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25 lat Kapłaństwa
ks. Proboszcza
W dzisiejszą niedzielę 27
marca ks. Proboszcz Krzysztof Błotko obchodzi swój
Srebrny Jubileusz posługi
kapłańskiej

— czytaj str. 5 – 6

Wspomnienie
o śp. ks. Józefie
16 lutego 2011 r. odszedł do
Pana ks. Józef Zuber. Jego
ostatnia droga do naszej
świątyni oraz do Rudziczki
miała miejsce 21 i 22 lutego

— czytaj str. 7

Prymicje 2011
W sobotę 14 maja święcenia
prezbiteratu przyjmie nasz
diakon Dariusz Trzaskalik.
Mszę św. Prymicyjną odprawi
w niedzielę 15 maja w naszej
świątyni.

„Potrzeba, by wywyższono
Syna Człowieczego …”
(J 12, 34)

Fot. ks. K. Błotko
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Ostatnie
pożegnanie ks.
Józefa Zubera
16 lutego 2011 r. odszedł
do Pana ks. Józef Zuber.
Eksportacja
do
naszej
świątyni
miała
miejsce
w poniedziałek 21 lutego.
Mszy św. przewodniczył
ks. Biskup Stefan Cichy.
Główne uroczystości pogrzebowe odbyły się we
wtorek 22 lutego w parafii
pw. Św. Maksymiliana Marii
Kolbego w Rudziczce.
Wspomnienie o śp. księdzu
Józefie — czytaj str. 7

Uroczystością pogrzebowym w Rudziczce przewodniczył ks. Arcybiskup Damian Zimoń
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Kapituła Wyborcza
Świeckiej Rodziny
Franciszkańskiej
W niedzielę 13 marca wyjątkowe spotkanie
w Domu Parafialnym miała Świecka
Rodzina Franciszkańska. Gościnnie wzięli
w nim udział o. Lucjusz Wójtowicz oraz
przełożona Rady Regionu Rybnickiego
Bogumiła Fitał.

Spotkanie dekanalne

Ojciec duchowny dekanatu
boguszowickiego ks. Eugeniusz
Mencel – emerytowany proboszcz
z Kłokocina

W czwartek 10 marca miało miejsce w naszej parafii
comiesięczne spotkanie formacyjne kapłanów dekanatu
boguszowickiego.
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Uroczystość 25-lecia kapłaństwa ks. Proboszcza w gronie
kapłanów dekanatu boguszowickiego.

Koncert kolędowy
MOD Rybnik oraz
zespołu 6×6
W niedzielę 30 stycznia w naszej
świątyni odbył się koncert kolędowy
Miejskiej Orkiestry Dętej z Rybnika
oraz zespołu wokalnego 6×6. Koncert
został zorganizowany w ramach
projektu „Rybnickie Kolędowanie”.
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Jubileusz 25 – lecia święceń
kapłańskich ks. Proboszcza
„Własnego kapłaństwa się boję,
własnego kapłaństwa się lękam
i przed kapłaństwem w proch padam,
i przed kapłaństwem klękam.”
Ks. J. Twardowski
We fragmencie tego pięknego wiersza
ks, Jan Twardowski ujął całą wymowę kapłaństwa. Ten krótki fragment świadczy o
trudzie kapłańskiego życia i o wielkim szacunku do tej tajemnicy. Wiele razy miałem
okazję przyglądać się posłudze Proboszcza na co dzień. Pokora i miłość do drugiego oraz czerpanie radości i siły
z Eucharystii to drogowskazy jego działania.
Nie sztuką jest pokazywanie się z jak najlepszej
strony, pokazywanie ludziom tego, co chcą widzieć:
księdza bez skazy, któremu nic nie można zarzucić.
Sztuką jest bycie takim, jakim się jest, pokazanie nam,
że ksiądz to też człowiek, taki sam jak my. Sztuką jest
ponoszenie konsekwencji swojego postępowania,
wyciąganie wniosków i próba zmiany w swoim życiu.

Dokładnie 25 lat temu, w Wielki Czwartek 27
marca 1986 r. ks. Proboszcz Krzysztof Błotko przyjął
święcenia kapłańskie. Jubileusz to dobra okazja do
radości, wdzięczności i życzeń. 25 lat kapłaństwa – to
25 lat modlitwy i pracy, czasem i cierpienia, które
złączone jest z naszym życiem, to 25 lat pójścia za
Chrystusem i naśladowania Go. Dlatego dziękujemy
szanownemu Jubilatowi za wszystkie lata kapłańskiej
służby przy ołtarzu, w konfesjonale i we wszystkich
podejmowanych działaniach, również na polu administracyjno - gospodarczym.
W tym uroczystym dniu składamy najserdeczniejsze życzenia na dalszą drogę posługiwania, aby było
ono radosne, wytrwałe i przynosiło błogosławione
owoce. Życzymy zdrowia i sił do dalszych dokonań
w pracy duszpasterskiej.
Niech motto, umieszczone na prymicyjnym obrazku: „Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj” (Rz 12, 21) będzie realizowane w dalszych
latach kapłańskiej posługi. Słowa św. Pawła skierowane do chrześcijan w Rzymie, były często powtarzane w
chwilach największych napięć przez Sługę Bożego ks.
Jerzego Popiełuszkę. Walcząc ze złem w życiu codziennym i w życiu wewnętrznym, nie zapominajmy,
że najskuteczniejszą walką ze złem jest czynienie dobra.

Szanowny Księże Proboszczu,
w Dniu Twego Jubileuszu gorąco modlimy się za Ciebie i Twoje kapłaństwo. Niech trwa ono „multos annos,
per Mariam, ad maiorem Dei Gloriam
Amen”.

„DAĆ ŚWIADECTWO PRAWDZIE”
(J 18,37)

Kapłani Kościoła Katowickiego:
Ks. Andrzej Abdank – Kozubski z Cieszyna,
Ks. Lucjan Bienek ze Świętochłowic – Zgody,
Ks. Krzysztof Błotko z Krasów,
Ks. Paweł Bul z Michałkowic,
Ks. Eugeniusz Chudek z Kleszczowa,
Ks. Zenon Czajka z Lubomii
Ks. Stanisław Czempka z Katowic – Ochojca,
Ks. Kazimierz Hanzlik z Krzyżowic,
Ks. Andrzej Iwanecki z Siemianowic,
Ks. Zbigniew Janczewski z Piekar Śląskich,
Ks. Marek Kalinka z Katowic – Zarzecza,
Ks. Piotr Kamiński ze Świętochłowic – Zgody,
Ks. Andrzej Kołek z Mysłowic,
Ks. Edward Kopka z Radoszów,
Ks. Konrad Lempa z Piekar Śląskich,
Ks. Antoni Marcok z Jaśkowic,
Ks. Krystian Marondel z Chorzowa – Batorego,
Ks. Eugeniusz Mura z Boguszowic,
Ks. Andrzej Noras z Imielina,
Ks. Andrzej Nowara z Bielszowic,
Ks. Marek Panek z Katowic – Brynowa,
Ks. Hubert Pasoń z Wirka,
Ks. Tadeusz Serwotka z Zebrzydowic,
Ks. Henryk Sitek z Turzy Śląskiej,
Ks. Krzysztof Sitek z Turzy Śląskiej,
Ks. Andrzej Słabkowski z Chorzowa,
Ks. Jerzy Stypa z Tychów,
Ks. Paweł Szumilas z Goławca,
Ks. Henryk Urbański z Katowic – Brynowa,
Ks. Szczepan Wilczek z Przyszowic,
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ustanowieni przez włożenie rąk Księdza Biskupa
Ordynariusza Damiana Zimonia w Wielki Czwartek 27 marca 1986 roku w Katowickiej Katedrze
Chrystusa Króla.
Obchodząc pamiątkę tego wydarzenia, słowami
O. Jana Góry dziękują Panu za przebytą drogę:
„Zawiodłeś mnie, Panie, dalej niż mogłem zamarzyć.
Wszystkie sny mojego dzieciństwa spełniły się w sposób przeze mnie nie przewidziany, bo Ty mnie prowadziłeś. Stale odnajdywałem Twój dyskretny ślad na
mojej drodze. (…) Idąc Twoją drogą Panie, z latami
zrozumiałem, że wiedza o niebiosach jest wiedzą o
cierpieniu, że upokorzenie jest łaską i dobrodziejstwem. Wszystko, co posiadam lub czym się cieszę –
otrzymałem w darze. (…) Dziękuję Ci, Panie, za przebytą drogę … Niech zajaśnieje radość na twarzach
tych, do których mnie posłałeś.”

Wielki Post
A.D. 2011
W okresie Wielkiego Postu naszą uwagę kierujemy na
Mękę Chrystusa. Gdy stoimy pod Krzyżem, patrzymy na
Jezusa i widząc co z Nim zrobiono, stawiamy sobie pytanie:
Czy ja też mógłbym podobnie z Nim postąpić? Odpowiedź
sama mi się narzuca: Absolutnie nie, za nic w świecie! Wtedy natychmiast przypominają mi się słowa Chrystusa: „coście uczynili jednemu z tych braci moich najmniejszych,
mnieście uczynili” (Mt 25,40). Zaraz więc robię rachunek
sumienia z mojego stosunku do bliźnich.
Dlatego starajmy się szczególnie w okresie Wielkiego
Postu częściej wpatrywać się w Krzyż, który jest wielką
szkołą miłości.
Niech nasze uczestnictwo w Drodze Krzyżowej
z kazaniem pasyjnym w każdy piątek o godz. 16.oo
i nabożeństwie Gorzkich Żali w niedzielę o 15.3o będzie
naszym trwaniem pod Krzyżem. Znajdźmy na to czas,
by Chrystus w swoim cierpieniu nie był samotny.
Niech udział w tych
nabożeństwach pobudza do
refleksji nad istotą cierpienia
oraz zadumy nad własnym
postępowaniem, gdyż za wielką
cenę zostaliśmy odkupieni.

Diakon Krzysztof Błotko przyjmuje święcenia prezbiteratu

„Gdyby nie było sakramentu kapłaństwa, nie mielibyśmy Pana wśród nas.
Kto bowiem włożył Go do tabernakulum? Kapłan.
Kto przyjął wasze dusze do [społeczności] Kościoła,
kiedyście się narodzili? Kapłan.
Kto karmi je, by miały siłę do ziemskiego pielgrzymowania? Kapłan.
A kiedy dusza popadnie w grzech śmiertelny, kto ją
wskrzesi do życia? Kto przywróci jej spokój sumienia?
Tylko kapłan.
Nie znajdziecie żadnego dobra, które pochodzi
od Boga, żeby za nim nie stał kapłan....
Po Bogu kapłan jest najważniejszy!...
Kapłan nie jest jednak kapłanem sam dla siebie.
Sam sobie nie może udzielić rozgrzeszenia.
Nie może sam sobie udzielić żadnego sakramentu.
Kapłan nie żyje dla siebie, żyje dla was".
św.Jan Maria Vianney

Na największe święta
chrześcijańskiego świata będziemy
się
również
przygotowywać poprzez udział
w rekolekcjach wielkopostnych.
Niech będzie to czas refleksji,
zadumy, pokuty i odnowy. W czasie rekolekcji każdy człowiek powinien z pewnym obiektywnym dystansem spojrzeć
na swe życie, poddać się działaniu Łaski Bożej, skorygować kurs swego życia, z wymogami Ewangelii.
Podczas rekolekcji człowiek w szczególny sposób spotyka się z Bogiem. To spotkanie powinno zaowocować nie
tylko rewizją naszych dotychczasowych działań, ale nade
wszystko powinno być siłą, która pozwoli nam w coraz
doskonalszy sposób naśladować Chrystusa.

Rekolekcje dla dorosłych: 03. — 06. kwietnia 2011 r.
Rekolekcje dla dzieci i młodzieży: 18. — 20. kwietnia
2011 r.
„Nie zamykajmy serc, zbawienia nadszedł czas,
gdy Chrystus puka w drzwi, może ostatni raz.”
Tegoroczny Wielki Post jest szczególny jeszcze z tego
powodu, że przygotowuje nas na uroczystość beatyfikacji
Sługi Bożego Jana Pawła II, która będzie miała miejsce w
niedzielę Miłosierdzia Bożego 1 maja 2011 r. Zgłębiając na
nowo naukę płynącą z pontyfikatu papieża Polaka starajmy
się przygotować na to wydarzenie. Przy tej okazji pamiętajmy również 2. kwietnia o szóstej rocznicy śmierci Jana
Pawła II.
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Pozostały buty i telefon głuchy …
Wspomnienie o śp. księdzu Józefie Zuberze
Ks. Józef, śp. emerytowany proboszcz
z Rudziczki urodził się 8 stycznia 1939 w Tarnowskich Górach jako syn Marii i Rufina.
Ochrzczony został w kościele świętych apostołów
Piotra i Pawła w Tarnowskich Górach, tam także przyjął 7 czerwca 1953 sakrament bierzmowania. W swoim
rodzinnym mieście uczęszczał do Szkoły Podstawowej
i do Liceum Ogólnokształcącego. Był ministrantem i
członkiem Krucjaty Eucharystycznej.
Po zdaniu w 1957 egzaminu dojrzałości został
przyjęty do Śląskiego Seminarium Duchownego
w Krakowie. Święceń diakonatu udzielił mu 31 marca
1963 w kaplicy seminaryjnej w Krakowie bp Józef
Kurpas. Święcenia prezbiteratu przyjął z rąk biskupa
Herberta Bednorza 23 czerwca 1963 w Katowicach.
Posługę duszpasterską pełnił jako wikariusz
w następujących parafiach: Św. Józefa w Kaletach Jędrysku (1963-1966), Św. Mikołaja w BielskuBiałej (do 1970), Św. Floriana w Chorzowie
(do 1973), Św. Józefa w Krasowach (do 1976) oraz
Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Suszcu
(do 1977). W tym czasie zadbał o przeprowadzenie
wielu zmian zarówno na polu duszpasterskim jak
i gospodarczym w suszeckiej parafii. Wyremontował
probostwo, przebudował stare budynki gospodarcze na
salki katechetyczne, pomieszczenia dla grup parafialnych i garaże. Przed podjęciem budowy kościoła
w Rudziczce odnowił prezbiterium w kościele św.
Stanisława BM w Suszcu. W tej ostatniej parafii był
proboszczem w latach 1977-1986. W tym czasie postarał się o wybudowanie w sąsiedniej Rudziczce nowego
kościoła wraz z zapleczem katechetycznym i mieszkalnym. Po utworzeniu tam nowej parafii Św. Maksymiliana Kolbego został w 1986 jej pierwszym proboszczem. W trakcie swojej posługi proboszczowskiej
w Rudziczce doświadczył na sobie poważnych kłopotów zdrowotnych z koniecznością przeprowadzenia
operacji serca. Chociaż parafia nie przewidywała miejsca dla drugiego księdza ze względu na stan zdrowia
proboszcza Józefa ks. Arcybiskup Damian Zimoń
ustanowił wikarego w Rudziczce, którym była moja
skromna osoba. Na tle naszej 38 letniej znajomości i
przyjaźni był to już drugi (po tymczasowym dekrecie
w roku świeceń kapłańskich) tym razem trzyletni okres
naszej współpracy duszpasterskiej. Po raz trzeci
w relacjach kapłańskich spotkaliśmy się w 2004 roku
w Boguszowicach, gdzie ks. Józef znalazł swoje miejsce na czas emerytury. Około dwóch lat przed śmiercią
oznajmił, że jego choroba jest poważna i nie spodziewa się więcej jak dwóch lat życia. Zastanowiły
mnie te słowa, bo wiedziałem, że jest człowiekiem,

który wszystko ma zaplanowane i wiele spraw przewiduje wcześniej. Przeprowadzenie koniecznego zabiegu
na wątrobie (w szpitalu św. Barbary w Sosnowcu)
stało się tym razem przyczyną Jego przejścia przez
bramy wieczności. Zmarł 16 lutego 2011 w szpitalu
w Orzepowicach około godziny 23.40.
Niespodziewanie szybko – jakby wymknął się
nam z rąk – odszedł od nas człowiek pełen zasad
i honoru. W pozostawionym testamencie najcenniejsze
są słowa zapewniające o stałej i wypróbowanej przyjaźni. Ksiądz Józef dziękuje w testamencie między
innymi paniom na probostwie (Geni, Joli i Zosi) za ich
posługę wobec jego osoby.
Wielokrotnie byłem świadkiem, że Bóg dawał
Mu na nowo siły i zdrowie, o które prosił z wielką
wiarą. Będąc na emeryturze kapłańskiej chciał ten czas
przeżyć jak najowocniej duchowo i aktywnie duszpastersko. Realizował również swoje marzenia o pielgrzymkach do znanych sanktuariów i miejsc świętych.
Po ludzku sądząc szkoda, że było to tylko siedem lat, a
nie chociażby czternaście. Bóg jednak wie najlepiej, co
jest dobre dla człowieka.

Jeszcze raz dziękuję wszystkim osobom
w naszej parafii, które korzystały z jego posługi
i same wspierały go duchowo i materialnie.
Wszystkim wiernym w Boguszowicach, którzy
okazali ks. Józefowi życzliwość i zrozumienie,
jak również wszystkim uczestnikom jego ostatniej drogi do naszej świątyni oraz do Rudziczki
– na miejsce, które sobie sam przygotował –
należy się wielkie Bóg Zapłać.
– proboszcz Krzysztof

„Pożegnanie”
Szesnastego dnia lutego
A była to środa
roda
D w adzieścia
adzie cia m inut przed pół
pó ł nocą
noc
K siądz
si dz Józef odszedł do Boga
K rótko przed śm
m iercią
ierci w idziałeś
idziałe Jezu
Jez u sa
O m ój Jezu, o m ój Jezu – m ó w iły Tw e usta
Z serca Jezusa prom ienie św
w ie
i e ciły
Odsz
Od szed
sz edłe
ed łeś
łe w jasności
jasno ci do W iecznej K ra
r a iny
M ija czas, a Ciebie nie m a w śród
ród nas
Z am knąłe
kn łeś
łe pow ieki – odszedłeś
odszedłe na w ieki
M ieszkasz teraz w N iebie
Bo Bóg kochał Ciebie
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W sercach para
yw y
par a fian jesteś
jeste ciągle
ci gle żyw
Bo w pam ięci
i ci m am y Tw oje dobre czy
cz y ny
Z grupą
cow ą M aryję
grup róża
ró a ńcow
aryj sław iłeś
iłe
Z e Strażą
Stra H onorow ą Jezusa uczci
uczc i łeś
łe
W róża
cu i w brew iarzu była Tw oja si
ró a ńcu
s i ła
Bo któż
któ nie pom oże,
o e, jak Jezus i M aryja
Pokazałeś
Pokazałe w iernym , jak kochać
kocha m am y Boga
I trzeba bardzo ufać,
ufa , gdy ogarnia trw o ga
K ościół
o ciół zbudow ałeś
ałe w parafii Rudzicz
Rudzic z ka
m ierci ta ziem ia jest Ci bliska
D latego po śm
W ierni parafianie o tobie pam iętaj
i tają
taj
N a grobo
grob o w ej płycie znicze zapalają
zapalaj
I w naszej parafii bardzo Cię
Ci braku
brak u je
Po Tw oim odejściu
odej ciu ból się
si w sercu czuje
Byłeś
Byłe kapłanem w iernym i oddanym
D latego w boguszow ickiej parafii Serce Tw e zosta
zost a nie
M odlim y się
si za Ciebie ukochany K sięże
si e
Żeby
ebyś
eby radość
rado w ieczną
ieczn osiągn
osi gnąłe
gn łeś
łe najprędzej
najpr dzej
Z a dar m odlitw y i gesty szczere
D ziękuj
zi kują
kuj Ci K sięże
si e Józefie Tw oi Przyjaciele
Jolanta

Z kącika
gospodarczego...
Jak zwykle pod tym tematem zawarte są
informacje o sprawach gospodarczych, które
są realizowane na naszych obiektach kościelnych.
W związku z koniecznością odnowienia zewnętrznej
elewacji kościoła – zaczynając od gzymsów na wieży –
zostały uruchomione konieczne procedury administracyjne
oraz zaakceptowana oferta wykonania powyższych prac
przez rodzimą firmę BUDWEX z jej prezesem zarządu panem Zbigniewem Zimończykiem na czele. W kwietniu br.
jak Bóg pozwoli rozpoczną się prace związane z instalacją
rusztowań przez profesjonalną w tym zakresie firmę. Prace
remontowe przebiegać będą w stosownym czasie zgodnie
z rytmem, jaki wyznaczą nam warunki pogodowe. Dostosować musimy się również do przeżywanych w tym okresie
rekolekcji, świąt i ważnych uroczystości jak I komunia św.
czy prymicje.
Wykorzystując dotychczasowe warunki pogodowe
mogliśmy nawet w okresie zimowym usuwać pojawiające
się głównie na dachu kościoła drobne awarie i problemy
związane z pokryciem, pod które podchodził lód czy też
mocno starzejącym się tynkiem. Zamieszczone w gazetce
zdjęcia częściowo obrazują ciągle nowe ubytki pojawiające
się na zewnętrznej powierzchni kościoła, co uzasadnia potrzebę remontu elewacji z rusztowań.
Stała obecność alpinistów – budowlańców, a zarazem
specjalistów redukcji koron drzewnych wydaje się również
nieodzowna.

Wspominając temat ciągle
odrastających koron drzewnych
i konieczność utrzymania naszego
drzewostanu zgodnie z obowiązującym prawem wiemy, że pociąga
to za sobą regularne wydatki rosnące razem z drzewami. Dla
przykładu w dniu śmierci ks. Józefa (16 lutego) byłem powołany
na świadka sprawie sądowej dotyczącej uszkodzenia samochodu
pod naszymi drzewami. Chociaż
zdarzenie miało miejsce blisko
dwa lata temu (w letni, burzowy
dzień 13 lipca) to istniał jeszcze
Redukcja koron drzew
nierozwiązany problem miedzy
firmami ubezpieczeniowymi procesującymi się o wypłacenie odszkodowania. Parafia przedstawiła dokumentację
potwierdzającą naszą dbałość o drzewostan.
Korzystając z okazji chciałbym wyrazić szacunek
i podziękowanie wobec pana Huberta Figasa za usuwanie
naszych awarii i podejmowanie koniecznych napraw i pożytecznych modernizacji na naszych obiektach. Wśród nich
warto wymienić zorganizowanie w ostatnich tygodniach
remontu
pomieszczeń
zwanych
przedsionkami
w zakrystii kościoła i przy kaplicy św. Anny. Zostały tam
położone gładzie tynkowe, pomalowane ściany i drzwi,
wymienione klamki i progi. Przy tej okazji słowo podziękowania należy się głównym wykonawcom – panom Jankowi i Adamowi Śmiatkom.
Inny zakres prac to zapowiadana już dawno kontynuacja remontu Starej Fary dotycząca dwóch ostatnich ścian –
od strony głównego wejścia i od ulicy Małachowskiego. Te
najbardziej widoczne. Za podjęte prace przy pierwszej ścianie dziękuję panu Hubertowi oraz jego kolegom (Zając
Robert, Zając Damian, Czenczek Ireneusz, Zimnol Jan
i Kuczera Marcin). Wyrażam podziękowanie i szacunek
wobec parafian, którzy przez swoje zaangażowanie troszczą
się o materialną stronę Kościoła, przyczyniając się do obniżenia kosztów utrzymania naszych obiektów.
Przykro jest o tym mówić, ale mniejszy szacunek
rodzi się wobec niektórych właścicieli czworonogów, do
których nie dotarł jeszcze apel o zachowanie czystości na
terenie kościelnym. Podobnie sprawa ma się co do zjawiska
wsypywanie śmieci do parafialnych kubłów (w przypadku
cmentarza zachęcam do większej czujności pana Michała
i przypadkowych obserwatorów) oraz pozbywania się odpadów kosztem terenu kościelnego. Nieuporządkowany teren
chociażby przy parkingu kościelnym nie upoważnia do
podtrzymywania starych zwyczajów „wrzucania na farskie”.
Przypominam, że teren za Nowym Probostwem też nie
dawno był miejscem śmietnikowym a dzisiaj jest tam Dom
Pogrzebowy i parking. Oczekuję w imieniu parafian boguszowickich zaprzestania wyżej wymienionych zachowań.
Przypominam, że te przykre uwagi wynikają z obserwacji
faktów, jak również materiałów monitoringowych, które
mogą stanowią dowód w sprawie.
Niech słowo podziękowania i szacunku zdominuje dzisiejszy kącik gospodarczy, a Pan Bóg
niech błogosławi tym, którzy pomnażają dobro.

Ks. Krzysztof Błotko – proboszcz.
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O dialogu małżeńskim (2)
(Z kącika duchowego proboszcza)
Będąc odpowiedzialnym
za własne małżeństwo czy
też bliskie naszemu sercu
związki pozwólmy bardziej
uświadomić sobie, czym
właściwie jest dialog małżeński i jak go poprawnie przeprowadzić. Niech służą ku
temu zamieszczone refleksje
z postawionym pytaniem zasadniczym:
Czym jest, a czym nie jest
dialog małżeński?
Dialog małżeński nie jest: przemarszem wojsk, odbijaniem piłeczki
ping-pongowej, rozrachunkiem, rachunkiem sumienia współmałżonka,
mówieniem "to ty jesteś winien (winna)", trybunałem skazującym, zebraniem sprawozdawczym, chwilą odprężenia. Dialog małżeński jest: chwilą wspólnych odkryć, czasem poszukiwania myśli Bożej względem swego
małżeństwa i rodziny, wspólnym
budowaniem jedności małżeńskiej,
drogą w głąb swego życia małżeńskiego, wspólnym zrywem ku
odnowie w miłości, dopasowywaniem
się dwóch odrębnych spojrzeń na
życie i na ludzi, wspólnym dziękczynieniem. Dialog małżeński to dłuższa chwila czasu spędzona w spokoju, co miesiąc, razem, w celu
usunięcia wszystkiego, co zagraża
jedności małżeńskiej, w celu umocnienia ogniska domowego. To chwila spędzona pod okiem Bożym
i przy Bożej pomocy
Zastanówmy się nad niektórymi
ważnymi określeniami w tej definicji.
− Dłuższa chwila czasu… Nie kilka
minut. Na spełnienie tego obowiązku trzeba przeznaczyć przynajmniej godzinę. Gdy problemów
jest więcej, trzeba poświęcić na
ich omówienie więcej czasu. Chodzi głównie o to, aby mieć czas,
aby się nie śpieszyć, wzajemnie
nie popędzać, aby wysłuchać do
końca współmałżonka. Lepiej
omówić jeden problem dogłębnie,
niż kilka powierzchownie.

− ... spędzona w spokoju... Lepiej
wcale nie przeprowadzać dialogu
małżeńskiego, niż przeprowadzać
go w atmosferze pośpiechu i zdenerwowania. Trzeba zapewnić sobie dłuższą chwilę spokoju (dzieci
ułożyć spać, wyłączyć telefon,
pójść razem na spacer). Trzeba
"opuścić brzeg, wypłynąć na pełne
morze". Aby tego dokonać, dobrze
jest przewidzieć "strefę przejściową": zanim rozpocznie się właściwy dialog, w zależności od temperamentów, można posłuchać muzyki, poczytać, spędzić jakiś czas
w milczeniu.
− ... co miesiąc... Trzeba wybrać
konkretny dzień, ustalić datę.
Okres jednego miesiąca wydaje się
najbardziej odpowiedni. Krótszy
byłby niekorzystny. Nie można
byłoby wówczas spojrzeć na najbliższą przeszłość z pewnego dystansu; a dla skrupulantów zbyt
częste poruszanie niektórych zagadnień jest wręcz szkodliwe.
Okres dłuższy, niż miesiąc również nie jest wskazany. Wiele się
wówczas zapomina. W którym
dniu miesiąca należy przeprowadzić dialog? Dla systematycznych
może to być np. dziesiąty dzień
miesiąca. Dla bardziej "uduchowionych" - dzień, w którym idą do
spowiedzi, lub ten dzień miesiąca,
w którym wzięli ślub.
− ... razem... Trzeba być razem, a
nie obok siebie. Konieczna jest tu
wzajemna szczerość i otwarcie.
Trzeba bowiem dosięgnąć głębi
każdego problemu, przeanalizować motywy, poruszenia wewnętrzne, które kryją się za naszymi decyzjami, naszym sposobem bycia i postępowania, uwolnić z więzów ukryte myśli. Trzeba, aby po dialogu małżonkowie
mogli sobie powiedzieć: my myślimy, my chcemy itd.
− ... w celu usunięcia wszystkiego,
co by zagrażało jedności małżeńskiej... Jest to stosowna chwila,
aby usunąć wszelkie nieporozumienia, dostrzec wszelkie rysy,
wyznać szczerze doznane przykrości, cierpienia, zawody. Jednym

z głównych dobrodziejstw "obowiązku zasiadania" jest stała świadomość, że przyjdzie dzień, w którym będziemy mogli się spotkać
i daną sprawę sobie wytłumaczyć.
Świadomość ta chroni od robienia
uwag "na gorąco", a zarazem
przyczynia się do tego, że wiele
spraw nieważnych i niewartych
zachodu "rozwiewa się jak we
mgle", zanim ten dzień nadejdzie.
Wyłaniają się natomiast sprawy
zasadnicze, wymagające wspólnego omówienia, i to w chwili,
gdy umysł jest wypoczęty, a serce
uspokojone. Zdarza się, że jeden z
małżonków zauważy niewłaściwe
postępowanie drugiej strony, np.
wobec dziecka. Wówczas zamiast
zwracać uwagę "na gorąco", która
najprawdopodobniej nie byłaby
dobrze przyjęta i doprowadziłaby
do sprzeczki, odkłada tę sprawę do
chwili dialogu i wtedy spokojnie
ją przedstawia: "Jak ci się wydaje,
czy mówiąc wtedy takie słowa,
postąpiłeś (postąpiłaś) słusznie, bo
ja myślę, że..." Uwagę należy
zwracać bez wynoszenia się ponad
partnera, delikatnie i w odpowiedniej chwili. Tą odpowiednią chwilą jest właśnie dialog małżeński.
− ... w celu umocnienia ogniska
domowego... Przedstawione wyżej
treści są jakby wstępem, mają być
pomocą dla "oczyszczenia terenu"
przed tym, co ważnego ma się dokonać: przed dialogiem. Jego właściwy cel to pogłębienie miłości,
utrwalenie jedności małżeńskiej,
budowanie szczęścia ogniska rodzinnego i jego promieniowanie,
jednym słowem to zwycięstwo miłości. Dlatego też (w sposób uporządkowany i zorganizowany)
trzeba zastanowić się wspólnie nad
poszczególnymi dziedzinami codziennego życia, trzeba zobaczyć
jak wyglądały one w ciągu ubiegłego miesiąca. Nie może być
dziedziny, której małżonkowie nie
omawialiby całymi miesiącami.
Niektórzy przygotowują swój dialog małżeński przez cały miesiąc,
zapisując w zeszyciku lub na specjalnych karteczkach spostrzeżenia, problemy, które chcieliby
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wspólnie omówić. Każde małżeństwo będzie miało zawsze swoje
własne pytania czy zagadnienia do
omówienia. Istnieją jednak pewne
zasadnicze dziedziny, których pominięcie przekreśliłoby sens dialogu. Zanim jednak rozpocznie się
omawianie spraw aktualnych,
trzeba najpierw powrócić do źródła pierwszej miłości, spojrzeć na
ideał, który wówczas przyświecał,
na trud, który postanowili razem
podjąć. Trzeba odnowić w sobie
zapał i gorliwość pierwszych
chwil życia małżeńskiego, a następnie przejść do omawiania
wszystkich lub niektórych problemów.
− Pod okiem Bożym i z Bożą pomocą. W kolejności opisu ten
punkt znalazł się na ostatnim miejscu. Jeśli chodzi o jego znaczenie,
winien być na pierwszym miejscu.
Bez odniesienia się do Boga lepiej
nie zaczynać dialogu małżeńskiego. Jego duszą jest bowiem
modlitwa. Dobrze ktoś powiedział,
że w "obowiązku zasiadania" biorą
udział nie dwie osoby, ale trzy:
dwoje dzieci pytające swego Ojca.
"Obowiązek zasiadania" to prawdziwe "przejście Pana". Stąd konieczność dłuższej modlitwy. Niektórzy dochodzą do niej stopniowo, zaczynając od zażyłej,
przyjacielskiej rozmowy, zdążającej ku modlitwie jako szczytowi.
Inni odwrotnie, wchodzą wprost w
modlitwę. Uważają, że osiągnięcie
odpowiedniej jej głębi pomaga
ogarnąć całość ich życia. Trzeba
wypracować najlepszy sposób dla
siebie
Jaką formę winna przybrać taka
modlitwa? Może to być ciche skupienie połączone z modlitwą wewnętrzną
lub odczytanie tekstu Pisma św. z
Liturgii danego dnia, albo dowolnego
fragmentu Pisma św. Może to być
modlitwa różańcowa lub inna ustna
modlitwa. Wszystkie te sposoby mogą
być stosowane. Polecamy jednak
szczególnie modlitwę spontaniczną, w
której małżonkowie głośno wypowiadają Bogu swe prośby i dziękczynienia. Znaczenie takiej modlitwy podkreślają małżonkowie w wielu świadectwach. Piszą, że dzięki "obowiązkowi zasiadania" nauczyli się modlić
jedno w obecności drugiego, a to

doprowadziło ich do wspólnej modlitwy. Są małżonkowie, dla których
dialog jest początkowo zbyt trudny.
Powinni oni zacząć od omawiania
problemów bardziej zewnętrznych,
np. mogą zastanawiać się wspólnie
nad domowym budżetem, planami
wakacyjnymi, więzami towarzyskimi
itp. Ale zawsze mają czynić to pod
okiem Bożym i w Bożej obecności.
Dopiero potem powinni przejść do
zagadnień bardziej wewnętrznych.
Powinni razem szukać Bożej myśli,
Bożych rozwiązań, woli Boga co do
poszczególnych spraw. Jest rzeczą
wskazaną, aby od czasu do czasu
przeprowadzać dialog ze starszymi
dziećmi, z całą rodziną

Problemy, których nie można
pominąć podczas dialogu
małżeńskiego:
1. Życie osobiste. Nie chodzi tu
o wyjawienie spraw dotyczących
własnego sumienia, ale o osądzenie siebie w sposób obiektywny
wobec najbardziej
uważnego
świadka, jakim jest współmałżonek, i o podjęcie odpowiedniej decyzji na przyszły miesiąc. Nie od
razu człowiek zdobywa się na samoocenę, na odkrycie swojego
wnętrza, które tak bardzo ułatwia
wzajemne poznawanie się (a więc
jest aktem miłości). Są małżeństwa, którym brak jeszcze wewnętrznej spójni. Taki czyn byłby
dla nich początkowo zbyt trudny
(zwłaszcza dla małżeństw starszych). Winni go wprowadzać
stopniowo, w zależności od swych
wewnętrznych możliwości, dyspozycji. Trzeba poznać nie tylko siebie, ale i współmałżonka. I to jest
dobrodziejstwem "obowiązku zasiadania". Miłość domaga się poznania. A małżonkowie tak mało
nieraz się znają! Początkowo bardzo uczuciowe przeżywanie miłości pochłania wszystko inne. Później przyzwyczajenie do życia we
dwoje stwarza iluzje, że się już
znają. Czy często zadają sobie
trud, aby odkrywać prawdziwą
osobowość małżonka? Każda osoba jest tajemnicą. Należy zbliżać
się do niej z szacunkiem, z czujną
uwagą. Tylko takie podejście będzie dowodem miłości, która chce
pomóc drugiej stronie w poznaniu

siebie i w rozwoju swej osobowości. "Obowiązek zasiadania", zmuszając do poznania siebie i drugiej
osoby, przyczynia się do wytworzenia między małżonkami jedności myśli i uczuć, nie mającej nic
wspólnego z codzienną wymianą
zdań, ani z wylewnością. Mamy tu
dwie istoty ludzkie, które wpatrując się w siebie, poznając się nawzajem, jednoczą się.
2. Ty i ja. Gdzie jesteśmy, jeśli chodzi o naszą jedność pod względem
fizycznym, uczuciowym, intelektualnym, duchowym? Czy w "ty"
widzę pełną osobę, czy nie sprowadzam jej do przedmiotu? Czy
jestem odpowiedzialny za drugie
,ja", czyli "ty" przed największym
"TY" - przed Bogiem? Czy objawiam własne "ja" bez maski? Czy
buduję w sobie coraz większą odpowiedzialność? Czy nasze "ty
i ja" coraz głębiej i coraz szerzej
staje się we wszystkich dziedzinach życia wspólnym "my"?
3. My i nasze dzieci. Zatrzymać
swoje myśli nad każdym dzieckiem, prosząc Boga, aby dał naszym sercom Jego spojrzenie, byśmy widzieli i kochali dzieci tak,
jak On, i prowadzili je według Jego zamiarów. Trzeba też spojrzeć
na to zagadnienie z punktu widzenia psychologii wychowawczej.
Czy nie mamy jakichś uprzedzeń
do któregoś z naszych dzieci? Czy
nie jesteśmy zbyt rygorystyczni?
Czy nie wychowujemy dzieci dla
siebie, zamiast dla nich samych?
Czy mamy dość czasu na rozmowy z nimi? Czy oboje stosujemy te
same metody wychowawcze? Jak
wygląda nasza modlitwa rodzinna? Może należałoby już przeprowadzić dialog rodzinny ze starszymi dziećmi?
4. My i inni. Nasi sąsiedzi, przyjaciele, rodzina, współpracownicy,
z którymi łączą nas sprawy zawodowe; odpowiedzialność społeczna i kościelna. Czy niektóre
zadania, podjęte przez nas, nie
wykonujemy kosztem innych,
ważniejszych? Czy nie pomijamy,
nie odstawiamy na bok niektórych
dziedzin naszego życia, np. kultury osobistej, kontaktów z przyjaciółmi, z rodziną?
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5. My i Bóg. To problem zasadniczy,
ku któremu wszystkie inne problemy powinny zmierzać. Rozróżniamy tu tzw. ćwiczenia religijne,
a więc czas poświęcony na modlitwę osobistą, rodzinną, życie sakramentalne, oraz na "orientację
ogólną", a więc: lektury, odkrycia,
poszukiwania. I najważniejsze pytanie, które każdorazowo należy

sobie stawiać: jaka jest wola Boża
względem naszej rodziny dzisiaj?
Czego Bóg oczekuje od nas?
Dzięki takim refleksjom, takiemu ważnemu i regularnemu
rozrachunkowi, dzięki ukierunkowaniem ścisłym i kontrolowanym,
powoli zaczyna się tworzyć jakaś
zasada postępowania, reguła życia
danej rodziny, która - nie ujmując

nic z przejawów jej żywotności porządkuje życie dla jej dobra, dla
dalszego pełniejszego rozwoju.
(oprac. na podstawie Tekstów wydanych przez Ruch Światło Życie
oraz Centralną Diakonie Domowego Kościoła.)

Proboszcz z Ars (12)
Poznajemy dalsze losy
Jana Vianneya związane
z Seminarium Duchownym
im. św. Ireneusza w Lyonie.
Późniejszy wielki święty ma
poważne problemy w przyswajaniu języka łacińskiego
w efekcie doświadcza wydalenia z seminarium.
Świętemu proboszczowi
z Ars polecajmy z wiarą kapłanów, których Bóg postawił na naszej życiowej drodze.
VIII. W SEMINARIUM
WIĘKSZYM W LYONIE
(1813-1814)
Janowi Marii Vianney nie
bardzo się zatem wiodło w Verrieres.
Filozofia, którą wykładano tam w
duchu Kartezjusza i według metody
dawnej Sorbony, wydawała mu się
nudną i zimną. Tym więcej
upragnione stawały się wakacje.
Cieszył się, gdy w lipcu 1813 roku
mógł powrócić do Ecully i zastał tam
starego swego nauczyciela. I ten
również z niemniejszą powitał go
radością. Opowiadali sobie nawzajem
o swych nadziejach na przyszłość.
Jakkolwiek ciężkim było dla Jana
Marii wspinanie się w górę ku
kapłaństwu, szczyt, bądź co bądź, był
już coraz bliższy. A tam, w górze,
jakże swobodnie można będzie
odetchnąć! Praca nad duszami nie
będzie tak sucha, jak lekcje i książki...
Nie tracąc czasu, ksiądz Balley zajął
się przygotowaniem ucznia do
większego seminarium. Były to
niezawodnie najmilsze wakacje Jana
Marii - i ostatnie w całym jego życiu.
Gmach większego seminarium
świętego Ireneusza, stojący w Lyonie

na placu Croix - Paquet, u stóp CroixRousse, służył podczas Rewolucji
kolejno za skład broni i ambulans
wojskowy, zaś drugiego listopada
1805 roku oddany został z powrotem
do pierwotnego użytku. Był to
olbrzymi
trzypiętrowy
budynek.
Należące do seminarium ogrody
przecinały piękne aleje lipowe. Od
dwóch lat już księża Sulpicjanie nie
prowadzili tego zakładu. Dekret z 26
grudnia 1811 roku, odbierając zacnym
synom duchownym księdza Olier
zarząd wszystkich seminariów we
Francji, wygnał ich z Lyonu.
Kardynał Fesch daremnie protestował
i błagał; Napoleon tak wobec niego,
jak i wobec innych biskupów pozostał
nieugięty.
Sulpicjanów zastąpiło kilku
młodych księży pochodzących z diecezji, lecz serca ludzi - jak powiadano
- pozostały przy Sulpicjanach.
Użalano się na zbyt młody wiek
nowych kierowników; na ich brak
doświadczenia, znano ich bowiem
jeszcze z ławy szkolnej... Lecz
młodość nie przeszkadzała bynajmniej
kierownikom tym być ludźmi
wartościowymi.
Nowym przełożonym został
ksiądz Gardette. Wyświęcony na
kapłana w czasach Terroru, aresztowany był i więziony na strasznych
pontonach w Rochefort. Był to
człowiek głęboko pobożny, lecz
dlatego może, iż wiele przecierpiał,
wydawał się na zewnątrz do pewnego
stopnia szorstki i surowy i dbał ściśle
o zachowanie regulaminu. Rektorem
seminarium mianowano zacnego
uczonego i wybitnego księdza de la
Croix
d'Azolette,
późniejszego
arcybiskupa z Auch; prokuratorem był
skromny ksiądz Menaide; profesorem
Pisma Świętego i liturgii ksiądz

Mioland, młody dwudziestopięcioletni
miły i uprzejmy kapłan, który został w
następstwie arcybiskupem Tuluzy.
Księża Cholleton i Cattet, którzy
świeżo ukończyli seminarium świętego Sulpicjusza w Paryżu, wykładali pierwszy dogmatykę, drugi teologię
moralną. Profesorowie ci odznaczając
się rzetelną, wybitną nawet wiedzą,
oraz niemniej cnotą, starali się
utrzymywać w dalszym ciągu tradycje
sulpicjańskie.
Jan Maria Vianney, który w
październiku po wakacjach oddał się
pod ich kierownictwo, miał być przez
kilka miesięcy ich uczniem. W gronie
kolegów jego znajdowali się m.in.
Marcelin Champagnat, który w ślad
za nim wstąpił do seminarium
świętego Ireneusza, Jan Klaudiusz
Colin (jemu to Kościół miał kiedyś
zawdzięczać powstanie Towarzystwa
Marii) i Ferdynand Donnet, zmarły w
osiemdziesiątym roku życia, jako
kardynał arcybiskup z Bordeaux.
Niektóre przepisy reguły seminaryjnej sprawiały naszemu wieśniakowi- seminarzyście niezawodnie
cokolwiek kłopotu; choćby tylko dbałość o zewnętrzny wygląd. Jego Eminencja - pisze ksiądz Lyonnet - gdy
przybywał do seminarium zalecał
nieustannie, aby klerycy jego byli
zawsze schludnie i przyzwoicie ubrani
i dobrze ułożeni zewnętrznie. W tym
celu nakazał używanie pudru do włosów i noszenie sprzączek przy trzewikach. Pragnął nawet, by seminarzyści
Lyońscy, na wzór paryskich, przywdziewali na siebie długi płaszcz, gdy
wychodzili na miasto.
Nauka
roku
szkolnego
1813/1814 rozpoczęła się po odprawieniu tradycyjnych rekolekcji, niedługo przed uroczystością Wszystkich
Świętych.
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Ksiądz Jan Augustyn Pansut późniejszy kanonik i teolog z Belley,
który kończył w tym roku kurs
teologii - do późnego wieku zachował
pamięć o tym nowicjuszu, którego
dziwna twarz go uderzyła; mimo
bowiem wielkiego już zamiłowania
do pozostawania w cieniu i do milczenia, Jan Maria Vianney coraz bardziej
poczynał zwracać na siebie uwagę
krytycznego otoczenia. W dwudziestu
siedmiu latach już miał twarz ascety:
skupienie, skromność, zaparcie się
siebie, duch pokuty i zewnętrznych
umartwień, przebijały z całej jego
postawy. Gdyby wszyscy seminarzyści,
którzy w pokaźnej liczbie dwustu
pięćdziesięciu przybyli do seminarium
po
wakacjach, jednocześnie z
Vianney'em, podobni byli do niego,
zakład świętego Ireneusza przedstawiałby w czasie spaceru i rekreacji
wierny obraz klasztoru trapistów.
Znaleźli się świadkowie, którzy
pilnie śledzili ten budujący tryb życia.
Ponieważ seminarium świętego Ireneusza z trudnością pomieścić mogło
wszystkich wychowanków, wypadło
więc obszerniejsze cele przeznaczyć
dla kilku alumnów. Jan Maria
Vianney dostał na kolegów, prócz
kleryka Bezacier'a, z którym się
jeszcze dotąd nie spotykał, Declas'a i
Duplay'a znanych mu już z Verrieres.
Regułę zachowywał jak najdokładniej
- opowiada ksiądz Bezacier. - Z pokoju w którym razem mieszkaliśmy,
wystarczało zrobić dwa kroki, by
zobaczyć przechodzący pułk szwajcarski na służbie francuskiej i usłyszeć
piękną pułkową muzykę. Niektórzy
seminarzyści ulegali pokusie, by pójść
popatrzeć i posłuchać, natomiast nie
przypominam sobie, żeby kleryk
Vianney kiedykolwiek przerwał swą
pracę.

Czy mamy przypuszczać, iż
alumn Vianney cokolwiek dziwaczył?
Przeciwnie. Nie było nic niezwykłego
w jego zachowaniu: odznaczał się
wielką prostotą.
Na nieszczęście jednak - jak
twierdzi ksiądz Bezacier - nauka jego
nie dawała żadnego wyniku, gdyż nie
dość dobrze rozumiał język łaciński.
Kilkakrotnie dawałem mu wyjaśnienia, których on zresztą nie pojmował.
Mimo to nie ustawał w niewdzięcznej
pracy.
Wiedzieliśmy wszyscy - opowiada ksiądz Pansut - iż kleryk Vianney systematycznego kursu nauk nie
przechodził, przeto nie dziwiliśmy się
jego małym postępom. Jeśli w późniejszych latach istnych cudów dokazał w kierowaniu duszami, zawdzięczał to swej wytrwałej pracy,
a zwłaszcza łaskom, którymi go Bóg
obsypywał w sposób widoczny.
Przełożony, ksiądz Gardette, bez
wątpienia zainteresował się tym starszym seminarzystą, którego pobożność i bohaterska pilność były mu
znane. Dał mu korepetytora i dozorcę
do nauki w osobie księdza Jana
Duplay, jednego z pierwszych na
kursie. Wyzbywając się swej zwykłej
nieśmiałości wobec tego kolegi, skoro
tenże zadawał mu pytania po francusku, Jan Maria w tym samym
języku formułował odpowiedzi trafne
i pełne zdrowego sądu o rzeczach.
Aby naprawić opóźnienie w nauce Jana Marii ksiądz profesor
Mioland, powodowany miłością bliźniego, udzielał mu niektórych dodatkowych lekcji. Teologię wykładał mu
według podręcznika pt. Rituel de
Toulon napisanego po francusku
i odznaczającego się bardzo jasnym
wykładem.
Dzięki temu nauczeniu, lepiej
dostosowanemu do poziomu jego

zdolności, Jan Maria Vianney byłby
mógł nabyć w seminarium wystarczających wiadomości. Lecz łacina
była językiem oficjalnym na lekcjach
i egzaminach, przeto wykłady publiczne pozostawały dla naszego
studenta martwą literą. Nauczeni doświadczeniem profesorowie już go
nigdy o nic nie pytali.
Jakże cierpieć musiał nad tym!...
Nikt u świętego Ireneusza nie mógł
goręcej od niego pragnąć kapłaństwa
i... nikt nie zdawał się być od tego
celu równie dalekim!...
Wreszcie nadszedł straszny
dzień... jakiż nadmiar smutku przytłoczył serce świętego młodzieńca,
jakaż boleść go ogarnęła, gdy po
pięciu czy sześciu miesiącach, przełożeni sądząc, iż nie będzie mógł dojść
do celu, dali mu życzliwą radę, by
wystąpił!
Wydalony!... On, przed którego
relikwiami miał kiedyś - tam, w Rzymie pod kopułą Św. Piotra, uklęknąć
Najwyższy Pasterz, i okadzać je
wonnym dymem kadzidła...
Była to największa próba w życiu naszego świętego. Toteż choć
chętnie opowiadał w późniejszych
latach o swych biedach i trudnościach,
nigdy jednak, o ile sięgnąć można
pamięcią, żadnej wzmianki nie uczynił o tym wydaleniu. Snać było ono
dlań ponad wszelki wyraz bolesne.
(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 wydanych dokumentów
z języka francuskiego przełożył
Piotr Mańkowski, biskup kamieniecki, arcybiskup tytularny
Aenus), Kraków 2009)

GŁOSY PRZYRODY

Ten, kto nie słucha natury nie dow ie się ile w niej dźw ięków ,
K iedy deszcz stuka o szyby ile w iatr w ydaje jęków … .
I gdy łagodny zefirek w m łodych liściach figluje,
A kolorow y m otyl barw am i tęczy czaruje.
K iedy burza nadchodzi w groźne chm ury spow ita
Błysk toruje jej drogę - grzm ot głosem bębna ją w ita
A kiedy słońce zaśw ieci i w szystko w okół ogrzew a
Z apach kw iatów drażni zm ysły - dorodne ow oce w iszą
na drzew ach.

Jesień i zim a także sw ój urok
m ają…
Tylko ludzie w rażliw i te cuda
dostrzegają!
W ięc cieszm y się z darów ,
jakie natura nam daje
D opóki oczy w idzą … - a serce bić
nie przestaje… !
Maria Ignacek
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Equipes Notre - Dame ruch duchowości małżeńskiej
„Kto trwa we Mnie, a
Ja w nim, ten przynosi owoc
obfity” (J 15,5). c.d.
Czas zimy to dla wielu z nas
czas dłuższego przebywania w zaciszu swojego domu. Długie wieczory
sprzyjają rodzinnym rozmowom i
czytaniu książek. Tak i nam udało się
poczytać i nadrobić trochę zaległości.
Z dużym zainteresowaniem przeczytałem co o ocjostwie ma do powiedzienia w swoich publikacjach Pan
Jacek Pulikowski czy Krzysztof Pilch.
Pozycje te sprawiły mi wielką radość.
Dobrze, że są takie publikacje, w
ktorych młodzi ojcowie, a i dojrzali
wiekiem mogą przyjrzeć się i porównać swoje działania i postawę względem swoich dzieci, a także spojrzeć z
innej perspektywy na swoje relacje
małżenskie. Dopełnieniem były książki Johna Eldredge „Dzikie serce tęsknoty męskiej duszy” oraz „Droga
dzikiego serca”, a także „Urzekająca odkrywanie
tajemnicy
kobiecej
ducszy” małżonków Johna i Stasi
Eldredge. Refleksja jaka się pojawiła
po tych lekturach to - jak dobrze, że
jesteśmy chrześcijanami, że jesteśmy
we wspolnocie Kościoła, gdzie są
obecne sakramenty jako nieustanne
źródła łaski, gdzie każdy może
uczestniczyć w Eucharystii i sporzywać ciało i krew Pańską, gdzie
uczymy się przylgnięcia do Chrystusa,
gdzie żyjemy nadzieją życia wiecznego w „Domu Ojca”
Ojciec Kazimierz Lubowicki w
książce „Życie małżeńskie uczynić
Eucharystią” pisze:
(...)„Gdy kapłan przychodzi przed
ołtarz - klęka przed nim, a następnie
go całuje. Wy też uklękliście, wchodząc do kościoła. Klękamy przed
kimś, kogo bardzo kochamy, albo
przed kimś kto jest bardzo wielki.
Wiecie to doskonale, bo ileż razy
klęczeliście przed sobą w tych
momentach, gdy inaczej nie potrafiliście wyrazić Waszej miłości i w
tych momentach, gdy czuliście wielkość drugiej strony. Gdy przychodzicie do kościoła i klękacie przed
Bogiem, macie szansę przypomnieć
sobie, że jest miłość ważniejsza

i większa od Waszej miłości - Miłość
niebotyczna - a wy nie jesteście
Waszą własnością. (...) Ty nie jesteś
własnością twego męża, ale zostałaś
mu podarowana, aby być jego żoną.
Ty nie jesteś własnością twojej żony,
ale zostałeś jej podarowany, aby być
jej mężem. Nie chodzi o jakieś
ograniczenie twoich praw, lecz o to,
byś stanąwszy w prawdzie uznał, że
wszystko jest Boże. (...) Świadomość,
że to jest Boże, wcale nam nic nie
odbiera, bo cały świat jest Boży, ale
został nam podarowany. Świadomość,
że nasza żona, nasz mąż należy do
Boga, każe nam tylko z wielką
odpowiedzialnością i drżeniem troszczyć się o nich. Nie pozwala kształtować swej żony czy męża na swój
obraz, a każe służyć temu obrazowi,
jaki Bóg chce w nich ukształtować.
Klękając przed majestatem
Boga, gdy wchodzimy do kościoła,
uznajemy, że On jest naszym Panem.
To zaś musi mieć konsekwencje w
naszym życiu codziennym. Zresztą,
ileż to razy mówimy: "My, Twoja
własność. My, Twoje dzieci". Tak się
zachwycamy papieskim "Totus Tuus".
Ideał zamknięty w słowach "Totus
Tuus", "Tota Tua" czyli cały Twój,
cała Twoja, jest programem życia nie
tylko dla Ojca Świętego, dla księdza
czy siostry zakonnej. Każdy mąż
dojrzewając wewnętrznie - musi nauczyć się mówić o sobie do Boga
"Totus Tuus", a o swojej żonie "Tota
Tua". To samo dotyczy żony.
Cóż to zmienia? Jak z większym
szacunkiem dotyka się chleba przemienionego w Ciało Pańskie niż
zwykłego chleba, tak z większym
szacunkiem obchodzimy się ze swoją
żoną, czy mężem, mając świadomość,
że to całkowita własność Boga. Jak
z większym szacunkiem bierze się do
rąk kielich mszalny niż kieliszek, tak
samo z większym szacunkiem obchodzimy się ze swoją żoną, czy mężem,
mając świadomość, że to całkowita
własność Boga. Chociaż jeden i drugi
chleb jest "dla nas", chociaż jedno
i drugie wino jest "dla nas", to jednak
inaczej traktujemy to, co należy do
Boga, co Bogiem jest przepełnione...
Z większym szacunkiem... Widać to

przy puryfikacji kielicha, przy zbieraniu najmniejszych kruszynek z zatroskania, aby nic nie uronić, nie
sprofanować. Świadomość obcowania
ze "świętym" napełnia nas drżeniem.
W języku Biblii "święta" czy "święty"
znaczy należący do Boga. Twoja żona
jest "święta"! Twój mąż jest "święty"!
Kapłan, uklęknąwszy przed ołtarzem, naraz wstaje i zaczyna iść po
stopniach ołtarza. Warto pamiętać, że
te stopnie symbolizują Kalwarię i mają przypominać zbliżającemu się do
ołtarza kapłanowi gdzie idzie i po co
tam idzie.
Za każdym razem, gdy kapłan
idzie po stopniach ołtarza, rodzina
chrześcijańska musi więc sobie przypominać, że jeśli jej życie ma być
Eucharystią, jeżeli chcemy oddawać
Bogu chwałę w naszym ciele i w
naszej krwi, to nasze życie musi być
nieodłącznie związane z Krzyżem.
Nie ma miłości bez krzyża. Miłość,
która przed krzyżem się cofa, miłość,
która krzyża się lęka, miłość która
krzyża chce uniknąć, nie jest miłością
do końca dojrzałą. Nie dlatego, że
miłość niesie w sobie krzyż, ale
dlatego, że jeśli miłość ma być
prawdziwa, to trzeba walczyć, trzeba
być gotowym wiele dla tej miłości
przecierpieć i zwyciężać w sobie to,
co jest miłości przeciwne. (...)
Oczywiście, miłość nie jest cierpieniem. Tu chodzi o cierpienie ze
względu na miłość. Jeżeli ktoś szuka
miłości, która da mu tylko radość,
pokój serca i dobre samopoczucie, to
nie miłości on szuka, ale kocha i szuka samego siebie.
(...) Jeszcze raz powtarzam:
Miłość nie jest po to, żeby było
cierpienie, ale cierpienie jest po to,
żeby miłość była prawdziwa! Żeby
nie była pozorna, powierzchowna, od
czasu do czasu, taka jak mi się
podoba. Żeby nie polegała na tym, że
"my się kochamy", tzn. ja się (czyli
"siebie") kocham i ty się kochasz.
Nie! Prawdziwa miłość mówi: "ja
kocham ciebie" i dlatego, że ciebie
kocham, nawet nie wymagam żebyś
ty kochała mnie; żebyś ty mnie
kochał. To, co mnie interesuje w
naszej miłości, to kochać ciebie, bo
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miłość na pierwszym miejscu nie jest
braniem. Miłość na pierwszym
miejscu jest dawaniem. (...) Miłość na
pierwszym miejscu nie jest braniem!
Jeżeli ktoś myśląc o małżeństwa pyta:
"Co ja z tego będę miał? Co ja z tego
będę miała?" - niech wie, że nie tędy
droga do małżeństwa. Trzeba pytać:
"Co ja mogę tobie dać?". Miłość
małżeńska musi się bowiem rozpoczynać od postanowienia, by samego
siebie złożyć w bezinteresownym
darze.
(...) Każda Eucharystia ma więc
przypominać nam logikę tej Miłości,
dla której równej nie będzie w historii
wszechświata - logikę Kalwarii, logikę Krzyża. Gdy widzisz, jak procesja
wstępuje po stopniach ołtarza, pamiętaj: gdy Was Chrystus wzywał do
małżeństwa, gdy mówił do Was
obojga "Pójdź za mną", zaprosił Was
na swoją drogę. A po co kapłan idzie
po tych stopniach? Idzie, aby dojść do
ołtarza i - razem z Jezusem Chrystu-

sem - złożyć w ofierze samego siebie.
A po co ty masz przychodzić w
niedzielę do kościoła? Po co masz
przychodzić do kościoła najczęściej
jak to możliwe? Aby dojść do ołtarza
i złożyć na nim w ofierze - razem
z Chrystusem - samą siebie, samego
siebie. To jest źródło mocy naszych
małżeństw. To jest światło dla
naszych małżeństw. Nie wystarczy
być na Eucharystii. Trzeba być
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Żdżary/k
Nowego
Miasta nad
Pilicą

ofiarą”.
c.d.n.
Poniżej przedstawiamy propozycję najbliższych rekolekcji otwartych organizowanych przez ruch dla
małżonków sakramentalnych.
Zapisy na stronie internetowej
www.end.org.pl/formacja/rekolekcje/

Bernadka z Piotrkiem
Komunikacja w
rodzinie
Ewelina i Robert
Olendrowie

Kokoszyce
k/Wodzisławia Powołani do miłości.
Śląskiego
Twoje słowo jest
Żdżary k/N.
lampą dla moich
Miasta nad
stóp.
Pilicą
Crześcijańskie
Ciechocinek
wychowanie
dziecka.

rekolekcje
z opieką dla
dzieci

rekolekcje
rekolekcje
z opieką dla
dzieci
rekolekcje
z opieką dla
dzieci

Wielki dar Wielkiego Postu
Wielki Post jest czasem
ofiarowania i ofiary. Składamy Bogu w ofierze dziesiątą część roku i z tą dziesięciną ofiarujemy siebie,
całe nasze życie, wszystkie
nasze dni i godziny. Ofiara ta,
jeśli ma być znacząca, musi
być kosztowna, wartościowa,
związana z osobistym wysiłkiem, przewartościowaniem
naszego życia.
Pomocą w takiej rzeczywistej
przemianie życia są trzy rodzaje religijnych praktyk, które Kościół szczególnie na czas Wielkiego Postu poleca. Przypomina o nich Benedykt
XVI w tegorocznym orędziu. To modlitwa, jałmużna i post. Do postu
należy podejść z powagą, a wówczas
stanie się on realną dźwignią naszej
egzystencji ze stanu upadku. Nie ma
prawdziwego postu bez podejmowania wysiłku duchowego. Jeśli Chrystus podczas postu doznał pokus, to i
my nie mamy szansy tych pokus
uniknąć. Należy, zatem uzbrajać się w
modlitwę, koncentrować myśli na
Bogu.

W wielu swoich orędziach Matka Boża obok wezwania do nawrócenia i modlitwy nawołuje do
praktyki postnej. Maryjne wezwanie
do postu nie jest czymś nowym, już
Chrystus powiedział, że istnieje taki
rodzaj złego ducha, którego wypędzić
można tylko modlitwą i postem (zob.
Mt 17, 21). Dlatego też Kościół na
przestrzeni wieków nieustannie zachęca do pokutnej praktyki postnej.
W świetle źródeł biblijnych pokutna
praktyka postna ma prowadzić do
rozerwania kajdan zła: „Czyż nie jest
raczej ten post, który wybieram: rozerwać kajdany zła, rozwiązać więzy
niewoli, wypuścić wolno uciśnionych
i wszelkie jarzmo połamać” (Iz 58,
6). Dlatego też idąc za głosem Kościoła, szukamy odpowiedniej praktyki postnej dla siebie.
Wielki Post nie jest dla spełnienia paru praktyk i uspokojenia sumienia. Jest dla autentycznej przemiany.
Nieraz bardzo radykalnej. Świetnie
zostało to ujęte w Księdze Izajasza:
"Czy zwieszanie głowy jak sitowie
i użycie woru z popiołem za posłanie czyż to nazwiesz postem i dniem
miłym Panu? Czyż nie jest raczej ten

post, który wybieram: rozerwać kajdany zła, rozwiązać więzy niewoli,
wypuścić wolno uciśnionych i wszelkie jarzmo połamać; dzielić swój
chleb z głodnym, wprowadzić w dom
biednych tułaczy, nagiego, którego
ujrzysz, przyodziać i nie odwrócić się
od współziomków".
Jeśli post ma służyć nawróceniu,
nie może być tylko wyprężeniem
duchowych muskułów dla pokazania
sobie, jaki jestem silny. Musi powodować zmianę sposobu myślenia.
Odczuwanie głodu, braku, niedostatku, pozwala spojrzeć na świat z
perspektywy głodnych i cierpiących
niedostatek. Łatwiej ich wtedy zrozumieć, łatwiej podjąć konkretne
kroki, mające na celu wypełnienie
tego braku.
Ale to nie wszystko. Człowiek
głodny inaczej patrzy na świat. Odczuwanie niedostatku pomaga przywrócić człowiekowi właściwą hierarchię wartości. No i podjęcie wyrzeczenia w jakiejś intencji pokazuje
Bogu, jak bardzo nam na sprawie
zależy.
Pragnienie posiadania jest jedną
z najmocniejszych więzi, jaka krępuje
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rozwój duchowy człowieka. Dlatego
dawanie jałmużny, nawet bez specjalnego sprawdzania czy przypadkiem nie daję się naciągnąć, tak bardzo pomaga spojrzeć na życie inaczej.
Przeciwstawiając się postawie koncentrowania wszystkiego i wszystkich
wokół siebie pomaga wyjść z kręgu
egocentryzmu. Pozwala odkryć, że
człowiek może odnaleźć siebie tylko o
tyle, o ile daje siebie innym w ich
wielorakich potrzebach. Jałmużną nie
muszą być tylko pieniądze. Bliźniemu
często trzeba ofiarować czas, dobre
słowo, życzliwość. Odwiedzić chorych, wspomóc smutnych, zainteresować się przybyszem, to także ofiarowanie drugiemu tego, czego potrzebuje.
A modlitwa? Jest spotkaniem z
żywym Bogiem. Takie spotkania, o ile
nie są tylko zarzucaniem Boga swoimi
sprawami, ale też słuchaniem, co On
ma do powiedzenia, bardzo człowieka
zmieniają. Modlitwa pomaga człowiekowi zobaczyć sprawy świata we

właściwej perspektywie, dlatego to
tak ważny środek do duchowej przemiany tych, którzy chcą kroczyć za
Chrystusem. Katechizm Kościoła
Katolickiego ukazuje nam modlitwę,
jako przymierze miedzy Bogiem i
człowiekiem w Chrystusie. A skąd
wypływa modlitwa? Pismo św. mówi
najczęściej o sercu (ponad tysiąc razy). Skoro modlimy się sercem, a ono
jest daleko od Boga, modlitwa pozostaje pusta. Modlitwa to wyraz mojej
prawdziwej wiary. Wierzę, że Bóg
jest, że stoję przed Kimś, że rozmawiam z kimś. Bez tej świadomości
to, co nazywamy modlitwą, będzie
rozmową z samym sobą. Autentyczna
modlitwa jest spotkaniem z nieskończoną Mądrością, która darzy mnie
miłością. Czas rozmowy z moim
Bogiem jest czasem twórczym.
Wkraczać w Wielki Post można
różnie: Można nie robić nic. Można
też poćwiczyć duchowe muskuły, by
pod jego koniec powiedzieć sobie, że
nie jest ze mną tak źle i powrócić do

O krzyżu
„..Nie zdołano jednak
usunąć krzyża – tego znaku
wiary i miłości – z życia osobistego i społecznego, bo
głęboko wrósł on w glebę
serc i sumień, stając się dla
narodu i Kościoła źródłem
siły i znakiem jedności między ludźmi. Nowa ewangelizacja potrzebuje prawdziwych świadków wiary. Ludzi
zakorzenionych w krzyżu
Chrystusa i gotowych dla
niego ponosić ofiary.
Prawdziwe bowiem świadectwo
o życiodajnej mocy krzyża daje ten,
kto w jego imię pokonuje grzech,
egoizm i wszelkie zło i pragnie naśladować miłość Chrystusa do końca.
Trzeba, aby tak, jak w przeszłości,
krzyż był nadal obecny w naszym
życiu jako wyraźny drogowskaz w
działaniu i światło rozjaśniające nasze
życie. Niech krzyż, który swoimi
ramionami łączy niebo z ziemią i
ludzi między sobą, rozrasta się na
naszej ziemi w wielkie drzewo przynoszące owoce zbawienia. Niech
rodzi nowych i odważnych głosicieli
Ewangelii, kochających Kościół i za

niego odpowiedzialnych, prawdziwych heroldów wiary, nowych ludzi
plemię, które rozpali pochodnię wiary
i wniesie ją płonącą w progi trzeciego
tysiąclecia”. (Jan Paweł II – fragment
homilii wygłoszonej w Siedlcach 10
czerwca 1999)
Krzyż jako narzędzie męki Jezusa Chrystusa jest znakiem całego
chrześcijaństwa.
Jako
narzędzie
śmierci stosowany był już w starożytnej Persji i Babilonii. W imperium
rzymskim śmiercią krzyżową karano
zbrodniarzy, niewolników, buntowników. Jak podaje historia, cesarz Tytus, który w 70 r. oblegał Jerozolimę
tak szafował śmiercią krzyżową, że
obawiano się braku drzew na krzyże,
a jego następca Licyniusz w r. 71
ukrzyżował 6 tys. jeńców. Kara powieszenia na krzyżu była karą bardzo
okrutną. Jak podają niektórzy badacze
tematu, śmierć następowała tu bardzo
szybko, ale niekiedy męczarnie
ukrzyżowanego kończyły się dopiero
po kilku dniach. A należy pamiętać,
że skazaniec przed samą egzekucją
otrzymał chłostę, a potem musiał
nieść na miejsce kaźni zazwyczaj
poziomą belkę krzyża. Okoliczności
te znamy zresztą z pobożnego uczestniczenia i rozważania Drogi Krzyżo-

bylejakości. Ale można także spróbować zrobić „przemeblowanie” w swojej chrześcijańskiej głowie i sercu.
Ten trzeci wybór na pewno przyniesie
błogosławione owoce.
Kościół daje światu Dobrą Nowinę: Bóg kocha grzesznika, Chrystus
umarł i zmartwychwstał, a grzechy są
nam przebaczone. Bóg każdemu jest
w stanie darować nowe życie... przestępcy, mordercy, złodziejowi. Bóg
kocha największego nędznika i i ściga
go swoją miłością. W Jego oczach
nikt nie jest przegrany. Ostatnie słowo
należy do miłości. Ostatnie słowo
należy do Boga, więc zamilczmy i
pozwólmy Jemu mówić: KOCHAM
KAŻDEGO GRZESZNIKA!
Mocne i prawdziwe. Nie trzeba szukać daleko, żeby się o tym przekonać,
wystarczy lustro i chwila refleksji nad
sobą i nad swoim życiem.

Bernadeta P.
(Akcja Katolicka)
wej. Śmierć następowała przez uduszenie, kiedy skazaniec nie umiał już
podtrzymywać swojego ciała rękoma i
nogami. Tę straszną karę zniósł cesarz
Konstantyn Wielki (280 – 337). Wg
informacji uzyskanych po znalezieniu
w 326 r. przez jego matkę św. Helenę
Krzyża Chrystusowego wiemy, że
krzyż był wykonany z drewna i miał
4 m długości, przy rozpiętości ramion
2 m i ważył ok. 100 kg. Po odnalezieniu, Krzyż został podzielony na trzy
części – jedną podarowała biskupowi
Jerozolimy Makaremu (obecnie w
Bazylice Bożego Grobu), drugą swemu synowi, trzecią zabrała ze sobą i
złożyła w kościele Świętego Krzyża
Jerozolimskiego w Rzymie. Na pamiątkę
znalezienia
Krzyża,
3 maja obchodzono w Kościele Katolickim święto. 20 maja 614 r. Jerozolima została zdobyta przez króla perskiego Chosroesa II, a relikwie Krzyża wywiezione. Odzyskał je dopiero
cesarz Herakliusz w 628 r. po pokonaniu Persów. Na pamiątkę odzyskanie Krzyża w dniu 14 września obchodzono Święto Podwyższenie Krzyża
Świętego. Tak było do czasów Ojca
Św. bł. Jana XXIII, który ustanowił
jedno święto – Święto Podwyższenia
Krzyża Świętego, obchodzone 14
września. Na przestrzeni wieków
relikwie zostały dalej dzielone i ich
cząstki znajdują się na całym świecie,
m. in. w Polsce (Św. Krzyż, Lublin).
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Krzyż to znak naszej wiary, znak
naszego zbawienia. Na Golgocie w
chwili ukrzyżowania obok krzyża
Jezusa obok stały dwa krzyże. Na
jednym z nich wisiał człowiek, który
faktycznie zbuntował się przeciw
rzymskiej władzy i ta władza słusznie
go ukarała. Nie rozumie on jednak
swojej sytuacji, a zwłaszcza swojej
winy i wymierzonej mu kary. Bluźni i
urąga całemu światu. Urąga również
Chrystusowi wiszącemu na sąsiednim
krzyżu. Z drugiej strony Jezusa wisi
również człowiek słusznie skazany.
Rozumie on jednak swoją winę i karę
prosząc Jezusa o miłosierdzie – wierzy w Niego, wierzy w Jego moc. Na
trzecim krzyżu – tym najważniejszym
wisi Jezus, który nic złego nie uczynił, a został skazany na taką sama
śmierć, jak dwóch łotrów wiszących
obok. Dla starszyzny żydowskiej był
buntownikiem i mącicielem ludności,
którego wszelkimi sposobami należało się pozbyć. Jezus tuż przed swoją
śmiercią woła „Boże mój, Boże mój,
czemuś mnie opuścił” (Mk 15,34), ale
zaraz potem „Ojcze, w Twoje ręce
oddaję mojego ducha” (Łk, 23,46).
Dla nas czytających te słowa jest to z
jednej strony uczucie trwogi, ale
i niepojętej nadziei. Sprawę trzech
krzyży w życiu każdego człowieka
bardzo dogłębnie rozważa w swoim
kazaniu wygłoszonym w Święto
Podwyższenia Krzyża w dniu 14
września 1986 r. ks. prof. Józef Tischner. Kazanie zostało wygłoszone w
klasztorze Sióstr Klarysek w Starym
Sączu. Zdaniem kaznodziei każdy
człowiek ma w duszy te trzy krzyże.
Te trzy krzyże są człowiekowi potrzebne, ażeby nauczyć go dróg zbawienia. Jest w duszy człowieka ten
krzyż, który powoduje, że człowiek
buntuje się przeciw Bogu i przeciw
światu. I jest w duszy człowieka ten
drugi krzyż, który uczy człowieka
pokory i prawdy o sobie. I jest w
duszy człowieka ten trzeci krzyż,
z którego ma spłynąć na człowieka
nadzieja. „Ten trzeci krzyż jest wielką
tajemnicą. Jest ogromną tajemnicą.
Można o nim powiedzieć tylko tyle,
że nie niesiesz go sam, ale, że niesiesz
go z Chrystusem. Że idziesz z tym
krzyżem drogą, którą już Chrystus
przeszedł. Nie jesteś sam. Kiedy więc
mówisz: „Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił?”, to musisz pamiętać, że słowa te zostały już kiedyś
wypowiedziane. Nie pierwszy tych

słów używasz. Musisz też pamiętać,
że po tych słowach nastąpiły drugie
słowa „W ręce Twoje oddaję ducha
mojego” – oddaję życie moje. W ręce
Twoje oddaję siebie! Po tych słowach
przyszedł głos nadziei. I w ten sposób
dokonało się zbawienie świata.” (cytat
ze wspomnianego kazania). A co my?
Jak my widzimy tę nadzieję? Czy
zawsze pamiętamy, że w Krzyżu
Chrystusa jest nadzieja?
W książce Ramon Cué Romano
S.I. „Mój Chrystus połamany” jest
taki modlitewny dialog – rozmowa
księdza – autora z Chrystusem na
zniszczonym krzyżu. „...Jak ci się
zdaje, jacy ludzie mnie szukają? Ludzie weseli i szczęśliwi nie pamiętają
o mnie, ani nie pragną mnie widzieć
na swych zebraniach gwarnych i szaleńczych, bo ja im psuję zabawę.
Wówczas, gdy są szczęśliwi, ja jestem
zbyteczny. Lecz trzymają mnie w rezerwie, aby gdy przyjdzie cierpienie…
- Ależ, nie mają prawa, Panie – zaprotestowałem gwałtownie.
– Zamilknij i nie oskarżaj. Bo ty jesteś
taki sam. Wszyscy jesteście tacy sami.
Trzymacie mnie w rezerwie na dzień
waszego cierpienia: na moment, gdy
coś w życiu przyniesie wam udrękę.”
I jakże aktualna nie tylko na Wielki
Post, ale pewnego rodzaju memento
dla naszych polityków, wypowiedzieć
ks. bp Józefa Zawitkowskiego z wygłoszonego kazania w kościele Świętego Krzyża w Warszawie „Rozszarpią się jeszcze ludzie o władzę, o stołki, o granice, o rynki, o ceny, o chleb,
o zbrojenia. Będą się bawić w wybory,
w referenda, w ustawy. Przyjdą inni
wymowni i znów stworzą naukę, że
ludzie są równi. Krzyż Chrystusa ma
przynosić człowiekowi wyzwolenie. W
ręku złych ludzi może stać się bluźnierstwem”. A my gdzie jesteśmy, w
którą stronę patrzymy, co jest naszym
wzorem. Czy możemy powiedzieć za
św. Pawłem „Co do mnie, nie daj
Boże, bym miał się chlubić z czego
innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa” (Ga 6,17).
Czy możemy jako Polacy podpisać się
pod tym, co kiedyś napisał Adam
Mickiewicz?
Tylko pod tym krzyżem,
tylko pod tym znakiem
Polska jest Polską,
a Polak Polakiem.
Wielki Post, kiedy uczestniczymy w Drodze Krzyżowej, słuchamy kazań pasyjnych, rozważmy

też, może tych parę myśli przedstawionych wyżej.

Stanisław

Kapituła
wyborcza
ŚRF
W niedzielę, 13 marca br.
odbyła się Kapituła Wyborcza Świeckiej Rodziny Franciszkańskiej przy naszej parafii.
Kapitule przewodniczył asystent
duchowy, O. Lucjusz Wójtowicz oraz
przełożona Rady Regionu Rybnickiego, siostra Bogdana Fitał. Celem kapituły był wybór nowego zarządu. Po
odczytaniu protokołów z 3-letniej
działalności ustępującego zarządu,
odbyły się wybory.
Przełożoną została:
z-ca :
mistrz formacji:
sekretarz:
skarbnik:

Maria Kula
Antoni Torebko
Irena Totebko
Maria Gorol
Jolanta Winkler

Nowemu zarządowi życzymy
pomyślności i owocnej pracy.
Pokój i Dobro

siostra Małgorzata
Żyjące Marzenia!
***
Marzymy by nasze życie
płynęło jak snuta opowieść,
którą nazywamy bajką,
gdzie wszystkie marzenia się
spełniają.
By nadzieja nigdy nie słabła
pod naporem samotności,
by nasze serca
topniejące od miłości
pokonały każdą przeszkodę,
jaką niesie nadchodzący dzień,
a marzenia żyjące z nami
dodawały nam sił i ciepła,
które łączy, a nie rozdziela.
Stefania Gierłowska
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ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE
Wielki Czwartek

W przeddzień swej męki i śmierci Pan Jezus jeszcze
raz zgromadził wokół siebie apostołów, aby im powierzyć
ostatnie pouczenia i dać największe świadectwo swej miłości.
Wejdźmy i my do «dużej sali na górze, usłanej i gotowej» (por. Mk 14, 15) i przygotujmy się do słuchania najgłębszych myśli, które On pragnie nam przekazać; przygotujmy się w szczególności do przyjęcia gestu i daru, który
On przygotował na to końcowe spotkanie.
W czasie wieczerzy Jezus wstaje od stołu i zaczyna
myć uczniom nogi. I dalej podczas wieczerzy Jezus daje
siebie na pokarm uczniom, aby się z nimi zjednoczyć.
Przede wszystkim należy otworzyć serce, by przyjąć miłość
Chrystusa. To On wychodzi z inicjatywą — dzięki Jego
miłości stajemy się zdolni kochać naszych braci.
O Boska Eucharystio, płomieniu miłości Chrystusa, płonący na ołtarzu świata, spraw, aby Kościół, przez Ciebie
umacniany, z coraz większą troską starał się osuszyć łzy
cierpiących i wspierać wysiłki tych, którzy zabiegają o
sprawiedliwość i pokój.
Po zakończeniu celebracji Kościół zachęca nas do długiej
adoracji Eucharystii i do rozważania tej nadzwyczajnej
i nieogarnionej tajemnicy miłości.

Jan Paweł II

Wielki Piątek

Wielki Piątek jest dniem czytania opisu Męki i kontemplacji Krzyża. W nim objawiło się w całej pełni miłosierdzie Ojca. Tak modlimy się w liturgii: «Byliśmy umarli
z powodu grzechu i niezdolni zbliżyć się do Ciebie, ale Ty
dałeś nam najwyższy dowód swego miłosierdzia, gdy Twój
Syn, jedyny Sprawiedliwy, wydał się w nasze ręce i pozwolił się przybić do krzyża» (Mszał Rzymski, I. Modlitwa
eucharystyczna o tajemnicy pojednania). Tajemnica ta budzi
tak wielkie wzruszenie, że apostoł Piotr w liście do wiernych w Azji Mniejszej nie wahał się napisać: «Wiecie bowiem, że z waszego, odziedziczonego po przodkach, złego
postępowania zostali wykupieni nie czymś przemijającym,
srebrem lub złotem, ale drogocenną krwią Chrystusa, jako
baranka niepokalanego i bez zmazy» (1 P 1, 18-19).
Dlatego też, po odczytaniu opisu Męki Pana, Kościół
stawia w centrum liturgii Wielkiego Piątku adorację Krzyża,
nie jako symbolu śmierci, lecz jako źródła autentycznego
życia. W tym dniu, pełnym duchowego wzruszenia, dominuje nad światem krzyż Chrystusa, sztandar nadziei dla
wszystkich, którzy z wiarą przyjmują jego tajemnicę we
własnym życiu.

Jan Paweł II

Msza św. Wieczerzy Pańskiej
w Wielki Czwartek rozpoczyna się
o godz. 17.00.

Początek ceremonii
Wielkiego Piątku
o godz. 17.00.
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Wielka Sobota

Wielka Sobota to dzień pod niejednym względem wyjątkowy. Nie sprawuje się wtedy ani Eucharystii, ani Liturgii Słowa. Tego dnia wierni licznie gromadzą się przed
grobem Chrystusa. To sam Chrystus, tzn. Ten, który umarł,
gromadzi. Przychodzą, by modlić się, oddać Mu cześć. Mają
okazję, by zastanowić się nad tym, co ma do przekazania
Wielka Sobota, jej spokojne, bynajmniej nie oznaczające
rezygnacji, oczekiwanie.
Wielka Sobota to dzień, który m.in. zaprasza do zastanowienia nad słowami wyznania wiary dotyczącymi zstąpienia Chrystusa do tzw. otchłani, do „miejsca”, gdzie przebywali zmarli, którzy poprzedzili tam Zbawiciela.

Wigilia paschalna
Z ciszy Wielkiej Soboty wkraczamy w wieczorną liturgię wigilii
paschalnej. W wielkosobotnią noc, podczas
uroczystej
wigilii
paschalnej,
«matki
wszystkich wigilii»,
radosny śpiew przerwie milczenie: Exsultet. Jeszcze raz zostanie ogłoszone zwycięstwo Światła nad
ciemnościami, Życia
nad śmiercią, a Kościół radować się będzie ze spotkania ze swym Panem.
Tą drogą wkroczymy w klimat Paschy Zmartwychwstania, nie kończącego się nigdy dnia, który Pan rozpoczyna
powstając z martwych.
Otwórzmy nasze serca na przyjęcie Bożej łaski
i pójdźmy za Jezusem poprzez Jego mękę i śmierć, by
przeżywać wraz z Nim radość zmartwychwstania.
W tym duchu życzymy wszystkim owocnego przeżywania Triduum Paschalnego.

Początek Mszy św. Wigilii Paschalnej
o godz. 20.00

„Dlaczego szukacie żyjącego wśród
umarłych?
Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał.”
(Łk 24,5)
Kobiety były pierwsze przy Pustym Grobie.
Potem pobiegli tam apostołowie Piotr i Jan.
Niech to doświadczenie Pustego Grobu
Stanie się również naszym udziałem.
Niech umocni naszą wiarę
w Jezusa Zmartwychwstałego.
W duchu tej wiary życzymy całej wspólnocie
parafialnej,
także osobom chorym i w podeszłym wieku,
które nie mogą przybyć do naszej świątyni
Zdrowych i Błogosławionych Świąt
oraz osobistych spotkań
ze Zmartwychwstałym Panem
w codziennym życiu…
Z Błogosławieństwem Wielkanocnym
ks. proboszcz Krzysztof
oraz wikarzy: ks. Ireneusz i ks. Marcin.
TĘTNO ŻYCIA
Drżą pączki kwiatów
w blasku wschodzącego słońca.
Otwierają się grudy ziemi.
Światło poranka
przynosi drganie życia
i nadzieją zabiło
serce ziemi.
Pusty grób
zajaśniał niewymownym blaskiem.
Gdzież jest, o śmierci,
twoje zwycięstwo?
Vincenzo Iannuzzi
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Nasi księża krajanie w katakumbach
Najpierw musimy sobie
zadać pytanie: Co to są katakumby i gdzie się znajdują?
Krótką odpowiedź znalazłam
w internecie. Tak od XIX wieku nazywa się podziemne
cmentarze, a można je znaleźć w wielu krajach Europy i
Afryki. Są w Anglii, Czechach, Egipcie, Francji, na
Malcie dwa, w Peru, Szkocji,
Tunezji, na Ukrainie i we
Włoszech. W tym ostatnim
kraju, w Rzymie, szacuje się,
że było ich około 60. Rzym
był po prostu otoczony katakumbami. Są także w Neapolu i Syrakuzach.
Również w Polsce istnieją katakumby a najstarsze i najsławniejsze w
Krasnem w pow. Przasnysz, w północnej części woj. mazowieckiego,
kryjące szczątki przodków poety
Zygmunta Krasińskiego od XVI wieku. Następne katakumby znajdują się
w Warszawie, na Starych Powązkach
od strony południowej. Są to specjalne budowle do chowania ciał zmarłych. W Krakowie mieszczą się katakumby w podziemiach kościoła św.
Kazimierza Królewicza. W nich znalazło miejsce pochówku 730 osób
świeckich i 250 zakonników.
Jednak tematem szczególnego
zainteresowania będą w tym artykule
katakumby św. Kaliksta w Rzymie.
Św. Kalikst był papieżem w latach
217-222, przedtem zarządzał cmentarzem przy Via Appia, zwanym dziś
katakumbami św. Kaliksta, gdzie
pochowano 8 papieży i około 500 tys.
chrześcijan. Legenda mówi, że został
zamordowany i wrzucony do studni,
na miejscu której został później
wzniesiony kościół św. Marii na Zatybrzu.
Pierwsze katakumby, w tym
przy Via Appia, powstały w wiekach
I-IV po narodzeniu Chrystusa. W nich
chowali swoich zmarłych prześladowani chrześcijanie. Podziemne korytarze i komory już istniały, zanim
zaczęto w nich grzebać zmarłych. Są
skutkiem wydobywania skały wulkanicznej na budowę starożytnych budowli. W ciągu trzech pierwszych

wieków chrześcijanie nie posiadali w
mieście bazylik i kościołów, dlatego
zbierali się na wspólną modlitwę, na
Eucharystię czy sprawowanie sakramentów w domach przeznaczonych
do tego celu, czy też w domach prywatnych, tzw. domach zebrań. Często
spotkania odbywały się też w katakumbach, np. z okazji pogrzebów.
Tylko w wyjątkowych okresach nasilających się okrutnych prześladowań
chrześcijanie korzystali z katakumb
jako miejsca schronienia, ale tylko w
czasie sprawowania Eucharystii. H.
Sienkiewicz na podstawie Qwo vadis
przyzwyczaił nas do mylnego sądzenia, że prześladowani chrześcijanie
kryli się stale w katakumbach.
Od V stulecia katakumby stały
się miejscem oddawania czci męczennikom i miejscem modlitw. Ściany
zdobiono freskami, stiukami, marmurem i symbolami religijnymi jak:
ryby, ptaki z gałązką oliwną, winogrona. W VII wieku zaczęto przenosić
relikwie świętych z katakumb do
kościołów. Potem przez długi czas nie
interesowano się tymi podziemnymi
cmentarzami.
W połowie XIX wieku w wyniku wykopalisk odkryto krypty w
katakumbach św. Kaliksta. Zachowały
one historyczną prawdę mimo upływu
czasu. Nie doznały większych zniszczeń i kradzieży dzięki zagospodarowaniu ich przez rolników, zamieniających je na piwnice do przechowywania wina. Tylko ząb czasu zostawił
swe ślady. Zachowały się 4 greckie
napisy nagrobne dotyczące papieży z
III wieku, 130 fragmentów historycznych poematów papieża Damazego.
Ocalały historyczne freski, całe ściany
pokryte wygrawerowanymi modlitwami, rysunki przedstawiające sceny
biblijne, kolumny, rzeźby z marmuru i
wszelkiego rodzaju napisy. Zachowały się pamiątki chrześcijańskiej
rodziny Cecylów obok grobu św.
Cecylii, bohaterskiej męczennicy
pochodzącej z tego rodu.
Katakumby wzięły swój początek z dobroczynnej hojności ludzi bogatych, którzy oddali do dyspozycji
chrześcijańskiej wspólnoty swoje
posiadłości, aby tam można było
chować zmarłych. W grobowcach
obok bogatych chowano niejedno-

krotnie niewolników, których chrześcijańscy właściciele obdarzali wolnością. Przeciętne rodziny miały pragnienie posiadania rodzinnego grobowca, bo i po śmierci chciały być
razem. Najbiedniejszym bezpłatne
miejsca zabezpieczał Kościół.
Katakumby są kolebką chrześcijaństwa i archiwum Kościoła z
czasów najdawniejszych. Malowidła,
rzeźby i nagrobki dostarczają nam
drogocennego materiału, ukazując
zwyczaje i kulturę starożytnych
chrześcijan oraz stanowią historię ich
prześladowań.
W tych to katakumbach przez 35
lat pełnił w sposób wytrwały swój codzienny i dyskretny apostolat przewodnika ks. Hilary Szkróbka pochodzący z Szerokiej. Był salezjaninem i
do współpracy w oprowadzaniu pielgrzymów w obrębie kompleksu cmentarnego św. Kaliksta zachęcił drugiego salezjanina, też szeroczanina, ks.
Hieronima Piksę, który pełnił tę służbę nieco krócej. Obaj kapłani traktowali swoją misję jako zwyczajny
obowiązek zakonny. W pamięci
współbraci (W Rzymie znajduje się
Dom Generalny Salezjanów oraz
Papieski Uniwersytet Salezjański)
pozostali jako zawsze punktualni
i wierni przyjętemu obowiązkowi,
zawsze dyspozycyjni i chętni w towarzyszeniu grupom przybywającym do
katakumb z całego świata. Obaj zakonnicy obok języka polskiego znali
biegle także język niemiecki jeszcze
ze szkoły pruskiej, a ks. Hilary dodatkowo język hiszpański. Na skutek
wybuchu II wojny światowej był
zmuszony do opuszczenia kraju, aby
móc na obczyźnie kontynuować studia teologiczne. Po bratersku został
przyjęty przez salezjanów w Hiszpanii, gdzie w 1943 w Madrycie przyjął
święcenia kapłańskie. W Hiszpanii
pozostał przez 17 lat, pełniąc obowiązki jako asystent, nauczyciel
i rektor Kościoła. W 1961 roku przybył do Rzymu i podjął pracę przewodnika po cmentarzu pierwszych
chrześcijan i męczenników. Potrafił ze
zwykłej wizyty turystycznej czynić
pełną przeżycia pielgrzymkę wiary.
Do Polski wracał kilkakrotnie na
krótki urlop, mieszkał u siostrzenicy
w Szerokiej, gdy już był w stanie
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spoczynku, ale wrócił do Rzymu,
gdzie zmarł w 1997 roku i gdzie spoczął w katakumbach św. Kaliksta.
Coraz więcej Polaków odwiedza
Rzym a także katakumby św. Kaliksta. A może parafianie boguszowiccy
wiedząc, że spoczywa w nich nasz
krajan, ks. Hilary Szkróbka, udając się

do Rzymu odnajdą tam jego miejsce
spoczynku i oddadzą mu hołd w krótkiej modlitwie.
Żyjącym opiekunem i kustoszem katakumb, ale znajdujących się
w L’Aquila jest ks. Jerzy Hanejko,
który dzieciństwo i wczesną młodość
też spędził w Szerokiej (były mini-

strant), obecny proboszcz Katedry
Biskupiej, wymagającej prac restauratorskich po niedawnym trzęsieniu
ziemi w tej miejscowości pod Rzymem.

Helena Białecka

Śp. dr Alfred Mura – wspomnienie
26 lutego pożegnaliśmy
na rybnickim cmentarzu komunalnym śp. dra Alfreda
Murę – poprzez urodzenie i
więzi serca mocno związanego z Boguszowicami, autora kilkudziesięciu tekstów
zamieszczonych na łamach
„Serca Ewangelii”.
Z panem dr Alfredem Murą spotkałem się gdzieś w połowie lat 90tych, gdy rozpoczął współpracę
z naszą gazetką jako autor artykułów
historycznych i literackich. Na łamach
„Serca Ewangelii” dzielił się nie tylko
swoimi wspomnieniami, ale także
zainteresowaniami i pasjami.
Koleje swojego życia, a więc
najpierw naukę w rybnickim Gimnazjum, maturę, a następnie studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim, opisywał zresztą barwnie na
łamach naszej gazetki (w numerach
60, 61, 66 i 67 z roku 1997 i 1998).
Chociaż od kilkudziesięciu lat
mieszkał w Rybniku, to poprzez
wspomnienia swojego dzieciństwa i
młodości oraz licznych krewnych z
roku Murów był ciągle bardzo silnie
związany z Boguszowicami. Dlatego
też bardzo chętnie przyjął ofertę
współpracy i wejścia w skład redakcji
„Serca Ewangelii”. Dzięki temu przez
kilkanaście lat mogliśmy czytać jego
wspomnienia z dziejów Boguszowic,
artykuły o historii Śląska, recenzje
książek, prezentacje wielkich postaci
historycznych i literackich.
Bardzo serdecznie pana Alfreda
wspomina pan Mieczysław Kula –
jego kompan i przyjaciel z czasów
gimnazjalnych i studenckich, z czasów, gdy pieszo, niezależnie od pogody, chodzili przez Brzeziny do
rybnickiego gimnazjum, a potem jako
jedyni wyjechali z Boguszowic
„w świat” studiować.
Ja także wspominam pana Alfreda Murę jako osobę pełną pasji,

ciekawą świata i niesamowicie pogodną. Na jego biurku zawsze można
było znaleźć nowości książkowe,
o których opowiadał z wielką pasją.
Pomimo kłopotów ze zdrowiem
i typowych utrapień polskiego emeryta pan Alfred uśmiechając się machał
ręką, pokazując, że na takie sprawy
nie warto tracić czasu.
Dra Alfreda Murę pożegnaliśmy
w sobotę 26 lutego, najpierw podczas
Mszy św. w kościele pw. Matki Boskiej Bolesnej, a następnie na rybnickim cmentarzu komunalnym.

Krystian Dziurok
Za monografią „Złoty Jubileusz - 50
lat Technikum Górniczego im. Bolesława Krupińskiego i 15 lat Technikum Energetycznego Elektrowni
Rybnik” (Rybnik 2000) podaję notkę
biograficzną dra Alfreda Mury zamieszczoną w „Sercu Ewangelii”
nr 92 z września 2000 r.

ciela rozpoczął wcześniej (1953) w
Technikum Budowy Maszyn Górniczych, które w 1958 r. zostało wchłonięte przez Technikum Górnicze. W
nowej szkole pracował 15 lat. Pisał w
tym czasie pracę doktorską „Dzieła H.
Sienkiewicza w procesie nauki języka
polskiego w szkole w latach 19051966”, a w roku 1971 Rada Wydziału
Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego nadała mu tytuł doktora
nauk humanistycznych. 1 sierpnia
1972 r. rozpoczął pracę w Śląskim
Instytucie Naukowym w Zakładzie
Badań Stosunków Międzynarodowych, zajmując się badaniem obrazu
Polski i Polaków w zachodnioniemieckich podręcznikach szkolnych.
Jest autorem wielu publikacji naukowych na ten temat. W roku 1974 objął
stanowisko kierownika Zespołu Badawczego Socjologii Kultury, który
prowadzi prace badawcze nad rolą
szeroko podjętej kultury w procesie
integracji i adaptacji w nowych
ośrodkach zamieszkania w Rybnickim
Okręgu Węglowym. W roku 1977
jako stypendysta Fundacji Friedricha
Eberta przebywał w Republice Federalnej Niemiec, gdzie pisał pracę
habilitacyjną. Był członkiem Komisji
Filozofii i Socjologii oddziału PAN w
Katowicach. Prowadził zajęcia z teorii
kultury na Uniwersytecie Śląskim
oraz w Państwowym Zaocznym Studium Oświaty i Kultury Dorosłych.
(kd)

„Nie ma większego bogactwa w narodzie nad
światłych obywateli.”
Dr ALFRED MURA - ur.
19.06.1929 r. w Kłokocinie. Jeden
z pierwszych absolwentów odrodzonego po wojnie Państwowego Gimnazjum i Liceum w Rybniku. Po maturze podjął studia polonistyczne na
Uniwersytecie Jagielloński, które
kończył w systemie eksternistycznym
w 1959 r. Pracę w zawodzie nauczy-

„Wiara i rozum są jak dwa
skrzydła, na których duch
ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy.”
Jan Paweł II
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Gdy schodzimy się niech Święty Duch w nas
działa
Po raz kolejny w naszej
parafii odbył się Wielkopostny Dzień Wspólnoty Ruchu
Światło-Życie rejonu Boguszowice.
12 marca gościliśmy w naszej parafii wspólnoty z Jankowic
Rybnickich, Świerklan, Ligockiej
Kuźni, Kłokocina, Boguszowic
Osiedla, jak również przedstawicieli Domowego Kościoła. w tym
roku naszą uwagę skupiliśmy na
tematyce grzechu, a którą przybli-

żył nam w swojej konferencji ks.
Ireneusz Pawlak. Natomiast podczas modlitwy, która miała charakter namiotu spotkania - Osobista
modlitwa, w miarę możności połączona z nawiedzeniem Najświętszego Sakramentu, w czasie której
rozmawia się o wszystkich problemach swego życia z Chrystusem
"twarzą w twarz, jak się rozmawia
z przyjacielem" (por. Wj 33, 7-11).
Istotnym elementem rozmowy
z Bogiem jest tutaj osobiste, modlitewne studium Pisma Świętego.
Spotkanie ze Słowem Bożym wa-

Zasady przyjmowania
uczniów do klas
integracyjnych w G 7
DO KLAS INTEGRACYJNYCH PRZYJMOWANI SĄ
UCZNIOWIE:







Niepełnosprawni ruchowo,
Upośledzeni w stopniu lekkim,
Niedowidzący,
Niedosłyszący,
Z chorobami typu: autyzm, epilepsja, wada
wymowy, mózgowe porażenie dziecięce,
Uczniowie muszą posiadać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze wskazaniem na kształcenie w klasie integracyjnej wydane przez poradnię psychologiczno - pedagogiczną

− Do klasy integracyjnej przyjmowani są uczniowie,
których rodzice wyrazili pisemna zgodę na uczęszczanie dziecka do takiej klasy,
− W pierwszej kolejności przyjmowani są uczniowie z
klasy integracyjnej ze Szkoły Podstawowej nr 1i 34,
− Uczniowie zdrowi przyjmowani są do klasy integracyjnej wg następujących zasad: za zgodą rodziców, z przynajmniej dobrą oceną zachowania,
ze średnią ocen z zajęć edukacyjnych przynajmniej
4.00, w pierwszej kolejności uczniowie z obwodu
szkoły.
Gimnazjum nr 7 w Rybniku
ul. Sztolniowa 29 b, tel. 032 421 82 28

runkuje bowiem owocne spotkanie
i dialog z Chrystusem Eucharystycznym – rozważaliśmy fragment
ewangelii z I niedzieli Wielkiego
Postu.
Po modlitwie nastąpiła najważniejsza część Dnia Wspólnoty
– Eucharystia, której przewodniczył moderator naszego rejonu ks.
Sławomir Tupaj. Po Eucharystii
wszyscy udaliśmy się do Domu
parafialnego na mały poczęstunek
przy wspólnym stole.
Ks. Marcin

1 % dla Filipka
16 stycznia 2011 r Filipek skończył 3 latka.
Sam jeszcze nie chodzi, nie siedzi i nie mówi.
Ma uogólnioną wiotkość mięśni oraz zniekształconą przednią ścianę klatki piersiowej – „lejkowatą”.
Nasz syn ma bardzo obniżoną odporność, dysfagię, gotyckie podniebienie, jest opóźniony rozwojowo we wszystkich strefach oraz posiada atopowe
zapalenie skóry. Filipek nie ma odruchu ssania
oraz gryzienia, przez co jada tylko miksowane posiłki. Pieniążki, które uda się nam zebrać zostaną
przekazane na rehabilitację, sprzęt medyczny,
specjalistyczne leczenie oraz wyjazdy na turnusy
rehabilitacyjne, gdzie koszt 1 takiego wyjazdu to
cena od 4 600 zł wzwyż.

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”
Nr krs: 0000037904
Informacje uzupełniające
Cel 1 %: Filip Kuczera, nr 9217

Do przekazania darowizny:
Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”
Ul. Łomiańska 5, 01 – 685 Warszawa
41 1240 1037 1111 0010 1321 9362
darowizna na rzecz Filipa Kuczera
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Mistrz Polski w
skacie sportowym
W marcu odbyły się Mistrzostwa Polski
w Skacie Sportowym organizowane przez Zarząd Polskiego Związku Skata w Katowicach.
12.03.2011 roku w siedzibie zarządu w Katowicach – Giszowcu do rywalizacji przystąpiło
21 juniorów reprezentujących różne regiony
naszego kraju.
Najlepszy okazał się mieszkaniec Rybnika – Gotartowic, nasz ministrant: Kamil Sobik. Uzyskał on tytuł Mistrza Polski Kategorii Juniorów. Młody mistrz w w 144
rozdaniach wygrał licytację 44 razy, z czego 40 gier okazało
się zwycięskich a tylko 4 przegrane. 3988 punktów zapewniło rybniczaninowi zwycięstwo. Kamil jest uczniem rybnickiego Zespołu szkół Ekonomiczno - Usługowych. Na co
dzień uczy się w II klasie o profilu technik logistyk a swoją
pasję karcianą pielęgnuje w Klubie Sportowym „U Walka”
Gotartowice. Osiemnastolatek kontynuuje sukcesy rybnickich pasjonatów skata sprzed kilku lat. Przypomnijmy, że w
roku 2001 wicemistrzostwo w zawodach tej samej rangi
uzyskał Rafał Brożek, natomiast w 2003 roku również tytuł
wicemistrza zdobył Paweł Kula.

Nowa Rada
Dzielnicy Boguszowice Stare
16 marca podczas zebrania mieszkańców Boguszowic Starych wybrano nową 15osobową Radę Dzielnicy. W spotkaniu udział
wzięło około 150 mieszkańców.
16 marca w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr
16 zebrało się około 150 mieszkańców Boguszowic Starych,
aby wysłuchać sprawozdania starej Rady Dzielnicy za rok
2010 oraz wybrać nową Radę na lata 2011-2015. Spotkanie
prowadził radny Andrzej Oświecimski, zaś sprawozdanie
z prac Rady przedstawił Przewodniczący Zarządu – Michał
Wengerski.
Prezydenta Miasta reprezentował Janusz Koper – Pełnomocnik ds. Dróg i Gospodarki Komunalnej. Przedstawił
aktualne i planowane wkrótce plany inwestycyjne w mieście, przede wszystkim drogowe oraz odpowiadał na pytania
mieszkańców. Zobowiązał się przekazać Prezydentowi
Miasta wszystkie głosy i uwagi mieszkańców.
Do nowej 15-osobowej Rady Dzielnicy mieszkańcy
zgłosili 35 kandydatów. W głosowaniu wzięło udział 139
osób.
Ze względów technicznych podajemy tylko 25 kandydatów z największą liczbą głosów.

L.p.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Kandydaci
Wengerski Michał
Zimonczyk Jan
Kaczmarczyk Cezary
Mura Jan
Liszka Krzysztof
Szmidt Bronisław
Piontek Andrzej
Dziurok Krystian
Matuszczyk Wincenty
Pomykoł Łukasz
Janicka Sylwia
Przeliorz Stanisław
Dronszczyk Stanisław
Buchalik Stefan
Stajer Marcin
Kłosek Łukasz
Piecha Grzegorz
Janyga Tadeusz
Szydłowski Łukasz
Drzazga Czesław
Gruszka Anna
Toszek Jerzy
Kocyba Bernadeta
Pierchała Piotr
Kuśka Zdzisław

Ilość
głosów
95
94
80
72
66
64
58
56
55
55
53
53
49
45
45
45
44
41
39
38
36
36
33
33
31

Ponieważ na miejsca 14 i 15 w nowej Radzie było aż
trzech kandydatów (Buchalik Stefan, Kłosek Łukasz, Stajer
Marcin), którzy otrzymali po 45 głosów, konieczne było
dodatkowe głosowanie. Zwyciężyli w nim Stefan Buchalik
(54 głosy) i Marcin Stajer (53 głosy), a poza Radą pozostał
Łukasz Kłosek (42 głosy).
Następnie nowa Rada przeprowadziła w swoim gronie dalsze wybory. Przewodniczącym Rady został wybrany
Jan Mura (11 głosów), a Wiceprzewodniczącym Rady –
Cezary Kaczmarczyk (8 głosów). Następnie wybrano Zarząd Rady Dzielnicy. Przewodniczącym Zarządu Rady
Dzielnicy został Michał Wengerski (9 głosów), Zastępcą
Przewodniczącego – Krystian Dziurok (8 głosów), członkiem Zarządu – Andrzej Piontek (13 głosów). Zatem zarówno Jan Mura jak i Michał Wengerski objęli funkcje jakie
piastowali w poprzedniej kadencji.
Ostateczny skład Rady Dzielnicy Boguszowice Stare:
L.p. Skład Rady Dzielnicy
Funkcja
1 Mura Jan
Przewodniczący Rady
2 Kaczmarczyk Cezary Wiceprzewodniczący Rady
3 Wengerski Michał
Przewodniczący Zarządu
4 Dziurok Krystian
Z - ca Przew. Zarządu
5 Piontek Andrzej
Członek Zarządu
6 Zimonczyk Jan
Członek Rady
7 Liszka Krzysztof
Członek Rady
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8
9
10
11
12
13
14
15

Szmidt Bronisław
Matuszczyk Wincenty
Pomykoł Łukasz
Janicka Sylwia
Przeliorz Stanisław
Dronszczyk Stanisław
Buchalik Stefan
Stajer Marcin

Członek Rady
Członek Rady
Członek Rady
Członek Rady
Członek Rady
Członek Rady
Członek Rady
Członek Rady

Spotkania Rady Dzielnicy odbywają się w każdy pierwszy wtorek miesiąca o godz. 17.00 (czas zimowy) lub
18.00 (czas letni) w Szkole Podstawowej nr 16. Są one
otwarte dla wszystkich mieszkańców dzielnicy.

Czwartek – 31.03.2011r.
7.oo

17.oo

Piątek – 01.04.2011r.
7.oo

Krystian Dziurok

Intencje
mszalne
Niedziela – 27.03.2011r.
7.oo
8.3o

10.oo
11.3o
16.oo

III NIEDZIELA
WIELKIEGO POSTU

+Dionizy Maciończyk, żona Aniela, rodziców
z obu stron (Bog)
+Agnieszka i Antoni Lampart, Jerzy Kalkowski,
rodziców, zmarłych z pokrewieństwa Lampart,
Lepich, Kalkowski i Szymura (Bog)
+Stefania Klimosz, teściowie Bonawentura i Lidia,
szwagrowie Stanisław i Bronisław, dziadków (Bog)
Jubileusz ks. Proboszcza
+Tadeusz Swajda, Helena i Stefan rodzice, 3 braci,
2 córki, Maria i Franciszek Trybuś (Bog)
Błogosławieństwo rocznego dziecka: Julia Radecka

17.oo

17.oo

1/+Józef Dziwoki, 13 rocznica, żona Marta (Bog)
2/+Waleska Fojcik, 2 mężów, rodziców z trzech
stron, Roman Szweda, żona Gertruda, rodziców
(Rasz)
1/ Apostolat Maryjny i Akcja Katolicka
2/+Józef Kula, Marta żona (Bog)

7.oo
17.oo

17.oo

1/+Andrzej Motyka, ojciec Bronisław (Bog)
2/+Franciszek Motyka, żona Maria, Antoni i Franciszek synowie (Bog)
1/+Ryszard Kochanowski, 1 rocznica
2/+Stefan Brzęczek, 12 rocznica, rodziców z obu
stron (Bog)

Środa – 30.03.2011r.
7.oo
17.oo

1/+Maria Sojka, mąż Alfons, rodzice (Got)
2/+Erwin Oleś, matka Jadwiga, Alfred Buchalik (Bog)
1/+Anna Szotek, 5 rocznica
2/+Alfred Winkler, 4 rocznica (Bog)

1/ Do Niepokalanego Serca NMP – za parafian
2/+Ewa Pustołka, Werner Węgrzyk (Bog)
1/+Danuta Półtorak, 1 rocznica
2/+Eleonora Dziwoki, 1 rocznica

Niedziela – 03.04.2011r.
7.oo
8.3o
10.oo
11.3o

16.oo

IV NIEDZIELA
WIELKIEGO POSTU

+Małgorzata Matuszczyk, 30 dzień po śmierci
+Stefan Pawela – w rocznicę urodzin (Bog)
+Helena Sobik, Wiktor mąż, dziadków z obu stron
+Czesław Mura z okazji byłych urodzin i 30-tej
rocznicy śmierci, Alojzy Mura, syn Paweł, żona
Gertruda, Karol Koszowski, Emilia żona, Henryk
Koszowski, żona Renata, szwagier Alfred, dusze
w czyśćcu cierpiące (Bog)
1/+Kazimierz Kozik, 1 rocznica (Got)
2/+Wnuk Andrzej, Robert Sobik, Helena żona,
Edward, Wiktor i Józef synowie, Elżbieta
i Agnieszka córki, Blandyna i Rozalia synowe,
Ludwik Kozik, żona Marta, 2 synów, 2 córki,
3 zięciów, Ewa Liszka, Maria Szal (Got)

Poniedziałek – 04.04.2011r.
7.oo

Wtorek – 29.03.2011r.
7.oo

1/+Józef Wawrzyńczyk, rodziców z obu stron,
Alojzy Nowrot, żona Bronisława, syn Alojzy, Alojzy Kula (Bog)
2/ Wynagrodzenie NSPJ i Niepokalanemu Sercu
Maryi za grzechy świata oraz w intencji członków
Straży Honorowej NSPJ.
1/ Do NSPJ w intencji czcicieli i rodzin wielodzietnych
2/+Bronisława Romański, mąż Emil, Marta i Antoni Gembalczyk (Bog)

Sobota – 02.04.2011r.

Poniedziałek – 28.03.2011r.
7.oo

1/ Na cześć Chrystusa Najwyższego Arcykapłana
za wszystkich biskupów, kapłanów, kleryków,
zgromadzenia zakonne oraz o nowe powołania
kapłańskie i zakonne – zamawia Kopalnia.
2/+Maria Bober, 4 rocznica
1/ W intencji młodzieży przyjmującej Sakrament
Bierzmowania
2/+Mirosław Kwoka, 1 rocznica (Bog)

17.oo

mąż
Ryszard,
1/+Bronisława
Zimończyk,
syn Justyn, Alojzy Gembalczyk, 2 żony (Bog)
2/+Helena Kuczera, mąż Eryk, córka Małgorzata
(Bog)
1/+Krystyna Dziwoki, 4 rocznica (Bog)
2/+Adelajda Kuna, Wanda i Stanisław Kuna, syn
Józef (Bog)

Wtorek – 05.04.2011r.
7.oo

17.oo

1/+Ryszard Piechaczek
2/+Krzysztof Szczerbiński, syn Ziemowit, Franciszek Wesoły, Bolesław Kachel (Bog)
1/+Czesław Dombek (Got)
2/+Maria Nikel, mąż Ryszard (Got)
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Środa – 06.04.2011r.
7.oo

17.oo

1/ Do Opatrzności Bożej z okazji 25 rocznicy ślubu
Ireny i Marka Spasiewskich, z podz. za odebrane
łaski z prośbą o dalsze oraz o błogosławieństwo dla
całej rodziny. Te Deum.
2/+Franciszek Motyka, 6 rocznica (Rasz)
1/+Franciszek Szulik, 1 rocznica (Bog)
2/+Maria i Alojzy Matuszczyk, synowie Erwin
i Henryk (Bog)

Czwartek – 07.04.2011r.
7.oo
17.oo

1/+Eryk Zimończyk (Bog)
2/+Genowefa Sobik, 10 rocznica (Got)
1/+Rozalia Kostorz, mąż Leopold, Adolf Buchalik,
2 żony 2 synów
2/+Waleska i Tomasz Lip (Rasz)
3/+Alojzy Karwot, 30-ty dzień po śmierci (Bog)

Piątek – 08.04.2011r.
7.oo

17.oo

1/+Łucja Kąsek, mąż Paweł, Robert Raszka, Anna
żona, Zofia Prządka
2/+Waleska Zimończyk
1/+Gertruda i Konstanty Motyka, Waleska Krupa,
Krystyna i Franciszek Kołodziej, córki Marta
i Łucja, dusze w czyśćcu cierpiące (Bog)
2/+Alojzy Rojek, żona Monika, synowie Paweł
i Edward, rodzice z obu stron
3/+Maria Kuśka (Bog)

Sobota – 09.04.2011r.
7.oo

16.oo

17.oo

1/+Maria Słowik, córka Janina, mąż Alojzy
2/+Marianna Mizgała, mąż Stanisław, córka Elżbieta, syn Józef (Bog)
Do Opatrzności Bożej z okazji 18 rocznicy urodzin
Katarzyny Reclik, z podz. za odebrane łaski
z prośbą o dalsze.
1/+Klara Hartman, mąż Stanisław
2/+Andrzej
Damec,
6
rocznica,
Emilia
i Maksymilian Tkocz (Bog)

Wtorek – 12.04.2011r.
7.oo

17.oo

Środa - 13.04.2011r.
7.oo
17.oo

7.oo
8.3o
10.oo
11.3o

16.oo

Poniedziałek – 11.04.2011r.
7.oo

17.oo

1/+Józef Buchalik, 9 rocznica (Bog)
2/+Berta Buchalik, Franciszek mąż, dziadków
z obu stron
1/+Alina Jendrichowska, 1 rocznica (Bog)
2/+Zofia Oslislok, mąż Herman (Bog)

1/+Paweł Macionczyk, żona Klara (Bog)
2/+Emil Mandel, 5 rocznica (Rasz)
1/+Marta i Alojzy Oleś, 2 synów Józef i Zygfryd
(Bog)
2/+Ernest Bulanda (Bog)

Czwartek – 14.04.2011r.
7.oo

17.oo

1/+Anastazja Sobik, mąż Franciszek, Hubert syn,
Stefan Szymura (Got)
2/+Norbert Karwot, żona Gertruda (Rasz)
1/+Bolesław i Małgorzata Sobik (Bog)
2/+Gertruda Śpiewok, mąż Edmund, syn Rajmund,
rodziców z obu stron (Bog)

Piątek – 15.04.2011r.
7.oo
17.oo
18.1o

1/ Za żywych członków Różańca
2/+Irena Smołka, mąż Franciszek
1/+Zofia Gruszczyk, 1 rocznica (Bog)
2/+Matylda Sobik, mąż Emil, Jan Konsek (Bog)
Studium Przedmałżeńskie

Sobota 16.04.2011r.
7.oo

13.oo

Niedziela – 10.04.2011r.

V Niedziela
Wielkiego Postu
+Pelagia Sobik, mąż Rudolf, syn Norbert
+Alojzy Kirsek (Rasz)
1/+Helena Kuczera (Rasz)
2/+Regina Piskadło, 30-ty dzień po śmierci (Kop)
Do Opatrzności Bożej i Matki Bożej Cudownego
Medalika z okazji 70 rocznicy urodzin Eugenii Juraszczyk, z podz. za odebrane łaski z prośbą
o dalsze. Te Deum.
Do Opatrzności Bożej z okazji 18 rocznicy urodzin
Joanny Buchalik z podz. za otrzymane łaski
z prośbą o dalsze.

1/+Wilhelm i Helena Kuczera, rodziców z obu
stron, Florian i Helena Skrobol, rodziców z obu
stron (Bog)
2/+Berta Przeliorz, 2 rocznica (Rasz)
1/+Wiktor Papierok, Franciszek Sobik, żona Teresa, pokrewieństwo (Bog)
2/+Lidia Karwot (Bog)

17.oo

1/+Wincenty Ciućka, 4 rocznica, Wilhelm Zimończyk, Zofia żona, syn Edward, Józef Ciućka, 2 żony
(Bog)
2/+Augustyn Buchalik, 2 żony, synowie Alojzy
i Stefan (Bog)
Do Opatrzności Bożej z okazji 25 rocznicy ślubu
Anny i Bogusława Pałka, z podziękowaniem za
odebrane łaski z prośbą o dalsze oraz w intencji
dzieci. Te Deum.
1/+Zigrid Stajer, 5 rocznica (Got)
2/+Ludwik Smołka – od syna Andrzeja z żoną
i Eweliny, Edyty z mężem i od wnuczek (Bog)

Niedziela – 17.04.2011r.

NIEDZIELA
PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ

7.oo
8.3o

10.oo

11.3o

+Florentyna Hajnisz, mąż Józef, Jan Jurczyk, Anastazja żona
Do Opatrzności Bożej z okazji 50 rocznicy urodzin
Jerzego Mrozka, z podz. za odebrane łaski z prośbą
o dalsze. Te Deum.
Do Opatrzności Bożej z okazji 18 rocznicy urodzin
Martyny Kowalskiej, z podz. za odebrane łaski
z prośbą o dalsze.
1/ Do Opatrzności Bożej z okazji 50 lat małżeństwa
Małgorzaty i Jerzego Witala z Gotartowic, z podz.
za odebrane łaski z prośbą o dalsze oraz w intencji
dzieci z rodzinami. Te Deum.
2/ Do opatrzności Bożej z okazji 85 rocznicy urodzin Tekli Smyczek, z podz. za odebrane łaski
z prośbą o dalsze. Te Deum.

serce ewangelii 25
13.oo

14.3o

16.oo

Do Op.B. z okazji 60 lat małżeństwa Aleksandra
i Eugenii Rojek z Gotartowic, z podz. za otrzymane
łaski z prośbą o dalsze. Te Deum.
Chrzty i roczki: Dawid Borczuk, Maciej Włodarczyk, Kaja Borkowska, Zuzanna Szramowska, Zuzanna Roezner, Dominik Kokoszka
intencja wolna

Poniedziałek – 18.04.2011r.
7.oo
17.oo

17.oo

1/+Albina Filipowska, mąż Adolf (Bog)
2/+Adolf Oślizlok, rodziców i dziadków z obu stron
1/+Ryszard Jaroński, 1 rocznica
2/+Łucja Zielonka, 4 rocznica (Got)

17.oo

1/+Konstanty Kania, żona Berta, córka Małgorzata,
mąż Roman
2/+Józef Oleś, Zofia żona, syn Alfred
1/+Ryszard Kaiserek, 1 rocznica
2/+Antoni Zimończyk, Elżbieta żona, syn Stanisław, rodziców z obu stron

17.oo

WIELKA ŚRODA

1/+Bolesław Kostorz, 18 rocznica (Bog)
2/+Emil i Waleska Dziewior
1/+Elżbieta Stafarczyk, 1 rocznica
2/+Stanisław Kempczyński, 7 rocznica, Wiesław
Dolny, rodziców z obu stron (Bog)

Czwartek – 21.04.2011r.

1/ Na cześć Chrystusa Najwyższego Arcykapłana
za wszystkich biskupów, kapłanów, kleryków,
zgromadzenia zakonne oraz o nowe powołania kapłańskie i zakonne
2/ Do serca Jezusa Konającego w intencji duszpasterzy naszej parafii – od Świeckiej Rodziny Franciszkańskiej
3/ Za parafian
WIELKI PIĄTEK
MĘKI PAŃSKIEJ

Droga Krzyżowa
Ceremonie

Sobota – 23.04.2011r.
20.oo

WIELKA SOBOTA

Ceremonie:
1/ Za parafian
2/+Władysław Kuczera (Got)
3/+Jan Goraus, żona Berta

Niedziela – 24.04.2011r.

NIEDZIELA
ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

7.oo
8.3o
10.oo

11.3o
16.oo

11.3o

16.oo

Za parafian
+Edward Rojek, 5 rocznica (Got)
Do Opatrzności Bożej z okazji 5 rocznicy ślubu
Renaty i Przemysława Kula, z podz. za odebrane
łaski z prośbą o dalsze oraz o błogosławieństwo dla
syna Tymoteusza. Te Deum.
+Tomasz Winiarski – od rodziców chrzestnych
+Helena i Eugeniusz Ćwiek, Janina Dzierżęga,
rodziców z obu stron

+ks. Józef
+Erwin Woryna, rodziców i teściów, Karol Kuś,
Emilia żona, Edward syn
Do Opatrzności Bożej z okazji 50 rocznicy ślubu
Aurelii i Jacka Rusieckich i 70 urodzin Teresy, 18
lat wnuczka Marcina, z podz. za odebrane łaski z
prośbą o dalsze oraz w intencji dzieci z rodzinami o
zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Nich. Te
Deum.
Do opatrzności Bożej z okazji 50 lat małżeństwa Teresy i Jakuba Partyka, 70 rocznicy urodzin Teresy i 18
urodzin wnuka Marcin, z podz. za odebrane łaski z
prośbą o dalsze oraz w intencji dzieci z rodzinami i
błogosławieństwo Boże dla Nich. Te Deum.
+Bronisław Jakóbczyk, Helena Joszko, mąż Alojzy
(Got)

Wtorek – 26.04.2011r.
7.oo
12.3o
17.oo

1/+Elfryda Przeliorz, mąż Eryk
2/+Piotr Kuśpiel
Ślub: Marcin Harnasz – Magdalena Dyla
1/+Alfred Juraszczyk, żona Matylda, syn Henryk
(Bog)
2/+Alojzy i Magdalena Burda, rodziców z obu
stron (Bog)

Środa – 27.04.2011r.
7.oo

WIELKI CZWARTEK

Piątek – 22.04.2011r.
9.oo
17.oo

10.oo

WIELKI WTOREK

Środa – 20.04.2011r.
7.oo

7.oo
8.3o

WIELKI
PONIEDZIAŁEK

Wtorek – 19.04.2011r.
7.oo

Poniedziałek – 25.04.2011r.

17.oo

1/+Fryderyk Kula, Emilia żona, syn Paweł, córka
Helena
2/+Alojzy Orszulik, żona Marta, syn Zygmunt,
Łucja Bombik
1/+Danuta Grzesica, Teresa Janicka
2/+Genowefa Kłapczyk, 2 rocznica (Bog)

Czwartek – 28.04.2011r.
7.oo

12.oo
17.oo

1/+Feliks i Beata Potrawa, Jan i Maria Syrek
2/+Maria Pyżalska, mąż Marian, Piotr Niesporek,
Edward Skałbania, żona Regina, Jan Skałbania, żona Anastazja, syn Józef (Got)
Ślub: Łukasz Ociepka – Dorota Kowalkowska
1/+Sylwester Piątek, 1 rocznica (Got)
2/ Apostolat Maryjny i Akcja Katolicka

Piątek – 29.04.2011r.
7.oo

1/+Jan Dziwoki, 2 żony, syn Jan, Franciszek Klepek, Gertruda żona, syn Erwin, dziadków
2/+Alojzy Zimończyk, żona Augustyna, Józef Razim, żona Maria (Bog)

17.oo

MSZA WSPÓLNA:
+Bronisław Biskupek (Bog)
+Jan Fiałka, żona Jadwiga, syn Józef (Got)
+Czesław Dombek (Got)
+Kazimiera Raczkowska, 1 rocznica
+Aniela Konka, 2 rocznica, mąż Alojzy, rodziców
z obu stron (Got)
+Karolina i Franciszek Szymura, Monika Guzek,
syn Franciszek, Berta i Roman Juraszczyk, zięć Jerzy Gorol (Got)
+Paweł Matuszczyk, Dominik Matuszczyk, żona
Berta, Ryszard Konsek, żona Maria
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+Stefan i Elżbieta Stafarczyk, za zmarłych
z rodziny Stafarczyk i Gąszczyk (Bog)
+Anna Rduch, 20 rocznica, mąż Alojzy, rodzice
+Aleksandra Wronka, Henryk Smykowski –
od koleżanek i kolegów z Liceum
+Gertruda Kula, Nikodem Kula, zmarłe rodzeństwo
(Bog)
+Franciszek Lipka, 30-ty dzień po śmierci (Got)
+Ginter Bystrzycki, 30-ty dzień po śmierci
+Waleska Kuczera, mąż Albert, Maria Fizia
+Bernadeta Nowak, teściowie Maria i Maksymilian
+Stanisław Szymura, Urszula Oleś, za zmarłych
rodziców z obu stron
+Zofia Osuch, 13 rocznica
+Marta Kowalczyk, 10 rocznica
+Józef Witala, żona Maria, Brunon Sobik, żona Zofia, dusze w czyśćcu cierpiące (Got)
+Paweł Hulim, 2 rocznica (Got)
+Maksymilian Lach, Franciszek i Albina, Lach, Paweł
i Wiktoria Król, Zygmunt i Zofia Zaleski (Bog)
+Kazimierz Świtoń (Bog)
+Jan Mędrala, Anastazja Mędrala, Anna i Paweł
Szymura, dusze w czyśćcu cierpiące
+Ema Klimek, mąż Florian, Erwin Klimek (Got)
+Jan i Krystyna Rojek, syn Joachim, 2 zięciów,
Marzena Skiba
+Elżbieta i Józef Matuszczyk, rodziców i dziadków
z obu stron (Got)
+Konstanty Sobik, Wiktoria żona, rodziców z obu
stron, zmarłych synów i synowe, córka Marta, mąż
Henryk, pokrewieństwo Jurczykowe i Sobikowe
(Got)
+Józef Raszka, żona Krystyna, rodziców
i dziadków (Got)
+Emil Mura, Anna żona, rodziców z obu stron,
Szczepan Konsek, za zmarłych z pokrewieństwa,
dusze w czyśćcu cierpiące, za zmarłych sąsiadów
+Helena Przeliorz, 12 rocznica, rodzice Albertyna
i Paweł Smołka, Franciszka Antoni Przeliorz, syn
Andrzej, córka Róża, mąż Eugeniusz Pyszny, pokrewieństwo z obu stron (Bog)
+Marta Konsek, mąż Wilhelm, syn Ryszard (Bog)
+Maria Kuczera, mąż Józef, Marta Motyka, Wiktor
mąż (Got)
+Mathias Błażewicz – od Grzegorza z rodziną (Bog)
+Gertruda Weinert, Jan Gołębiowski (Bog)
+Henryk Hyła, żona Helena, Marta i Franciszek
Piechaczek, rodziców z obu stron
+Alojzy Kuczera, rodzice Karol i Marta, Leon Wita, 10 rocznica, rodzice Otylia i Józef, siostra Jadwiga
+Paweł Witala, żona Albina, Stanisław syn, Jan
Szymik (Bog)
+Alfred Lempa – zamiast kwiatów od rodziny
Karwot (Got)
+Zbigniew Woryna, Emil Smyczek, 2 żony, Antoni
i Helena Smyczyk, córka Danuta, Łucja Woryna,
mąż Franciszek (Bog)
+Elżbieta Tarnawska, (Bog)
+Stanisław Knapek, Berta żona, córka Aniela,
3 zięciów, pokrewieństwo Murowe, Knapkowe,
Gajdowe i Kurpanikowe (Bog)
+Alfred Mura – zamiast kwiatów od kuzyna (Bog)

+Antoni Filipowski, żona Jadwiga, pokrewieństwo
Szewczykowe, Filipowski i Kucharczyk (Bog)
+Maria Garus, rodzice (Got)
+Ryszard Kluger, Teodor Maroszek, żona Anastazja, Teodor Kluger, żona Konstantyna, Stanisław
Szewczyk, Władysław Szewczyk, Józef Słowik,
żona Maria, Erwin Słowik, Antoni Brzóska, dziadków z obu stron
+Łucja Kozik, mąż Karol, syn Eugeniusz, żona Helena, Łucja Cofalik, Berta Steblok, mąz Jan, Marta
Kula, mąż Alojzy, dziadków z rodzin Kozik i Steblok, dusze w czyśćcu cierpiące

Sobota – 30.04.2011r.
7.oo
12.oo
13.oo
17.oo

1/+Felicyta Oleś (Bog)
2/+Anna Cofalik (Bog)
Ślub: Izabela Kozak – Łukasz Listwoń
Ślub: Teresa Raniszewska – Michał Sczepański
1/+Wincenty Konsek, żona Maria, Herbert syn,
żona Kornelia, Karol Buchalik, żona Elżbieta (Got)
2/+Józef Przeliorz – z okazji rocznicy urodzin (Bog)
3/+Józef Mura (Bog)

Niedziela – 01.05.2011r.
7.oo
8.3o
10.oo

11.15
16.oo

NIEDZIELA
MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

Do Miłosierdzia Bożego w intencji Raszowca
+Maria Nowok – z okazji urodzin (Bog)
Do Opatrzności Bożej i Matki Bożej Nieustającej
Pomocy z okazji 20 rocznicy ślubu Violetty
i Kazimierza Uznańskich, z podziękowaniem za
odebrane łaski z prośbą o dalsze Te Deum.
KOMUNIA ŚWIĘTA
+Gerard Oleś – w rocznicę urodzin, żona Marta,
zięć Ignacy, rodziców (Bog)

Poniedziałek – 02.05.2011r.
UROCZYSTOŚĆ ŚW. WOJCIECHA
7.oo

17.oo

1/+Henryk Szymura, 3 rocznica, rodziców z obu
stron (Bog)
2/+Franciszek Buchalik, żona Berta, Ludwik Szarlej, Jan Kanty, za zmarłych rodziców
1/+Jadwiga Oleś, syn Erwin, rodziców Alfred Buchalik (Bog)
2/+Alojzy Buchalik – od rodziny Płatek (Bog)

Wtorek – 03.05.2011r.
7.oo
10.oo
15.3o
17.oo

UROCZYSTOŚĆ NMP
KRÓLOWEJ POLSKI

+Alojzy Karwot, żona Helena (Got)
+Roman i Jadwiga Muras, rodziców z obu stron
1/+Henryk Malina (Bog)
2/ W intencji Straży Boguszowice i Gotartowice
1/+Henryk Konieczny, ojciec Czesław (Bog)
2/+Maria i Józef Przeliorz – z okazji przypadających urodzin (100 lat)

Środa – 04.05.2011r. Wspomnienie św. Floriana
7.oo

17.oo

1/+Alojzy Kuczera oraz za zmarłych górników,
którzy zginęli w katastrofie w 1950r. (Bog)
2/+Albina Tarabura, mąż Herman, zięć Jan, wnuk
Czesław
1/+Henryk Wiśniewski, rodziców z obu stron (Bog)
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2/+Elżbieta Wengerska, rodzice Gertruda i Paweł,
brat Marian

17.oo

Czwartek – 05.05.2011r.
7.oo

17.oo

1/ Na cześć Chrystusa Najwyższego Arcykapłana
za wszystkich biskupów, kapłanów, kleryków
zgromadzenia zakonne oraz o nowe powołania kapłańskie i zakonne – zamawia Raszowiec
2/+Florian i Helena Skrobol, rodziców z obu stron,
Wilhelm Kuczera, Helena żona, rodziców z obu
stron (Bog)
1/+Maria Pierchała, Paweł mąż, Alojzy Stajer,
Paulina żona (Got)
2/+Berta Ochojski, mąż Roman, Maria Cichy, mąż
Józef (Bog)

Piątek – 06.05.2011r.
7.oo

17.oo

Święto Św. Apostołów
Filipa i Jakuba

1/+Stanisław Wądołowski, żona Genowefa, Maria
Winkler (Bog)
2/+Hubert Ochojski, żona Aniela, synowa Eugenia,
zięć Erwin (Got)
1/ Do NSPJ w intencji rodzin wielodzietnych
i czcicieli NSPJ
2/ Wynagrodzenie NSPJ i Niepokalanemu Sercu
NMP za grzechy świata oraz w intencji członków
Straży Honorowej NSPJ

Środa – 11.05.2011r.
7.oo

17.oo

17.oo

1/ Do Niepokalanego Serca NMP – za parafian
2/+Marta Kula, mąż Wincenty, Elżbieta Kula, Teresa Frelich, Erwin Woryna (Got)
1/+Alojzy Buchalik, 1 rocznica
2/+Anna i Józef Kłosek, zięć Krzysztof

Niedziela – 08.05.2011r. III Niedziela Wielkanocna
7.oo
8.3o

10.oo
11.3o
16.oo

+Jadwiga i Władysław Jurewicz
Do Opatrzności Bożej z okazji 18 urodzin Szymona
Dziwoki, z podziękowaniem za odebrane łaski
z prośbą o dalsze oraz o dary Ducha Świętego.
+Róża Korduła, zmarłych z rodziny Korduła, Budny
1/+Wiktor Sobik, Helena żona, dziadków z obu stron
2/+Stanisław Związek, 10 rocznica
1/+Zbigniew Maciończyk, 1 rocznica (Bog)
2/ Do Opatrzności Bożej z okazji urodzin Berty
Gawlas, z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze
oraz w intencji dzieci z rodzinami i wnuczki z rodziną Te Deum.

Poniedziałek – 09.05.2011r.
7.oo

17.oo

UROCZYSTOŚĆ
ŚW. STANISŁAWA

1/+Alojzy i Anna Sobik, Leon Sobik, Alojzy Sobik,
żona Janina (Bog)
2/+Jadwiga Paszek, mąż Paweł, syn Józef
1/+Izydor Chrószcz, 1 rocznica, żona Monika, syn
Stanisław (Bog)
2/+ Maria Kuczera (Bog)

Wtorek – 10.05.2011r.
7.oo

1/+Józef Maciończyk, żona Maria, rodziców, rodzeństwo, Rozalia i Józef Karwot (Bog)
2/+Alojzy Gorzawski, Stefan Buchalik

1/+Mieczysław Muras, 3 rocznica
2/+Benedykt Winkler - od szwagierek z rodzinami
(Bog)
1/+Aniela i Eryk Korduła, Maria i Henryk Szadziul
(Bog)
2/+Zofia Szier, mąż Wiktor, rodziców z obu stron,
Józef Fizia, żona Emilia, rodziców (Bog)

Czwartek – 12.05.2011r.
7.oo

17.oo

1/+Edward Bedka, rodziców z obu stron (Bog)
2/+Piotr Niesłańczyk, Edward Skałbania, żona
Regina, Marian Pyżalski, Maria żona (Got)
1/+Teresa Kazek, 1 rocznica
2/+Albert Bernacki, rodzice Ignacy Reclik, żona
Zofia (Bog)

Piątek – 13.05.2011r.
7.oo

17.oo

Sobota – 07.05.2011r.
7.oo

1/ Do Opatrzności Bożej z okazji urodzin Janiny
Wieloch, z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze.
2/+Franciszka Matuszczyk, mąż Antoni, Gertruda
Matuszczyk

19.oo

1/+Teodor Eliasz, żona Marta (Rasz)
2/+Franciszek Muras, Regina żona, córka, Piotr
i Maria Rojek
1/+Gertruda Hyła, 7 rocznica, za zmarłych rodziców
2/+Waleska Gołyszny, mąż Jan, Jan Dziuriok (Bog)
Nabożeństwo Fatimskie

Sobota – 14.05.2011r. Święto Św. Macieja Apostoła
7.oo

15.oo

17.oo

1/+Zofia i Józef Lubszczyk
2/+Anna i Stefan Dyczka, Łucja i Emil Babilas, syn
Walenty
Do Opatrzności Bożej z okazji 75 rocznicy urodzin
Marii Wencka, z podz. za odebrane łaski z prośbą o
dalsze oraz w intencji córek z rodzinami. Te Deum.
1/+Paweł Sobik, Jan Gołyszny, żona Waleska,
Maria Jurczyk (Bog)
2/+Franciszek Zdziarski, żona Jadwiga, córka Barbara Jaworska (Bog)

Niedziela – 15.05.2011r.
7.oo
8.3o
10.oo
11.3o
14.3o
16.oo

IV Niedziela Wielkanocna

+Ewa Kudyba (Got)
+Anna Piecha (Got)
+Emil Gorecki, 18 rocznica (Bog)
Prymicje
Chrzty i roczki:
+Łucja Wita, 2 mężów, córka Anna, zięć Czesław

Przygotowały panie: Aurelia Oleś i Kornelia Mokry
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Kronika parafialna
Chrzty:
Wiktoria Śleziak, Zofia Gruszczyk, maja Stachoń, Daria
Półtorak, Hanna Urbaczka, Łukasz Żabicki, Jacek Tytko,
Szymon Wojtasiak, Lena Przeliorz, Aleksandra Garus,
Nicola Oleś, Natalia Polok, Damian Dardziński, Lena
Szlachta, Bartosz Maliniak, Roksana Adamiec, Michalina
Karot
Śluby:
Kudyba Jan – Korduła Berta
Pogrzeby:
Procek Joachim
Motyka Eleonora
Tatarczyk Helena
Oleś Franciszek
Ogierman Pelagia
Jonderko Erwin
Smyczek Szymon
Lempa Alfred
Michalska Wiktoria
Słowik Boleslaw
Matuszczyk Małgorzata
Piecha Maria
Zniszczoł Henryk
Romańska Jadwiga
Gatnar Alina
Karwot Alojzy
Piskadło Regina
Lipka Franciszek
Smyczek Robert
Bystrzycki Robert

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 przedślubne




21.05.1962 – 29.01.2011
03.03.1924 – 30.01.2011
04.01.1924 – 30.01.2011
29.01.1933 – 31.01.2011
07.01.1927 – 01.02.2011
15.04.1930 – 02.02.2011
10.02.2011 – 10.02.2011
05.02.1925 – 14.02.2011
23.09.1924 – 11.02.2011
01.09.1959 – 16.02.2011
13.04.1943 – 16.02.2011
03.02.1932 – 18.02.2011
19.06.1958 – 20.02.2011
16.12.1949 – 27.02.2011
20.09.1952 – 28.02.2011
07.08.1937 – 04.03.2011
06.01.1931 – 11.03.2011
28.02.1936 – 12.03.2011
09.03.1923 – 18.03.2011
12.05.1957 – 19.03.2011

Przygotowały panie: Aurelia Oleś i Kornelia Mokry

Kwiecień
1. Intencje Matki Bożej: o pokój na świecie i nawrócenie
grzeszników.
2. Intencje papieża Benedykta XVI:
-) Intencja ogólna: Aby Kościół – przez wiarygodne głoszenie Ewangelii – potrafił wciąż dawać następnym pokoleniom nowe powody do życia i nadziei.
-) Intencja misyjna: Aby misjonarze, głosząc Ewangelię
i świadcząc życiem, nieśli Chrystusa wszystkim, którzy Go
jeszcze nie znają.

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 planowanym terminem ślubu przynosząc ze sobą: dowody osobiste, metryki chrztu i bierzmowania, świadectwo ukończenia katechizacji młodzieżowej i Studium Przedmałżeńskiego

Sakrament chrztu





udzielany jest w pierwszą niedzielę po 15. dniu danego miesiąca 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 odbywa się w sobotę poprzedzającą tę uroczystość
o godz. 16.00 w domu parafialnym

Sakrament pojednania
okazja do sakramentu pojednania przed Mszą św.
Odwiedziny chorych



chorych z posługą sakramentalną odwiedzamy raz w miesiącu
- zgłoszenia w zakrystii
w sytuacji zagrożenia życia prosimy kapłana o każdej porze
(zgłoszenia na probostwie)

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

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

Telefony kontaktowe w sprawie Domu Pogrzebowego:
Pan Hubert Figas: tel. kom. 0511 076 934
Całodobowy Zakład Pogrzebowy STYX:
032- 42 20 361, tel. kom. 0601 530 578

Maj
1. Intencje Matki Bożej: o pokój na świecie i nawrócenie
grzeszników.
2. Intencje papieża Benedykta XVI:
-) Intencja ogólna: Aby osoby pracujące w środkach przekazu zawsze z szacunkiem odnosiły się do prawdy, solidarności i godności każdej osoby.
-) Intencja misyjna: Aby Pan pomógł Kościołowi w Chinach wytrwać w wierności Ewangelii i wzrastaniu w jedności.

Następny numer gazetki „Serce Ewangelii”
ukaże się 15 maja 2011 r.
Materiały przeznaczone do druku
w numerze marcowym proszę przesyłać
w wersji elektronicznej
lub dostarczyć w formie papierowej
najpóźniej do dnia 6 maja 2011 r.
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Święcenia
diakonatu
W niedzielę 13 marca 2011
w Sanktuarium Matki Boskiej Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach Śląskich dwudziestu
siedmiu alumnów Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach przyjęło z rąk Ks.
Arcybiskupa Damiana Zimonia święcenia diakonatu. Z prawdziwą radością
przyjęliśmy
ten
fakt,
zwłaszcza, że w gronie
nowo wyświęconych diakonów znalazło się dwóch naszych kleryków: Michał Harnasz i Sebastian
Mandrysz. Życzymy im, aby wytrwali na
drodze swojego powołania i dobrze
przygotowali się do służby Bogu
w Chrystusowym Kapłaństwie.
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Dzień Wspólnoty Oazy
12 marca po raz kolejny w naszej parafii odbył
się Wielkopostny Dzień Wspólnoty Ruchu
Światło – Życie rejonu Boguszowice. Eucharystii
przewodniczył moderator ruchu ks. Sławomir
Tupaj, zaś konferencję wygłosił ks. Ireneusz
Pawlak.
— czytaj str. 21
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Po Eucharystii w Domu Parafialnym miała
miejsce wspólna Agapa.

Mistrz Polski w Skacie
Sportowym

Nowa Rada Dzielnicy
Boguszowice Stare
16 marca 2011 r. podczas zebrania mieszkańców
Boguszowic Starych wybrano nową 15-osobową
Radę Dzielnicy.
— czytaj str. 22

Mistrz Polski Kamil Sobik oraz prezes
KS „U Walka” Gotartowice

Tytuł Mistrza Polski Kategorii Juniorów na Mistrzostwach zorganizowanych przez Zarząd Polskiego Związku
Skata w Katowicach wywalczył Kamil
Sobik. Zwycięzcy serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów
w sportowej rywalizacji.
— czytaj str. 22
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Z kącika gospodarczego …
Wraz z nadejściem wiosny rozpoczynają się niezbędne
prace remontowe na naszych obiektach parafialnych.
— czytaj str. 8

Gruntownie odremontowane przedsionki naszej świątyni od zakrystii oraz kaplicy św. Anny.

Nowe ubytki w elewacji kościoła zwiastują
niezwłoczne rozpoczęcie jej kapitalnego remontu

Ruszyły również dalsze prace związane
z remontem Starej Fary wykonywane przez
niezawodną ekipę Pana Huberta Figasa
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