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„Panie, przymnó ż nam wiary! ” (Łk, 17,5) 

     Rada Parafialna      20 lat Apostolatu           200 numerów 
                                            Maryjnego              „Serca Ewangelii” 
         
 
 

                               
        
                     

 

W sobot ę 14 września miała 
miejsce uroczysto ść 20-lecia 
Apostolatu Maryjnego  w naszej 
parafii.  Wśród zaproszonych 
gości znalazł si ę ks. Jacek Wa-
chowiak z Zakopanego – Olczy.  

     — czytaj str. 2, 18  
 

Trzymamy w r ękach  dwusetny 
numer naszej parafialnej gazetki  
„Serce Ewangelii”. Niech b ędzie 
to okazj ą do wyra żenia wdzi ęcz-
ności Panu Bogu za to, że od 
roku 1992 przyczynia si ę ona do 
budowania naszej wspólnoty. 

    — czytaj str.  11-12 

Znamy ju ż ostateczny skład 
Duszpasterskiej Rady Parafial-
nej, po wyborach, które miały 
miejsce w niedziel ę 7 paździer-
nika. Jednym z jej zada ń będzie 
aktywne wł ączenie si ę w tema-
tyk ę II Synodu Archidiecezji 
Katowickiej. 

 — czytaj str. 3, 5-6  
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Jubileusz Apostolatu  
Maryjnego 

 
W sobotę 14 września miała miejsce uro-
czystość 20-lecia Apostolatu Maryjnego w 
naszej parafii. Wśród zaproszonych gości 
znalazł się ks. Jacek Wachowiak z Zako-
panego – Olczy – l Zastępca Dyrektora 
Krajowego Stowarzyszenia Cudownego 
Medalika i Apostolatu Maryjnego.  
 

— czytaj str. 18  
 
 

Nabożeństwo fatimskie 

W sobotę 13 października, w 95. rocznicę 
zakończenia objawień Matki Bożej w Fatimie  
miało miejsce ostatnie w tym roku nabożeń-
stwo fatimskie.  
Po 95 latach od czasu objawienia się Matki 
Bożej w Fatimie, główne przesłanie Jej orę-
dzia pozostaje nadal aktualne. Trzeba nam 
się nawrócić i prosić Boga o przebaczenie, 
również za innych, którzy Go obrażają oraz 
codziennie odmawiać różaniec, który jest 
ciężkim działem wytoczonym do walki ze 
złem, w tym walki o pokój na świecie. 

 
 

 
 



serce ewangelii 3 

Duszpasterska Rada 
Parafialna 

 

W niedzielę 7 października przy udziale 
prawie 800 głosujących parafian odbyły 
się wybory do nowej Duszpasterskiej 
Rady Parafialnej. Wyniki wyborów zostały 
ogłoszone w niedzielę 14 października, a 
w czwartek 18 października podczas spo-
tkania nowa Rada została zaprzysiężona. 
Ostatecznie obecny skład Rady to 23 
parafian. 

— czytaj str. 5-6  

 

 

XIII Biesiada  
Charytatywna 

We wrześniu już po raz trzy-
nasty bawiliśmy się na biesia-
dzie charytatywnej. Jak zwykle 
sala SP 16 w Boguszowicach 

była wypełnio-
na. Kolejny raz 
uczestnicy bie-

siady udowodnili 
jak potrafią  

i chcą się bawić. 

— czytaj str. 21  
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Tydzień Miłosierdzia 

Podczas Mszy św. w intencji Chorych, uczest-
niczące w niej osoby chore i w podeszłym 
wieku przyjęły Sakrament Namaszczenia Cho-
rych.                                        — czytaj str. 21  

Uroczystość Wszystkich 
Świętych 

W Uroczystość Wszystkich Świętych oraz w Dzień 
Zaduszny na parafialnym cmentarzu została odpra-
wiona Msza św. w intencji zmarłych parafian. Trady-
cyjnie 1 listopada przy grobie śp. ks. infułata Edwar-
da Toboli kapłani modlili się różaniec za zmarłych. 

 

Dziękujemy wszystkim, którzy pomimo 
niesprzyjaj ących warunków pogodo-

wych, w przeddzie ń uroczysto ści wzi ęli 
udział w sprzą taniu cmentarza. 

Harcerze pamiętają 
Jak co roku harcerze ze Szczepu Gotartowice działające-
go przy Szkole Podstawowej nr 20 realizują projekt  „Pło-
myki Pamięci”. W ramach akcji, na zbiórkach zastępy wy-
konały „własne znicze”, które następnie zaniesiono na  
groby harcerzy i instruktorów harcerskich;  pod pomniki 
powstańców, więźniów obozów koncentracyjnych, miejsca 
straceń harcerzy Buchalików oraz  groby  rozrzucone po 
okolicznych lasach.                                   — czytaj str. 19  
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Zgodnie  z tradycj ą naszej „prasy katolic-
kiej” słów kilka o tym co działo si ę w naszej 
wspólnocie parafialnej w ostatnim czasie. Jak 
wzrastali śmy duchowo, co udało nam si ę zre-
alizowa ć w sprawach gospodarczych, kogo 
gościli śmy w naszych progach i za co trzeba 
powiedzie ć ludziom wielkie słowo d z i ę k u j ę .  

Dziękujemy przede wszystkim za pożyteczne 
dzieło założenia naszej gazetki parafialnej przed wielu 
laty, wszystkim którzy dali jej początek, pisali artykuły 
i nadal podtrzymują to dzieło, będące już dzisiaj dwu-
setnym numerem. Na ręce obecnego pana Lucjana 
Rugora, dyrektora Szkoły Podstawowej nr 20 w Go-
tartowicach, który po panu mgr Krystianie Dziuroku  
jest drugim redaktorem prowadzącym naszego pisma,  
składamy serdeczne słowa wdzięczności i życzenia 
błogosławieństwa Bożego w dalszej bezinteresownej 
służbie. Wstrząśnięci tragicznym wydarzeniem  
z udziałem pana Krystiana, jakie miało miejsce pod-
czas jego ostatniej wyprawy w wysokie partie Alp 
Szwajcarskich, trwamy w bolesnej zadumie i modli-
twie.  

 W ramach prozy dnia dzisiejszego kończymy 
drugi etap prac na zewnętrznej elewacji Kościoła od 
strony północnej, wschodniej i południowej. Dzięku-
jemy firmie pana Andrzeja Kaczyńskiego za sprawne 
i zgodne z umową wypełnianie obowiązków wyko-
nawcy, a panu inspektorowi Franciszkowi Rubinowi 
za nadzorowanie całej sprawy szczególnie pod kątem 
zgodności wykonanej pracy z przewidzianym koszto-
rysem i fakturą. Wykonanie trzeciego etapu prac – 
związanych z zachodnią częścią kościoła - planujemy 
na wiosnę 2013 roku. W zakresie tych robót znajdzie 
się również remont komina kościelnego, który wywo-
łuje złe skutki na wewnętrznych murach i tynkach  
świątyni widoczne po lewej stronie  w naszym prezbi-
terium.  

W związku z tym, że na naszych obiektach trwają 
nieustanne remonty i drobne naprawy dziękujemy 
panu Januszowi Gawendzie za wymianę zaworów  
w kotłowni, oraz za wykonanie 8 nowych objemek na 
kielichach ozdobnych na naszym kościele. Panu Ry-
szardowi Torbickiemu za demontaż nieużytecznych 
okablowań na zewnątrz kościoła oraz bieżące naprawy 
i permanentną wymianę żarówek. Panu Zającowi 
oraz p. Leszkowi Gembalczykowi za wyczyszczenie 
kanałów grzewczych w naszym kościele w ramach 
przygotowania do sezonu grzewczego 2012/2013 r. 
Panu Hubertowi dziękujemy za usuwanie bieżących 
usterek oraz organizację i nadzorowanie wyżej wy-
mienionych prac. Warto przypomnieć przy tej okazji, 

że 26 października minęła czwarta rocznica użytkowa-
nia naszej kaplicy pogrzebowej, której budowa rozpo-
częła się w połowie lutego 2007 roku. Przez te cztery 
lata w naszym domu pogrzebowym „zagościły” na 
jedną lub kilka nocy ciała 532 osób. Blisko 400 zmar-
łych to nasi parafianie… 

Zakończyliśmy kolejny etap redukcji koron 
drzewnych przy obiektach kościelnych i na cmentarzu 
parafialnym, aby ograniczyć zanieczyszczenie liśćmi 
naszego terenu oraz zmniejszyć ryzyko wywołania 
szkód materialnych oraz zagrożenie dla zdrowia i ży-
cia ludzkiego ze strony spadających konarów drzew. 
Nie byłyby możliwe wymienione dzisiaj  działania 
gospodarcze, gdyby nie życzliwość i każda forma 
ofiarności materialnej naszych parafian, za co  
z serca wszystkim dziękuj ę.  

Istotnym wydarzeniem w naszym życiu para-
fialnym było przeprowadzenie nowych wyborów do 
DUSZPASTERSKIEJ RADY PARAFIALNEJ w 
niedzielę 7 października, w których wzięło udział 
blisko 800 parafian. W niedzielę 14 października 
zostały ogłoszone wyniki wyborów, a w czwartek 18 
października zaprzysiężona została nowa 
DUSZPASTERSKA RADA PARAFIALNA . Po 
małych zmianach, wynikających z osobistych powo-
dów niektórych parafian wybranych do DRP, jej osta-
teczny skład  na dzień dzisiejszy ukształtował się  
w następujący sposób:   

I grupa – osoby należące z urzędu: 
1. ks. Pr. Krzysztof Błotko 
2. ks. Wojciech Kamczyk 
3. ks. Marek Siedlaczek 
4. Kornelia Mokry 
5. Józef Janicki 
6. Barbara Sojka 

II grupa – osoby z mianowania proboszcza parafii: 
1. Antoni Dronszczyk 
2. Hubert Figas 
3. Dorota Juraszek 
4. Alojzy Nikel 
5. Lucjan Rugor 
6. Anna Skrzypiec 

III grupa – członkowie Rady z wyboru parafian: 
1. Szutka Mirela                     
2. Mandrysz Piotr                   
3. Dyla Piotr                            
4. Mura Jan                              
5. Wengerski  Michał                

SŁOWO  PROBOSZCZA – Nie tylko o sprawach  
                                        gospodarczych 
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6. Piontek Agata                        
7. Kaczmarczyk Cezary            
8. Palarz Bernard                      
9. Pawela Marek                       
10. Witkowiak Arkadiusz            
11. Piecha Grzegorz                     

         (Razem 23 osoby) 
 

Dziękuj ę tym zacnym osobom, które aktualnie 
nie znalazły się na liście DUSZPASTERSKIEJ 
RADY PARAFIALNEJ, a znane są z wcześniejszej 
aktywności i życzliwej współpracy z proboszczem. 
Obecny wynik wyborów na 5 letnią kadencję DRP 
nie może stanowić przeszkody do dalszej współpra-
cy z tymi osobami, a w przypadku pojawienia się 

możliwości zostaną one poproszone, aby uzupełnić 
skład Rady Parafialnej. W ramach jednego ze spo-
tkań DRP weszliśmy bardziej szczegółowo w tema-
tykę II Synodu Archidiecezjalnego i wypełniliśmy 
stosowną ankietę. Aby przybli żyć jeszcze bardziej 
naszym wiernym ten temat odsyłam do zamiesz-
czonej w Sercu Ewangelii krótkiej informacji  
o SYNODZIE.    

 Wszystkim czytelnikom a w szczególności 
naszym chorym i starszym wiekiem parafia-
nom niech Bóg błogosławi     
  

    Ks. Krzysztof Błotko – proboszcz 

Uroczyst ą Mszą św. w Katedrze Chrystu-
sa Króla w Katowicach (25. listopada br.  
o godz. 12.oo) rozpocznie si ę II Synod Archi-
diecezji Katowickiej.   

Pewnie wielu z Was zastanawia się co to takiego jest, 
po co i jaki ma związek z nami – członkami parafii archidie-
cezji katowickiej? 

Najprościej ujmuj ąc, synod diecezji to najważniej-
sze ciało doradcze biskupa. W sensie ścisłym, w synodzie 
biorą udział delegaci przewidziani przez prawo kanoniczne 
– ale jest to ostatnia faza synodu, kiedy odbywają się posie-
dzenia w gronie wybranym przez biskupa. Wtedy dyskutuje 
się nad projektami uchwał, zgłasza poprawki, głosuje itd. 
Jednak zanim dojdzie do ostatniego etapu, po drodze muszą 
dokonać się etapy pośrednie, w których będzie można – na 
różne sposoby, bardziej lub mniej czynnie – uczestniczyć.  

Jako DUSZPASTERSKA RADA PARAFIALNA  
w Parafii NSPJ w Boguszowicach również i my wypełni-
liśmy ankietę zmierzającą do ustalenia zagadnień Syno-
du. Uszeregowanie tematów według średniej oceny ważno-
ści było najważniejszym kryterium, dzięki któremu Zespół 
Presynodalny ustalał ilość i tematykę komisji synodal-
nych. Zagadnieniami, które respondenci wskazali na naj-
bardziej wymagające przemyślenia, okazały się kolejno  
(w nawiasach podana jest średnia ilość głosów w skali  
0-10): 
1. kwestia duchownych – ich formacji, moralności, dyscy-
pliny, utrzymania, zdrowia fizycznego i psychicznego, 
wsparcia w sytuacjach kryzysowych (9,03); 

2. świeccy w kościele – ich formacja, zaangażowanie apo-
stolskie wżyciu parafii, napotykane rudności i zagrożenia 
itp. (8,79); 
3. duszpasterstwo młodzieży (8,68); 
4. formacja do prezbiteratu – WŚSD, jakość formacji, ob-
serwowane problemy, realizacja okresu propedeutycznego 
(8,66); 
5. katechizacja – katecheza szkolna, rekolekcje, formacja 
katechetów, najczęstsze zgłaszane trudności, rola Wydziału 
Katechetycznego: inicjująco – nadzorująca (8,62); 
6. głoszenie Słowa Bożego – w ścisłym sensie: posługa 
związana ze święceniami (8,57); 
7. duszpasterstwo parafialne – wizja, akcenty, środki, współ-
praca (8,55); 
8. duszpasterstwo rodzin – także problemy związków niesa-
kramentalnych (8,54); 
9. duszpasterstwo sakramentów i sakramentaliów (liturgicz-
ne) – stan, „jakość” liturgii w parafiach archidiecezji (8,51); 
10. katecheza parafialna –przygotowanie do sakramentów, 
katecheza inicjacyjna, systematyczna, dla dorosłych itd. 
(8,47). 
 
Zachęcam naszych parafian do zainteresowania się te-
matyką SYNODU i wzięcia aktywnego udziału tam gdzie 
będzie to wskazane i możliwe.     
 

(Przygotował - proboszcz ks. Krzysztof Błotko) 
 

 
 

 
 

 
 

II Synod Archidiecezji Katowickiej 
–  k r ó t k i e  p r z y po m n i e n i e  k i e d y  s i ę  r o zp o c z y n a ,  c z y m  j e s t  i  n a  

j a k i m  e t a p i e  zn a j d u j ą  s i ę  p ra c e  Z e s p o ł u  P r e s y n o d a l n e g o  

«Caritas Christi urget nos» (2 Kor 5, 14) — miłość Chrystusa wypełnia nasze serca i pobudza nas do ewangelizacji.  
Dzisiaj, tak jak wówczas, posyła On nas na drogi świata, abyśmy głosili Jego Ewangelię wszystkim narodom ziemi  

(por. Mt 28, 19). Swoją miłością Jezus Chrystus przyciąga do siebie ludzi z każdego pokolenia: w każdym czasie zwołuje 
on Kościół, powierzając mu głoszenie Ewangelii, nakazem, który zawsze jest nowy. Z tego względu także dziś potrzeba 
bardziej przekonanego zaangażowania Kościoła na rzecz nowej ewangelizacji, aby na nowo odkryć w wierzeniu radość  

i odnaleźć zapał do przekazywania wiary. 
                                        Benedykt XVI „Porta Fidei”  
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Uczestnicy Rekolekcji 
ewangelizacyjnych dotkni ęci 
problemem alkoholowym 
pozostawiaj ą nam świadec-
two, które i w tym numerze 
Serca mo żemy przeczyta ć… 

*** 
Przed rekolekcjami moje życie 

było zupełną pustką. Opuszczanie 
Mszy św. spowodowało, że mój kon-
takt z Bogiem daleki był od popraw-
nego. W mojej podświadomości tkwi-
ło jedno: jestem katolikiem tylko 
dlatego, że zostałem ochrzczony w tej 
wierze i nic poza tym. Gdy byłem w 
Zakładzie Karnym, chodziłem na 
Mszę św. tylko po to, żeby pogadać z 
kolegami z innych oddziałów. (...) 

Jeżeli chodzi o rekolekcje, to 
zupełnie zapomniałem, czym one są i 
po co się na nie idzie. Spowiedź zu-
pełnie nie wchodziła w rachubę, dla-
tego nigdy nie mogłem usłyszeć słów: 
„Bóg Cię kocha” i tego, że chce ze 
mną być i rozmawiać, także podczas 
spowiedzi poprzez słowa kapłana. 

Pustka wewnętrzna, która tkwiła 
we mnie, chęć upijania się, nieraz do 
nieprzytomności, wymazywały jakie-
kolwiek myśli o Bogu, rekolekcjach 
czy spowiedzi. 

Nie uczestniczyłem w pierw-
szym dniu rekolekcji. To moja wina, 
bo straciłem coś wspaniałego. Już w 
drugim dniu przyrzekłem sobie, że 
pójdę zobaczyć, jak będzie i czy mi 
się spodoba. Nie licząc Mszy św. w 
Zakładzie Karnym, mój zastój w ży-
ciu religijnym trwał około 9 lat. Gdy 
przyszedłem na salę gimnastyczną i 
spojrzałem na wszystkich ludzi, bar-
dzo się zdziwiłem: nie dość, że 
uśmiechnięci, z radością życia i wiarą 
to jeszcze przywitali mnie tak ser-
decznie, że nigdy bym się tego nie 
spodziewał. Kiedy otrzymałem do rąk 
śpiewnik rekolekcyjny, nie myślałem, 
że ja tu będę śpiewał piosenki i cie-
szył się ze wszystkimi. Nie wiem, jak 
to nazwać, ale gdy zaczęły się reko-
lekcje i zaczęto śpiewać, ja zacząłem 
robić to samo, co bardzo mnie zdziwi-
ło, kolegów obok chyba też, bo kiedy 
jeden z nich mówił, że mam się przy-
patrzeć ruchom rąk u innych przy 
pieśni „Bóg potrzebuje Ciebie” - ja, 
nie przyglądając się, zacząłem robić 

to samo co inni, jakbym wiedział, co 
idzie dalej. To był szok dla mnie sa-
mego. Kiedy katecheta i ksiądz pro-
ponowali, aby kto chce, przystąpił do 
spowiedzi, byłem niepewny, powie-
działem sobie: ja, po tylu latach? - 
niemożliwe! Kiedy przemyślałem 
sprawę spowiedzi i przypomniałem 
sobie o słowach: „Bóg Cię kocha”, 
zdecydowałem się pożyczyć od kolegi 
skarb- czyk i przypomnieć sobie 
wszystkie grzechy. Gdy już przyszło 
do spowiedzi, uklęknąłem przed księ-
dzem i zacząłem drżeć gorzej niż 
galareta, a kiedy już wszystko powie-
działem i skończyłem spowiedź, 
ksiądz dotknął ręką mojej głowy i 
poczułem taką ulgę, jakbym zrzucił 
przynajmniej dziesięciokilogramowy 
ciężar. A kiedy otrzymałem świecę i 
odpaliłem ją od paschału, kładąc 
przed krzyżem, uklęknąłem i od nie-
pamiętnych lat, po trzeźwemu, roz-
płakałem się jak dziecko, prosząc 
Pana, abym pomógł mi zbliżyć się do 
Niego tak, aby mógł poczuć Go we 
własnym ciele. Może nie dosłownie 
poczułem, ale na zakończenie reko-
lekcji, gdy kapelan przyjmował 
wszystkich, którzy chcieli powierzyć 
się Bogu, podszedłem i uważnie słu-
chając, co do mnie mówił, poczułem 
sens życia, wiary i radość. Tego dotąd 
było mi brak. Przystąpiłem do Ko-
munii św. - to był szok dla mnie; 
tyle lat i wreszcie mogę być koło 
Pana Jezusa. Od tej pory zmieniło się 
wszystko — moje patrzenie na świat, 
tolerancja wobec drugiego człowieka, 
uspokojenie nerwów. Uwierzyłem, 
wierzę, że Bóg jest ze mną i mnie 
kocha, bo jestem Jego owcą (...). 

Janusz, maj 1997 

*** 

To były pierwsze spotkania z 
Jezusem w moim życiu. Nigdy przed-
tem nie brałem udziału w reko-
lekcjach; nawet nie wiedziałem, w 
jaki sposób się odbywają. 

Moje życie przed rekolekcjami - 
to przez ostatnie dziesięć lat całkowite 
odsunięcie się od Boga i brak wiary. 
To było jak nieustanny, zły sen. 
Wszędzie był alkohol. To on właśnie 
był moim bogiem i lekarstwem na 
wszystkie troski i problemy. Bez 

wódki nie mogłem żyć, wierzyłem 
tylko w kieliszek, on był dla mnie 
wszystkim. Przestałem chodzić do 
kościoła, w końcu przestałem też 
wierzyć w Pana Boga. 

To właśnie tu, w czasie rekolek-
cji, po raz pierwszy od dziesięciu lat, 
zetknąłem się z Jezusem Chrystusem. 

W czasie mojego pijackiego ży-
cia wyrządziłem wiele krzywdy mojej 
rodzinie, szczególnie matce. Nie do-
cierało do mnie, że źle robię, tym 
bardziej że po pierwszym leczeniu nic 
się nie zmieniło: piłem dalej, odrzu-
cony przez najbliższych zostałem sam 
jak palec. 

Dopiero tu, kiedy w czasie reko-
lekcji poszedłem na pierwsze spotka-
nie z Jezusem, coś do mnie dotarło, 
poczułem się inaczej. Te rekolekcje 
wniosły w moje życie dużo radości, 
przede wszystkim zbliżyły mnie do 
Boga, do wiary. Uświadomiłem so-
bie, że tylko On może mi pomóc, że 
jest przy mnie i nie chce mojego 
nieszczęścia, nie chce, żebym żył w 
grzechu; chce, żebym w życiu czynił 
dobro. Jestem przekonany, że na tych 
rekolekcjach zrobiłem pierwszy krok, 
żeby choć trochę zbliżyć się do Jezu-
sa. Tu, po raz pierwszy po dziesięciu 
latach, byłem u spowiedzi i przyjąłem 
Komunię św. Jestem przekonany, że 
jeśli tak naprawdę uwierzę Jezusowi 
Chrystusowi i zwrócę się do Niego o 
pomoc, to On mi pomoże żyć w trzeź-
wości i żyć dobrze. 

Andrzej, maj 1997 

*** 

O rekolekcjach w Gorzycach 
dowiedziałem się w lutym na grupie 
AA i od tego czasu, razem z żoną, 
przyjeżdżam na każde. 

Pierwsze były dla mnie wstrzą-
sem. Wprawdzie nie stroniłem od 
Boga i kościoła, ale zawsze czułem 
lęk przed Chrystusem; wydawał mi 
się Bogiem karzącym. 

Dopiero na rekolekcjach zaczą-
łem się przekonywać, że Bóg mnie 
kocha, a kolejne utwierdzają mnie w 
tym przekonaniu. 

Wiem, że mogę skierować się do 
Niego ze swoimi problemami i tro-
skami. Chcę Mu dziękować za moją 

Na odwyku spotkałem Jezusa (5) 
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radość, za Jego pomoc w trudnych 
sytuacjach i za to, że mnie kocha. (...) 

Przez ostatni rok przed rekolek-
cjami dość regularnie uczęszczałem 
na niedzielne Msze święte. Prawie co 
miesiąc przystępowałem do Komunii 
święte. 

Rekolekcje przeżyłem bardzo 
głęboko; otworzyły mi horyzonty, 
abym dojrzał Boże miłosierdzie. 
Dzięki rekolekcjom zrozumiałem 
wiele spraw, dostrzegłem wiele błę-
dów i zauważyłem grzechy, których 
wcześniej nie dostrzegałem. Dały mi 
możliwość spotkania z Jezusem Chry-
stusem. 

Uświadomiłem sobie, że mimo 
iż jestem grzesznikiem, to Bóg mnie 
kocha i gdy tylko zaproszę Pana Je-
zusa do swego serca, dusza moja 
będzie błogosławiona. Pogłębiłem 
swoją wiarę. (...) 

Roman, listopad 1997 

*** 

Nie wierzyłem w Pana Boga, Je-
zusa, Matkę Bożą i Kościół, drwiłem 
ze wszystkiego do dotyczyło wiary. 
W moim życiu rządziły: pijana duma, 
fałsz, obłuda zakłamanie. Nie ma 
takich słów, aby opisać to, czym by-
łem przed rekolekcjami. 

Dziękuję Bogu, że jest aż tak 
miłosierny, iż znosił to wszystko. 

Wstrząsnął mną dopiero pierw-
szy dzień rekolekcji. 

Wyrzekła się mnie żona i ko-
chane przeze mnie dzieci, a tu słyszę: 
BÓG CIĘ KOCHA. To był dla mnie 
szok, wieczorem płakałem i modliłem 
się „Ojcze nasz”, bo tylko taką modli-
twę pamiętam. Ja, taki zatwardziały 
ateista, modliłem się - to jest dla mnie 
niepojęte. 

Kiedy rano poszedłem zapalić, 
w połowie papierosa pomyślałem: 
„Boże, wczoraj z Tobą rozmawiałem, 
a dzisiaj nawet Ci nie podziękowałem 
za to, że pozwoliłeś mi dalej żyć” i 
wtedy powiedziałem Mu własnymi 
słowami: „Boże, jeżeli jestem jeszcze 
w Twym rejestrze - nie skreślaj mnie, 
daj mi szansę odzyskania wiary w 
Ciebie i w inne życie”. 

Dzień drugi zapisał w mojej 
pamięci prawdę, że jestem grzeszni-
kiem. Kiedy czytałem książeczkę 
przygotowującą do spowiedzi, zoba-
czyłem całe moje życie: ani jednego 
grzechu nie mogłem zanegować. 
Wstyd i rozpacz, ale na końcu prze-
czytałem: „Miłosierdzie Jego trwa 
na wieki”. Sobotę przeznaczyłem na 
rachunek sumienia z całego mojego 
życia. Nie umiem tego wyrazić sło-
wami; po prostu nie ma takich słów. 

Kiedy wieczorem przystępowa-
łem do spowiedzi, bałem się, że 
ksiądz, słuchając tego wszystkiego, 

wyrzuci mnie. Myślałem, że mi po-
wie: „Tyle grzechów i ty chcesz się 
nawrócić?” W czasie spowiedzi pła-
kałem. Była to opowieść o moim 
życiu, bez składu i ładu, wszystko mi 
się poplątało, ale prosiłem: „Niech 
Bóg mi wybaczy, niech wejrzy w 
moje serce i duszę, da łaskę przeba-
czenia”. 

Mocno, choć jest to za małe 
słowo, dziękuję za Mszę św. Przyją-
łem Pana Jezusa; nie potrafię tego 
opisać, ale to będzie w moim sercu do 
końca życia. 

Będę nieustannie się modlił o 
wytrwanie na teraz obranej drodze, 
choć nie będzie to łatwe. Przyjdzie 
czas, kiedy będę Go prosił o pomoc w 
odbudowywaniu mojej rodziny i może 
mi nie odmówi. (...) 

Trzeba było popełnić tyle grze-
chów, żeby odzyskać wiarę w Boga i 
w siebie. Myślę, że w tym wszystkim 
jest Boży palec. 

Daniel, listopad 1997 

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

Słynnym stał si ę sposób, w jaki 
Ksiądz Vianney doprowadził do radykal-
nego zaniku ta ńców w swojej parafii. Tu 
okazał si ę zwyci ęzcą na całej linii. Lecz 
walka była długa; ta ńce do takiego stopnia 
przeszły w miejscowy zwyczaj, że święty 
potrzebował długiego czasu, bo a ż dwu-
dziestu pi ęciu lat, aby je całkowicie wyru-
gować. 

WALKA Z TA ŃCAMI 

Łagodny święty Franciszek Salezy, choć potępiał bale 
z powodu związanych z nimi niebezpieczeństw i możliwych 
złych skutków, mówiąc o tego rodzaju zabawach kładł je-
dwabne rękawiczki; święty Jan Vianney, który mu później 
dorównywał pod względem słodyczy - nie przywdziewał 
rękawiczek, uważając, że środki ostrożności są tu zbyteczne. 
Okazywał się nieubłaganym: okazje do grzechu, jak i sam 
grzech, objął jednym wspólnym słowem potępienia. 

PPPProboszcz  z  AAAArs (22) 

MASZ  PROBLEM  Z  ALKOHOLEM?  CHCESZ  PRZESTA Ć  PIĆ? 
ANONIMOWI  ALKOHOLICY  CZEKAJ Ą 

Telefon Informacyjny Anonimowych Alkoholików: 32 725 74 04 
Czynny od poniedziałku do piątku w godz. 17.oo – 20.oo w Punkcie Informacyjno  

Kontaktowym AA. Katowice ul. Warszawska 6/202 
Infolinia AA: 801 033 242 – www.aa.org.pl 
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Miał wzrok bystry, i powstając przeciw tańcom po-
wstawał jednocześnie przeciw nieczystym namiętnościom, 
których one są zarzewiem. Stąd to również potępiał wie-
czornice, jakie wówczas były w zwyczaju, oraz zabawy, na 
które pozwalała sobie młodzież z okazji zaręczyn. Jakież to 
były wieczornice? Oto włościanie z Ars, chcąc spędzić 
wspólnie długie zimowe wieczory, zbierali się, z braku 
pokojów po oborach, gdzie zwykle bywa ciepło, i tam to, na 
oczach rodziców, niemych świadków, albo współwinnych, 
pojawiały się sceny, które w pogaństwie chyba za godziwe 
uchodzić by mogły. Ciemnota i nieświadomość usprawie-
dliwiały poniekąd tych biedaków. Cokolwiek bądź było, 
bezwstydna ta rozwiązłość ustała z chwilą, gdy Ksiądz 
Vianney z ambony napiętnował ją i potępił. 

Co do tańców, opór był znacznie silniejszy i piędź po 
piędzi tylko udawało się grunt zdobywać. Przez lat przeszło 
dziesięć musiał Proboszcz z Ars w naukach swych powracać 
ustawicznie do tego tematu. Nie ma ani jednego przykazania 
Bożego - mówił - którego by się nie przekraczało przez tań-
ce. Wprawdzie tłumaczą się matki, że przecież czuwają nad 
córkami. Tak, czuwacie nad ich strojem, lecz nie czuwacie 
nad ich sercem. Idźcie, potępieni ojcowie i matki, idźcie do 
piekła, gdzie czeka was gniew Boży, idźcie; niebawem 
przyjdą tam za wami i wasze dzieci, którym wskazaliście tam 
tak dokładnie drogę!... Przekonacie się, czy miał słuszność 
wasz pasterz zabraniając wam tych piekielnych zabaw... 
Mój Boże, jakże można być zaślepionym do tego stopnia, 
aby przypuszczać, że nie ma nic złego w tańcu! Korowód 
taneczny to przecież powróz, którym szatan ściąga dusze do 
piekła!... 

I tu znów Proboszcz z Ars od słów bezpośrednio prze-
szedł do czynów. Pewnego dnia udał się sam na spotkanie 
grajka, który właśnie wchodził do wsi z instrumentem pod 
pachą. - Ile wam płacą za granie? - zapytał go. Gdy grajek 
wymienił wysokość swego zarobku, zapłacił mu Proboszcz 
z góry podwójną sumę. Grajek uradowany odszedł i tańców 
nie było. 

Kiedyś, w dzień kiermaszu, postąpił podobnie z szyn-
karzem Bachelard. - Ile spodziewasz się dziś zarobić? - 
zapytał go. - Tyle a tyle, księże proboszczu. - Dobrze więc, 
oto macie tę kwotę i proszę sklep zamknąć! Szynkarz przy-
jął pieniądze i dotrzymał umowy. 

Którejś niedzieli już miały się na placu rozpocząć tań-
ce. Oprócz tego miano oprowadzać osła z jadącym na nim 
manekinem; na szyderstwo, że któryś mąż pantoflarz otrzy-
mał kije od swej żony - gdy nagle ujrzano proboszcza prze-
chodzącego z plebanii do kościoła. Wszystkich ogarnia lęk i 
plac się opróżnia. Rozpierzchli się, jak stado gołębi - opo-
wiadał śmiejąc się ksiądz Vianney. I zabawa nie odbyła się. 

Na szczęście, nie wszystkie dziewczęta w Ars szalały 
za tańcem. Były też we wsi niektóre dziewczęta dobrze 
wychowane, statecznego usposobienia, których zaraza tańca 
nie dotknęła. Było rzeczą księdza Vianney, tak chronić 
nadal od złego tę tak ważną cząstkę swej trzódki. Inne 
dziewczęta, już oddane zabawom, poczynały z tego powodu 
odczuwać pewien wstyd. Łaska, którą zawdzięczały modli-
twom i umartwieniom świętego, działała potajemnie w ich 
sercu. Zresztą, sam tryb życia Proboszcza był dla wszyst-
kich najwymowniejszym kazaniem. 

Ksiądz Vianney wydając walkę rozpuście, zrozumiał, 
że trzeba - najpierw z dusz pobożnych utworzyć czołowy 
zastęp bojowy. Skoro którejś niedzieli po nieszporach, po-
została w kościele mała gromadka młodych osób, aby się 

wyspowiadać, księdzu Vianney przyszło natchnienie, by 
zwrócić się do nich i złączyć je we wspólnym uczuciu po-
bożności. - Dzieci moje - rzekł - jeśli chcecie, zmówimy 
razem koronkę do Najświętszej Panny. 

W gronie tym znajdowała się jedna dziewczyna bar-
dziej figlarna niż lekkomyślna. Słowa kapłana głęboki w jej 
jeszcze czystej duszy znalazły oddźwięk. - Tak mi się zdaje - 
mówiła później - że tego dnia właśnie ksiądz Proboszcz 
odmienił mi serce. Byłaby ona pierwszą do zabawy, a stała 
się wzorem cnoty. Działo się to w roku, w którym proboszcz 
przybył do nas - opowiada Katarzyna Lassagne, która nale-
żała do tej pierwszej elity współpracowniczek księdza Vian-
ney. Jednej niedzieli kiermaszowej zaprosił młode penitent-
ki, aby po nieszporach przyszły na owoce do jego ogrodu. 
On sam tam nie chodził nigdy. Odważyłam się pójść za nimi, 
choć byłam jeszcze bardzo młoda; - Katarzyna podówczas 
miała lat dwanaście. - Ksiądz Proboszcz przyszedł do nas na 
chwilę. Pamiętam iż mówił: Czyż nie jesteście szczęśliwsze 
od tych, które tańczą na placu? Potem zaprosił nas na ple-
banię do kuchni, gdzie przeczytał żywot mojej Patronki i 
mówił nam jeszcze dużo o rzeczach Bożych. 

Te dziewczęta, oraz kilka innych, które dały się pocią-
gnąć ich przykładem, miały utworzyć we wsi pierwsze po-
bożne zrzeszenie pod nazwą Bractwa Różańca Świętego. 
Względem tych, które wobec jego rad i napomnień zacho-
wywały się opornie, ks. Vianney okazał się niezmiernie 
surowym. Wychodząc z zasady, że grzesznika, który żył w 
okazji do grzechu, rozgrzeszać wolno wtedy dopiero, gdy tej 
okazji się wyrzeknie, odmawiał Proboszcz z Ars, nawet za 
jedno uchybienie, absolucji, aż do czasu zupełnego nawró-
cenia. Miał do tego powody. W ten sposób wielu z jego 
parafian, choć nie prowadzili oni życia gorszącego, czekać 
musiało miesiące a nawet i lata całe, zanim ich dopuścił do 
Sakramentów św. 

Na dowód tego niech posłuży następująca rozmowa. 
Przez sześć lat nie przystępowałam do Komunii wielkanoc-
nej - opowiadała w marcu 1895 roku prałatowi Convert'owi 
pewna staruszka. - Sześć lat?!... - Tak jest, od szesnastu do 
dwudziestu dwóch lat mego życia każdego roku chodziłam 
do krewnych na kiermasz w Mizerieux, gdzie krótką chwilę 
tańczyłam. Przez cały rok nigdzie się nie ruszałam, z wyjąt-
kiem tego jednego dnia. W Ars od dawna już nie tańczono 

- było to od roku 1835 do 1841. - Ta jedna mała wy-
cieczka, powtarzana z roku na rok, była powodem, że nie 
otrzymywałam rozgrzeszenia. - A mimo to chodziliście do 
spowiedzi? - Tak, we wszystkie wielkie święta, ale Ksiądz 
Proboszcz udzielał mi tylko błogosławieństwa. - A co wam 
mówił? - Jeśli się nie poprawisz, i dalej będziesz chodziła na 
tańce, to będziesz potępioną!... Długo się nie rozwodził. - 
Ale ostatecznie tańczyliście pewnie i przy innych okoliczno-
ściach? - Nigdy. - Jeśli nie otrzymywaliście rozgrzeszenia, 
to po cóż chodziliście do spowiedzi? - Myślałam sobie: Jeśli 
Pan Bóg zabierze mię zanim otrzymam rozgrzeszenie, spo-
dziewam się, że będzie miał wzgląd na moje pragnienie 
otrzymania go... Matka moja zapytała kiedyś księdza Pro-
boszcza, czy mogłabym pójść do spowiedzi gdzie indziej. Jak 
sobie życzycie - odrzekł - lecz ja wolę, by nie była ona u 
Komunii wielkanocnej i nie spowiadała się gdzie indziej. 

Podobnie też opowiadała panna Klaudyna Treve, że 
dla jednego uczestnictwa w tańcach odłożył jej proboszcz z 
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Ars rozgrzeszenie aż do święta Wniebowstąpienia. Inna 
niewiasta, nazwiskiem Butillon, w młodości swej kilkakrot-
nie zmuszona była czekać na rozgrzeszenie dwa lub trzy 
tygodnie, dlatego że poszła już to na jarmark, już to na 
kiermasz w Montmerle. Nawet sama nie tańczyła, tylko 
przyglądała się tańczącym. 

Pewien ojciec rodziny, który nie znał jeszcze dobrze 
swego pasterza, zapytał się go podczas spowiedzi, czy 
mógłby córkę swoją zaprowadzić na tańce. Na to usłyszał 
krótką odpowiedź: - Nie. - Ale ja jej nie pozwolę tańczyć! - 
Choć ona tańczyć nie będzie, to będzie tańczyło jej serce - 
odparł spowiednik. 

Jakkolwiek Ksiądz Vianney na niektórych punktach 
okazywał się mniej surowym dla obcych, niż dla własnych 
parafian, to jednak w kwestii tańca nigdy żadnych nie czynił 
różnic. Daremnie zapewniali go penitenci z wyższego towa-
rzystwa, klęcząc u stóp jego, że są pewni siebie i zabezpie-
czeni od przewiny: - grzech uperfumowany nie znajdował w 
jego oczach łaski. Nie pozwolił uczestniczyć w żadnych 
balach, ani nawet zjawiać się na nich w roli zwykłego wi-
dza. 

Dziedzice wkrótce po przybyciu nowego proboszcza 
urządzili w kółku rodzinnym jedną czy dwie zabawy ta-
neczne, ale przez szacunek dla jego zakazu niedługo podob-
nych zabaw zaniechano. 

Ks. Vianney znał tańce tylko ze strony nadużyć, jakie 
na wsi z nich powstają, - oświadcza nieco urażona pani 
Krystyna de Cibeins. - Pewna znana mi pobożna osoba, 
która ze względu na swe stanowisko zmuszona była przyj-
mować niekiedy udział w światowych zabawach, uważała za 
konieczne odstąpić od konfesjonału, aby uniknąć sprzeci-
wienia się jego decyzjom. 

Takie były w kwestii tańca niezłomne przekonania 
Proboszcza z Ars. Z nadzwyczajną starannością w sprawie 
tego ważnego przedmiotu urabiał opinię wśród rodziców. 
Głęboko wpajał im to przekonanie, że winni są dzieciom 
miłość czułą, lecz stanowczą, dobry przykład, czujność i 
upomnienie. Wybryki synów i córek poczytywał im za wi-
nę. Za dusze dzieci odpowiecie jak za waszą własną - mówił 
im. - Nie wiem, czy czynicie wszystko, co możecie; ale to 
wiem, że jeśli dzieci wasze potępią się z powodu waszej 
niedostatecznej opieki, obawiać się należy również i wasze-
go potępienia. Wreszcie rodzice zastosowali się do rad swe-
go pasterza. 

Pewnej niedzieli po nieszporach, dwie siostry, młode 
dziewczęta, udały się bez wiedzy swego ojca na kiermasz do 
Savigneux, aby tam popatrzeć na tańce, w tańcu jednak 
udziału nie brały. Mimo to w domu smutne było zakończe-
nie tej wycieczki: ojciec surowo, a dotkliwie je skarcił. 

Jeden z synów rodziny Cinier, dwudziestoletni Antoni, 
udał się na tańce do sąsiedniej wioski. Skoro powrócił dość 
późno do domu, chociaż dwukrotnie pozdrawiał matkę, nie 
otrzymał od niej żadnej odpowiedzi. Należycie już ukarany 
tak niezwykle chłodnym przyjęciem, udał się na spoczynek. 
Ale surowej matce kara ta wydawała się niedostateczną. 
Zastosowała więc inną... bardziej dotykalną, nie licząc się 
bynajmniej z latami syna. 

Począwszy od r. 1830, w bliższym sąsiedztwie kościo-
ła tańce znikły zupełnie. Dekret mera gminy, Antoniego 
Mandy, pozwalał na zabawy taneczne już tylko w górnej 
części wioski. Nawet na doroczny odpust świętego Sykstusa 
odmówiono organizatorom zabawy na placu przed kościo-
łem. Stary naczelnik, Mandy, oświadczył, iż dawszy słowo 

księdzu Proboszczowi, nie cofnie go. Lecz sprawa poszła 
dalej; młodzi roztrzepańcy wnieśli apelację do podprefekta 
w Trevoux, a ten zniósł dekret mera z Ars.  

Nadszedł dzień odpustu. Już w wigilię po południu 
ściągnęli, przy dźwiękach katarynki, tancerze przybrani we 
wstążki, śpiewając, podskakując i dowcipkując pod adresem 
proboszcza i mera gminy. Lecz wtem, ustają śpiewki, chmu-
rzą się czoła. A gdzież to kryją się tancerki? Tam, pod 
drzewami orzechowymi stoją zaledwie dwie czy trzy służą-
ce z sąsiedztwa, oraz kilka obcych. Młode dziewczęta z Ars 
poszły do kościoła na nieszpory i błogosławieństwo... Za-
bawa odbyła się marnie i bez zapału. 

Gdy zadzwoniono na wieczorne pacierze, kościół był 
przepełniony wiernymi. Ksiądz Proboszcz wygłaszając 
zwykłą krótką homilię płakał. Płakali też z nim parafianie.  
I niejeden z narwańców, widząc matkę lub siostrę powraca-
jącą z nabożeństwa z zaczerwienionymi od płaczu oczyma, 
zrozumiał, że źle postąpił. Wielu zapisało się do jednego  
z bractw parafialnych; i już więcej o tańcu na ogół nie my-
ślano. 

Odtąd w cichych popołudniowych godzinach niedziel-
nych na placu przed kościołem, widywało się już tylko 
wiernych, idących na nieszpory lub na cmentarz, a po nabo-
żeństwie zabawiających się niewinną grą w kule albo w 
kręgle. Młodzi ludzie, którzy mimo wszystko nadal tańczyć 
chcieli, nie mogli już znaleźć tancerek w gronie mieszkanek 
swej wioski, i co najwyżej udawało się im zwerbować parę 
biednych dziewcząt folwarcznych. Rozgniewani z tego 
powodu, zemścili się na księdzu Vianney, jak to niebawem 
zobaczymy. Ale co począć bez tancerek? - Urządzono tedy 
zebranie po kryjomu w najdalszych wioskach, dokąd dały 
się też pociągnąć i niektóre dziewczęta z Ars. 

Przyrzekłszy sobie niezłomnie, iż nie złoży siekiery aż 
do dnia, w którym ostatni korzeń zła zostanie wyrwany, 
postanowił proboszcz z Ars odtąd odmawiać rozgrzeszenia 
każdemu, kto choćby raz jeden tańczył, dopóki by szczerze 
nie obiecał poprawy I dopiero przy końcu misji, która od-
bywała się w parafii w roku 1847, triumf pracy świętego 
Proboszcza stał się zupełny i ostateczny. Choć nawet niektó-
re tęgie głowy wśród przybyszów, groziły raz lub drugi 
wznowieniem kiermaszu odpustowego, były to jednak tylko 
bezsilne przechwałki. Hrabia Klaudiusz des Garets, obrany 
naczelnikiem gminy w roku 1839, ujął z kolei sprawę w swe 
ręce i dokonał tego, że drobne te intrygi raz na zawsze chy-
biły celu. 

Ksiądz Vianney zakazywał surowo nie tylko tańców, 
ale w ogóle wszystkich zabaw, choćby na pozór niewin-
nych, które mogłyby dać okazję do zgorszenia. Dnia 9 lute-
go 1858 roku - w czterdziestą rocznicę przybycia księdza 
Vianney do Ars - miał odbyć się ślub Jana Mandy z kuzynką 
jego Klaudyną Treve. Otóż, na kilka tygodni przedtem, 
gromadka mężczyzn, bynajmniej nie młodzików, zapo-
mniawszy o wyrzutach czynionych niegdyś ich ojcom, po-
kusiła się o wznowienie zniesionego już zwyczaju kura 
weselnego. W wesołym usposobieniu udali się oni do do-
mów zamieszkałych przez rodziny Mandy i Treve z żąda-
niem, by wydano im najlepsze sztuki drobiu z podwórza,  
i urządzili pewnej soboty wieczorem wielki festyn na cześć 
przyszłej pary. Bankiet przeciągnął się późno w noc... 

Ksiądz Vianney - podówczas starzec siedemdziesię-
cioletni - chociaż wyczerpany wskutek trudów i postów, 
wszakże w niedzielę z rana odnalazł dawną siłę wymowy,  
z czasów minionej walki, aby na kazaniu powiedzieć swo-
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jemu ludowi, a także skruszonym już winowajcom - jak 
wielkiej doznał przykrości. Wkrótce odbędzie się drugi ślub 
w parafii - zakończył oburzony kaznodzieja - jeśli to się 
jeszcze powtórzy, zobaczycie, że od was pójdę. Ale wybryk 
ten już się nie powtórzył. 

W parze z nieobyczajnymi zabawami idą gorszące 
stroje. Sądząc zaś z niektórych początkowych kazań księdza 
Vianney, wiele osób w parafii naruszyło najbardziej elemen-
tarne prawidła skromności. Oburza się na nie; gniewa się też 
na rodziców za to, że ubóstwiają swe dzieci i popychają je 
do zalotności. Jakże dotkliwie chłoszcze tę matkę, której 
tylko córka w głowie... i która z daleko większą gorliwością 
patrzy, czy czepeczek prosto włożony, niż pyta, czy w sercu 
ma właściwe uczucia. 

Tłumaczy niewieście, że nie żąda, aby wyglądała na 
dzikuskę, przeciwnie: niech wobec każdego okazuje się 
uprzejmą, by dojść do zawiązania znajomości i ustalenia 
swego losu... Ale oto niebawem córka ubiegać się pocznie o 
zwrócenie na siebie oczy. Wyszukanym i nieskromnym 
strojem głosić będzie, że jest narzędziem, którym posługuje 
się piekło na zgubę dusz... Na sądzie Bożym dowie się do-
piero ilu zbrodni stała się przyczyną. 

Na ogół dość prędko zrozumiały matki swój obowią-
zek. Zresztą pomagał im proboszcz w spełnieniu go, już to 
odmawiając rozgrzeszenia osobom, których zachowanie nie 
było poprawne, już to zwracając uwagę na rodzaj ubioru. 
Była to sprawa drażliwa, lecz i w tym miał święty proboszcz 
wytknięty cel głębszy: zmierzał on do pewnego możliwego 
ideału skromności. Dlatego to wchodził w szczegóły, które 
na pierwszy rzut oka zdawać by się mogły dziecinnymi. 

Pretensjonalny sposób uczesania włosów kazał ukry-
wać pod czepeczkami. Marcie Miard, która miała sklepik 
przy kościele, doradza, by przeszyła swój czepek, gdyż 
wydał mu się nie dość skromny. Wyglądałyśmy jak staruszki 
- mówiła Klaudyna Treve, która przecież nigdy zalotną nie 
była. 

Pewnego dnia - opowiada Marta Miard - spotkał mnie 
cokolwiek staranniej ubraną niż zazwyczaj - miała na sobie 
suknię muślinową koloru dość jaskrawego. - Zamiast po-
wiedzieć mi, jak zwykle, Dzień dobry ci, moje dziecko, ukło-

nił się nisko i rzekł: Dzień dobry pani!... Zawstydziło mnie to 
bardzo. 

Mała Joanna Lardet pyszniła się ładną nową kryzą na 
szyi. - Czy chcesz sprzedać mi swą kryzę? - zapytał, śmiejąc 
się ksiądz Vianney. - Dam ci za nią pięć soldów. 
- A na co ona księdzu proboszczowi? - Ubiorę w nią swego 
kota - odparł wesoło proboszcz. 

Rzecz pewna, że święty Proboszcz nie pozwoliłby 
nigdy na suknie wycięte i obnażone ramiona w kościele. Nie 
zezwalał na to ani wielkim tego świata, ani maluczkim. 
Będąc kiedyś w odwiedzinach na zamku w Ars, zauważył 
po raz pierwszy portret pewnej damy w stroju wieczoro-
wym. Powiedziałby kto, że dama ta gotuje się pod gilotynę - 
rzekł, wskazując palcem na rodzinny portret. Dziedziczka 
zrozumiała nauczkę i usunęła portret. 

Pod koniec życia naśmiewał się z krynolin, nawet 
podczas nauki katechizmu: Cesarz różnych pięknych rzeczy 
dokonał - rzekł - lecz o jednej zapomniał: dla naszych pań 
powinien był kazać rozszerzyć drzwi, by mogły przejść w 
krynolinach! - Mimo to kilka osób w Ars ubierało się w ten 
strój sprawiający tyle kłopotu. Ksiądz Vianney nie nalegał 
na usunięcie go, podkreślał tylko jego śmieszność. Nieliczne 
parafianki stosujące się do tej mody nie raziły widokiem 
swoim w kościele, gdyż ginęły tam w tłumie kobiet nie 
ulegających wybrykom mody. 

Pielgrzymi przybywający do Ars przez lat trzydzieści, 
podziwiać mogli w kościele, na ulicach i na drogach po-
lnych poważny i skromny wygląd starszych kobiet i wiej-
skich dziewcząt, które podobne były raczej do zakonnic. 

W następnym odcinku powyższej lektury dowiemy 
się jak Ksiądz Vianney   

ODNOWIŁ STARY KO ŚCIÓŁ W ARS.  

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

W lutym bie żącego roku 
min ęło 20 lat od czasu ukazania 
się premierowego numeru na-
szej parafialnej gazetki „Serce 
Ewangelii”. Pierwsze numery 
czasopisma odbijane na powie-
laczu denaturatowym w forma-
cie A5 liczyły skromne 8 stron. 

 Nie byłoby naszej gazetki, gdy-
by nie dobre chęci i entuzjazm ówcze-
snego zespołu redakcyjnego na czele z 
Krystianem Dziurokiem – studentem 
UJ, który podjął się funkcji redaktora 
prowadzącego. Dla wielu z nas kon-
tynuatorów tego dzieła, tamte czasy 

wydają się bardzo odległe. Na prze-
strzeni lat gazetka zmieniała (oczywi-
ście na korzyść) swoją formę i obję-
tość, rósł też stopniowo jej nakład od 
50 do 1400 egzemplarzy. Od 1999 r. 
(numer 80) „Serce Ewangelii” poja-
wia się na stronach internetowych, co 
umożliwia jego czytanie w całej Pol-
sce i na całym świecie. 

Pan Krystian opiekę nad gazetką 
pełnił przez 15 lat – do grudnia  
2007 r. Za namową księdza probosz-
cza Krzysztofa podjąłem się wówczas 
próby kontynuacji tego dzieła i tak 
zostało do dziś. 

Trzymamy w rękach dwusetny 
numer naszej parafialnej gazetki „Ser-
ce Ewangelii”. Jest to niejako po-
dwójna okazja z jednej strony do 
refleksji nad przebytą drogą, wyraże-
nia wdzięczności wobec wszystkich, 
dzięki którym nasze czasopismo mo-
gło się przez tyle lat ukazywać,  
z drugiej zaś nad tym, co nas czeka  
w przyszłości i w jakim kierunku 
nasza gazetka ma ewaluować.  

Słowa podziękowania kieruję 
przede wszystkim do twórców „Serca 
Ewangelii”, wszystkich, którzy przez 
te 20 lat pomagali przy redagowaniu 
kolejnych numerów. Dziękuję 

200 numerów „Serca Ewangelii” 



serce ewangelii 12 

wszystkim autorom artykułów (można 
śmiało powiedzieć, że było ich około 
200 osób), i tym stale współpracują-
cym z redakcją, jak również piszącym 
okazyjnie, za wspaniałe, rzeczowe 
artykuły, pełne przemyśleń, będące 
świadectwami wiary czy poruszające 
aktualne problemy środowiska.  

Dziękuję za przychylność i 
wsparcie księżom proboszczom, któ-
rzy inspirowali kolejne numery gazet-
ki. Słowa wdzięczności należy skie-
rować również wobec pań z kancelarii 
parafialnej, które redagowały intencje 
mszalne oraz statystykę parafialną. 
Dziękuję autorom wierszy, fotogra-
fom, za ubogacanie łam gazetki. 

Podziękowania kieruję również 
wobec wiernych czytelników, za każ-
de dobre słowo, gest czy przejaw 
życzliwości. 

Nie sposób wymienić wszyst-
kich, którzy w ciągu tych 20 lat mieli 
kontakt z gazetką, dlatego pomijam 
nazwiska (czasami bardzo dobrze mi 
znane), by kogoś nie pominąć. 
Wszystkim bez wyjątku pragnę 
powiedzieć serdeczne Bóg Zapłać! 

Gazetka wrosła w obraz naszej 
parafii. Trzymamy się naszego credo, 
opisując aktualne wydarzenia związa-
ne z parafią, Kościołem, miejscowo-
ścią czy regionem, zamieszczamy 
świadectwa osób tworzących naszą 
wspólnotę, będących równocześnie 
członkami różnych grup i ruchów  
w Kościele. Redakcja chętnie udo-
stępnia jej łamy wszystkim tym, któ-
rzy chcą i mają coś do napisania na te 
tematy. Chrześcijaństwo uczy, że 

zbawienie jest nierozerwalnie związa-
ne z historią, że Pan Bóg działa tu  
i teraz, przez konkretnego człowieka, 
na tej konkretnej ziemi. 

Zdając sobie sprawę z tego, że 
daleko nam do Galla Anonima, gdyż 
ranga opisywanych wydarzeń nie  
z tych, co zapełniają karty podręczni-
ków historii, zapewniamy, że doło-
żymy wszelkich starań, by nasza ga-
zetka była bezcennym świadectwem 
wiary, tradycji, swoistą kroniką wyda-
rzeń, które dzieją się w cieniu para-
fialnego kościoła, gdzie rozstrzyga się 
misterium naszego zbawienia. 

Na to wszystko, co przed nami 
niech nam Pan Bóg błogosławi! 

LR 

����������� 

Lek na samotność  

Kiedy w życiu Ci ciężko 
i sił już brakuje, 

wszystko Cię drażni, 
wszystko denerwuje, 
nie umiesz znaleźć 
miejsca dla siebie, 
ciągle narzekasz, 

a Temu, co w niebie 
nie chcesz powiedzieć 

o swojej niedoli, 
masz żal o wszystko, 
czujesz się bezradny, 
każdy twój pomysł 

jest dziś bezzasadny, 
nie słuchasz rad, 
nie ufasz nikomu, 
siedzisz samotnie 

nie wychodzisz z domu, 
chciałbyś tak dużo, 
a trzeba niewiele, 
radę na wszystko 

znajdziesz w Kościele, 
gdzie czeka Chrystus, 

On Ci rad udzieli, 
a reszty się dowiesz 

z „Serca Ewangelii”. 

Piotr Dmitrzak 

Dnia 10 wrze śnia 2012 r. 
Grupa Pielgrzym skoro świt 
udała si ę na tradycyjn ą 
dziękczynn ą pielgrzymk ę do 
Częstochowy.  

Tego dnia była piękna pogoda. 
Już w autokarze rozpoczęliśmy tę 
wspólną pielgrzymkę modlitwą do św. 
Krzysztofa i Najświętszej Maryi Pan-
ny, którą prosiliśmy, aby nam orędo-
wała i miała w swojej opiece, abyśmy 
szczęśliwie do Niej dotarli. 

Po przybyciu na święte miejsce,  
z racji wolnego czasu, który mieliśmy 
do Eucharystii, degustowaliśmy się 
przy Domu Pielgrzyma śląskim koło-
czem, filiżanką kawy i herbaty. Był 
czas na luźne rozmowy, w miłej at-
mosferze, jaka panowała wśród 
uczestników pielgrzymki.  

O godz. 11.00, wszyscy piel-
grzymi udali się do Kaplicy Cudow-
nego wizerunku Najświętszej Maryi 
Panny, by tam wspólnie wraz z no-
wym opiekunem grupy ks. Markiem, 
dziękować przez wstawiennictwo 
Maryi, za roczny czas pielgrzymowa-
nia oraz prosić i dziękować we wła-
snych intencjach. 

Po Mszy św. był czas wolny do 
godz. 14.00, więc każdy z pielgrzy-
mów miał możliwość posilić się za-
równo fizycznie jak i duchowo. Był 
czas na posiłek i na indywidualną 
modlitwę na Jasnej Górze. 

O godz. 14.00 spotkaliśmy się 
na wałach, aby wspólnie odprawić 

Drogę Krzyżową. Po tej modlitwie 
udaliśmy się do autokaru i pojechali-
śmy do Sanktuarium Matki Boskiej 
Mstowskiej, do najstarszego ośrodka 
życia zakonnego w Polsce. Tam u 
drzwi kościoła czekał na nas ks. ka-
nonik, który zaprosił nas do wspólnej 
modlitwy, po czym przybliżył nam 
historię tego miejsca i po nim opro-
wadził. Obraz Matki Boskiej Mstow-
skiej – to podobizna obrazu z Jasnej 
Góry. Dzięki modlitwom, wiele ludzi 
za przyczyną Matki Mstowskiej do-
znawało licznych uzdrowień. 30 lipca 
2000 r. arcybiskup Stanisław Nowak 
ukoronował cudowny wizerunek ko-
ronami, które ufundowali parafianie. 
Na zakończenie zwiedzania, była 
również modlitwa i błogosławień-
stwo, po którym ks. kanonik zażyczył 
sobie, byśmy wraz z nim zaśpiewali 
pieśń Maryjną. Pielgrzymi zostali 
także wpisani do Księgi pamiątkowej, 
która znajdowała się obok ołtarza  
w którym mieścił się wizerunek Matki 
Bożej.  

To było już ostatnie miejsce tej 
pielgrzymki. Po pożegnaniu się  
z kapłanem udaliśmy się do autokaru  
i powróciliśmy do Boguszowic.  
W autokarze panowała rodzinna at-
mosfera, wspólnie razem się modlili-
śmy, odmawiając różaniec, koronkę 
do Bożego Miłosierdzia oraz śpiewa-
jąc maryjne pieśni.  

 

Pielgrzymowanie 

Grupy Pielgrzym 
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XI Międzynarodowe 
Zgromadzenie Equipes No-
tre-Dame w Brasilii to czas 
przepi ęknego świętowania 
Ruchu, dzi ękowania Bogu za 
to wielkie dzieło jakim s ą 
Ekipy w świecie. Od 21 do 26 
lipca br. jako przedstawiciele 
ekip z całego świata zgroma-
dzili śmy si ę, by dać wyraz 
jedno ści ruchu we wspólno-
cie Ko ścioła. Ponad 7 tysi ęcy 
par było reprezentantami 127 
tysi ęcy mał żonków tworzą -
cych Ekipy na całym świecie. 
W poprzednim numerze „SE” 
zainicjowali śmy relacj ę z te-
go wydarzenia, a w tym 
chcemy j ą kontynuowa ć.  

Jest wczesny ranek w stolicy 
Brazylii – Brasilii. Słońce wyłania się 
zza chmur, nasz alarm w telefonie 
komórkowym daje sygnał  - jest 5.15 
czas wstać. Spojrzenie na współmał-
żonka i uśmiech – dobrze, że jesteś. 
Szybkie mycie lekkie ubranka i oczy-
wiście spotkanie z Panem na modli-
twie, w Słowie Bożym. Zawierzamy 
wszystkich i wszystko Jezusowi i w 
drogę. Śniadanko – pyszne i do auto-
busu, który zawozi nas do sali spor-
towej na przedpołudniowe spotkanie 
małżonków ekip z całego niemal 

świata. Jesteśmy wcześnie – pierwsza 
grupa śniadaniowa – krótszy sen, ale 
więcej czasu na indywidualne spotka-
nia, wymianę upominków przywie-
zionych z Polski.  

Jest 8.30 i rozpoczyna się – pre-
zentacja Zgromadzenia i sprawy or-
ganizacyjne – pojawia się para odpo-
wiedzialna za Ekipy w Brazylii i para 
odpowiedzialna za cały Ruch na świe-
cie -Maria Carla i Carlo Volpinii. Dla 
nich to ostatnie dni ich posługi, za 
kilka dni przekażą posługę nowej 
Parze Odpowiedzialnej za Międzyna-
rodowe Stowarzyszenie Equipes No-
tre-Dame na kolejne 6 lat. Mówią 
krótko, bo już 446 kapłanów i kilku-
nastu biskupów w procesji wyjścia 
podchodzi do ołtarza. Rozpoczyna się 
przepiękna liturgia. Dominuje kolor 
niebieski – to kolor strefy Ameryki. 
Eucharystii przewodniczy arcybiskup 
Brasilii. W homilii dzieli się radością 
bycia doradcą duchowym dla dwóch 
ekip w stolicy. (Tu były ogromne 
brawa i radość). Ekipy gromadzą się 
zawsze w Imię Chrystusa. Założyciel 
ks. Henri Caffarel mawiał „Ekipy 
Notre-Dame mają za podstawowy cel 
pomagać małżeństwom w drodze do 
świętości. Ani więcej, ani mniej...” 
„Do świętości dzięki ich sakramen-
towi małżeństwa, – aby dać Kościo-
łowi i światu małżonków umocnio-
nych w wierze.”  

Kościół brazylijski jest bardzo 

żywy, oklaski, śpiew. Aktywne 
uczestnictwo w Eucharystii. Prawie 
wszyscy przyjmują w komunii Pana 
Jezusa do serca, uwielbienie i Magni-
ficat.  

Kolejny punkt programu to pre-
zentacja Strefy Amerykańskiej, od 
Kanady po Argentynę. To prawie 
4800 ekip - pięknie się zaprezento-
wali.  

Do południa jeszcze konferencja 
o. Thymoty Radclifa dominikanina. 
Podczas całego Zgromadzenia towa-
rzyszy nam ewangelia „O miłosier-
nym Samarytaninie.” W tym dniu 
zatrzymaliśmy się nad słowami „Pe-
wien człowiek schodził z Jeruzalem 
do Jerycha.” Pyta; kim jest ten czło-
wiek, który maszeruje drogą? Kim 
jest ten człowiek dzisiaj? Kogo poszu-
kuje? ... Kim są młodzi, którzy dołą-
czają do END. Czego szukają? ... 

„Młode małżeństwa są spra-
gnione Boga i świadczenia o nadziei, 
która w nich mieszka. Wiara chrze-
ścijańska nie jest zbiorem prawd do 
uwierzenia, lecz osobistą relacją z 
Chrystusem, który jest źródłem dy-
namizmu w naszym życiu. Kiedy 
wchodzimy w relację osobową z Nim, 
Chrystus odsłania naszą własną toż-
samość i w tej przyjaźni życie pogłę-
bia się i realizuje w pełni.” Ojciec  
Caffarel to „Apostoł Spotkania” – tak 
o nim pisał ojciec Piat doradca du-
chowy z Mauritiusa, „całe jego życie 
miało tylko jeden cel: postarać się, 
aby mężczyźni i kobiety dążyli do 
spotkania z Chrystusem. (...) To spo-
tkanie - ojciec Caffarel pragnął, aby 
dla każdego z nas było doświadcze-
niem...” i o tym doświadczeniu spo-
tkania mówił. 

Na scenie pojawia się ojciec 
Marcovits postulator w procesie be-
atyfikacyjnym ojca H. Caffarela. 
Pięknie mówił o ojcu Caffarelu – o 
człowieku spotkania, kochającym 
Kościół. „Pan włożył w serce  
o. Caffarela ogromne pragnienie, 
cytuję: „Miałem tylko jedno pragnie-
nie: wejść samemu jak najgłębiej w tę 
intymną więź z Chrystusem i to inne 
pragnienie: doprowadzić o tego in-
nych, ponieważ dla mnie było to naj-
ważniejsze w życiu, dało mi radość 

Equipes Notre - Dame  - 
ruch duchowości małżeńskiej 
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życia, urok życia, energię życia. Nie 
mogę nie życzyć również innym tego 
spotkania z żyjącym Chrystusem, tego 
odkrycia, że Bóg jest miłością.” 

Opuszczamy salę sportową i 
przejeżdżamy do Expo (ogromna 
zadaszona hala). Tam posiłek i 7,5 
tysiąca małżonków i kapłanów za-
siada za stołem, by czynić refleksję na 
zadany przez organizatorów temat - 
spotkania w 14 osobowych grupach. 
Kończymy modlitwą i transport do 
hotelu. Organizacja super. Kolacja 
pyszna. Spotkania z przyjaciółmi na 
tarasie hotelu. 

Jest już późno, dziękujemy Bo-
gu w modlitwie małżeńskiej za to całe 
dobro dzisiejszego dnia  i sen. 

 
  c. d. n. 

   Bernadeta i Piotr     
 

P.S. Kochani młodzi małżonkowie 
zawierający związki sakramen-
talne nie pozostawajcie sami bez 
wsparcia wspólnoty chrześci-
jańskiej. Samym bedzie wam 
trudniej. Potrzebujecie jak 
powietrza życia łaską sakra-
mentu, by być prawdziwie 
szczęśliwymi.   
 
Jeżeli chcesz, to zaproś swojego 
współmałżonka do wejścia na 
drogę formacji małżenskiej. 

a:mail;  slask@end.win.pl 
strona internetowa; 
www.end.org.pl 
telefon; 511 134 709 

�������������� 

Zegar czasu 

Kalendarz upływającego czasu 

gubi swe kartki, 

które spadają, jak liście 
jesienią. 

Kalendarz i tykający zegar 

są z nami nieprzerwanie 

od dnia naszego zjawienia się 
na ziemi, 

gdzie przychodzi nam 
przeżywać wzloty, upadki 

 i radości. 

Stefania Gierłowska 

Od 31 sierpnia dekretem 
Ksi ędza Arcybiskupa po-
sług ę wikarego w naszej pa-
rafii pełni ks. Marek Siedla-
czek. Tradycyjnie poprosili-
śmy ks. neoprezbitera o bło-
gosławie ństwo prymicyjne, 
którego udzielił w niedziel ę 
23 września oraz o krótki 
wywiad na łamach naszej 
gazetki parafialnej. 

Na początek zadam pytanie o ro-
dzinne korzenie księdza, czyli 
skąd ksiądz pochodzi? 

Ks. Marek. Pochodzę z parafii św. 
Barbary w Chorzowie, ale urodziłem 
się w 12.03. 1983 r. w Świętochłowi-
cach i tam w parafii Dobrego Pasterza 
w Chropaczowie otrzymałem chrzest 
św. z rąk już dziś ks. proboszcza Kry-
stiana Helbika, który duszpasterzuje w 
parafii MB Różańcowej i św. Kata-
rzyny w Rybniku – Wielopolu. To 
także dla nas chwila refleksji czy 
wiemy, kto nas ochrzcił i czy w ogóle 
modlimy się za tego kapłana? 
 Moi rodzice prowadzą własną 
działalność gospodarczą, a młodsza 
siostra w tym roku rozpoczęła studia. 

Jak to się stało, że poszedł ksiądz 
do seminarium? 

Ks. Marek. To długa historia, o której 
już opowiadałem na kazaniu. Ale tak 
w skrócie, to od dziecka, gdzieś czu-
łem, że kapłaństwo to moja droga. 
Mama mi opowiadała jak z kolegą 
bawiliśmy się w bycie księdzem, po-
tem był czas służby ministranckiej. 
Szkoła podstawowa, potem technikum 
samochodowe i podjęcie niełatwej 
decyzji odnośnie dalszej drogi życia. 
Rodzice pomagali mi na każdym 
kroku, bowiem najpierw miałem iść 
do szkoły zawodowej, ale oni byli 
taką siłą motorową, można powie-
dzieć głosem Pana Boga, który prze-
cież także przemawia przez drugiego 
człowieka i mówili mi abym spróbo-
wał. Udało się skończyć, zdać w dru-
gim terminie maturę i potem iść na 
studia. Wpierw była to teologia za-
ocznie, bo nie dostałem się na studia 
dzienne, w końcu poszedłem do semi-

narium, potem je opuściłem, posze-
dłem na kolejne studia. Pan Bóg cały 
czas pragnął tego, abym został księ-
dzem, pomógł mi zostać księdzem. 
Bardzo także mi pomagał w rozezna-

niu drogi powołania nie żyjący już ks. 
Zdzisław Tront. Mój ks. proboszcz z 
rodzinnej parafii, kiedy poznał moją 
historię, dopomógł mi wrócić do se-
minarium. Tam oczywiście szkoła 
modlitwy oraz nauka na Wydziale 
Teologicznym. Z Bożą pomocą zo-
stałem księdzem i jestem za to Panu 
Bogu bardzo wdzięczny. Każdego 
dnia dziękuje Panu Bogu, za ten dar, 
bo wiem, że to wszystko Jego zasługa. 

Jak wiemy to jest księdza pierw-
sza parafia? 

Ks. Marek. Tak, to moja pierwsza 
parafia, mówi się, że to ta Pierwsza 
Miłość.  

Jakie są księdza pierwsze wraże-
nia na nowej placówce? 

Ks. Marek.  W seminarium nas uczo-
no, aby pamiętać w modlitwie o tych 
do których zostanie się posłanym i to 
czynie do dziś, bo to wielka od-
powiedzialność przed Bogiem za tych, 
wśród których się posługuje. W para-
fii wszystko jest dla mnie nowe, cze-
gokolwiek bym się nie dotknął, sta-
nowi to dla mnie ogromne wyzwanie 
duszpasterskie. Poza tym parafia 
NSPJ to wspólnota Kościoła z ogrom-

Ks. Marek Siedlaczek – 
nowy wikary 

Ks. Marek. To długa historia, o któ-
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nymi tradycjami, wspaniałymi ludźmi, 
którzy swoim działaniem i modlitwą 
tworzą więź z pasterzami. 

Jakie grupy zostały zlecone księ-
dzu w naszej parafii? 

Ks. Marek.  Ks. proboszcz pod moją 
opiekę powierzył takie grupy i zada-
nia jak: Ministranci, Dzieci Maryi, 
Grupę Pielgrzym, Studium Przedmał-
żeńskie, Nauki przedmałżeńskie, 
Ekipy Notre Dame , Chór parafialny  
i oczywiście wszystko to, co jest do 
zrobienia na bieżąco w parafii. 

Jakie ma ksiądz pomysły na wy-
pełnienie wolnego czasu? 

Ks. Marek. Lubię majsterkować, grać 
w piłkę nożną, słuchać muzyki, śpie-
wać, jeździć na rowerze i rolkach, 
pływać, spotykać się w gronie najbliż-
szych, rodziny, przyjaciół, podróżo-
wać, ale nie samolotem…(śmiech). 

Księdza  zawołanie, to … 

Ks. Marek. Moje prymicyjne hasło 
wpisuje się w moje życie. Zawsze 
przechodziły mnie ciarki po plecach, 
kiedy słyszałem to hasło z prefacji 72  
„Ty sprawiasz, że moc w słabości się 
doskonali i umacniasz słabych ludzi 
do złożenia świadectwa wierze.” Ono 
odnosi się do mojego życia, w to 
życie się pięknie wpisuje. Pokazuje, 
że tak naprawdę z Panem Bogiem, nie 
ma rzeczy niemożliwych do 
zrealizowania. Bóg sam wystarczy. 
Bóg może wszystko. Trzeba 
współpracować z Bożą łaską. A jak 
mi powiedział mój przyjaciel po 
filmie Kto nigdy nie żył, Pan Bóg nie 
wymaga ode mnie czegoś, co nie 
byłbym w stanie w tym życiu 
zrealizować. I to prawda. To Boże 
działanie może dotknąć każdego, 
potrzeba tylko otworzyć się na 
działanie Jezusa Chrystusa i pozwolić 
Mu się poprowadzić po ścieżkach 
doczesności. 

Dziękując za interesującą roz-
mowę życzymy księdzu dużo sił  
i Bożego błogosławieństwa, opieki 
Matki Najświętszej, życzliwości no-
wych parafian, gorących serc 
i otwartych dłoni gotowych wesprzeć 
księdza inicjatywy. Szczęść Boże! 

 

 

 

Dnia 13 pa ździernika 
członkowie chóru wraz z naj-
bli ższymi postanowili odby ć 
pielgrzymk ę do Sanktuarium 
Matki Bo żej Leśniowskiej 
Patronki Rodzin. Na piel-
grzymi szlak wybrał si ę z 
nami ks. Marek Siedlaczek, 
który podj ął si ę przewodnic-
twa i opieki duchowej nad 
naszym parafialnym chórem.   

Leśniów przywitał nas dość 
przenikliwym wilgotnym zimnem. Po 
przekroczeniu progów sanktuarium, 
zapalone światła i uśmiech na twarzy 
Matki Bożej Leśniowskiej sprawił że 
zrobiło się ciepło. W sanktuarium 
dzięki gościnności o. przeora ks. Ma-
rek przewodniczył Mszy św., którą 
sprawował w intencji chóru. Koncele-
brował wraz z naszym kapłanem  
o. przeor, który odprawiał Mszę św.  
w intencji pielgrzymujących dzieci, 
które w przyszłym roku przystąpią do 
komunii św. W czasie sprawowanej 
liturgii chór brał czynny udział po-
przez oprawę muzyczną, która spo-
tkała się z uznaniem o. przeora. 

Po Mszy św. nasi pielgrzymi 
poszli zaczerpnąć wody do źródełka,  
a następnie wzmocnić się fili żanką 
dobrej kawy w miejscowej kawiarnio 
- księgarni której gospodarzami są 
o.o. Paulini. 

Następnie udaliśmy się do ko-
lejnego celu naszej pielgrzymki jakim 

było wzgórze Jasnogórskiej Pani, 
która przywitała nas piękną słoneczną 
pogodą. Czas tam spędzony nasi chó-
rzyści postanowili poświęcić prywat-
nej modlitwie i przeżyciom ducho-
wym. 

Godz. 15.00 wyznaczyliśmy na 
wspólne spotkanie na wałach gdzie 
odmówiliśmy koronkę do Miłosier-
dzia Bożego i wspólną Drogę Krzy-
żową po której odprawieniu i dotarciu 
do ostatniej stacji, nie mogło zabrak-
nąć uwielbienia Jasnogórskiej Pani 
śpiewanymi przez nas pieśniami. 

Ostatnia stacja Drogi Krzyżowej 
opierająca się o ścianę bujnego drze-
wostanu, róg wałów i skarpa na której 
stoi nasz bł. Papież, stworzyły dobrą 
akustykę która sprawiła że śpiewane 
przez nas pieśni były dobrze słyszalne 
co spowodowało że na skarpie zebrała 
się spora grupka innych pielgrzymów, 
przez których zostaliśmy nagrodzeni 
oklaskami. 

Ubogaceni duchowo udaliśmy 
się w drogę powrotną, w dalszym 
ciągu z modlitwą i pieśnią na ustach, 
czego animatorem był ks. Marek, za 
co mu serdecznie dziękujemy, licząc 
na dalsze wsparcie duchowe i inspira-
cję do dalszego działania. 

Korzystając z okazji nie-
zmiennie zachęcam i proszę  
o zasilenie naszych szeregów i nie 
chowanie i nie zakopywanie swo-
ich talentów. 

Stanisław Przeliorz 

 
 

Chór „Cor Jesu”  
pielgrzymuje i śpiewa 

Chór „Cor Jesu”  
pielgrzymuje i śpiewa 
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Msze szkolne, odbywa-
jące si ę w naszej parafii w 
każdy czwartek o godz. 
17.00, to okazja, by nasze 
dzieci spotkały si ę z Jezusem 
i prze żyły Eucharysti ę ina-
czej, bardziej osobi ście, na 
swój sposób. Wa żnym ele-
mentem takiego prze życia 
jest równie ż odpowiedni 
śpiew, wyra żający modlitw ę 
płyn ącą prosto z serca. Dla-
tego te ż od kwietnia rozpo-
częła swoj ą działalno ść dzie-
cięca scholka parafialna. 

Zaczęło się od wielkopostnych 
rekolekcji szkolnych i grupy dzieci ze 
Szkoły Podstawowej nr 16, które 

podjęły się prowadzenia śpiewu w 
czasie rekolekcyjnych spotkań. Za-
chęcone pierwszymi „występami”, 
atmosferą, zainspirowane przez na-
uczycielkę śpiewu, panią Lucynę 
Kwiatoń-Skura, pierwsi śpiewacy 
rozpoczęli regularne próby i spotkania 
przed Mszami szkolnymi, by ubogacić 
i „rozruszać” śpiew dzieci. Na efekty 
nie trzeba było długo czekać. Stop-
niowo rozrastał się reperturar wyko-
nywanych śpiewów, a i samych śpie-
waków ciągle przybywało. 

Dziś, po półrocznej działalności, 
możemy pochwalić się działającą w 
naszej parafii scholką dziecięcą. Może 
jeszcze nie wszystko wychodzi zgod-
nie z założeniami, ale na pewno śpiew 
dzieci jest coraz lepszy. Liczymy, że 
w przyszłości dołączą do nas kolejni 

śpiewacy. 
W tym miejscu chciałbym po-

dziękować za zaangażowanie p. Lu-
cynie, bez pomocy której nie udałoby 
się prowadzić i mobilizować młodych 
wykonawców. Podziękowania należą 
się również rodzicom naszych śpie-
waków i muzyków za ich wsparcie i 
mobilizację do udziału w próbach. 
Liczymy, że ta pomoc i zaangażowa-
nie, przede wszystkim ze strony dzie-
ci, trwać będą nadal. 

Wkrótce obchodzić będziemy 
wspomnienie św. Cecylii, patronki 
śpiewu kościelnego. Życzymy wszyst-
kim grającym i śpiewającym, by ich 
śpiew, muzyka, stawały się modlitwą 
serca, która z każdą nutą  
i dźwiękiem zbliżać będzie do Jezusa. 

ks. Wojtek 

20.10.2012 r dwudzie-
stoosobowa grupa Żywego 
Różańca z naszej parafii uda-
ła si ę do Katedry Chrystusa 
Króla w Katowicach, aby 
wziąć udział w I Pielgrzymce 
Żywego Ró żańca. 

 
 Historię powstania naszego 
stowarzyszenia oraz postać założy-
cielki Pauliny Jaricot przedstawił ks. 
Grzegorz Wita, delegat biskupi do 
spraw misji. 

Nowo mianowany Moderator 
Żywego Różańca ks. Zbigniew Kocoń 
poinformował o zatwierdzeniu Statutu 
Żywego Różańca przez ks. arcybi-

skupa Wiktora Skworca  oraz omówił 
w jaki sposób powinna być prowa-
dzona formacja w naszej wspólnocie. 
Podkreślał wartość modlitwy różań-
cowej. Nie zabrakło oczywiście 
wspólnej modlitwy różańcowej. Póź-
niej wzięliśmy udział w uroczystej 
Eucharystii, której przewodniczył 
ksiądz arcybiskup. Koncelebrowało ją 
ok. 60 księży, wśród nich był obecny 
ksiądz proboszcz, nasz opiekun. 

Bogu dziękujemy za dar tej 
pierwszej pielgrzymki i pragniemy 
wspólnie modlić się pielgrzymować 
znowu za rok. Gorąco zachęcamy by 
różaniec był „modlitwą wszystkich”. 

 
  JP 

Jesienna refleksja 
*** 

Z pól żniwo zebrane, z sadów  
owoce znikają  

Na dworze coraz zimniej  
Mgły, o nadejściu jesieni  

przypominają . 
Ptaki w sejmiki zebrane szykują się 

do drogi 
Liście na drzewach żółkną  

Spadając przechodniom pod nogi. 
Babie lato snuje się i wplata 

 we włosy 
Słońce nieśmiało promienie śle  

I pięknie kwitną wrzosy . 
Każda pora  swój urok ma  

i pięknem nas otacza 
Cieszmy się z tego co Bóg nam dał 

I pomogła rolnika praca.  

MARIA IGNACEK 

Pielgrzymka  
Żywego Różańca 

Śpiewać każdy może (dzieci też) 

 
Zapraszamy wszystkie dzieci, które chodzą  

przynajmniej do IV klasy  

i chciałyby śpiewać w scholce parafialnej na próby, 

w każdy czwartek, przed Mszą szkolną o 16.00  

do domu parafialnego. 
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Pragniemy na łamach naszej gazetki 
kontynuowa ć cykl, dzi ęki któremu ka żdy bę-
dzie miał mo żliwo ść złożyć życzenia, przesła ć 
pozdrowienia czy wyrazy wdzi ęczności dla 
swoich bliskich, krewnych, s ąsiadów oraz 
znajomych. Zach ęcamy wszystkich do przesy-
łania życzeń w wersji elektronicznej na adres 
e-mail (serce_ewangelii@op.pl ) lub dostar-
czenia w wersji papierowej.  

����������������������������������������������������������������������������������������    

„Szanowni Jubilaci” 

Dziś są Wasze piękne gody Jubilaci mili 
Coście w zgodzie i miłości czterdzieści pięć lat 

przeżyli 
Niechaj Pan Bóg błogosławi wasz życiowy ład 

I pozwoli byście razem dożyli stu lat  
Niechaj Matka Przenajświętsza w opiece Was ma  

Byście mogli się radować swym szczęściem 
 co dnia  

Życzę by tych dni szczęśliwych było jeszcze wiele  
A swe troski i zmartwienia zostawcie w kościele 

Bo modlitwa wam pomoże i ukoi serce  
Wtedy gdy się człowiek znajdzie w smutku  

i rozterce 
Nie ważne fale tsunami, nie ważne trąby  

powietrzne  
Ważne by trwała miłość, po wszystkie czasy - 

wiecznie! 
Spóźnione lecz  szczere życzenia   

dla Państwa 
Krystyny i Józefa  Karwot 

ślą  
Ignackowie 

������������������������������������������������    
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W czwartek, 22 listopada, przypada 
wspomnienie św. Cecylii. 

W tym Uroczystym Dniu z okazji Imienin 
Dla Mamy księdza proboszcza  

Pani Cecylii Błotko  
szczere i serdeczne życzenia:  

Bożego błogosławieństwa, długich lat życia 
 przepełnionych zdrowiem i szczęściem.  

Pogody ducha, pomyślności i ludzkiej życzliwości.  
Dni pełnych słońca i radości  

oraz wszystkiego co najpiękniejsze  
i najmilsze w życiu, 

 życzy  
REDAKCJA „SE” 

����������������������������������������������������������������������������������������    

W czwartek, 22 listopada, będziemy przeżywać 
Święto Muzyki Kościelnej, które łączymy ze 

wspomnieniem św. Cecylii dziewicy i męczennicy, 
patronki muzyki i śpiewu kościelnego. 
Z tej okazji życzymy wszystkim osobom 

uświetniającym liturgię swoim śpiewem: 
 naszym organistom: pani Mirosławie Milawskiej 

i panu Marcinowi Ochojskiemu oraz chórowi 
parafialnemu „Cor Jesu” na czele z dyrygentem 

panem Stefanem Przeliorzem 
wielu łask Bożych i nieustającej opieki  

św. Cecylii. Niech poprzez tę formę uwielbienia 
Boga czerpią siły na każdy dzień.  

Wielkie Bóg zapłać za trud i poświęcenie! 

Ks. Proboszcz ze współpracownikami 

����������������������������������������������������������������������������������������    

 

Z troski o młodzie ż, która czę sto ulega 
zagubieniu i negatywnym wzorcom, które 
proponuje świat, wspólnota Ko ścioła pragnie 
pomóc dorastaj ącemu człowiekowi dobrze 
przygotowa ć się do odpowiedzialnej decyzji 
odno śnie zawarcia zwi ązku mał żeńskiego. 

Dnia  19.10.2012 r. rozpoczęło się w naszej parafii 
tzw. Studium przedmałżeńskie, czyli cykl bliższego przygo-
towania do małżeństwa.  

Obejmuje ono sześć spotkań, dotyczy uczniów drugiej 
klasy szkoły ponadgimnazjalnej i starszej, którzy nie mają 

ukończonego studium, a w przyszłości będą chcieli zawrzeć 
sakramentalny związek małżeński. 

Spotkania rozpoczynają się w kościele od wspólnej 
adoracji, jest okazja do sakramentu pokuty i pojednania, 
potem Eucharystia z homilią i spotkania w grupach z mał-
żeństwami naszej parafii, którzy dzielą się z młodymi ludź-
mi swoim małżeńskim doświadczeniem. 

Zwieńczeniem tego przygotowania do małżeństwa bę-
dzie odprawiona Msza św. 17. 05. 2013 r. po której każdy  
z uczestników otrzyma dyplom ukończenia bliższego przy-
gotowania do małżeństwa. 

ks. Marek Siedlaczek 

����Kącik życzeń����    

Studium przedmałżeńskie –  
czyli bliższe przygotowanie do małżeństwa 
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W sobot ę 14 września 
2012 r. pi ękną uroczysto ść 
20-lecia Apostolatu Maryj-
nego w tutejszej parafii świę-
towały Apostołki i Apostoło-
wie Maryjni z zaproszonymi 
gośćmi. Najwa żniejszym go-
ściem był ks. Jacek Wacho-
wiak ze Zgromadzenia Ksi ęży 
Misjonarzy w Zakopanem – 
Olczy, Zast ępca Dyrektora 
Krajowego Stowarzyszenia 
Cudownego Medalika i Apo-
stolatu Maryjnego (AMM). 

W pierwszej części tego podnio-
słego spotkania jubileuszowego wy-
głosił on pouczającą katechezę,  
z którą warto podzielić się z czytelni-
kami SE. 

Na wstępie powiedział, że wciąż 
toczy się nasilająca się walka o ludzką 
duszę. Jedni poddają się i odchodzą 
od Boga i Matki Boskiej, ale inni na 
nowo lgną do niej. Medaliki z Jej 
wizerunkiem są rozchwytywane przez 
ludzi różnych zawodów, w różnym 
wieku. Wiara w cudowne działanie 
tego wizerunku Matki Boskiej jest 
powszechna. Ale inteligentny szatan 
nie śpi. Ksiądz podał przykład, jak on 
działa: W repertuarze pewnego kon-
certu chóru dziecięcego we Francji 
znalazły się dwie kolędy, nawiasem 
mówiąc mało pobożne, ale organiza-
torzy odwołali ten koncert, by nie 
drażnić muzułmanów, choć im sa-
mym, jak się wyrazili, te dwie nie-
winne kolędy wcale nie przeszka-
dzały. A diabeł zacierał ręce z radości  
z lękliwej postawy katolików. Inny 
przykład: Na portalu internetowym 
niejaki Jacek Kwaśniewski skupuje 
ludzkie dusze. Płaci za nie od 5 zł 
wzwyż. Dwudziestokilkuletnia dziew-
czyna po sprzedaniu swojej duszy 
powiedziała: Nareszcie należę do 
kogoś. To daje wiele do myślenia. 
Jaka była jej droga, zanim trafiła do 
skupywacza ludzkich dusz? 

Aby takim przypadkom zapo-
biegać i przywracać zbłąkanych ludzi 
do Boga i Matki Boskiej potrzebna 
jest odwaga i  gorliwość apostolska. 
To nie agresywność przeciwników 
naszej wiary jest przyczyną takich 
zachowań, ale brak defensywy chrze-
ścijańskiej. Nie chodzi o powoływanie 

się na krzyż, co czyniły prawie 
wszystkie partie polityczne w Polsce 
przed wyborami, ale o taką gorliwość, 
jaką miała pewna prosta kobieta, 
chora na raka, leżąca w szpitalu. O 
godz. 15.00 kobieta ta poprosiła  le-
żące w łóżkach panie, by zgodziły się, 
aby mogła odmówić  w sali  koronkę 
do Miłosierdzia Bożego. Uklękła 
obok swojego łóżka i półgłosem roz-
poczęła modlitwę. Tylko jedna chora 
przyłączyła się do niej. Modliła się i 
w następne dni, i co dzień dołączał się 
ktoś nowy, a po tygodniu cała sala 
odmawiała koronkę do Miłosierdzia 
Bożego. Nie dość na tym, bo koronka 
dotarła także do innych sal  
i w końcu modlił się cały oddział. 
Panie już nie unikały księdza, zaczęły 
do niego podchodzić, prosząc o spo-
wiedź, odwiedzały kaplicę, przystę-
powały do Komunii św. Gdy inicja-
torka tej modlitwy opuszczała szpital, 
odchodziła jak jakaś gwiazda fil-
mowa, tyle chorych towarzyszek ją 
odprowadzało. 

Dla apostolstwa każde działanie 
jest ważne, jeśli zostało podjęte z 
miłości do Boga i Najświętszej Panny 
Maryi. Święta Katarzyna – orędow-
niczka Cudownego Medalika wyko-
nywała w klasztorze bardzo proste 
prace: sprzątała, myła, gotowała, a 
stała się wielka w oczach Boga i lu-
dzi. Na niej apostołki maryjne winny 
się wzorować, czyniąc z oddaniem 
wszelkie posługi w rodzinie i tam, 
gdzie są potrzebne. Nawet takie małe 
uczynki, to bardzo ważna sprawa dla 
Boga. Ojciec misjonarz podał także 
jako przykład  prosty a wielki w skut-
kach gest pewnego kapłana. Ten gest 
to podsunięcie krzesła człowiekowi 

oddalonemu od Boga przez 20 lat.  
W czasie spowiedzi ów człowiek 
oświadczył, że nie trzygodzinna roz-
mowa z kapłanem była decydująca  
o jego powrocie do Boga, ale właśnie 
ten prosty gest. 

Dzisiejszy człowiek marzy  
o wielkości. Nie wystarcza mu dom  
z ogródkiem, on chciałby jeszcze 
mieć basen. Nie marzy o wczasach 
krajowych, ale o takich na wyspach 
Kanaryjskich. Interesuje go jakieś 
objawienie, ale kazań nie słucha.  
A trzeba  kochać nie tylko rzeczy 
wielkie, ale i małe, by się podobać 
Bogu. 

Inteligencja szatana podsuwa 
nam apostołom największą pokusę – 
zniechęcenie.  Szepce nam : zrezygnuj 
z apostolstwa, bo jesteś stara, schoro-
wana. A nasz Papież pokazał, że na-
leży wytrwać do końca. Umierając, 
zdobył najwięcej ludzi dla Kościoła. 
Bóg kocha rzeczy małe, nawet nie-
sympatyczne, bo przecież urodził się 
w stajni i umarł na krzyżu. Z Bogiem 
można góry przenosić. Ale istnieje też 
inna pokusa – nadgorliwość, branie na 
siebie zbyt dużo obowiązków, powo-
dujących brak ładu i chaos w naszym 
działaniu. Taką sprawę należy roze-
znać wspólnie ze swoim spowiedni-
kiem.  

Na koniec apostołki usłyszały z 
ust prowadzącego tę konferencję, że 
toczą się starania, by zgłosić do pro-
cesu beatyfikacyjnego ks. prof. dr 
Teofila Herrmanna, wznowiciela 
Apostolatu Maryjnego w Polsce, który 
umarł w opinii świętości. W Bogu-
szowicach pochowana jest jego siostra 
i żyje jeszcze siostrzeniec z rodziną.  

Helena Białecka 

Małe uczynki – wielka sprawa 
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No i ruszyli śmy! We wrze-

śniu Ruch Światło- Życie naszej 
parafii, popularna Oaza, rozpo-
częła nowy rok formacyjny! Te-
matem, któremu chcemy szcze-
gólnie po święcić tegoroczn ą 
pracę jest rozwa żanie hasła 
„Ko ściół naszym domem”.   

Dom to dla każdego człowieka 
miejsce przywodzące na myśl bezpie-
czeństwo, ciepło. Nawet jeżeli jest to 
dom w którym widzimy niedoskona-
łości, braki to jednak zazwyczaj chęt-
nie do niego wracamy i poświęcamy 
wiele energii i czasu troszcząc się  
o niego. Tak jak i w każdym domu tak 
również w Kościele "jest miejsce na 
uważne słuchanie siebie nawzajem 
przez pasterzy i wiernych świeckich" - 
podkreśla moderator generalny Ru-
chu, ks. dr Adam Wodarczyk. Po-
nadto zaznacza, że celem wspólnot,  
a więc także naszego Ruchu jest 
„ukazywanie Kościoła jako komunii 
człowieka z Bogiem i innymi ludź-
mi”. 

Starając się, aby ten piękny po-
stulat w sposób jak najpełniejszy 

realizował się w naszym życiu nie 
chcemy być samotną wyspą, ale w ak-
tywny sposób działać w komunii z 
innymi małymi wspólnotami Ruchu 
Światło-Życie, które istnieją w pobli-
skich parafiach. Dlatego też w ostat-
nich dniach października uczestniczy-
liśmy w Dniu Wspólnoty zorganizo-
wanym przez sąsiednią parafię Św. 
Barbary. W czasie tego dnia, który 
jest dla nas okazją do świętowania, ale 
także poznania nawzajem siebie  
i swoich wspólnot, część naszych 
uczestników przystąpiła do deutero-
katechumenatu. Katechumenat był w 
czasach starochrześcijańskich okre-
sem przygotowania się dorosłych do 
sakramentu Chrztu Świętego, jednak  
z uwagi na to, że nasz Ruch formuje 
ludzi już ochrzczonych, używamy 
pojęcia powtórnego katechumenatu, 
czyli czasu kiedy możemy przygoto-
wywać się do pełnego i świadomego 
życia chrześcijańskiego. 

Jak co roku, zgromadziliśmy się 
również w dniu 1 listopada na wie-
czornym czuwaniu na cmentarzu.  
Pochylając się nad słowami z Pisma 
Świętego, uświadamialiśmy sobie, że 

życie każdego człowieka jest w rę-
kach Boga. Jako ludzie, którzy Boga 
poznali i kroczą Jego drogą, mamy 
obiecany dom, ku któremu zmie-
rzamy. Mimo trudu i cierpienia jakie 
spotyka nas tu na ziemi, nadejdzie 
nowe życie, nowe niebo i nowa zie-
mia, którym wszyscy jesteśmy prze-
znaczeni. 

Chcielibyśmy zachęcić wszyst-
kich do odkrywania swojego miejsca 
w domu-Kościele, do szukania ma-
łych wspólnot, które staną się być 
może inspiracją do pogłębiania swojej 
wiary albo nawet do tego aby zacząć 
w swoim życiu szukać Boga. Kto wie 
czy dla niejednego taką drogą nie 
okaże się Ruch Światlo-Życie? 

Natomiast dla wszystkich, któ-
rzy już gdzieś znaleźli swoje miejsce 
lub czują chęć wspólnej modlitwy 
zapraszamy w każdy drugi i czwarty 
piątek miesiąca po Mszy Świętej wie-
czornej na krótkie modlitwy, które 
prowadzone są właśnie przez naszą 
parafialną młodzież oazową. 

Ania Skrzypiec,  
Agata Piontek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jak co roku harcerze ze 
Szczepu Gotartowice działa-
jącego przy Szkole Podsta-
wowej nr 20 realizuj ą projekt  
„Płomyki Pami ęci”.    

Realizacja rozpoczyna się już na 
początku października, kiedy to roz-
poczynają „produkcję własnych zni-
czy”. W tym roku na zbiórkach za-
stępy wykonały poszczególne ele-
menty znicza: podstawkę, lilijk ę, 
kwiaty z liści itp. Łączą je później w 
całość i zanoszą na cmentarze do 
Boguszowic Starych, Ligoty, Ryduł-

tów czy Rybnika na groby harcerzy i 
instruktorów harcerskich;  pod po-
mniki powstańców, więźniów obozów 
koncentracyjnych, miejsca straceń 
harcerzy Buchalików oraz  groby  
rozrzucone po okolicznych lasach. W 
ramach tegorocznego harcerskiego 
projektu harcerze z 16 Drużyny Har-
cerskiej pełnili warty przy gotarto-
wickich pomnikach. Uwieńczeniem 
projektu stają się: udział w miejskich 
obchodach Dnia Niepodległości i  
kominek patriotyczny z seniorami 
harcerskimi, którzy w piękny sposób 
przekazują zuchom i harcerzom „Co 

to znaczy Ojczyzna”. Na spotkaniach 
tych nie może zabraknąć polskich 
pieśni patriotycznych czy wojsko-
wych. 

Katarzyna Trzebunia 
 
 
 
 
 
 
 
 

Małe uczynki – wielka sprawa Światło, życie, młodzież … 

„Płomyki Pamięci” – harcerze pamiętają 

Zapraszamy młodzież gimnazjalną, ponadgimnazjalną, a nawet starszą 
na spotkania Ruchu Światło-Życie w naszej parafii! 

Rozpoczynamy w każdy piątek udziałem w wieczornej Mszy Świętej! 
Po niej zapraszamy na modlitwę i spotkanie w domu parafialnym! 

Więcej informacji na: www.boguszowicestare.pl/grupy-parafialne/ruch-swiatlo-
zycie-oaza/ 
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Plakaty z hasłem stano-
wiącym tytuł niniejszego ar-
tykułu rozwieszono w Ra-
wennie, we Włoszech, gdzie 
przedstawiciele Ko ścioła na-
wołuj ą do bojkotu obchodów 
tego dnia.   

Tamtejsi wierni chyba już dali 
się przekonać, że nie jest to „święto” 
dla chrześcijan odpowiednie. Włoskie 
diecezje i ruchy katolickie organizują 
Msze święte wynagradzające, proce-
sje eucharystyczne i inne wydarzenia 
zachęcając do rezygnacji z udziału w 
Halloween. Kościół apeluje o chrze-
ścijańskie świętowanie uroczystości 
Wszystkich Świętych. 

A na naszym podwórku? 

Niestety wielu z nas nie widzi w 
tym nic złego.  Uważa się dość po-
wszechnie, że Halloween jest okazją 
do dobrej zabawy. Bp. Tomasik 
ostrzega: „W Polsce od kilku lat 
wciąż pojawia się coraz więcej inicja-
tyw promujących Halloween. Widać 
to szczególnie w szkołach”. Dzieje się 
tak, gdyż większości promotorów tego 
„święta” bardzo zależy na oddziały-
waniu na dzieci i młodzież. Niewąt-
pliwie dlatego, iż są to osoby, które – 
ze względu na wiek i nieznajomość 
problematyki duchowych zagrożeń – 
chętnie przyjmują atrakcyjnie opako-
waną, ale duchowo niebezpieczną 
ofertę. Tymczasem duszpasterze i 
egzorcyści przestrzegają, że zły duch 
nie zna się na żartach. Halloween jest 
niebezpieczne i trzeba to uświadomić 
katolickim rodzicom, aby mogli w 
porę zareagować i wyrazić swój 
sprzeciw wobec prób wystawienia nas 
i naszych dzieci na duchowe zagroże-
nie. 

Słowo od egzorcysty 

Ksiądz Posacki przypomina, że 
Halloween wiąże się ze składaniem 
ofiar z ludzi w kulcie satanistycznym. 
Tym, którzy widzą w tym „świętowa-
niu” tylko zabawę, znany polski eg-
zorcysta przypomina, że choć w tra-
dycji amerykańskiej wygląda to po-
zornie niewinnie i wydaje się być 

jedynie zaspokojeniem potrzeby ta-
jemniczości - czemu sprzyja m.in. 
przebieranie się za czarownicę, wam-
pira, ducha czy diabła – to jednak 
wszystkie te postaci w tradycji euro-
pejskiej związane są z osobą szatana.  

A co na to polski Ko ściół? 

Na stronach niektórych diecezji 
pojawiły się ostrzeżenia przed obcho-
dami „Halloween”. Można też je 
znaleźć w listach pasterskich niektó-
rych biskupów. W tym roku taki do-
kument wystosował do wiernych 
m.in. abp Andrzej Dzięga. Metropoli-
ta szczecińsko-kamieński przestrzegł 
przed imprezami szkolnymi i środo-
wiskowymi, w tym balami i zabawa-
mi połączonymi z przebieraniem się 
dzieci i młodzieży za istoty ze świata 
ciemności, w tym za diabły, wampiry 
i demony. Ta niby-zabawa, kusząca 
również dzieci łatwym cukierkiem, 
niesie realną możliwość wielkiej du-
chowej szkody, wręcz zniszczenia 
życia duchowego. Pod niewinną na-
zwą „psikusów” wobec tych, którzy 
odmawiają współudziału w tej niby-
zabawie, mogą się umacniać postawy 
szkodzenia drugiemu człowiekowi. Te 
złośliwości i perspektywę bezkarnego 
szkodzenia można już interpretować, 
wprost jako oznakę postaw diabolicz-
nych”. Metropolita przypomniał tak-
że, że „tzw. obchody Halloween są w 
naszym pokoleniu zwykłą, chociaż 
często subtelną, promocją pogaństwa, 
ze wszystkim, co niesie ze sobą tzw. 
kultura śmierci. Sięgają, bowiem 
pogańskiego kultu celtyckiego boga 
śmierci. Jest to także cicha, ale realna 
promocja satanizmu”.  

Biskupi przypominają ponadto, 
iż korzenie "Halloween" związane są 
z pogańskimi obchodami święta du-
chów i z oddawaniem czci celtyckie-
mu bogu śmierci. Anton Szandor 
LaVey, twórca współczesnego satani-
zmu, stwierdził iż noc z 31 paździer-
nika na 1 listopada jest największym 
świętem lucyferycznym. Mają wtedy 
miejsce wzmożone liczebnie akty 
przemocy o charakterze okultystycz-
nym. Kościół otwarcie sprzeciwia się 
takim praktykom. 

Nawrócona czcicielka szatana 

Deborah Lipsky – była satanist-
ka - na pytanie, czy uważa, że chrze-
ścijanie powinni obchodzić święto 
Halloween odpowiedziała: „Niektórzy 
ludzie myślą, że tak długo, jak ich 
dzieci przebierają się za baseballistów 
albo aniołki, to mogą uczestniczyć w 
zabawie trick-or-treating (zbierania 
słodyczy). Nie zgadzam się z tym, 
ponieważ Halloween opiera się na 
wyśmiewaniu Boga i jego świętych. 
Nawet, jeśli masz niewinny strój i 
niemal wszystko wokół ciebie wydaje 
się być niewinne, jesteś narażony nie 
tyle na negatywne, co wręcz demo-
niczne działanie. Tak, więc nie warto 
uczestniczyć w tej zabawie, w której 
nagrodę stanowią cukierki. Lepszym 
rozwiązaniem jest całkowite zignoro-
wanie Halloween i skupienie się na 
uroczystości Wszystkich Świętych. 
Należy zaangażować się w działal-
ność chrześcijańską, odmawianie 
Różańca w rodzinie lub czytanie ży-
wotów świętych”. Kobieta zauważyła 
też, że te osoby, które są w nadzwy-
czajny sposób nękane przez złe duchy 
często zaczynały od pozornie niewin-
nych rzeczy np. poszły do wróżki, 
używały tablicy Ouija lub zajmowały 
się inną działalnością okultystyczną. 
Lipsky przestrzega także przed zło-
ścią. Zwykle rodzi się ona wskutek 
zranienia, doświadczenia niesprawie-
dliwości itp. Jednak gniew może być 
bardzo destrukcyjny. Przyciąga de-
mony jak krew przyciąga rekiny w 
wodzie. 

Na zakończenie jeszcze  
ks. A. Posacki 

„Jeżeli nasza wiara karłowacieje 
staje się coraz bardziej zabobonna, 
czysto uczuciowo - emocjonalno-
folklorystyczna to jesteśmy narażeni 
na wiele fałszywych dróg”. Może 
warto zastanowić się, w CO i w 
KOGO tak naprawdę wierzymy, 
zwłaszcza w roku wiary…?  
 

J. Kuczera  
 

„Halloween? Nie, dziękujemy, 
 jesteśmy chrześcijanami 
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Jak co roku w Tygodniu Miłosierdzia  
została odprawiona Msza św. w intencji Cho-
rych. Bior ący w niej udział chorzy i osoby  
w podeszłym wieku przyj ęli Sakrament Na-
maszczenia Chorych. Po Mszy św. wszyscy 
spotkali si ę w domu parafialnym na wspólnym 
poczę stunku. 

Kochać- to słowo wypowiadane przez wszystkich lu-
dzi. Miłość mierzy się wielkością wrażliwości na drugiego 
człowieka, który stoi obok mnie. Być wrażliwym na czło-
wieka. Ale nie po to, aby wykorzystywać go do własnych 
celów, ale aby mu pomóc. Starsi i chorzy ludzie są od nas 
uzależnieni. Starajmy się dbać o nich bezinteresownie.  
W przyszłym roku jeszcze liczniej przywieźmy ich do ko-
ścioła, pomóżmy, pokierujmy i poprowadźmy. Nasze dobre 
czyny tak często niezauważone mają ogromną wartość  
u Boga.   

Serdecznie dziękujemy naszym „etatowym” darczyń-
com, których zawsze stać na bezinteresowność w wspiera-
niu naszych dzieł charytatywnych: 

− Pani Danuta Potrawa,  
− Cukiernia Król – Dronszczyk,  
− Państwo Stanisław i Helena Nalepa. 

Bóg zapłać! 

Kornelia Mokry 

We wrześniu ju ż po raz trzynasty bawili-
śmy si ę na biesiadzie charytatywnej. Jak zwy-
kle sala była wypełniona. Kolejny raz uczest-
nicy biesiady udowodnili jak potrafi ą i chc ą 
się bawi ć. 

Pamiętajmy, że ludzie z którymi mamy kontakty chcą 
widzieć na naszych twarzach uśmiech i serdeczność.  
W życiu trzeba mieć także czas na chwile radości i zabawy. 
Już dziś zapraszamy za rok na kolejną biesiadę. Może i ty, 
który jeszcze nie byłeś, znajdziesz czas, aby razem pośmiać 
się i pośpiewać.  „Radosnych dawców miłuje Bóg.” 

Tym wszystkim, którzy wspierali i pomagali w orga-
nizacji  tej integracyjnej imprezy, serdecznie dziękujemy: 
Dyrektor SP nr 16 Pani Teresie Uchyła, Pani Danucie Po-
trawa, Cukierni Król – Dronszczyk,  Stanisławowi i Helenie 
Nalepa, gospodarzom biesiady Staszkowi Przeliorzowi  
i Alojzemu Krawczykowi, Dyrekcji KWK Jankowice  
(zespół muzyczny), Romanowi i Gabrieli Szulc, Wincente-
mu i Henryce Mura, Janowi Mura, Sylwii Olechno, Joannie 
Szczygieł i Eugenii Kocjan, paniom z zespołu charytatyw-
nego i ich rodzinom oraz Ks. proboszczowi za wspieranie 
naszych inicjatyw, z których zysk  wspiera  potrzebujących. 

Bóg zapłać!   
Kornelia Mokry 

W niezwykle sympatycznej atmosferze 
przebiegało spotkanie seniorów i jubileuszo-
wych par mał żeńskich w Gotartowicach. Spo-
tkanie zorganizowała Rada Dzielnicy Gotarto-
wice.     

Już tradycyjnie po powitaniu uczestników i gości za-
proszonych, nastąpiły z serca płynące życzenia. Wszystkich 
poczęstowano obiadem oraz kawą i ciastkiem. Był to dzień 
bardzo ważny dla seniorów i jubilatów, bowiem w tak sze-
rokim gronie obecni mogli ze sobą rozmawiać i bawić się 
przy muzyce zespołu Gamma. Niektóre fragmenty uroczy-
stości zarejestrowała telewizja TVT.  

Dzień seniorów i jubilatów cieszy się bardzo dużym 
powodzeniem wśród naszych mieszkańców. Trzeba zazna-
czyć, że wśród 140 obecnych uczestników najstarszą miesz-
kanką była pani Helena Janicka, która ukończyła 91 lat; zaś 
najstarszym mieszkańcem Gotartowic jest pan Alojzy Fre-
lich, który obchodził w tym roku sto pierwsze  urodziny. 

                                             Wiesława Hulim  

Intencje 
mszalne 

 Niedziela – 11.11.2012r.    XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA  
7.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 18 urodzin Martyny  

Witkowiak, z podz. za otrzymane łaski z prośbą  
o zdrowie i Boże błogosławieństwo 

8.3o 1/+Ludwik Marcisz, 3 rocznica (Rasz) 
 2/+Henryk Kula –od brata z żoną i dziećmi (Got) 
10.oo  W intencji Ojczyzny 
11.3o +Ryszard Zieliński, 6 rocznica, wnuk Dawid –  

na pamiątkę 18 urodzin (Got) 

Dzień Chorych 

XIII Biesiada 

Charytatywna 

Dzień Seniora  

w Gotartowicach 

„Wiara bez miłości nie przynosi owocu, a miłość bez 
wiary byłaby uczuciem nieustannie zagrożonym przez 

zwątpienie. Wiara i miłość potrzebują siebie nawzajem, 
jedna pozwala bowiem drugiej się urzeczywistniać.  
Niemało chrześcijan istotnie poświęca swoje życie  

z miłością osobom samotnym, zepchniętym na margi-
nes lub wykluczonym, jako tym, którzy jako pierwsi 

nas potrzebują i są najważniejsi z tych, których trzeba 
wesprzeć, ponieważ właśnie w nich odzwierciedla się 

oblicze samego Chrystusa. Dzięki wierze możemy 
rozpoznać w tych, którzy proszą o naszą miłość, oblicze 
zmartwychwstałego Pana. «Wszystko, co uczyniliście 
jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście 
uczynili» (Mt 25, 40) — te Jego słowa są przestrogą,  
o której nie wolno zapominać, i nieustannym wezwa-
niem, aby przekazywać innym tę miłość, z którą On 

troszczy się o nas.”   
Benedykt XVI „Porta Fidei”  
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14.15 W intencji małżonków tworzących Ruch Equipes  
Notre - Dame 

16.oo 1/+Emilia i Władysław Martyniak 
 2/+Benedykt Liszka, rodzice Julianna i Antoni (Bog) 
 Poniedziałek – 12.11.2012r.                  WSPOMNIENIE  

                                                                                ŚW. JOZAFATA  
7.oo 1/+Eryk Przeliorz, 25 rocznica, żona Elfryda 
 2/+Jerzy Zieleźny – od rodziny Kozłowski 
17.oo 1/+Paweł Sobik, żona Małgorzata, Anna Kania, mąż 

Wiktor 
 2/+Norbert Sobik, 2 rocznica (Got) 
 Wtorek – 13.11.2012r.   WSPOMNIENIE PIERWSZYCH  

                                                       MĘCZENNIKÓW POLSKICH  
7.oo 1/+Lucyna Korczakowska, 3 rocznica 
 2/+Henryk Kula – od rodziny Szymura (Got) 
17.oo 1/+Stanisław Mandel 
 2/+Marta Tworuszka, mąż Alojzy, pokrewieństwo 

(Bog) 
 Środa – 14.11.2012r              WSPOMNIENIE BŁ. MARII  

                                                                            LUIZY MERKERT 
7.oo 1/+Stanisław Słowik 
 2/+Piotr Kuśpel – od siostry 
17.oo 1/+Józef Kuczera, rodziców z obu stron (Got) 
 2/+Józef i Gertruda Piontek (Bog) 
 Czwartek – 15.11.2012r. 
7.oo 1/+Jan i Maria Przeliorz, Stanisław i Marianna Gowo-

rowski (Got) 
 2/+Leon Szopa, rodziców (Got) 
17.oo 1/+Emil Romański, żona Bronisława (Bog) 
 2/+Józef Frelich, żona Anna, syn Antoni (Bog) 
 3/+Stanisław Stajer (Got) 
 Piątek – 16.11.2012r. 
7.oo 1/+Alojzy Sobik, żona Janina, Leon Sobik, Franciszek  

i Helena Lubszczyk 
 2/+Ignacy Wojtaszek, żona Franciszka (Rasz) 
17.oo 1/+Wilhelm Karwot, żona Waleska, córka Elżbieta, 

zięć Augustyn, córka Gertruda, zięć Zygfryd, synowie 
Jan i Franciszek, synowa Lidia (Bog) 

 2/+Gertruda Kuczera, mąż Władysław 
18.1o STUDIUM PRZEDMAŁŻEŃSKIE 
 Sobota – 17.11.2012r.                           WSPOMNIENIE  

                                                  ŚW. ELŻBIETY W ĘGIERSKIEJ  
7.oo 1/+Otylia Górecka, Wiktoria Spaleniak, mąż Czesław, 

Aniela Gajda, mąż Dionizy 
 2/+Stanisław Zimończyk, rodzice, Maria Kobyłka,  

3 mężów, Anna, Gabriela i Antoni Stebel, Hildegarda 
Syrek (Bog) 

15.oo Do Opatrzności Bożej z okazji  urodzin Salomei Sobik 
z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze. T.D. 

17.oo 1/+Czesław Dombek, rodzice Anna i Karol,  
syn Stanisław 

 2/+Anna Dyczka, 2 mężów 
 Niedziela – 18.11.2012r.    XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA  
7.oo +Roman Zimończyk, żona Małgorzata, Konstanty  

i Maria Zimończyk, 3 synów, Paweł Sobik, Konstanty 
Kania, żona Berta, Gabriela Piechaczek (Bog) 

8.3o +Teresa Bulanda, mąż Karol (Bog) 
10.oo +Józef Wielgocki, 1 rocznica 
11.3o 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 50 lat małżeństwa 

Anny i Jerzego Berger, z podz. za otrzymane łaski z 
prośbą o dalsze oraz w intencji dzieci z rodzinami. T.D. 

 2/Do Opatrzności Bożej z okazji 80 rocznicy urodzin 

Anieli Filipowskiej z Boguszowic z podz. za otrzyma-
ne łaski z prośbą o dalsze. T.D. 

14.15 Chrzty i roczki: Natalia Kościczuk,  Kamila Pierchała, 
Maja Mencnerowska ,Patryk Polczyński, Wiktoria 
Liśińska, Piotr Łepek, Filip Włodarski 

16.oo 1/+Maria Nowok, 7 rocznica (Bog) 
 2/+Elfryda i Józef Kuśka (Rasz)  
 Poniedziałek – 19.11.2012r.                   WSPOMNIENIE  

                                                                                     BŁ. SALOMEI 
7.oo 1/+Elżbieta Konsek, mąż Roman (Bog) 
 2/+Roman Orszulik (Bog) 
17.oo 1/+Maksymilian Żelawski, żona Gertruda, rodzice (Got) 
 2/+Franciszek Śpiewok, żona Franciszka, córka Maria 

(Bog) 
 Wtorek – 20.11.2012r.                           WSPOMNIENIE  

                                                  BŁ. RAFAŁA KALINOWSKIEGO 
7.oo 1/+Wilhelm i Helena Kuczera, rodziców z obu stron, 

Józef i Emilia Berger, Józef i Stanisław synowie, córka 
Janina (Bog) 

 2/ Do Opatrzności Bożej z okazji 9 rocznicy urodzin 
Tobiasza Nowak, z podz. za otrzymane łaski z prośbą  
o dalsze 

17.oo 1/+Marta Motyka, mąż Józef, córka Krystyna, synowa 
Olga (Bog) 

 2/+Stanisław Sulka, 20 rocznica, rodziców, Walenty 
Przeliorz (Bog) 

 Środa – 21.11.2012r.                              WSPOMNIENIE  
                                                        OFIAROWANIA PAŃSKIEGO  

7.oo 1/+Alfons Sojka, 25 rocznica, żona Maria (Got) 
 2/+Anna Masłowska – od sióstr 
17.oo 1/+Marian Buchalik 
 2/+Edward Skałbania, żona Regina, Piotr Niesporek, 

Marian Pyżalski, żona Maria (Got) 
 Czwartek – 22.11.2012r.   WSPOMNIENIE ŚW. CECYLII  
7.oo 1/+Maria Oleś, mąż Franciszek, 4 synów, Józef  

Klejnot, żona Franciszka, rodziców z obu stron (Got) 
 2/+Ryszard Benisz, 30-ty dzień (Got) 
17.oo +Gerard Oleś, 13 rocznica, żona Marta, zięć Ignacy, 

rodziców (Bog) 
 Piątek – 23.11.2012r. 
7.oo 1/+Za zmarłych członków Różańca 
 2/+Maria Matuszek 
17.oo 1/+Serafin Król (Bog) 
 2/+Gertruda Emrych, mąż Teodor (Got) 
 Sobota – 24.11.2012r.                          WSPOMNIENIE  

                                                                    ŚW. MĘCZENNIKÓW   
7.oo +Łucja Adamczyk, Ludwik Dronszczyk, żona Marta,  

2 synów (Bog) 
17.oo 1/Za wstawiennictwem św. Tarsycjusza w intencji 

ministrantów naszej parafii i ich rodzin 
 2/Do Opatrzności Bożej z okazji 20 rocznicy ślubu 

Jolanty i Dariusza Reclik z Boguszowic, z podz.  
za otrzymane łaski z prośbą o dalsze. TD 

 3/W intencji chóru „Cor Jezu” 
 Niedziela – 25.11.2012r.          UROCZYSTOŚĆ JEZUSA  

                                   CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA  
7.oo +Józef Trybuś, żona Łucja, Ludomir i Janina Szczer-

bińscy 
8.3o +Leokadia Matuszczyk, mąż Stanisław, Bronisław 

Jakóbczyk (Got) 
10.oo +Alfred  Kuczera na pamiątkę urodzin oraz za + syno-

wą Danielę (Rasz) 
11.3o +Maria Zimończyk, 1 rocznica (Bog) 
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16.oo 1/+Andrzej Czerwiński, ojciec Eugeniusz, za zmarłych 
z rodziny Osiński, Lewandoweki 

 2/+Helena Przeliorz i podziękowanie za szczęśliwe 
przejście na emeryturę syna Janusza z podz. za otrzy-
mane łaski z prośbą o dalsze. 

 Poniedziałek – 26.11.2012r. 
7.oo +Maria Kula, 13 rocznica, Alojzy i Antoni Maciończyk 

(Bog) 
17.oo 1/Apostolat Maryjny i Akcja Katolicka 
 2/+Eligiusz Duda, 4 rocznica (Bog) 
 Wtorek – 27.11.2012r. 
7.oo  
17.oo 1/+Kazimierz Benisz, żona Bronisława (Got) 
 2/+Józef i Anna Szymura (Got) 
 Środa – 28.11.2012r. 
7.oo  
17.oo 1/+Monika Chrószcz, 14 rocznica, mąż Izydor, syn 

Stanisław (Rasz) 
 2/+Edeltrauda Krawczyk (Got) 
 Czwartek – 29.11.2012r. 

7.oo  
17.oo 1/+Nikodem Ogierman (Bog) 
 2/+Helena i Teodor Stajer, córka Aniela, syn Stanisław, 

3 synowe, 2 zięciów (Got) 
 Piątek – 30.11.2012r.              ŚWIĘTO ŚW. ANDRZEJA  
7.oo  
17.oo MSZA WSPÓLNA: 
 +Janusz Rduch, 8 rocznica, rodzice Otylia i Józef 

Rduch (Got) 
+Władysław Ruś, żona Janina, teść Józef, żona Maria, 
rodziców z obu stron (Bog) 
+Gabriela Piechaczek, Maria Piechaczek 
+Paweł Matuszczyk 
+Józef Partyński, rodzice, Augustyn Rojek, żona Albi-
na 
+Helena i Józef Figas, Franciszek Figas, 2 żony, Marta 
Piecha, 2 mężów, Gertruda Zając, mąż Zygfryd, Stani-
sław Łaszczewski, żona Apolonia, Alojzy Kloch, Józef 
Feliks, Elfryda Przeliorz, mąż Eryk, Henryk Górski, 
Franciszek Zimnol, żona Anna 
+Krystyna Płaczek, mąż Franciszek, Kunegunda Szy-
mura, mąż Franciszek, syn Kazimierz +Eugeniusz 
Langowski, 35 rocznica, żona Eugenia, wnuk  
Stanisław, 
+Maria i Paweł Wodniok, syn Jan(Bog) 
+Józef Konsek, żona Jadwiga, syn Stanisław, rodziców 
z obu stron (Bog) 
Maria Zniszczoł, mąż Ernest, Alfred Przeliorz, Gertru-
da Przeliorz, maż Robert 
+Łucja i Henryk Śmiatek, Zofia i Jan Garbocz, Walter 
Matuszczyk, Bronisława i Zygmunt Janowicz, za zmar-
łych z rodziny Śmiatek, Garbocz, Waliczek, Gorus, 
Figas, dusze w czyśćcu cierpiące (Bog)  
+Matylda, Paweł Grzesica, rodziców z obu stron,  
synowa Danuta 
+Maria, Faustyn Kuśka, rodziców z obu stron 
+Józef Smołka, Maria Piecha, mąż Dominik, Augustyn 
Smołka, żona Berta, Ludwik Szymura, żona Marta, syn 
Edmund, synowa Henryka 
+Monika Rojek, mąż Alojzy, synowie Paweł i Edward, 
zięć Franciszek Babilas, rodzice z obu stron 

+Erwin Woryna, 20 rocznica (Got) 
+Janina Buchalik, rodziców z obu stron 
+Anna Gałuszka, mąż Walenty, syn Stefan, córka  
Genowefa 
+Helena Gorzawska, mąż Alojzy, syn Jan, rodziców  
z obu stron (Got) 
+Stefan i Elżbieta Stafarczyk, za zmarłych z rodziny 
Stafarczyk i Gąszczyk 
+Walenty i Albina Henich, Maria i Emil Kłosek,  
+Stanisław Szymura, 13 rocznica (Bog) 
+Wiktor Buchalik, żona Natalia, Emilia Pasuto,  
+Franciszek Korduła – na pamiątkę urodzin, rodziców 
z obu stron (Bog) 
+Leopold Skiba, żona Regina, rodziców z obu stron, 
zięć Oskar, rodziców, pokrewieństwo, dusze w czyśćcu 
cierpiące  
+Stanisława i Edward Cygan, Mirosław Maciończyk, 
Władysław Sudacki, dusze w czyśćcu cierpiące 
+Maria i Antoni Ulman, Waleska i Augustyn Cyroń 
+Maria Buchalik, mąż Florian, 3 synów, synowa  
Regina (Bog) 
+Stefan Zimończyk, 3 rocznica, żona Maria (Bog) 
+Józef Gawliczek, żona Anna, rodziców z obu stron,  
+Mateusz i Marta Mokry (Got) 
+Jan Kaczor, 18 rocznica, Stanisława Kaczor, mąż 
Filip, synowa Ewa, Ernest Stolorz, syn Józef (Bog) 
+Emil i Łucja Smołka, Jan Wodniok, rodzice 
+Zygmunt Konsek, 18 rocznica (Got) 
+Anna Zieleźny, Gertruda i Jan Bogaczyk, Henryk 
Zieleźny, 2 żony, Roman syn (Got) 
+Antoni Kołodziejczyk – na pamiątkę urodzin  
(Kamień) 
+Alojzy i Waleria Dziwoki, rodziców z obu stron 
+Antoni Knapek, 2 rocznica 
+Henryk Kula – od chrześniaka Artura i rodziny Rojek 
+Antoni Oleś – zamiast kwiatów (Bog) 
+Bernard Bończyk, Roman Pawlas, rodziców z obu 
stron (Bog) 
+Ernest Kolenda (Bog) 
+Herbert Dawia, żona Waleska, Czesław i Andrzej 
Konsek, Monika i Augustyn Konsek, Aniela Buchcik, 
Jerzy Szymura, Wanda Gitner 
+Aleksandra Onisko, 30-ty dzień 
+Ignacy Mura, 30-ty dzień 
+Stefan i Renata Ogierman(Bog) 
+Helena Hyła, 31 rocznica, mąż Henryk, Marta  
i Franciszek Piechaczek, rodziców z obu stron(Bog) 
+Genowefa Mucha – na pamiątkę urodzin 
+Paweł Gajer, żona Marta, 2 córki, 3 zięciów, syn 
Józef, żona Anna, Bolesław Maćczak, żona Wacława, 
syn Wiesław, 2 zięciów, dusze w czyśćcu 
+Karol Harnasz, 2 żony, rodziców z  trzech stron,  
za ++ z pokrewieństwa 
+Henryk Połednik, Alfred Połednik, żona Helena, 
Herman Motyka, żona Maria, 2 synów, 2córki,  
Dominik Gomoła, żona Stefania, Bogusław Mika, 
Marek Gruszka  

 +Józef Gembalczyk, rodziców z obu stron, Antoni 
Karwot, rodzice Helena i Alojzy, Zbigniew Reeichert, 
rodzice Pelagia i Kazimierz 

 +Ryszard Morgała, wnuk Mariusz, Piotr  
Borowicz(Got) 

 +Henryk Dworok, 30-ty dzień po śmierci (Got) 
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 Sobota – 01.12.2012r. 
7.oo 1/+Danuta Karpińska, 30-ty dzień(Bog)  
17.oo 1/+Alojzy Szczotka, w rocznice śmierci, żona Dorota 

(Bog) 
 2/+Emil Garbocz, Marta żona (Bog) 
 Niedziela – 02.12.2012r.         I NIEDZIELA ADWENTU  
7.oo +Henryk Szymura, 30 dzień po śmierci (Bog) 
8.3o +Agata Matuszczyk, 1 rocznica (Got) 
10.oo  Do Opatrzności Bożej z okazji urodzin Urszuli Raszka, 

z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze. TD 
11.3o Do Opatrzności Bożej z okazji 30 lat małżeństwa Bro-

nisława i Joanny  Kuśka oraz 50 urodzin Joanny, z 
podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze. TD 

16.oo +Aleksandra Wronka (Bog) 
 Poniedziałek – 03.12.2012r.                  WSPOMNIENIE  

                                                   ŚW. FRANCISZKA KSAWERGO  
6.3o 1/+Waleska Zieleźny, 1 rocznica (Got) 
17.oo 1/+Barbara Cichy (Bog) 
 2/+Józef Palarz (Bog) 
 Worek – 04.12.2012r.    WSPOMNIENIE ŚW. BARBARY  
6.3o  
9.oo W intencji górników 
17.oo 1/+Luiza Zawadzka, 2 mężów, syn Herbert (Rasz) 
 2/+Emil i Gertruda Pytel, Regina i Paweł Juraszczyk 

(Rasz) 
 Środa – 05.12.2012r. 
6.3o 1/+Lidia Karwot, mąż Wiktor, syn Stefan (Bog) 
 2/+Czesław Brodowski 
17.oo 1/+Do Miłosierdzia Bożego i Niepokalanego Serca 

Maryi za śp. Kazimierza Słapę w 5 rocznicę śmierci 
 2/+Emil Kuśka, rodziców z obu stron (Bog) 
 Czwartek – 06.12.2012r. 
6.3o 1/Na cześć Chrystusa Arcykapłana za wszystkich bi-

skupów kapłanów, kleryków, zgromadzenia zakonne 
oraz o nowe powołania kapłańskie i zakonne – zama-
wia Kopalnia 

 2/+Elżbieta Wengerska, brat Marian, rodziców (Bog) 
17.oo 1/+Wincenty Palarz, 1 rocznica (Bog) 
 2/+Grzegorz Drzęźla, 1 rocznica (Bog) 
 Piątek – 07.12.2012r.                            WSPOMNIENIE  

                                                                          ŚW. AMBROŻEGO 
6.3o 1/+Władysław Janawa, żona Eugenia (Bog) 
 2/+Emil i Waleska Dziewior (Bog) 
17.oo 1/Do NSPJ w intencji rodzin wielodzietnych i czcicieli 

NSPJ 
 2/Wynagrodzenie NSPJ i Niepokalanemu Sercu NMP 

za grzechy świata oraz w intencji członków SH, kapła-
nów naszej parafii oraz w intencji + ks. Józefa 

18.oo W intencji młodzieży  
 Sobota – 08.12.2012r.                            UROCZYSTOŚĆ  

                                           NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP  
6.3o Za parafian 
10.oo +Cecylia Gorecka, 11 rocznica (Bog) 
15.3o 1/+Antoni i Jadwiga Karwot  (Bog) 
 2/+Jadwiga Skiba, 15 rocznica, mąż Emil, rodzice, 

Franciszek Harnasz, rodzice (Rasz) 
17.oo W intencji Dzieci Maryi 
 Niedziela – 09.12.2012r.         II NIEDZIELA ADWENTU  
7.oo Świecka Rodzina Franciszkańska-urodziny Jadwiga 

Rojek, Krystyna Benisz, Teresa Merta, Elżbieta Rojek, 
Otylia Zimończyk, Luiza Gawlik,  Krystyna Rojek 

8.3o +Henryk Goroll, 1 rocznica (Got) 
10.oo +Edward Sobik, 1 rocznica (Got) 
11.3o Do Opatrzności Bożej z okazji 80 rocznicy urodzin 

Marii Pawlik z Raszowca, z podz. za otrzymane łaski  
z prośba o dalsze. TD 

14.15 W 65 rocznicę ustanowienia Karty dziękujemy Bogu 
za każde małżeństwo tworzące ruch END i prosimy  
o błogosławieństwo dla nich. 

16.oo +Alojzy Gatnar, 1 rocznica (Got) 
 Poniedziałek – 10.12.2012r. 
6.3o 1/+Roman Konsek, żona Elżbieta (Bog) 
 2/+Alojzy Szulik, 16 rocznica, rodziców z obu stron 
17.oo 1/+Lidia Karwot (ul. Rajska) 
 2/+Małgorzata Dronszczyk, Katarzyna Dronszczyk,  

2 mężów (Bog) 
 Wtorek – 11.12.2012r. 
6.3o +Maria Sobik, Anna Szczepankowska (Rasz) 
17.oo 1/+Emil Sobik, żona Matylda, Zygfryd Gąsior, Jan 

Konsek (Bog) 
 2/+Berta Podlińska (Bog) 
 Środa – 12.12.2012r. 
6.3o 1/+Łucja Konsek, Paweł mąż, Zofia Prządka (Got) 
 2/+Aniela i Józef  Szyroki, rodziców z obu stron 
17.oo 1/+Bronisław Sobik, maż Alojzy (Bog) 
 2/+Hieronim Dziwoki (Bog) 
 Czwartek – 13.12.2012r.       WSPOMNIENIE ŚW. ŁUCJI  
6.3o 1/+Łucja Sobik (Got) 
 2/+Antoni Oleś, na pamiątkę 100 rocznicy urodzin, 

Jadwiga żona, syn Erwin, rodziców z obu stron, braci, 
siostra i szwagrów 

17.oo 1/+Stanisław Hein (Bog) 
 2/+Bolesław Gąsior, żona Helena, córka Janina (Bog) 
 Piątek – 14.12.2012r.              WSPOMNIENIE ŚW. JANA  

                                                                                       OD KRZYŻA 
6.3o +Robert i Augustyna Pierchała, Alojzy Gorol, Regina  

i Edward Skałbania, Piotr Niesporek (Got) 
17.oo 1/+Alojzy Buchalik – od rodziny Płatek 
 2/+Eugeniusz Kula, Łucja i Józef Kula, Klara i Eryk 

Wyrobek (Bog) 
 Sobota – 15.12.2012r. 
6.3o Do Opatrzności bożej z okazji 70 rocznicy urodzin 

Teresy Araszczuk, z podz. za otrzymane łaski z prośbą 
o dalsze oraz w intencji całej rodziny. TD. 

17.oo 1/+Józef Chmielewski 
 2/+Elfryda Ociepka 
 Niedziela – 16.12.2012r.       III NIEDZIELA ADWENTU  
7.oo  
8.3o +Maria Sobik, 12 rocznica (Got) 
10.oo +Stanisław Kubiak, 1 rocznica (Bog) 
11.3o +Wiktor Wróbel 
14.15 Chrzty i roczki: 
16.oo +Emanuel Kocztorz, 1 rocznica (Got) 
 Poniedziałek – 17.12.2012r. 
6.3o  
17.oo 1/+Szczepan Motyka, rodzice Maria i Paweł (Bog) 
 2/+Ryszard Błaszczyk 
 Wtorek – 18.12.2012r. 
6.3o  
17.oo 1/+Emilia Dronszczyk, mąż Emil (Bog) 
 2/+Rajmund Śpiewok, 4 rocznica (Bog) 
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 Środa – 19.12.2012r. 
6.3o  
17.oo 1/+Dominik Potrawa, na pamiątkę urodzin 
 2/+Regina Buchalik, 4 rocznica (Bog) 
 Czwartek – 20.12.2012r. 
6.3o +Franciszka Zimończyk, mąż Paweł, rodziców z obu 

stron (Bog) 
17.oo 1/+Łucjan Bombik, rodziców Marta i Alojzy Orszulik, 

syn Zygmunt (Got) 
 2/+Stanisław Kula, żona Aniela, Jan i Stanisław  

synowie, Józef Zaik, żona Jadwiga, córka Weronika,  
2 zięciów, Elżbieta Leśnik, syn Paweł Rojek (Bog) 

 Piątek – 21.12.2012r. 
6.3o Za żywych członków różańca 
17.oo 1/+Elżbieta Zimończyk, mąż Antoni, syn Stanisław, 

rodziców z obu stron (Bog) 
 2/+Józef Mandel, żona Zofia, Franciszka Mandel, Józef 

syn, córka Maria, mąż Alojzy, wnuczka Barbara, Kon-
stanty Liszka, żona Anna, syn Roman, za zmarłych  
z rodziny Mandel, Przeliorz, za ++sąsiadów 

18.1o Studium przedmałżeńskie 
 Sobota – 22.12.2012r. 
6.3o  
17.oo 1/+Robert Szymura, 10 rocznica 
 2/+Małgorzata Motyka, Józef mąż, syn Ignacy,  

Wincenty Kula, Pelagia żona (Bog) 
 Niedziela – 23.12.2012r.       IV NIEDZIELA ADWENTU  
7.oo +Stefan Zieleźny (Got) 
8.3o  
10.oo +Zygfryd Świerczyna, 1 rocznica (Kop) 
11.3o 1/+Izydor Polok, córka Maria Nieszporek 

2/+Andrzej Szopa, matka Róża 
16.oo +Marta i Paweł Kula (Bog) 

 Poniedziałek – 24.12.2012r. 
7.oo 1/+Zofia i Robert Pierchała, syn Alojzy, Jan i Katarzy-

na Wolny, za zmarłych z pokrewieństwa (Bog) 
 2/+Emil Klaja, 13 rocznica (Bog) 
24.oo  Za Parafian 
 Wtorek – 25.12.2012r.                          UROCZYSTOŚĆ  

                                                          NARODZENIA PAŃSKIEGO  
7.oo Za Parafian 
8.3o W intencji osób, które podjęły Duchową Adopcję 
10.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 18 rocznicy urodzin 

Karoliny Wojciechowskiej oraz z okazji 30 lat małżeń-
stwa Barbary i Mariana Wojciechowskich, z podz.  
za otrzymane łaski z prośbą o dalsze. TD 

11.3o  
16.oo  
 Środa – 26.12.2012r.              ŚWIĘTO ŚW. SZCZEPANA 
7.oo  
8.3o 1/+Edward Kula (Got) 
 2/+Teodor Stajer, żona Helena (Got) 
10.oo +Anna i Józef Frelich, syn Herbert, córka Longina, 

mąż Eugeniusz (Rasz) 
11.3o +Augustyna Kula, mąż Bolesław (Bog) 
16.oo +Benedykt Liszka, 11 rocznica (Bog) 
 Czwartek – 27.12.2012r.                  ŚWIĘTO ŚW. JANA  
7.oo 1/+Stanisław Skiba, 4 rocznica, synowa Marzena,  

8 rocznica (Got) 

17.oo 1/ Apostolat Maryjny i Akcja Katolicka 
 2/+Brunon Konsek, Mateusz i Bronisława Serafin 
 Piątek – 28.12.2012r.       ŚWIĘTO ŚW. MŁODZIANKÓW  
7.oo  
9.oo W intencji dzieci (Młodzianków) 
17.oo MSZA WSPÓLNA: 
 +Helena Hurny (Bog) 

+Berta Matuszczyk, Dominik mąż, Paweł syn, córki 
Regina i Gabriela, dziadków z obu stron 
+Waleska i Walter Pawlas,  (Got) 
+Jan Zieliński (Got) 
+Helena i Józef Figas, Franciszek Figas, 2 żony, Marta 
Piecha, 2 mężów, Gertruda Zając, mąż Zygfryd, 
Stanisław Łaszczewski, żona Apolonia, Alojzy Kloch, 
Józef Feliks, Elfryda Przeliorz, mąż Eryk Henryk 
Górski, Franciszek Zimnol, żona Anna 
+Błażewicz Matthias (Bog) 
+Konstanty Kornas, Bernard i Herbert synowie, po-
krewieństwo Kornas, Balcer (Bog) 
+Jan Cygan, Weronika żona, brat Ludwik, syn Stani-
sław, córka Bronisława (Bog) 
+Jadwiga Cyrulik, mąż Franciszek 
+Roman Ochojski, żona Berta, pokrewieństwo z obu 
stron (Rasz) 
+Barbara Kamer, Henryk mąż, syn Ryszard (Got) 
+Wincenty Kula, , 2 żony (Got) 
+Józef Smołka, Maria Piecha, mąż Dominik, Augustyn 
Smołka, żona Berta, Ludwik Szymura, żona Marta, syn 
Edmund, synowa Henryka 
+Aniela i Jan Skiba, rodziców z obu stron, Rufin Szip 
(Bog) 
+Franciszek Henich, żona Albertyna, synowa Elżbieta, 
Edward Pyszny (Got) 
+Alojzy Dziwoki, rodziców z obu stron (Rasz) 
+Emil i Łucja Smołka, Eugeniusz Sobik, Salomea  
i Benedykt Sobik (Bog) 
+Antoni Głownik, żona Łucja, Józef Waler, żona Maria 
+Stanisława i Edward Cygan, Mirosław Maciończyk, 
Władysław Sudacki, dusze w czyśćcu 
+Edward Klejnot, żona Anna, Franciszek Buchalik 
(Bog) 
+Franciszek Szymura, żona Zofia, córka Otylia 
+Rajmund Pytlik, rodziców z obu stron (Got) 
+Anastazja Sobik, mąż Franciszek, syn Hubert, Stefan 
Szymura, Irena Kluger (Got) 
+Alojzy Kluger, żona Anna, syn Alojzy (Got) 
+Tadeusz Kokoszka, rodziców, Albert Szyroki, żona 
Zofia, 4 zięciów (Bog) 
+Albert Kuczera, żona Waleska, rodziców, Maria  
Fizia, mąż Jan (Got) 
+Łucja i Emil Babilas, syn Walenty, Anna i Stefan 
Dyczka, córka Urszula (Got) 
+Henryk Musiolik, Maksymilian Marczyk 
+Maksymilian Marczyk, rodziców z obu stron 
+Zofia i Maksymilian Stronczek, syn Jan 
+Augustyn i Albina Rojek 
+Hieronim Sobik, Antoni Piecha, żona Franciszka,  
syn Serafin, Gertruda Piecha, Filip Sobik, żona  
Eufemia, 2 siostry, 2 braci, Wincenty Palarz,  
pokrewieństwo Kluger, Piecha, ++ z ulicy Żorskiej 
+Tadeusz Karwot, Irena Bulik 
+Kazimierz Sobik – na pamiątkę urodzin, Helena i 



serce ewangelii 26 

Wiktor Sobik, Jadwiga, Konstanty Przeliorz, , 3 synów 
+Norbert Sobik 
+Roman Szotek, żona Berta, Bernard Mołdrzyk,  
Bronisława i Józef Zięba, Wincentyna i Alfons Tkocz, 
Klara i Józef Mołdrzyk, Anna Kajewska, pokrewień-
stwo Tkocz, Mołdrzyk, Szotek 
+Walenty Mucha, 4 rocznica 
+Karol i Maria Waleczek, Bolesław Dronszczyk, 
Edward Kocjan, pokrewieństwo (Bog) 
+Krystyna Merkel, 35 rocznica, ojciec Jan, Mirosław 
Pustółka 
+Stanisław Kuśka, żona Maria, rodziców 
+Konstanty Szymura, żona Bronisława, syn Jan 
+ Marta Gajda, rodziców z obu stron 

 Sobota – 29.12.2012r. 
7.oo +Aniela i Leon Tokarski, syn Zbigniew, córka Teresa 
17.oo 1/+Janusz Kubański (Bog) 
 2/+Konstanty Dziewior (Bog) 
 Niedziela – 30.12.2012r.            ŚWIĘTO ŚW. RODZINY  
7.oo  
8.3o  
10.oo +Alfred Kuczera, 2 rocznica (Rasz) 
11.3o Do Opatrzności Bożej z okazji 45 lat małżeństwa Ur-

szuli i Zbigniewa Jeżewskich oraz z okazji 65 rocznicy 
urodzin Urszuli, z podz. za otrzymane łaski z prośbą  
o dalsze .TD. 

16.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 18 urodzin Natalii Dzi-
woki, z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze. TD 

 Poniedziałek – 31.12.2012r. 
7.oo  
17.oo Za parafian 
 Wtorek – 01.01.2013r.                          UROCZYSTOŚĆ  

                                              ŚW. BOŻEJ RODZICIELKI MARYI  
7.oo Za parafian 
8.3o  
10.oo +Helena Studnik, 8 rocznica (Bog) 
11.3o +Leokadia Podleśny, 10 rocznica (Bog) 
16.oo +Tomasz Ignacek (Bog) 
 Środa – 02.01.2013r.  WSPOMNIENIE ŚW. BAZYLEGO  

                                                      WIELKIEGO I GRZEGORZA  
7.oo +Bronisława Zimończyk, mąż Ryszard, syn Justyn 

(Bog) 
17.oo 1/+Katarzyna i Jan Zawadzki 
 2/+Kazimierz Marzec 
 Czwartek – 03.01.2013r. 
7.oo 1/Na cześć Chrystusa najwyższego arcykapłana za 

wszystkich biskupów, kapłanów, kleryków, zgroma-
dzenia zakonne oraz o nowe powołania kapłańskie  
i zakonne – zamawia Raszowiec 

 2/+Konstanty Kuśka, żona Marta, Adolf Oślizlok, 
rodzice, Marta Motyka, Alfred Kluger, dziadków  
z obu stron, dusze w czyśćcu cierpiące 

17.oo 1/+Aleksander Grzybek (Bog) 
 2/+Bronisława Herman, mąż Józef 
 Piątek – 04.01.2013r. 
7.oo Wynagrodzenie NSPJ i Niepokalanemu Sercu NMP za 

grzechy świata oraz w intencji kapłanów naszej parafii, 
członków SH i ich rodzin 

17.oo Do NSPJ w intencji rodzin wielodzietnych oraz czci-
cieli NSPJ 

18.oo W intencji młodzieży naszej parafii oraz osób przygo-
towujących się do Sakramentu Bierzmowania 

 Sobota – 05.01.2013r. 
7.oo Do Niepokalanego Serca NMP – za parafian 
17.oo 1/+Alfred Kuczera, 1 rocznica 
 2/+Walentyna Telesfor i Małgorzata Stokowy 
 Niedziela – 06.01.2013r.                        UROCZYSTOŚĆ  

                                                            OBJAWIENIA PAŃSKIEGO  
7.oo +Alfred Piontek, Zofia i Józef Lubszczyk (Bog) 
8.3o Do Opatrzności Bożej z okazji urodzin Ireny Szymik,  

z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze .TD. 
10.oo +Józef Waliczek, żona Berta, Arkadiusz Olma,  

15 rocznica 
11.3o 1/ Do Opatrzności Bożej z okazji 18 urodzin Darii Kuś 

z Gotartowic, z podz. za otrzymane łaski z prośbą  
o dary Ducha Św. TD 
2/+Jadwiga i Roman Muras, rodziców z obu stron 
(Rasz) 

16.oo +Kazimierz Błoch, rodziców (Bog) 
 Poniedziałek – 07.01.2013r. 
7.oo 1/+Roman Konsek, żona Elżbieta (Bog) 
 2/+Czesław Maciończyk, ojciec Jan, Borys Elżbieta  

i Norbert 
17.oo 1/+Domalewski Henryk, 1 rocznica 
 2/+Franciszek Smołka, żona Irena (Bog) 
 Wtorek – 08.01.2013r. 
7.oo 1/+ks. Józef‘ Zuber 
 2/+Maria Sojka, 4 rocznica, mąż Alfons, rodzice z obu 

stron (Got) 
17.oo 1/+Bolesław Janik, 1 rocznica 
 2/+Wiesław Kazana, rodziców, teściów, pokrewień-

stwo 
 Środa – 09.01.2012r. 
7.oo 1/+Macionczyk Aniela, 2 mężów 
 2/+Stefan Pawela, 5 rocznica 
17.oo 1/+Elżbieta Kornas, 1 rocznica 
 2/+Emil Klaja 
 Czwartek – 10.01.2012 
7.oo  
17.oo 1/+Elżbieta Tarnawska 
 2/+Genowefa Buchalik, rodzice Antoni i Maria, Józef 

Buchalik 
 Piątek – 11.01.2013r. 
7.oo 1/+Zofia i Robert Pierchała, Zygfryd Merkel, Dariusz 

Raźny 
 2/+Wiesław Spałek 
17.oo 1/+Weronika Wronka – od koleżanek i kolegów 
 2/+Aniela Nowok, 7 rocznica 
 Sobota – 12.01.2013r. 
7.oo +Robert Korduła, żona Marta, 2 synów, Maria Macioń-

czyk, mąż Józef (Bog) 
11.oo Ślub: Łukasz Dziwoki – Aneta Szweda 
13.oo Ślub: Cichy Martyna – Bosak Kacper 
17.oo 1/+Albert Zimończyk, żona Anna, rodziców, Anna 

Frelich, mąż Józef, syn Antoni, rodziców 
 2/+Łucja i Jadwiga Ostrzołek, mąż Józef, synowie 

Szymon i Alojzy 
 Niedziela – 13.01.2013r.              NIEDZIELA CHRZTU 

                                                                                     PANSKIEGO 
7.oo  
8.3o +Kazimierz Benisz, żona Bronisława (Got) 
10.oo +Elżbieta Migas (Rasz) 
11.3o Do Opatrzności bożej z okazji 70 urodzin Stanisława 
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Dronszczyka, z podz. za otrzymane łaski z prośbą  
o dalsze. TD 

14.15 END 
16.oo 1/+Weronika Reginek, 1 rocznica (Bog) 
 Poniedziałek – 14.01.2013r. 
7.oo 1/+Alojzy Gruszczyk, Zofia żona, wnuk Michał, Łucja 

i Alojzy Śpiewok 
 2/+Bolesław Witala (Bog) 
17.oo 1/+Janina Krupa (Bog) 
 2/+Walenty Przeliorz, w rocznicę śmierci, żona Marta 

(Bog) 
 Wtorek – 15.01.2013r. 
7.oo  
17.oo 1/+Emil Szymura, syn Roman, rodziców z obu stron, 

dusze w czyśćcu cierpiące 
 2/+Alojzy Kula, syn Henryk, rodziców i dziadków  

z obu stron, dusze w czyśćcu cierpiące 
 Środa – 16.01.2013r. 
7.oo  
17.oo 1/+Eugeniusz Kostek, Alfred Torbicki 
 2/+Gertruda Kania, mąż Jan, Franciszka Kosak, mąż 

Eugeniusz 
 Czwartek – 17.01.2013r.                      WSPOMNIENIE  

                                                                             ŚW. ANTONIEGO  
7.oo  
17.oo 1/+Elżbieta Kowalska, 1 rocznica, Genowefa Kowal-

ska, za zmarłych z rodziny Baron i Klepek – zamawia 
Jan Kowalski z dziećmi i wnuczek Michał  

 2/+Zofia Juraszczyk, 13 rocznica, mąż Antoni, rodzi-
ców z obu stron (Bog) 

 Piątek – 18.01.2013r. 
7.oo  
17.oo 1/+Małgorzata Grzybek, Rufin i Monika Grzybek, 

pokrewieństwo  
 2/+Piotr Nowak, 6 rocznica (Rasz) 
 Sobota – 19.01.2013r.        WSPOMNIENIE ŚW. JÓZEFA 

                                                              SEBASTIANA PELCZARA 
7.oo 1/+Hubert Sobik, Franciszek Sobik, żona Anastazja 
 2/+Sonia Trybuś, 26 rocznica, Alfred Konsek, Edward 

Trybuś (Bog) 
17.oo 1/+Piotr Smyczek, 20 rocznica, żona Maria, Paweł  

i Zofia Maciejończyk (Bog) 
 2/+Bolesław Szymura, 2 rocznica (Got) 
 Niedziela – 20.01.2013r.          II NIEDZIELA ZWYKŁA  
7.oo +Leon Szopa, 1 rocznica (Got) 
8.3o +Mirosław Maciończyk – na pamiątkę urodzin, dziad-

kowie Alojzy i Anna, 2 synów, Wincenty Burda, sy-
nowa Krystyna 

10.oo +Robert Kowalczyk, 1 rocznica (Got) 
11.3o  
14.15 Chrzty i roczki: Lena Osiak, Tymoteusz Górecki 
16.oo +Łucja Zieleźny (Got) 
 Poniedziałek – 21.01.2013r.                  WSPOMNIENIE  

                                                                                ŚW. AGNIESZKI  
7.oo  
17.oo 1/+Dorota i Walenty Jurczyk (Got) 
 2/+Zenon Polak 
 Wtorek – 22.01.2013r. 
7.oo  
17.oo 1/+Maria i Henryk Szadziul, Aniela i Eryk Korduła 
 2/+Małgorzata i Bolesław Sobik (Bog) 

 Środa – 23.01.2013r. 
7.oo +Alojzy Zimończyk, żona Augustyna, 2 synów,  

synowa, dziadków, Rajmund Podleśny 
17.oo 1/+Czesław Waler, 1 rocznica 
 2/+Norbert Stajer, rodziców, Maria i Jan Rduch, wnuk 

Janusz (Got) 
 Czwartek – 24.01.2013r.                        WSPOMNIENIE  

                                                      ŚW. FRANCISZKA SALEZEGO  
7.oo  
17.oo 1/+Konrad Miensok, 1 rocznica 
 2/+Leon Zimończyk 
 Piątek – 25.01.2013r.                 ŚWIĘTO NAWRÓCENIA  

                                                                                        ŚW. PAWŁA  
7.oo 1/+Za zmarłych członków Różańca, którzy w ubiegłym 

roku odeszli do Pana 
17.oo MSZA WSPÓLNA: 
 +Henryk Wilczek 

+Joachim procek, 2 rocznica 
+Ernest Stajer, żona Helena, Gerard Motyka, żona 
Róża, rodziców z obu stron 
+Emil Fizia – na pamiątkę urodzin 
+Eufemia Gembalczyk, 2 mężów 
+Marta Nahlik, mąż Franciszek, Hildegarda Swaczyna, 
mąż Alojzy, syn Stanisław,   
+Ernest i Jan Fojcik, Józef Bek 
+Anna Musioł, syn Jerzy, rodziców z obu stron 
+Zofia Matuszczyk, mąż Jan (Bog) 
+Wiktor Papierok, rodziców z obu stron,  
+Aniela Lubszczyk, mąż Stanisław, Wiesław Gąsior-
kiewicz – od wnuczki Jolanty z rodziną 
+Alojzy Rduch, żona Anna, rodziców z obu stron (Got) 
+Stanisław Paciorek, Elżbieta Tarnawska, , rodzice, 
Jan Ulman (Bog) 
+Anna Sobik, mąż Piotr, córka Anna (Got) 
+Józef Lis, 22 rocznica (Bog) 
+Małgorzata Matuszczyk – na pamiątkę urodzin (Bog) 
+Stanisława Rabajczyk, 2 rocznica, mąż Marian, rodzi-
ców z obu stron 
+Celestyna Smołka, mąż Konstanty, Ernest Zniszczoł, 
żona Maria, Barbara Zniszczoł, Alfred Przeliorz, 
dziadków, za zmarłych z rodzin Smołka, Skupień, 
Zniszczoł, zmarłych kapłanów, dusze w czyśćcu cier-
piące, za zmarłych z ulicy Uroczej 
+Mieczysław Konior, 2 żony, 2 synów,  córki , zięć,  
2 wnuków, zmarłych z rodziny Konior, Motyka,  
Jakubowski 
+Paweł Gajer, żona Marta, 2 córki, 3 zięciów, syn 
Józef, żona Anna, Bolesław Maćczak, żona Wacława, 
syn Wiesław, 2 zięciów 

 Sobota – 26.01.2013r.                            WSPOMNIENIE  
                               ŚW. BISKUPÓW TYMOTEUSZA I TYTUSA  

7.oo 1/Apostolat i Akcja Katolicka 
 2/+Marian Buchalik, ojciec Ewald, Hubert Zimończyk, 

żona Emilia 
17.oo 1/+Tadeusz Konior, 1 rocznica 
 2/Do Opatrzności Bożej z okazji 50 rocznicy urodzin 

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

 Niedziela – 27.01.2013r          III NIEDZIELA ZWYKŁA  
7.oo +Marta Raszka, 2 mężów, syn Edward (Got) 
8.3o +Maria Smołka, mąż Franciszek, Maria Korduła, mąż 

Tadeusz 
10.oo 1/+Zenon Sitko, 4 rocznica 



serce ewangelii 28 

 2/+Alojzy Babilas,  żona Anna, córki Gertruda  
i Klara, syn Albert 

11.3o +Gawłowski Adam, córka Monika, Elżbieta  
Gawłowska, mąż Karol, Stanisława Charchowska,  
mąż Jakub, Emil Gawłowski, żona Aniela, Emilia  
Gawłowska, Marcin Pilch, Marzena Pilch 

13.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 80 rocznicy urodzin 
Heleny Garbocz oraz w intencji dzieci z rodzinami,  
z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze. TD 

16.oo +Do Miłosierdzia Bożego o radość życia wiecznego 
dla Alojzego Maroszek, 4 rocznica  

 
Przygotowały panie: Aurelia Oleś i Kornelia Mokry 

 

Kronika parafialna 

Chrzty: 

Oskar Maruszczyk, Piotr Wyra, Lena Tomczyk, Julia Bu-
chalik, Alicja Goraus,  Maja Malec, Julia Znajszły, Milan 
Wiaterek, Kinga Łuc, Lena Kaszuba, Agata Nalepa, Kacper 
Pawela, Amelia Oleksińska, Karol Kiełbasa, Bartosz Bara-
niec, Aurelia Gaszka, Jakub Misala, Nikolas Lipp, Zofia 
Hein, Magdalena Piwowarczyk, Karol Świątek, Tomasz 
Piskula, Laura Wojtecka, Eliza Kula 

Śluby: 

Łukasz Mijała – Monika Chylińska 
Marek Krótki – Joanna Okła 
Piotr Cierniak – Alicja Błaszczyk 
Michał Broja – Judyta Frydecka 
Rafał Karwot – Patrycja Klepek 
Kamil Korduła – Magdalena Kula 
Łukasz Bober – Urszula Pustułka 
Grzegorz Głubczyk – Agata Szczepkowicz 
Łukasz Stareczek – Karolina Podeszwa 
Robert Froncz – Daria Wałach 
Andrzej Rojczyk – Katarzyna Maciończyk 
Bartłomiej Tworkowski – Renata Mój 
Artur Orliński – Barbara Pabich 

 

Pogrzeby: 

Maria Sikora 12.03.1927 – 09.09.2012  
Jerzy Zieleźny 06.08.1913 – 12.09.2012 
Antoni Oleś 12.12.1912 – 12.09.2012 
Alojzy Szymura 04.03.1922 – 20.09.2012 
Gerard Pawlas 22.05.1943 – 26.09.2012 
Krystian Gasz 10.08.1950 – 29.09.2012 
Henryk Kula 26.08.1958 – 30.09.2012 
Tadeusz Smołka 23.10.1951 – 03.10.2012 
Józef Sury 17.01.1960 – 06.10.2012 
Romuald Cyganek 01.02.1951 – 08.10.2012 
Marian Konior 28.05.1937 – 07.10.2012 
Ignacy Mura 30.07.1954 – 09.10.2012 
Mieczysław Osiak 19.02.1939 – 11.10.2012 
Ryszard Benisz 13.02.1919 – 18.10.2012 
Danuta Karpińska 23.02.1963 – 26.10.2012 
  

Przygotowały panie: Aurelia Oleś i Kornelia Mokry 
 

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

17.00 

Kancelaria parafialna  

� poniedziałek i piątek: 8.00 – 12.00 i 16.00 – 18.00 
� wtorek i czwartek: 8.00 – 12.00 
� środa: 16.00-18.00 
kancelaria w lipcu i sierpniu: 
� poniedziałek i piątek: 8.00-12.00 
� środa: 16.00-18.00 

Protokoły przed ślubne  

� spisywane są każdego dnia po uprzednim osobistym lub 
telefonicznym (tel. 32-42-20-322) uzgodnieniu terminu 
i godziny z duszpasterzem 

� 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 
 

 

 

 
Następny numer gazetki „Serce Ewangelii” ukaże 

się 27 stycznia 2013 r. 
Materiały przeznaczone do druku  

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

papierowej najpóźniej do dnia 18 stycznia 2013 r. 
 

Telefony kontaktowe w sprawie Domu Po-
grzebowego: 

 
Pan Hubert Figas:   tel. kom.  0511 076 934 

 
Całodobowy Zakład Pogrzebowy STYX:    
032- 42 20 361,   tel. kom. 0601 530 578 
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Urodziny  
ks. Wojciecha 

 
 
W czwartek 27 września swoje kolejne 
urodziny obchodził ks. dr Wojciech Kam-
czyk. Z tej okazji modliliśmy się w Jego 
intencji podczas Mszy św. o godz. 17.oo. 
Życzenia solenizantowi złożyli przedsta-
wiciele Rady Parafialnej oraz licznych 
grup działających w naszej wspólnocie.  

 

Akcja powołaniowa 
W niedzielę 7 października gościliśmy w 
naszej parafii alumnów Wyższego Ślą-
skiego Seminarium Duchownego w Kato-
wicach, którzy przeprowadzili tzw. akcję 
powołaniową.  

 
 
 

Pomoc dla misjonarzy 
Otrzymaliśmy oficjalne podziękowanie za 
pomoc dla misjonarzy w ramach akcji 
przeprowadzonej z okazji wspomnienia 
św. Krzysztofa – patrona kierowców. 

 

Studium przedmałżeńskie 
19 października br. rozpoczęło się w naszej parafii tzw. 
Studium przedmałżeńskie, czyli cykl bliższego przygotowa-
nia do małżeństwa.       

— czytaj str. 17  

 
 

 
 

 

 
.  
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Pielgrzymka chóru  
„Cor Jesu” 

13 października członkowie naszego chóru 
wraz z najbliższymi pielgrzymowali pod 
przewodnictwem i opieką duchową ks. Mar-
ka Siedlaczka do Sanktuarium Matki Bożej 
Leśniowskiej Patronki Rodzin.  

— czytaj str. 15  

Nowy rok formacyjny Ruchu 
Światło - Życie 

Zachęcamy młodzież naszej parafii do włączenia się we 
wspólnotę oazową, która od września realizuje nowy rok 
formacyjny. Tradycyjnie w Uroczystość Wszystkich Świę-
tych młodzież poprowadziła wieczorne czuwanie na para-
fialnym cmentarzu.                                   — czytaj str. 19  

Święto Patronalne Zespołu 
Szkół Urszulańskich 

19 października o godz. 9.oo w kościele Ojców Werbi-
stów odbyła się Msza święta z okazji święta patronalnego 

Gimnazjum i Liceum Sióstr Urszulanek w Rybni-
ku. Mszy św. przewodniczył w imieniu i zastęp-
stwie ks. Arcybiskupa Wiktora Skworca - dobrze 
nam znany ksiądz infułat Rudolf Brom. Na święto 
szkoły przybył również nasz ksiądz proboszcz 
Krzysztof Błotko zaproszony przez uczniów po-
chodzących z naszej parafii. Podczas uroczysto-
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W niedzielę 30 września swój piękny jubile-
usz 65. rocznicy pożycia małżeńskiego ob-
chodzili Państwo Pelagia i Erwin Tkocz. Z tej 
okazji składamy Jubilatom najserdeczniejsze 
życzenia zdrowia i błogosławieństwa Bożego 
na dalsze lata życia oraz wiele życzliwości ze 
strony najbliższych. 

W 20 października br. 20-osobowa grupa Żywego Ró-
żańca z opiekunem – ks. proboszczem udała się do 
Katedry Chrystusa Króla w Katowicach, aby wziąć 
udział w I Pielgrzymce Żywego Różańca. 

                          — czytaj str. 16  

ści nowi uczniowie Gimnazjum i Liceum złożyli "Przyrzeczenie Sztandarowe" . Uroczystość jak co roku 
miała bardzo podniosły i uroczysty charakter. Po uroczystościach w świątyni uczniowie, nauczyciele  
i wszyscy zaproszeni goście udali się na spotkanie przy stole w budynku szkolnym. 

Dziecięca scholka  
parafialna 

Od kwietnia swoją działalność w naszej para-
fii rozpoczęła scholka dziecięca. Młodzi śpie-
wacy spotykają się na regularnych co tygo-
dniowych próbach i swoim śpiewem ubogaca-
ją czwartkowe Msze św. szkolne. 

— czytaj str. 16 

Jubileusz 65 lat  
małżeństwa                                          

Pielgrzymka Żywego Różańca 
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Spotkanie seniorów  
i jubilatów  

w Gotartowicach 
 

W niezwykle sympatycznej atmosfe-
rze przebiegało spotkanie seniorów  
i jubileuszowych par małżeńskich  
w Gotartowicach. Spotkanie zorga-
nizowała Rada dzielnicy Gotartowice 
i wzięło w nim udział 140 osób.                       

 
 
 

— czytaj str. 21  

 

 
 
 

 
 

 

Z kącika gospodarczego 
Zakończył się drugi 

etap prac na ze-
wnętrznej elewacji 
kościoła od strony 

północnej, wschodniej 
i południowej. 

— czytaj str. 5  
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Mocowanie nowego krzy ża  

na fasadzie świątyni. 
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