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„ Wznosz ę swe oczy ku górom: sk ądże nadejdzie mi pomoc?                       Fot. ks. K. Błotko  
Pomoc moja od Pana, który stworzył niebo i ziemi ę.”                  (Ps 121, 1–2)  

Podsumowanie                    Zaproszenie    
Starego Roku           Grupy Pielgrzym       Popielec 
                               
        
                     

 

Słowo ks. Proboszcza podsumo -
wujące Stary Rok oraz statystyka 
parafialna za 2010 r.  

      — czytaj str. 3 – 5 oraz 14 – 15  
 

Środ ą popielcow ą 9 marca 
rozpoczynamy okres Wielkieg o 
Postu. Niech nie za braknie nas 
na Drodze Krzy żowej z kazaniem 
pasyjnym oraz nabo żeństwie 
Gorzkich Żali.  
 
  

Wszystkich pa rafian serdecznie za -
praszamy do pielgrzymowania 
z Grup ą Pielgrzym. Szczegółowy 
harmonogram pielgrzymek w 2011 r.  

                                    — czytaj str. 20  
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Podsumowanie 
rorat 2010 
 
23 grudnia 2010 r. na za-
kończenie rorat dla najbar-
dziej wytrwałych, którzy 
pięknie przeżywali poranki 
adwentowe przygotowano 
tradycyjne pamiątki. 
Wszystkim zaangażowanym 
w prowadzenie rorat oraz 
rodzicom i dziadkom wkła-
dającym wielki wysiłek w 
religijne wychowanie na-
szych najmłodszych skła-
damy serdeczne podzięko-
wanie. 
 
 

Pasterka 2010 
 

 
Tradycyjnie o północy w 
wigilię Bożego Narodzenia 
rozpoczęła się uroczysta 
Msza św. upamiętniająca 
czuwanie i modlitwę 
pasterzy w Betlejem, którym 
anioł zwiastował Dobrą 
Nowinę o narodzeniu 
Jezusa.  
 
 
 
„B óg staje się człow iekiem , 

by nadać sens tem u 

w szystkiem u, co składa się 

na naszą codzienność. 

A le rów nież po to, aby nam  

pokazać autentycznego 

człow ieka.”  

 
ks. Jerzy Szymik 

 
 
 
 
Po pasterce tradycyjnie była 
okazja do podzielenia się 
opłatkiem na placu kościel-
nym, zaś na kubek gorącej 
herbaty zapraszali bogu-
szowiccy harcerze.  
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W nawiązaniu do tradycji podsumowa-
nia  Starego Roku, które odbywa si ę zwy-
kle w ko ściele w wieczór sylwestrowy lub 
w pierwszą  niedziel ę Nowego Roku, pra-
gnę w formie pisemnej przypomnie ć, co  
przeżyli śmy jako wspólnota parafialna 
NSPJ w Boguszowicach w roku 2010.  

W ramach tego podsumowania chcę przede 
wszystkim podziękować wszystkim parafianom za 
świadome tworzenie tej wspólnoty przez modlitwy, 
ofiarowane Msze św., uczestnictwo w różnych for-
mach sakramentów czy też formację w małych gru-
pach istniejących na terenie naszej parafii. Szczególne 
podziękowanie należy się wszystkim liderom i ani-
matorom grup formacyjnych, dzięki którym i nasza 
parafia, aczkolwiek tradycyjna, nosi w sobie znamiona 
posoborowej nazwy „wspólnoty – wspólnot”. Dzię-
kuję wszystkim wiernym, biorącym aktywny udział  
w naszych „Misjach Świętych 2010”, które przepro-
wadził ks. dr Rudolf Brom z Katowic. Niech dla 
wszystkich parafian będą one przypomnieniem, że 
mamy już rok 2011, a więc i w naszym życiu spełniają 
się słowa „Czas ucieka, wieczność czeka”. 

Miniony rok zaowocował liczną grupą naszych 
młodych par, które wyraziły wolę zawarcia związku 
małżeńskiego w formie konkordatowej. Niech Bóg 
im błogosławi w dalszym podtrzymywaniu podjętej 
decyzji pomimo wielu przeciwności losu i nie zawsze 
łatwego dojrzewania w prawdziwej miłości. Obcho-
dzone w uroczysty sposób jubileusze małżeńskie niech 
będą świadectwem i zachętą dla młodszych pokoleń, 
że warto wytrwać i doczekać starości w rodzinie wier-
nej i uporządkowanej. 

Mamy za sobą nie tylko wiele uroczystości we-
selnych, ale również sporo pogrzebów. Wielokrotnie 
odprowadzaliśmy na cmentarz naszych bliskich zmar-
łych, dzieląc wspólnie przeżywany smutek i ból. Do-
syć znamienna część naszych zmarłych to osoby  
w wieku około 50-60 lat. Daje to wiele do myślenia  
i zastanowienia się nad swoim życiem. Niech ta reflek-
sja jeszcze bardziej przysposobi nas do poświęcenia i 
ofiarności wobec ludzi chorych i w podeszłym wieku, 
których również nie brakuje w naszej parafii. Dzięki 
Bogu spotykają się oni z dosyć powszechną życzliwo-
ścią i wielkim poświęceniem ze strony najbliższych, 
którzy w ten sposób jakby przedłużają i czynią łatwiej-
szym ich los. Jako kapłani widzimy te przypadki na co 
dzień i bynajmniej nie są one nam obce. Przy tej okazji 

pragnę podziękować naszym świeckim szafarzom 
panu Antoniemu i Leszkowi za ich posługę również 
wobec chorych i starszych wiekiem osób. 

Wspomniane powyżej sakramenty i nasze poże-
gnania ze zmarłymi znajdują swój wyraz w statysty-
kach, które jak co roku umieszczamy w styczniowo-
lutowej gazetce. 

Wzorem lat ubiegłych wyrażamy przede 
wszystkim wdzięczność naszym kapłanom: ks. Ire-
neuszowi Pawlakowi, ks. Marcinowi Ditrichowi 
oraz emerytowanemu proboszczowi ze Suszca  
i Rudziczki - ks. Józefowi Zuberowi, który już 
siódmy rok pomaga nam w konfesjonale, odprawia-
jąc parafialne Msze św. i w innych sprawach dusz-
pasterskich. 

Słowo wdzięczności kieruję pod adresem naszych 
kościelnych: Bernarda i Józefa, pań Kornelii i Aurelii  
z kancelarii, naszej organistki pani Mirosławy i organi-
sty pana Marcina, pana Stanisława Przeliorza z chórem 
„Cor Jesu” oraz naczelnego redaktora „Serca Ewange-
lii” - pana Lucjana Rugora. 

Bóg zapłać panom będącym blisko naszych co-
dziennych spraw technicznych i gospodarczych: panu 
Piechoczkowi, Kalkowskiemu, Kordule, Zimończy-
kowi oraz panu Nikelowi, któremu przy tej okazji ży-
czę  wiele zdrowia i sił do dalszych zmagań życiowych 
- w nawiązaniu do bolesnej straty ukochanej żony Ma-
rii. 

Podziękowanie należy się również naszym graba-
rzom z rodziny Gąsior oraz bardzo życzliwie ustosun-
kowanej wobec parafii i proboszcza rodzinie Wałach. 
Pamiętam jak co roku o panu mgr inż. Józefie Joszce 
prowadzącym nasze księgi obiektów i panu inż. Fran-
ciszku Rubinie przeprowadzającym przeglądy i szcze-
rze zainteresowanym naszymi obiektami parafialnymi 
- również w kontekście zbliżającego się w tym roku 
poważnego remontu wieży kościelnej. Bóg zapłać 
rodzinom Kosmala, Lempart i Mura z Raszowca oraz 
Mura z ul. Gronowej za życzliwe i szczególnie ofiarne 
wsparcie naszych poczynań gospodarczych. 

Mocne słowo podziękowania należy się panu 
Hubertowi Figasowi za żywe i permanentne zaintere-
sowanie problemami technicznymi na naszych obiek-
tach. Między innymi za przeprowadzenie prac doty-
czących odnowienia fragmentów elewacji starego do-
mu parafialnego i zabezpieczenia ściany aptecznej 
przed wilgocią. Podziękowanie w tym temacie dotyczy 
również panów: Roberta Zająca, Jana Zimnola, Kazi-
mierza Kuczery i Damiana Zająca. Panu Januszowi 

Słowo  wdzięczności  
i podsumowania 2010 Roku 
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Gawendzie dziękuję za szybką interwencję w prze-
czyszczeniu kanalizacji kościoła i domu parafialnego. 
Dziękuję panu Rugorowi z Gotartowic i panu Gojne-
mu za bezinteresowną posługę w sprawach transportu 
parafialnego z wykorzystaniem naszego vana oraz 
prywatnego transportera pana Gojnego. 

Dziękuję pani Basi i pani Jance sprzątającym ko-
ściół, pani Bernadecie od kwiatów i dekoracji kościel-
nych, sprzątającym obejście państwu Kuczerom oraz 
pani Krysi.  

Chociaż nasze probostwo funkcjonuje bez tzw. 
gospodyni winniśmy wdzięczność paniom Gieni Ko-
cjan i Joli Maciończyk, które dbają, by księża mieli 
zapewnione śniadanie i obiad oraz wieczorem znaleźli 
coś w lodówce. 

Nie może zabraknąć słów wdzięczności wobec 
znanych nam już dobrze organizatorów i tzw. sponso-
rów naszych imprez parafialnych (Potrawa, Król, 
Dronszczyk, Pierchała, Ogierman, Gorol, Szutka, 
Kaczmarczyk i nasi harcerze). Przy tej okazji chcę 
podziękować naszym zaprzyjaźnionym góralom z 
Białki Tatrzańskiej, za umożliwianie w dogodnym dla 
nas czasie organizacji wypoczynku dla grupy mini-
stranckiej i dzieci kolonijnych. Rodzinie Sarna z Białki 
życzymy w tym miejscu wiele błogosławieństwa Bo-
żego. 

Tradycyjnie dziękujemy wszystkim grupom 
zaangażowanym w życie naszej wspólnoty parafial-
nej, do których należą: Ministranci, Dzieci Maryi, 
Oaza młodzieżowa, Ekipy „Notre-Dames”, Ruch Ro-
dzin Szensztackich, Arcybractwo Straży Honorowej 
NSPJ, Świecka Rodzina Franciszkańska, Apostolat 
Maryjny, Żywy Różaniec, osoby wspierające modlitwą 
i ofiarą składaną do skarbonki Radio Maryja i Telewi-
zję Trwam, Akcja Katolicka, Grupa Pielgrzym, Grupa 
AA, Redakcja „Serca Ewangelii”, Grupa Dekoracyjna, 
Duszpasterska Rada Parafialna oraz Zespół Charyta-
tywny, który w minionym roku obchodził 30. rocznicę 
swojej działalności. Dziękujemy wszystkim uczestni-
kom tej aktywnej części naszego Kościoła. 

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

Warto przypomnieć, że nasza wspólnota parafial-
na bardzo żywo zareagowała w tym roku na wezwanie 
do pomocy powodzianom z Czechowic czy też pod-
czas zbiórki na rzecz ofiar pożaru, który miał miej-
sce w Boguszowicach. Rodzina, której okazaliśmy 
życzliwość była bardzo mile zaskoczona wielkością 
okazanej wówczas pomocy materialnej, bo faktycznie 
wielokrotnie przekraczała ona typowe zbiórki czy ko-
lekty niedzielne. Podziękowanie złożone na moje ręce 
przekazuję wszystkim parafianom, którzy okazali 
życzliwość serca. 

Przypominam, że z naszej wspólnoty pa-
rafialnej wyłaniaj ą się nowe powołania do życia 
kapłańskiego i zakonnego. Mamy dwóch alumnów 
czwartego roku Wyższego Śląskiego Seminarium Du-
chownego w Katowicach – Michała Harnasza  
i Sebastiana Mandrysza przygotowujących się do 
świeceń diakonatu oraz Dariusza Trzaskalika, który - 
jak Bóg pozwoli - w tym roku przyjmie świecenia 
kapłańskie. We wspólnocie Ojców Salezjanów konty-
nuuje swoją formację Łukasz Torbicki, a u Ojców 
Oblatów Arkadiusz Kołtun.  

U Sióstr Elżbietanek Cieszyńskich kontynuuje 
swoją formację Ania Eckert. Bogu dziękujemy za dar 
powołań, a młodych i ich rodziny wspieramy modlitwą 
i życzliwością. Powtórzę jednak swoje, że na szacunek 
w Kościele zasłużyć mogą sobie pokorną i wierną 
służbą Bogu i ludziom. Życzymy im wytrwałości  
i radości z tego, co podjęli. Niech Bóg ma ich w swojej 
opiece. 

Podsumowanie roku jest dobrą okazją do re-
fleksji nad tym, co udało nam się wykonać  
w sprawach gospodarczych. Nasze tegoroczne in-
westycje i przedsięwzięcia można by wymienić  
w następujących punktach. 

         I. Kościół:  
a/ Kontynuacja renowacji i malowania dachu kościo-

ła. Dokonanie poprawek przez firmę prowadzącą te 
prace. 

b/ Rozpoczęcie naprawy gzymsów wieży kościoła 
metodą alpinistyczną. Dokonanie oceny aktualnego 
stanu wieży i zmiana wykonawcy w celu przepro-
wadzenia całościowego remontu obiektu.  

c/ Zaangażowanie drugiego palacza i poprawienie cią-
głości i wydajności naszego systemu grzewczego.  

d/ Dokończenie instalacji nowych zewnętrznych 
drzwi do kościoła. 

e/ Zainstalowanie i uruchomienie w „technice ledo-
wej” nowego projektora pieśni kościelnych. 

II. Nowe probostwo (Nowy Dom Parafialny) 
a/ Dokończenie urządzania i oddanie do użytku dolnej 

sali w Domu Parafialnym. 
b/ Pomalowanie kuchni i sąsiednich pomieszczeń 

Domu Parafialnego.  
c/ Drobne naprawy i usuwanie usterek na obiekcie. 

III. Stare probostwo i stary dom parafialny 
a/ Wymiana fragmentów rynien i dachówek.  
b/ Remont fragmentów zewnętrznej elewacji. 
c/ Drobne naprawy i usuwanie usterek. 

IV. Inne  
a/ Redukcja koron drzewnych na cmentarzu i na par-

kingu kościelnym (ok. 15 drzew). 
b/ Zainstalowanie profesjonalnego monitoringu i sys-

temu alarmowego na obiekcie Domu Parafialnego  
i Kościoła oraz na terenie im przylegającym - (ra-
zem 16 kamer). 
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Każda inwestycja, a także naprawy i remonty 
oraz wszystko, co stanowi utrzymanie naszych pię-
ciu parafialnych obiektów jest możliwe dzięki ofia-
rom parafian, które nazywam często „wdowim gro-
szem”. Pojęcie „wdowi grosz” znajduje swoje uza-
sadnienie w fakcie, że o utrzymaniu parafii najczę-
ściej pamiętają ci, którzy nie należą do najbogat-
szych. Dziękuj ę więc za każdy rodzaj ofiary, rów-
nież i te kolędowe, które mogą stanowić dobry po-
czątek na zapłatę poważnych remontów, które są 
przed nami. Być może nie do końca zdajemy sobie 
sprawę z wysokości kosztów utrzymania i wydat-

ków parafialnych. Dziwi nas również niski poziom 

ofiar koszyczkowych. Odpowiedzialny jednak za 
całość budżetu parafialnego, na który składa się 
wiele elementów przychodu i rozchodu jest pro-
boszcz. To on dzisiaj powtarza - „nie jest źle” i wie, 
że przy ważnych inwestycjach ludzie się mobilizują. 

Wdzięczny za każde świadectwo wiary poparte 
miłością, za wszelkie przejawy życzliwości tej du-
chowej i materialnej wobec Naszej Parafii i mojej 
skromnej osoby – na wszystko, co nasz czeka z ser-
ca błogosławię.  

 
   Szczęść Boże 

     Ks. Krzysztof Błotko - proboszcz  
(Z kącika duchowego proboszcza) 

Domowy Ko ściół jako 
wspólnota formacyjna w Ko-
ściele Katolickim wyra ża tro-
skę o trwało ść związku mał-
żeńskiego, przekładaj ąc ją na 
praktyczne sposoby utrwala-
nia tej wi ęzi i stosowanie dia-
logu jako formy rozmowy 
małżonków, gdzie świadomie 
dopuszcza si ę obecno ść Ko-
goś Trzeciego, czyli samego 
Boga. 

Już wcześniej, bo przed sobo-
rową odnową Kościoła nasi dziadko-
wie i pradziadkowie odkrywali proste 
formy skutecznego dialogu i potrafili 
dać piękne świadectwo miłości i od-
powiedzialności w rodzinie. Dzisiaj 
powiemy tradycja oraz twarde zasady 
wychowanie w duchu katolickim -  
nieraz w wielkiej biedzie - uzdalniały 
ludzi do tej wierności i wytrwania 
mimo wszystko. Człowiek był jakby 
mocniejszy, miał swój honor i nieraz 
jak w kolorze czarno białym bardzo 
konkretnie rozróżniał, co jest dobre a 
co złe. Możemy pytać się czy współ-
czesne wychowanie młodego czło-
wieka przygotowuje go do miłości  
i odpowiedzialności małżeńskiej.  
A może nie zupełnie świadomie 
uczymy go egoizmu, myślenia o 
sprawach materialnych, wszech obec-
nej seksualności - jako najważniej-
szych i podstawowych wartości. 
Również statystyki świadczą na nie-
korzyść o trwałości współczesnych 
związków małżeńskich. Człowiek po 
prostu wydaje się być słabszy. Stąd 

dzisiaj funkcjonują wspólnoty, które 
zapraszają do świadomego zaangażo-
wania się w kręgi rodzin, aby tam 
bardziej świadomie przybliżać się do 
Jezusa i uczyć się dialogu małżeń-
skiego. Korzystając z takiej propozy-
cji przypomnijmy sobie na czym po-
lega taki dialog małżeński i czego 
możemy się po nim spodziewać.  
W cyklu kilkumiesięcznym, w naj-
bliższych numerach SERCA bę-
dziemy mogli zapoznać się z tą 
współczesną formą duchowości mał-
żeńskiej. 

Dialog mał żeński,  
czyli obowi ązek zasiadania. 

Jest to jedna z praktyk, jaką re-
alizują małżonkowie i rodziny zaan-
gażowane w międzynarodowym ruchu 
małżeństw katolickich Equipes Notre 
Dame i w polskich wspólnotach ro-
dzinnych Ruchu Światło - Życie 
(wspólnoty te przybrały nazwę 
Ruch Domowy Kościół). Dobrze 
przeprowadzony dialog małżeński 
czyni prawdziwe cuda, zarówno 
wśród małżeństw z zagranicy, jak i 
polskich, owocując rodzinnym poko-
jem, zgodą, tolerancją i wyrozumiało-
ścią.  

Przede wszystkim trzeba zrozu-
mieć, że dialog małżeński, czyli obo-
wiązek zasiadania to nie ćwiczenie, 
ale akt religijny, którego owoce za-
wdzięczamy działaniu Bożemu, w 
którym pokładamy nadzieję, i na które 
powinniśmy się otworzyć. Źródłem 
inspiracji dla tej praktyki jest ewan-
gelia wg św. Łukasza, gdzie dwa razy 
wspomniana jest sytuacja, w której 

przed rozpoczęciem działania trzeba 
usiąść i zastanowić się. "Bo któż z 
was, chcąc zbudować wieżę, nie usią-
dzie wpierw i nie oblicza wydatków, 
czy ma na wykończenie?" (Łk 14, 28). 
"Albo który król, mając wyruszyć, 
aby stoczyć bitwę z drugim królem, 
nie usiądzie wpierw i nie rozważy, 
czy w dziesięć tysięcy może stawić 
czoło temu, który z dwudziestu tysią-
cami nadciąga przeciw niemu?" (Łk 
14, 31).  

Rozpoczynając swe życie mał-
żeńskie, każda para podjęła budowę 
ogniska domowego, w którym nowe 
życie ma powstawać i rozwijać się w 
atmosferze prawdziwej miłości. Będą 
oni musieli stoczyć niejedną walkę o 
zachowanie tej miłości. Dlatego ko-
nieczne będzie znalezienie czasu, by 
usiąść i wspólnie zastanowić się nad 
więzią małżeńską i rodzinną. Zdarza 
się, niestety, że nawet najlepsze mał-
żeństwa chrześcijańskie, które nie 
zapominają klęknąć razem przed 
Bogiem, nie znajdują czasu, aby 
usiąść i spokojnie porozmawiać ze 
sobą w obliczu Boga. Zasadnicze 
określenie tego dialogu małżeńskiego 
brzmi: "Mąż i żona co miesiąc, razem, 
w obecności Bożej zastanawiają się, 
jaka jest myśl Boga i wola Boża wo-
bec ich rodziny, po to, aby ją lepiej 
wypełnić" (Karta END). Dlaczego 
taki dialog nazywamy "obowiązkiem 
zasiadania"? "Obowiązek" - ponieważ 
poleca się, aby każda para zaangażo-
wana w kręgu "Domowego Kościoła", 
zaangażowana religijnie, przeprowa-
dzała go co miesiąc. "Zasiadanie" - 
ponieważ wskazana jest tu pozycja 

O dialogu małżeńskim (1) 
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siedząca. Dlaczego? Obowiązek ten 
powinni małżonkowie wypełniać 
mając świadomość obecności Boga,  
a do tego potrzebny jest spokój, wy-
poczęty umysł i uspokojone serce. Do 
uzyskania takiego spokoju duchowego 
i psychicznego bardzo pomaga po-
stawa siedząca. Zauważmy, że do 
"krótkich spięć" dochodzi zwykle "na 
stojąco".  

Czy taka rozmowa jest na-
prawd ę potrzebna? 

Tak, szczególnie dzisiaj, w dobie 
nieustannego pośpiechu, napięć, kon-
fliktów, niepokojów. Zapewne mło-
dzi, zanim podjęli budowę swojego 
ogniska domowego porównywali 
swoje poglądy i obliczając swoje 
kapitały duchowe i materialne, opra-
cowali pewien plan przyszłego życia, 
obrali jakiś ideał. Potem jednak życie 
zaczęło ich pochłaniać. Rozliczne 
zajęcia, kłopoty z dziećmi, codzienna 
szarpanina, zaśpie-szenie itd. Nie 
znajdują już czasu, aby spokojnie 
usiąść i zastanowić się nad życiem 
rodzinnym: jakie miało być? jakie 
jest? co zmienić, ulepszyć? jak odno-
wić ideał, który przyświecał im w 
chwili rozpoczęcia ich życia małżeń-
skiego? jak zasięgnąć rady Chrystusa, 
któremu przecież swoje życie oddali? 
W takiej sytuacji zakrada się w ich 
życie rodzinne nieporządek. Modlitwa 
i zwyczaje rodzinne ulegają rutynie, 
wychowanie dzieci zaczyna ograni-
czać się do odruchów, nieraz nerwo-
wych. Małe nieporozumienia, niedo-
mówienia nie zostają wyjaśnione, 
zlikwidowane i zapadają w głąb świa-
domości. Na ich jedności małżeńskiej 
zaznaczają się coraz głębsze rysy. Są 
bowiem sytuacje, w których milczenie 
staje się wrogiem miłości.  

Nie znajdując czasu na spojrze-
nie z pewnej perspektywy na swoje 
życie małżeńskie i rodzinne, małżon-
kowie nie dostrzegają tych niedocią-
gnięć, nie zauważają wkradającej się 
w ich życie oziębłości i rozdźwięku. 
Taka sytuacja doprowadza w osta-
teczności do rozbicia małżeństwa. 
Nawet, gdy małżonkowie nie rozcho-
dzą się, to prowadzą życie małżeńskie 
obok siebie, jakże ciężkie, a nieraz 
wprost koszmarne dla nich samych  
i dla dzieci. Aby do tego nie dopuścić, 
aby uchronić małżeństwo przed tym 
niebezpieczeństwem, praktykuje się 

właśnie obowiązek zasiadania, które-
go celem jest uzdrowienie, odmłodze-
nie, odświeżenie atmosfery rodzinnej 
miłości.  

Podstawy teologiczne 
obowi ązku zasiadania 

 
Trzeba sobie uświadomić, że dia-

log ten nie jest tylko dziełem współ-
małżonków, ale że jest równocześnie i 
przede wszystkim dziełem Boga. 
Trzeba się na to Boże działanie otwo-
rzyć, trzeba zostawić wiele miejsca 
modlitwie. Jeśli jej zabraknie, rezulta-
ty będą nikłe lub żadne. Oczywistą 
jest rzeczą, że konieczna jest dobra 
wola obojga małżonków. Dialog mał-
żeński jest chwilą szczególnego 
działania łaski sakramentu małżeń-
stwa. Przez ten sakrament małżonko-
wie podjęli odpowiedzialność za sie-
bie nawzajem, przysięgli za łaską 
Bożą zakotwiczyć swą jedność w 
Bogu i razem podążać do Boga. Od-
dając się jedno drugiemu, razem od-
dali się Bogu. Bóg zawarł z nimi 
przymierze, zobowiązał się podtrzy-
mywać ich, chronić i prowadzić przez 
drogi życia ku pełni świętości. Aby 
łaska sakramentalna była skuteczna, 
małżonkowie muszą być świadomi, że 
łaska ta jest zawsze obecna w ich 
miłości. "Obowiązek zasiadania" jest 
uprzywilejowanym momentem od-
świeżenia tej świadomości. Godziny 
przeznaczone na głębokie zjednocze-
nie wewnętrzne małżonków są rów-
nież godzinami szczególnego działa-
nia łaski. Małżonkowie, tak jak "doty-
kają" wówczas samej istoty ich miło-
ści, tak mogą również "dotknąć" rze-
czywistości działania łaski. W czasie 
dialogu małżeńskiego, tzn. w chwili 
najgłębszej jedności wewnętrznej 
małżonków, Bóg pozwala nieraz od-
czuć swoją obecność, chociażby w 
formie nagłego przypływu miłości 
łączącej męża i żonę. Zapewne takie 
doświadczenie bywa nietrwałe i nie 
zwalnia od koniecznego, trudnego 
wysiłku rozwijania wiary i praktyko-
wania cnót. Jednak tajemnicze do-
świadczenie obecności Chrystusa, 
obiecane tym, którzy zbierają się w 
Jego imię, staje się szczególnie po-
mocne dla postępu miłości, a zwłasz-
cza do oczyszczenia miłości małżeń-
skiej.  

Obowiązek zasiadania, aby speł-
nił swój cel, wymaga od małżonków 

pewnych cnót, niekoniecznie heroicz-
nych, ale wiążących się z cierpliwą  
i nieustanną pracą nad sobą. Domaga 
się odrzucenia fałszywego wstydu, 
pychy, porywczości, narcyzmu 
(upodobania w sobie). Wymaga 
szczerości, nie tylko wobec drugiego, 
ale najpierw wobec siebie samego. 
Wymaga dużej pokory, która pozwala 
uznać, że nie jest się takim, jakim by 
się chciało być i która pomaga przyjąć 
słowa trudnej nieraz prawdy. I wresz-
cie dialog wymaga odwagi, aby iść do 
samego końca w podjętym wysiłku, 
nawet wtedy, gdy prowadzi nas tam, 
dokąd nie chcemy iść. Tutaj nie moż-
na niczego fałszować. "Obowiązek 
zasiadania" domaga się także od 
współmałżonków cnoty wytrwałości. 
Z miesiąca na miesiąc, z roku na rok 
podejmują wciąż ten rozrachunek, to 
poszukiwanie, które nie daje natych-
miastowych efektów. Trzeba przypo-
mnieć sobie w ciągu tych trudnych 
godzin, że Bóg nas na ten czas zapra-
sza, czeka na nas i kocha nas. 

Czy to trudne? Tak i nie. Trudne, 
jeśli się przedkłada sen nad czuwanie, 
ciemność nad światło, egoistyczny 
spokój nad miłość. Łatwiejsze, jeśli 
się pomyśli, że przywołuje się cnoty, 
których się oczekuje; w każdym razie 
rozbudza się ich pragnienie, rozwija 
sieje. Właśnie w tej sytuacji widzi się 
Boga działającego. Gdy liczy się tylko 
na ludzkie możliwości, to dialog staje 
się złudzeniem. Przy pomocy Bożej 
okazuje się jednak możliwy, nawet 
dla tych, którzy na początku nie oka-
zywali zbyt wiele dobrej woli. Trzeba 
jednak przyznać, że "obowiązek za-
siadania" jest trudny. Przeszkody 
zjawiają się i z zewnątrz, i z we-
wnątrz. Jest jednak możliwy, a trud-
ności z biegiem czasu ustępują. Moż-
na nawet powiedzieć, że pozytywne 
rezultaty są w stosunku proporcjonal-
nym do napotkanych trudności, bo to 
właśnie owe trudności zmuszają do 
wytężonej pracy nad sobą, a właśnie 
praca nad sobą jest warunkiem tak 
ludzkiego, jak i nadprzyrodzonego 
powodzenia tej religijnej praktyki. 

    (oprac. na podstawie tekstów 
wydanych przez Ruch Światło 
Życie  oraz Centralną Diakonie      
Domowego Kościoła.)  
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Poznajemy kolejny etap trudnej drogi do 
kapłaństwa św. Jana Vianneya. Dlatego za-
chęcam do dalszej lektury wybranych frag-
mentów ksi ążki „Proboszcz z Ars”. B ędziemy 
towarzyszy ć naszemu bohaterowi w pierw-
szych krokach na drodze do kapła ństwa pod-
czas pobytu w małym seminarium.  

Świętemu proboszczowi z Ars polecajmy 
z wiar ą kapłanów, których Bóg postawił na 
naszej życiowej drodze. 

VII. ROK FILOZOFII W VERRIERES  
(1812-1813) 

Jan Maria Vianney utracił matkę w chwili, w której 
może najbardziej była mu ona potrzebna... 

Któż teraz, wobec nadchodzących nowych prób, pocie-
szać i dźwigać będzie na duchu osieroconego mło-
dzieńca?!... Nie było już tej, która pierwsza wysłuchała jego 
zwierzeń o powołaniu i która służyła mu za słodką orędow-
niczkę wobec zagniewanego ojca!... 

Mateusz Vianney wszakże - może wskutek ostatnich 
zleceń danych mu przez umierającą - nie sprzeciwiał się już, 
by Jan ponownie powrócił do ks. Balley. 

Na probostwie w Ecully zapanowała radość, gdy znów 
ujrzano świątobliwego młodzieńca. 

Ks. Balley nie wątpił nigdy, iż Opatrzność pozwoli mu 
powrócić i od szesnastu miesięcy, co wieczór przy pacierzu 
polecał Bogu ukochanego ucznia. 

Seminarzysta nasz miał mieszkać odtąd już nie u ciotki 
Humbertowej, lecz na probostwie. Bracia Loras i młody 
Deschamps przeszli do małego seminarium. Księdzu Balley 
zależało na tym, by zatrzymywać przy sobie Jana Marię 
Vianney, chciał bowiem rozciągnąć ściślejszy nadzór nad 
jego nauką, dotąd przerywaną i nieugruntowaną. A przy tym 
mógłby Jan, mieszkając razem ze swym starym nauczycie-
lem, oddawać mu różne usługi - będąc u niego potrosze 
jakby służącym. - W chwilach wolnych zajmowałby się 
ogrodem, w kościele pełniłby jednocześnie funkcje zakry-
stiana i ministranta; w wycieczkach po okolicy towarzyszy-
łby swemu profesorowi, i tak godziny spędzone poza do-
mem nie byłyby godzinami straconymi. 

Jan Maria skończył lat dwadzieścia pięć. Czas naglił; 
księdzu Balley było pilno ucznia swego doprowadzić do 
święceń. Uzyskawszy, iż Vianney'a zrównano w prawach  
z uczniami retoryki małych seminariów, otrzymał pozwo-
lenie przedstawienia go do tonsury, 28 maja tegoż 1811 
roku. Od dnia tego począwszy, Jan Maria zaliczony już  
w poczet kleru, był sługą Kościoła, postawił zatem pierwszy 
krok na drodze wiodącej do kapłaństwa. Mimo świeżej 
jeszcze żałoby Jana Marii po matce, z okazji otrzymania 
przez młodego seminarzystę tonsury, było znów święto dnia 
tego na probostwie w Ecully. 

Oddany pod bezpośredni kierunek księdza Balley, Jan 
Maria Vianney, znajdował się w dobrej, lecz twardej szkole. 
Przestawanie z tym świętym mężem służyło mu ku więk-
szemu zbudowaniu. Pobożność surowego księdza Balley 

była szczera i rzewna; nieraz płakał przy odprawianiu Mszy 
świętej, a uczeń, który mu do niej usługiwał, skromnie 
przybrany w białą komżę, uczył się od zacnego celebransa, 
jak się zachowywać wobec Boskich Tajemnic. 

Jeśli nie spędzał rekreacji w ogrodzie lub w kościele, 
kleryk Vianney odwiedzał chętnie poczciwą matkę Bibost, 
która mając sama syna w seminarium, z miłości ku Bogu 
zgodziła się mieć staranie o jego skromnej wyprawie.  
Z prawdziwą radością widywał się Vianney w czasie waka-
cji z młodym Bibostem, który go zaznajamiał z ową tajem-
nicą przyszłości, gdzie przyświecał mu, jako szczyt nie-
zrównany - ołtarz Pański. 

Posłuszeństwo świętego młodzieńca było całkowite.  
U księdza Balley - mawiał - nigdym nic nie czynił według 
własnej woli. 

Ulubioną lekturą młodego kleryka były Żywoty Świę-
tych. Korespondencja jego była skąpa. Zachował się z tego 
czasu tylko jeden list, pisany do Jakuba Loras, dawnego 
współtowarzysza z Ecully, w którym prosi go, by mu przy-
słał od księgarza, Pana Ruzand, starą księgę in folio, pod 
tytułem: Historia Ojców pustyni. 

W drugim półroczu 1812 r. zdawało się księdzu Balley, 
iż dla tego dwudziestosześcioletniego dorosłego ucznia 
nadeszła już chwila zastosowania się do przepisanego regu-
laminem porządku nauk. Od aspirantów do stanu kapłań-
skiego wymagano podówczas jednego roku filozofii, i co 
najmniej dwóch lat teologii. Ciężkie czasy jednak skłaniały 
do pewnej pobłażliwości. 

Jana Marię Vianney posłano do małego seminarium w 
Verrieres kolo Montbrison, założonego w r. 1803. Pierwot-
nie zakład ten był zwykłą szkołą parafialną, podobnie jak 
szkoła księdza Balley z Ecully. Proboszcz, ksiądz Perier, tak 
urządził stare domostwo oraz stodołę, by móc pomieścić 
pewną ilość chłopców z okolicy, okazujących powołanie. 
Bóg w sposób widoczny błogosławił temu dziełu; liczba 
uczniów wkrótce doszła do pięćdziesięciu. Celem pomiesz-
czenia wychowańców, dołączono do probostwa leżącą tuż 
obok zniszczoną will ę. Uczniowie, którzy płacili po dziesięć 
franków na miesiąc, otrzymywali mieszkanie i jedzenie 
dostosowane do płacy. Sypialnią ich był strych pokryty 
dachówką, na który wchodziło się po drewnianej drabince. 
W godzinach posiłków każdy zachodził do kuchni, by 
otrzymać swą porcję ziemniaków ze słoniną. Rekreacje 
spędzano na zbieraniu suchego drzewa lub na poprawianiu 
walącej się budowli. Przemieniając szkołę parafialną na 
małe seminarium, kardynał Fesch wystarał się dla księdza 
Perier o dogodniejsze pomieszczenie: Od roku 1807 po-
cząwszy, w małym seminarium było już stu pięćdziesięciu 
wychowanków. Zakład rozwinął się tak znakomicie, że  
w roku 1809 liczył aż trzystu trzynastu uczniów. Wtedy to 
proboszcz z Verrieres, pełen poświęcenia, lecz całkiem już 
wyczerpany, opuścić musiał dotychczasową pracę, a zastąpił 
go ksiądz Barou, profesor filozofii w małym seminarium  
w l'Argentiere. 

W roku 1811 zdawało się przez chwilę, iż całe dzieło 
zostało zachwiane. Napoleon wystąpił był z pretensją mia-
nowania biskupów bez kanonicznej ustawy ze strony Pa-

Proboszcz  z  Ars (11) 
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pieża. Chcąc zapewnić sobie poparcie Episkopatu francu-
skiego, 17 czerwca cesarz uzurpował sobie prawo zwołania 
do pałacu arcybiskupiego w Paryżu soboru narodowego. 
Ale wbrew jego rachubom dostojnicy kościelni oświadczyli 
mu, iż nie widzą zgoła możności pominięcia bulli papie-
skiej. Niedługo niestety, przyszło zarządzenie odwetowe. 
Dekretem z dziesiątego lipca ogłoszone zostaje rozwiązanie 
soboru, a o godzinie trzeciej z rana; 12-go, biskupi z Turnai, 
Gand i Troyes, schwytani w łóżkach, odstawieni są do Vin-
cennes. Seminarzyści należący do ich diecezji, zostają po-
wołani do wojska. Celem ukarania księdza Emery, który 
stawił opór popędliwemu mocarzowi, dekret z 30 paździer-
nika znosi Zgromadzenia świętego Sulpicjusza, a dekret  
z 15 listopada nakazuje zamknięcie małych seminariów. 
Wychowanków ich przekazują, jeśli zechcą, do szkół muni-
cypalnych. 

Kardynał Lyonu, choć wpływy jego w tym czasie zma-
lały, zdołał jednak uzyskać od swego cesarskiego sio-
strzeńca kilkomiesięczne odroczenie terminu. Ale z końcem 
roku szkolnego 1812, wszystkie małe seminaria w diecezji - 
w Verrieres, la Roche, Saint - Jodart, l'Argentiere, Alix, 
Meximieux, zmuszone były zamknąć swe podwoje. Tysiąc 
dwustu uczniów znalazło się na ulicy. Gorliwemu księdzu 
Courbon, któremu specjalnie powierzone były zakłady wy-
chowawcze, udało się zorganizować eksternaty w tych mia-
stach, w których były szkoły publiczne. W Bourg, Belley, 
Villefranche, Roanne i Saint - Chamond. 

Ktoś z obecnych na naradzie w pałacu arcybiskupim 
podał myśl umieszczenia tych młodych ludzi w zakładach 
państwowych. Nie, nie - zawołał kardynał - nie chcę gubić 
swej duszy. Za nic w świecie nie oddam mych dzieci pod 
regulamin uniwersytecki! Uniwersytet, to jakby wielkie 
koszary; tam wychowują się żołnierze, a ja chcę mieć ka-
płanów! 

Powodowany takimi uczuciami, Arcybiskup Fesch po-
wziął śmiałą decyzję: otworzył ponownie zakład w Verrie-
res. Jednakże fakt ten, o ile się dało, trzymano w tajemnicy. 
Była to sprawa stosunkowo nietrudna do przeprowadzenia. 
Zresztą, jeśliby policja czyniła dochodzenia, odpowiedzieć 
było można bez kłamstwa, że zakład w Verrieres jest tylko 
fili ą większego seminarium świętego Ireneusza, które w tym 
roku okazało się zbyt szczupłe, by pomieścić mogło wszyst-
kich duchownych kandydatów do święceń w diecezji Lyoń-
skiej. Wskutek tego skierowano do Verrieres, w paździer-
niku i listopadzie 1812 r., tych wychowanków małych semi-
nariów, którzy dopiero co ukończyli studia klasyczne. Było 
ich około dwustu. Tam mieli odbyć rok filozofii, zanim by 
wstąpili do seminarium świętego Ireneusza. 

Mimo szczupłego zasobu wiadomości naukowych Jan 
Maria był również tam przyjęty. 

Ksiądz Barou podzielił swoich filozofów na dwie sek-
cje, z których jedną powierzył księdzu Grange, drugą księ-
dzu Chazelles. Zdało by się ich mieć co najmniej cztery, 
lecz brakło nauczycieli. Jan Maria należał do uczniów księ-
dza Chazelles. Był on najstarszy wiekiem w swej klasie i na-
wet jego profesor był od niego młodszy! Lecz nie zraził się 
tym nasz nowicjusz, ale wykorzystał sposobność i jeszcze 
więcej, niż dotąd, poczynił postępy w pokorze, będącej 
umiejętnością świętych. 

Pierwszy raz, gdy go o coś zapytano w klasie, nie zro-
zumiał nawet o co chodzi. Przyjętym w seminariach zwy-
czajem, profesor zadawał pytanie po łacinie, nic dziwnego 
więc, że biedny nasz seminarzysta, który dość już miał trud-

ności z tłumaczeniem zadanej lekcji, wiersz po wierszu  
w tekście podręcznika, oszołomiony był niezrozumiałym 
dlań pytaniem. Niektórzy koledzy jego, co prawda, również 
niezbyt byli mocniejsi w łacinie i dlatego z sekcji księdza 
Chazelles wydzielono grupę siedmiu uczniów, którym 
udzielać poczęto nauki w języku francuskim. 

Mimo najlepszych chęci, święty młodzieniec niewiele 
co rozumiał z dialektyki. Przesłanki: majores i minores nie 
wtajemniczyły go w zasady logiki, którymi, dzięki Bogu, 
zdrowy i praktyczny rozum jego, hojnie go już obdarzył. 
Choć dnia 13 czerwca 1813 r., to jest po siedmiu czy ośmiu 
miesiącach spędzonych w Verrieres, pisał do swego bardzo 
drogiego ojca: Nauki idą mi trochę lepiej, niż się spodzie-
wałem - to jednak przyznać trzeba, iż i nadal Jan Maria 
pozostał uczniem dość słabym. 

Snać Bóg chciał, iżby nasz święty młodzieniec, podob-
nie jak Św. Paweł, pozostał nieświadom sztuki pięknego 
wysławiania się. Ale gdyby głęboka skromność nie nakazy-
wała mu milczenia, mógłby był odpowiedzieć pierwszym 
uczniom swego oddziału słowami innego świętego, wło-
skiego poety Jacopone de Todi: Pozostawiam wam sylogi-
zmy, sidła wyrazów i subtelne obliczenie... Pozostawiam 
wam sztukę, której tajniki posiadał Arystoteles. Prosty  
a czysty rozum wznosi się o własnych siłach i bez pomocy 
filozofii przed samo oblicze Boga. 

Mało znajdując zrozumienia u ludzi, Jan Maria Vian-
ney zwrócił się całą swą istotą ku Przedwiecznemu Przyja-
cielowi, który słyszy ciche westchnienia serca. Tylko  
w kaplicy mógł on wynurzyć się i wypłakać do woli. Choć 
ciało ukochanej jego matki spoczywało na małym cmenta-
rzu na zboczu pagórka w Dardilly, lecz dusza jej pozostała 
żywa i dlań bliska; toteż jej powierzał gorzkie swe troski. 
Wiele wówczas cierpiał. Złośliwi koledzy wyśmiewali się 
zeń - nauczyciele skąpili mu zachęty. W Verrieres - przyznał 
to później - musiałem odrobinę przecierpieć. Łatwo odgad-
nąć, ile wyraz ten w jego ustach zawierał w sobie bolesnego 
przemilczenia. Długie chwile spędzone w kaplicy dodawały 
mu odwagi. A w dniach przykrych, gdy bardziej dotkliwie 
odczuwał brak matczynego serca, którego nic na świecie nie 
zastąpi, nabożeństwo jego do Najświętszej Panny stawało 
się bardziej synowskim i serdecznym. Miłość ku Niej skło-
niła go do złożenia ślubu oddania się całkowitego na jej 
służbę. 

Przesadą jednak byłoby twierdzić, iż Jan Maria Vian-
ney, był w Verrieres uczniem prześladowanym i osamotnio-
nym. Pobożniejsi i gorliwsi chętnie brali go sobie za wzór - 
opowiada jeden z dawnych jego kolegów - i lubili jego to-
warzystwo, gdyż zwykle mówił im o Bogu i o Najświętszej 
Pannie. Tą drogą pozyskał sobie przyjaźń Marcelina Cham-
pagnat, późniejszego założyciela Zgromadzenia Małych 
Braci Marii. 

Marcelin nie uchodził za orła. Naukę łaciny rozpoczął 
w siedemnastym roku życia. Wydalony przy końcu roku,  
z powodu niedostatecznych postępów, podobnie jak Jan 
Maria Vianney, ślubował pielgrzymkę do miejsca cudow-
nego w le Louvesc. Przyjęto go ponownie do Verrieres.  
Na koniec, po pięciu latach zapamiętałej pracy, doszedł  
do klasy retoryki, którą musiał zresztą powtórzyć. 

Po wakacjach 1812 roku spotkał się na kursie filozo-
ficznym z uczniem księdza Balley. Marcelin miał lat dwa-
dzieścia trzy, Jan Maria Vianney dwadzieścia sześć. Wiek 
spóźniony, wspólność przebytych prób, jednakowe upodo-
banie i cnoty rychło ich do siebie zbliżyły. 
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Surowe zwyczaje z lat straszliwego Terroru przecho-
wały się w Verrieres. Umiano tam odmawiać sobie wygód 
życiowych. Choć mieszkanie nie było już tak złe, jak daw-
niej, jednak pozostał twardy tryb życia, dobór potraw 
skromny i regulamin surowy. Jan Maria nie tylko się na to 
nie skarżył, lecz przeciwnie, cieszył się tym stanem rzeczy, i 
nie zaniedbywał nigdy swych obowiązków. Wszakże za-
chowanie się jego nie zwróciło na siebie uwagi, mając bo-
wiem zamiłowanie pokory i życia ukrytego nigdy nie pod-
kreślał swych zalet. Toteż nic nie wskazuje na to, aby świę-
tego młodzieńca nauczyciele podawali publicznie innym za 
wzór, a nawet ze świadectwa, jakie otrzymał przy zakoń-
czeniu roku szkolnego, dowiadujemy się, iż był zaliczony 
do uczniów średnich, zaś pod względem zdolności do nauki 
nawet do niższych. 

 
 

Świadectwo to brzmi: 
Pilność ............. Dobra. 
Nauka................Bardzo słaba. 
Zachowanie się . Dobre. 
Usposobienie .....Dobre. 
Ksiądz Barou, choć był zdolnym wychowawcą, nie 

mógł jednak przewidzieć przyszłości. Nie sięgając poza 
pozory, nie potrafił też docenić drogocennego skarbu, który 
Opatrzność czasowo opiece jego powierzyła. 

 (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)  

 

 
 

 
 

 

 
 
„Kto trwa we Mnie, a Ja 

w nim, ten przynosi owoc 
obfity” (J 15,5). c.d. 

 
Za nami święta Bożego Naro-

dzenia. Rodzi się refleksja, na usta 
cisną się słowa Adama Mickiewicza  
„Wierzysz, że Bóg narodził się w 
Betlejemskim żłobie, lecz biada ci, 
jeśli nie narodzi się w tobie”. Jak 
daleko pozostałem od żłóbka, czy 
sercem dziecka przyjąłem Boga? Jako 
chrześcijanin mogę odpowiedzieć 
tylko - tak, sercem. A, że serce moje 
może być zatrute, ociężałe to i owo 
tak może dziwnie brzmieć. Życzliwy 
mi człowiek to zauważy i przyjdzie  
z pomocą, bo takiej potrzebuję. Ja, 
człowiek nie potrafię żyć sam, Bóg 
nie pragnie mojej samotności, 
podarował mi miejsce we wspólnocie 
- Kościele, uzdolnił do tworzenia tej 
najmniejszej wspólnoty jaką jest 
małżeństwo - „widzialny znak Bożej 
miłości”. Małżonkowie tworzący 
Ekipy doświadczają wspólnoty na co 
dzień, chociażby podczas małżeńskiej 
modlitwy, gdy jako ta najmniejsza 
wspólnota w łączności z innymi 
małżonkami odmawiają Magnificat  
w intencji małżonków na całym 
świecie. Są też takie chwile jak ta, gdy 
jako wspólnota END świętowaliśmy 
rocznicę podpisania Karty ruchu, gdy 
uczestniczyliśmy w Eucharystii 
sprawowanej pod przewodnictwem 
biskupa Józefa Kupnego dziękując za 

ruch, za to ogromne dobro dla 
małżonków. Jakże było miło gościć  
Biskupa przez te parę godzin.  

Wspólnota END gromadzi się  
w Imię Chrystusa, jesteśmy cząstką 
Kościoła. To poczucie jedności jest 
umocnieniem małżonków i pozwala 
zbliżać się do „żłóbka” coraz bliżej.      

Ojciec Kazimierz Lubowicki  
w książce „Życie małżeńskie uczynić 
Eucharystią” pisze:     

(...)Procesja zbliża się do ołtarza. 
Na ołtarzu płoną świece. Patrząc na 
nie uświadomcie sobie, że nie można 
być na Eucharystii i wyjść z niej 
takim samym. Każda świeca po 
Eucharystii jest trochę mniejsza i choć 
trochę bardziej rozgrzana płomieniem. 
Kochani małżonkowie! Wy też po-
winniście wracać z Eucharystii do 
domu trochę mniejsi. Kiedy bowiem 
patrząc na ołtarz widzicie jak Bóg 
miłuje, powinniście sobie uświada-
miać, że Wasza miłość w porównaniu 
z Jego miłością jest wciąż niedo-
skonała, wciąż za mała - jedno wielkie 
"nic". O, wy wszyscy, którzy przycho-
dzicie do kościoła pewni swojej 
miłości! O, wy - mężowie i żony - 
którzy przychodzicie na Eucharystię 
pewni, że miłujecie tak jak trzeba!  
O, wy wszyscy, którzy przychodzicie 
na Eucharystię zadowoleni z Waszej 
miłości, myśląc, że wystarczy kochać 
tak jak wy kochacie; że już bardziej 
nie można! Jak te świece odnosi się 
po Mszy Świętej do zakrystii trochę 
mniejsze, tak i wy wracajcie do 

Waszych domów mniej pewni, że 
Wasza miłość wystarczy! Wracajcie 
do Waszych domów zaniepokojeni 
bezmiarem Jego miłości. Zaniepoko-
jeni... O wy, którzy mieliście pokusy 
być zadowoleni ze swojej miłości  
i pewni, że ona jest taka wielka! Tutaj, 
na Eucharystii, odnajdujcie miarę 
miłości naprawdę wielkiej i uczcie się 
chylić przed prawdziwą Miłością 
swoje czoło i serce. Bóg jest Miłością! 
Właśnie tutaj odkrywacie, że Bóg jest 
Miło ścią. Tutaj odkrywacie, że nie ma 
miłości większej od tej, gdy ktoś życie 
swoje oddaje za swoich przyjaciół. 
Tutaj, na Eucharystii, pytajcie się 
zatem - pytajcie się samych siebie - 
czy wy, którzy jesteście dla siebie 
mężem i żoną, jesteście też dla siebie 
przyjaciółmi? Czy potraficie żyć obok 
siebie bliziutko, jaźń-przy-jaźni? Czy 
Wasze postępowanie pozwala Wasze-
mu współmałżonkowi powiedzieć 
Wam wszystko i przeżyć z Wami 
wszystko tak jak to przyjaźń umożli-
wia? O, jakże bolą mnie zawsze te 
zwierzenia, gdy żona mówi np.: "Nie 
powiedziałam mężowi, że wzięłam 
pieniądze, by dać memu bratu, który 
jest w potrzebie..." W takich sytu-
acjach człowiek chciałby wyjść  
z konfesjonału, przygarnąć tę kobietę 
do serca i powiedzieć: "Siostro kocha-
na! Jakież ty masz ciężkie życie! 
Jesteście małżeństwem, ale nie 
jesteście przyjaciółmi". Normalnie 
małżeństwo powinno się rodzić z 
przyjaźni. Wielu jednak nie zaznało, 

Equipes Notre - Dame  - 
ruch  duchowości  małżeńskiej 
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niestety, przyjaźni przed małżeń-
stwem. Gdybyście i wy należeli do 
grona tych nieszczęśliwych, to - choć 
jesteście już małżonkami - musicie 
dojść do przyjaźni ze sobą. Do 
przyjaźni. Jakże dotkliwie odczuwa 
się jej brak w małżeństwie! Ileż to 
razy małżonkowie muszą przeżywać 
różne sytuacje w samotności, bo 
wiedzą z doświadczenia, że druga 
strona wiedzieć o tym nie może, gdyż 
wtedy powstałby wielki problem 
małżeński. 

O, wy wszyscy, którzy przycho-
dzicie na Eucharystię pewni swojej 
miłości! Może pewni nawet z jakąś 
pychą i zarozumiałością! Wracajcie 
do Waszych domów mniejsi, mniej 
pewni, pokorniejsi, tak jak te świece 
odnosi się po Mszy do zakrystii 
zawsze mniejsze... 

Na ołtarzu czy obok ołtarza stoją 
kwiaty. Powinny to być najpiękniejsze 
kwiaty w okolicy. Po co potrzebne są 
kwiaty w kościele? Świece są 
potrzebne, aby dawały światło. Orga-
ny, żeby dawały muzykę. A po co są 
potrzebne kwiaty? Tak, macie rację! 
Bez kwiatów Eucharystia może się 
obyć. Kwiaty nie są potrzebne do 
ważności Eucharystii. A jednak są, 
aby nas uczyć bezinteresownego 
miłowania; aby nam przypominać, że 
miłość składa się również - może 
nawet przede wszystkim - z tysięcy 
rzeczy, bez których można by było się 
obejść. Można przecież się obejść bez 
pocałunku na dzień dobry. Można się 
obejść bez promiennych oczu. Można 
się obejść bez uśmiechu. Można się 
obejść nawet bez życzeń w dniu 
urodzin, imienin, czy w rocznicę 
ślubu. Bez tego wszystkiego można 
się obejść... Można się obejść w mi-
łości bez tysięcy drobiazgów, tylko 
czy warto?! Kwiaty mówią, że nie! 
Och, nie warto rezygnować z powie-
dzenia żonie: "Jesteś piękna". Nie 
warto rezygnować z zapytania: "Czy 
dobrze mi w tym krawacie?" Nie 
warto rezygnować! Nie warto! Ludzie 
kochani! Zapiszcie swoją miłość 
tysiącami na pozór bezużytecznych 

drobiazgów, bo bez nich Wasza mi-
łość będzie tylko szkieletem miłości. 
Będzie, ale będzie jej bardzo wiele 
brakowało. O, wy wszyscy, którzy 
swoją miłość przeżywacie od lat! Nie 
rezygnujcie z drobiazgów! 

Jest jeszcze jeden problem. 
Możecie pochodzić z takich rodzin, w 
których rezygnowano z drobiazgów. 
Może przez całe twoje dzieciństwo 
nie widziałeś, jak ojciec tulił twoją 
mamę. Może przez całe życie nie 
widziałeś tysięcy rzeczy, które zoba-
czyć trzeba, aby być normalnym w 
miłości; aby miłość objawiała się w 
tobie wszystkimi kolorami tęczy, 
wszystkimi odcieniami życia. Gdyby 
tak było, to pokazując ci kwiaty przed 
ołtarzem, chcę cię prosić z miłością, 
ale bardzo zdecydowanie: Zamknij 
rozdział twojej domowej miłości. 
Trzeba opuścić ojca twego i matkę 
twoją. Powtarzam: jeśli w twoim 
rodzinnym domu, na twoim podwór-
ku, czy w twoim środowisku był zły 
styl miłowania, styl miłości małżeń-
skiej, to trzeba go opuścić. Nie można 
się usprawiedliwiać przez całe życie: 
"Taki był mój dom". Dorosły czło-
wiek musi w którymś momencie sobie 
powiedzieć: "W moim domu było nie 
tak, jak trzeba. Ja muszę to ustawić 
inaczej" i musi podjąć walkę o kształt 
swojej miłości. 

Rozumiem, że wiele może cię 
usprawiedliwiać, ale my przecież nie 

szukamy tutaj usprawiedliwień. My 
szukamy sposobu, jak doprowadzić do 
szczytu naszą miłość. Oczywiście, 
przyznaję ci rację: Będziesz musiała, 
będziesz musiał więcej pracować nad 
kształtem swojej miłości niż ci, którzy 
mieli szczęście urodzić się w rodzi-
nach żyjących miłością na co dzień. 
Co z tego? Pracuj więcej! "Synowie 
tego świata są bardziej roztropni w 
rzeczach tego świata" (Łk 16,8). Jeżeli 
w rodzinnym spadku nie otrzymałeś 
pieniędzy, domu, czy czegokolwiek, 
to przecież wiesz, że sam musisz 
zdobyć to, czego rodzice nie potrafili 
albo nie mogli ci dać. Na tej samej 
zasadzie - pokazując kwiaty przed oł-
tarzem - mówię Ci: Przede wszystkim 
musisz zdobyć Miłość! Musisz 
nauczyć się kochać. Musisz nauczyć 
się patrzeć na ludzi jak na przyjaciół i 
nawiązywać przyjazne relacje. Musisz 
nauczyć się żyć tym tysiącem 
drobiazgów bezużytecznych, a do 
miłowania koniecznych.”  

c.d.n. 

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

Zapisy na stronie internetowej 
www.end.org.pl/formacja/rekolekcje/ 

Bernadka z Piotrkiem 
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11-13 marzec 
2011 r. Licheń 

Budowanie więzi 
małżeńskiej 

 

Jacek Pulikowski 

rekolekcje 

25 – 27 marzec 
2011 r. Porszewice 

Seksualność darem 
Boga 

 

O. Ksawery Knotz 

rekolekcje 

30 kwiecień – 
03 maja 2011 r. 

Żdżary/k 
Nowego 

Miasta nad 
Pilicą 

Komunikacja w 
rodzinie 

 

Ewelina i Robert 
Olendrowie 

rekolekcje  
z opieką dla 

dzieci 

17 – 19 
czerwiec 
2011 r. 

Kokoszyce 
k/Wodzisławia 
Śląskiego 

Powołani do miłości. rekolekcje 

 

„Miło ść nie oznacza emocjonalnego przemijania czy chwilowego oczarowania, ale wyraża wolę i odpowiedzialną 
decyzję związania się całkowicie „na dobre i na złe”. Jest darem z siebie samego drugiemu człowiekowi.”  

„Miło ść zmierza do jedności głęboko osobowej, która nie tylko łączy w jedno ciało, ale prowadzi do tego, by było 
tylko jedno serce i jedna dusza.”  

             Jan Paweł II  
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Społeczne przyzwolenie 
na „bylejako ść” zwi ązków; 
machni ęcie r ęki na to czy 
narzeczeni mieszkaj ą ze sobą 
bez ślubu itd.; problemy 
związane ze związkami nie-
sakramentalnymi niestety 
przenoszą si ę także na po-
dejście do Sakramentu 
Chrztu i zwi ązaną z nim po-
sług ą Rodziców Chrzest-
nych.  

Właśnie dlatego, że jest wiele 
małżeństw nazwijmy to problemo-
wych i z wiarą na bakier Kościół 
stawia przed mającymi być dopusz-
czonymi do godności ojca czy matki 
chrzestnych bardzo wysokie i jasne 
wymagania. Są one skąd inąd dla osób 
mocno wierzących zrozumiałe, a 
pozostali ciągle kombinują jak obejść 
te formalności. Celem artykułu nie 
jest sam chrzest święty, więc nie będę 
rozwodził się nad tym tematem a od 
razu przejdę do sedna sprawy. Kanon 
874 Kodeksu Prawa Kanonicznego w 
jasny i uporządkowany sposób precy-
zuje warunki, kto może zostać 
chrzestnym a więc: 

• być wyznaczonym przez przyj-
mującego chrzest, (jeśli jest to 
możliwe), lub przez jego rodzi-
ców, tego, kto ich zastępuje,  
a gdy ich nie ma, przez pro-
boszcza lub szafarza chrztu; 
/innymi słowy nie jest to osoba 
przypadkowa, tylko ktoś znany 
rodzicom lub kapłanowi/ 

• posiadać wymagane do tego 
kwalifikacje oraz intencję peł-
nienia tego zadania; /czyli chce 
być chrzestnym, nikt go do tego 
nie zmusza/  

• mieć ukończony szesnasty rok 
życia, /chociaż biskup diece-
zjalny może określić inny wiek,  
a nawet proboszcz czy szafarz 
mogą dla słusznej przyczyny do-
puścić wyjątek w tym wzglę-
dzie/;  

• być praktykuj ącym katolikiem, 
po I Komunii św., bierzmowa-
nym, prowadzić życie zgodne  
z wiarą i odpowiadające tej 
ważnej funkcji;  

• nie być ojcem lub matką przyj-
mującego chrzest; /innymi sło-
wy rodzice dla swojego dziecka 
nie mogą być zarazem chrzest-
nymi/ 

• być wolnym od jakichkolwiek 
kar kościelnych, zgodnie  
z prawem wymierzonych czy 
deklarowanych, /nie wypisali 
się z Kościoła, nie ciąży na nich 
ekskomunika np. za dokonanie 
aborcji itd./ 
Wymagania te trzeba brać ra-

zem, czyli chrzestni muszą spełniać 
wszystkie wymagania wyliczone  
w tym punkcie prawa. Skoro kandy-
daci na chrzestnych winni być katoli-
kami wyznającymi swą wiarę życiem 
zgodnym z nauką Kościoła, nie może 
dziwić fakt, że nie dopuszcza się do 
pełnienia tej funkcji osób żyjących  
w związkach niesakramentalnych, czy 
młodzieży, która odmawia uczest-
nictwa w katechizacji, mimo, że ze 
względu na swój wiek i naukę w szko-
le średniej powinna w niej uczestni-
czyć. Nie jest wystarczającym jak 
ktoś próbuje przekonać księdza do 
danego kandydata stwierdzając, że 
„on/ona jest naprawdę dobry/dobra”; 
bo to tak jakby żądać by kochającym 
się trzynastolatkom udzielić ślubu, na 

zasadzie, „że oni się naprawdę ko-
chają”. 

Wyżej wymienione prawo nie-
stety nie dopuszcza w tym względzie 
wyjątków a proponowanie by ktoś był 
tylko „Świadkiem Chrztu” zamiast 
„Chrzestnym” jest prawnym naduży-
ciem. 

Bywają sytuacje, że ktoś ma 
trudność w znalezieniu drugiego 
chrzestnego; stąd warto przypomnieć, 
że wspominany już Kodeks Prawa 
Kanonicznego w punkcie 872 i 873 
precyzuje, że wystarczy jeden 
chrzestny; nie potrzeba dwóch. Cza-
sami rodzice mają zapytanie skoro, 
żaden mężczyzna nie jest chętny do 
tej roli i posługi czy mogą być dwie 
kobiety (lub na odwrót dwóch męż-
czyzn)? Otóż prawo jasno stwierdza, 
że jeśli jest dwoje chrzestnych to 
musi to być para: on i ona.  

Budzi także wszelkie wątpliwo-
ści praktyka, że wybiera się chrzest-
nego z daleka np. z zagranicy i ma on 
problemy przybyć na ceremonię i ktoś 
prosi by był to chrzestny na odległość. 
Jest to także niedopuszczalne, ponie-
waż jednym z istotnych zadań 
chrzestnego jest to by wraz z rodzi-
cami przedstawiał (w czasie ceremo-
nii) dziecko do chrztu, jak również  
w czasie tej ceremonii ślubował swoje 
zobowiązania.  

Rozumiejąc doniosłe znaczenie 
chrzestnego w życiu osoby ochrzczo-
nej widzimy, że jego wybór nie może 
być przypadkowy. Trzeba znaleźć 
kandydata, który dzięki swojej wierze 
i sposobowi życia będzie umiał dawać 
właściwe świadectwo umacniające 
osobę ochrzczoną na jej drodze wiary. 
I nie obrażajmy się także na kapłana, 
który mówi czasami „nie” wszak też 
jest stróżem Kościelnego Prawa. 

     
  Ks. Ireneusz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chrzestnym być… 

Stare samotne drzewo 
************     

Stare sam otne drzew oStare sam otne drzew oStare sam otne drzew oStare sam otne drzew o      

WWWW śród polnych w iejskich drógród polnych w iejskich drógród polnych w iejskich drógród polnych w iejskich dróg     

Sam otne drzew o stoi Sam otne drzew o stoi Sam otne drzew o stoi Sam otne drzew o stoi     

 Stare, lecz odw a Stare, lecz odw a Stare, lecz odw a Stare, lecz odw ażnenenene     ----  n iczego si n iczego si n iczego si n iczego się n ie boi. n ie boi. n ie boi. n ie boi.     

Staw ia opór w iatrow i Staw ia opór w iatrow i Staw ia opór w iatrow i Staw ia opór w iatrow i     

Co go do ziem i przygina, Co go do ziem i przygina, Co go do ziem i przygina, Co go do ziem i przygina,     

TakTakTakTakże trzym a sie trzym a sie trzym a sie trzym a się dziarsko dziarsko dziarsko dziarsko     

k iedy nadchodzi zim a.kiedy nadchodzi zim a.kiedy nadchodzi zim a.kiedy nadchodzi zim a.    

    

        

    

Stoi i n ie narzekStoi i n ie narzekStoi i n ie narzekStoi i n ie narzek a na toa na toa na toa na to ,,,,  co los m u zg co los m u zg co los m u zg co los m u zgooootow ał,tow ał,tow ał,tow ał,     

Sam o w  szczerym  polu  jak osam otniSam o w  szczerym  polu  jak osam otniSam o w  szczerym  polu  jak osam otniSam o w  szczerym  polu  jak osam otnioooona w dow a.na w dow a.na w dow a.na w dow a.    

Z  tego Z  tego Z  tego Z  tego m orał taki,m orał taki,m orał taki,m orał taki,    że stare drzew o potrzebne,e stare drzew o potrzebne,e stare drzew o potrzebne,e stare drzew o potrzebne,     

W  koronie tego drzew a rodzW  koronie tego drzew a rodzW  koronie tego drzew a rodzW  koronie tego drzew a rodzą si si si się ptaki podnie ptaki podnie ptaki podnie ptaki podniebbbbne.ne.ne.ne.     

A  takA  takA  takA  także zme zme zme zmęczony przechodzieczony przechodzieczony przechodzieczony przechodzień, usi, usi, usi, usiądzie w  jego cidz ie w  jego cidz ie w  jego cidz ie w  jego cie-e-e-e-

niu  szukajniu  szukajniu  szukajniu  szukając ochłody, c ochłody, c ochłody, c ochłody,     

  by m óc si  by m óc si  by m óc si  by m óc się ch ch ch ch lebem  posililebem  posililebem  posililebem  posilić i z im nej napi i z im nej napi i z im nej napi i z im nej napić w w w w oooody.dy.dy.dy.     

                                       Maria Ignacek 
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Brazylia to ogromnie roz-
legły kraj le żący w centralno - 
zachodniej częś ci Ameryki 
Południowej. W brazylijskich 
miastach cywilizacja jest 
bardzo zbli żona do europej-
skiej, ale jeszcze w latach 
siedemdziesi ątych ubiegłego 
stulecia w terenie ludzie żyli 
jak Europejczycy 500 lat te-
mu. Bowiem jeszcze w 
pierwszej połowie XIX stu-
lecia kraj ten był bardzo sła-
bo zaludniony. Zanim odkryli 
Brazyli ę Portugalczycy, była 
ona zasiedlona przez ko-
czownicze plemiona Indian. 
Obecnie stanowi ą oni tylko 
1% ogółu ludno ści. 

W celu zagospodarowania nie-
zamieszkałych terenów, głównie na 
południu kraju, rząd wydał rozporzą-
dzenie, że każdy chcący osiąść  
w Brazylii otrzyma darmowy przejazd 
i bezpłatne nadanie ziemi. Jednymi  
z pierwszych, którzy odpowiedzieli na 
ten apel, byli Niemcy, a wśród nich 
Ślązacy spod Wrocławia żyjący  
w granicach Niemiec. Do nich dołą-
czyło w 1869 kilkanaście rodzin  
z Górnego Śląska. Wszyscy osiedlili 
się w stanie Parana, którego stolicą 
jest Kurytyba. Fala imigrantów stale 
rosła i osiągnęła szczyt w 1891. Wte-
dy przybyło tu dużo Polaków z Galicji 
Wschodniej. Do Brazylii przybyli 
także emigranci z innych krajów Eu-
ropy i Azji. W trosce o opiekę dusz-
pasterską w ślad za emigracją ludzi 
świeckich udawali się kapłani. 

Jednym z nich był ks. Ludwik 
Bronny pochodzący ż Szerokiej. 
Przedtem skończył studia filozo-
ficzno-teologiczne w Krakowie, gdzie 
w roku 1903 przyjął święcenia ka-
płańskie w katedrze wawelskiej. Pięć 
lat później udał się za głosem sumie-
nia do Brazylii, aby pełnić posługę 
kapłańską wśród Polonii w Paranie. 
Pełnił ją w dwóch kolejnych para-
fiach, a po 20 latach został przełożo-
nym polskich księży wincentynów  
i dyrektorem sióstr miłosierdzia. 

W okresie od 1953 – 56  ks. 
Bronny pełnił również funkcję pierw-
szego rektora Polskiej Misji Katolic-
kiej w Brazylii. Tu należy wspomnieć, 

w jakich okolicznościach powstała ta 
misja. Dnia 1 sierpnia 1952 r. papież 
Pius XII wydał Konstytucję Apostol-
ską, której celem była troska o dobro 
duchowe emigrantów. Konstytucja 
regulowała duszpasterstwo wśród 
emigrantów różnej narodowości na 
całym świecie. Dokument papieski 
zobowiązywał miejscowych ks. bi-
skupów ordynariuszy do zapewnienia 
emigrantom opieki duszpasterskiej. 

Na wniosek arcybiskupa Józefa 
Gawliny rezydującego w Rzymie,  
4 lutego 1953 r. ks. L. Bronny został 
mianowany rektorem Polskiej Misji 
Katolickiej w Brazylii i zarazem jej 
opiekunem. Ks. Bronny był bardzo 
aktywnym kapłanem, prowadził bu-
dowę kościoła pw. św. Wincentego w 
Kurytybie, seminarium zgromadzenia 
w Kurytybie i w Arancaria a także 
domu centralnego misji i drukarni, 
gdzie wydawano czasopismo „Lud”. 
Ponadto był odpowiedzialny za wy-
konanie planów budowy kurii arcybi-
skupiej w Kurytybie, licznych ko-
ściołów, kolegiów i sierocińców. 
Osobiście doglądał realizacji tych 
planów. Oprócz tego w archidiecezji 
kurytybskiej pełnił funkcję konsul-
tanta. Często udawał się z misjami, 
które głosił na południu Brazylii 
wśród polskich kolonistów. 

Ks. L. Bronny w Brazylii spędził 
62 lata. Miał żelazne zdrowie, nie-
złomny charakter i nieugiętą wolę. 
Nadzwyczaj ludzki, przystępny pozy-
skiwał ludzi dla sprawy Bożej i polo-
nijnej. Niezwykła pamięć do nazwisk 
i wydarzeń ułatwiała mu pracę jako 
budowniczego i duszpasterza. Odzna-
czał się doskonałą znajomością bota-
niki, historii i geografii. Poświęcił się 
bez reszty dla sprawy Kościoła i Po-
lonii, wśród której duszpasterzował. 

Pod koniec życia prawie cztery 
lata był przykuty do łóżka, częściowo 
sparaliżowany i niewidomy. Zmarł w 
Kurytybie 23 września 1970 r. W jego 
pogrzebie brało udział 4 biskupów, 
dziesiątki księży, wiele sióstr zakon-
nych, przedstawiciele władz powiato-
wych, stanowych i federalnych oraz 
ogromne rzesze ludzi. 

Sylwetkę śp. ks. L. Bronnego nad 
grobem przedstawił były poseł polski 
dr Roguski. Postać zmarłego ukazał 
jako giganta działającego na polu 
charytatywnym i społecznym. Podkre-

ślił, że ten wielki Ślązak odznaczał się 
umiłowaniem Ojczyzny, wiary ojców 
i bezprzykładną służbą dla drugich. 
Wartości te wyniósł z domu rodzin-
nego w Szerokiej. 

W czasie i po zakończeniu II 
wojny światowej nastąpiła nowa fala 
uchodźcza Polaków do tego kraju 
tych, którzy nie potrafili się znaleźć w 
komunistycznej rzeczywistości. Ko-
ściół w Polsce nie zostawił ich bez 
opieki duchowej. Ks. kardynał Józef 
Glemp w czasie podróży duszpaster-
skiej do Brazylii w 1984 tak przema-
wiał między innymi słowy: „ Mamy 
tu cały szereg zgromadzeń żeńskich i 
męskich, które wspierały te kamienie 
polskie wkładane w mozaikę obrazu 
brazylijskiego. Jednym ze współtwór-
ców tego dzieła był kardynał August 
Hlond. Jeszcze przed wojną podjął 
myśl, żeby wspomagać poprzez dusz-
pasterstwo cały ruch emigracyjny. 

Do Brazylii w celach misyjnych 
udał się w 1974 ks. Walenty Nogły ze 
Świerklan. W liście tak pisze o swoim 
postanowieniu: „Wiem, że moim wy-
jazdem zadałem ból moim Rodzicom, 
Rodzeństwu, ale tak trzeba było. Sko-
ro jestem księdzem, to musiałem przy-
jechać do Brazylii, bo tutaj jestem 
bardziej potrzebny, na moją posługę 
kapłańską czeka tu więcej ludzi niż  
u nas. Mam nadzieję, że do takiego 
samego stwierdzenia dojdą, a może 
już doszli, moi najbliżsi.” 

Ks. Walek rozpoczął pracę w 
mieście municipialnym (odpowiednik 
miasta powiatowego), ale poznał 
realia panujące na wsiach z dala od 
miast, więc pisze „.…Niektórzy 
mieszkają jeszcze w ziemiankach, na 
polepach. A kraj jest olbrzymi, piąty 
co do wielkości na świecie, 27 razy 
większy niż Polska, liczy około 174 
milionów mieszkańców. Pierwsi 
mieszkańcy – Indianie żyli z rolnictwa 
i rybołówstwa, inni z myślistwa i zbie-
ractwa. Mieszkali w szałasach i często 
się przemieszczali, żyli bardzo prymi-
tywnie. Pierwsi Europejczycy w licz-
bie 1200 przypłynęli tu w 1500 roku z 
Portugalii, postawili krzyż i ziemia 
została określona mianem Świętego 
Krzyża. Były to początki kolonizacji. 
Koloniści liczyli na wielkie bogactwa 
tego kraju. Najpierw wyeksploatowali 
drzewo brazylijskie służące do wytwa-
rzania czerwonego barwnika, potem 

Nasi księża w Brazylii  
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czerpali zyski z trzciny cukrowej, 
potem ze złota i diamentów odkrytych 
tam w wielkich ilościach. Dobrze żyło 
się tam jednak tylko nielicznym, na 
których pracowali czarni niewolnicy. 
Ogromna różnica w zamożności 
mieszkańców tego kraju pozostała do 
dzisiaj. 

Polacy są tam rolnikami posia-
dającymi przeważnie powyżej 50 ha 
ziemi, w tym las. W porównaniu z tym, 
co mieli w Polce, jest to dużo, ale 
tamtejsza ziemia wymaga większej 
pracy i to przez okrągły rok, bo nie 
ma tam zimy. Śnieg nie spada nigdy. 
Są natomiast wiecznie zielone drzewa 
liściaste. Imigranci uprawiają fasolę, 
ryż, kukurydzę, kawę, maniok i ba-
wełnę a także winogrona, pomidory, 
arbuzy, trzcinę cukrową. Za pośred-
nictwem stowarzyszenia małych rolni-
ków otrzymują materiał siewny, ma-
szyny, traktory. Jedzenia mają pod 
dostatkiem, ale brakuje im pieniędzy, 
bo płody rolne są tanie. Mogą się 
objadać pomarańczami, których jest 
 w bród. Najczęściej uprawiają kawę 
i hodują czarne świnie, które same 
żywią się w lesie i na polach kukury-
dzy, stamtąd bezpośrednio są dostar-
czane do rzeźni w mieście. Dzieci 
imigrantów urodzone już w Brazylii 
często opuszczają wieś, przenosząc się 
do miast, nieraz bardzo odległych od 
rodzinnej wioski w buszu, bo w mia-
stach życie jest łatwiejsze. Urywa się 
przez to więź rodzinna, jaką my sobie 
cenimy. Brazylia, jaką my oglądamy  
w filmach, zwłaszcza serialach, czy 
słynny karnawał brazylijski jest dla 
nikłego procentu mieszkańców tego 
rozległego kraju. 

Municipio liczy około 1300 km 
kwadratowych. Parafia jest większa, 
bo obsługujemy część parafii sąsied-
niego municipium. Na terenie parafii 
znajduje się jeden kościół macierzysty 
i około 60 kaplic i szkół. Do większych 
skupisk jeździmy raz w miesiącu, do 
mniejszych raz na dwa, trzy czy więcej 
miesięcy.(Ks. Walek jeździł już samo-
chodem, ks. Bronny na koniu – przy-
pisek HB). Piszę ciągle w liczbie 
mnogiej, bo jest nas dwóch – ks. pro-
boszcz i ja – wikary. Nasze miasto 
liczy jakieś 10 tys. ludzi (może mniej, 
może więcej, zresztą któż to wie?)  
Jest otoczone lasami, do których 
strach jest wejść z obawy przed ko-
brami i innymi stworzeniami. Gdyby 
nawet chciało się wejść, to nie można, 
bo człowiek stanie bezradny przed 
murem trawy, krzewów, drzew. Jeśli 

ludzie chcą przemienić las w pole 
uprawne, to las podpalają. Jest to 
jedyna broń przeciw bujnej roślinno-
ści. Popiół drzewny stanowi nawóz; 
kiedy ziemia się wyjałowi, zostawiają 
ją odłogiem na parę lat, aż znowu 
zarośnie młodymi drzewkami, które 
znowu użyźnią glebę. Ziemia uprawna 
rodzi przez cały rok. 

Tutejsi ludzie są prawie wszyscy 
ochrzczeni. Wiele jest spirytystów, itp. 
Ludzie – katolicy, zwłaszcza potom-
kowie dawnych niewolników, zatrzy-
mują swoje pogańskie wierzenia, 
praktyki. O szczegółach trudno mi coś 
napisać.  

Od pierwszego dnia odprawiam 
Mszę w języku portugalskim (Jest to 
język urzędowy). Istnieje różnica mię-
dzy prawdziwie portugalskim a bra-
zylijskim. Każdy mówi tu po swojemu. 
Język hiszpański od portugalskiego 
różni się mniej niż nasz od czeskiego. 
Z Polakami rozmawiam tylko po pol-
sku; tak w rozmowach prywatnych, 
jak i oficjalnych w większych skupi-
skach Polaków, z Brazylijczykami, po  
brazylijsku. Chodzę ubrany w kolo-
rowe spodnie i koszule oraz swetry. 
Dnie są tu gorące, ale o zmroku robi 
się chłodno. Do ołtarza wychodzę  
w albie i ze stułą na karku; w tym 
również jest gorąco. 

Wstaję o godz. 6.30, o 7.00 – 
śniadanie, o 8.00 Msza w kościele, po 
niej wyjazd do kaplicy czy szkoły, 
które oddalone są od miasta od 8 do 
ponad 30 km. Wraca się około 13.00 – 
15.00. Potem jest praca kancelaryjna, 
zaś o 19.00 Msza wieczorna, kolacja 
o 20.00. Od 21.00 do 1 – 2.00  piszę 
listy. W niedzielę robimy nieraz ponad 
100 km, czasem mniej.” 

W czasie ostatniej rozmowy ks. 
Walenty wspomniał, że każdy przy-
jazd kapłana do wioski jest dla jej 
mieszkańców wielką uroczystością; 
można ją przyrównać do naszego 
odpustu. Po Mszy wszyscy zasiadają 
do wspólnej uczty, którą parafianie 
wcześniej przygotowują, a imprezy – 
festyny z okazji obecności na miejscu 
księdza są sponsorowane przez miej-
scowych magnatów. Zyski z festynów 
idą na utrzymanie księdza oraz ko-
ścioła. Ksiądz cieszy się tam po-
wszechnym szacunkiem. Z diecezji, 
gdzie duszpasterzował ks. Walek, 
wyświęcono dwóch kapłanów tubyl-
ców. Zmarłych mieszkańcy odległych 
wiosek grzebią sami i to do 24 godzin. 
Na trzech księży przypada tam oprócz 
kościoła parafialnego około 30 

wspólnot. Gdzie brak kościoła i ka-
plicy, ksiądz podczas wizyt we 
wspólnocie odprawia Mszę i inne 
obrzędy w szkole.  

W Brazylii ks. Walenty pracował 
jako misjonarz przez 26 lat. Zmarł 
krótko po odwiedzinach u rodziny w 
Świerklanach w 2000 roku, w wieku 
62 lat. Został pochowany w Brazylii. 

Brazylijski kościół jest obecnie 
największą narodową wspólnotą 
wiernych na świecie. Obecnie Polonia 
liczy wg różnych źródeł od 150 tys. 
do 800 tys. Najwięcej Polaków jest 
nadal w Paranie. 

                                                                                     
Helena Białecka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27 marca 2011 r. przy-

pada 25. rocznica święceń 
kapłańskich ks. Proboszcza 
Krzysztofa Błotko.  

Z tej okazji ju ż dzisiaj 
składamy szanownemu Ju-
bilatowi najserdeczniejsze 
życzenia, zapraszaj ąc do 
modlitwy w Jego intencji w 
niedziel ę 27 marca podczas 
Mszy św. o godz. 11.30 
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 2006 2007 2008 2009 2010 

Chrzty św. 130 135 146 144 134 

I Komunia św. 107 
(11 wcz) 

103 
(14 wcz) 

81 
(7 wcz) 

102 
(5 wcz) 

89 
(11 wcz)  

Bierzmowanie 176 323 
(2 rocz.) 

— 147 141 

Śluby 76 70 73 81 86 

Odwiedziny 
chorych 756 770 826 847 845 

Sakrament 
chorych 80 90 90 85 92 

Rozdzielone 
Komunie św. 

205 000 190 000 190 000 180 000 190 000 

Pogrzeby 96 86 80 91 95 

Obecno ść na 
Eucharystii 4 700 4 800 ok. 

4700 
ok.  

4 500 
ok.  

4 150 

 
 

 
 
 
 
 
 

Organizowany, jak co ro-
ku przez Akcj ę Katolick ą, 
Konkurs Szopek Bo żonaro-
dzeniowych, odbył si ę w bar-
dzo skromnym wymiarze. Do 
konkursu zgłoszono tylko 5 
szopek. Odst ąpiono wi ęc od 
kwalifikowania do pier-
wszego i kolejnych miejsc, a 
wszyscy autorzy – uczestnicy 
konkursu zostali nagrodzeni.   

Mimo tych kilku szopek, uczest-
nicy nabożeństw szopki oglądali i 
podziwiali. Znaczna ich liczba za 
najładniejszą szopkę wybrała tę wy-
konaną, przez Anitę i Wiktorię Kuna, 
którym przyznano też dodatkowo 
nagrodę publiczności. Jeszcze raz 
gratulujemy wszystkim uczestnikom 
konkursu i zapraszamy do kolejnych 
konkursów. Z pewnością już nie szo-
pek z uwagi na tak skromne ostatnio 
zainteresowanie, ale innych konkur-
sów, które na pewno wzbudzą szersze 
zainteresowanie dzieci i rodziców. 

 
           Organizatorzy Konkursu 

 
 
 

Ziarenka Miło ści 
* 

Z iarenka M iłoZ iarenka M iłoZ iarenka M iłoZ iarenka M iłości sypici sypici sypici sypiące sice sice sice się    

w  klepsydrze w  klepsydrze w  klepsydrze w  klepsydrze życiayciayciaycia ,,,,     

dziedziedziedzień po dniu odm ierzaj po dniu odm ierzaj po dniu odm ierzaj po dniu odm ierzają czas czas czas czas     

m arzeniam i płm arzeniam i płm arzeniam i płm arzeniam i płyyyynnnnącym i z  serca.cym i z  serca.cym i z  serca.cym i z  serca.     

M iłoM iłoM iłoM iłość lubi by lubi by lubi by lubi być w w w w śród  ludzi,ród  ludzi,ród  ludzi,ród  ludzi,     

którzy szukajktórzy szukajktórzy szukajktórzy szukają jej jej jej jej     

jak  zagin ionego skarbu,jak  zagin ionego skarbu,jak  zagin ionego skarbu,jak  zagin ionego skarbu,    

a ona w ystaw ia sia ona w ystaw ia sia ona w ystaw ia sia ona w ystaw ia się na  na  na  na św iatłow iatłow iatłow iatło     

jak  bezcenna perła,jak  bezcenna perła,jak  bezcenna perła,jak  bezcenna perła,     

która stara siktóra stara siktóra stara siktóra stara się zw róci zw róci zw róci zw rócić        

spojrzenie na najcenniejszy skarb,spojrzenie na najcenniejszy skarb,spojrzenie na najcenniejszy skarb,spojrzenie na najcenniejszy skarb,     

jak im  jest jakim  jest jakim  jest jakim  jest nasze nasze nasze nasze życieycieycieycie     

dane przez  B oga.dane przez  B oga.dane przez  B oga.dane przez  B oga.    

    

Stefania Gierłowska 
 

 
 

Statystyka parafialna 
za rok 2010 

Parafialny  
konkurs szopek 
- rozstrzygnięcie 

Koło Charytatywne w Gimnazjum nr 7 w Rybniku składa ser-
deczne podziękowania dla niżej wymienionych osób za dar serca 

i okazaną pomoc w przygotowaniu świątecznych paczek: 
 

* Sklep ogólnospożywczy "ARO" - Pani Grażyna Stacha 
* Apteka "AVE" - Państwo Szulc 
* F.H.U."AJK" - Pani Agnieszka Jucewicz-Kuźnikowska 

Bóg zapłać! 
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1. Der Antoni 79 lat 
2. Kuczera Alfred 89 lat 
3. Czarnecki Ireneusz 47 lat 
4. Grzybek Aleksander 60 lat 
5. Szewczyk Roman 56 lat 
6. Pitek Maria 53 lata 
7. Grzesica Danuta 52 lata 
8. Gawłowski Adam 54 lata 
9. Feliks Janusz 53 lata 
10. Dronia Bożena 51 lat 
11. Tlałka Lidia 89 lat 
12. Hartman Klara 82 lata 
13. Zając Eugeniusz 78 lat 
14. Brząkalik Rajmund 74 lata 
15. Cichy Barbara 43 lata 
16. Sołtys Anna 60 lat 
17. Grzesica Matylda 86 lat 
18. Wawoczny Jadwiga 83 lata 
19. Nowrot Maria 81 lat 
20. Kochanowski Ryszard 63 lata 
21. Kwoka Mirosław 48 lat 
22. Półtorak Danuta 52 lata 
23. Dziwoki Eleonora 71 lat 
24. Szulik Franciszek 85 lat 
25. Kozik Kazimierz 73 lata 
26. Jendrichowska Alina 49 lat 
27. Gruszczyk Zofia 93 lata 
28. Jaroński Ryszard 48 lat 
29. Stafarczyk Elżbieta 98 lat 
30. Kaiserek Reinhold 70 lat 
31. Piątek Sylwester 78 lat 
32. Buchalik Alojzy 77 lat 
33. Jan Motyka - noworodek 
34. Maciończyk Zbigniew 47 lat 
35. Chrószcz Izydor 81 lat 
36. Kaizek Teresa 61 lat 
37. Abrachamczyk Aniela 86 lat 
38. Hoszek Antoni 76 lat 
39. Matuszczyk Walter 68 lat 
40. Misala Jan 54 lata 
41. Cincio Stanisław 61 lat 
42. Zdziebłowski Henryk 55 lat 
43. Oślizlok Franciszka 53 lata 
44. Sobik Elżbieta 62 lata 
45. Zniszczoł Zygfryd 75 lat 
46. Oleś Danuta 55 lat 
47. Zemła Jerzy 53 lata 
48. Gomółka Aniela 74 lata 

49. Plekaniec Leon 47 lat 
50. Zimończyk Arkadiusz 33 lata 
51. Joszko Helena 86 lat 
52. Smołka Ludwik 78 lat 
53. Matuszek Maria 68 lat 
54. Szyroki Henryk 50 lat 
55. Kuczera Agnieszka 33 lata 
56. Przeliorz Józef 75 lat 
57. Merkel Jan 71 lat 
58. Matuszczyk Ryszard 40 lat 
59. Janus Dorota 75 lat 
60. Niemiec Stefania 59 lat 
61. Harnasz Janina 76 lat 
62. Wasilewski Tomasz 47 lat 
63. Sobik Radosław 22 lata 
64. Matuszczyk Małgorzata 66 lat 
65. Lip Józef 77 lat 
66. Podlińska Berta 67 lat 
67. Karpińska Helena 74 lata 
68. Bortlik Wanda 83 lata 
69. Nikel Maria 73 lata 
70. Kuśka Maria 90 lat 
71. Mura-Liszka Wanda 87 lat 
72.  Fejdasz Walentyna 81 lat 
73. Oleś Nikodem 80 lat 
74. Garus Maria 63 lata 
75. Kania Józef 60 lat 
76. Malinowski Kazimierz 50 lat 
77. Maciończyk Anna 74 lata 
78. Lewandowski Wiesław 76 lat 
79. Baron Gertruda 51 lat 
80. Klimek Erwin 68 lat 
81. Podleśny-Małeszczyk Alina 44 lata 
82. Piecha Alfred 73 lata 
83. Winkler Benedykt 56 lat 
84. Stajer Helena 86 lat 
85. Świercz Zofia 77 lat 
86. Sobik Norbert 71 lat 
87. Musioł Anna 85 lat 
88. Cichos Zygfryd 68 lat 
89. Knapek Antoni 69 lat 
90. Wronka Aleksandra 40 lat 
91. Lach Antoni 76 lat 
92. Smoczyńska Urszula 54 lata 
93. Kocztorz Stefania 80 lat 
94. Chmielewski Józef 75 lat 
95. Szymanek Helena 86 lat 

 

„Ja jestem  zm artw ychw staniem  i życiem . 

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

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

(J 11,25-26) 

Odeszli do Pana  
w roku 2010 
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„Wy jeste ście nadziej ą 
Kościoła i świata - wy jeste-
ście moj ą nadziej ą" - Jan 
Paweł II mówił tak do ludzi 
młodych. Dlatego te ż swoj ą 
wypowied ź chcę rozpocząć  
właśnie od tego, co mówi o 
patriotyzmie nasza młodzie ż. 
Patriotyzm to dla mnie: mi-
łość do Ojczyzny, pami ęć o 
niej, nie wstydzenie si ę kraju 
swojego pochodzenia, dba-
nie o Polsk ę.  

Uczymy się tego głównie  
w domu rodzinnym, w szkole, Koście-
le, od starszych osób, które przeżyły 
czasy wojny i opowiadają o trudach 
tych doświadczeń. Od tych, którzy 
„solidarnie” walczyli o wolna Polskę 
już po wojnie. Najważniejszy jest 
jednak dom rodzinny – podkreślają 
młodzi ludzie – gdy uczestniczy się 
we Mszach świętych za Ojczyznę, 
wywiesza flagę czy śpiewa hymn  
z zachowaniem odpowiedniego sza-
cunku, ze czcią wspomina o ludziach, 
którzy oddali życie za naszą wolność. 
Szkoła też jest ważna, bo podejmuje 
różne inicjatywy, np. konkursy o 
tematyce patriotycznej, uroczyste 
akademie… Tyle nasza młodzież.  

A z nazwy… 

Patriotyzm to pełna szacunku 
postawa wobec Ojczyzny, jej historii, 
symboli państwowych, prawa stano-
wionego, ludzi, dóbr materialnych, 
itp. Postawa troski i miłości wobec 
tego, co tę Ojczyznę tworzy.  

Ojczyzna to państwo – forma 
organizacji, która służy dobru swoich 
obywateli (narodu). Państwo może też 
być pojmowane, jako umowa między 
obywatelami, w świetle której rezy-
gnują oni częściowo z własnej wolno-
ści dla dobra ogółu.  

Państwo oczekuje od swoich 
obywateli lojalności, trzeba jednak, by 
samo wywiązywało się dobrze ze 
swoich obowiązków wobec narodu. 
Niestety w naszej Ojczyźnie nie zaw-
sze bywało to sprawą prostą i oczywi-
stą.  

Lata zaborów i okupacji wy-
krzywiły nasze podejście to państwa. 
Przez długi czas, bowiem to właśnie 
opór wobec władzy był uważany za 
największy przejaw bohaterstwa i 
patriotyzmu. Może dlatego wielu 
młodych ludzi nie potrafi się odnaleźć 
w wolnej już Ojczyźnie i ucieka w 
świat „za chlebem”, zapominając kraj 
swojego urodzenia. Uważa, że nie ma 
tu czego szukać.  

Niektórzy jednak - dostrzegając 
oczywiście, że nie jest całkiem „kolo-
rowo” - mimo wszystko pielęgnują w 
pamięci ducha historii, ducha walki 
przeszłych pokoleń, może nieraz bar-
dzo dawnych, ale tego ducha walki o 
lepsze podtrzymują w sobie.  

Kilka zdań z listu jednego z pol-
skich biskupów: 

„Sześćset lat temu przez czer-
wieński most i północne Mazowsze, 
w stronę Grunwaldu i Malborka, nie 
ciągnęła jakaś nieokreślona, anoni-
mowa Polska, ale Polska chrześcijań-
ska. Ta Polska pamiętała jeszcze po-
grzeb świętej królowej Jadwigi – 
młodej władczyni. Dzięki dojrzałemu 
rozumieniu swojej wiary św. Jadwiga 
umiała dostrzegać i cenić godność 
każdego człowieka” - czytamy w 
liście. 

 W liście biskup podkreśla, że na 
czele Polski stał wtedy chrześcijański 
król Władysław Jagiełło: „Także on, 
przygotowując się do wojny polsko-
krzyżackiej, pokazał, w jaki sposób 
łączyć sprawy doczesne, takie jak 
zdobycie pożywienia dla wojska czy 
zapewnienie mu bezpiecznej prze-

prawy przez Wisłę, ze sprawami du-
chowymi. Z modlitwy czerpał on 
światło Boże, by prawa, które wydaje, 
odzwierciedlały godność człowieka, a 
rządzenie było służbą”. 

 „Obchodząc sześćsetną rocz-
nicę victorii grunwaldzkiej, przywo-
łujemy w naszej pamięci chrześcijań-
ską Polskę sanktuariów na Świętym 
Krzyżu i w Czerwińsku, Polskę ide-
ałów rycerskich i Polskę Jagiellonów, 
która wkrótce przekształciła się w 
potężną Rzeczpospolitą Obojga Naro-
dów. Dajemy wyraz pragnieniu, aby 
także w naszym pokoleniu trwały 
wartości, którymi kierowali się nasi 
katoliccy władcy; aby trwała Polska 
ludzi wierzących, mądrych i miłosier-
nych; Polska ludzi sumienia i ludzi 
ducha; Polska, w której Chrystus, 
Ewangelia i głos Ojca Świętego nadal 
są szanowane, a nie usuwane w cień, 
więcej – ośmieszane”. 

A na sam koniec słowa Chrystusa, 
tak ku refleksji… 

„Wiecie, że ci, którzy uchodzą 
za władców narodów, uciskają je,  
a ich wielcy dają im odczuć swą wła-
dzę. Nie tak będzie między wami. 
Lecz kto by między wami chciał się 
stać wielki, niech będzie sługą wa-
szym. A kto by chciał być pierwszym 
między wami, niech będzie niewolni-
kiem wszystkich. Bo i Syn Człowie-
czy nie przyszedł, aby Mu służono, 
lecz żeby służyć i dać swoje życie na 
okup za wielu”. 
 
Obyśmy tak myślących polityków 
kiedyś doczekali i oby trwała nasza 
Polska: wierząca, uczciwa, mądra  
i miłosierna… 

                Jola (Akcja Katolicka) 
 

W obecnym roku 2011 w 
okresie od 18 do 25 stycznia 
przeżywali śmy kolejny „Ty-
dzień modlitw o jedno ść 
wszystkich chrze ścijan”. 

Według „Wielkiej Encyklopedii 
Jana Pawła II” ekumenizm to Poglądy 
i postawy wyrażające dążenie do jed-
ności wszystkich chrześcijan w Jed-
nym Kościele Chrystusowym. W 
obecnych czasach pojęcie ekumeni-

zmu coraz częściej obejmuje również 
dialog – rozmowy chrześcijan z in-
nymi religiami. Stało się to głównie 
dzięki postawie i dążeniom Ojca 
Świętego Jana Pawła II. Ruch ekume-
niczny w Kościele katolickim pełnego 

Niech władza na powrót będzie służbą! 
 

Ekumenizm – dążenie do jedności 
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wyrazu i znaczenia nabrał na Soborze 
Watykańskim II (obradujący w latach 
1962 – 1965). 

Jezus zobowiązał nas do głosze-
nia Ewangelii – Dobrej Nowiny.  
„I rzekł do nich: Idźcie na cały świat  
i głoście Ewangelię wszelkiemu stwo-
rzeniu! Kto uwierzy i przyjmie 
chrzest, będzie zbawiony; a kto nie 
uwierzy będzie potępiony”(Mk 16,15-
16). „Ja jestem drogą, prawdą i ży-
ciem. Nikt nie przychodzi do Ojca 
inaczej jak tylko przeze Mnie”  
(J 16,6). „I nie ma w żadnym innym 
zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod 
niebem żadnego innego imienia, w 
którym mogli-byśmy być zbawieni” 
(Dz 4,1120). Jest to więc nakaz, ale  
i równocześnie przy-wołanie do po-
rządku i uświadomienie, gdzie jest 
jedyne i prawdziwe zbawienie. Tak 
przez długie wieki naszej historii 
odczytywano te słowa Pisma Święte-
go. 

A Ojciec Święty Pius XI potępił 
w 1928 fałszywie pojmowany ekume-
nizm w encyklice Mortalium Animos 
(O popieraniu prawdziwej jedności), 
gdzie stanowczo przeciwstawił się 
promowaniu jedności z kościołami 
chrześcijańskimi, które nie pozosta-
wały w jedności doktrynalnej z Ko-
ściołem katolickim. Obecnie sytuacja 
jest zupełnie inna. Obecnie istniejące 
poglądy na ekumenizm mają zupełnie 
różne spojrzenie na inne religie. Od-
daje to pojęcie nazwane inkluzywiz-
mem  ( łac. Inclusio – to, co jest włą-
czone ). Pogląd ten głosi, że członko-
wie innych tradycji religijnych mogą 
osiągnąć zbawienie dzięki łasce Chry-
stusowej obecnej w tych tradycjach. 
Podstawą, do której odwołują się 
wszelkie poglądy i rozważania na ten 
temat jest dokument Soboru Waty-
kańskiego II – Nostra Aetate (W na-
szej epoce) – Deklaracja o stosunku 
Kościoła do religii niechrześcijań-
skich. Wybitny teolog Karl Rahner, 
rozważając ten dokument stwierdza, 
że zbawienie dokonuje się za sprawą 
mocy i łaski Chrystusowej, a przy tym 
określa niechrześcijan za „anonimo-
wych chrześcijan”. Inny wybitny 
teolog katolicki Paul Knitter powie 
jeszcze dosadniej – „Inne religie mogą 
doprowadzić swoich wyznawców do 
prawdy, pokoju i harmonii z Bogiem, 
tak samo jak chrześcijaństwo; owe 
inne religie – ze względu na to, że są 
tak bardzo odmienne od chrześcijań-
stwa – mogą mieć do przekazania 
ludzkości równie ważne orędzie  

i równie ważną wizję. Tylko wów-
czas, gdy chrześcijanie naprawdę 
uznają możliwość, że istnieje wiele 
prawdziwych religii oferujących zba-
wienie i, że chrześcijaństwo jest jed-
nym ze sposobów, w jaki Bóg wszedł 
w nasz świat i przemienił go – tylko 
wówczas otworzy się droga do auten-
tycznego dialogu”. Jak zauważamy 
pewne kluczowe wyrazy mają charak-
ter warunkowy, przypuszczeniowy. 
Czyli postawa, a nie twarde ostatecz-
ne stanowisko. „Jak poucza nas Pismo 
Święte – Chrystus przyszedł na świat 
dla wszystkich ludzi, wszystkich  
odkupił i z pewnością dysponuje 
swymi drogami, by dotrzeć do każ-
dego z nich na obecnym eschatolo-
gicznym etapie dziejów zbawienia” – 
Jan Paweł II „Przekroczyć próg na-
dziei”. A Deklaracja „Nostra Aetate” 
mówi w tej kwestii tak „Jedną bo-
wiem społeczność stanowią wszystkie 
narody, ponieważ Bóg sprawił, że 
cały rodzaj ludzki zamieszkuje cały 
obszar ziemi, jeden także mają cel 
ostateczny – Boga, którego Opatrz-
ność oraz świadectwo dobroci i zba-
wienne zamysły rozciągają się na 
wszystkich, dopóki wybrani nie zo-
staną zjednoczeni w Mieście Świę-
tym, które oświeci chwała Boga, 
gdzie narody chodzić będą  
w Jego światłości”. Istnieje więc je-
den Lud Boży, jak to określa Konsty-
tucja dogmatyczna o Kościele (Lumen 
Gentium). „Chrystus ustanowił nowe 
przymierze we krwi swojej” (1 Kor 
11,25), powołując spośród Żydów  
i pogan lud, który nie wedle ciała, lecz 
dzięki Duchowi Świętemu zróść się 
miał w jedno i być nowym Ludem 
Bożym” (KK 9). Różny jest jednak 
stopień przynależności poszczegól-
nych ludzi do niego. 

„- Pełna wewnętrzna i ze-
wnętrzna przynależność do tej wspól-
noty przysługuje tym, którzy mając 
„Ducha Chrystusowego” przyjmują w 
całości przepisy Kościoła i wszystkie 
ustanowione w nim środki zbawienia 
i w jego widzialnym organizmie pozo-
stają w łączności z Chrystusem rzą-
dzącym Kościołem przez papieża  
i biskupów. 
– Chrześcijanie dobrej woli, którzy 
„nie wyznają całej wiary, lub nie 
zachowują jedności wspólnoty pod 
zwierzchnictwem następcy św. Piotra. 
– Niewierzący bez własnej winy, ale 
szczerze poszukujący Boga i postępu-
jący dzięki Jego łasce zgodnie z naka-
zami sumienia. 

– Ludzie, którzy bez własnej winy nie 
doszli jeszcze do wyraźnego poznania 
Boga, a usiłują nie bez łaski bożej 
wieść uczciwe życie.” 

Podsumowanie rozdziału o Lu-
dzie Bożym zawiera słowa obejmu-
jące treścią wszystkie powyższe grupy 
i mówi „Tak więc modli się i równo-
cześnie pracuje Kościół, aby w Lud 
Boży, w Ciało Pańskie i Świątynie 
Ducha Świętego weszła pełnia całego 
świata i aby w Chrystusie, który jest 
głową wszystkiego, oddawana była 
Stworzycielowi i Ojcu wszelka cześć  
i chwała”. Mimo tak daleko idącego 
poglądu ekumenicznego wyrażanego 
przez Kościół katolicki, reakcje wyra-
żane przez poszczególne religie wcale 
nie wychodzą temu szybko na prze-
ciw. Parę skrajnych wypowiedzi. Żyd 
Abracham Joshua Eschell – „Wolę 
pójść do Oświęcimia, niż porzucić 
własną religię”. Gunapala Dharma-
siri – mnich buddyjski ze Sri Lanki  
– „Oznacza to, że głoszona przez 
chrześcijan koncepcja Boga okazała 
się katastrofalna na poziomie moral-
ności. Koncepcja ta była błędna  
i dlatego moralnie niejednoznaczna. 
Po pierwsze chrześcijaństwo rozpo-
wszechniło wąskie i wyalienowane 
(wyobcowane) spojrzenie na czło-
wieka. Twierdzono, że człowiek jest 
istotowo wyższy od pozostałych stwo-
rzeń, ponieważ został uczyniony na 
obraz i podobieństwo Boże. Stąd lo-
giczny wniosek – człowiek jako-
ściowo różni się od innych od innych 
stworzeń. Idea ta nadęła pychą 
wzmocniła ludzkiego ego, alienując 
(alienować – wyobcować) człowieka 
od reszty stworzenia”. Islam – Na 
wypowiedź Jana Pawła II „Bóg Ko-
ranu obdarzony zostaje najpiękniej-
szymi imionami, jakie zna ludzki 
język, ale ostatecznie jest to Bóg poza 
– światowy, Bóg, który pozostaje 
tylko majestatem, a nie jest nigdy 
Emanuelem, Bogiem z nami. Nie ma 
w nim miejsca dla krzyża i zmar-
twychwstania” („Przekroczyć próg 
nadziei”); Harold Kasimow, współ-
autor książki „Dialog między reli-
gijny” powiedział „…taki punkt wi-
dzenia jest nie do przyjęcia zarówno 
dla Żydów i muzułmanów”. Oznacza 
to, że istnieje olbrzymia przepaść w 
rozumieniu chrześcijaństwa przez 
inne religie i odwrotnie. Ale w dal-
szym ciągu dzięki niestrudzonym 
wysiłkom Jana Pawła II, przedstawi-
ciele różnych religii zarówno chrze-
ścijańskich i nie chrześcijańskich 
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spotykają z katolikami, dyskutują i 
wspólnie się modlą. I to jest dobre. 
Jan Paweł II, z jednej strony wszel-
kimi siłami dążył do dialogu  
i porozumienia z innymi religiami 
chrześcijańskimi i nie chrześcijań-
skimi, szanując ich poglądy, zasady, 
liturgię. Z drugiej jednak strony był 
niezłomny przy stanowisku, że jedyne 
prawdziwe zbawienie jest w Jezusie 
Chrystusie. Trudno dziwić się tym 
dwom spojrzeniom, jak również temu, 
że znaczące w świecie religie mogą 
się z tym nie zgadzać. Można powie-
dzieć i tak, jeżeli ktoś wyznaje jakąś 
religię, jest autentycznym jej wy-
znawcą, to trudno sobie wyobrazić, że 
mógłby ją zmienić na inną. Nie ozna-
cza to jednak, że jest to przeszkodą do 
rozmów, wspólnych rozmów, wspól-
nych modlitw, wspólnych działań  
i wydobywania na światło dzienne 
wszystkich cech wspólnych. Przy-
padki przejścia z innych wyznań na 
katolicyzm nie są zbyt liczne. Takim 
najbardziej znanym mi to osoba św. 
Edyty Stein – Teresy Benedykty od 
Krzyża. Należy jednak wierzyć, że 
pokojowe współistnienie między róż-
nymi wyznaniami jest możliwe i bę-
dzie się w dalszym ciągu pogłębiało  
i rozwijało. Bóg ma swoje sposoby, 
aby każdemu człowiekowi żyjącemu 
na Ziemi dać szansę na zbawienie. Do 
rozważań o dialogu miedzy religij-
nym, można dodać i inny rozdział  
o przyczynach, które spowodowały 
powstanie tylu różnych wyznań, 
zwłaszcza chrześcijańskich. Fakt 
rozbicia chrześcijaństwa jest bardzo 
bolesnym brzemieniem dla wszyst-
kich chrześcijan i anty świadectwem 
dla wiary katolickiej. Chrześcijaństwo 
z okresu swojego powstania jest zu-
pełnie niepodobne do dzisiejszego. 
Byłoby błędem powiedzieć, że Bóg 
tak chciał, bo to właśnie my katolicy  
i wyznawcy innych religii chrześci-
jańskich jesteśmy tego powodem 
przez swoją pychę, brak otwarcia na 
poglądy innych, przez poczucie wyż-
szości nad innymi, przekonanie  
o swojej jedynej nienaruszalnej racji.  
I nie jest to właściwe tylko czasom 
reformacji, czy czasom współcze-
snym. Już na początku chrześcijań-
stwa miały miejsce podziały. Mimo 
początkowej jedności, już wtedy ry-
sował się podział na chrześcijaństwo 
orientalne, greckie ortodoksyjne, 
łacińskie, co wtedy wynikało z różnic 
kulturowych między różnymi regio-
nami. Niestety podział ten utrwalił się 

i powstały kościoły wschodnie  
(obecnie w formie szczątkowej), pra-
wosławie, katolicyzm rzymski.  
W pierwotnym okresie chrześcijań-
stwa istniało pięć równorzędnych 
patriarchatów – Antiochia, Aleksan-
dria, Konstantynopol, Jerozolima, 
Rzym. Chrześcijaństwo miało wtedy 
wyznawców (w okresie jedności) w 
dalekiej Azji, Persji, Indiach, Arabii, 
Chinach. Nie podejrzewamy, że kiedy 
„najwierniejsza córa” Kościoła – 
Francja była jeszcze pogańska 
(chrzest przyjęła w 498 r.), gdy inne 
narody były już ochrzczone – Arme-
nia 301 r., Etiopia 350 r. Przecież nie 
kto inny, jak św. Piotr – pierwszy 
papież był pierwszym biskupem An-
tiochii. Jednakże rozbiciu chrześcijań-
stwa nie przeszkodził nawet edykt 
mediolański (311 – 313), który za-
pewnił chrześcijaństwu swobodny 
rozwój. Jednakże już u początku 
chrześcijaństwa powstawały ruchy 
takie jak: gnostycyzm, nestorianizm, 
donatyzm, pelagianizm, monofizy-
tyzm i wiele innych. Twórcami tych 
ruchów były światłe umysły – niektó-
rzy biskupi pierwszym gmin chrześci-
jańskich. Można postawić pytanie, 
czy wszystkie ich poglądy były złe? 
Większość ich poglądów była jednak 
nie do przyjęcia. Istniejące w pier-
wotnym Kościele ruchy odśrodkowe 
wykorzystał z powodzeniem w VI – 
VII w powstający islam (Islam – pod-
porządkowanie samego siebie Bogu. 
Islam zaczął powstawać po spisaniu 
jego założyciela Mahometa po 633 r. 
Koranu). Wielkie rozbicie Kościoła 
nastąpiło w 1054 r. – podział na 
chrześcijaństwo zachodnie – katoli-
cyzm, oraz wschodnie – prawosławie. 
Potem już w samym Kościele katolic-
kim przyszły kolejne rozłamy. Niektó-
re z nich to:  
- 1457 – wystąpienie Jana Husa,  
- 1517 – wystąpienie Marcina Lutra  
i początek reformacji, 
- 1534 – powstanie Kościoła angli-
kańskiego,  
- 1536 – powstanie Kościoła prote-
stanckiego reformowanego itp.  

Z pierwotnego Kościoła 
wschodniego jedność z Rzymem 
utrzymują nieliczne lokalne kościoły 
katolickie – chaldejski, malabarski, 
ormiański, koptyjski, etiopski, syryj-
ski, malankarski, melchicki, ukraiński, 
ruski, bizantyjski, maronicki, włosko 
– albański. Aktualnie w Polsce oprócz 
kościołów chrześcijańskich jest zare-
jestrowanych 95 różnych związków 

wyznaniowych, sekt i ruchów religij-
nych. Do nich należy zaliczyć grupę 
kilku sekt destrukcyjnych (destrukcja 
– rozkład, rozpad, całkowite znisz-
czenie) i kilkunastu związków świa-
topoglądowych, oraz kilkadziesiąt 
grup – ruchów o niewielkiej liczbie 
członków. Stanowi to olbrzymie za-
grożenie dla Kościoła katolickiego  
w Polsce. Rozbicie i podzielenie 
chrześcijaństwa było olbrzymim 
zmartwieniem dla Jana Pawła II, który 
nie ustawał w wysiłkach na rzecz 
pojednania między chrześcijanami, 
oraz porozumienia z innymi wyzna-
niami niechrześcijańskimi. Jest to 
również olbrzymie wezwanie dla nas 
katolików. I nie wystarczy tu co-
roczny „Tydzień modlitw o jedność 
wszystkich chrześcijan”. I nie pomoże 
tu mądre studiowanie różnych doku-
mentów Kościoła o ekumeniźmie, 
potrzebne są konkretne działania w 
stylu JP II. Najbardziej smutne w tym 
wszystkich jest to, że już sam Pan 
Jezus myślał o tym tuż przed swoją 
męką – podczas modlitwy w Ogrójcu 
– J 15,20-26 bo wiedział o naszej 
ułomnej wierze i modlił się  
o jedność wszystkich swoich wy-
znawców. Dla zainteresowanych tym 
problemem poleca zaleca się zapo-
znanie z taki dokumentami Kościoła 
jak encyklika Pawła VI Eclesiam 
Suam (Jego Kościół), Deklarację 
Dignitatis humanae (Deklaracja  
o wolności religijnej), Deklarację 
Dominus Iesus (Deklaracja Pan Je-
zus) Dekret Unitatis rednitegratio 
(Dekret o ekumenizmie). Śledząc 
życie Kościoła widzimy, jak trudno 
rodzi się jedność i nie wiemy, czy ona 
nastąpi, a co dopiero porozumienie w 
dialogu z innymi religiami niechrze-
ścijańskimi. Nie znaczy jednak, że 
mamy tylko czekać. Jeżeli obecnie 
ludność świata liczy ok., 6,7 mld 
ludności, to chrześcijanie stanowią 2,1 
mld – 32 %, w tym katolicy 1,2 mld, 
muzułmanie 1,5 mld – 22 %, hindu-
iści 870 mln – 13 %, buddyści 400 
mln. Wyznawcy judaizmu stanowią 
na całym świecie wg różnych szacun-
ków ok. 14 – 18 mln. W Polsce przy 
stanie ludności ok. 38 mln, katolicy 
stanowią 35 mln – 92 %, prawosławni 
500 tys. – 1,3 %, ewangelicy 38 tys. – 
0,1 % ogółu ludności. 

Modlitwa (o pojednanie między 
chrześcijanami) 

Wszechmogący i miłosierny 
Ojcze, przyjmij od nas uwielbienie  
i hołd, spraw abyśmy z wytrwało-
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ścią, roztropnością i odwagą po-
dejmowali posługę na rzecz pojed-
nania chrześcijan i w ten sposób 
przyczyniali się do jedności całego 
rodzaju ludzkiego. 

 
       Stanisław 

 

W sobot ę 8 stycznia na 
spotkanie zorganizowane 
przez Radę Dzielnicy Bogu-
szowice Stare przybyło pra-
wie 130 seniorów.  

Wysłano ponad 300 zaproszeń 
do osób, które ukończyły 75. rok 
życia. Warunki pogodowe sprawiły 
jednak, że do sali gimnastycznej bo-
guszowickiej szkoły podstawowej 
przybyło prawie 130 osób. 

W tym roku, po raz pierwszy 
odkąd organizowane są w Boguszo-

wicach spotkania seniorów, zabrakło 
Prezydenta Miasta. Obecni byli jed-
nak przedstawiciele Rady Dzielnicy 

na czele z Janem Murą  
i Michałem Wenger-
skim, ks. proboszcz 
Krzysztof Błotko, a 
także dyrektorzy Szko-
ły Podstawowej nr 16 - 
pani Teresa Uchyła, 
Przedszkola Nr 18 – 
pani Gabriela Frelich, 
Gimnazjum nr 7 – 
Krzysztof Zaik oraz 
Domu Kultury w Bo-
guszowicach – Cezary 
Kaczmarczyk. 

Na wspaniałą at-
mosferę złożyły się 

poczęstunek oraz muzyka w wykona-
niu zespołu „Gama”. Tradycyjny 
śląski obiad, a więc kluski, rolada i 
modro kapusta, podawały harcerki 
boguszowickiego Stowarzyszenia 
„Ślady” ubrane w śląskie stroje ludo-
we. Program artystyczny dla babć i 
dziadków przygotowali uczniowie 
Szkoły Podstawowej nr 16. 

Nie zabrakło rozmów i wspomi-
nania starych dobrych czasów. Była to 
także okazja do świętowania wspania-
łych jubileuszów. 60 lat małżeństwa 

obchodzili bowiem państwo Krupa z 
ulicy Kłokocińskiej oraz państwo 
Kroczek z ulicy Gotartowickiej. 
 

             Krystian Dziurok  
 

    
Każdego roku w adwen-

cie odbywa si ę formacyjnej 
spotkanie Zelatorek Żywego 
Różańca. Tegoroczne spo-
tkanie odbyło si ę w czwart ą 
niedziel ę adwentu, które 
zgromadziło 22 Zelatorki na 
czele z był ą przeło żoną pani ą 
Agnieszk ą Piątek, z obecn ą 
pani ą Janin ą Piątek oraz 
opiekunem ksi ędzem Józe-
fem. 

Po odśpiewaniu antyfony „Oto 
Pan Bóg przyjdzie”, ks. Józef przed-
stawił program formacyjny i modli-
tewny dla członków różańca w opar-
ciu o ustalenia konferencji Episkopatu 

Polski na rok duszpasterski 2011 pod 
tytułem „W komunii z Bogiem”. Sło-
wo communio odnosi się do zjed-
noczenia z Bogiem przez Jezusa 
Chrystusa w Duchu Świętym. Komu-
nie z Bogiem buduje się przede 
wszystkim przez Słowo Boże i Sa-
kramenty. Należąc do wielkiej ro-
dziny różańcowej wiemy, że nie wy-
starczy odmawiać różańca, podczas 
którego rozważamy tajemnice życia 
Jezusa i Maryi. Tego się mamy wszy-
scy uczyć i doskonalić. Zwłaszcza 
dzisiaj, kiedy jak dobrze wiemy 
chrzest, Eucharystia czy sakrament 
małżeństwa są traktowane przez wielu 
ludzi jedynie jako zwyczaje z piękną 
obrzędową oprawą, którą należy za-
chować. Coraz więcej osób nie ma 

poczucia winy i grzechu, nie widzi 
potrzeby spotykania się  
z Jezusem w sakramencie pokuty, 
podczas niedzielnej Mszy św. Średnio 
40% katolików uczestniczy dzisiaj w 
niedzielnej Eucharystii. Niestety tak 
traktuje się to wielkie spotkanie z 
Bogiem w Sakramentach, które Chry-
stus zostawił jako znaki swojej obec-
ności w Kościele. I tu rodzi się zada-
nie dla członków róż różańcowych. W 
formacji różańcowej trzeba najpierw 
samemu zgłębić poszczególne sakra-
menty, żeby bardziej świadomie je 
przeżywać. Rozważając tajemnice 
różańcowe życia Jezusa i Maryi warto 
sięgać do Pisma Świętego. Chcemy 
naszą modlitwą różańcową towarzy-
szyć w tym roku szczególne rodzi-

 
Pani Krupa odbieraj ąca dyplom z okazji 60-lecia mał-

żeństwa 

 
Kluski, rolada i modro kapusta – 
harcerki w strojach regionalnych  

Adwentowe spotkanie Zelatorek Żywego Różańca 

Spotkanie boguszowickich 
Seniorów  
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com, których dzieci przygotowuje się 
do przyjęcia sakramentów świętych: 
chrztu, pierwszej komunii, bierzmo-
wania, małżeństwa, diakonatu i ka-
płaństwa. To dla niech potrzeba wy-
praszać łaskę wiary i świadomego 
przezywania tego niezwykłego spo-

tkania z Bogiem Żywym, prawdzi-
wym, działającym dziś w Kościele. 

Po złożeniu życzeń bożonaro-
dzeniowych odbyło się łamanie opłat-
kiem oraz poczęstunek, a całe spotka-
nie zakończyła wspólna modlitwa. 

Z kolei wszyscy członkowie 
Żywego Różańca 21 stycznia po swo-

jej co miesięcznej Mszy św. Odbyli 
adorację przy żłóbku podczas której 
modlili się za rodziny oraz w intencji 
zjednoczenia chrześcijan. 
 
      przeło żona Janina Pi ątek 
 

Miejsca święte od wieków odgrywały na 
ziemiach polskich szczególn ą rol ę. Piel-
grzymki do sanktuariów były nie tylko form ą 
kultu religijnego, ale tak że pełniły wa żną funk-
cję społeczn ą i narodow ą, zwłaszcza w okre-
sach zagro żenia i utraty niepodległo ści, słu-
żąc podtrzymaniu polsko ści i edukacji patrio-
tycznej. 

Nasilenie ruchu pielgrzymkowego oraz rozwój tury-
styki religijnej w ostatnich latach świadczą nie tylko o po-
bożności, ale i o wciąż żywej potrzebie odwiedzania miejsc 
świętych, co sprzyja zachowaniu tradycji i dziedzictwa 
kulturowego. Pielgrzymowanie do sanktuariów daje też 
sposobność pogłębienia wiary i jest wyrazem tęsknoty za 
wartościami duchowymi. 

Pierwszym polskim ośrodkiem kultu chrześcijań-
skiego, do którego pielgrzymowano, stał się gnieźnieński 
grób św. Wojciecha – pierwszego patrona Polski. 

Obecnie w Polsce jest blisko dwa tysiące sanktuariów, 
w tym ponad 500 pielgrzymkowych – około 85 % stanowią 
sanktuaria maryjne. Biorąc pod uwagę zasięg oddziaływania 
kultu, wyróżnia się sanktuaria międzynarodowe, krajowe, 
ponadregionalne, regionalne i lokalne. 

Program pielgrzymek w roku 2011: 

I. 10 maja – wtorek – Archidiecezja Krakowska 
1. KRAKÓW – Sanktuarium św. Stanisława Bi-

skupa na Wzgórzu Wawelskim, 
2. KRAKÓW – Sanktuarium św. Michała Archa-

nioła i św. Stanisława Biskupa na Skałce. 
II.  27 – 28 czerwca – Diecezja Tarnowska 

1. DĘBNO – kościół św. Michała Archanioła, 
2. CZARNY POTOK – Sanktuarium MB Bolesnej, 
3. CIĘZKOWICZE – Sanktuarium Pana Jezusa Mi-

łosiernego, 
ROŻNÓW – nocleg, 

4. ZABAWA – Sanktuarium bł. Karoliny Kózków-
ny, 

5. ODPORYSZÓW – Sanktuarium MB Odpory-
szowskiej. 

III. Lipiec – data do ustalenia 
1. PRUDNIK LAS – Diecezja Opolska – Sanktu-

arium św. Józefa, 
2. BARDO ŚLĄSKIE – Diecezja Świdnicka, 
3. WAMBIERZYCE – Sanktuarium Królowej Ro-

dzin – nocleg, 
4. STARY WIELISŁAW – Sanktuarium MB Bole-

snej, 
5. GÓRA IGLICZNA – Sanktuarium MB Śnieżnej. 

IV.  6 września – wtorek 
1. CZĘSTOCHOWA – Jasna Góra, 
2. CZĘSTOCHOWA – Przeprośna Górka. 

 
Wszystkich naszych parafian serdecznie za-

praszamy do pielgrzymowania z grupą „Piel-
grzym”. Spotkania stacjonarne grupy „Pielgrzym” 
odbywają się raz w miesiącu w Domu Parafialnym. 
 

ZAPRASZAMY!!! 
Stanisław Dr ąszczyk 

 

Maryja ogłaszaj ąc Ewan-
geli ę Chrystusa na meksy-
kańskiej ziemi, poprzez sło-
wa, symbole, kwiaty, pie śni  
a zwłaszcza przez swój wize-
runek na tkaninie skutecznie 
wspierała ewangelizacj ę 
wśród Azteków.  

Indianie – Aztekowie, Inkowie  
i Majowie otrzymali wyzwolenie  
z cierpień, ucisków, egoizmu, bałwo-

chwalstwa. Maryja stała się dla nich 
symbolem jedności Nowego Świata, 
w którym mogą wspólnie żyć obok 
siebie, ludzie różnych nacji, odmien-
nej kultury i różnych języków. Adoru-
jąc wizerunek Maryi na tkaninie, 
zrozumieli, że Ona nie jest boginią; jej 
twarz bez maski, strój prosty, ręce 
złożone do modlitwy dawały im do 
zrozumienia, że czci Ona kogoś wyż-
szego od Niej samej. Jej błękitny 
płaszcz był symbolem władzy. Szarfa 

na biodrach była znakiem dziewictwa. 
Kwiat słońca na Jej sukni symbolizo-
wał nowe życie, a kwiat serca ozna-
czał, że nie są już potrzebne ofiary z 
ludzi. Postać Maryi stojącej na księ-
życu oraz przed słońcem oznaczała 
dla nich, że słońce, księżyc i gwiazdy 
nie są bożkami. Anioł w kolorze ne-
frytu u stóp Matki Bożej był rozumia-
ny przez nich, jako zapowiedź ich 
przemiany w dzieci Boże.  

Pielgrzymuj razem z nami! 
Grupa „Pielgrzym” zaprasza na pielgrzymki w 2011 r. 

 

MATKA BOŻA Z GUADELUPE (2) 
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Chcemy zapytać, jakie znacze-
nie mają objawienia Maryi dla miesz-
kańców Meksyku i świata? 

W początkowym okresie koloni-
zacji Meksyku nastąpił ostry konflikt 
rasowy. Hiszpanie bardzo źle trakto-
wali Indian, wyrządzając im wiele 
krzywdy. Tymczasem Maryja w 
swym orędziu potraktowała Indian, 
jako ludzi zasługujących na szacunek, 
objawiając się Indianinowi Juhaniemu 
Diego. Z upływem czasu zmienili 

Hiszpanie swoją mentalność i postawę 
względem Indian. Misjonarze zrozu-
mieli lepiej, że nie należy rugować  
i usuwać rytów i symboli ludowych, 
lecz należy je interpretować w świetle 
Ewangelii, dokonując ich chrystiani-

zacji. Dzięki temu 
Meksykanie  
w liturgii zachowali 
stroje indiańskie, uży-
wają kadzidła, a swoje 
uczucia wobec Maryi 
wyrażają przez śpiew, 
taniec narodowy oraz 
dekorują swoje świą-
tynie a przy tym obra-
zy i figury ogromną 
ilością różnorodnych 

kwiatów. 
Obecnie istnieją 

kapliczki poświęcone 
Maryi w domach, 
bankach, na dworcach 
i centrach miast. Do 
Niej najczęściej zwra-
cają się z prośbą o 
pomoc, pocieszenie, 
radę czy wsparcie. 
Papież Jan Paweł II 
przez pięciokrotne 
pielgrzymowanie do 
Meksyku i nawiedze-
nie sanktuarium Matki 
Bożej z Guadelupe 
rozsławił je na cały 
świat. Papież już w 

roku 1979 ogłosił Maryję Patronką 
ewangelizacji dla całego świata. 

Dzisiejszemu światu, który albo 
jeszcze nie poznał Chrystusa, albo od 
Niego się odwraca, potrzebna jest w 

dalszym ciągu ewangelizacja prowa-
dzona w nowych formach i metodach. 
Jan Paweł II w Meksyku w jednym  
z przemówień wskazał, że już od XVI 
wieku Maryja stała się obrończynią 
życia i Patronką życia poczętego: 
„Ko ściół musi głosić ewangelię Życia 
i z proroczą mocą występować otwar-
cie przeciw kulturze śmierci. Tego 
domagamy się: życia i godności dla 
wszystkich istot poczętych w łonie 
matki”. W 1990 nasz Papież ogłosił 
Juana Diego błogosławionym, a 26 
lutego 2002 świętym. W czasie swo-
ich pielgrzymek podkreślał, że nie ma 
na świecie drugiego takiego kraju, 
gdzie słychać tyle radości i śpiewu, 
które przepełnia meksykańskie ko-
ścioły i bazylikę w Guadelupe. 

 
Opracował ks. Józef  

 
 
 

Intencje 
mszalne 

Poniedziałek – 07.02.2011r. 

7.oo 1/+Anna Marcisz, mąż Józef, wnuk Tomasz, rodzi-
ców z obu stron 

 2/ +Kazimierz Marzec, 30-ty dzień po śmierci 
17.oo 1/+Zofia Matuszczyk, mąż Jan (Bog) 
 2/+Alojzy i Maria Matuszczyk, synowie Henryk  

i Erwin (Bog)  

Wtorek – 08.02.2011r. 

7.oo 1/+Anna Sobik, 2 rocznica (Bog) 
 2/+Konstanty Dziewior (Bog) 
17.oo 1/ Wynagrodzenie NSPJ i Niepokalanemu Sercu 

Maryi za grzechy świata oraz w intencji członków 
Straży Honorowej i opiekuna ks. Józefa 

 2/+Maria i Izydor Bochenek, Marta Motyka, mąż 
Paweł, Helena i Henryk Wita, Anna Tomecka 

Środa – 09.02.2011r. 

7.oo 1/+Ewald Buchalik, syn Marian 
 2/+Ryszard Werber, żona Monika, Piotr Buchalik, 

żona Antonina 
17.oo 1/+Klara Hartman, 1 rocznica 
 2/+Stanisław Mandel, Ryszard Mandel, 2 żony, 

Marta i Paweł Gąsior (Bog) 

Czwartek – 10.02.2011r.    WSPOMNIENIE 
 ŚW. SCHOLASTYKI, DZ. 

7.oo 1/ +Stanisława Hołowacz, 30-ty dzień po śmierci 
 2/+Alojzy Joszko, 11 rocznica, żona Helena, Alfred 

Płaczek, żona Anna, dziadków z obu stron 
17.oo 1/+Karol Bulanda, Teresa żona, 2 synów, synowa, 

3 córki, 3 zięciów, Elżbieta Wengerska 
 2/+Jerzy Dziwoki 

Piątek – 11.02.2011r. 

7.oo 1/+Tomasz Szostek, w dniu urodzin 
 2/ +Jan Szulik, 30-ty dzień po śmierci (Kop) 
17.oo 1/+Wilhelm Gembalczyk, 20 rocznica, żona Albina 

(Bog) 
 2/+Piotr Smyczek, żona Maria, Paweł Maciejoń-

czyk, Zofia żona 

 

 
Współczesne mieszkanki Meksyku 

 
Ruiny poga ńskich świątyń 
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Sobota – 12.02.2011r. 

7.oo 1/+Paweł Zniszczoł, syn Alojzy, 2 zięciów (Bog) 
 2/+Jan Mura, żona Helena (Rasz) 
17.oo 1/+Eugeniusz Zając, 1 rocznica 
 2/ Do Opatrzności Bożej z okazji 80 rocznicy uro-

dzin Alfreda Molskiego, z podz. za odebrane łaski  
z prośbą o dalsze. Te Deum. 

 3/+Elżbieta Karwot, mąż Alojzy, syn Bolesław (Got) 

Niedziela – 13.02.2011r.       VI NIEDZIELA ZWYKŁA  

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

dziadków z obu stron 
10.oo +Ernestyna Stajer 
11.3o +Marta Karwot, 3 rocznica (Bog) 
16.oo +Andrzej Czerwiński, ojciec Eugeniusz, teściowie 

Łucja i Wacław Osińscy 

Poniedziałek – 14.02.2011r.        ŚWIĘTO ŚW. 
    CYRYLA, MNICHA I METODEGO, BISKUPA  

7.oo 1/+Józef Chmielewski (Got) – od rodzin Kuczera  
i Tarnawski  

 2/+Anna Dombek, mąż Karol, syn Stanisław (Got) 
17.oo 1/+Bronisława Herman, mąż Józef (Bog) 
 2/+Kazimierz Benisz, żona Bronisława (Got) 

Wtorek – 15.02.2011r. 

7.oo 1/ +Antoni Lach – od sąsiadów (Got) 
 2/ intencja wolna 
17.oo 1/+Edward Kluger, żona Helena, Bolesław Szymu-

ra (Got) 
 2/+Robert Musiolik, 4 rocznica, żona Krystyna (Bog) 

Środa – 16.02.2011r. 

7.oo 1/+Maria i Jan Przeliorz 
 2/ intencja wolna 
17.oo 1/+Justyn Zieleźny, Robert Zieleźny, żona Maria 
 2/+Jan Wencka, rodzice Leon i Maria, Ernest i 

Gertruda Matuszczyk, Antonina i Antoni Gasiewicz 

Czwartek – 17.02.2011r. 

7.oo 1/ intencja wolna 
 2/ intencja wolna 
17.oo 1/+Stanisław Hein, Alfred Winkler (Bog) 
 2/+Berta Ochojski, mąż Roman, pokrewieństwo 

(Rasz) 

Piątek – 18.02.2011r. 

7.oo 1/ Za żywych członków Różańca 
 2/+Małgorzata Zimończyk, 12 rocznica, mąż Ro-

man, Konstanty Kania, żona Berta, Konstanty Zi-
mończyk, żona Maria, 3 szwagrów, Gabriela Pie-
chaczek (Bog) 

17.oo 1/+Barbara Cichy, 1 rocznica (Bog) 
 2/+Rajmund Brząkalik, 1 rocznica, Edward i Maria 

Sztajer (Bog) 
18.1o Studium Przedmałżeńskie IV spotkanie 

Sobota – 19.02.2011r. 

7.oo 1/+Bolesław Szymura, 30-ty dzień po śmierci (Got) 
 2/+Benedykt Winkler, - od teściowej 

17.oo 1/+Pelagia Oleś, mąż Konstanty (Rasz) 
 2/+Maria Konsek, Wincenty mąż, Herbert syn, 

Kornelia żona, Karol Buchalik, Elżbieta żona (Got) 
 3/+Aleksandra Wronka – od cioci Antoniny z ro-

dziną (Bog) 

Niedziela – 20.02.2011r.      VII NIEDZIELA ZWYKŁA  

7.oo +Zenon Polak - z okazji urodzin 
8.3o Do Opatrzności Bożej z okazji 80 rocznicy urodzin 

Heleny Jarczewskiej, z podz. za odebrane łaski  
z prośbą o dalsze oraz w intencji całej rodziny  
i zmarłego męża Mariana 

10.oo +Sabina Jurczyk – z okazji urodzin  
11.3o Do Opatrzności Bożej z okazji 80 rocznicy urodzin 

Hildegardy Marcisz, z podz. za odebrane łaski  
z prośbą o dalsze oraz w intencji dzieci z rodzina-
mi. Te Deum. 

14.3o Chrzty i roczki: Pola Kowalska, Karol Serszyński, 
Maciej Karwot, Izabela Sobik, Hanna Grodecka, 

 Mateusz Konieczny, Patryk Rakoczy 
16.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 15 rocznicy ślubu 

Renaty i Arkadiusza Toszek, z podz. za odebrane 
łaski z prośbą o dalsze. Te Deum. 

Poniedziałek – 21.02.2011r. 

7.oo 1/+Jan Fojcik, 7 rocznica (Bog) 
 2/ intencja wolna 
17.oo 1/+Roman Kuśka, zięć Jerzy Gruszczyński (Got) 
 2/+Jan Kampczyk, rodziców z obu stron, pokre-

wieństwo, Helena Fudala (Bog) 

Wtorek – 22.02.2011r.        ŚWIĘTO KATEDRY 
 ŚW. PIOTRA APOSTOŁA  

7.oo 1/+Wincenty Kula, 2 żony, Hubert Sobik (Got) 
 2 +Józef Chmielewski i Bolesław Szymura – od 

sąsiadów(Got) 
17.oo 1/+Anna Sołtys, 1 rocznica 
 2/+Reinhold Kajzerek (Bog) 

Środa – 23.02.2011r.     WSPOMNIENIE 
 ŚW. POLIKARPA, BPA I M ĘCZ. 

7.oo 1/ intencja wolna 
 2/ intencja wolna 
17.oo 1/+Alojzy Maroszek – z okazji urodzin (Bog) 
 2/+Emil Dronszczyk, żona Emilia, rodziców z obu 

stron (Bog) 

Czwartek – 24.02.2011r. 

7.oo  intencja wolna 
17.oo 1/+Alojzy Juraszczyk, rodzice Franciszka i Win-

centy 
 2/+Gertruda i Józef Piontek, córka Helena 
 3/+Elżbieta Stajer, 30-ty dzień po śmierci (Got) 

Piątek – 25.02.2011r. 

7.oo 1/ intencja wolna 
 2/ intencja wolna 
17.oo MSZA WSPÓLNA: 
 +Franciszek Mrozek, żona Anna, syn Benedykt, 

Adelajda Pieczka, pokrewieństwo z 3 stron, zmar-
łych sąsiadów (Got) 

 +Paweł Wiaterek, Paulina żona, Zofia Sobik, mąż 
Brunon, dusze w czyśćcu cierpiące (Got) 
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 +Zofia Culic, 11 rocznica 
 +Józef Raczkowski, 12 rocznica 
 +Ema Klimek, mąż Florian, Waleska Dziwoki, mąż 

Robert (Bog) 
 +Henryk Musiolik, Maksymilian Marczyk 
 +Józef Lis, rodzice Maria i Andrzej Lis, Anna Ma-

łolepszy z mężem, córki Róża i Helena z mężami, 
synowie Jerzy i Eryk, Franciszka Kania z mężem, 
Ireneusz Rudnicki, Andrzej Janik 

 +Ryszard Krótki, żona Maria (Bog) 
 +Aleksander Szotek, żona Anna, syn Antoni, zięć 

Ryszard, Marta i Wacław Wałach, syn Franciszek, 
córka Elżbieta (Bog) 

 +Ryszard Lachowski, 5 rocznica 
 +Halina Piekut 
 +Adam i Maria Cyroń, rodzice, Józef Sobik, Mał-

gorzata i Gerard Maciejczyk 
 +Bronisława Janowicz, 10 rocznica, mąż Zygmunt, 

Bronisława i Antoni Janowicz, Łucja i Henryk Śmia-
tek, Walter Matuszczyk, Jan i Zofia Garbocz (Bog) 

 +Zygmunt Torbicki, rodziców z obu stron, Helena  
i Kazimierz Szweda (Got) 

 +Franciszka Szymura, mąż Józef 
 +Zygmunt Konsek (Got) 
 +Antoni Gajda, żona Aniela, Dionizy Macionczyk 
 +Antoni Raszka, 26 rocznica, Augustyn i Waleska 

Czembor, syn Bronisław, Wiktor i Anna Raszka 
 +Małgorzata Szendzielorz, mąż Roman, rodziców 
 +Stanisława Rabajczyk, 30-ty dzień po śmierci 
 +Helena Zemła, 9 rocznica 
 +Jan Szulik – od sąsiadów zamiast kwiatów (Kop) 

+Maria i Tadeusz Koliński, córka Barbara (Bog) 
+Oswald Śliwa, żona Helena, rodziców z obu stron, 
Henryk Śliwa, 2 żony (Bog)  
+Eugeniusz Karwot, 30-ty dzień po śmierci 
+Joachim Procek, 30-ty dzień po śmierci 

Sobota – 26.02.2011r. 

7.oo +Felicyta Oleś (Bog) 
17.oo 1/+Matylda Grzesica, 1 rocznica 
 2/ Do Opatrzności Bożej z okazji 18 rocznicy uro-

dzin Kamila Sobika, z podz. za odebrane łaski  
z prośbą o dalsze.  

 3/+Helena Nowrot, mąż Karol (Bog) 

Niedziela – 27.02.2011r.     VIII NIEDZIELA ZWYKŁA  

7.oo +Krystyna Zniszczoł, 17 rocznica (Bog) 
8.3o 1/+Leszek Gomółka 
 2/+Ryszard Wałach, rodziców z obu stron 
10.oo +Jan Nogły (Bog) 
11.3o +Jerzy Piotrkowski (przewodniczący Solidarności)-

od koleżanek i kolegów DEB. SCHENKER RAIL 
Rybnik 

16.oo +Stanisława i Wincenty Adamski, 3 synów, Wikto-
ria i Franciszek Jędrzejczak 

Poniedziałek – 28.02.2011r. 

7.oo 1/+Stanisław Sobik, rodziców z obu stron 
 2/+Anna Gembalczyk, mąż Robert, rodziców z obu 

stron, Brunon Szymura (Got) 
17.oo 1/ Apostolat Maryjny i Akcja Katolicka 

 2/+Józef i Helena Pawliczek, rodziców z obu stron, 
córka Bronisława, mąż Józef, syn Gerard, zięć Ro-
bert (Bog) 

Wtorek – 01.03.2011r. 

7.oo 1/+Bolesław Szymura – od kuzynki Ireny 
 2/ intencja wolna 
17.oo 1/+Krystyna Borowicz, Józef Motyka, żona Marta, 

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

mończyk, żona Karolina, Wincenty Motyka, żona 
Marta, pokrewieństwo (Bog) 

Środa – 02.03.2011r. 

7.oo 1/+Alfred Klejnot, 2 rocznica, rodziców z obu stron 
(Got) 

 2/ intencja wolna 
17.oo 1/+Alojzy Juraszczyk, żona Maria, Berta Buchalik, 

mąż Franciszek 
 2/+Jan Dziurok, Jan Gołyszny, żona Waleska (Bog) 

Czwartek – 03.03.2011r.              I – szy czwartek 

7.oo 1/Za wszystkich biskupów, kapłanów, kleryków, 
zgromadzenia zakonne i o nowe powołania kapłań-
skie i zakonne – zamawiają Boguszowice 

 2/ intencja wolna 
17.oo 1/ Do Miłosierdzia Bożego za + Janinę Stasiak, 

męża Stanisława i syna Mariana (Bog) 
 2/ Do Op. B. z okazji 70 rocznicy urodzin Józefa 

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

Piątek – 04.03.2011r.          I – szy pi ątek, kolekta 
                                                              charytatywna  

7.oo 1/+Emil Karwot 
 2/ intencja wolna 
17.oo 1/ Do NSPJ w intencji czcicieli i rodzin wielodziet-

nych 
 2/ Do Miłosierdzia Bożego o radość życia wiecz-

nego dla śp. męża Kazimierza Słapę – z okazji 
imienin (Kop) 

18.oo W intencji młodzieży i bierzmowańców 

Sobota – 05.03.2011r.                     I – sza sobota  

7.oo 1/ Do Niepokalanego Serca NMP – za parafian  
 2/+Karol Hajzyk, dziadkowie Alojzy i Bronisława 

Malina, Ryszard i Zofia Hajzyk (Bog) 
17.oo 1/+Franciszek Dziwoki, żona Krystyna (Got) 
 2/+Lidia Tlałka, 1 rocznica 
 3/+Aleksandra Wronka – od koleżanek i kolegów  

z Liceum 

Niedziela – 06.03.2011r.       IX NIEDZIELA ZWYKŁA  

7.oo +Kazimierz Marzec – zamiast wieńca od pracowni-
ków Transgóru 

8.3o +Berta Waliczek, 8 rocznica, mąż Józef, Arkadiusz 
Olma (Bog) 

10.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 18 urodzin Karoliny 
Migas, z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze. 

11.3o +Jerzy Przeliorz, 4 rocznica, rodzice z obu stron 
13.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 90 rocznicy urodzin 

Marii Szymura z podz. za otrzymane łaski z prośbą 
o dalsze. Te Deum. 
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16.oo 1/ Do Opatrzności Bożej z okazji urodzin Tomasza 
Olechno, z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dal-
sze. 

 2/ Do Opatrzności Bożej z okazji 18 rocznicy uro-
dzin Dawida Płatka, z podz. za otrzymane łaski  
z prośbą o dalsze. 

Poniedziałek – 07.03.2011r.    WSPOMNIENIE  
ŚW. MĘCZENNIC PERPETUY I FELICYTY 

7.oo 1/+Alojzy Sobik, żona Janina, Leon Sobik, Franci-
szek i Helena Lubszczyk (Bog) 

 2/+Franciszek Buchalik, żona Maria, syn Albert, 
rodziców i dziadków z obu stron, Roman i Małgo-
rzata Zimończyk (Bog) 

17.oo 1/+Jadwiga Konsek, 10 rocznica, mąż Józef, syn 
Stanisław, rodziców z obu stron (Bog) 

 2/+Otylia Matuszczyk, mąż Wilhelm, rodziców  
z obu stron, synowa Małgorzata (Bog) 

Wtorek – 08.03.2011r. 

7.oo 1/+Henryk Wilczek, 4 rocznica 
 2/+Marta Wowra, mąż Józef, córka Krystyna, za 

zmarłych z rodzin Ulman i Wowra 
17.oo 1/ Wynagrodzenie  NSPJ i Niepokalanemu Sercu 

NMP za grzechy świata oraz w intencji członków 
Straży Honorowej i opiekuna Ks. Józefa. 

 2/+Anna i Roman Smołka, Antoni Gajda, żona 
Aniela, Dionizy Macionczyk (Bog) 

Środa – 09.03.2011r.   POPIELEC 

7.oo +Józef Kania 
10.oo +Józef Buchalik (Got) 
15.3o +Matylda i Walenty Malina 
17.oo +Róża Korduła, za zmarłych z rodzin Korduła  

i Budny (Bog) 

Czwartek – 10.03.2011r. 

7.oo 1/+Maria i Wiktor Szewczyk, Marta i Alojzy Or-
szulik 

 2/+Maksymilian Lach, rodziców i teściów (Bog) 
17.oo 1/+Katarzyna Sobaszek, 10 rocznica, ojciec Józef 

(Rasz) 
 2/+Alfreda i Józef Kruszyński, syn Lech Kazimierz 
 3/+Alfred Piecha 

Piątek – 11.03.2011r. 

7.oo 1/ Do Opatrzności Bożej z okazji 18 rocznicy uro-
dzin Anny Araszczuk z Boguszowic, z podz. za 
otrzymane łaski z prośbą o dalsze. 

 2/+Stefania Przelazły (Bog) 
17.oo 1/+Gertruda Matuszczyk, Antoni Matuszczyk, 

Franciszka Matuszczyk 
 2/+Gertruda i Ernest Matuszczyk, rodziców z obu 

stron 

Sobota – 12.03.2011r. 

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

 2/+Franciszek Emrych, żona Julianna, 2 synów, 
synowa Gertruda, Stanisława Pustelnik, 3 mężów, 
syn Józef, Zofia i Paweł Maciejończyk, pokrewień-
stwo Emrychowe i Wiaterkowe (Got) 

17.oo 1/+Leon Kucharczyk, rodziców z obu stron, ro-
dzeństwo (Bog) 

 2/+Janina Ruś, 5 rocznica, mąż Władysław, teść 
Józef, żona Maria 

Niedziela – 13.03.2011r.                 I NIEDZIELA 
 WIELKIEGO POSTU 

7.oo W intencji członków Świeckiej Rodziny Francisz-
kańskiej, którzy w I kwartale obchodzą swoje uro-
dziny 

8.3o +Gabriela Kiełbus, 5 rocznica (Got) 
10.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 80 rocznicy urodzin 

Teodora Sobika z Gotartowic, z podz. za otrzymane 
łaski z prośbą o dalsze. Te Deum. 

11.3o Do Opatrzności Bożej z okazji 80 rocznicy urodzin 
Józefa Krupy, z podz. za otrzymane łaski z prośbą 
o dalsze. Te Deum. 

16.oo +Józef Hajnisz, żona Florentyna, Ryszard Hajnisz, 
żona Marta (Got) 

Poniedziałek – 14.03.2011r. 

7.oo 1/+Elżbieta Liszka, Antoni Liszka, żona Karolina, 
Norbert Sobik 

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

17.oo 1/+Maria Pierchała, mąż Robert, synowa Maria (Bog) 
 2/+Zbigniew Woźniak, 8 rocznica 

Wtorek – 15.03.2011r. 

7.oo 1/+Maria i Franciszek Gromada 
 2/+ za zmarłych z rodziny Pagieła 
17.oo 1/+Jadwiga Wawoczny, 1 rocznica 
 2/+Józef Ostrzołek, 2 żony Jadwiga i Łucja, syno-

wie Alojzy i Szymon (Bog) 

Środa – 16.03.2011r. 

7.oo 1/+Maria Krótki, Ryszard mąż, Maria Nowrot, mąż 
Alojzy (Bog) 

 2/+Berta Podleśna (Got) 
17.oo 1/+Gertruda i Antoni Korduła, Bronisław Zawionka 

(Bog) 
 2/+Aniela Pustołka, mąż Alojzy, rodziców z obu 

stron (Bog) 

Czwartek – 17.03.2011r. 

7.oo 1/+Benedykt Winkler – od rodziny Pałka i Zieleźny 
 2/ +Piotr Niesporek, Edward Skałbania, żona Regi-

na, Marian Pyżalski, żona Maria, Alojzy Go-
rol(Got) 

17.oo 1/+Łucja i Józef Kula, syn Eugeniusz, Klara i Eryk 
Wyrobek (Bog) 

 2/+Alojzy Tworuszka, żona Marta, pokrewieństw 

Piątek – 18.03.2011r. 

7.oo 1/ Za zmarłych członków Różańca 
 2/+Jan Macionczyk, syn Czesław, rodziców, Albina 

Tarabura, mąż Herman 
17.oo 1/+Wiesław Osiak (Bog) 
 2/+Leon Plekaniec, Józef Musiolik, żona Aniela, 

dziadków z obu stron 
18.oo Studium Przedmałżeńskie V spotkanie 
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Sobota – 19.03.2011r.            UROCZYSTOŚĆ  
ŚW. JÓZEFA, OBLUBIEŃCA NMP  

7.oo 1/ Z okazji imienin ks. Józefa 
 2/+Wiesław Kachniarz, 6 rocznica, rodzice, ro-

dzeństwo, Anna Konsek, mąż Konrad, 2 córki,  
2 synów (Rasz) 

17.oo 1/+Helena Kula, mąż Alfred (Bog) 
 2/+Leon Plekaniec – od kolegów z pracy 

Niedziela – 20.03.2011r.                   II NIEDZIELA 
 WIELKIEGO POSTU  

7.oo +Krystyna Sobik, 2 rocznica (Bog) 
8.3o +Edward Motyka, z okazji urodzin 
10.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 18 urodzin Mateusza 

Jaśko, z podz. za odebrane łaski z prośba o dalsze. 
11.3o +Maria Wielgocka, 5 rocznica 
14.3o Chrzty i roczki: Alicja Buczyło, 
16.oo +Alina Milejska, 15 rocznica, mąż Zbigniew,  

18 rocznica, córka Aneta 

Poniedziałek – 21.03.2011r. 

7.oo 1/+Franciszek i Leopoldyna Sojka, Alojzy  
i Walenty synowie, Marta Gajda, Alfons i Maria 
Sojka, Gertruda i Antoni Niesłańczyk, córka Hele-
na, Kazimierz Pierchała, rodziców (Got) 

 2/+Bolesław Szymura (Got) 
17.oo 1/+Ernest Rajnhard, 7 rocznica, Fryderyk Englisz, 

żona Anna, syn Edmund 
 2/+Gertruda i Antoni Korduła, Róża Korduła 

Wtorek – 22.03.2011r. 

7.oo 1/+Ernest Stajer, 21 rocznica, rodziców z obu stron 
(Bog) 

 2/+Maria Grenadier, Józef mąż, Maria Toszek, mąż 
Ernest (Bog) 

17.oo 1/+Maria Nowrot, 1 rocznica 
 2/+Bronisława Benisz, mąż Kazimierz (Got) 

Środa – 23.03.2011r. 

7.oo 1/+Jan i Matylda Sobik, córka Salomea, Emil  
i Franciszka Motyka (Rasz) 

 2/+Gertruda i Maksymilian Smołka, rodzice  
i rodzeństwo (Rasz) 

17.oo 1/+Helena i Henryk Wita, Anna Tomecka, Maria  
i Izydor Bochenek, Marta Motyka, mąż Paweł 

 2/+Wincenty Szczypka, 9 rocznica (Bog) 

Czwartek – 24.03.2011r. 

7.oo 1/ Do Opatrzności Bożej z okazji urodzin Heleny 
Kubańskiej, z podz. za odebrane łaski z prośbą  
o dalsze. 

 2/+Klara i Konstanty Dziewior 
 3/+Marianna i Władysław Kubański 
17.oo 1/+Otylia Pierchała, 8 rocznica, mąż Paweł (Bog) 
 2/+Rufin Gawlik, zięć Piotr Szymiczek 

Piątek – 25.03.2011r.            UROCZYSTOŚĆ 
 ZWIASTOWANIA PA ŃSKIEGO 

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

  

2/+Władysław Koziołek, rodzice Ryszard i Maria 
(Bog) 

 3/ intencja wolna 
17.oo MSZA WSPÓLNA 
 +Agnieszka Kuczera-z okazji urodzin (Bog) 
 +Konstanty Sobik, żona Albina (Got) 
 +Urszula Kardynalska, 8 rocznica, mąż Zdzisław 

Barć, rodziców i teściów (Bog) 
 +Gabriela Piechaczek 
 +Łucja Raszka, 20 rocznica, mąż Józef, zmarłych 

rodziców i rodzeństwo z obu stron 
 +Józef i Anna Przeliorz, syn Józef 
 +Dorota i Henryk Śliwa - od znajomych 
 +Józef i Matylda Sobik, wnuczki Celina  

i Katarzyna, synowa Grażyna, 2 zięciów Józef  
i Damian, Elżbieta i Karol Kolarczyk, rodziców  
z obu stron, dusze w czyśćcu cierpiące (Bog) 
+Maria i Emil Sładczyk, rodziców z obu stron 
+Teresa Brzezina, Marta i Ernest Brzezina, Broni-
sława i Antoni Mandrela, Maria i Czesław Wil, Jó-
zef Sobik, Krystyna Mandrela 
+Henryk Śmiatek, żona Łucja, Jan i Zofia Garbocz, 
Walter Matuszczyk, Bronisława i Zygmunt Jano-
wicz, za zmarłych z rodziny Śmiatek, Garbocz, 
Waliczek, Gorus, Figas, dusze w czyśćcu cierpiące 
(Bog) 
+Maria Kionka, rodzice Jadwiga i Antoni Kionka, 
Maria Zipcer, mąż Artur, syn Alfred (Got) 
+Piotr Grolik, 3 rocznica, ojciec Maksymilian, Sta-
nisław Gancarczyk, Jadwiga Kłosek, mąż Franci-
szek (Bog)  
+Konstantyna i Roman Smyczek, rodziców z obu 
stron, Reinhold Kolenda, rodzice (Kop) 
+Antoni Ulman, żona Maria, teściowie 
+Roman Buchalik, rodzice Jadwiga i Jan, Anna 
Konsek, mąż Antoni, 2 synów, synowa Amalia 
+Marta Mokry, mąż Mateusz 

Sobota – 26.03.2011r. 

7.oo 1/+Marta Kuśka, Konstanty mąż, Adolf Oślizlok, 
rodzice Zofia i Józef, dziadków z obu stron, dusze 
w czyśćcu cierpiące 

 2/+Franciszka Sobik, mąż Józef, synowa Janina, 
wnuk Henryk, 2 zięciów 

17.oo 1/+Stanisław Oleś, 5 rocznica (Bog) 
 2/+ks. Alojzy Motyka, 6 rocznica, rodziców  

i rodzeństwo (Bog) 

Niedziela – 27.03.2011r.       III NIEDZIELA 
 WIELKIEGO POSTU 

7.oo intencja wolna 
8.3o +Agnieszka i Antoni Lampart, Jerzy Kalkowski, 

rodziców, zmarłych z pokrewieństwa, Lampart, 
Lepich, Kalkowski i Szymura 

10.oo +Stefania Klimosz, teść Bonawentura, szwagrowie 
Stanisław i Bronisław, dziadków (Bog) 

11.3o Jubileusz 25 rocznicy święceń kapłańskich  
ks. Proboszcza 

16.oo +Tadeusz Swajda, Helena i Stefan rodzice, 3 braci, 
2 córki, Maria i Franciszek Trybuś (Bog) 

 
Przygotowały panie: Aurelia Oleś i Kornelia Mokry 
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Kronika parafialna 

Chrzty: 

Oskar Kirsek, Kamil Hoszek, Maja Frąckiewicz, Karolina 
Kochanowska, Paulina Potrawa, Alicja Sobiegraj, Dominik 
Dubiel, Alicja Grzyb, Kamil Niemiec, Dawid Świtkiewicz, 
Szymon Nowacki, Agata Kula, Boca Claudio Simon, Fran-
ciszek Sokołowski, Kamil Langer, Wojciech Gembalczyk, 
Lena Wasiluk, Tymoteusz Kula, Blanka Cincio, Agata Ku-
lig, Bartosz Kachniarz, Joanna Matuszek, Wojciech Boduch, 
Agata Osada,  
 

Śluby: 

Szołtys Michał – Matyjas Marlena 
Szczotok Wojciech – Weinert Anna 

 

Pogrzeby: 

Smoczyńska Urszula  24.11.1956 – 15.12.2010 
Kocztorz Stefania  15.11.1930 – 14.12.2010 
Chmielewski Józef  16.03.1935 – 16.12.2010 
Szymanek Helena  13.09.1924 – 28.12.2010 
Wiaterek Brunon  28.05.1932 – 01.01.2011 
Marzec Kazimierz  05.09.1949 – 01.01.2011  
Hołowacz Stanisława 02.02.1921 – 01.01.2011  
Niesporek Eugeniusz 31.03.1952 – 03.01.2011  
Oleś Edward   14.11.1924 – 09.01.2011  
Szulik Jan   16.11.1946 – 09.01.2011  
Rabajczyk Stanisława 22.05.1932 – 05.01.2011  
Szymura Bolesław  31.01.1930 – 19.01.2011  
Stajer Elżbieta  08.10.1927 – 24.01.2011  
Karwot Eugeniusz  16.01.1961 – 28.01.2011  
 

Przygotowały panie: Aurelia Oleś i Kornelia Mokry 

Luty  
1. Intencje Matki Bożej: o pokój na świecie i nawrócenie 
grzeszników. 
2. Intencje papieża Benedykta XVI: 
-) Intencja ogólna: Aby tożsamość rodziny była szanowana 
przez wszystkich i aby była uznawana jej niezastąpiona 
wartość dla całego społeczeństwa.  
-) Intencja misyjna: Aby wspólnoty chrześcijańskie świad-
czyły o obecności Chrystusa, służąc cierpiącym z powodu 
chorób w tych krajach misyjnych, gdzie walka z chorobami 
jest nagląca. 

Marzec 
1. Intencje Matki Bożej: o pokój na świecie i nawrócenie 
grzeszników. 
2. Intencje papieża Benedykta XVI: 
-) Intencja ogólna: Aby narody Ameryki Łacińskiej do-
chowywały wierności Ewangelii i cieszyły się coraz większą 
sprawiedliwością społeczną i pokojem.  
-) Intencja misyjna: Aby Duch Święty oświecił i umocnił 
tych, którzy w wielu rejonach świata cierpią prześladowanie 
i dyskryminację z powodu Ewangelii. 
 
 

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

17.00 

Kancelaria parafialna  

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

Protokoły przed ślubne  

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

� narzeczeni zgłaszają się w kancelarii trzy miesiące przed pla-
nowanym terminem ślubu przynosząc ze sobą: dowody osobi-
ste, metryki chrztu i bierzmowania, świadectwo ukończenia ka-
techizacji młodzieżowej i Studium Przedmałżeńskiego 

Sakrament chrztu  

� udzielany jest w pierwszą niedzielę po 15. dniu danego mie-
siąca podczas Mszy św. o godz. 14.30 

� zgłaszając chrzest w kancelarii przynosimy akt urodzenia 
dziecka z USC 

� rodzicami chrzestnymi mogą być wyłącznie bierzmowani, 
wierzący i praktykujący katolicy 

� nauka przygotowująca do przyjęcia sakramentu chrztu odby-
wa się w sobotę poprzedzającą tę uroczystość  
o godz. 16.00 w domu parafialnym 

Sakrament pojednania  

okazja do sakramentu pojednania przed Mszą św. 

Odwiedziny chorych  

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

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

Pogrzeby  

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

Konto Ochronki i Parafii  

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

 

 
Następny numer gazetki „Serce Ewangelii” 

ukaże się 27 marca 2011 r. 
Materiały przeznaczone do druku  

w numerze marcowym proszę przesyłać  
w wersji elektronicznej  

lub dostarczyć w formie papierowej  
najpóźniej do dnia 18 marca 2011 r. 

 

Intencje Żywego Różańca 

Telefony kontaktowe w sprawie Domu Po-
grzebowego: 

 
Pan Hubert Figas:   tel. kom.  0511 076 934 

 
Całodobowy Zakład Pogrzebowy STYX:    
032- 42 20 361,   tel. kom. 0601 530 578 
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Urodziny ks. Józefa 
 
8 stycznia swoje kolejne urodziny obchodził 
ks. Józef Zuber. W jego intencji modliliśmy 
się podczas Mszy św. o godz. 17.00, którą 
razem z Solenizantem i naszymi kapłanami 
gościnnie koncelebrował ks. Adam Pradela. 

Spotkanie opłatkowe 
Świeckiej Rodziny 
Franciszkańskiej 
 

W sobotę 8 stycznia swoje spotkanie 
opłatkowe w Domu Parafialnym razem ze 
swoim opiekunem Ojcem Bartoszem – 
franciszkaninem z Rybnika obchodziła 
Świecka Rodzina Franciszkańska.  
 
 

Urodziny Pani Marii      Kolęda na probostwie 
3 stycznia swoje 80 – te urodziny obchodziła Pani Maria  
Juraszczyk z Boguszowic. Solenizantce życzymy wielu łask  
Bożych oraz życzliwości ze strony najbliższych. 
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Opłatek Oazowy 
 

29 grudnia swoje opłatkowe spotkanie 
przeżywali obecni oraz „byli” oazowicze. 
 

Adwentowe spotkanie 
zelatorek Żywego 
Różańca 
19 grudnia swoje adwentowe spotkanie  
w Domu Parafialnym miały zelatorki 
Żywego Różańca             — czytaj str. 19  
 

Spotkanie Seniora 2011 
W sobotę 8 stycznia na spotkanie zorganizowane  
przez Radę Dzielnicy Boguszowice Stare przybyło  
prawie 130 seniorów. 

— czytaj str. 19 
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