszystkim 
animatorom naszych grup parafialnych, którzy gorli-
wie pomagają kapłanom w budowaniu i podtrzymaniu 
małych wspólnot. Należą do nich jak zawsze: Mini-
stranci, Dzieci Maryi, Oaza młodzieżowa, Oaza 
Domowego Kościoła, Ekipy „Notre-Dames”, Ruch 
Rodzin Szensztackich, Świecka Rodzina Francisz-
kańska, Wspólnota Żywego Różańca, Arcybractwo 
Straży Honorowej NSPJ, Apostolat Maryjny, Gru-
pa Pielgrzym, Zespół Charytatywny, Grupa AA,  
a także Grupa Dekoracyjna czy też nasza Duszpa-
sterska Rada Parafialna. Dziękujemy osobom za-
angażowanym w przygotowanie młodzieży do przy-
jęcia sakramentu bierzmowania i małżeństwa. 
Dziękujemy naszemu Chórowi „Cor Jesu” na czele z 
panem Stanisławem i śpiewającym razem z panią 
Mirelą w Chórze Kameralnym „Appassionato”. 
Bóg zapłać świeckim szafarzom nadzwyczajnym, od 
których oczekujemy jeszcze większej pomocy w czasie 
rozdawania Komunii św. Jesteśmy również otwarci na 
rozmowy z nowymi kandydatami pragnącymi przygo-
tować się do tej pięknej posługi. Pamiętamy o Zespole 
Charytatywnym na czele z  panią Kornelią Mokry  
i wspomagającą Ją córką Anią. Dziękujemy wszyst-
kim zaangażowanym w nasze Kolonie Charytatywne  
i wyjazd ministrancki do Białki Tatrzańskiej. Trady-
cyjnie dziękujemy Firmie „Dronszczyk – Król”  
i „Potrawa” za wspieranie naszej kuchni charytatyw-
nej oraz wszystkim, którzy kontaktują się w tej spra-
wie z panią Kornelią Mokry bądź bezpośrednio z moją 
osobą. Dziękuję również pani Annie Mura z Bogu-
szowic, państwu Mura z Gotartowic za wsparcie 
pieniężne naszych inicjatyw parafialnych i dzieł chary-
tatywnych. Panu Kalkowskiemu za troskę o nasze 
zegary i oświetlenie ledowe na wieży kościelnej  
i naszemu informatykowi Markowi Paweli z Gotar-
towic. Bóg zapłać Redaktorowi Naczelnemu „Serca 
Ewangelii” panu dyrektorowi Lucjanowi Rugorowi 
i wszystkim piszącym do naszej gazetki parafialnej. 
Dziękujemy organizatorom wszelkich imprez na tere-
nie parafii jak chociażby Dzień Dziecka czy Korowód 
i Festyn Dożynkowy, gry i konkursy organizowane 
przez naszych harcerzy oraz kolędowanie. Naszym 
harcerzom, rodzinie Liszka za wszelką inicjatywę  
i pomoc. Panu inżynierowi Joszko za prowadzenie 

naszych ksiąg obiektów parafialnych i - wspierają-
cemu zawsze moją osobę - panu inspektorowi Fran-
ciszkowi Rubinowi. Stale obecnemu i aktywnemu 
gospodarczo w naszej parafii panu Hubertowi Fi-
gasowi oraz jego kolegom i współpracownikom, do 
których należą: Kazimierz Kuczera,  Piotr i Da-
mian Zającowie,  Michałowicz Bogusław, Kraw-
czyk Bogdan, Goraus Piotr, Michał Gąsior oraz 
pan Tomasz Buchalik transportujący na bardzo 
korzystnych warunkach  węgiel do naszego kościoła 
i Domu Parafialnego. 

Serdeczne dziękujemy naszym malarzom - panom 
Śmiatkom również za instalowanie plakatów ewange-
lizacyjnych. Panu Torbickiemu za stałą opiekę nad 
instalacją elektryczną i wymianę żarówek w kościele  
i w Domu Parafialnym, a obecnie zaangażowanemu 
również w naszej kotłowni parafialnej. Dziękujemy 
wszystkim, którzy pełnią swoje obowiązki na naszym 
cmentarzu oraz osobom i firmom remontowym, na-
prawczym i usługowym - które pracowały w tym roku 
na naszych obiektach parafialnych. Należą do nich 
panowie: Janusz Gawęda, Damian Korduła i Kru-
szyński Sebastian. 

Wyrażając słowo podziękowania trzeba wy-
mienić tych, którzy na co dzień współpracują  
z proboszczem. Należą do nich: nasi panowie  
kościelni, osoby grające na organach oraz panie  
w kancelarii parafialnej. Jakże ważne są również 
funkcje pań utrzymujących czystość w naszej świą-
tyni, pomieszczeniach Domu Parafialnego na probo-
stwie i wokół naszych obiektów parafialnych czym 
zajmują się państwo Kuczerowie.  Dbającej o kwiaty 
pani Bernadecie od dekoracji (kiedyś pani Sylwii). 
Dziękujemy naszym paniom gospodyniom – pani 
Bogusi i pani Jance. Bóg zapłać palaczom CO, któ-
rzy w dzień i w nocy troszczą się, aby była właściwa 
temperatura w kościele, w Domu Parafialnym, na Sta-
rej Farze i w pomieszczeniach budynku Starego Domu 
Parafialnego. Przy okazji dodam, że na terenie Domu 
Parafialnego zorganizowaliśmy w grudniu profesjo-
nalny kurs palaczy  CO, po którym certyfikat zawo-
dowy zyskało 3 naszych panów. Dziękujemy tym, 
którzy dbają o nasz Dom Pogrzebowy poprzez udo-
stępnianie go wiernym, organizowanie modlitwy  
i utrzymywanie czystości. Wszystko to dokonuje się 
pod kontrolą i szczególnym zaangażowaniem pana 
Huberta. Warto przypomnieć, że 26 października 
2018 roku obchodziliśmy 10 rocznicę istnienia naszej 

Tradycyjne słowo wdzięczności  
i podsumowania 2018 Roku 
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Kaplicy Pogrzebowej . Do końca roku 2018 w naszej 
kaplicy odnotowano 1257 zmarłych. 

 Dziękujemy przedstawicielom samorządów 
dzielnicowych, panu Jankowi Murze za  zaintereso-
wanie problemami administracyjnymi parafii gdy jest 
taka potrzeba a także paniom katechetkom, nauczycie-
lom i dyrektorom placówek oświatowych za dobrą 
współpracę. 

Serdecznie dziękujemy naszym kapłanom –  ks. 
Tomaszowi Stolarskiemu którego zastąpił ks. An-
drzej Rudolf oraz ks. Karolowi Płonce, który w 
sposób żywy i nieprzeciętny daje świadectwo swojej 
gorliwości duszpasterskiej. Za ich świadectwo wia-
ry, pracowitość i dobrą współpracę z proboszczem 
parafii. Księdzu Andrzejowi Szorkowi, emerytowa-
nemu proboszczowi z Boryni, księdzu infułatowi 
Rudolfowi za okazjonalną pomoc duszpasterską w 
parafii oraz odprawianie naszych intencji mszal-
nych w Domu Księży Emerytów przy katowickiej 
Kurii. Księdzu Leszkowi Szewczykowi, dr habilito-
wanemu nauk teologicznych w zakresie homiletyki z 
Uniwersytetu Śląskiego dziękujemy za przeprowadze-
nie rekolekcji wielkopostnych. Modlimy się ciągle o 
nowe i dobre powołania do życia kapłańskiego i za-
konnego. Panu Bogu polecamy Łukasza Torbickiego, 
który przyjął w omawianym roku 2018 tym święcenia 
kapłańskie u Ojców Salezjanów w Krakowie.  

Jak wiemy udało się nam również zrealizować 
prosty film dokumentalny przedstawiający na tle krót-
kiego rysu historycznego piękno naszej boguszowic-
kiej świątyni z jej wewnętrznymi elementami. Dzięku-
ję głównie księdzu Tomaszowi, skrzypaczce pani Ju-
stynie Dzierbickiej i panu organiście Marcinowi za 
udział w realizacji tego filmu. Jego premiera odbyła 
się na kwietniowym  spotkaniu Duszpasterskiej 
Rady Parafialnej. Obecnie film ten jest już skopio-
wany i będzie dostępny dla wszystkich zainteresowa-
nych. 

Po wyrażeniu wdzięczności Bogu i ludziom do-
konujemy tradycyjnego podsumowania naszych 
poczynań gospodarczych na przestrzeni roku 2018. 
Należą do nich: 

1. Naprawa i uruchomienie hydroforu w Domu Para-
fialnym. 

2. Uzupełnienie płytek podłogowych w kotłowni. 

3. Wymiana tablicy bezpiecznikowej na terenie in-
stalacji elektrycznej kościoła.  

4. Wymiana deflektora w piecu na Starej Farze.  

5. Naprawa uszkodzonego podestu przy głównym 
wejściu do Domu Parafialnego. Wyrównanie po-
wierzchni betonowej i pokrycie bocznej części po-
destu nowymi kafelkami. 

6. Uzupełnienie ubytków w tynku w dolnej części 
kościoła od strony wschodniej. 

7. Wykonanie i zainstalowanie blach zabezpieczają-
cych okna w salce ministrantów przed nadmiarem 
wody deszczowej. 

8. Zainstalowanie głównego fotela w prezbiterium 
po całkowitej renowacji i umieszczeniu nowego ob-
razu przedstawiającego Jezusa przekazującego klu-
cze św. Piotrowi.  

9. Rozpoczęcie z użyciem rusztowań gruntownego 
czyszczenia ołtarzy i pozostałych elementów 
wnętrza świątyni z zastosowaniem preparatów za-
bezpieczających.  

10. Pomalowanie pokojów gościnnych w budynku 
Domu Parafialnego. 

11. Zakup nowych kwiatów i obsadzenie obejścia 
kościoła.  

12. Zakup pierwszej partii opału (eko-groszek) na 
Starą Farę i do kościoła. 

13. Uzupełnienie elementów ozdobnych na terenie 
placu kościelnego. 

14. Wymiana szyb w oknach prezbiterium. 

15. Naprawa i wymiana armatury łazienkowej  
w niektórych pomieszczeniach kościoła i farskiego 
ogrodu. 

16. Dokończenie generalnego czyszczenia ołtarzy  
i drogi krzyżowej w naszym kościele. 

17. Uzupełnienie oświetlenia na ambonie. 

18. Założenie nowych półek nad grzejnikami w poko-
jach gościnnych Domu Parafialnego. 

19. Uzupełnienie z pomocą Apteki „AVE” apteczek 
medycznych kościoła i Domu Pogrzebowego. 

20. Przeprowadzenie pozytywnej kontroli Sanepidu 
na terenie Domu Pogrzebowego (19.04.2018 r.) 

21. Naprawa pieca gazowego w kuchni charytatywnej 
na terenie Starej Fary. 

22. Naprawa chłodni oraz przeprowadzenie konser-
wacji klimatyzacji w pomieszczeniach Domu Po-
grzebowego. 

23. Przeprowadzenie corocznej kontroli kominiar-
skiej przez mistrza kominiarskiego na wszystkich 
obiektach kościelnych. 

24. Uzupełnienie kostką obejścia krzyża na Raszowcu 
i odnowienie jego elementów. 

25. Rozpoczęcie remontu pomieszczenia w miejscu 
byłej kwiaciarni na Starej Farze 

26. Zakup nowej kosiarki spalinowej. 
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27. Wymiana przewodów elektrycznych w dolnych 
pomieszczeniach Starej Fary. Obniżenie sufitu  
w pomieszczeniu gdzie znajdowała się kwiaciarnia 
i zainstalowanie nowego oświetlenia. 

28. Wymiana jednego z pionów rur wodociągowych. 

29. Odnowa powierzchni ścian w pomieszczeniu  
byłej kwiaciarni, położenie gładzi i pomalowanie. 

30. Zainstalowanie nowego gumolitu na podłodze  
w pomieszczeniach byłej kwiaciarni. 

31. Zainstalowanie Kancelarii Adwokackiej w po-
mieszczeniu dolnym Starej Fary z widokiem na 
plac farski.  

32. Położenie płytek na powierzchni ścian w dwóch 
pomieszczeniach łazienkowych na pierwszym pię-
trze.   

33. Przygotowanie pionu kanalizacyjnego pod dodat-
kową łazienkę na Starej Farze. 

34. Przygotowanie  do użytku  kolejnych  pomiesz-
czeń  Starej Fary przez położenie gładzi i poma-
lowanie ścian. 

35. Pomalowanie mieszkania dla księdza Andrzeja, 
naszego nowego wikarego w Domu Parafialnym. 

36. Zakup kolejnej partii eko-groszku na rzecz ogrze-
wania Kościoła z Domem Parafialnym  oraz Starej 
Fary. 

37. Zakup i położenie gumolitu w kolejnych czterech 
pomieszczeniach Starej Fary. 

38. Renowacja okna witrażowego „św. Barbary” 
zgodnie z założeniami sztuki witrażowej i z zacho-
waniem wskazań konserwatora zabytków. 

39. Oczyszczenie suchego drzewostanu z terenu 
Ogrodu Farskiego z pomocą OSP Gotartowice. 

40. Zabudowanie dwóch tablic na klepsydry po-
grzebowe ufundowanych przez  państwo Wała-
chów.  

41. Wyczyszczenie  boazerii sufitowej w domu po-
grzebowym. 

42. Pomalowanie ścian Domu Pogrzebowego. 

43. Przeprowadzenie szlifowania i pomalowania 
wszystkich drzwi kościelnych. 

44. Podwyższenie  studzienki kanalizacyjnej pomię-
dzy kościołem a Domem Parafialnym.   

45. Czyszczenia i serwisowania pieców znajdujących 
się w kotłowni kościelnej. 

46. Dalsza modernizacja kotłowni  Starej Fary oraz 
zakup i montaż drugiego  nowego pieca V klasy, 
zasilanego eko-groszkiem. 

47. Pospawanie i zainstalowanie na nowo uszkodzonej 
poręczy przy farskiej skarpie.  

48. Zakup pierwszej partii dachówki na remont dachu 
Starego Domu Parafialnego. 

49. Naprawa ekranu ledowego służącego do wyświe-
tlania pieśni mszalnych. Wymiana spalonego trans-
formatora.  

50. Wielokrotne naprawy i usuwanie usterek na na-
szych obiektach parafialnych. 

51. Transport 2 partii dachówki na rzecz Starego 
Domu Parafialnego. 

52. Przegląd chłodni i regulacja klimatyzatora w  ka-
plicy pogrzebowej. 

53. Naprawa ławki  kościelnej. 

54. Przeszkolenie palaczy CO w zakresie wykonywa-
nej funkcji. 

55. Usuwanie drobnych usterek na wszystkich na-
szych obiektach. 

Niech Bóg nam błogosławi na wszystko co jest 
przed nami i obdarzy nas radością i pokojem. 

Wdzięczny proboszcz, ks. Krzysztof Błotko  

To tyle tytułem podsumowania ubiegłego roku, 
ale jednocześnie wraz z rozpoczęciem kolejnego 
2019 kontynuowane są dalsze prace związane z 
troską o nasze obiekty parafialne. W tych pierw-
szych zimowych miesiącach mamy już za sobą mię-
dzy innymi: 

1. Naprawę i regulację głównych drzwi wejściowych 
do kancelarii. 

2. Naprawę głównych drzwi na probostwo. 

3. Wymianę trzech szyb w drzwiach wahadłowych  
bocznej nawy kościoła.  

4. Wymianę bojlera w kotłowni kościoła.  

5. Drobne usterki i naprawy. 

Kończy się powoli okres zimowy. Bogu dzięku-
jemy za pięknie przeżyty czas Bożego Narodzenia 
poprzedzony Adwentem z oryginalną formą RORAT, 
jak to często bywa w naszej parafii. Kapłani z wielką 
wdzięcznością wspominają czas odwiedzin duszpa-

SŁOWO  PROBOSZCZA – Nie tylko o sprawach  

                                        gospodarczych 
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sterskich. Z pewnością pozostają również miłe wspo-
mnienia po tegorocznych feriach zimowych. Cieszy-
my się również z nowych  inicjatyw i działań duszpa-
sterskich podejmowanych przez naszych animatorów i 
liderów grup w obecności naszych duszpasterzy. Dzię-
kujemy również wszystkim współorganizatorom na-
szego XIV Boguszowickiego Kolędowania, w którym 
wystąpili w naszej pięknej świątyni  laureaci szkolne-
go i przedszkolnego Konkursu Kolęd Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego nr 6 wraz z gościem spe-
cjalnym - zespołem UNIVERSE. Pozdrawiamy z mi-
łym wspomnieniem muzyków tego zespołu na czele z 
Heńkiem Czichem.  

Przed nami czas radosnego przedwiośnia i okres 
Wielkiego Postu, który już rozpoczęliśmy. W kalen-
darzu najbliższych tygodni zapisana jest między inny-
mi data 7-go kwietnia - Msza św. z udziałem Rodzin 
Komunijnych przed uroczystością I Komunii św. Sa-
ma Uroczystość Komunijna tradycyjnie odbędzie 
się w naszej parafii w I niedzielę maja. Tym razem 

jest to 5-go maja o godz. 11.3o. Jednocześnie przy-
pominam, że Nieszpory Komunijne  rozpoczną się 
w tym dniu  o 17.15.  Przy okazji warto dodać, że 
Sakrament Bierzmowania będzie udzielany w naszej 
parafii w środę 29 maja. Wcześniej jeszcze w okresie 
Wielkiego Postu będziemy przeżywali rekolekcje para-
fialne od soboty 6-go kwietnia do środy 10-go 
kwietnia. Rekolekcje na naszych szkół będą od 25-go 
do 27-go marca. Korzystając z okazji przypominam w 
tym miejscu, że czas pracy i służby w naszej kancelarii 
parafialnej został poszerzony o dodatkowe 4 godziny 
w środę od 8.oo do 12.oo.  

Trwając na modlitwie, czyli tym cichym, nieu-
stanym dialogu z Bogiem i podejmując swoje co-
dzienne obowiązki z radością prośmy Boga o błogo-
sławieństwo.  

Z serca pozdrawia, zawsze wdzięczny pro-
boszcz,  

ks. Krzysztof Błotko 

Zachęcamy do dalszej lektury wybranych 
fragmentów książki „Proboszcz z Ars” w celu 
pogłębienia własnej refleksji nad życiem ka-
płańskim. 

WIZERUNEK ZEWNĘTRZNY I DUCHOWY – 
część II 

Ksiądz Alfred Monnin wspomina o mocy pocieszania, 

jaka promieniowała od Proboszcza z Ars. Jest to niesłycha-
nie trafne określenie. Wszystkie możliwe nędze garnęły się 
do niego: ojcowie i matki, małżonki w żałobie ludzie do-
świadczeni cierpieniem na ciele i duszy, serca złamane, 
zrozpaczone... Słuchał ich zwierzeń i skarg z okrzykami 
współczucia, wznosząc ku niebu zgrzybiałe, drżące ręce. 
Powiedziano o nim, iż pocieszał z czułością iście kapłańską 

i że radością było dla niego, gdy mógł łzy osuszyć. 

Kto się wynurzył przed jego sercem, odchodził z 
większą rezygnacją, spokojniejszy, silniejszy w obliczu 
obowiązku, doświadczeń i przyszłego swego losu. 

Ile razy odchodziłem od niego - oświadczył ksiądz Bo-
rion, któremu nasz święty tak szczerze z serca przebaczył - 
zawsze jednocześnie unosiłem w sercu pociechy. 

A ksiądz Stefan Dubouis, proboszcz parafii Fareins. 
Ciężko zasmucony rozdwojeniem, jakie w parafii jego pa-
nowało jeszcze z powodu herezji jansenizmu, mógł po od-
wiedzinach swych w Ars powiedzieć, że wszyscy odchodzili 
od świętego z myślami pogodniejszemi i z większą odwagą 
do znoszenia walk życiowych. 

Saget, strażnik z Fours, ciężko doświadczony na 
zdrowiu, pisząc do księdza Vianney'a, nadał mu znamienną, 
w tekście listu grubo podkreśloną nazwę: Dzielny pocieszy-

cielu zasmuconych (Brave consolateur des affliges)! 

Prawdziwie był on pocieszycielem i twórcą szczęścia, 

bo ileż to pociechy i zmartwychwstania dusz widziała ta 

wioska!. Na każdą boleść Proboszcz z Ars miał odpowiednie 

słowo pociechy i czego by inni nie zdołali osiągnąć długimi 

perswazjami, on osiągnął częstokroć jednym słowem, wy-
rzeczonym z wiarą i ufnością w pomoc Bożą. 

Niech się dzieje wola Boża - mówił strapionym du-
szom... Trzeba koniecznie chcieć tego, co Bóg chce... i za-

dowolonym być z tego, co Bóg zsyła... 
Gdy skromna sklepikarka z Ars, Marta Miard, ponio-

sła poważne straty w handlu, taką dał odpowiedź: Zawsze 

jeszcze lepsze to, niż grzech... 
Proboszcz mojej rodzinnej parafii, Saint Jean de Bo-

urgneuf w dep. Isere – opowiada panna Miard - nie wierzył 

zrazu cudom, o których mu opowiadałam. Jednakże, gdy był 

ciężko zasmucony, przybył do Ars, aby rozmówić się z księ-

dzem Vianney'em; i... przyjął krzyż swój z zupełną rezygna-

cją, chociaż ksiądz Proboszcz rzekł mu tylko: Mój drogi, 

staraj się poznać cierpliwość Chrystusa Pana. 
W maju 1855 roku przybyła do Ars pewna pani z bar-

dzo daleka, w nadziei, iż znajdzie ulgę w słabości, która jej 
sprawiała wielkie cierpienie. Widząc, iż po nowennie, od-

prawionej z żarliwą pobożnością, zdrowie nie powracało, 

poprosiła ks. wikariusza, by wstawił się za nią do sługi Bo-

żego. Odpowiedź ks. Vianney'a dla niej brzmiała: Jest to 

osoba pobożna; krzyż jej umieszczony jest na właściwym 

miejscu... Będzie on dla tej biednej pani drabiną, po której 

wstąpi ona do nieba. 
Cioteczna siostra świętego, Małgorzata Humbert, 

przybyła pewnego razu z Ecully, by polecić mu jedną ze 
swych córek, podówczas niebezpiecznie chorą. Jest to owoc 

dojrzały dla nieba - odrzekł jej bez namysłu - tobie zaś, 

kuzynko, potrzebne są krzyże, byś myślała o Bogu. 

Proboszcz  z  Ars (54) 
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Klaudyna Fayot, którą Jan Maria Vianney znał malut-
kim dzieckiem, gdy mieszkał w ukryciu w wiosce les Ro-
bins, po długotrwałej chorobie bliską już była śmierci. Mat-
ka jej o smutku swym i obawie zawiadomiła księdza Jana, 
którego miłowała niegdyś jak syna. 

Ziemia niczym jest! - kazał odpowiedzieć jej ksiądz 
Vianney. I Klaudyna wkrótce potem świątobliwie życie 
zakończyła. 

Pani Chamonard z Saint Romain les Iles, w dep. Saone 
et Loire, sama bardzo gorliwa chrześcijanka, była żoną 
zagorzałego niedowiarka. Latem 1851 r. jęła namawiać 
męża, który był podówczas chory i bardzo cierpiał, by pora-
dził się księdza Vianney'a. Zrazu sprzeciwił się temu. On, 
wolnomyśliciel, miałby księdzu taki zaszczyt uczynić?!... 
Lecz z drugiej strony tak bardzo pragnął zdrowia!... Wresz-
cie zdecydował się, ale tylko na to, że przekroczy próg ko-
ścioła w Ars... Ksiądz Vianney, który zajęty był w tej porze 
nauką katechizmu, utkwił w bezbożniku swój badawczy 
wzrok. Zmieszany Chamonard wyszedł ostentacyjnie z 
kościoła, przysięgając sobie, że noga jego już tam więcej nie 
postanie. Choroba jego to nie najważniejsza rzecz - rzekł 
później ksiądz Vianney do ciężko zasmuconej żony - nale-

żałoby jego duszę uleczyć... Misja pani dopiero się rozpo-

czyna!... 

Pani Chamonard opuściła Ars, przejęta podziwem i 

pokrzepiona na duchu, uwożąc stamtąd nadzieję, zgoła 

niezachwianą, odmiany na lepsze. W cztery lata potem mąż 
jej zakończył życie tak przykładnie, jak na dobrego chrze-
ścijanina przystało. 

Franciszka Lebeau, młoda uboga dziewczyna z Saint 
Martin de Commune (w dep. Saone et Loire) zupełnie ośle-
pła. Wybrała się, wraz ze swą matką, w pielgrzymkę do Ars. 
Po drodze żebrały obie na kawałek chleba i nocowały po 
oborach. Ksiądz Vianney, którego wzrok natchniony zbadał 
do głębi dzielną duszę nieszczęśliwej kaleki, nie zawahał się 
odsłonić przed nią rąbka tajemnicy, którą Bóg otoczył cier-
pienie. Dziecko moje - rzekł do niej - mogłabyś wprawdzie 

wyzdrowieć, lecz jeśliby Pan Bóg przywrócił ci wzrok, na-

tenczas byłoby zagrożone twoje zbawienie; jeśli zaś zgodzisz 

się pozostać nadal kaleką, pójdziesz do nieba, a nawet za-

pewniam cię, iż dostaniesz tam poczesne miejsce. Niewido-
ma zrozumiała głębię tych słów i oddaliła się z zupełną 
rezygnacją. 

Proboszcz z Ars, mimo wielkiej tkliwości swego serca, 
niezbyt pochopnie litował się nad matkami, których dzieci 
wcześnie umierały. Miałam nieszczęście - opowiada pani 
des Garets - stracić dziecko pięcioletnie. Oto zdanie księdza 

Vianney'a wobec mojej straty: Szczęśliwa matka! Szczęśliwe 

dziecko!... Jakaż to łaska dla obojga! Czymże to niewiniątko 

zasłużyło sobie, by czas walki został dlań skrócony i miało 

niebo przyspieszone?!.. 

W innych okolicznościach nie wstydził się płakać ra-
zem z tą szlachetną chrześcijanką. Niezrównanym taktem 
swym doprowadził do tego, iż starszy z synów des Garets, 
Eugeniusz, który zmarł 1. lutego 1855 roku, mając lat dwa-
dzieścia pięć, pogodził się z myślą o śmierci. Budujący zgon 
jego stał się pociechą dla matki i ksiądz Vianney nie miał 
potrzeby tym razem dodawać jej odwagi. Lecz kiedy w pięć 
miesięcy później utraciła najbardziej ukochanego drugiego 
syna, Jana, który otrzymał śmiertelną ranę przy pierwszym 
szturmie pod Sewastopolem, nieszczęśliwa matka oddała się 
rozpaczy. Święty pośpieszył do zamku. Niech pani będzie 

wielką, niech pani będzie mężną – wołał przez łzy do bied-

nej matki, okrytej żałobą i leżącej u stóp krzyża - proszę się 

nie dać pokonać i zdobyć się na przyjęcie tej próby!...  

I dając wyraz swemu bezgranicznemu współczuciu nazwał 
ją matką boleści. Wspominając ciężkie chwile, w których 
święty podtrzymywał ją na tej kalwarii cierpienia, pani des 
Garets mówiła: Wychodząc od niego doznawało się uczucia 

duchowego odrodzenia, odczuło się siłę do przyjęcia i dźwi-

gania swego krzyża. 

Osoby ciężko zasmucone, które nie miały możności 
zbliżyć się do Proboszcza z Ars, pisały doń, lub polecały 
innym, by się w ich sprawie do niego listownie zwróciły. 
Stąd ta obfitość listów, które ksiądz Vianney zastawał co 
dnia w południe na swym dębowym stoliku. Przerzucał je 
bardzo szybko, lecz mimo to nie zdążył sam odczytać 
wszystkiego. Listy zawierały po większej części prośby o 
radę, o modlitwę, oraz bolesne zwierzenia i okrzyki bólu. 
Będąc przeciążonym słuchaniem spowiedzi, ks. Vianney z 
rzadka tylko sam mógł na listy odpowiadać. Pracę tę zlecił 
osobom ze swego otoczenia: zrazu Katarzynie Lassagne, 
następnie zaś kolejno księżom Raymond'owi i Toccanier, 
oraz Bratu Atanazemu. Przygodnym tym sekretarzom po-
dawał treść odpowiedzi i niekiedy własnoręcznie list podpi-
sywał. Z ogólnej liczby listów zawierających słowa pocie-
chy, które święty nasz mógł sam napisać, przechowały się 
tylko dwa pisane do kuzyna, Brata Chavolet, zakonnika przy 
szpitalu w Lyonie, który wątpił przez pewien czas o swym 
powołaniu. 

Mój drogi, kreślę pośpiesznie kilka stów, aby ci po-

wiedzieć, byś nie opuszczał Zgromadzenia, mimo prób, które 

Pan Bóg ci zsyła - pisa! ks. Vianney. - Bądź odważny! Niebo 

jest dość bogate, by dać Ci nagrodę! Zastanów się nad tym, 

iż wszelkie nieszczęścia tego świata są zawsze udziałem 

dobrych chrześcijan. Twoje cierpienie to swego rodzaju 

męczeństwo. Lecz jakież szczęście dla ciebie być męczenni-

kiem miłości! Nie utrać tego pięknego wieńca... 

Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla mi-

łości mojej - mówi do nas Wzór nasz, Jezus Chrystus... Bądź 

zdrów, mój najdroższy. Wytrwaj na drodze, którąś tak po-

myślnie rozpoczął, a zobaczymy się w niebie... (List z 25 
lipca). 

...Odwagi, drogi kuzynie! Wkrótce ujrzymy już piękne 

niebo! Wkrótce nie będzie już dla nas krzyżów. Jakaż to 

boska radość oglądać tego dobrego Jezusa, który nas tak 

umiłował i który nas tak szczęśliwymi uczyni!... (17 maja...). 
Bardzo wiele listów otrzymanych przez księdza Vian-

ney'a wzrusza czytelnika do głębi. Piszący - wiedząc o tym, 
że święty czyta w sercach - nie mają wobec niego żadnych 
tajemnic i bez fałszywego wstydu odsłaniają swoje nędze.  
A Ksiądz Vianney nie pogardził nigdy żadną prośbą. Nie 
mając jednak możności przedkładania ich poszczególnie 
Bogu, zbierał tę pocztę dusz codziennie w jedną wiązankę, 
którą składał w ofierze Panu podczas Memento we Mszy 
świętej. 

* * * 
Wykazaliśmy już, czym było serce Proboszcza z Ars; 

pozostaje nam jeszcze pomówić o duchu, jaki go ożywiał, o 
jego takcie i o trafnym sądzie, jaki miał w różnych spra-
wach. 

We wszystkich przyjacielskich stosunkach pierwsze 

miejsce zajmowały u niego szczera wesołość i miła prostota. 

Ze służbą, aczkolwiek grzeczny, nie poufalił się nigdy; lecz 
wobec braci kapłanów, swych pomocników, lub innych 
przyjaciół, wynurzał się chętnie - było to nawet potrzebą 
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jego delikatnej i uczuciowej natury - zwłaszcza wieczorami, 
po męczącym przesiadywaniu w konfesjonale. Odprowadzał 
go do pokoju Brat zakonny: Z Bratem przychodzili często i 
misjonarze, a także oddany mu mer gminy, pan des Garets 
oraz inni szczerzy przyjaciele. Wszyscy, zarówno kapłani 
jak i świeccy, ubiegali się, jak o łaskę, by mogli ostatnie 
chwile dnia spędzić w jego towarzystwie. Ksiądz Vianney 
przyjmował tych kochanych gości chętnie. 

Kazał im sobie opowiadać wypadki dnia bieżącego, 
wydarzenia obchodzące Francję i Kościół. Polityką wszakże 
zajmował się tylko o tyle, o ile miała łączność z zagadnie-
niami religijnymi. Poza tym zaś, gdy opowiadano mu o 

rzeczach tego świata, nie zdawał się już być w swym żywiole 
i pilno mu było powrócić do ulubionych tematów. 

Przyjemnością dlań - opowiada spowiednik Świętego, 
ksiądz Ludwik Beau – była rozmowa o rzeczach duchow-

nych. Jeśli obowiązek grzeczności zmuszał go do słuchania 

rozmów o sprawach doczesnych, wyczuwało się, iż intere-

sował się nimi z życzliwości dla danej osoby... Byłem świad-

kiem radości, jakiej doznawał, gdy mu obwieszczono jakąś 

dobrą nowinę dotyczącą Kościoła lub zbawienia dusz; na 

przykład, gdy dowiedział się, iż jakaś misja dobrze się po-

wiodła. I przeciwnie doznawał przykrości na wieść o każdem 

zgorszeniu... 
Serce jego - mówił hrabia des Garets - tak było pełne 

miłości Boga, iż wspominał o Nim we wszystkich rozmo-

wach. Częstokroć przerywał zdanie i, składając ręce, a oczy 

wznosząc w niebo, wołał: Boże mój, jakiś Ty dobry!... 
Była to Jego myśl ustawiczna. Pewnego dnia - opo-

wiada ksiądz Toccanier - rzuciłem mu mimochodem słowa: 

Brzydko dziś... Niepogoda, księże Proboszczu. - Dla spra-

wiedliwego zawsze jest piękna pogoda - odrzekł. - Czas 

brzydki bywa tylko dla biednych grzeszników... 
Ksiądz Vianney nie lubił, aby on sam był przedmiotem 

rozmowy. Jego otoczenie, chcąc dowiedzieć się jakichś 
szczegółów z jego życia przynoszących mu chlubę, zaga-
dywało go drogą okrężną i nieznacznie doprowadzało do 
zwierzeń, lecz skoro tylko dostrzegł pobożną zasadzkę nagle 
urywał swe opowiadanie, a gdy nastawano nań, protestował, 
mówiąc: Dość już, jużem za wiele powiedział! Chętnie jed-
nakże oddawał się wspomnieniom. Ale wspominał o wyda-
rzeniach; w których on sam główną odegrał rolę, tak, jak 
gdyby dotyczyły jakiejś osoby obcej. Jeden z fortelów, do 

których uciekali się Misjonarze - jak świadczy ksiądz Dufo-
ur, należący do ich liczby - gdy chcieli dłużej korzystać z 

jego rozmowy, polegał na tym, iż rzucano, niby od niechce-

nia nazwisko księdza Balley, o którym mówiąc ks. Vianney 

był niewyczerpany... Wszakże trzeba było kiedyś zakończyć 
i tę rozmowę... Gdy ksiądz Vianney - opowiada hrabia des 
Garets - czas jakiś spędził już z nami na poufnej i szczerej 

pogawędce, stojąc oparty o swój nędzny stolik - nagle że-

gnał nas ukłonem, mówiąc: Mam wielki zaszczyt życzyć wam 

dobrej nocy... 
Proboszcz z Ars był dobroduszny, lecz dowcipny. Ach, 

ileż ten człowiek miał dowcipu!. Posiadając wybitny zmysł 

spostrzegawczy, mógłby był nieraz niejednemu przyciąć 

bardzo dotkliwie, lecz wrodzona dobroć sprawiała, że się 

zawsze od złośliwości powstrzymywał. Wprawdzie zdarzało 

się, że w poufnej rozmowie rzucał zdania, z których biła 

wesołość, niekiedy żartobliwie uszczypliwa, lecz czynił to tak 

mile, że nikt nie czuł się dotkniętym. 
Jedna z sióstr moich - opowiada panna Marta des Ga-

rets - prosiła go o relikwie. Niech je pani sobie sama stwo-

rzy - odparł Proboszcz, chcąc przez to dać do zrozumienia, 

że powinna była sama zostać świętą. 
Pewna zakonnica ośmieliła się powiedzieć mu z naiw-

ną dobrodusznością: Ludzie na ogół przypuszczają, iż Oj-

ciec jest nieukiem. - Nie mylą się, moja córko; ale mimo 

wszystko, jeszcze ja więcej potrafię ci powiedzieć, niż ty 

wykonasz - odparł wesoło. 
Jeden z jego przyjaciół, ksiądz Blanchon, proboszcz z 

Bublanne, który był dość otyły, rzekł raz do niego żartem: 
Księże Proboszczu, liczę trochę na księdza, że dopomoże mi 

dostać się tam, do góry... Gdy ksiądz Proboszcz pójdzie do 

nieba, uczepię się jego sutanny. Na to święty odpowiedział 
filuternie: Mój kochany, nie czyń tego. Drzwi do nieba są 

wąskie: zostalibyśmy obaj za drzwiami!... 
Co trzeba czynić, Ojcze, by pójść do nieba? - zapytała 

go pewna poczciwa osoba, o tuszy ponad zwykłą miarę. - 

Trzeba, moja córko, odbyć trzy wielkie posty! - odpowie-
dział święty. 

Cesarz różnych pięknych rzeczy dokonał - mówił któ-
regoś dnia ksiądz Vianney na nauce katechizmu, w chwili, 
gdy jakieś panie, ubrane według ówczesnej śmiesznej mody, 
usiłowały dostać się do kościoła, lecz o jednej zapomniał: 

powinien był kazać rozszerzyć drzwi, aby przez nie mogły 

wejść szerokie krynoliny. 

Bystry sąd miał o niektórych kaznodziejach. Ksiądz 
Collet, który umarł jako proboszcz w Trevoux - lubił na 
kazaniu surowo straszyć sądem Bożym; zaś ksiądz Alfred 
Monnin, przeciwnie: najchętniej dobierał tematy pocieszają-
ce i dawał w nich folgę swej poetycznej wyobraźni. Oby-

dwaj kochani księża - mówił ksiądz Vianney - prowadzą nas 

z Ars do nieba; pierwszy po moście kamiennym, a drugi po 

kwiecistym. 

Było rzeczą niesłychaną, by Proboszcz z Ars kiedy-
kolwiek w mowie uraził miłość bliźniego. Zdawało się Bra-
tu Hieronimowi, iż raz jeden przyłapał go na tym wykrocze-
niu; lecz Brat ten, zresztą skrupulat, nie zrozumiał sam nale-
życie związku logicznego w owych inkryminowanych sło-
wach ks. Vianney'a. 

Święty bał się uchybić miłości bliźniego nawet naj-
mniejszym słowem. Mamy tego dowód w jednym z jego 
listów, z roku 1828, pisanym do hrabiego des Cibeins, zdaje 
się w tym tylko celu, by naprawić jakąś drobną, a może 
nawet pozorną winę. Po wstępie dość ogólnikowym, ksiądz 
Vianney; z widocznym zakłopotaniem przystępuje do spra-
wy, która go dręczy: 

Oto rzecz, która mi wielką sprawiła przykrość - pisze. 
- Będąc u pana, popełniłem bezmyślnie obmowę, której 

potem bardzo żałowałem. Nie myślałem, że źle postępuję, 

gdym powiedział panu, że mnie ludzie potrosze oszukują. 

Gdybym był w owej chwili pomyślał, że źle czynię, byłbym 

wolał utracić wszystko, co mam. Proszę nigdy o tym nie 

wspominać. Wielką miałem z tego powodu przykrość; po-

nieważ dla dóbr ziemskich nie należy tracić niebieskich. 

Skrucha tak doskonała, w wypadku, gdzie był zaled-
wie cień winy, dowodzi wielkiej subtelności Proboszcza z 
Ars. 

(c.d. w następnym numerze SE. Przygotował 
ks. Krzysztof B.  Za: Francis Trochu, Proboszcz z 
Ars, Święty Jan Maria Vianney 1786- 1859 (Na pod-
stawie akt procesu kanonizacyjnego i nie wyda-
nych dokumentów z języka francuskiego przełożył 
Piotr Mańkowski, biskup kamieniecki, arcybiskup 
tytularny Aenus), Kraków 2009) 
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„Darem, który ruch END 
ma ofiarować Kościołowi i 
światu jest uczestnictwo w 
budowaniu królestwa Bożego 
w oparciu o nowy obraz pary 
małżeńskiej”.  

c.d. 

2. Oblicze. 

Ekipa Notre-Dame jest 
chrześcijańską wspólnotą mał-
żeństw. 

Pięć do siedmiu małżeństw 
wspomaganych przez kapłana 
dobrowolnie zakłada ekipę Notre-
Dame. Nikt nie przystępuje do niej 
i nie pozostaje w niej pod naci-
skiem lub przymusem. Każdy trwa 
w niej aktywnie w wierności Du-
chowi Świętemu. 

Życie wspólnotowe kieruje 
się własnymi regułami i wymaga-
niami, które nadają kształt wspól-
nym celom  i pomagają wybrać 
konkretne sposoby ich realizacji; 
każdy uczestnik ekipy uznaje te 
wybory za własne jak długo 
uczestniczy w ekipie. 

Ekipa sama jest częścią 
większej wspólnoty, międzynaro-
dowego ruchu Equipes Notre-
Dame, z którą w pełni dzieli swoje 
życie. Nie jest zwykłą wspólnotą; 
gromadzi się „w Imię Chrystusa”  
i pragnie pomagać swoim człon-
kom we wzrastaniu w miłości do 
Boga i bliźniego.   

Chrystus zechciał, aby wi-
dzialna wspólnota stawała się 
miejscem przyjmowania i prakty-
kowania miłości, którą nam prze-
kazał. On zgromadził wspólnotę, 
obiecał jej Swoją obecność, poda-
rował Swojego Ducha, powierzył 
radosną nowinę, aby niosła ją 
światu. Wspólnotą tą jest Kościół, 
który jest Ciałem Chrystusa i który 
służy wspólnocie ludzkiej. Ta 

wielka wspólnota składa się z ma-
łych wspólnot o wielu obliczach. 
Ekipa Notre-Dame jest jedną z 
tych małych wspólnot; chce być 
złączona z Ojcem, w ścisłej ko-
munii z Kościołem i całkowicie 
otwarta na świat. Temu celowi 
służy jej struktura. Kapłan, który 
„uobecnia Chrystusa jako Głowę 
wspólnoty”, wspiera ją, aby nie 
straciła z oczu swojego celu osta-
tecznego. 

Małżeństwo chrześcijańskie 
samo w sobie jest wspólnotą 
chrześcijańską: o szczególnej spe-
cyfice. Z jednej strony, ta wspól-
nota opiera się na rzeczywistości 
ludzkiej; jest to dar wolny, zupeł-
ny, ostateczny i płodny jaki skła-
dają sobie nawzajem kobieta  
i mężczyzna poprzez małżeństwo. 
Z drugiej strony, ta rzeczywistość 
ludzka staje się w Chrystusie sa-
kramentem, czyli znakiem, który 
wyraża miłość Boga do ludzi, 
miłość Chrystusa do Kościoła,  
i czyni małżonków współuczestni-
kami tej miłości.  

Tak więc Chrystus jest 
obecny w szczególny sposób we 
wspólnocie małżeńskiej: Jego 
miłość do Ojca i do ludzi przemie-
nia wewnętrznie miłość ludzką. To 
dlatego miłość ludzka przeżywana 
po chrześcijańsku jest już w swej 
istocie świadczeniem o Bogu i z 
jej pełni wynika apostolskie dzia-
łanie małżeństwa.    

Wzajemna pomoc w łonie 
ekipy Notre-Dame przybiera obli-
cze: małżeństwa pomagają sobie 
wzajemnie w budowaniu się w 
Chrystusie (budowanie małżeń-
stwa jest dziełem nieustającym) i 
w oddawaniu swej miłości na 
usługi Królestwa Bożego.  

Ekipa Notre-Dame oddaje 
się pod opiekę Dziewicy Maryi. 

Jej członkowie podkreślają w ten 
sposób swoje przeświadczenie, że 
nie ma lepszego przewodnika w 
drodze do Boga od Tej, która „… 
zajmuje pierwsze miejsce wśród 
pokornych i ubogich Pana, którzy 
z ufnością oczekują od Niego 
zbawienia i dostępują go” (Lumen 
Gentium – 55).   

3. Droga. 

Dla każdego chrześcijanina 
istnieje tylko jedna droga – Jezus 
Chrystus, Słowo Boże wcielone; 
„…błogosławieni ci, którzy słu-
chają słowa Bożego i zachowują 
je” (Łk.11,28) 

Ruch Equipes Notre-Dame 
nie zmusza swoich członków do 
określonej duchowości: pragnie po 
prostu pomagać małżonkom we 
wstąpieniu na drogę wyznaczoną 
przez Chrystusa. 

W tym celu proponuje im: 

- kierunki życia, 

- konkretne punkty wysiłku, 

- życie ekipy. 

  c.d.n. 

 Bernadeta i Piotr  

P.S. Znajdziecie nas na stro-
nie internetowej 

www.end.org.pl 

albo pod nr 501 789 996 – do 
pary odpowiedzialnej za sek-
tor śląski END     

  

 

 

 

 

 

Equipes Notre - Dame  - 
ruch duchowości małżeńskiej 



serce ewangelii 14 

Wiele lat temu dane mi było 
uczestniczyć w akademickich reko-
lekcjach wielkopostnych w bazylice 
oo. Jezuitów w Krakowie, które pro-
wadził nieżyjący już ks. Mieczysław 
Maliński. Podczas pierwszego ze 
spotkań rekolekcyjnych, w ramach 
homilii wygłoszonej na Eucharystii, 
wypowiedział tylko jedno znamienne 
zdanie: „Każdy człowiek potrzebuje 

pustyni”. Zdanie to powtórzył akcen-
tując każde słowo, po czym nastała w 
bazylice kilkuminutowa cisza. Oczy-
wiście po Eucharystii, w ramach nau-
ki rekolekcyjnej, ks. Maliński rozwi-
nął myśl zasygnalizowaną podczas 
homilii, ale od tamtego czasu, to jed-
no zdanie zapadło mi głęboko w pa-
mięć.  

Współczesny świat pędzi w sza-
lonym tempie. Każdy z nas dokądś się 
śpieszy, za czymś goni, czegoś pra-
gnie i za czymś podąża. Otoczeni 
jesteśmy chaotyczną, głośną, przepeł-
nioną bezwartościową paplaniną prze-
strzenią. Pod przykrywką wolności, 
świat zalewa dziś obrzydliwy hejt, a 
politycy wyprowadzają zmanipulo-
wanych ludzi na ulice. Rozwrzeszcza-

na hołota sprowadza człowieka i spo-
łeczeństwo na poziom barbarzyństwa. 
Często pogubieni, próbujemy za 
wszelką cenę dotrzymać kroku zmie-
niającemu się światu.   

Coraz ciężej przychodzi czło-
wiekowi przystanąć, zatrzymać się na 
chwilę i zadać sobie tylko jedno pyta-
nie: „Dokąd to wszystko mnie prowa-

dzi?”. Może u progu tegorocznego 
Wielkiego Postu należy odejść od 
tego zasadniczego nurtu życia, by 
zobaczyć co jest istotne, by spotkać 
się z Bogiem, a może do Niego wró-
cić? Może warto dać się wyprowadzić 
na pustynię, tzn. wejść we własną 
samotność, odciąć się od pokus świata 
i za plecami zostawić głos show-
biznesu. Na pustyni bowiem gaśnie 
blichtr świata, a człowiek staje w 
obliczu samego siebie, odkrywa 
prawdę o sobie. Wyrażają to słowa 
Benedykta XVI w Orędziu na 46. 
Światowy Dzień Środków Społeczne-
go Przekazu: „W ciszy słyszymy i 

poznajemy lepiej samych siebie, rodzi 

się i pogłębia myśl, wyraźniej rozu-

miemy to, co chcemy powiedzieć, albo 

to, czego oczekujemy od innego czło-

wieka, dokonujemy wyboru, jak się 
wyrazić”.  

Tegoroczny Wielki Post niech 
będzie właśnie takim czasem, kiedy 
trzeba się zatrzymać, wyciszyć i po-
czynić refleksję nad swoim życiem i 
swoimi relacjami z Panem Bogiem. 
Najwłaściwszą do tego okazją jest 
udział w rekolekcjach wielkopost-
nych, których sens najpełniej oddają 
słowa Jezusa: „Nawracajcie się i 

wierzcie w Ewangelię” (Mk 1, 15). 
Dobrze przeżyty czas rekolekcji jest 
pustynią, gdzie panuje cisza i spokój, 
potrzebne do tego, aby wsłuchać się w 
siebie. Każdy z nas potrzebuje odej-
ścia na bok, na pustynię, by mógł 
wrócić do świata przepełniony łaską 
Chrystusa, otrzymaną w sakramencie 
pokuty i pojednania.  

Niech na wielkopostnej drodze 
towarzyszy nam wymowny refren 
znanej pieśni:  

„Nie zamykajmy serc,  
zbawienia nadszedł czas,  
gdy Chrystus puka w 
drzwi, może ostatni raz.” 

LR 

We wtorek 19 lutego br. w 52. 
roku kapłaństwa i 76. roku życia 
zmarł emerytowany proboszcz pa-
rafii p.w. św. Barbary w Boguszo-
wicach Osiedlu i nasz były dziekan 
ks. Kanonik Rudolf Myszor. 

Ks. Kanonik Rudolf Myszor urodził się 
27 lutego 1943 w Kobiórze. Święcenia ka-
płańskie przyjął w 1967 r. z rąk bp. Herberta 
Bednorza. Jako wikariusz pracował w para-
fiach: Trójcy Przenajświętszej w Kochłowi-
cach, Matki Bożej Królowej Pokoju w Tarnowskich Górach, 
Męczeństwa św. Jana Chrzciciela w Łaziskach Średnich, 
Najświętszego Serca Pana Jezusa w Brzezinach Śląskich, 
św. Jadwigi w Chorzowie oraz Najświętszego Serca Pana 
Jezusa w Rudzie Śląskiej-Bykowinie. 

W 1983 roku został mianowany wikariuszem, eko-
nomem, a następnie proboszczem parafii św. Józefa Robot-
nika w Osinach k. Żor. Dwa lata później, w sierpniu 1985 
roku, został proboszczem parafii św. Barbary w Rybniku-
Boguszowicach Osiedlu. 

Od razu wraz z parafianami przystąpił do dalszej reali-
zacji projektu wystroju wnętrza kościoła wybudowanego w 

1977 roku. Za jego czasów m.in. ułożono po-
sadzkę w prezbiterium oraz wykonano ołtarz i 
ambonę. 4 grudnia 1988 w kościele stanęła ol-
brzymia figura św. Barbary wykonana z żywic 
epoksydowych (dziś znajduje się nad wejściem 
do świątyni). W kolejnych latach otynkowano 
zewnętrzne ściany kościoła. Wykonano też: ław-
ki, konfesjonały, organy, witraże, chrzcielnicę, 
stacje drogi krzyżowej, nowoczesne oświetlenie. 
W Roku Jubileuszowym - 5 listopada 2000 r. - 
ks. arcybiskup Damian Zimoń dokonał uroczy-
stego poświecenia boguszowickiego kościoła. 

Tym samym zakończyły się prace związane z realizacją 
wystroju prowadzone od momentu wybudowania świątyni 
w stanie surowym w 1977 roku. 26 lipca 2009 roku ks. Ru-
dolfa Myszora na stanowisku proboszcza zastąpił ks. Piotr 
Rożyk. Duchowny po 24 latach przeszedł na emeryturę. Od 
2009 roku mieszkał w rodzinnej parafii w Kobiórze.  

Msza św. w intencji ks. Rudolfa Myszora została od-
prawiona w czwartek 21 lutego o 16.oo w kościele św. Bar-
bary w Boguszowicach - Osiedlu. Pogrzeb odbył się w pią-
tek 22 lutego o godz. 15.oo w parafii Wniebowzięcia NMP 
w Kobiórze.  

Źródło: https://katowice.gosc.pl/ 

Refleksja na Wielki Post A. D. 2019 

Wspomnienie o śp. ks. Rudolfie Myszorze 
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2 kwietnia swoje urodziny w naszej parafii 
będzie obchodził ks. Karol Płonka, zaś 27 
kwietnia – ks. Andrzej Rudolf. 

Z tej okazji składamy Solenizantom  
serdeczne życzenia obfitych Bożych łask  

oraz samych radosnych chwil!  
Niech Duch Święty opromienia Swym światłem 

każdy dzień Ich kapłańskiej posługi,  
Jezus niech zawsze będzie Ich Przyjacielem,  

a Maryja – Matka kapłanów  
niech przygarnia Ich do swego serca. 

 
Ks. Karol Płonka urodził się 2 kwietnia 1984 

r. w Żorach. Święcenia kapłańskie przyjął w dniu 
09.05.2009 r. Jest magistrem lic. teologii.  
Od 31 sierpnia 2017 r. jest wikariuszem naszej 
parafii. 

Msza św. urodzinowa w intencji Solenizanta 
sprawowana będzie we wtorek   

2 kwietnia o godz. 17.oo. 

 
Ks. Andrzej Rudolf urodził się 27 kwietnia 

1962 r. Święcenia kapłańskie przyjął w dniu 
13.05.1989 r. Od 31 sierpnia 2018 r. jest wikariu-
szem naszej parafii. 

Msza św. urodzinowa w intencji Solenizanta 
sprawowana będzie w sobotę   

27 kwietnia o godz. 17.oo. 
 

 

 

Jak co roku Grupa Pielgrzym spotkała się 
w Domu Parafialnym, aby podzielić się opłat-
kiem i złożyć sobie życzenia. Tegoroczne spo-
tkanie odbyło się 16 stycznia. 

Najważniejszym punktem tego dnia była jednak  
Eucharystia, od której rozpoczęliśmy nasze spotkanie. Póź-
niej poszliśmy do Domu parafialnego, gdzie siedząc przy 
wspólnym stole śpiewaliśmy kolędy, rozmawialiśmy o tego-
rocznych pielgrzymkach i co najważniejsze, złożyliśmy 
sobie najszczersze życzenia, płynące wprost z naszych serc 
z okazji minionych Świąt i na Nowy 2019 Rok.  

Gdy opłatek bielusieńki 
Weźmiesz w swoje dłonie 
Pomyśl w wieczór uroczysty 
Choć przez chwilę o mnie. 
Bo choć jestem dziś od Ciebie 
Kilometrów wiele, 
Tym opłatkiem bielusieńkim 
Też się z Tobą dzielę. 

Wszystkiego co dobre na ten Nowy 2019 Rok, 
całej wspólnocie parafialnej najserdeczniejsze życze-
nia, dużo  Łask Bożych i Darów Ducha Św.  

 życzy „Grupa Pielgrzym” 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Urodziny Kapłanów Spotkanie opłatkowe 

Grupy  „Pielgrzym” 

KORESPONDENCYJNY   KURS   BIBLIJNY 

Wydział Pedagogiczny Akademii Ignatianum w Krakowie organizuje Korespondencyjny Kurs Biblijny. 
Celem kursu jest ułatwienie poznania i rozumienia ksiąg Pisma Świętego. W kursie może brać udział 

każdy zainteresowany Pismem Świętym. Kurs prowadzony jest w wersji tradycyjnej (papierowej)  
oraz elektronicznej. Informacje o kursie można uzyskać na stronie internetowej: 

www.kursbiblijny.deon.pl/ oraz pod adresem: e-mailowym oraz adresem pocztowym. 
 

                 albo: ks. Zbigniew Marek SJ 
 kkb.biuro@gmail.com       ul. Zaskale 1, 30 – 250 Kraków 
           „Kurs Biblijny” 
 

„Odmawianie sobie pokarmu materialne-

go, który żywi ciało, umacnia wewnętrzną goto-

wość do słuchania Chrystusa i żywienia się Jego 

zbawczym słowem. Przez post i modlitwę pozwa-

lamy, by On przychodził i by zaspokajał najwięk-

szy głód, jakiego doświadczamy w naszym wnę-

trzu: głód i pragnienie Boga.” 
Benedykt XVI 
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NIESPOKOJNE 
SERCE 

*** 
Jak pękające drzewo na 

mrozie, 

tak pęka zbolałe serce, 

nikt mu pomóc nie może 

w tym bólu i rozterce. 

W głowie, kłębią się myśli 

i cichuteńko wołasz do Boga, 

bo tylko On ukoi Twe myśli 

i wskaże którędy droga. 

Bo ludzki umysł za słaby, 

aby podołać wszystkiemu, 

i ciągle wzdychasz do Boga 

a  wzrok kierujesz ku niebu. 

Nagle - czujesz spokój i miłe 
wyciszenie, 

i ciągle żywisz nadzieję 

że spełni się Twoje marzenie. 

29 .12.2018 r. 

Maria Ignacek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

Statystyka parafialna 
za rok 2018 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Chrzty św. 149 119 129 152 118 

I Komunia św. 100 
(7 wcz) 

113 
(10 wcz) 

77 
(9 wcz) 

122 
(15 wcz) 

94 
(10 wcz) 

Bierzmowanie 123 80 127 119 132 

Śluby 53 48 48 41 58 

Odwiedziny 
chorych 

907 895 890 977 945 

Sakrament 
chorych 

142 176 140 99 113 

Rozdzielone 
Komunie św. 

170 000 173 000 168 000 175 000 179 000 

Pogrzeby 91 110 80 91 107 

Obecność na 
Eucharystii 
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CHRZTY ŚW. POGRZEBY

„Tym, co gasi miłość, jest przede wszystkim chciwość pieniądza, będąca „korzeniem wszelkiego zła”  

(1 Tm 6,10); jej następstwem jest odrzucenie Boga, a zatem szukania pociechy w Nim – wolimy nasze przygnę-

bienie niż pokrzepienie Jego Słowa i sakramentów. To wszystko przeradza się w przemoc, obracającą się prze-

ciwko tym, których uważamy za zagrożenie dla naszych „pewników”, jak nienarodzone jeszcze dziecko, chory 

starzec, gość będący przejazdem, cudzoziemiec, a także bliźni, który nie odpowiada naszym oczekiwaniom. (…) 

Zachęcam przede wszystkim członków Kościoła, aby z zapałem podjęli drogę wielkopostną, czerpiąc wsparcie z 

jałmużny, postu i modlitwy. Jeżeli niekiedy wydaje się, że miłość gaśnie w wielu sercach, nie jest tak w sercu  

Boga! On daje nam wciąż nowe okazje, abyśmy mogli znów zacząć kochać.” 
Papież Franciszek 
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1. Karkoszka Otylia  lat 83 
2. Król Elżbieta                    lat 94 
3. Ryłko Piotr                     lat68 
4. Marzec Karolina-Pokropek         Noworodek 
5. Kurasz Berta                lat 93 
6. Gembalczyk Walenty     lat 84 
7. Smyczek Bernard           lat 75 
8. Juraszczyk Bronislaw    lat 89 
9. Piecha Ema                     lat 84 
10. Kuczera Klaudia             lat 88 
11. Papierok Bronisław         lat 63 
12. Konsek Henryk              lat 78 
13. Lipski Edmund                 lat 68 
14. Kuczera Józef                   lat 84 
15. Mura Salomea                  lat 92 
16. Matuszczyk Jan                lat 77 
17. Motyka Krystian             lat 61 
18. Naczyński Andrzej             lat 71 
19. Woś Dominik                  lat 4 
20. Nowogrodzka Marianna  lat 64 
21. Rubin Laurencja                lat 88 
22. Marczyk Róża                 lat 87 
23. Kruk Stefania                   lat 88 
24. Konsek Aniela                 lat 88 
25. Ciurlik Jolanta                   lat 47 
26. Nieszporek Norbert         lat 80 
27. Kocyba Czesław               lat 65 
28. Gryzik Marian               lat 76 
29. Buchalik Stefania            lat 63 
30. Panyło Józef                    lat 74 
31. Kusz Maria                     lat 83 
32. Kuczera Halina                 lat 70 
33. Dziwoki Otylia                lat 79 
34. Krzemińska Henryka      lat 77 
35. Tkocz Bronisława             lat 80 
36. Krochmalny Agnieszka  lat 87 
37. Hołobud Wiktor              lat 80 
38. Wójcik Julian                   lat 72 
39. Kąsek Alojzy                   lat 79 
40. Wowra Ryszard              lat 83 
41. Kulczycka Kazimiera       lat 87 
42. Mrozek Maria               lat 92 
43. Świenty Zygmunt            lat 66 
44. Pustelny Andrzej            lat 58 
45. Szarlej Władysław        lat 78 
46. Pikuła Piotr                     lat 62 
47. Jakubczyk Krystyna     lat 78 
48. Sobik Ireneusz                lat 70 
49. Staniczek Łucjan            lat 79 
50. Benisz Dorota                lat 83 
51. Matras Mieczysław       lat 60 
52. Załęcki Roman               lat 59 

53. Bieniek Danuta              lat 59 
54. Gatnar Aniela                  lat 86 
55. Szymura Otylia                 lat 86 
56. Muras   Alojzy                lat 74 
57.  Pawlas Stefania             lat 74 
58. Kuczera Stefan               lat 87 
59. Zimończyk Alojzy             lat 82 
60. Gorzawska Natalia        lat 80 
61. Gajda Jan                       lat 86 
62. Tokarz  Szymon              lat 23 
63. Skiba  Mirosław             lat 47 
64. Szweda Eugeniusz            lat 79 
65. Smołka Roman               lat 77 
66. Mularczyk Józefa          lat 55 
67. Wójcik Kazimiera          lat 67 
68. Kolarski Franciszek        lat 83 
69. Kowalczyk Adam              lat 79 
70. Frelich Piotr                     lat 23 
71. Romański Piotr               lat 63 
72. Kluger Maria                lat 68 
73. Chomiuk Zdzisław          lat 76 
74. Ankiewicz Mirosław        lat 29 
75. Pajdo Marian                   lat 56 
76. Hulin Jacek                    lat 38 
77. Smyczek Ryszard          lat 85 
78. Pawelska Regina            lat 88 
79. Szatka Augustyn              lat 87 
80. Klimsa Zuzanna             lat 76 
81. Olszewska Krystyna     lat 59 
82. Pławecki Władysław     lat 62 
83. Izienicki Rafał              lat 39 
84. Kania Aniela                   lat 68 
85. Klimowicz Edward        lat 82 
86. Kula Helena  lat 83 
87. Sobik Klaudia  lat 21 
88. Śnieżek Elżbieta  lat 75 
89. Galowy Rafał  lat 29 
90. Matuszczyk Krzysztof  lat 47 
91. Lebioda Anna  lat 79 
92. Gorzyński Paweł – pokropek       Noworodek 
93. Juraszczyk Stanisław  lat 61 
94. Wiśniewski Andrzej  lat 67 
95. Buchalik Alfred  lat 77 
96. Macionczyk  Bronisława  lat 82 
97. Gorzyński Dominik – pokropek  Noworodek 
98. Gruszczyk  Stefan  lat 67 
99. Zimnol  Grzegorz  lat 49 
100. Groborz Otylia  lat 80 
101. Goraus  Róża  lat 69 
102. Konsek  Bronisław   lat 78 
103. Szymala Anna  lat 82 
104. Kuczera Elżbieta  lat 90 
105. Szafrański Leopold  lat 69 
106. Królikowski Zygmunt  lat 67 
107. Duda Henryk  lat 57 

  

Odeszli do Pana  
w roku 2018 
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Jak co roku Grupa „Pielgrzym” zaprasza 
na łamach „Serca Ewangelii” na wspólne piel-
grzymowanie. 

Ze słowem „pielgrzymka” kojarzy się termin „sanktua-
rium”, tam bowiem zmierzają pątnicy. Innymi słowy jest to 
miejsce uświęcone wyjątkową obecnością Boga, który w 
sposób szczególny udziela swych łask wiernym, którzy 
przybyli tam, aby spełniać określone akty religijne. Kościół 
uczy, że pośredniczką wszelkich łask jest Maryja. Zatem 
zrozumiałym jest fakt, iż najwięcej sanktuariów poświęco-
nych jest Matce Bożej. 

Jak co roku Grupa „Pielgrzym” zaprasza na łamach 
„SE” na wspólne pielgrzymowanie. Pielgrzymowanie 
uświadamia nam kondycję człowieka, którego życie opisuje 
wędrówkę – od narodzin do śmierci. Ojciec św. Jan Paweł II 
uczył nas jak pięknie można pielgrzymować i jak pięknie 
można żyć. Papież Pielgrzym, jak często go nazywano, 
przez lata swego pontyfikatu przemierzył wiele kontynen-
tów. Szczególnie ukochał Maryję, której ofiarował całe 
swoje życie. 

Pani Wniebowzięta Matko Pielgrzymów, przyczyń się 
za nami! 

Program pielgrzymek w roku 2019: 

I. 29 kwietnia – poniedziałek     (wyjazd o godz. 7.oo) 
1. TOSZEK – Kościół św. Katarzyny Aleksandryjskiej 
2. OPOLE – Katedra św. Krzyża 
3. WINÓW – Sanktuarium Wieczernika – Msza św. 

 
II. 20 – 21 maja – poniedziałek - wtorek  

                                                  (wyjazd o godz. 6.oo) 
Pierwszy dzień – poniedziałek 20 maja 

1. PIEKOSZÓW -  Sanktuarium MB Miłosierdzia 
2. SKARRZYSKO – KAMIENNA – Sanktuarium MB 

Ostrobramskiej 
3. KAŁKÓW GODÓW  – Sanktuarium MB Bolesnej 

Królowej Polski – Msza św., nocleg, obiadokolacj, 
śniadanie 

 
 

 

Drugi dzień – wtorek 21 maja 
1. OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI -  Sanktuarium 

Miłosierdzia Bożego 
2. ŚWIĘTY KRZYŻ – Sanktuarium Relikwii Drzewa 

Krzyża Świętego 
3. JASKINIA RAJ – CHĘCINY? 

 
III. 17 – 18 – 19 czerwca – poniedziałek – środa 

                                                     (wyjazd o godz. 6.oo) 
Pierwszy dzień – poniedziałek 17 czerwca 

1. ZŁOTY STOK -  Kopalnia złota i arszeniku 
2. KŁODZKO – Most św. Jana, Kościół Wniebowzię-

cia NMP – Msza św. 
3. POLANICA ZDRÓJ  – Park Zdrojowy, Pijalnia wód 

z 1913 r.  
4. SZCZYTNA – OW RELAX, nocleg 
Drugi dzień – wtorek 18 czerwca 

1. DUSZNIKI ZDRÓJ -  Kościół p.w. św. Piotra i 
Pawła – Msza św. 

2. KUDOWA ZDRÓJ – CZERMNA – Kaplica Cza-
szek 

3. ADRSPACH – SKALNE MIASTO (CZECHY) 
4. SZCZYTNA – OW RELAX, nocleg 
Trzeci dzień – środa 19 czerwca 

1. BYSTRZYCA KŁODZKA -  Kościół św. Michała 
Archanioła – Msza św. 

2. KLETNO – Jaskinia Niedźwiedzia 
 

IV.  2 września – poniedziałek (wyjazd o godz. 7.oo) 
1. CZĘSTOCHOWA – Jasna Góra 
2. CZĘSTOCHOWA – USINIEC – MB Bolesna Para-

fia św. Ap. Piotra i Pawła 
 

Wszystkich naszych parafian serdecznie zapra-
szamy do pielgrzymowania z Grupą „Pielgrzym”. 
Spotkania stacjonarne Grupy „Pielgrzym” odby-
wają się raz w miesiącu w Domu Parafialnym. 

Szczęść Boże 

Stanisław Drąszczyk 

 

    W okresie 2018 roku  w 
Ruchu Szensztackim miało 
miejsce kilka wydarzeń które 
chcę przedstawić w  poniż-
szym tekście: 
 

1. W dniach 10-11 marca odbyło się 
XXI  nocne czuwanie modlitewne 
Rodziny Szensztackiej pod hasłem 
„Mocą przymierza miłości , tworzymy 

kulturę przymierza”. To nasza 
doroczna, główna pielgrzymka. 
Pielgrzymujemy na Jasną Górę, żeby 
tu zaczerpnąć nowej siły, motywacji, 
otrzymać błogosławieństwo, duchowe 
wsparcie, ale też przede wszystkim 
duchowo się jednoczyć. Myślę, że we 
współczesnych czasach jest to bardzo 
potrzebne, żeby się jednoczyć, żeby 
trwać razem przy Bogu, przy Matce 

Bożej. W ramach pielgrzymki 
wygłoszono szereg konferencji. 
Odprawiona została także Msza św. 
przed Cudownym Obrazem Matki 
Bożej, a Apelem Jasnogórskim 
rozpoczęto całonocne czuwanie.   
„W 2018 roku był taki wyjątkowy 
czas, bowiem od 15 września 2017 
roku do 15 września tego roku 
ogłoszony został w Szensztat, w 

Pielgrzymuj razem z nami! 
Grupa „Pielgrzym” zaprasza na pielgrzymki w 2019 r. 

 

Z życia Ruchu Szensztackiego w 2018 r. 
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kolebce naszego Ruchu, zgromadzenia 
i wspólnoty, międzynarodowy Rok 
Ojca Kentenicha. 15 września minie 50 
lat od jego śmierci i chcemy zaznaczyć 
jego miejsce i rolę w Kościele – mówił 
ojciec Sosna - Rozpoczęty jest proces 
beatyfikacyjny Ojca Kentenicha. 
Chcemy tą pielgrzymką umocnić naszą 
więź z nim właśnie, dlatego tematyka 
spotkania bardzo mocno związana jest 
z założycielem. Mottem czuwania było 
„ Mocą przymierza miłości, tworzymy 
kulturę przymierza”. Czuwanie 
rozpoczęło się już o godz. 11 w 
kaplicy Różańcowej gdzie zostały 
wygłoszone referaty dotyczące życia i 
dzieła ojca Kentenicha. O godz. 14 
została odprawiona w Kaplicy Matki 
Bożej Msza św. a o godz. 17 w 
Kaplicy św. Józefa została wygłoszona 
konferencja „Droga Rodziny 
Szensztackiej w Polsce do zawarcia 
przymierza z o. Kentenichem”. 

Apelem Jasnogórskim rozpoczęła 
się nocna część czuwania. Zostały 
wygłoszone konferencje a o północy 
została odprawiona Eucharystia. O 
godz. 4.30 czuwanie zostało 
zakończone błogosławieństwem i 
rozesłaniem. 

 
2. 1 września 2018 roku 
obchodziliśmy 50-lecie obecności 
Sióstr Szensztackich w Radlinie. 50 
lat temu, 1 września 1968 roku na 
zaproszenie księdza proboszcza 
Mokrosa do Radlina przyjechała 
siostra szensztacka Anna, która zajęła 
się pracą katechetyczną. Od listopada 
1968 dołączyła siostra Łucja, która 

została zakrystianką. Przez dwa lata 
siostry mieszkały w domu          
prywatnym. Od 1970 roku 
zamieszkały w domu w którym do 
dzisiaj jest siedziba sióstr. Dom 
poświęcił ksiądz proboszcz 
Franciszek Mokros. Dzięki pracy 
sióstr na terenie naszej diecezji zaczął 
rozwijać się Ruch Szensztacki. 
Powstały grupy rodzin w 
Boguszowicach, Radlinie i Kamieniu. 
Pierwsze grupy zawierały           
Przymierza Miłości w sanktuariach 
szensztackich. 50 lat posługi sióstr to 
okres szczególnych  łask, obecności 
Matki Bożej. To okres wielu powołań 
kapłańskich i zakonnych. To czas            
kiedy powstało wiele nowych grup 
szensztakich: rodzin i matek. To setki 
nowych kręgów Matki Bożej 
Pielgrzymującej, które powstały w 
całej naszej diecezji. Szczególna tutaj          
zasługa siostry Celiny, za której 
inspiracją na 100 lecie Ruchu 
Szensztackiego powstało ponad 100 
nowych kręgów. Głównym punktem 
obchodów 50-lecia była uroczysta 
Msza Święta dziękczynna 
koncelebrowana przez dziewięciu 
kapłanów pod przewodnictwem          
księdza proboszcza Tadeusza 
Wciórka. Homilię podczas 
Eucharystii wygłosił ojciec Arkadiusz 
Sosna. Zacytował ojca świętego Jana 
Pawła II, który wypowiedział w 
Wadowicach: „Tu          wszystko się 
zaczęło”. Słowa te można odnieść do 
sióstr z Radlina. Prawdopodobnie nie 
byłoby tak rozwiniętego Ruchu 
Szensztackiego na naszym terenie 

gdyby nie siostry i ich           
obecność. 

3.  13 października w parafii św. Marii 
Magdaleny , Ruch Szensztacki spotkał 
się na Diecezjalnym Dniu Przymierza. 
W programie Dnia Przymierza było 
wystawienie Najświętszego 
Sakramentu oraz nabożeństwo 
uwielbienia Boga podczas którego 
dziękowaliśmy za otrzymane łaski, za 
opiekę Matki Bożej Trzykroć 
Przedziwnej, za Ojca Założyciela. 
Prosiliśmy o dalsze łaski, o powołania 
do ruchu, o kolejne rodziny, kolejne 
osoby które chciałby zawrzeć 
przymierze miłości z Maryją. Podczas 
nabożeństwa zawarliśmy przymierze 
miłości z Ojcem Założycielem. Po 
nabożeństwie konferencję wygłosił 
Krajowy Duszpasterz Ruchu 
Szensztackiego – ojciec Arkadiusz 
Sosna. Przybliżył nam tekst 
przymierza miłości z Ojcem 
Założycielem, jego podstawowe tezy. 
Potrzebujemy wsparcia w naszym 
życiu, aby wartości na których 
opieramy się w codziennym życiu 
rozwijać, aby umacniać ufność w 
Bogu. Na zakończenie Dnia 
Przymierza została odprawiona 
Eucharystia przez ojca Arkadiusza 
oraz księdza Krzysztofa Winklera – 
diecezjalnego moderatora Ruchu 
Szensztackiego. Homilię wygłosił           
ksiądz Winkler podczas której 
wyjaśniał nam jak ważne jest 
odnawianie przymierza miłości, jaka 
siła jest w modlitwie.                                                                                                                              

opr. G. Piecha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NABÓR DO KLASY SPORTOWEJ 
 

Dyrekcja Szkoły Podstawowej z Oddziałami  Integracyjnymi nr 20 im. Harcerzy Buchalików w Rybniku - Gotar-
towicach oraz Zarząd Klubu Sportowego „SILESIA” Rybnik  ogłaszają nabór chłopców i dziewcząt do klasy 
trzeciej sportowej o profilu baseball (chłopcy)/softball (dziewczyny) na rok szkolny 2019/2020. Ta dyscyplina 
powstała w połowie XIX wieku, dotarła już na każdy kontynent i cieszy się coraz większą popularnością. 

Oferta skierowana jest do chłopców i dziewcząt ur. w 2010 r., uczęszczających obecnie do klasy drugiej. 
 
Uczniowie klasy sportowej o profilu baseballowym/softballowym zostaną wyposażeni przez klub w potrzebny 
sprzęt do uprawiania dyscypliny. Plan zajęć w klasie zakłada m.in. więcej lekcji rozwijających ogólną koordyna-
cję i sprawność fizyczną, wyjścia na basen, uczestnictwo w turniejach w Polsce i za granicą czy trening pod 
okiem zawodowych trenerów. 
 
Klub Sportowy „SILESIA” Rybnik może poszczycić się wywalczeniem  tytuł Mistrza Polski w Baseballu  
w latach 2017 oraz 2018. Wygrywając Puchar Polski 2018 zapewnił sobie możliwość reprezentowania  
Polski w rozgrywkach europejskich. 

 
Dodatkowych informacji dotyczących naboru udziela sekretariat SP 20: tel. 32 4218553 

 



serce ewangelii 20 

Intencje 
mszalne 

Niedziela – 10.03.2019r.   I NIEDZIELA WIELKIEGO 
                                                                         POSTU 

7.oo 1/Świecka Rodzina Franciszkańska – urodziny 
2/+Jan Bujok, 20 rocznica śmierci 

8.3o 1/+Alfred Dziwoki, w rocznicę śmierci, synowa 
Joanna 
2/+Franciszek Dziwoki, żona Krystyna, Adam  
Dziedzic, żona Maria 

10.oo 1/+Zbigniew Woźniak 
11.3o 1/Do Opatrzności Bożej i Matki Boskiej Cudownego 

Medalika, z okazji  80 rocznicy urodzin  Antoniny 
Maroszek, z podziękowaniem za otrzymane łaski  
z prośbą o dalsze oraz w intencji dzieci z rodzinami. 
TD 
2/+Alojzy Maroszek, 10 rocznica śmierci 

13.oo 1/Msza św. w intencji rodziców z dziećmi przygoto-
wującymi się do I Komunii św. 

16.oo 1/+Gertruda Matuszczyk, mąż Antoni 
2/+Wanda  Gembalczyk – Muszyńska 

20.3o 1/ 

Poniedziałek – 11.03.2019r.                                 

7.oo 1/+Elżbieta Liszka 
2/+Gertruda i Ernest Matuszczyk, rodzice z obu stron 

17.oo 1/+Norbert Nieszporek, 1 rocznica śmierci 
2/+Józef Panyło, 1 rocznica śmierci 

Wtorek –  12.03.2019r. 

7.oo 1/+Stefania Przelazły 
17.oo 1/+Leon Sobik, Alojzy Sobik, żona Janina, Alojzy  

i Anna Sobik, Franciszek i Helena Lubszczyk 
 2/+Marian Kaczmarczyk, rodzice z obu stron (Bog) 

Środa – 13.03.2019r.                                    

7.oo 1/+Józef Hajnisz, żona Florentyna, rodzice z obu 
stron 

17.oo 1/+Marian Gryzik, 1 rocznica śmierci 
2/+Czesław Kocyba, 1 rocznica śmierci 

Czwartek – 14.03.2019r. 

7.oo 1/ 
17.oo 1/+Stefania Buchalik, 1 rocznica śmierci 
 2/+Dionizy Macionczyk, żona Aniela, Antoni Gajda 

Piątek –  15.03.2019r.                                           

7.oo 1/+Franciszek Dziwoki, żona Anna 
17.oo 1/+Maria Wielgocka, mąż Józef (Bog) 

2/+Elżbieta Oleś, na pamiątkę urodzin (Bog) 

Sobota – 16.03.2019r.  

7.oo 1/+Roman Orszulik, rodzice: Marta i Alojzy 
 2/+Maria i Wiktor Szewczyk, 3 synów 
17.oo 1/+Andrzej Damec, 14 rocznica śmierci, rodziców, 

Emilia i Maksymilian Tkocz 

Niedziela –17.03.2019 r.  II NIEDZIELA WIELKIEGO 
                                                                         POSTU 

7.oo 1/+Janina Sobik, 30 dzień po śmierci 
8.3o 1/+Gabriel Kiełbus, rodzice, teściowie, pokrewień-

stwo (Got) 
2/+Jan Mędrala, 40 rocznica śmierci 

10.oo 1/+Józefa Biernacka, na pamiątkę imienin, Stanisław 
Jagło, z okazji rocznicy śmierci, za zmarłych z rodzin 
Biernacki i Jagło 
2/+Bronisław Biskupek, w 20 rocznicę śmierci 

11.3o 1/Z okazji 18 rocznicy urodzin  Zuzanny Stuchły  
z Gotartowic, z prośbą o Dary Ducha św., pogłębie-
nie wiary i opiekę Matki Bożej 
2/+Bronisława Wiechoczek, 5 rocznica śmierci, mąż 
Jan (Got) 

14.15 1/Chrzty i roczki : Szymala Maria, Hanna Malina 
16.oo 1/Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za 70 lat 

życia Jerzego Toszka, z prośbą o błogosławieństwo 
Boże na dalsze lata. TD 

20.3o 1/+Alojzy i Elżbieta Pawela, syn Józef, 5 rocznica 
śmierci, rodzice z obu stron 

Poniedziałek –  18.03.2019r.                                 

7.oo 1/+ Róża Kuczera, rodzice Wilhelm i Helena 
17.oo 1/+Marta Bernacka, mąż Albert, Ignacy Reclik, żona 

Zofia 
2/+Jan Macionczyk, syn Czesław, Herman Tarabura, 
żona Albina 
3/ Msza św. w intencji Rodzin Szensztackich i rodzin 
przyjmujących Matkę Bożą Pielgrzymującą Trzykroć 
Przedziwną, jako dziękczynienie za opiekę i wsta-
wiennictwo 

Wtorek – 19.03.2019r.                    UROCZYSTOŚĆ 
                              ŚW. JÓZEFA, OBLUBIEŃCA NMP 

7.oo 1/+Piotr Niesporek, Edward Skałbania, żona Regina, 
Marian Pyżalski, żona Maria, synowie: Konstanty  
i Bogdan (Got) 

17.oo 1/+Herbert Błaszczyk, 3 rocznica śmierci 
 2/+Maria Pierchała, mąż Robert, synowa Maria, 

Gertruda i Herman Niemczyk, córka Anna 

Środa –  20.03.2019r.                                    

7.oo 1/+Krystyna Sobik, 10 rocznica śmierci 
17.oo 1/+Irena Dziurok, Albina Sobik 

2/+Józef Ostrzołek, 2 żony: Jadwiga i Łucja,  syno-
wie: Alojzy i Szymon, Józef Herman 

Czwartek – 21.03.2019r. 

7.oo 1/+Franciszek i Leopoldyna Sojka, rodzice i rodzeń-
stwo, Kazimierz Pierchała, rodzice (Got) 

17.oo 1/+Elżbieta Klepek 
 2/+Bronisława i Alojzy Juraszczyk, rodzice z obu 

stron 

Piątek – 22.03.2019r.                                           

7.oo 1/Różaniec 
17.oo 1/Msza św. wspólna: 

+Franciszka Sobik, mąż Józef, synowie: Stefan  
i Wiktor, synowa Janina, 2 zięciów 
+Gabriela Piechaczek 
+Wiktor Szier, żona Zofia, córka Krystyna,  
zięciowie: Emil i Maksymilian 



serce ewangelii 21 

+Alfred Piecha, rodzice: Barbara i Teodor 
+Leszek Gomółka 
+Ernst Jurochnik, żona Klara, rodzice i rodzeństwo, wnuk 
Robert 
+Henryk i Łucja Śmiatek, Zofia i Jan Garbocz, Walter  
Matuszczyk, Bronisława i Zygmunt Janowicz, zmarłych  
z rodzin: Śmiatek, Garbocz, Waliczek, Gorus, Figas, dusze 
w czyśćcu cierpiące (Bog) 
+Maria i Franciszek Widryński, Regina, Józef i Kazimierz 
Nalepa 
+Alojzy Karwot, 8 rocznica śmierci 
+Agnieszka Kuczera, na pamiątkę urodzin 
+Maria Zieleźny, mąż Robert, córka Waleska, syn Justyn 
+Marta Kula, mąż Józef, Paulina i Wincenty Palarz 
+Józef Gorzyński, żona Katarzyna, córka Władysława, zięć 
Tadeusz, zięć Edward, syn Marian, żona Joanna, syn Józef, 
wnuk Mirosław, rodzice z obu stron 
+Maksymilian i Anna Szlezinger, 4 synów, 2 córki i 2 zię-
ciów, rodzice z obu stron 
+Ernest Stajer, żona Helena, Gerard Motyka , żona Róża 
+Marta Zniszczoł – od Anieli, rodzice z obu stron 
+Robert i Krystyna Musiolik (Bog) 
+Teodor i Franciszka Kempny, Stanisław i Agnieszka Dziuba 
+Franciszka Raszka, mąż Alojzy, syn Józef, żona Krystyna, 
rodzice z obu stron (Got) 
+Ewa Sobik, 5 rocznica śmierci 
+Bronisława Macionczyk, Maksymilian Kostorz 
+Aniela i Ryszard Benisz 
+Edward Kocjan, rodzice z obu stron, brat Leon, pokre-
wieństwo 
+Ernest Rajnhard, 15 rocznica śmierci, rodzice, siostra Ewa, 
bratowa Krystyna 
+Edmund Englisz, syn Grzegorz, rodzice 
+Brunon Konsek, żona Otylia, rodzice z obu stron, Marian-
na Giedyk, mąż Henryk, rodzice z obu stron 
+Stanisław Wójcik, Leon Mazur, żona Matylda, syn Ewald, 
synowa Anna 
+Wiesław Kachniarz, rodzice z obu stron, 2 synów, 2 córki, 
zięć Henryk,  Zofia Racułt, mąż Franciszek, dusze w czyść-
cu cierpiące 
+Henryk Hyła, żona Helena, Marta i Franciszek Piechaczek 
+Alojzy Tudzież, żona Waleria, syn Waldemar, Aureliusz 
Procek, żona Małgorzata, synowie: Andrzej i Joachim (Got) 
+Maria Kionka, Jadwiga Kionka, mąż Antoni, Maria Zipcer, 
mąż Artur, syn Alfred (Got) 
+Jan Ryba, żona Rozalia, syn Stanisław, córka Krystyna, 
mąż Henryk, Leokadia Sopicka, mąż Jerzy 
+Gertruda i Jan Bogaczek, synowie: Alojzy, Czesław, Bole-
sław i Roman, synowa Helena,  zięć Zygmunt (Got) 
+Konstantyna i Roman Smyczek, Reinhold Kolenda, rodzi-
ce Erna i Emil, Kazimierz Przeliorz 
+Antoni Raszka, rodzice: Wiktor i Anna, Augustyn  
i Waleska Czembor, Maksymilian Jurczyk, dusze  
w czyśćcu cierpiące 
+Franciszek Motyka (Rasz) 
+Krystyna Kadłubek, od koleżanek i kolegów rocznika 1945 
+Jerzy Klimek, 8 rocznica śmierci, rodzice z obu stron, 
Leon i Antoni Przeliorz, Elżbieta Kuśka, na pamiątkę  
urodzin 
+Janina i Władysław Ruś, teść Józef, żona Maria, zięć  
Rudolf 
+Gertruda Kula, mąż Nikodem, syn Walenty, Faustyn  
Sobik, Dorota Adamczyk, dziadków z obu stron 

+ Helena Matuszczyk, 30-ty dzień po śmierci 
+Józef Wawrzyńczyk, rodzice z obu stron, synowa 
Joanna, Alojzy Nowrot,  żona Bronisława 
+Jan Warczok, 30-ty dzień po śmierci 
+Anna i Robert Gembalczyk, Brunon Szymura,  
rodzice z obu stron (Got) 

Sobota – 23.03.2019r.  

7.oo 1/+Józef Szymura, 2 żony 
15.oo 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 90 rocznicy urodzin 

Mieczysława Kuli, z Boguszowic, z podziękowaniem 
za otrzymane łaski z prośbą o dalsze. TD 

17.oo 1/+Helena i Edward Motyka, na pamiątkę urodzin 
(Got) 

 2/+Helena Kula, mąż Alfred (Bog) 

Niedziela – 24.03.2019 r.                     III NIEDZIELA 
                                                    WIELKIEGO POSTU 

7.oo 1/ 
8.3o 1/+Jan Kostera 

2/+Maria Bober, w rocznicę śmierci 
10.oo 1/+Mieczysław Frąckiewicz, 6 rocznica śmierci 

2/+Tomasz Winiarski, na pamiątkę urodzin 
11.3o 1/Msza św. w intencji rocznego dziecka: Jan Motyka 
16.oo 1/+Leon Urbanek, na pamiątkę urodzin 

2/+Bogusław Warias, na pamiątkę urodzin 
20.3o 1/+Krystyna Kadłubek, zamiast kwiatów od rodziny 

Korduła 

Poniedziałek –  25.03.2019r.          UROCZYSTOŚĆ 
                                   ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO                          

7.oo 1/ 
17.oo 1/+Anna Masłowska, ojciec Alfred 

2/+Maria Osiak, 4 rocznica śmierci, mąż Wiesław 

Wtorek – 26.03.2019r. 

7.oo 1/+Władysław Koziołek, rodzice Ryszard i Maria 
17.oo 1/+Maria Kusz, 1 rocznica śmierci, Gertruda  

Hartman 
 2/+Ks. Alojzy Motyka, rodzice i rodzeństwo 

Środa – 27.03.2019r.                                    

7.oo 1/+Józef Dziwoki, 21 rocznica śmierci, żona Marta 
2/+Bronisław Motyka, synowie: Andrzej i Krzysztof 

17.oo 1/+Stefania Kruk, 1 rocznica śmierci 
2/Apostolat 

Czwartek –  28.03.2019r. 

7.oo 1/+Elżbieta Konsek, mąż Roman 
2/+Bogumił Danelkiewicz 

17.oo 1/+Halina Kuczera, 1 rocznica śmierci 
 2/+Krystyna Dziwoki, 12 rocznica śmierci 

Piątek – 29.03.2019r.                                           

7.oo 1/ 
17.oo 1/+Henryka Krzemińska, 1 rocznica śmierci 

2/+Erwin Oleś, 23 rocznica śmierci, rodzice, Jadwiga 
i Antoni Oleś, Anna i Konstanty Buchalik, syn  
Alfred (Bog) 

Sobota – 30.03.2019r.  

7.oo 1/+Ryszard Szewczyk, 6 rocznica śmierci 
2/+Alfred Winkler, na pamiątkę urodzin, żona Hele-
na zmarłych z pokrewieństwa 
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13.oo 1/Do Opatrzności Bożej z okazji urodzin Teresy 
Kukla, z podziękowaniem za otrzymane łaski z proś-
bą o dalsze oraz o błogosławieństwo dla całej rodzi-
ny. TD 

17.oo 1/+Otylia Dziwoki, 1 rocznica śmierci 
 2/+Bronisława Tkocz, 1 rocznica śmierci 

Niedziela – 31.03.2019 r.                     IV NIEDZIELA 
                               WIELKIEGO POSTU – LAETARE 

7.oo 1/ 
8.3o 1/+Ernest Bulanda, rodzice: Karol i Teresa, brat 

Józef, 4 siostry, 4 szwagrów, Katarzyna i Jan Za-
wadzki 
2/+Janina Sobik, od sąsiadów z ulicy Sztolniowej 

10.oo 1/+Jerzy Stiel, na pamiątkę urodzin 
2/+Aniela Sobik, od Apostolatu Maryjnego 

11.3o 1/+Henryk Oleś 
2/+Kornelia Sikora, na pamiątkę urodzin 

16.oo 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 90-tej rocznicy 
urodzin Stanisława Dudka, z podziękowaniem za 
otrzymane łaski z prośbą o dalsze. TD 
2/+Stanisław Sobik (Rasz) 

20.3o 1/+Ewa Pustołka, 10 rocznica śmierci 

Poniedziałek – 01.04.2019r.                                 

7.oo 1/ 
17.oo 1/+Czesław Kroczek 

2/+Eleonora Dziwoki, 11 rocznica śmierci, mąż 
Alojzy, 3 synów 

Wtorek – 02.04.2019r.  wspomnienie św. Franciszka 
                                                         z Pauli, pustelnika 

7.oo 1/ 
17.oo 1/Do opatrzności Bożej z okazji urodzin księdza 

Karola  Płonki 
 2/+Teresa Zimończyk 

Środa –  03.04.2019r.                                    

7.oo 1/+Jan Turek, na pamiątkę urodzin 
17.oo 1/+Roman Smołka, na pamiątkę urodzin 

2/+Norbert Karwot, żona Gertruda (Rasz) 

Czwartek –  04.04.2019r.  wspomnienie św. Izydora,  
                                           biskupa i doktora Kościoła 

7.oo 1/ Na cześć Chrystusa Najwyższego Arcykapłana za 
wszystkich biskupów, kapłanów, kleryków, zgroma-
dzenia zakonne oraz nowe powołania kapłańskie  
i zakonne - zamawia Kopalnia 

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

 2/+Bronisława Romański, mąż Emil, Marta i Antoni 
Gembalczyk (Bog) 
3/+Alojzy Tworuszka, żona Marta, zięć Leon i Józef 

Piątek – 05.04.2019r.  wspomnienie św. Wincentego 
                                                 Ferreriusza, prezbitera 

7.oo 1/ Wynagrodzenie NSPJ i Niepokalanemu Sercu 
NMP za grzechy swoje i całego świata, w intencji 
kapłanów naszej parafii oraz członków Straży Hono-
rowej  NSPJ 
2/+Genowefa Sobik (Got) 

17.oo 1/ Msza św. w intencji rodzin wielodzietnych 
2/+Helena Zimonczyk, mąż Antoni 

 

Sobota – 06.04.2019r.  

7.oo 1/Msza św. za parafian 
2/+Alojzy Kuczera, żona Elżbieta 

17.oo 1/+Anna Woryna, mąż Erwin 
 2/+Karol Kuś, żona Emilia, syn Edward 

Niedziela – 07.04.2019 r.                      V NIEDZIELA 
                                                    WIELKIEGO POSTU 

7.oo 1/+Dorota Jurczyk, mąż Walenty,  Anastazja Kluger, 
mąż Rudolf, syn Marian 

8.3o 1/+Czesław Dombek,  
2/+Maria Nikel, mąż Ryszard 

10.oo 1/+Zdzisław Chomiuk 
2/+Kazimierz Kozik, wnuk Andrzej, rodzice, teścio-
wie, rodzeństwo z obu stron, Ewa Liszka 

11.3o 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 85 rocznicy urodzin  
Wincentego Korduły z podziękowaniem za otrzyma-
ne łaski z prośbą o dalsze. TD 

13.oo 1/Msza św. w intencji  rodzin z dziećmi przygotowu-
jącymi się do I Komunii św. 

16.oo 1/+Agnieszka i Antoni Lampart, Marta i Jerzy Kal-
kowski, Agnieszka Szafraniec 
2/+Anna i Ryszard Wałach, Dorota i Stanisław Poko-
ra, syn Janusz 

20.3o 1/+Bronisław Konsek, na pamiątkę urodzin 

Poniedziałek – 08.04.2019r.                                 

7.oo 1/+Rudolf i Pelagia Sobik, syn Norbert 
17.oo 1/+Eryk Lubszczyk, 2 rocznica śmierci i na pamiątkę 

urodzin, Ludwik i Agata Lubszczyk, syn Alojzy, 
Henryk Piecha, 2 rocznica śmierci,  zmarłych z ro-
dzin Lubszczyk i Szczeponek 
2/+Teresa i Franciszek Sobik, Marta i Wincenty Mo-
tyka,  za zmarłych z rodzin: Sobik i Motyka 

Wtorek –  09.04.2019r. 

7.oo 1/+Helena Kuczera, mąż Eryk, córka Małgorzata 
2/+Jadwiga Paszek, mąż Paweł, syn Józef 

17.oo 1/+Leon Wita, żona Kornelia 
 2/+Otylia Pierchała, w rocznicę śmierci, mąż Paweł 

(Bog) 

Środa –  10.04.2019r.                                    

7.oo 1/+Zofia Oślizlok, 20 rocznica śmierci, mąż Herman, 
45 rocznica śmierci 
2/+Elfryda Przeliorz,  mąż Eryk 

17.oo 1/+Łucja Stasiak, 7 rocznica śmierci, mąż Franciszek 
2/+Stefania i Paweł Smyczek, Eugenia i Gerard Zi-
mończyk, Stanisław Gancarczyk, Jerzy Drzęźla 

Czwartek – 11.04.2019r.                                   

7.oo 1/+Wilhelm Kuczera, żona Helena, córka Róża, 
rodzice z obu stron 
2/+Maria Pyżalska, mąż Marian, synowie: Konstanty 
i Bogdan, Piotr Niesporek,  Edward Skałbania, żona 
Regina, Jan Skałbania, żona Anastazja 

17.oo 1/+Natalia Papierok, na pamiątkę urodzin, mąż Andrzej 
 2/+Ryszard Piechaczek 

Piątek – 12.04.2019r.                                           

7.oo 1/Różaniec 
2/+Augustyn Buchalik, 2 żony, syn Alojzy, Wincenty 
i Anna Misala,  syn Henryk 



serce ewangelii 23 

17.oo 1/+Wiktor Papierok 
2/+Marta Zniszczoł, 8 rocznica śmierci 

Sobota – 13.04.2019r.   Wspomnienie św. Marcina I, 
                                                 papieża i męczennika 

7.oo 1/+Aleksander Pustołka, 20 rocznica  śmierci 
2/+Alina Jędrichowska, 9 rocznica śmierci 

17.oo 1/+Helena Motyka, 4 rocznica śmierci (Got) 
 2/+Lidia Karwot, mąż Wiktor, syn Stefan 

Niedziela – 14.04.2019 r.      NIEDZIELA PALMOWA 
                                                          MĘKI PAŃSKIEJ 

7.oo 1/+Berta Buchalik, mąż Franciszek, zięć Władysław, 
rodzice z obu stron 

8.3o 1/+Jan Fiołka, żona Jadwiga, syn Józef 
2/+Stanisława Patelska, 2 mężów 

10.oo 1/+Alfred Dziwoki, na pamiątkę urodzin, synowa 
Joanna 
2/+Władysław Kuczera 

11.3o 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 25 rocznicy ślubu  
Adama i Joanny Pogorzałek, z podziękowaniem za 
otrzymane łaski z prośbą o dalsze. TD 
Po Mszy św. błogosławieństwo rocznego dziecka:  
Wiktor Skaba 

13.oo 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 55 rocznicy ślubu 
Elżbiety i Stanisława Łodzianów, z podziękowaniem 
za  otrzymane łaski z prośbą o dalsze oraz w intencji 
dzieci z rodzinami. TD 

16.oo 1/+Janina i Jan Kipniuk, Jacek Szczesiek, Jan Woź-
niak,  Marta i Franciszek Szczesiek 
2/+Helena i Wiktor Sobik (Got) 

20.3o 1/+Alojzy Kirsek (Rasz) 

Poniedziałek – 15.04.2019r.                                 

7.oo 1/+Irena Smołka, mąż Franciszek 
17.oo 1/+Helena Przeliorz, 20 rocznica śmierci 

2/+Agnieszka Krochmalny, 1 rocznica śmierci 

Wtorek –  16.04.2019r. 

7.oo 1/+Matylda Sobik, mąż Emil, Jan Konsek 
2/+Albina i Paweł Witala 

17.oo 1/+Julian Wójcik, 1 rocznica śmierci 
2/+Albert i Stefania Bochenek, od pracowników  
Szkoły Podstawowej nr 36 

Środa –  17.04.2019r.                                    

7.oo 1/+Florentyna Hajnisz, mąż Józef, rodzice z obu 
stron (Got) 
2/+Łucja Zielonka, 12 rocznica śmierci, mąż Józef, 
rodzice z obu stron (Got) 

17.oo 1/+Józef Grenadier, żona Maria, syn Antoni, żona 
Urszula, Ernest Toszek, żona Maria, syn Gerard, żo-
na Teresa 
2/+Emil Mandel, 2 żony, córka Irena 

Czwartek - 18.04.2019r.           WIELKI CZWARTEK 

17.oo Ceremonie Wielkiego Czwartku 
1/Msza św. za parafian 
2/Msza św. do Serca Pana Jezusa konającego w in-
tencji duszpasterzy naszej parafii - zamawia Świecka 
Rodzina Franciszkańska 

 

Piątek - 19.04.2019r.               WIELKI PIĄTEK MĘKI 
                                                                    PAŃSKIEJ 

9.oo Droga Krzyżowa 
17.oo Ceremonie Wielkiego Piątku 

Sobota  -  20.04.2019r.                  WIELKA SOBOTA 

20.oo Ceremonie Wielkiej Soboty 
1/Msza św. za parafian 

Niedziela-21.04.2019r.  NIEDZIELA WIELKANOCNA 
                        ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO                                    

7.oo  1/ 
8.3o 1/+Bolesław i Małgorzata Sobik 

2/+Anna Szymura, 35 rocznica śmierci 
10.oo 1/+Bernard Benisz 

2/+Wiktor Hołobud, 1 rocznica śmierci 
11.3o 1/ 
14.15 1/Chrzty i roczki:  Piotr Korduła 
16.oo 1/+Maria i Izydor Bochenek, Henryk i Helena Wita, 

Andrzej Swaczyna,  Krystyna i Bronisław Pokładek, 
Anna Tomecka, Marta Motyka, mąż Paweł 

20.3o 1/ 

Poniedziałek - 22.04.2019r.              PONIEDZIAŁEK 
                                                           WIELKANOCNY 

7.oo 1/ 
8.3o 1/+Tekla Smyczek na pamiątkę urodzin 
10.oo 1/Do Opatrzności Bożej  z okazji 60 rocznicy uro-

dzin Barbary Wajs, z podziękowaniem za otrzymane 
łaski z prośbą o dalsze. TD 
2/+Helena Kuczera, w rocznicę śmierci 

11.3o 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 65 rocznicy ślubu 
Eugenii i Romualda Sitko z Gotartowic, z podzięko-
waniem  za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze. TD 

16.oo 1/ 
20.3o 1/ 

Wtorek  - 23.04.2019r. 

7.oo 1/+Bronisława i Emil Król, córka Urszula, synowa 
Teresa 
2/+Waleska i Emil Dziewior 

17.oo 1/+Alojzy Kąsek, 1 rocznica śmierci 
2/+Ryszard Wowra, 1 rocznica śmierci 

Środa  -  24.04.2019r. 

7.oo 1/+Alfred Juraszczyk, żona Matylda,  syn Henryk 
17.oo 1/+Felicyta Oleś 

2/+Stanisław Kempczyński, 15 rocznica śmierci, 
Wiesław Dolny, na pamiątkę urodzin 

Czwartek - 25.04.2019r. 

7.oo 1/+Kazimierz Sobik, 7 rocznica śmierci, Wiktor 
Sobik, żona Helena, Konstanty Przeliorz, żona Ja-
dwiga,  3 synów 

17.oo 1/ +Kazimiera Kulczycka, 1 rocznica śmierci 
2/+Konrad Winkler, żona Maria, Stanisław Wądo-
łowski, żona Genowefa 

Piątek  -  26.04.2019r. 

7.oo 1/+Edward Pawlik 
17.oo 1/Msza święta wspólna: 

+Gabriel Kiełbus, rodzice, siostra Irena, teściowie: 
Kazimierz i Franciszka, syn Piotr, synowa Alfreda 
(Got) 
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+Józef Klossok, 28 rocznica śmierci, żona Berta, Marian 
Pajdo, syn Marian, rodzice, zmarłych z rodzin: Klossok, 
Krzuś i Pajdo 
+Helena i Alfred Musiolik 
+Maria i Jan Gembalczyk, rodziców i dziadków 
+Bronisław Boda, na pamiątkę urodzin, rodzice i pokre-
wieństwo 
+Paweł Matuszczyk, Dominik Matuszczyk, żona Berta, 
Ryszard Konsek, żona Maria 
+Franciszek Szymura, żona Karolina, syn Paweł (Got) 
+Rozalia Kostorz, mąż Leopold (Bog) 
+Wincenty Ciućka, Wilhelm Zimończyk, żona Zofia, syn 
Edward, synowa Irena, Józef Ciućka, 2 żony 
+Helena Sobik, mąż Ryszard, rodzice i rodzeństwo, Anna  
i Florian Kowalczyk 
+Sylwester  Piątek 
+Stanisław Duda, na pamiątkę urodzin, Helena i Adolf Stajer 
+Gerard Oleś, na pamiątkę urodzin, żona Marta, syn Euge-
niusz, zięć Ignacy, rodzice 
+Wincenty Szczypka, rodzice: Jan i Zofia, Marta i Walenty 
Przeliorz, brat Paweł 
+Alojzy Rojek, żona Monika, synowie Paweł i Edward, 
synowa Łucja (Got) 
+Marta Mokry, mąż Mateusz, rodzeństwo 
+Aniela Konka, 10 rocznica śmierci, mąż Alojzy, rodzice z 
obu stron 
+Zofia Osuch 
+Emil Pyszny, Albertyna i Franciszek Henich, synowa Elż-
bieta, Stefania i Ernest Wieczorek (Got) 
+Stefan Hajduk 
+Bronisław Jakóbczyk,  Helena Joszko, mąż Alojzy, dziad-
ków 
+Anastazja Sobik, mąż Franciszek, syn Hubert, Maria Szy-
mura, mąż Stefan 
+Józef Witala, żona Maria, Zofia Sobik, mąż Brunon, dusze 
w czyśćcu cierpiące 
+Kazimiera Raczkowska, 9 rocznica śmierci 
+Kazimierz Świtoń, 19 rocznica śmierci (Bog) 
+Urszula Oleś, zmarli rodzice, Stefania i Roman Ciemięga, 
Józef Oleś 
+Stanisław Szymura, rodzice: Gertruda i Walenty, Józef 
Przeliorz 
+Berta Knapek, mąż Stanisław, córka Aniela, 3 zięciów, 
pokrewieństwo Murowe,  i Knapkowe, Antoni Filipowski, 
żona Jadwiga, syn Eugeniusz, pokrewieństwo Szewczyko-
we,  Filipowski i Kucharczyk, Gabriela Dziuba, Aniela Bąk, 
pokrewieństwo Adamczykowe, Józef Gitner 
+Jerzy Majewski, 6 rocznica śmierci (Bog) 
+Józef Partyński,  rodzice  Aniela i Stanisław Partyński, 
Augustyn Rojek, żona Albina 
+Bronisławę Macionczyk, na pamiątkę urodzin 
+Bernadeta Nowak, 16 rocznica śmierci, Maria  
i  Maksymilian Nowak, zięć Marian 
+Waleska i Albert Kuczera, synowa Halina, Marian i Jan 
Fizia 
+Maria Kuczera, mąż Józef, Marta Motyka, mąż Wiktor 
+Emil Zegrocki, żona Wiktoria, rodzice z obu stron, Zbi-
gniew Kujtkowski, rodzice z obu stron 
+Elżbieta Tarnawska (Bog) 
+Genowefa Kłapczyk, mąż Bertold, syn Janusz 
+Urszula Kardynalska, Zdzisław Barć, rodzice, teściowie, 
braci, szwagrów i krewnych 

Sobota  -  27.04.2019r. 

7.oo 1/+Alojzy i Paulina Gorol 
12.oo Ślub:  Adamczyk Damian  -  Buchalik Martyna 
15.oo 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 50 rocznicy ślubu  

Reginy i Józefa Janickich z podziękowaniem za 
otrzymane łaski z prośbą o dalsze. TD 
2/Do Opatrzności Bożej   z okazji  40 rocznicy ślubu 
Lidii i Bronisława Kłosek z podziękowaniem  
za otrzymane łaski  z prośbą o dalsze. TD 

17.oo 1/+Alojzy i Magdalena  Burda, córka Eugenia 
2/Apostolat 
3/Do Opatrzności Bożej z okazji urodzin księdza 
Andrzeja Rudolfa 

Niedziela - 28.04.2019 r.                       II NIEDZIELA 
             WIELKANOCNA – MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 

7.oo 1/Do Miłosierdzia Bożego w intencji  Raszowca 
8.3o 1/+Eugenia Rojek, 5 rocznica śmierci 

2/+Edward Rojek, 13 rocznica śmierci (Got) 
10.oo 1/Do Opatrzności Bożej  z okazji 60 rocznicy uro-

dzin Czesława Sobika, z podziękowaniem za otrzy-
mane łaski z prośbą o dalsze oraz o błogosławień-
stwo Boże dla całej rodziny. TD 

11.3o 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 50 rocznicy ślubu 
Otylii i Eryka Rugor oraz z okazji 70 rocznicy uro-
dzin  Otylii, z podziękowaniem za otrzymane łaski  
z prośbą o dalsze oraz o Boże błogosławieństwo dla  
dzieci z rodzinami. TD 

13.oo 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 40 rocznicy ślubu 
Bernadety i Jerzego Piechoczek, z podziękowaniem 
za otrzymane łaski z prośbą o dalsze oraz w intencji 
dzieci z rodzinami. TD 

16.oo 1/+Zyta Sojka, 4 rocznica śmierci 
2/+Bronisława Kaczmarczyk, w rocznicę śmierci 

20.3o 1/ 

Poniedziałek -   29.04.2019r.                 Uroczystość 
                         św. Wojciecha, biskupa i męczennika 

7.oo 1/ 
12.oo Ślub:  Wiaterek Dawid  -  Kiełkowska Marta 
17.oo 1/+Piotr Frelich, na pamiątkę 24 rocznicy urodzin 

2/+Hildegarda i Eryk Gruszka 

Wtorek -  30.04.2019r. 

7.oo 1/ 
14.oo 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 70 rocznicy urodzin  

Andrzeja Sobika, z podziękowaniem za otrzymane 
łaski z prośbą o dalsze. TD 

17.oo 1/+Rozalia Szweda,  na pamiątkę urodzin 
2/+Józef i Stanisława Dyduch 

Środa  -  01.05.2019 r.           ŚWIĘTO ŚW. JÓZEFA, 
                                                          RZEMIEŚLNIKA 

7.oo 1/+Helena Matuszczyk, od rodziny Antoniego  
Matuszczyka 

17.oo 1/+Henryk Wiśniewski, Józef Herman 
2/+Mieczysław Muras, 11 rocznica śmierci, Zenona 
Studniczek, 2 rocznica śmierci 

Czwartek  - 02.05.2019r.                      Wspomnienie 
                                               św. Atanazego, bpa i dK 

7.oo 1/ Na cześć Chrystusa Najwyższego Arcykapłana za 
wszystkich biskupów, kapłanów, kleryków, zgroma-
dzenia zakonne oraz nowe powołania kapłańskie 
i zakonne -  zamawia Raszowiec 
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2/+Jadwiga Oleś, na pamiątkę urodzin, mąż Antoni, 
syn Erwin, Anna i Konstanty Buchalik, syn Alfred 
(Bog) 

17.oo 1/+Mirosław Wawoczny, na pamiątkę urodzin 
2/+Helena Musiolik, 5 rocznica śmierci 

Piątek -   03.05.2019r.           UROCZYSTOŚĆ NMP 
                                                  KRÓLOWEJ POLSKI 

7.oo 1/+Antonina Żukiewicz, mąż Tadeusz, Juta Kocher, 
Nedelko Smilianić 

10.oo 1/Msza św. w intencji OJCZYZNY 
15.3o 1/+Bolesław Pomykoł, 6 rocznica śmierci, żona 

Aniela, Zofia Pomykoł, mąż Alfred, Maria Adam-
czyk, mąż Jan 
2/+Stanisław Związek, 18 rocznica śmierci,  rodzice: 
Zofia i Józef 

17.oo 1/Wynagrodzenie NSPJ i Niepokalanemu Sercu 
NMP za grzechy swoje i całego świata, w intencji 
kapłanów naszej parafii oraz członków Straży Hono-
rowej  NSPJ 
2/+Maria Sojka, mąż Alfons, rodzice (Got) 

Sobota  -  04.05.2019r.     Wspomnienie św. Floriana, 
                                         męcz., patrona archidiecezji 

7.oo 1/Msza św. za parafian 
15.oo 1/Msza św. w intencji żywych i zmarłych członków 

OSP Boguszowice i Gotartowice 
17.oo 1/+Erwin Mokry, rodzice 

2/+Ryszard Nikel, żona Maria 
3/+Elżbieta Musioł, mąż Edward 

Niedziela -   05.05.2019r.  III Niedziela Wielkanocna 

7.oo 1/+Henryk Malina 
8.3o 1/+Maria Mrozek, 1 rocznica śmierci 

2/+Jadwiga i Roman Muras, rodzice 
10.oo 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 50 rocznicy urodzin 

Marka Olesia,  z podziękowaniem za otrzymane łaski 
z prośbą o dalsze. TD 

11.30 1/ I KOMUNIA  ŚW. 
16.oo 1/+Alojzy Kuczera, zginął na kopalni w 1950 roku 
20.3o 1/+Józef Gorzyński,  6 rocznica śmierci 

Poniedziałek   06.05.2019 r. 

7.oo 1/+Florian i Helena Skrobol, rodzice z obu stron 
17.oo 1/+Róża Korduła, mąż Jan, Rajnchold Pietruszka, 

córka  Stefania Klimosz 
2/+Franciszek Korduła, 7 rocznica śmierci 

Wtorek  07.05.2019 r. 

7.oo 1/+Alojzy Buchalik, 8 rocznica śmierci 
2/+Teresa i Hieronim Dziwoki, rodzice z obu stron 
(Bog) 

17.oo 1/+Alojzy i Anna Sobik, Leon Sobik, Alojzy Sobik, 
żona Janina, Franciszek i Helena Lubszczyk 
2/+Maciej Markiewka, 5 rocznica śmierci 

Środa  08.05.2019r.                         UROCZYSTOŚĆ 
                               ŚW. STANISŁAWA, BPA I MĘCZ. 

7.oo 1/Zaginiony Antoni  Sobik (Got) 
17.oo 1/+Andrzej Pustelny,  1 rocznica śmierci 

2/+Krystyna Kuczera, na pamiątkę urodzin(Got) 

 

 

Czwartek  09.05.2019 r. 

7.oo 1/+Albina i Herman Tarabura, rodzice z obu stron, 
zięć Jan, wnuk  Czesław 
2/+Gertruda Hyła, 15 rocznica śmierci, rodzice 

17.oo 1/+Walenty Jurczyk, żona Dorota, Jan Jurczyk,  
2 żony, syn Marian 
2/+Stanisław Kubiak, na pamiątkę imienin 

Piątek  10.05.2019r. 

7.oo 1/+Piotr Niesporek, Edward Skałbania, żona Regina, 
Marian Pyżalski, żona Maria, Mariola Duda (Got) 
2/+Erwin Mokry, Jan Kostera, od rodziny Pyżalskich 

17.oo 1/+Józef Stoszko, żona Aniela, córka Maria, zięć 
Zygmunt 
2/+Alojzy Gorzyński (Bog) 
3/+Ks. Stanisław Garbocz, na pamiątkę imienin 

Sobota  11.05.2019r. 

7.oo 1/+Zofia Szier, mąż Wiktor, rodzice z obu stron, 
córka Krystyna, zięciowie Emil i Maksymilian 
2/Marta Przeliorz, mąż Walenty, syn Paweł 

15.3o 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 18 rocznicy urodzin  
Nikoli Peterko z podziękowaniem za otrzymane łaski 
z prośbą o dalsze 

17.oo 1/+Maria i Józef Macionczyk, rodziców i rodzeń-
stwo, Rozalia i Józef Karwot 
2/+Izydor Chrószcz, 9 rocznica śmierci, żona Moni-
ka, syn Stanisław, zięć Jan (Rasz) 
3/+Józef Mura 
4/+Stanisław i Karolina Toboła 
5/+Roman i Jadwiga Rojek 

Niedziela  12.05.2019 r.   IV Niedziela Wielkanocna 

7.oo 1/+Władysław Szarlej, 1 rocznica śmierci 
8.3o 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 60 rocznicy urodzin 

Rozalii Korgól z podziękowaniem za otrzymane łaski 
z prośbą o dalsze 
2/+Konrad Konsek na pamiątkę urodzin (Got) 

10.oo 1/+Kazimiera Nowacka, na pamiątkę śmierci, Roman 
Nowacki, 1 rocznica,  zmarłych z rodzin  Nowackich 
i Jarczewskich 
2/+Paweł Hulim, żona Adelajda  (Got) 

11.30 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 45 rocznicy przyję-
cia I Komunii Św., za wszystkich żyjących i  nieży-
jących, księży, katechetów, nauczycieli oraz rodzi-
ców 

13.oo 1/Do  Opatrzności Bożej z okazji 90 rocznicy uro-
dzin Franciszka Rubina z podziękowaniem za otrzy-
mane łaski z prośbą o dalsze, od rodziny i przyjaciół. 
TD 

16.oo 1/+Benedykt  Cybulski, 4 rocznica śmierci 
2/+Edward Kula, żona, syn Leszek, Franciszek 
Zdziarski, żona Jadwiga, córka Barbara 

20.3o 1/ 
 
  

Przygotowały panie: Teresa Szymczak i Kornelia Mokry 
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Kronika parafialna 

Chrzty: 

Anna Ganobis, Filip Tyc, Konstanty Zimonczyk, Karol  
Tadra, Dawid Buchalik, Karol Jurczyk, Maja Jesionkowska, 
Emilia Tomas, Dawid Matras, Mikołaj Rapacz, Pola Szlach-
ta, Alicja Pustelnik, Marek Betkier, Filip Jankoś, Sebastian 
Prokop, Marcel Niemyjski, Nela Michalik, Wiktor Hajzyk,  
Vivien Grzywna, Sabina Barczuk, Michał Niebrzydowski, 
Marcelina Motyka, Gabriel Blazy 

Śluby: 

Tyc  Krzysztof  -  Tyc zd. Kuśka Anna 
Przesmycki Patryk  -  Świercz Kamila 
Czapla Dawid  -  Moszek Sandra 
Szulik Szymon  -  Szymura Aleksandra 
Jendroska Tomasz  -  Dziwoki Julia 
Tworuszka  Michał  -  Cichos Angelika 
Przeliorz Michał  -  Hartman  Edyta 

Pogrzeby: 

Groborz Otylia                28.05.1948  –  03.12.2018r. 
Goraus  Róża                 08.06.1949  –  08.12,2018r. 
Konsek Bronisław           05.04.1940  –  09.12.2018r. 
Szymala Anna                 21.04.1936  –  10.12.2018r. 
Kuczera Elżbieta            01.06.1928  –  12.12.2018r. 
Szafrański Leopold         04.12.1949  –  15.12.2018r. 
Królikowski  Zygmunt   05.08.1951  –  19.12.2018r.  
Duda Henryk                   22.10.1961  –  28.12.2018r. 
Konsek Maria                  02.07.1923  –  02.01.2019r. 
Szymański Stanisław      27.08.1935  –  03.01.2019r. 
Szymura Serafin              06.09.1950  –  09.01.2019r. 
Traczyk  Dominik            28.04.1998  –  19.01.2019r. 
Sobik Aniela                     10.02.1925  –  24.01.2019r. 
Sobik Faustyn                   15.02.1947  –  24.01.2019r. 
Kadłubek  Krystyna        02.04.1945  –  25.01.2019r. 
Sputek Andrzej                17.04.1959  –  26.01.2019r. 
Karwot  Ernestyna           12.10.1928  –  30.01.2019r. 
Mura Ryszard                   17.03.1957  –  31.01.2019r. 
Żurawska Teresa              29.09.1946  –  14.02.2019r. 
Sobik Janina                     25.10.1958  –  16.02.2019r. 
Warczok  Jan                    28.03.1936  –  26.02.2019r. 
Matuszczyk  Helena         09.03.1935  –  26.02.2019r. 
 
 

Przygotowały panie: Teresa Szymczak i Kornelia Mokry 
 

PAPIESKIE INTENCJE 

APOSTOLSTWA MODLITWY  

Kwiecień 

1. Intencje Matki Bożej: o pokój na świecie i nawrócenie 
grzeszników. 
2. Intencje papieża Franciszka: 
-) Intencja ewangelizacyjna: Za lekarzy i personel organi-
zacji humanitarnych, przebywających na obszarach objętych 
wojną, którzy ryzykują własne życie, by ratować życie in-
nych. 

 

Maj 

1. Intencje Matki Bożej: o pokój na świecie i nawrócenie 
grzeszników. 
2. Intencje papieża Franciszka: 
-) Intencja powszechna: Aby dzięki zaangażowaniu swoich 
członków Kościół w Afryce był zaczynem jedności wśród 
narodów, znakiem nadziei dla tego kontynentu. 
 
 

Informator parafialny 
Msze św. 
� w niedziele: 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 16.00, 20.30 
� w święta nie uznawane przez państwo: 7.00, 10.00, 15.30, 

17.00 

Kancelaria parafialna 

� poniedziałek i piątek: 8.00 – 12.00 i 16.00 – 18.00 
� wtorek i czwartek: 8.00 – 12.00 
� środa: 8.00 – 12.00 i 16.00-18.00 

 

Protokoły przedślubne 

� 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. 14.15 

� 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 
 

Telefony kontaktowe w sprawie Domu  
Pogrzebowego: 

 

Pan Hubert Figas:   tel. kom.  0511 076 934 
 

Całodobowy Zakład Pogrzebowy STYX:    

032- 42 20 361,   tel. kom. 0601 530 578 
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Uhonorowanie  
o. Zacheusza 

O. Zacheusz Dulniok wywodzący się z 
naszej parafii został odznaczony przez 
Prezydenta RP pana Andrzeja Dudę 
odznaczeniem państwowym za wybitne 
zasługi w działalności na rzecz środo-
wiska polonijnego na Cyprze. W imieniu 
Prezydenta medal wręczył przebywają-
cy na Cyprze Sekretarz Stanu w KPRP 
Adam Kwiatkowski. 

   

 

Spotkania opłatkowe 
Okres Bożego Narodzenia to nie tylko okazja do 
spotkań w gronie najbliższych. Tradycyjnie w tym 
czasie odbywają się spotkania opłatkowe grup dzia-
łających przy parafii. 

 

 

 

 

 

 
 

 
Spotkanie opłatkowe Straży Honorowej NSPJ 

 
Grupa Pielgrzym podczas spotkania opłatkowego 

 
.  

 
Spotkanie opłatkowe Grupy Pielgrzym 

 

Spotkanie opłatkowe Zespołu 

Charytatywnego 
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„Światło Cafe” 

W niedzielę 30 grudnia miała miejsce kolejna odsłona 

„Światła Cafe”. Inicjatywa naszej młodzieży oazowej 

już tradycyjnie zgromadziła w „parafialnej kawiaren-

ce” licznych gości.  

Kolędowanie z Zespołem 
Charytatywnym 

W sobotę 5 stycznia odbyło się w Domu Parafialnym 
tradycyjne kolędowanie z Zespołem Charytatywnym.   
 

 
   

 
 

Spotkanie seniorów 
W sobotę 13 stycznia w sali OSP miało miej-
sce tradycyjne spotkanie boguszowickich 
seniorów zorganizowane przez Radę Dzielni-
cy Boguszowice Stare.  

. 

 
„Parafialna kawiarenka” była miejscem spotkań  

w gronie rodzinnym i znajomych 

 
 

 
 

 
 

 
Podczas kolędowania wystąpiły dzieci z SP 20  

w Gotartowicach 
. 
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Niedziela Chrztu  
Pańskiego 

W Niedzielę Chrztu Pańskiego ks. pro-
boszcz Krzysztof Błotko ochrzcił jedno 
dziecko, pomimo, iż w tą niedzielę nie 
udzielano sakramentu chrztu.  

 

Kolędowanie  
z zespołem Universe 

W niedzielę 20 stycznia o godz.17.00 miał 
miejsce w naszym kościele Koncert Laure-
atów Szkolnego Konkursu Kolęd i Pastora-
łek ZSP nr 6 w Rybniku. Gościem specjal-
nym tegorocznego Boguszowickiego Ko-
lędowania był zespół Universe. 

Msza św. młodzieżowa 
 
W piątek 4 stycznia o godz. 18.oo miała miejsce Msza św. 
młodzieżowa ze szczególnym udziałem kandydatów do sa-
kramentu bierzmowania. Po Mszy św. odbyły się kolejne spo-
tkania w grupach. 

 

 
 

 

 

 
Lider zespołu Universe Henryk Czich  

z ks. Proboszczem 
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Przedstawienie „Chata” 

W niedzielę 3 lutego nasza młodzież zapro-
siła wszystkich do kościoła na godz. 17.oo 
na przedstawienie pt. "Chata". Była to opo-
wieść o przebaczeniu, o doświadczaniu 
Boga w życiu oraz o miłości większej niż 
nienawiść. 

Seminarium Odnowy Wiary 

W sobotę 9 lutego Mszą św. o godz. 17.oo zainaugurowali-
śmy w naszej parafii Seminarium Odnowy Wiary, które 
potrwa do 13 kwietnia br. Spotkania będą się odbywały  
w soboty po wieczornej Eucharystii w kościele. 

 

Dekanalne spotkanie  
formacyjne kapłanów 

31 stycznia miało miejsce comiesięczne spotkanie kapłanów dekanatu boguszowickiego. 
Odbyło się ono w parafii p.w. św. Barbary w Boguszowicach – Osiedlu. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dzień Babci i Dziadka 

 
Przedstawienie „Chata” 

 
Wspólna wigilijka 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dzień Babci i Dziadka 

 
Przedstawienie „Chata” 

 

 

 
 

 
.  

 
Krótka odprawa w zakrystii animatorów prowadzących  

spotkania w grupach w ramach Seminarium Odnowy Wiary 
.  
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Nauki przedślubne 

5 i 12 stycznia br. odbywały się w naszej 
parafii nauki przedmałżeńskie dla narze-
czonych.  

Studium  
przedmałżeńskie 

W piątek 18 stycznia miało miejsce kolejne 
spotkanie w ramach studium przedmałżeń-
skiego dla uczniów drugich klas szkół śred-
nich. 

Spotkanie modlitewne Oazy 

W piątek 8 lutego młodzież oazowa spotkała się na modli-
twie w prezbiterium naszej świątyni, by być blisko Pana 
Jezusa obecnego w tabernakulum. 

 

Wycieczka ministrantów 

9 lutego nasza ministrancka wspólnota udała się na wycieczkę  
do Częstochowy i aquaparku. 

 

 

 
 

 
Wspólna wigilijka 

 
Spotkania w grupach w ramach studium 

przedmałżeńskiego 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
W kaplicy Cudownego Obrazu na Jasnej Górze 
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Z kącika  
gospodarczego 

Jak zwykle w naszej parafii rozwiązuje-
my na co dzień problemy techniczne i 
gospodarcze.  O aktualnie podejmowa-
nych działaniach gospodarczych na 
naszych obiektach parafialnych 

— czytaj str. 9  
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Obfite opady śniegu tej zimy powodowały konieczność  

odśnieżania terenu naszych obiektów parafialnych 

 
Zajęcia w Akademii Językowej CHAMPION 

 
Wejście do wyremontowanych pomieszczeń 

na Starej Farze 

 
 

 
Pomieszczenia Akademii Językowej  

na Starej Farze 

 
Instalacja nowego pieca na Starej  

Farze 

 
Zaplecze sanitarne 


