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„ Świętą i pobożną jest 
rzeczą modlić się za 
Zmarłych.”  
        (por. 2 Mch 12, 44 - 45) 
 
 
Fot. ks. K. Błotko 
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  Barbórka 2011
                 

 

Tradycyjnie 1 listopada o 
godz. 15.00 na cmentarzu 
parafialnym zostanie odpra-
wiona Msza św. W intencji 
zmarłych parafian, a o 19.00 
odb ędzie si ę czuwanie mło-
dzieżowe przy cmentarnym 
krzy żu.  
                         – czytaj str. 5  
 

W sobot ę 26 listopada Zespół 
Charytatywny organizuje ju ż 
po raz jedenasty „ Biesiad ę 
Charytatywn ą”  do udziału, w 
której zapraszamy wszyst-
kich parafian.  
                         – czytaj str. 3  
 

W liturgiczne wspomnienie 
św. Barbary 4 grudnia zapra-
szamy wszystkich górników 
wraz z rodzinami na Msz ę św. 
o godz.  10.00. 
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Urodziny  
ks. Wojciecha 
 
 
27 września podczas 
Mszy św. o godz. 17.oo 
swoje urodziny obchodził 
nasz nowy wikary ks. 
Wojciech Kamczyk. Z tej 
okazji najserdeczniejsze 
życzenia solenizantowi 
złożyli współbracia w ka-
płaństwie, przedstawi-
ciele Rady Parafialnej, 
ministranci oraz repre-
zentanci pozostałych 
grup formacyjnych dzia-
łających przy parafii. 
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Tydzień Miłosierdzia 

 
W ramach tegorocznego Tygodnia Miłosierdzia 
w sobotę 8 września osoby chore i w pode-
szłym wieku spotkały się na Eucharystii o godz. 
9.oo połączonej z udzielaniem Sakramentu 
Chorych. Tradycyjnie po Mszy św. nasz Zespół 
Charytatywny zaprosił wszystkich na spotkanie 
przy stole w Domu Parafialnym. 

Serdecznie dzi ękujemy Pa ństwu Król, 
Dronszczyk i Potrawa, którzy jak co roku 

bezinteresownie wł ączyli si ę w organizacj ę 
tego przedsi ęwzięcia, paniom z zespołu 
charytatywnego oraz wszystkim, którzy 

swoich podopiecznych przywie źli  
do ko ścioła. 

                                                                      Bóg zapłać 

 
.  

 

 
.  

 

 
. 

Już dzisiaj zapraszamy na tradycyjną Biesiadę, która odbędzie się w sobotę 26 listopada. 
Bilety w cenie 15 złotych są do nabycia u pań charytatywnych na starym probostwie od 
godziny 11.3o do godziny 15.oo oraz w kancelarii parafialnej w godzinach urzędowania. 

Dochód z Biesiady zostanie przeznaczony na dzieci, które w najbliższym czasie czeka 
poważna i kosztowna operacja. Serdecznie zapraszamy do włączenia się w tę akcję cha-

rytatywną. 
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Nabożeństwo Fatimskie 
 
Ostatnie w tym roku Nabożeństwo Fatimskie 
tradycyjnie zgromadziło wielu czcicieli Matki 
Boskiej. Zgodnie z przebiegiem objawień  
wieczory fatimskie odbywały się od maja do 
października każdego 13 – tego dnia miesią-
ca. 

 
 
 

        Wieczór papieski 
 
16  października  w  33  rocznicę  wyboru Karola 
Wojtyły na Stolicę Piotrową  odbyło się w naszej 
parafii spotkanie modlitewne. Tegoroczne motto 
Dnia  Papieskiego  brzmiało:  „Jan  Paweł  II – 
człowiek modlitwy”.   

— czytaj str. 12  

 
.  
 

 

 

 
.  

 

 
.  
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 „Có ż pozostaje mnie człowiekowi  
Wobec niepoj ętej prawdy przemijania  

W ten niezwykły czas początku nowego -  
Wstanę - i odwa żnie pójd ę  
Za Nim - za Chrystusem...” 

Janina Oparowska 

 Wszystkich świętych – znanych i anoni-
mowych, dawnych i współczesnych Ko ściół 
uroczy ście wspomina 1 listopada.  

Uroczystość Wszystkich Świętych jest jednym z naj-
bardziej radosnych dni dla chrześcijan. Radujemy się z 
wielkiej rzeszy świętych, o których pamięć wśród ludzi 
nieraz zaginęła. Uroczystość Wszystkich Świętych nie jest – 
wbrew spotykanym niekiedy opiniom – „Świętem Zmar-
łych”, ale przypomina wszystkim wiernym prawdę o po-
wszechnym powołaniu do świętości.  

Świętość, do której każdy człowiek zachowujący w 
swym życiu prawo Boże zdąża, to nade wszystko postępo-
wanie według prawego sumienia. Być świętym to nic innego 
jak przyjąć i wypełniać w swym życiu powołanie, którym 
nas Bóg obdarzył. Świętość to gotowość na poniesienie 
ofiary nawet za cenę własnego życia. 

Tej pełni człowieczeństwa nie można osiągnąć wła-
snymi siłami. Konieczna jest pomoc łaski Bożej, czyli dar 
życzliwości Boga. Ponieważ Stwórca powołuje do świętości 
wszystkich, także każdemu człowiekowi pomaga swą łaską. 
Teologia wskazuje, iż każdy otrzymał dar zbawienia, bo 
Jezus Chrystus złożył ofiarę za wszystkich ludzi. Od każ-
dego z nas jednak zależy, w jakim stopniu przyjmie od Boga 
dar świętości. 

W Liście św. Pawła do Rzymian (14, 7 – 9) czytamy: 
"Nikt z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie: 

jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy dla Pana; 
jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana. 

I w życiu więc i w śmierci należymy do Pana. 
Po to bowiem Chrystus umarł i powrócił do życia, 

by zapanować tak nad umarłymi, jak nad żywymi." 
 

W Uroczystość Wszystkich Świętych wspominamy 
wszystkich tych, którzy żyli przed nami i wypełniając w 
swoim życiu Bożą wolę osiągnęli wieczne szczęście prze-
bywania z Bogiem w niebie. Kościół wspomina nie tylko 
oficjalnie uznanych świętych, czyli tych beatyfikowanych i 
kanonizowanych, ale także wszystkich wiernych zmarłych, 
którzy już osiągnęli zbawienie i przebywają w niebie. Widzi 
w nich swoich orędowników u Boga i przykłady do naśla-
dowania. Wstawiennictwa Wszystkich Świętych wzywa się  
w szczególnie ważnych wydarzeniach w życiu Kościoła. 

Świat jest piękny, 
ponieważ ci, co odeszli od nas,  

pozostają blisko nas.  
Umarli nigdy nie umierają, 
dopóki o nich pamiętamy, 

dopóki ich w sercach nosimy, 
dopóki modlimy się za nich  

i ich prosimy o westchnienie za nas. 
LR 

za: www.wiara.pl oraz www.katolik.pl 

Chocia ż nie jest to jesz-
cze koniec roku pragn ę w 
ramach naszego k ącika go-
spodarczego wyrazi ć słowo 
podzi ękowania i wdzi ęczno-
ści tym osobom, które w 
sposób szczególny obecne 
są w życiu naszej wspólnoty 
parafialnej i w ostatnim cza-
sie podejmowały konkretne 
zadania.  

Od wiosny do jesieni wielokrot-
nie korzystaliśmy z programu „Do-
starczanie żywności najuboższej 
ludności Unii Europejskiej – 

PEAD” . Wymagało to przywożenia 
niektórych podstawowych produktów 
żywnościowych z magazynu Caritas z 
Katowic do naszej „boguszowickiej 
kuchni”, jak to czynimy już od kilku 
lat. Za bezinteresowne służenie trans-
portem, wysiłkiem fizycznym i wol-
nym czasem dziękuję panom Alber-
towi Rugorowi z Gotartowic  
i Krzysztofowi Gojnemu z Bogu-
szowic.  Pani Kornelii Mokry wraz  
z jej Zespołem Charytatywnym 
dziękujemy za zorganizowanie kolej-
nego Dnia Chorego w ramach ostat-
niego Tygodnia Miłosierdzia. 

Jednym z innych wycinków pa-
rafialnych prac jest przygotowanie 
naszego terenu do wykonania podłą-
czeń kanalizacyjnych. Chcę w tym 
miejscu podziękować ekipie pracują-
cej bezinteresownie a jednocześnie 
szybko i skutecznie. Należeli do nich 
pan Jan Zimnol z Raszowca oraz 
panowie Damian Zając, Kazimierz 
Kuczera i Hubert Figas.  

Na zimne jesienne dni i wszyst-
ko, co przed nami z serca błogosławi  
        

     ks. Krzysztof Błotko -  
                       proboszcz   

                                                                                             

Uroczystość Wszystkich Świętych 

W ramach kącika gospodarczego 
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Czytamy dalej o spra-
wach najwa żniejszych. O 
wielkiej rado ści z posługi 
kapłańskiej na pierwszej po 
świeceniach parafii.  Dowie-
my  si ę równie ż dzisiaj  
o miejscu najwa żniejszym 
jakim było dla Jana Vianeya 
sławetne Ars, które stało si ę 
symbolem jego kapła ństwa  
i jego świętości. 

 
WIKARIAT W  ECULLY  

(1815-1818) 
 

Pewnego dnia, gdy w plebanii 
podejmowano dostojnych gości, 
niespodzianie przybyła tam wieś-
niaczka, ubrana według zwyczaju 
przyjętego w le Forez. Zapytała o ks. 
Jana Marię Vianney'a. Służąca 
oznajmiła jej, że ks. Vianney w tej 
chwili je obiad z ks. proboszczem i z 
gośćmi. To matki Fayot z les Noes - 
gdyż ona to była - bynajmniej nie 
zbiło z tropu. Nie wahając się ani 
chwili, weszła do pokoju i bystro 
rozejrzawszy się po wszystkich 
obecnych - wśród których znajdowali 
się księża Courbon i Bochard - wnet 
wśród nich rozpoznała swoje 
ukochane dziecko. Ks. Vianney po-
wstał od stołu i z żywą radością padł 
w otwarte ramiona kochanej matki, 
która głośno ucałowała go w oba 
policzki. Ks. Balley, choć asceta, nie 
był bynajmniej odludkiem. Miał w 
Lyonie wielu przyjaciół i liczne 
znajomości. Często odwiedzał rodzinę 
Loras, także przyjazne stosunki 
podtrzymywał z panem Antonim 
Jaricot. Zamożny ten przemysłowiec 
nabył w Tassin, koło Ecully, większą 
rezydencję, którą wkrótce odstąpił 
swej starszej córce zamężnej, pani 
Perrin. Starożytne mury często 
oglądały zgromadzonych, wraz z 
rodziną Jaricot i księżmi z Ecully, 
bardzo wybitnych kapłanów, jak np. 
późniejszego kardynała Villecourt... 

Na jednym z zebrań w Tassin, 
ksiądz Vianney, siedząc pokornie na 
szarym końcu przy stole, usłyszał po 
raz pierwszy wieść o świętej 
Filomenie, dziewicy i męczenniczce, 
której ciało niedawno odnaleziono w 

jednej z katakumb rzymskich i przy 
którym, jak powiadano, niezliczone 
działy się cuda. Nie wiedział młody 
kapłan wówczas, jak ważne miejsce 
zajmie w życiu jego i w sercu ta 
święta. 

Prowadząc życie wspólne, jak 
tego wymagały lyońskie statuty 
kościelne, obaj nasi cenobici żyli z 
sobą w zażyłości, której nieba żadna 
nie zaciemniała chmurka. Wspólnie 
odprawiali ćwiczenia duchowne, 
niekiedy nawet pielgrzymki do Matki 
Boskiej w Fourviere; obaj tak 
ubodzy, iż wychodząc w czasie 
deszczu chronić się musieli pod 
jedynym znajdującym się na 
probostwie parasolem. 

W porozumieniu ze sobą 
przepisywali modlitwy do Najświęt-
szej Panny, aby je następnie rozda-
wać w parafii. Ułożyli razem koronkę 
do Niepokalanego Poczęcia, którą do 
dzisiejszego dnia odmawiają w Ars 
przed wieczornymi pacierzami. 

Tak upłynął rok 1816 i pierwsze 
tygodnie roku 1817. Ksiądz Balley li-
czył wprawdzie sześćdziesiąt pięć lat 
wieku, lecz lata Terroru, które prze-
był jako wygnaniec, można liczyć 
podwójnie. Zestarzały przedwcześnie 
zacny kapłan zbliżał się do 
wieczności. 

W lutym utworzył mu się wrzód 
na nodze. Zmuszony położyć się do 
łóżka, prawie już z niego nie wstawał. 
W okresie tego cierpienia, które 
stawało się coraz dotkliwsze, a które 
chory znosił bez skargi, prawie we 
wszystkim zastępował go oddany mu 
całkowicie wikariusz. 

Powoli krew zaczęła się psuć i 
nogę objęła gangrena. Lekarze uznali 
stan chorego za beznadziejny... 

Dnia 17 grudnia 1817 r., po 
odbyciu spowiedzi przed swym 
drogim księżulkiem i ukochanym 
synem, po otrzymaniu z rąk jego 
Wiatyku i Ostatniego Namaszczenia, 
ks. Balley zasnął w Panu. 

Opowiadają, iż po udzieleniu 
Ostatniego Namaszczenia, gdy 
parafianie wyszli, a proboszcz z 
wikarym pozostali sam na sam, 
umierający udzielił swemu kocha-
nemu Vianney ostatnich rad  
i polecił się jego modlitwom; 

następnie zaś, wydobywając spod 
poduszki narzędzia pokutnicze szep-
nął: - Weź to, moje dziecko, i 
schowaj; bo gdyby te rzeczy po mojej 
śmierci wykryto, pomyślano by, iż 
dostatecznie już za grzechy swe 
odpokutowałem i pozostawiono by 
mię w czyśćcu do końca świata. Tak 
więc dyscyplina i włosiennica księdza 
Balley zmieniły właściciela!... 

Ksiądz Vianney opłakiwał 
swego proboszcza jak ojca. Wszak 
jemu wszystko zawdzięczał! Po tym 
świątobliwym mężu pozostała mu 
pamięć niezatarta: Widziałem 
niejedną piękną duszę - mówił - lecz 
nie widziałem piękniejszych. Rysy 
dawnego nauczyciela tak mu się 
wyryły w pamięci, iż nawet w 
ostatnich latach życia swego 
powtarzał: Gdybym był malarzem, 
mógłbym jeszcze namalować jego 
portret. Często mówiąc o nim miał 
oczy pełne łez. Co rano jego imię 
wymieniał w memento Mszy św. On, 
tak oderwany od wszystkiego, do 
samej śmierci dbał o przechowanie 
wiszącego nad kominkiem lusterka 
księdza Balley, dlatego, iż ongi w nim 
odbijała się jego twarz. 

Pamięć tego wybitnego kapłana 
pozostała w całej okolicy Ecully w 
czci głębokiej. 

Wkrótce po śmierci księdza 
Balley'a grono parafian z Ecully 
przedsięwzięło w Kurii Arcybiskupiej 
kroki, świadczące o ich wielkim 
szacunku dla księdza Vianney. 
Proszono, by został u nich 
proboszczem, ale prośba ta pozostała 
bez skutku. Prawdopodobnie zresztą i 
sam zainteresowany nie byłby się na 
to zgodził, gdyż, jak oświadczył to 
później, parafia ta dla niego była zbyt 
wielka. Następcą księdza Balley'a 
został ksiądz Tripier. Księdza 
Vianney'a przeznaczono na lokalnego 
kapelana w skromnej parafii w 
departamencie Ain. 

Poprzednik księdza Vianney na 
małej parafii w Ars, ks. Antoni 
Deplace, młody dwudziestosiedmio-
letni kapłan, zmarł tam na suchoty, po 
dwudziestotrzydniowym urzędowa-
niu. 

Ars była to wioska malutka  
i biedna, licząca zaledwie 230 

Proboszcz  z  Ars (16) 
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mieszkańców. Zastanawiano się 
nawet czy warto osadzać tam kapłana. 
Ale osobiste starania miejscowej 
dziedziczki, Anny des Garets, która 
uporczywie wieś swoją uważać 
chciała za rzeczywistą parafię, 
przyspieszyły decyzję wikariusza 
generalnego na jej korzyść. 

Z początkiem lutego otrzymał 
ksiądz Jan Maria Vianney, 
dotychczasowy wikariusz w Ecully, 
wiadomość, iż kaplica i wieś Ars - en 
- Dombes powierzone zostały jego 
gorliwej opiece. Nie troszcząc się o 
to, że ubogie parafie w departamencie 
Ain uważano za rodzaj Syberii dla 
duchowieństwa diecezji lyońskiej, 
udał się posłusznie do wikariusza 
generalnego, który podpisując 
nominację, rzekł mu: Miłość ku Bogu 
nie bardzo kwitnie w tej parafii; ty ją 
tam zaszczepisz! Ksiądz Vianney 
zapewnił, iż nie ma innego 
pragnienia. 

Zdawało się ks. Courbon, iż 
należy młodemu kapłanowi dodać 
otuchy. Oznajmił mu tedy, że choć 
przeznaczona dlań cząstka była ze 
skromnych najskromniejszą, bo nie 
będzie miał prawie żadnych innych 
dochodów prócz pensji wikariu-
szowskiej, 500 franków wypłacanych 
każdego roku przez gminę, lecz 
Opatrzność nie opuści go w tej 
odległej parafii. Ars ma tę zaletę, iż 
posiada zamek, gdzie mieszka zacna 
osoba, która pieniędzmi i wpływami 
wspomagać będzie swego probosz-
cza... 

Dnia 9 lutego 1818 roku z 
samego rana wyruszył ksiądz Vianney 
w drogę do Ars. 

 
PRZYBYCIE DO ARS 
 
Ars - które kolejno nazywało 

się Artis villa, Artz, potem Arz i 
wreszcie Ars - zdaje się być 
miejscowością pochodzenia bardzo 
starożytnego. Sądząc po kamieniu 
druidycznym, który jeszcze kilka lat 
temu stal nieopodal wioski, dojść by 
można do wniosku, iż okolica ta była 
zamieszkałą w czasach bardzo 
dawnych. Nazwa Ars wszakże 
pojawia się w dokumentach dopiero 
w X wieku. Jeden z nich pochodzący 
z roku 980 świadczy, iż w czasie tym 
stał tam kościół i była zorganizowana 
parafia. Mimo to Ars zawsze było 
tylko małą wioszczyną. 

Ars leży o 35 kilometrów od 
Lyonu, w okręgu i powiecie Trevoux, 

na płaskowzgórzu la Dombes,  
w departamencie Ain. Okolica la 
Dombes stanowi równinę o mnogich 
jeziorach. Lasów tam nie ma; są tylko 
zagajniki brzozowe i dębowe. 
Brzegiem dróg i łąk rosną rzędami 
wątłe wiązy; olchy zaś, leszczyna  
i wierzby na pobrzeżach strumieni. 

Od zachodu horyzont w Ars 
zamykają posępne góry Beaujolais. 
Pola okalające wioskę są jakby 
pofalowane. Gdzieniegdzie wystrze-
lają z nich ku górze kępy drzew. Nie 
są one tak żyzne, jak dobrze uprawne 
pagórki spadające ku rzece Saone. 

Ars wznosi się na pochyłości 
dolinki, przez którą płynie Fontblin, 
potok niewielki w porze zimowej, a 
latem marny strumyczek wśród bru-
natnych zwałów kamiennych. Roku 
Pańskiego 1818 wieś ta przedstawiała 
się nędznie i smutnie. Było tam ze 
czterdzieści domów niskich, lepio-
nych z gliny i rozrzuconych wśród 
sadów. Na zboczu góry stał 
kościółek, jeśli w ogóle tak nazwać 
można tę dziwną budowlę żółtawej 
barwy, z równymi otworami - w 
których umieszczone były okna 
najprostszej roboty. Całość budynku 
dopełniały cztery słupy, z jedną belką 
poprzeczną, z której zwieszał się 
pęknięty dzwon. Krzyże cmentarne, 
staroświeckim zwyczajem, stały gęsto 
wzdłuż ścian świątyni. Przed frontem 

kościoła znajdował się mały placyk, 
obsadzony 22 pięknymi drzewami 
orzechowymi, a tuż przy kościele 
stała plebania - proste chłopskie 
domostwo - do którego wchodziło się 
przez podwórze, mające tylko kilka 
stóp kwadratowych powierzchni. 

W głębi doliny, samotny wśród 
okalających go wysokich drzew, 
wznosił się zamek rodziny des Garets 
d'Ars. Była to budowla z XI wieku, 
niegdyś leśne zamczysko. Dawniej 
osłaniała ją z boku wieża, otaczały 
fosy uwieńczone blankami; lecz z 
całej tej okazałości bojowej w owym 
czasie nie było już śladu; 
staroświecka siedziba była tylko 
obszerną wiejską rezydencją, cichą, 
milczącą, żyjącą już jedynie 
wspomnieniami dawnych rozgwarów 
myśliwskich i zabaw. 

Z powodu złego stanu dróg, Ars 
sprawiało wrażenie zapadłej miejsco-
wości w niedostępnym pustkowiu. 
Była to dziura w całym znaczeniu 
tego słowa. Mieszkańcy nigdy prawie 
jej nie opuszczali, bo zresztą byli 
domatorami z natury. 

Ars leży o 30 kilometrów od 
Ecully. Ks. Vianney przebył tę 
przestrzeń pieszo, w towarzystwie 
matki Bibost, która niegdyś 
zatroskała się o jego uczniowską 
wyprawę. Cały dobytek nowego 
proboszcza wieziono za nim: - 
drewniane łóżko, książki odzie-
dziczone po ks. Balley i węzełek z 
odzieżą. Nadto małe zawiniątko niósł 
ks. Jan Maria w ręku. 

Nowy proboszcz z trudnością 
odnalazł swą parafię. Mgła gęsta 
zaległa okolicę, przysłaniając dalsze 
punkty. Nie spotykając nikogo kto by 
im drogę wskazał, podróżni nasi, 
minąwszy wieś Toussieux, zbłądzili i 
przez czas jakiś szli dalej na los 
szczęścia. Na opustoszałych łąkach 
dzieci pasły owce. Ksiądz Vianney 
zbliżył się do nich. Pastuszkowie ci, 
mówiący miejscową gwarą ludową, 
zrazu go nie zrozumieli, bo pytał ich 
o drogę do zamku w Ars, sądząc iż 
zamek ten znajduje się w samej wsi. 
Musiał kilkakrotnie powtórzyć pyta-
nie. Wreszcie, najsprytniejszy z 
chłopców, niejaki Antoni Givre, 
wskazał nieznajomemu drogę. 
Kochany chłopcze - rzekł mu na 
podziękowanie kapłan - tyś mi 
pokazał drogę do Ars, a ja ci wskażę 
drogę do nieba.. 

Skoro pastuszek powiedział, że 
na tym miejscu, gdzie stali, prze-
chodziła granica parafii, Proboszcz  
z Ars ukląkł i pomodlił się. 

Skromna gromadka podróżnych 
zaczęła zwolna spuszczać się ku 
potokowi Fontblin. Ksiądz Vianney 
ujrzał stamtąd kilka chat rozrzu-
conych dokoła ubogiej kapliczki. 
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Dostrzegłszy w zmroku szarzejące 
niskie domki pokryte słomą 
pomyślał: - Jakież to małe!... - Ale 
wiedziony nadprzyrodzonym prze-
czuciem dodał: Jednak parafia ta nie 
zdoła pomieścić tych wszystkich, 
którzy tu kiedyś przybywać będą... Po 
czym ukląkł ponownie, wzywając 
opieki Anioła Stróża tej parafii. 
Pierwsze kroki skierował w stronę 
kościoła. Z rana 10 lutego rozległ się 

po okolicy głos dzwonów od strony 
kościoła w Ars. 

Mieszkańcy na razie zdziwili 
się, gdy usłyszeli, że na Mszę 
dzwonią - ale zaraz powiedzieli sobie: 
Aha, to nowy proboszcz przybył do 
nas. 

 
 (c.d. w nast ępnym nume-

rze SE, przygotował ks. Krzysz-
tof B. Za: Francis Trochu, Pro-

boszcz z Ars, Święty Jan Maria 
Vianney 1786- 1859 (Na podsta-
wie akt procesu kanonizacyj-
nego i nie wydanych dokumen-
tów z j ęzyka francuskiego prze-
łożył Piotr Ma ńkowski, biskup 
kamieniecki, arcybiskup tytu-
larny Aenus), Kraków 2009)  

 
��������������

 
 
 
 
 
 
 
„Odwa żyć się żyć 

Ewangeli ą” to hasło rozpo-
czynaj ącego si ę roku forma-
cyjnego dla mał żonków b ę-
dących członkami ruchu 
END. 

Odważyć się żyć Ewangelią – 
łatwo powiedzieć, ale trudniej zrobić. 
Ile znajdziemy w sobie odwagi (tego 
jeszcze nie wiemy) okaże się gdy, 
przyjdzie nam zaświadczyć – dać 
świadectwo przynależności do Jezusa. 
Odwago do życia w cieniu Jezusa - 
skąd się bierzesz, czym się budujesz? 
Ks. Caffarel zakładając z małżonkami 
ekipy na plan pierwszy wysunął 
potrzebę spotkania z Jezusem. (nie 
chodzi tylko o poznanie Boga i Jego 
nauczania, ale również o spotkanie z 
Nim). Pierwszym zobowiązaniem, 
którego małżonkowie uczą się jest 
modlitwa, która praktykowana latami, 
ulega przemianie, by stać się 
modlitwą wewnętrzną. Szczęśliwi ci, 
którym to się udaje. Wielu ludzi 
Kościoła praktykujących tę formę 
modlitwy podpowiada nam jak to 
czynnić. Św. Teresa z Avili tak pisze: 
,,Sensem i celem modlitwy jest 
możliwie najpełniejsze spotkanie z 
Bogiem. Przez grzech odwróciliśmy 
się od Boga i trudno nam teraz 
nawiązać z Nim kontakt. Dlatego w 
modlitwie chcemy spotkać na nowo 
naszego Pana. Tylko w modlitwie 
możemy doświadczyć smaku spotka-
nia z Bogiem. Dla jednej chwili 
takiego doświadczenia człowiek może 
trudzić się na modlitwie długie 
miesiące. Żeby to było możliwe, mu-
simy zacząć praktykować modlitwę 
wewnętrzną. Nasza modlitwa po-
winna skierować się w stronę naszego 

wnętrza. Skoro uprzywilejowanym 
miejscem obecności Boga jest nasza 
dusza, to nie znajdziemy Boga na 
rynkach, w rozkoszach, przyjemnoś-
ciach, emocjonalnych klimacikach, 
tylko we własnej duszy. Dusza jest jak 
komnata wielkiego pałacu, w której 
mieszka Król. Żeby dojść do tej 
komnaty, człowiek musi na modlitwie 
podjąć drogę przez wiele pokoi, od 
zewnętrznych krużganków, przez 
korytarze i różne inne pomieszczenia, 
aż do tego ostatniego – komnaty 
naszego Pana. 

Droga do wnętrza zaczyna się 
od skupienia. Szukanie Boga jest 
drogą wchodzenia w siebie razem ze 
swoim Bogiem. Dlatego trzeba 
ćwiczyć się w tym, by w godzinach 
modlitwy niczego nie widzieć, 
niczego nie słyszeć i pozostawać w 
samotności. Nazywa się to skupie-
niem, gdyż dusza skupia tu wszystkie 
siły, całe swoje serce, emocje, 
myślenie i wchodzi w siebie razem ze 
swoim Bogiem. Wielu ludzi nie zna 
tej drogi, bo żyje tylko życiem 
zewnętrznym, jakby na ganku 
strażniczym okalającym pałac Króla.  

Skupienie nie jest pustką. Sku-
pienie nie jest jednak celem samym w 
sobie. Jest jedynie pierwszym kro-
kiem w stronę modlitwy wewnętrznej. 
Nie wystarczy zamknąć oczy i wy-
tworzyć jakąś intelektualną i uczu-
ciową pustkę, aby znaleźć się w 
obecności Boga. W tej pustce trzeba 
zacząć czynnie szukać Boga wszy-
stkimi władzami duchowymi. Drogą i 
bramą do tego jest rozmyślanie. Kiedy 
osiągniesz już skupienie, musisz 
zacząć wypełniać je wewnętrznym 
spojrzeniem ku Bóstwu i Człowie-
czeństwu Chrystusa w tajemnicach 

Jego życia, o których mówi Ewan-
gelia. Tu zaczyna się wielki wysiłek 
zanurzenia swojego życia w życiu 
Jezusa. Zaczyna się dialog z Bogiem, 
który nie jest mówieniem silącym się 
na piękne i wytworne słowa, ale jest 
mówieniem słowami idącymi wprost 
z serca, bo Bóg ceni tylko takie słowa. 
Droga przez pokoje do komnaty Króla 
jest jeszcze bardzo długa. Kiedy serce 
zapragnie już Pana, a wola zdecyduje 
się wejść w pełną komunię woli z 
wolą Pana, zaczyna się oczyszczanie 
serca. Kolejne pokoje są coraz bliżej 
Pana, ale w nich musimy zostawiać 
nasze zewnętrzne odzienie, do którego 
często jesteśmy bardzo przywiązani. 
To są najpierw nasze grzechy, 
również te powszednie, potem nasze 
emocje i poszukiwanie doznań, aż 
wreszcie zostaniemy my sami i nasz 
Król. Modlitwa wewnętrzna bowiem 
to nic innego, jak przyjacielskie 
obcowanie i potrzeba rozmowy z 
Tym, o którym wiemy, że nas miłuje”. 

      

Bernadeta i Piotr 

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

 
 
Na następnej stronie przed-

stawiamy propozycję najbliższych 
rekolekcji otwartych organizowanych 
przez ruch dla małżonków sakramen-
talnych. 

 

Equipes Notre - Dame  - 

ruch  duchowości  małżeńskiej 
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„Chrześcijańscy małżonkowie 
są dla siebie nawzajem, dla swoich 
dzieci i innych domowników współ-
pracownikami łaski i świadkami 
wiary. Dla swoich dzieci są oni 
pierwszymi zwiastunami wiary i wy-
chowania, dlatego niech słowem i 
przykładem przygotowują je do życia 
chrześcijańskiego i apostolskiego, 
pomagają im roztropnie w rozpozna-
niu ich powołania, a w przypadku 
odkrycia w nich powołania świętego 
niech pielęgnują je z wielką troskli-
wością.”  

Sobór Watyka ński II  
 

Zachęcam do zapoznania 
się z dalszą częś cią publika-
cji „Grzech czy choroba” 
oraz do pomy ślenia ciepło i z 
życzliwo ścią o wszystkich 
osobach, które miały cywiln ą 
odwag ę powiedzie ć o sobie 
„jestem alkoholikiem” i pod-
jąć w zwi ązku z tym faktem 
stosowne działania. Zach ę-
cam do hojnego wsparcia 
takiej osoby osobist ą modli-
twą, a nawet adekwatnym do 
sytuacji postem. 

  
Dziś, tak samo jak dawniej, 

zanim trafi się do AA, trzeba wiele 
wycierpieć. To się nie zmieniło. 
Zmieniło się natomiast samo „dno"; 
zmiana ta jest największym sukcesem 
Anonimowych Alkoholików. Bo 
Anonimowi Alkoholicy nie tylko 
pomogli milionowi ludzi powstrzy-
mać chorobę, Anonimowi Alkoholicy 
zmienili społeczne wyobrażenia na 
temat alkoholizmu. 

Kiedy alkoholizm był uważany 
za grzech, alkoholicy walczyli do 
upadłego o wykazanie, że nie są 
grzesznikami. Tracili majątek, pracę, 
rodziny i zdrowie. Próbowali skoń-
czyć z życiem. Spędzali pół życia na 
odwykówkach, a mimo to nie dawali 
za wygraną. Ci, którzy trafili do AA, 
stanowili garstkę najbardziej dotknię-
tych chorobą. 

Dziś w Ameryce alkoholizm 
uważany jest za chorobę, a nie grzech. 
Może jeszcze nie przez wszystkich, 
ale na pewno przez tych, od których 
najwięcej zależy. Przez lekarzy i nau-
czycieli. Przez sędziów, policję i pro-
kuratorów. Przez duchownych i ludzi 
zawodowo udzielających porad mał-
żeńskich i rodzinnych. Wszyscy oni 
wiedzą, że alkoholizm jest postępu-
jącą chorobą. Znają początkowe jej 
objawy; potrafią ją bardzo wcześnie 
rozpoznać. Wiedzą, że najbardziej 
skuteczną metodą powstrzymywania 
alkoholizmu jest AA. Na każdą setkę 
ludzi, którzy trafiają do AA jedna 
trzecia trzeźwieje i nigdy już nie pije, 
jedna trzecia powraca jeszcze raz lub 
kilka razy do picia, ale ostatecznie na 
dobre przestaje pić, pozostali nigdy 
nie przestają pić. I mimo że wciąż 
jeszcze do AA trafia nie więcej niż 10 
procent wszystkich alkoholików, suk-
cesy AA nie budzą wątpliwości: 
medycyna potrafi pomóc zaledwie 
pięciu procentom pacjentów z alkoho-
lizmem; takich, którzy potrafią sami 
uzyskać i zachować trzeźwość, jest 
garstka. 

Lekarze o tym wiedzą i kierują 
pacjentów do AA. W większości 
stanów uchwalono ustawy nakładają-
ce na firmy ubezpieczeniowe obo-
wiązek pokrywania kosztów leczenia 
alkoholizmu. Do AA kierują również 
ludzi prokuratorzy i sędziowie. 
Zwłaszcza młodych, którzy popełnili 
przestępstwo pod wpływem alkoholu 

albo znani są z tego, że lubią wypić. 
Tym sędzia daje prawo wyboru: 
kuracja odwykowa, a potem albo AA 
albo więzienie. 

Na przykład w Kalifornii przed 
mityngiem AA część uczestników 
wrzuca jakieś kartki do koszyka. W 
przerwie prowadzący podpisuje te 
kartki i oddaje je po mityngu- To 
kartki z sądu: w Kalifornii za pier-
wszy i drugi przypadek prowadzenia 
samochodu po pijanemu - oczywiście 
tylko wówczas, gdy nie ma ofiar - 
zamiast przewidzianej prawem kary 
aresztu sąd „skazuje” winnego na 
pewną liczbę mityngów AA. Część 
„odbębnia” karę i wraca do picia; 
niektórzy zresztą mogą wcale nie być 
alkoholikami. Ale przynajmniej do-
wiadują się o tym, co im może grozić 
w przyszłości. Znaczna jednak część 
„skazanych” przekonuje się, że AA 
może im się przydać i zostaje na stałe. 

AA zostało także uznane za 
skuteczną formę prewencji i rehabili-
tacji przestępców. Związek między 
alkoholizmem a przestępczością jest 
oczywisty: oblicza się, że prawie 
połowa wszystkich przestępców to 
ludzie uzależnieni od alkoholu, 
narkotyków, prochów albo od kilku 
rzeczy naraz. Wśród recydywistów 
odsetek uzależnionych rośnie do 
ponad 75 procent; dla „normalnego” 
człowieka kara zazwyczaj jest 
wystarczającą nauczką, by nie łamać 
więcej prawa, alkoholik natomiast nie 
kieruje swoim postępowaniem: 
wychodzi, upija się i znów wraca za 
kratki. Chociaż w ostatnich latach 

25 – 27 
listopad 
2011 r. 

Turno-Emaus 
diecezja 

Radomska 
Reguła życia. 

rekolekcje 
dla 

małżonków 

13 – 15 
styczeń 
2012 r. 

Żwadowice - 
Pallotyni 

Obowiązek 
zasiadania w 

służbie dialogu 
małżeńskiego. 

rekolekcje 
dla 

małżonków 

03 – 05 luty 
2012 r. 

Pniewy  
k/Poznania 

Seksualność – dar 
czy utrapienie? 

rekolekcje 
dla 

małżonków 
02 – 04 
marzec 
2012 r. 

Licheń Budowa więzi 
małżeńskiej 

rekolekcje 
dla 

małżonków 

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

Nie udawaj, że nie ma problemu… (4) 

 (Z kącika duchowego proboszcza) 
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zdarza się to nieco rzadziej; w 
więzieniach amerykańskich istnieje 
blisko 1500 grup AA, w których 
zdobyło i utrzymuje trzeźwość ponad 
50 000 więźniów. 

Ruch Anonimowych Alkoholi-
ków - po pięćdziesięciu zaledwie la-
tach istnienia - zdobył pełne prawo 
obywatelstwa w Ameryce. Grupy AA 
istnieją w najmniejszych nawet 
miejscowościach. Ktoś obliczył, że z 
każdego miejsca w Stanach Zjedno-
czonych można się dostać na jakiś 
mityng AA w ciągu zaledwie godziny 
jazdy samochodem. W ciągu kilku 
sekund można zadzwonić do punktu 
kontaktowego i porozmawiać, gdy 
nadejdzie nagła chęć picia. A nawet 
tam, skąd nie można ani dojechać, ani 
zadzwonić, można uzyskać pomoc. W 
wielu samolotach amerykańskich 
można usłyszeć przez megafon 
pytanie: Czy wśród pasażerów są 
jacyś znajomi Billa W.? Jeżeli 
samolotem leci Anonimowy Alkoho-
lik, natychmiast wie, że ktoś 
potrzebuje jego pomocy. W samolocie 
alkoholikowi chce się pić niemal 
odruchowo. 

W sumie, zmieniły się w Ame-
ryce potoczne przekonania na temat 
alkoholu i uzależnienia od alkoholu. 
Dawniej człowiek chorobliwie pijący 
porównywał się z modelem z ryn-
sztoka, przekonywał się, że skoro nie 
pije tak samo jak tamten, to nie jest 
alkoholikiem, i pił dalej, aż sam spadł 
do rynsztoka. Dziś młoda dziewczyna 
może upić się kilka zaledwie razy, by 
już wiedzieć, że pije chorobliwie i 
jeżeli będzie nadal pić, spadnie dużo 
niżej. Może przyjść do AA, zanim 
wszystko straci. Dziś ponad 30 
procent uczestników AA stanowią 
ludzie poniżej 30 lat, a drugie tyle - 
kobiety. Oni też sięgnęli swego dna,  
z tym, że dno to znajduje się dziś 
znacznie wyżej niż dawniej. 

Sukces AA znalazł naśla-
dowców. Okazało się, że te same 
Kroki mogą pomóc wydobyć się z 
narkomanii lub z uzależnienia lęko-
wego, ograniczyć hazard, opanować 
inne nałogi. Narkomani zaczęli wi ęc 
zbierać się w grupach Narcotics 
Anonymous, lekomani w Pills 
Anonymous, hazardziści w Gamblers 
Anonymous, ludzie niezdolni opano-
wać przymusu jedzenia w Overeaters 
Anonymous, a tacy, którzy odczuwają 
przymus kupowania - w Debtors 
Anonymous. Co więcej, Kroki i 
zasada dzielenia się własnym 

„doświadczeniem, siłą i nadzieją” 
okazują się pomocne również ludziom 
nieuzależnionym. W Emotions Ano-
nymous, Depressives Anonymous 
oraz Neurotics Anonymous pomagają 
sobie wzajemnie ci, którzy nie mogą 
sobie poradzić z problemami 
emocjonalnymi; w Families Anony-
mous zbierają się ludzie, którzy 
pragną przezwyciężyć kłopoty 
małżeńskie, a w Parents Anonymous 
ci, którzy chcą skorzystać z doświad-
czeń wychowawczych innych ludzi. 
W 1980 roku 15 milionów 
Amerykanów należało do blisko pół 
miliona różnorodnych grup samo-
pomocy, a dziś może ich już być 
dwukrotnie więcej. 

Anonimowi Alkoholicy odczu-
wają pokrewieństwo duchowe z 
uczestnikami każdej z tych grup. 
Szczególne jednak pokrewieństwo 
łączy ich z dwoma ruchami 
samopomocy: Al-Anon i Alateen. 

Rodzina alkoholika, nawet 
najbardziej kochająca rodzina, prze-
ważnie szkodzi alkoholikowi, podsyca 
jego chorobę. Podobnie jak alkoholik 
rodzina wierzy, że picie lub niepicie 
to kwestia wolnego wyboru i silnej 
woli. Chce więc pomóc alkoholikowi 
wzmocnić jego wolę. Poświęca się, 
pilnuje, troszczy, wymusza solenne 
obietnice. Wszystko na nic. Rodzina 
popełnia ten sam błąd co alkoholik  
i przeżywa takie same frustracje. 
Rodzina alkoholika też musi przestać 
walczyć. Przyznać, że jest bezsilna 
wobec alkoholizmu najbliższego 
człowieka. Dopiero wtedy będzie 
mogła mu pomóc. 

Jedyny sposób, w jaki rodzina 
może alkoholikowi pomóc, to 
zostawić go w spokoju. Nie nalegać, 
nie nakłaniać, nie krzyczeć, nie 
błagać. Ale też nic za alkoholika nie 
załatwiać - zaświadczeń lekarskich, 
pożyczek ani zwolnień z pracy; nie 
tłumaczyć go chorobą. Nie sprzątać 
po nim pijackich brudów. Niech pije 
na własną odpowiedzialność. Każdy 
alkoholik na własną odpowie-
dzialność, bez nieumiejętnie kochają-
cych go bliskich i przyjaciół, piłby  
o połowę krócej; dużo wcześniej 
osiągnąłby swoje dno. 

Żona Billa W., Lois, założyła 
Al-Anon nie po to, by uczyć rodziny, 
jak pomagać alkoholikom. Lois 
założyła Al-Anon, ponieważ po kilku 
latach istnienia AA spostrzegła 
zdumiewające zjawisko. Oto w jakiś 
czas po wytrzeźwieniu chorego 

małżonka zaczynały rozpadać się 
rodziny alkoholików. Ludzie, którzy 
przetrwali najgorsze lata pijaństwa, 
teraz na trzeźwo rozchodzili się. 
Żony, które przez wiele lat modliły się 
o to, by mąż wreszcie przestał pić, nie 
mogły z nim wytrzymać, gdy ten 
istotnie przestał. A jeszcze ciekawsze 
było to, że gdy po jakimś czasie 
kobiety ponownie wychodziły za mąż, 
najczęściej wychodziły one znów za 
alkoholików. 

Dla Lois istniało tylko jedno 
wytłumaczenie tego zjawiska. To 
mianowicie, że alkoholizm jest swego 
rodzaju „zakaźną chorobą uczuć". Że 
rodzina alkoholika zostaje „zarażona" 
tą chorobą i choruje na nią już 
zupełnie niezależnie od tego, co dzieje 
się z samym alkoholikiem. Ten może 
rodzinę opuścić, może umrzeć, może 
nawet sam wytrzeźwieć w AA, a 
mimo to jego rodzina nadal będzie 
chora na chorobę zwaną „ko-
alkoholizmem". I tak jak Bill W. na 
alkoholizm wymyślił AA, Lois 
wymyśliła środek na „ko-alkoholizm", 
czyli właśnie Al-Anon. A potem 
powstał specjalny program dla dzieci 
alkoholików Alateen. Dziś każdy 
dotknięty chorobą alkoholową może 
znaleźć pomoc u ludzi, którzy 
przeżywają identyczne doświadcze-
nia, może się razem z nimi rozwijać. 
Coraz częściej można też spotkać 
rodziny biegające na mityngi: jedno 
do AA, drugie do Al-Anon, a dzieci 
do Alateen. Takie rodziny potrafią się 
dopasować, przetrwać „szok trzeź-
wości” i przerwać rodzinne dziedzi-
czenie alkoholizmu, czasem po bardzo 
wielu pokoleniach. Zdarzają się i tacy 
alkoholicy, których małżonkowie, 
rodzice lub dzieci też są alkoholikami. 
Jakby podwójnie chorzy: na 
alkoholizm i „ko-alkoholizm" jedno-
cześnie. Noszą w sobie ślady obydwu 
chorób. Chodzą do AA i do Al-Anon. 
Mawiają więc o sobie, że dziś są 
podwójnie wygrani. 

Wielu ludzi nie może zrozu-
mieć, dlaczego Anonimowi Alkoholi-
cy są anonimowi. Przecież skoro 
alkoholizm jest chorobą, to nie ma się 
czego wstydzić; przeciwnie, pora-
dzenie sobie z nałogiem może być 
powodem do dumy i chwały. W 
argumencie tym kryje się odpowiedź 
na pytanie o przyczynę anonimo-
wości. Anonimowi Alkoholicy pozo-
stają anonimowi właśnie po to, by nie 
dać się zwieść pokusie dumy i 
chwały. By nie karmić sukcesem 
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trzeźwości przerośniętego ego, które 
już sprawiło im dosyć kłopotów. W 
obronie przed samym sobą uważają 
anonimowość za podstawę duchową 
całej Wspólnoty, zawsze przypomina-
jącej o pierwszeństwie zasad przed 
osobistymi ambicjami. 

Na początku istnienia AA zało-
życiele snuli wielkie plany. Wyobra-
żali sobie prowadzone przez AA 
szpitale, dotacje rządowe i prywatne. 
Liczyli na pieniądze od Rockefellera, 
który jednak ich rozczarował. Wydał 
wprawdzie obiad dla Anonimowych 
Alkoholików, ale poznawszy zasadę 
AA powiedział: Pieniądze to popsują 
i nie dał ani grosza. Dziś uczestnicy 
AA są Rockefellerowi wdzięczni. 
Przyjęto zasadę, że działalność we 

Wspólnocie jest honorowa, ruch AA 
nie przyjmuje także żadnych dotacji z 
zewnątrz. Każdy alkoholik sam płaci 
za swoją trzeźwość, zresztą niewiele. 
Pod koniec mityngu po sali puszcza 
się koszyk albo kapelusz i każdy 
wrzuca ile może, w Ameryce dolara, 
we Francji franka, a w Polsce też 
niewiele. Kto nie ma, nie wrzuca i 
nikt nie ma doń żalu. Z tych pieniędzy 
opłaca się wynajęcie sali, kupuje 
kawę, herbatę, ciastka. AA jest 
samowystarczalne i niezależne. 

AA nie zajmuje stanowiska w 
żadnych spornych sprawach, nie jest 
nawet przeciw alkoholowi jako 
takiemu. Nie wikła się w żadne 
publiczne kontrowersje. Nie prowadzi 
ośrodków leczniczych ani nie udziela 

swej nazwy żadnym ośrodkom. 
Jedynym celem ruchu AA jest nieść 
posłanie AA alkoholikom, którzy 
wciąż jeszcze cierpią. 

W 1939 roku, kiedy z drukami 
wychodziły pierwsze egzemplarze 
Wielkiej Ksi ęgi w trzech grupach - 
w Akron, w Nowym Jorku i w 
Cleveland - było stu niepijących 
alkoholików. Dzisiaj ponad półtora 
miliona Anonimowych Alkoholików 
spotyka się w blisko stu tysiącach 
grup istniejących w niemal 
wszystkich krajach. 

 
     (ciąg dalszy w następnym 

numerze SERCA lub przez kontakt 
z proboszczem Krzysztofem) 

Tegoroczne DOŻYNKI 2011 przeżywaliśmy w nie-
dzielę 11 września br. W słoneczne przedpołudnie wyruszył 
z Gotartowic do naszego kościoła parafialnego kolorowy i 
okazały korowód dożynkowy. W rozmachu i perfekcyjnej 
organizacji korowodu widać było współdziałanie mieszkań-
ców i Rad dzielnic: Boguszowice i Gotartowice, należących 
do naszej wspólnoty parafialnej. A wszystko zaczęło się 
przed laty, gdy propozycję wspólnego korowodu zapropo-
nował i zaprosił do współpracy Gospodarz Stefan Sobik z 
Gotartowic. Znalazł wtedy chętnego do propagowania tra-
dycji i szacunku dla pracy rolnika Gospodarza Mariana 
Zimonczyka, a potem był efekt pozytywnego domina i ten 
efekt oglądaliśmy w tym roku .... Obserwatorów przemarszu 
korowodu cieszyły kolorowe i pomysłowe dekoracje ma-
szyn rolniczych, sprzętu, obejść (szkoda, że tak nieliczne) 
czy tradycyjne śląskie stroje i dźwięki orkiestry górniczej. 
Organizatorów zaś cieszyło zaangażowanie tak wielu ro-
dzin, instytucji oraz przekrój pokoleniowy uczestników - od 
dziecka do ludzi zasłużonych, z bogatą metryką i srebrnym 
włosem na skroniach. Liczba uczestników korowodu (nie 
mylić z ilością osób) liczona razem z wozami OSP osiągnęła 
liczbę 20!!! 

Msza św. dziękczynna odprawiona została w pięknie 
przyozdobionym kościele parafialnym przy oprawie mu-
zycznej chóru  „Cor Jesu”.  Podziękowania dla Koła Gospo-
dyń Wiejskich Gotartowice za piękną koronę dożynkową i 
przygotowane dary ołtarza oraz Grupie dekorującej kościół 
na czele z Panią Bernadką. Do tradycji, łączenia wiary, 
modlitwy z ciężką pracą, umiłowania rodzinnej ziemi i oj-
cowskiego domu nawiązał w wygłoszonej homilii Ks. Pro-
boszcz. Zaszczytną funkcję starostów dożynek pełnili w tym 
roku: Pani Urszula Buchalik – ze strony społeczności Bogu-
szowic oraz Pan Karol Pawela – ze strony dzielnicy Gotar-
towice.  

Po uroczystościach w kościele uczestnicy korowodu  
i zaproszeni Goście udali się do farskiego ogrodu. W tym 
roku boguszowiccy Gospodarze podejmowali poczęstun-
kiem sąsiadów z Gotartowic. Był gorący posiłek, tradycyjny 
kołocz z kawą, a nawet w scenerii farskiego ogrodu rozległy 

się dźwięki akordeonu i piosenek wykonanych przez uczest-
ników spotkania. Udekorowany ogród czekał na dalszą 
część uroczystości dożynkowych – Festyn Dożynkowy, zaś 
niewątpliwą atrakcją i nowością były pojazdy uczestniczące 
w korowodzie,  stanowiące plenerową dekorację festynu. 

W ramach tegorocznego Festynu Dożynkowego 
Organizatorzy przygotowali : 
- III NIEDZIELĘ DLA ZBIERACZY (piszemy o niej w 

innym miejscu) 
- występy na scenie amfiteatru: chóru „LAUDATE” ze 

Zwonowic, zespołu „KONDY” z Kłokocina, Pani Anny 
Stronczek (monolog po ślonsku) oraz przygrywającego  
i porywającego do wspólnej zabawy zespołu „GAMA” 

- pokaz sprawnościowy strażaków, tegorocznych jubila-
tek: OSP Boguszowice (100 - lecie służby) oraz  OSP 
Gotartowice (110 lat działalności) – remis, wróży do-
brze... 

- wyróżniono publicznie i nagrodzono uczestników koro-
wodu i autorów dekoracji. 

Wyjątkowo przychylna, słoneczna aura i zaintereso-
wanie imprezą spowodowały, że farski ogród zapełnił się 
mieszkańcami parafii, ale także Gośćmi w stopniu niespo-
dziewanym nawet dla organizatorów.  

Na zakończenie tego krótkiego podsumowania pra-
gnę podziękować:  
- Gospodarzom (rolnikom, ogrodnikom, „dbającym”  

o ziemię śląską, tę rybnicką) 
- Instytucjom i Organizacjom (Rady Dzielnic, Koło Go-

spodyń Wiejskich Gotartowice, OSP Boguszowice, OSP 
Gotartowice, Stowarzyszenie harcerzy „ŚLADY”, dru-
żyna harcerska Gotartowice, DK Boguszowice, szkoły 
podstawowe SP-16, SP-20 i przedszkola P-18, P-22 z  
Boguszowic i Gotartowic, z ramienia UM Rybnika – Po-
licji i Straży Miejskiej 

 

- Sponsorom:  
-     Państwu Gabrieli i Piotrowi Kusz - zajazd ul. Rajska,  
-     Cukierni „KRÓL” – Rodzinom Król i Dronszczyk 

DOŻYNKI 2011 – słowo podsumowania i wdzięczności 
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- Pani Danucie Potrawa z Rodziną - Zakład Wędliniarski 
„POTRAWA”,  

- Pani Helenie Nalepa - piekarnia „NALEPA”,  
- OSK „Trafic”, 
- Radom Dzielnic. 
- osobom, które na apel Organizatorów podjęły się 

obsługi pawilonów, przygotowania i podania poczę-
stunku, dekoracji sceny i obsługi imprezy 

- (tym osobom nie wymienionym z imienia i nazwiska 
dziękuj ę w sposób szczególny za ich postawę i bezin-
teresowność – Jan Zimonczyk) 

- Księdzu Proboszczowi za wsparcie i przekonanie do 
celowości kontynuacji tej tradycji.  

 
P.S. Pragnę podać do publicznej wiadomości Rodziny 

i Osoby, które angażują się w organizację korowodu i festy-
nu dożynkowego, dzięki którym jako Parafia możemy prze-
żywać takie święto lokalnej wspólnoty (z dziennikarskiej 
rzetelności i nie powodując stopniowania zasług, porządek 
alfabetyczny): 

- Buchalik Benedykt z Rodziną 

- Drzazga Danuta i Czesław 
- Kania Bernard z Rodziną (niezawodność, dyspozycyj-

ność, wsparcie synów) 
- Kowalski Franciszek z Rodziną (bakcyl połknął nawet 

wnuk) 
- Oślislok Michał z synem  
- Pawela Karol z Rodziną 
- Piontek Andrzej z Rodziną 
- Sobik Andrzej z Rodziną 
- Sobik Stefan z Rodziną (Oni porwali innych) 
- Stoszko Józef z podopiecznymi 
- Zimonczyk Marian z Rodziną (niekwestionowany do-

bry duch i motor tej imprezy) 
- Zniszczoł Alfred z Rodziną (wielopokoleniowa trady-

cja, nestor wśród uczestników) 
- Zniszczoł Andrzej z Rodziną (konie naturalne i me-

chaniczne, potencjał ludzki...) 
 

        W imieniu Organizatorów, wdzięczny za 
pomoc „Bóg zapłać” – Jan Zimonczyk 

Tradycyjnie ju ż 16 paź-
dziernika odbył si ę w naszej 
parafii Wieczór Papieski. Te-
goroczne hasło Dnia Papie-
skiego brzmiało: Jan Paweł II 
- człowiek modlitwy.  

 Zgromadziliśmy się w naszym 
kościele o godzinie 20.00 na wspólnej 
Eucharystii, po której zobaczyliśmy 
film dokumentalny pt. „Pielgrzym 
Miło ści”, który ukazał postać papieża 
Jana Pawła II, jako człowieka głębo-
kiej i stałej modlitwy, człowieka od-
danego całkowicie Bogu, dla którego 
modlitwa była najważniejszym mo-
mentem całego dnia. Po projekcji 
filmu odmówiliśmy wspólnie różaniec 
rozważając wprowadzone w 2002 
roku przez Jana Pawła II Tajemnice 
Światła, które przeplatane były śpie-
wem i rozważaniami papieskimi.  

 W tym miejscu chciałem ser-
decznie podziękować wszystkim, 
którzy przybyli na tegoroczny Wie-
czór Papieski oraz młodzieży oazowej 
za zaangażowanie się w przygotowa-
nie i obecność w Kościele. 

 

ks. Marcin 
 

W środę 19 października 
w domu pa ństwa Łucji i 
Franciszka Stasiaków przy 
ul. Jastrzębskiej w Boguszo-
wicach, została odprawiona 
przez proboszcza parafii z 
udziałem rodziny uroczysta 
Msza święta z okazji 65 rocz-
nicy ich po życia mał żeń-
skiego. Na podstawie infor-
macji przekazanych przez 
rodzin ę poznajemy niektóre 
szczegóły z życia naszych 
jubilatów.   

Ślub dostojnej pary został za-
warty w Kościele pod wezwaniem 
NSPJ w Boguszowicach w dniu 
19.10. 1946 r. Małżonkowie wycho-
wali czworo dzieci, dwie córki i 
dwóch synów. Dochowali się jedena-
ście wnuków, trzynaście prawnuków 
oraz jednego praprawnuka. Franciszek 
przepracował 40 lat, z czego 34 lat na 
„Kopalni Jankowice” jako sztygar 
zmianowy oddziału szybowego, a w 
czasie okupacji pracował jako robot-
nik przymusowy. Łucja zajmowała się 
gospodarstwem domowym.  

Franciszek przyjechał na Śląsk 
jako paroletnie dziecko z rodzicami za 
chlebem i tu się osiedlił. Łucja nato-
miast urodziła się w Świerklanach. 

Największą pasją Franciszka by-
ły gołębie, które hodował wiele lat  

i był członkiem PZHGP (Polski Zwią-
zek Hodowców Gołębi Pocztowych). 

Oboje przez całe życie szli ze 
śpiewem na ustach śpiewając z sukce-
sami w chórze „Senior” oraz w tutej-
szym chórze kościelnym i w chórze 
kościelnym św. Wawrzyńca i św. 
Barbary. 

Franciszek na emeryturze pro-
wadził koło emerytów w Boguszowi-
cach Osiedlu prowadząc wczasy na 
działce i organizując różne wycieczki 
krajoznawcze. 

Prezesował również Miejskiemu 
Oddziałowi Emerytów i Rencistów w 
Rybniku, wykonując tę pracę społecz-
nie pracował do 81 roku życia. 

Przez całe życie prowadzili po-
godny tryb życia zajmując się gospo-
darstwem domowym i uprawą ogród-
ka. W obecnym miejscu zamieszkania 
przy ul. Jastrzębskiej mieszkają już 54 
lata.  

DOSTOJNI JUBILACI ! 
Dziękuj ąc za piękne i wzorowe 
świadectwo wierności i miłości 

małżeńskiej życzę wiele zdrowia 
i błogosławieństwa Bożego na 
dalsze lata życia. Cierpliwości  
na chwile trudne i wiele życzli-
wości ze strony najbliższych 

oraz sąsiadów. 
Z wyrazami szacunku  

proboszcz – 
ks. Krzysztof Błotko  

Jan Paweł I I  
człowiek 
modlitwy 

 

Jubileusz 65 – lecia ślubu 
Łucji i  Franciszka Stasiak 
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Poznanie i wielbienie 
Boga w Jego niesko ńczonym 
Miłosierdziu jest najwi ęk-
szym obowi ązkiem i głów-
nym celem człowieka: „A to 
jest życie wieczne: aby znali 
Ciebie, jedynego prawdzi-
wego Boga oraz Tego, któ-
rego posłałe ś, Jezusa Chry-
stusa” (J 17,3). 

Nabożeństwo do Miłosierdzia 
Bożego zwraca serca nasze ku Bogu 
Jedynemu, jak również ku poszcze-
gólnym osobom Boskim, wykazując 
nieskończone Miłosierdzie w każdej z 
nich, a szczególnie w Boskiej Osobie 
Słowa Przedwiecznego. Ojciec jest 
wyrazem wieczności i majestatu Mi-
łosierdzia, Syn jest wyrazem piękno-
ści i mądrości Miłosierdzia, a Duch 
Święty dobrotliwości, miłości, wesela 
i szczęścia tegoż Miłosierdzia. 

Wszystkie doskonałości Boga 
zasługują na uwielbienie; w naszych 
jednak czasach nędza ludzkości woła 
przede wszystkim o miłosierdzie. 
Przewrotność ludzi jest dziś tak wiel-
ka, że grzesznicy dla ogromu swych 
zbrodni boją się nawet myśleć o Bogu 
i za przykładem pierwszego zbrodnia-
rza - Kaina uciekają od Boga oraz 
wmawiają sobie i innym, że Boga nie 
ma. Nabożeństwo do miłosierdzia 
Bożego może ułatwić nawrócenie na 
dobrą drogę. Praktykowanie zaś nabo-
żeństwa przez ludzi wierzących bar-
dzo się przyczynia do postępu w życiu 
wewnętrznym. Wreszcie i sam Bóg 
upatruje swą chwałę w objawieniu 
Miłosierdzia. 

Błogosławieni miłosierni, albo-
wiem oni miłosierdzia dostąpią (Mt 5, 
7). „Kto pragnie uzyskać miłosierdzie 
w Niebie, winien praktykować je na 
tym świecie. I dlatego, ponieważ 
wszyscy pragniemy miłosierdzia, 
postępujmy w taki sposób, aby ono 
stało się naszym adwokatem na tym 
świecie, i by nas wyzwoliło w 
przyszłym świecie. Do miłosierdzia w 
Niebie ma się dostęp przez miło-
sierdzie na ziemi”. 

Praktykowanie miłosierdzia nie 
jest jedną z możliwości kultu Bożego 
Miłosierdzia; Jest koniecznością! 
Jezus bardzo mocno mówi o tym 
Świętej Faustynie:,, Żądam od ciebie 

uczynków miłosierdzia, które mają 
wypływać z miłości ku mnie. Miło-
sierdzie masz okazywać zawsze i 
wszędzie bliźnim, nie możesz się od 
tego usunąć ani wymówić, ani unie-
winnić.”(Dz.742) 

Nasz Pan sam proponuje nam  
trzy sposoby czynienia miłosierdzia  i 
o nie prosi  nas przez Świętą Fausty-
nę: „Podaje Ci trzy sposoby czynienia 
miłosierdzia bliźnim: pierwszy - czyn, 
drugi - słowo, trzeci - modlitwa; w 
tych trzech stopniach zawiera się  
pełnia miłosierdzia i jest niezbęd-
nym dowodem miłości ku Mnie.” (Dz. 
472) Święta Faustyna zrozumiała, że 
kiedy czyniła dzieła miłosierdzia tym, 
komu usługiwała był sam Zbawiciel 
miłosierny. „Zaprawdę powiadam 
wam: Wszystko, co uczyniliście jed-
nemu z tych braci moich najmniej-
szych, mnieście uczynili.” (Mt 25,35-
40). 

Święta Matka Kościół proponuje 
nam pełnić „Uczynki Miłosierne 
względem Ciała i Duszy”. Najwięk-
szymi dziełami miłosierdzia, które 
możemy realizować jest modlitwa za 
umierających. Dla Świętej Faustyny 
był to aspekt bardzo ważny w jej misji 
miłosierdzia. Jezus akcentował tę 
ważność: „Módl się ile możesz za 
konających, wypraszaj im ufność w 
moje miłosierdzie, bo oni najwięcej 
potrzebują ufności, a najmniej jej 
mają. Wiedz o tym, że łaska wieczne-
go zbawienia niektórych dusz w 
ostatniej chwili zawisła od twojej 
modlitwy.” (Dz.1777).                        
Szczególnie Jezus zalecał Świętej 
używać Koronkę by pomagać umie-
rającym: „Każdą duszę bronię w go-
dzinie śmierci, jako swej chwały, 
która odmawiać będzie te Koronkę 
albo przy konającym inni odmówią - 
jednak odpustu tego samego dostą-
pią.” (Dz. 811) Tak, jak modlitwa za 
umierających, także ogromnym dzie-
łem miłosierdzia jest modlitwa za 
zmarłych.  

Przyjmijmy jako nasze te słowa 
Świętej Faustyny: „Jezu mój, uczyń 
serce me podobne do miłosiernego 
serca swego. Jezu, dopomóż mi 
przejść przez życie czyniąc dobrze 
każdemu....(Dz.692), abyśmy stawali 
się za każdym razem bardziej miło-
sierni, gdyż bardzo mało jest tych, 
którzy współcierpią z bratem w nie-

szczęściu i jeszcze mniej tych, którzy 
chcą dzielić się tym, co Bóg  szczo-
drobliwie im udziela z tymi, co 
mniej mają. 

 
Akcja Katolicka  

                Bernadeta 
 

�������������� 

 
Wołanie T ęsknoty! 

 
Tęsknoto wzywasz mnie do siebie 

jak morze swoich rybaków, 

szum fal przyciąga nas, 

by posłuchać jak woła. 

Skąd brać siły 

po kolejnym upadku, 

czym zasłużyć sobie 

na łaskę bycia kochanym. 

Bezustannie czekamy 

na szybsze bicie serca, 

które pobudzi pragnienie 

wzajemnej miłości. 

 
* * * 

Powiew Miło ści 
 

Nastał czas spotkania Bożej  
Miłości, 

która daje nam wiarę i nadzieję 

do zniesienia pokus, 

jakie ma nasza wola do wyboru, 

co wybrać, by nie zniszczyć 

kruchego związku miłości, 

co nigdy nie przestaje kochać. 

Chmury zazdrości starają się  

zakryć drogę łaski, 

która prowadzi nas 

na jej spotkanie. 
 

Stefania Gierłowska 

 

Praktykowanie Miłosierdzia 
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III Niedziela dla zbieraczy była imprezą  
towarzysząc ą w ramach tegorocznego Festy-
nu Do żynkowego. Organizatorzy zaprosili ko-
lekcjonerów, pasjonatów, hobbystów do pu-
blicznej prezentacji swoich pasji, upodoba ń, 
dzieł czy zaj ęć, które wypełniaj ą ich wolny 
czas, są niekiedy „miło ścią” ich życia.  

Nazwa imprezy „NIEDZIELA DLA ZBIERACZY” 
zrodziła się przekornie do tytułu filmowej sagi „POGODA 
DLA BOGACZY”, przy czym po trzech  edycjach imprezy 
trzeba przyznać, że ludzie którzy zaprezentowali swój doro-
bek są bogaci, bogaci inaczej. 

Na hasło - Przyjdź, bo warto!!! Pokaż, bo warto!!! od-
powiedziało 19 wystawców.  

Uczestniczący w III Niedzieli dla zbieraczy zaprezen-
towali rozmaite zamiłowania i pasje. Godnym odnotowania 
jest fakt, że uczestniczący w wystawie mieszkają także poza 
terenem naszej parafii i zgodzili się „pokazać” na farskim 
ogrodzie. 

Dziękuję osobom, dzięki którym udało się przygoto-
wać stanowiska do prezentacji i pokazać szerokiej publicz-
ności prace i zbiory: 
- harcerzom ze stowarzyszenia „Ślady”, w szczególno-

ści za prace wysokościowe, 
- Hurtowni G. T. Mura – za udostępnienie płyt OSB, 
- Komisarzowi wystawy – Marcinowi Szydłowskiemu, 

dobra robota ...., 
- Druhnie Marcie za opiekę nad wystawcami oraz dba-

łość o ład i porządek.  
W sposób szczególny dziękuję Osobom, które odpo-

wiedziały na apel, podjęły trud i poświęciły swój czas na 
udział w tej imprezie. 

Tą publiczną informacją w naszym miesięczniku pra-
gnę udokumentować, że w scenerii farskiego ogrodu zapre-
zentowali się dając satysfakcję sobie i innym: 

− + Jerzy Klimek (wystawa pośmiertna) – malarstwo, 
rzeźba -  dziękuj ę żonie Alicji i wychowankowi (z są-
siedztwa) - Boguszowice 

− Wilhelm Niemiec – malarstwo – nestor wśród wy-
stawców - Boguszowice 

− Halina i Piotr Gawlikowscy – rzeźba – Boguszowice  
− Sławomir Kieś – malarstwo, rysunek – młodość, 19lat 

- Boguszowice Osiedle 
− Andrzej Kania – malarstwo – Boguszowice 
− Czesława Brańska – rękodzieło – Rybnik 
− Felicja Kłosek – rękodzieło, wiklina papierowa – 

Gotartowice 
− Anna Stronczek – gawędy, rozprowki gwarą – Kło-

kocin 
− Agnieszka Pietrek – ceramika artystyczna – Żory 
− Sylwia Olechno – kompozycje kwiatowe, dekoracje – 

Boguszowice 
− Ryszard Torbicki z synem – modelarstwo samolotowe 

– Gotartowice 
− Kazimierz Jabłoński – rzeźba – Żory 

− Grupa INDYGO (Aleksander Fros, Zenon Głowala) 
– fotografia – Rybnik 

− Michał Marszałek – hodowca (kanarki kolorowe) – 
Boguszowice 

− Marcin Ru ś – starocie, militaria - Kłokocin 
− Koło Gospodyń Wiejskich – robótki r ęczne – Gotar-

towice 
− Koło Pasjonatek Robótek Ręcznych – robótki ręczne 

– Boguszowice 
− Kącik szachisty – szachy- Wincenty Matuszczyk  

z synem – Boguszowice 
− Kącik szkaciorza – skat – Klaudiusz Sobik i przyja-

ciele – Boguszowice 
 
              Dziękuję, w imieniu Organizatorów 
                                Jan Zimonczyk 
 

���������������������� 

Rozpacz 

* * * 
Synku! Sm utek i rozpacz rozryw a m i serce 

O czy m e są zalane łzam i 

W szyscy żyjem y w  okropnej m ęce, 

K tórej n ie m ożna opisać słow am i. 

Jakże m i ciężko syneczku kochany! 

K to m nie pocieszy –  zasklepi m i rany? 

Tyś synku um iał w eselić m e serce, 

Teraz przyszło nam  żyć w  okropnej udręce. 

W szędzie gdzie spojrzę synku w idzę C iebie…  

L ecz C iebie n ie m a i n igdy n ie będzie. 

Ta okropna praw da dław i serce m oje 

M iałam  w  Tobie synku nadzieję, ostoję. 

O biecałeś synku że m nie n ie opuścisz! 

L ecz w  złej to chw ili synku pow iedziałeś, 

O dszedłeś od nas i w szystko zabrałeś. 

Z abrałeś radość, m iłość, dobre słow o 

Z ostałam  synku po Tobie m atką –  w dową. 

Straszne to są chw ile, któż to m nie pocieszy? 

Ty już m ój synu do m nie n ie pośpieszysz! 

L eżysz synku teraz tam  w  tym  ciem nym  grobie, 

R ozpacz i żałoba zostały po Tobie. 

B óg kiedyś pow iedział „U faj dziecię w e m nie, 

a dusze w asze spotkają się w  niebie”. 

Tylko tą nadzieją przyszło m i żyć teraz! 

L ecz okrutny los przeklęłam  już n ieraz!    

Maria Ignacek 

Wspomnienia z kolonii w Białce Tatrzańskiej  III Niedziela dla zbieraczy 
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Pragniemy na łamach naszej gazetki za-
początkowa ć nowy cykl, dzi ęki któremu ka żdy 
będzie miał mo żliwo ść złożyć życzenia, prze-
słać pozdrowienia czy wyrazy wdzi ęczności 
dla swoich bliskich, krewnych, s ąsiadów oraz 
znajomych. Zach ęcamy wszystkich do przesy-
łania życzeń w wersji elektronicznej na adres 
e - mail (serce_ewangelii@op.pl ) lub dostar-
czenia w wersji papierowej.  

���������������������� 

„Szanowni Jubilaci” 

Dziś są Wasze piękne gody Jubilaci mili 
Coście w zgodzie i miłości dużo lat przeżyli 

Niechaj Pan Bóg błogosławi Wasz życiowy ład 
I pozwoli byście razem dożyli stu lat 

Niechaj Matka Przenajświętsza w opiece Was ma 

Byście mogli się radować swym szczęściem, co dnia. 
Życzę by tych dni szczęśliwych było jeszcze wiele  
A swe troski i zmartwienia zostawcie w kościele,  

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

 i rozterce  
Z okazji jubileuszu pożycia małżeńskiego ślemy 

wam życzenia  
Błogosławieństwa Bożego, zdrowia, szczęścia 

 i dużo miłości, 
Miłej biesiady i udanych gości  

Życzę wam także życiowej słodkości 
Wzajemnego zrozumienia i moc cierpliwości. 

 
Szanownym Jubilatom Pa ństwu 

Bożenie i Janowi Mura 

dedykuje Maria Ignacek  
wraz z chórem „Cor Jesu” 

 

Jest w naszej parafii 
wspólnota, której przedsta-
wicieli wida ć często, bo w 
czasie prawie ka żdej odpra-
wianej w ko ściele Mszy Świę-
tej i nabo żeństwa. Mowa 
oczywi ście o ministrantach, 
dzielnej armii Pana posługu-
jącej przy Jego ołtarzu. Jed-
nak jej działalno ść nie ogra-
nicza si ę do posług spełnia-
nych w ko ściele, a przyna-
leżność do grona ministran-
tów nie polega jedynie na 
realizacji planu słu żby. Na 
łamach „Serca Ewangelii” 
postanawiamy relacjonowa ć 
życie wspólnoty Liturgicznej 
Służby Ołtarza tak że poza 
obr ębem prezbiterium. Dzi ś 
pora na pierwszą odsłon ę - 
parę zdań o tym, co wydarzy-
ło si ę we wrześniu i pa ź-
dzierniku. 

Ognisko na „Farskim 
Ogrodzie” 

Korzystając z dobrej pogody  
i wspaniale utrzymanego „farskiego 
ogrodu”, 18 września rodziny mini-

stranckie spotkały się przy ognisku. 
Nie zabrakło kiełbasek, kawy i her-
baty, a klimat niedzielnego popołu-
dnia stworzył doskonałą okazję do 
zapoznawczego spotkania rodziców i 
nowego opiekuna ministrantów, ks. 
Wojtka. Ministranci otrzymali więc 
bojowe zadanie - przedstawienia wła-
snych rodziców, z czego wywiązali 
się doskonale, choć, jak to chłopcy, 
nie byli zbyt wylewni. Pierwsze lody 
zostały jednak przełamane, a kiełbaski 
zjedzone. Na spotkaniu zagościł rów-
nież ks. proboszcz, zachęcając do 
zaangażowania nie tylko samych 
ministrantów, ale i rodziców. Czas 
minął szybko, rodzicom na rozmo-
wach, ministrantom na zabawie z 
piłką. Wszystkim, którzy pomogli w 
przygotowaniu tego spotkania - 
DZIĘKUJEMY! 

Turniej ping-ponga 
1 października odbyły się w 

domu parafialnym w Świerklanach 
ministranckie rozgrywki w tenisie 
stołowym. Na etapie dekanalnym w 
rozgrywkach wzięli udział: Karol 
Skura (kategoria: uczniowie szkół 
podstawowych), Wojtek Smyczek 
(uczniowie szkół gimnazjalnych), 
Romek Lazar (starsi). Po niełatwych 

zmaganiach, w których przyszło zmie-
rzyć się z przedstawicielami mini-
strantów ze Świerklan i Ligockiej 
Kuźni, Wojtkowi Smyczkowi udało 
się zakwalifikować do etapu diece-
zjalnego rozgrywek, który odbył się 
22 października w Panewnikach. 
GRATULUJEMY! 

Animatorskie w ędrówki 

W sobotę, 8 października, ani-
matorzy ministranccy wraz z opieku-
nem udali się na niewielki wypad 
górski na Szyndzielnię i Klimczok. 
Wprawdzie pogoda odstraszała tego 
dnia od wychylania nosa poza ciepły 
kąt własnego mieszkania, to jednak 
nie oparliśmy się przyjemności 
wspólnego wędrowania. Nie był to 
wprawdzie wielki wyczyn, zdobywa-
jąc Szyndzielnię wykorzystaliśmy 
dobrodziejstwo kolejki gondolowej, 
ale dzięki temu uniknęli śmy podcho-
dzenia na szczyt we mgle i deszczu. 
Dopiero kiedy dotarliśmy (już pieszo) 
do schroniska na Klimczoku, na jakiś 
czas wyjrzało słońce, jakby nagra-
dzając za ten trud. Wspólne wędro-
wanie, a także czas spędzony w 
schronisku pozwoliły lepiej się po-
znać, a także zaplanować wiele przed-
sięwzięć, które, miejmy nadzieję, uda 

�Kącik życzeń� 

Kącik Ministrancki 



serce ewangelii 16 

się wkrótce wraz z całą wspólnotą 
zrealizować. Zaś wypady w góry, co 
jakiś czas spróbujemy powtarzać… 

Wycieczka ministrantów 
14 października, nasza mini-

strancka drużyna, w składzie okrojo-
nym do 20 osób, wyruszyła na podbój 
Rud Raciborskich. Godzina 8:30, 
wszyscy zwarci i gotowi - wyruszyli-
śmy. 

Niewiele później, bo przed 
10:00, dotarliśmy do Sanktuarium 
Matki Bożej Rudzkiej, gdzie poznali-
śmy krótko jego historię. Po modli-
twie, pełni wigoru, ruszyliśmy na 
mały spacer po parku otaczającym 
kościół. Nasz dzielny zastęp zuchów, 
w przedziale wiekowym bliżej nie-
określonym, stanął przed zadaniem 
zmierzenia Dębu Szypułkowego „Cy-
sters”, rosnącego tam od dobrych 450 
lat. Byli zainteresowani, dopóki nie 
odkryli, że… można wejść do środka! 
Tym samym znaleźli sobie nową 
zabawę. Po wyjeździe z Sanktuarium 
zwiedziliśmy zabytkową stację kolejki 

wąskotorowej w Rudach. Pomimo 
bardzo ciekawych treści przekazywa-
nych przez pana przewodnika, wszy-
scy wciąż czekali tylko na jedno… 
przez to też podróż, którą odbyliśmy 
jedną z zabytkowych kolei ciągnęła 
się godzinami… a jechaliśmy tylko 
pół godziny! Po wszystkim zrobiliśmy 
sobie zdjęcie przy pociągu, a tym 
samym nadszedł najbardziej wycze-
kiwany przez wszystkich punkt pro-
gramu - półtoragodzinny basen! Każ-
dy znalazł coś dla siebie, choć niektó-
rzy godzinę przeleżeli w jacuzzi. 
Mimo wszystko nikt nie uznał tego 
czasu za straconego! Niestety, jak 
wszystko co dobre, zjeżdżanie ze 
zjeżdżalni i długie, ciepłe kąpiele, 
kiedyś musiały się skończyć. Po 
wszystkim wróciliśmy do domu zmę-
czeni, wypoczęci i zintegrowani.  

Turniej piłki no żej 
Dnia 15 października nasi mini-

stranci wzięli udział w rozgrywkach 
piłkarskich na poziomie dekanatu. 
Wystawiliśmy drużyny w trzech kate-

goriach wiekowych: podstawówka, 
gimnazjum i starsi. Drużyna z pod-
stawówki zajęła przy wspaniałym 
dopingu reszty kolegów 3 miejsce. 
Gimnazjaliści, po bardzo zaciętych i 
wyrównanych meczach, przy ogrom-
nych nadziejach pokładanych przez 
naszego „trenera”, również wywal-
czyli 3 miejsce. Najwięcej emocji 
wzbudziła gra starszych ministrantów, 
którzy, można by rzecz - bawili się z 
drużyną przeciwnika, zdobyli 2 miej-
sce! Po rozgrywkach, każdy z nas z 
uśmiechem na twarzy, wspominając 
cały turniej, wrócił do domu. 

Zapraszamy na stron ę inter-
netow ą ministrantów naszej 
parafii: www.mnspj.cba.pl  

 

Przygotowali: animatorzy 
Michał Rosi ński i Sebastian 
Jasiński oraz ks. Wojtek 
Kamczyk ; zdjęcia: Michał Ro-
siński  

   

                            Serdecznie zapraszamy na Mszę Świętą w intencji  
                    ministrantów i ich rodzin 

                           w sobotę, 19 listopada, o godz. 17.00 
                               z okazji przypadającego w listopadzie wspomnienia 

                              patrona ministrantów - św. Tarsycjusza 
                             W czasie Mszy Św. będzie miało miejsce  

                              ustanowienie nowych ministrantów! 

ZOSTAŃ MINISTRANTEM !!! 

Zapraszamy chłopców, którzy chcieliby zostać ministrantami, 

do włączenia się w nasze szeregi. 

Spotkania ministrantów (tzw. zbiórki) odbywają się w soboty, 

o godz. 8.30 w domu parafialnym. 

Przyjdź na zbiórkę, by rozpocząć tę wspaniałą przygodę! 

„Nie wolno zaniedbać żadnego wysiłku, aby dzieci od najmłodszych lat były wychowywane w czystości wiary 
chrześcijańskiej i w świętych obyczajach. Do osiągnięcia tego celu nic nie jest bardziej skuteczne jak święte 

nauczanie doktryny chrześcijańskiej i powierzenie wychowania dzieci wyłącznie ludziom dobrym  
i bojącym się Boga.”  

Św. Jan Leonardi 
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W tym roku po raz 
pierwszy mieli śmy okazj ę 
obchodzi ć liturgiczne wspo-
mnienie bł. Jana Pawła II. 
Choć wiele kalendarzy, ze 
zrozumiałych wzgl ędów, nie 
odnotowywało jeszcze tego 
faktu, to 22 pa ździernika po 
raz pierwszy obowi ązkowo 
odprawili śmy w naszym ko-
ściele Mszę Świętą wotywn ą 
ku Jego czci, natomiast w 
niedziel ę mieli śmy okazj ę 
oddać cześć Jego relikwiom. 

 
W drugiej połowie stycznia, 

kiedy Watykańska Kongregacja do 
spraw Kanonizacji kończyła swoje 
prace nad procesem beatyfikacyjnym 
Jana Pawła II, Ojciec Święty Bene-
dykt XVI ogłosił datę jego beatyfika-
cji, czyli uroczystego ogłoszenia bło-
gosławionym i zezwolenia na Jego 
publiczny kult. Stał się nią dzień  
1 maja, który w bieżącym roku był 
niedzielą i to w dodatku Niedzielą 
Miłosierdzia Bożego, Świętem usta-
nowionym przez papieża Jana Pawła 
II, pod wpływem objawień św. Fau-
styny. Wtedy do przygotowań włączy-
ła się inna „komórka” Watykanu - 
Kongregacja do spraw Kultu Bożego 
i Dyscypliny Sakramentów. Należało 
bowiem wybrać dzień liturgicznego 
obchodu wspomnienia nowego błogo-
sławionego, zatwierdzić używane tego 
dnia teksty liturgiczne oraz określić 
terytorium, na którym zezwala się na 
publiczną cześć bł. Jana Pawła.  

W tym miejscu należy uzupeł-
nić, że właśnie na tym polega różnica 
pomiędzy kultem osoby uznanej za 
„błogosławionego” (beatyfikowanej) 
a osoby uznanej za „świętego” (kano-
nizowanej). Beatyfikacja to zezwole-
nie na kult oddawany na określonym 

terytorium, kanonizacja to papieska 
zgoda na to, by dana osoba odbierała 
kult publiczny w całym Kościele 
Powszechnym. Dzień beatyfikacji 
Jana Pawła II to ogłoszenie, iż jest on 
godny publicznego kultu w diecezji 
rzymskiej (której był biskupem) oraz 
wszystkich diecezji polskich. Nie 
oznacza to oczywiście, że poza grani-
cami tych diecezji nie można go czcić, 
jednak wskazane diecezje mają odtąd 
takie prawo, by w swoim kalendarzu 
liturgicznym umieścić obowiązkowe 
wspomnienie błogosławionego oraz 
poświęcać mu (bez specjalnej zgody 
Stolicy Apostolskiej) kościoły i kapli-
ce. 

Zwykle na datę liturgicznego 
wspomnienia osoby beatyfikowanej 
wybiera się datę jej śmierci, czyli, jak 
zwykło się mówić, narodzin dla nieba, 
wskazując w ten sposób fakt zbawie-
nia czczonej osoby. Bywają jednak 
wyjątki od tej zasady, podyktowane 
różnymi względami. Ustalając termin 
obchodów wspomnienia papieża z 
Polski wybrano dzień 22 paździer-
nika, rocznicę inauguracji Jego ponty-
fikatu. Co chciała wskazać przez to 
Kongregacja lub sam Benedykt XVI 
wybierając taki dzień? Możemy przy-
puszczać, że w ten sposób chciano 
podkreślić wartość tego niezwykłego 
panowania na stolicy Piotrowej, cało-
kształt pasterzowania Karola Wojtyły, 
jego papieskie nauczanie. 

Wśród obrzędów związanych  
z objęciem Stolicy Piotrowej przez 
nowo wybranego papieża miał zwykle 
miejsce gest nałożenia potrójnej tiary, 
symbolu doczesnej władzy papieża. 
Jan Paweł II zrezygnował z niego, 
podkreślając w ten sposób, że nie na 
takiej władzy mu zależy, że jego inte-
resuje władza duchowa, rząd dusz. 
Samo słowo pontyfikat pochodzi z 
łacińskiego „pontifex”, co oznacza 
dosłownie „budowniczy mostów”. 

Takim właśnie stał się Jan Paweł II - 
budującym mosty, przede wszystkim 
te pomiędzy nami, ludźmi, a Bogiem. 
Po swej śmierci zainaugurował swój 
nowy, niebieski pontyfikat. Nadal 
pozostaje „budowniczym mostów” 
pomiędzy nami a Bogiem, może na-
wet z lepszej, wygodniejszej i sku-
teczniejszej perspektywy. Od tego 
roku, każdy 22 października o tym 
nam właśnie przypomina: mamy dać 
się jemu po tym moście przeprowa-
dzić.  

Stąd Kongregacja do spraw Kul-
tu Bożego i Dyscypliny Sakramentów 
zaproponowała, by w Modlitwie Bre-
wiarzowej, w czasie Godziny Czytań, 
posłużyć się fragmentem papieskiej 
homilii z 22 października 1978 roku. 
Ojciec Święty mówił wtedy: „Nowy 
Następca Piotra na rzymskiej Stolicy 
wypowiada dzisiaj gorącą, pokorną, 
ufną modlitwę: «O Chryste! Spraw, 
bym mógł stać się i być sługą Twojej 
jedynej władzy! Sługą Twojej słodkiej 
władzy! Sługą Twojej władzy, która 
nie przemija! Spraw, bym potrafił być 
sługą! Co więcej, sługą Twoich sług!» 
Bracia i Siostry! Nie obawiajcie się 
przyjąć Chrystusa i zgodzić się na 
Jego władzę! Pomóżcie Papieżowi i 
wszystkim, którzy chcą służyć Chry-
stusowi i przy pomocy władzy Chry-
stusowej służyć człowiekowi i całej 
ludzkości! Nie lękajcie się! Otwórzcie, 
otwórzcie na oścież drzwi Chrystuso-
wi! Jego zbawczej władzy otwórzcie 
granice państw, ustrojów ekonomicz-
nych i politycznych, szerokich dziedzin 
kultury, cywilizacji, rozwoju. Nie 
lękajcie się! Chrystus wie, «co jest 
w człowieku». Tylko On to wie!”.  

 Warto często do tych papie-
skich słów powracać. 

ks. Wojtek 
 

 

Pierwsze liturgiczne wspomnienie  

błogosławionego Jana Pawła I I  

Z  okazji przypadającego 22 listopada w spom nienia św . Cecylii –  patronki m uzyki kościelnej składam y 

naszym  organistom : pani M irosław ie M ilaw skiejpani M irosław ie M ilaw skiejpani M irosław ie M ilaw skiejpani M irosław ie M ilaw skiej i panu M arcinow i O chojsk iem upanu M arcinow i O chojsk iem upanu M arcinow i O chojsk iem upanu M arcinow i O chojsk iem u  oraz chórow i parafiachórow i parafiachórow i parafiachórow i parafia l-l-l-l-

nem u „C or Jesu” na czele z dyrygentem  panem  Stefanem  Przeliorzemnem u „C or Jesu” na czele z dyrygentem  panem  Stefanem  Przeliorzemnem u „C or Jesu” na czele z dyrygentem  panem  Stefanem  Przeliorzemnem u „C or Jesu” na czele z dyrygentem  panem  Stefanem  Przeliorzem  najlepsze życzenia, by n ie ustaw ali 

w  tej p ięknej m odlitw ie ducha, którą jest m uzyka i śpiew . D ziękując za W aszą posługę życzym y, aby 

św ięta patronka w ypraszała d la W as B oże B łogosław ieństw o i w szelk ie potrzebne łaski. 
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Mówią, że to „po żegna-
nie z Ko ściołem”, „niepo-
trzebny sakrament”, „prze-
pustka do ślubu”… Często 
słyszałem takie okre ślenia 
związane z sakramentem 
bierzmowania. W naszej pa-
rafii w pierwszy pi ątek pa ź-
dziernika kolejna grupa mło-
dzieży klas gimnazjalnych 
rozpoczęła przygotowanie do 
jego przyj ęcia. Czym ma by ć 
w ich życiu sakrament bierz-
mowania? Jak powinni prze-
żywać sam okres przygoto-
wania ludzie młodzi oraz ich 
bliscy? 
 

Bierzmowanie należy do grupy 
sakramentów wtajemniczenia chrze-
ścijańskiego, zwanej też sakramenta-
mi inicjacji chrześcijańskiej. Wraz z 
chrztem i Eucharystią stanowi więc 
element „stawania się” chrześcijani-
nem w pełni otwartym na działanie 
Bożej łaski. Mówimy czasem, że jest 
sakramentem dojrzałości chrześcijań-
skiej, ja wolałbym powiedzieć, że jest 
sakramentem dla dojrzałości chrześci-
jańskiej, albo na drogę dojrzałości. 

Sam w sobie tej dojrzałości nie gwa-
rantuje, ale jest darem Pana Boga, by 
stawać się takim dojrzałym chrześci-
janinem, świadomym swej wiary i 
gotowym do dawania o niej świadec-
twa. 

Jak każdy z sakramentów, tak i 
bierzmowanie, by godziwie je przy-
jąć, wymaga odpowiedniego przygo-
towania. Nie chodzi w nim głównie o 
zdobycie pewnej wiedzy religijnej, 
choć i ta kwestia stanowi pewien jego 
element. Nie jest jednak najważniej-
sza. Istotnym jest, by kandydat na 
nowo rozpalił w sobie płomień wiary, 
jak najbardziej otworzył się na działa-
nie Boga w swoim życiu. Bez tego 
sam obrzęd bierzmowania spełniony 
nad osobą przyjmującą sakrament 
pozostanie bezowocny. Sprowadzili-
byśmy go wtedy jedynie do magicz-
nego rytuału, mającego zapewnić 
bliżej nieokreślone dobra. 

Aby owocnie przyjąć sakrament 
bierzmowania potrzeba otwarcia serca 
na dary, które otrzymujemy. Stąd 
okres przygotowania to przede 
wszystkim mobilizacja do gorliwsze-
go życia religijnego. Wymagania 
postawione kandydatom dotyczą więc 
regularnych praktyk religijnych, w 
większym niż minimalne stopniu: 

niedzielna Msza Święta, comiesięczna 
spowiedź, nabożeństwa związane z 
okresami liturgicznymi. Dodatkowo 
biorą udział w pierwszopiątkowych 
Mszach Św. dla młodzieży oraz spo-
tkaniach w małych grupach, by mieć 
okazję do dzielenia się swoją wiarą i 
przemyśleniami. 

Mam świadomość, że tak na-
prawdę, to od dojrzałości samych 
kandydatów zależy owocność ich 
przygotowania. Dlatego zachęcam do 
samodzielnych poszukiwań, stawiania 
pytań, rodzicom, katechetom czy 
animatorom. „Kto szuka, znajduje” - 
mówi Jezus. Proponuję także, by 
zainteresować się życiem parafialnym 
i działalnością różnych grup i wspól-
not, zwłaszcza młodzieżowych, wziąć 
udział w podejmowanych inicjaty-
wach. Informacje o nich można zna-
leźć na stronie internetowej 
(www.boguszowicestare.pl) oraz w 
„Sercu Ewangelii”. Bierzmowanie ma 
dopełnić włączenia w Kościół, w 
chrześcijaństwo. Warto uczynić to z 
pełną świadomością i zaangażowa-
niem, by nie zmarnować czasu przy-
gotowań! 

ks. Wojtek 
 

15 czerwca 2011r. ruszyła w Polsce 
Krucjata Ró żańcowa za Ojczyzn ę. Każdy kto 
przyst ąpi do Krucjaty  zobowi ązuje si ę do co-
dziennego odmawiania przynajmniej jednej 
dziesi ątki Ró żańca św. w nast ępującej inten-
cji: 

„Z Maryj ą Królową Polski módlmy się  
o Polskę wierną Bogu, Krzyżowi i Ewangelii,  

o wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu!” 

Róże Różańcowe mogą powyższą intencję włączyć do 
codziennie odmawianego Różańca. Wszystkich zatroska-
nych o naszą Ojczyznę prosi się o zamawianie mszy św. w 
intencji Ojczyzny: „o nawrócenie Polski, by była wierna 
Bogu, Krzyżowi i Ewangelii i by wypełniła Jasnogórskie 
Śluby Narodu”, a także o podejmowanie wyrzeczeń i postu 
w intencji Ojczyzny. 

Inspiracj ą do rozpoczęcia Krucjaty był przykład 
Węgier, gdzie podobna akcja modlitewna doprowadziła 
do przełomu politycznego i wyłonienia większości par-

lamentarnej, wspierającej przebudowę państwa w duchu 
chrześcijańskim. Weźmy przykład z Węgrów. Przemiany, 
które podziwiamy w ich Ojczyźnie zostały przez nich wy-
modlone w codziennej i wytrwałej modlitwie różańcowej 
podjętej przez 10% społeczeństwa. Tak jak dwa miliony 
Węgrów przystąpiło do Krucjaty Różańcowej w intencji ich 
Ojczyzny, tak potrzeba czterech milionów polskich serc, 
które podejmą tę codzienną modlitwę. Na koniec miesiąca 
września potwierdzonych było niespełna 11,5 tysiąca człon-
ków Krucjaty. Zatem potrzeba naszego zaangażowania 
modlitewnego i apostolskiego, aby mogły wypełnić się 
testamentalne słowa wypowiedziane przez Kardynała Augu-
sta Hlonda: 

„Polska to naród wybrany przez Boga do wielkiego 
posłannictwa, dlatego oczyści go Bóg przez cierpienie…. 
Zwycięstwo, gdy przyjdzie, będzie zwycięstwem błogosła-
wionej Maryi Dziewicy. Z różańcem w ręku módlcie się więc 
o zwycięstwo Matki Najświętszej!... Polska nie zwycięży 
bronią, ale modlitwą, pokutą, wielką miłością bliźniego i 
Różańcem. Polska ma stanąć na czele Maryjnego zjedno-
czenia narodów. Trzeba ufać i modlić się. Jedyna broń, 

Przygotowanie do bierzmowania 
-  poradn ik  d la  młodz ieży  i  rodz iców 

KRUCJATA  RÓŻAŃCOWA 
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której używając Polska odniesie zwycięstwo, to Różaniec. ..”  
- słowa te pochodzą z Acta Hlondianum tom 23 lub 22  
i dotyczą 13 punktów jego przedśmiertnego testamentu – 
programu dla Polski. Po ich przeczytaniu Kard. Stefan Wy-
szyński zdecydował się zostać Prymasem Polski. 31 maja 
1965r. Prymas Tysiąclecia Sługa Boży kardynał Stefan 
Wyszyński poświęcając Chrzcielnicę Tysiąclecia wygłosił 
przemówienie, w którym nawiązał do znaczenia i funda-
mentalnej wagi testamentu swego poprzednika, którego nie 
zawahał się nazwać „prorokiem polskim”. 

Pod natchnieniem słów dwóch wielkich Prymasów 
Polski rozpoczęła się KRUCJATA RÓŻAŃCOWA W 
INTENCJI OJCZYZNY. Została ona objęta duchową opie-
ką Ojców Paulinów z Jasnej Góry, którzy prowadzą już 
potwierdzone przez Bł. Jana Pawła II Dzieło Jasnogórskiej 
Rodziny Różańcowej.  

Pamiętajmy, że Krucjata jest apelem do całego Narodu 
Polskiego – do każdego z nas. Nasza Ojczyzna potrzebuje 
modlitwy. Otoczmy ją Różańcem z Maryją naszą Królową! 
Zachętą do ukochania Różańca św. niech będą słowa naszej 
Matki wypowiedziane w Fatmie: 

„Jezus chce, abym była bardziej znana i miłowana”. 
„ Jestem cała w Różańcu, tam Mnie szukajcie – tam Mnie 

znajdziecie”. 
Przytoczę jeszcze słowa z „Myśli różańcowych”  

ks. Krzysztofa Kuźnika: 
„Jeśli Różaniec będzie dobrze odmówiony i ofiaro-

wany Bogu przez Niepokalane Serce Maryi, to przemieni 
wszystko w złoto miłości. Dobra modlitwa jest pracą – a 
dobra praca jest modlitwą. Ta przemiana pracy w modlitwę 
i uczynienia z modlitwy pracy – takiej dobrej pracy – jest 
możliwa tylko przez Różaniec”. 

Deklaracje przystąpienia do Krucjaty można przesyłać 
na adres: Krucjata Różańcowa za Ojczyznę – Sekretariat, 
96-515 Teresin, skrytka pocztowa nr 6.  

Wzór deklaracji oraz więcej informacji można znaleźć 
na stronie internetowej: 

www. KrucjataRozancowaZaOjczyzne.pl 
A. K.  

 

Niecodzienn ą rocznic ę, 
bo 110-lecie istnienia świę-
towała 25 czerwca br. jed-
nostka Ochotniczej Stra ży 
Pożarnej w Gotartowicach. W 
obszernym programie uro-
czysto ści uczestniczyli licz-
nie zaproszeni go ście, na 
czele z Prezydentem Miasta 
Rybnika P. Adamem Fudali, 
posłami i senatorami ziemi 
rybnickiej, władzami woje-
wódzkimi Zwi ązku Ochotni-
czych Stra ży Pożarnych, 
zgromadzeni mieszka ńcy 
oraz gospodarze imprezy.   

Ważnym punktem uroczystości 
była dekoracja zasłużonych druhów 
medalami i odznaczeniami związko-
wymi. Po uroczystej akademii ufor-
mowała się kolumna marszowa, której 
przewodziły poczty sztandarowe za-
przyjaźnionych jednostek OSP. 
Zgromadzeni udali się do kościoła 
parafialnego NSPJ, gdzie została 
odprawiona uroczysta Msza św. Li-
turgii w intencji obecnych oraz zmar-
łych strażaków przewodniczył pro-
boszcz ks. Krzysztof Błotko. Ksiądz 
proboszcz w homilii podkreślił, że 
OSP to piękna, bezinteresowna służba 
na chwałę Bożą i ku pożytkowi ludzi. 
Podczas nabożeństwa dokonał rów-
nież poświęcenia figury św. Floriana, 
która była darem dla gotartowickiej 

jednostki z okazji Jubileuszu. Po 
Mszy św. uczestnicy uroczystości 
udali się do remizy na tradycyjny 
poczęstunek, zaś wieczorem odbył się 
Festyn Strażacki dla mieszkańców 
dzielnicy. Z okazji pięknego Jubile-
uszu pragniemy na łamach SE 
przybli żyć historię OSP w Gotarto-
wicach. 

Ochotnicza Straż Pożarna w Go-
tartowicach założona zastała w 1901 
roku przy fabryce emalierni. Jej 
członkami zostali pracownicy zakładu 
jak i ochotnicy z terenu całych Gotar-
towic. Pierwszym prezesem był wła-
ściciel fabryki pan Kacper, który 
pełnił tę funkcję do zakończenia I 
wojny światowej w 1918 r. W 1902 r. 
zakupiono sikawkę ręczną i niezbędny 
sprzęt pożarniczy. Sikawka ta służy 
obecnie jako w pełni sprawny ekspo-
nat. 

W 1919 r,, w wolnej Polsce, 
wznowiona została działalność OSP  
i komendantem zostaje Karol Błasz-
czyk, a po nim Franciszek Oleś, który 
pełni tę funkcję do 1926 r. Od tego 
momentu nowym komendantem wy-
brano Franciszka Sojkę, który znacz-
nie odmłodził skład jednostki oraz 
spowodował jej dalszy rozwój. Wraz 
z wybuchem II wojny światowej w 
1939 r. Franciszek Sojka zostaje 
aresztowany, a straż przechodzi pod 
dowództwo niemieckie do 1945 r. Po 
wyzwoleniu nowym komendantem 
zostaje Franciszek Kuczera, który 

swoją działalność rozpoczyna od 
gromadzenia nowego sprzętu pożarni-
czego, odremontowania remizy, która 
ucierpiała na skutek działań wojen-
nych i formowania drużyny.  

W 1949 r. powołany zostaje no-
wy zarząd, na którego czele stanął 
Teodor Stajer. Za jego kadencji 1958 
r. wspólnie z Przewodniczącym Gro-
madzkiej Rady Narodowej Romanem 
Buchalikiem zrodziła się myśl budo-
wy nowej remizy strażackiej połączo-
nej z budynkiem GRN. W tym samym 
roku zlecono wykonanie dokumenta-
cji, a już w następnym rozpoczęto 
prace przy budowie nowej remizy. W 
1961 r. wybrany zostaje nowy skład 
zarządu na czele z prezesem Rudol-
fem Klezel. Nowy zarząd kontynuuje 
budowę remizy przy dużym zaanga-
żowaniu przewodniczącego PGRN 
Romana Buchalika, członków OSP 
oraz społeczeństwa Gotartowic. 

W 1966 r. uroczystość oddania 
do użytku nowej remizy połączono z 
obchodami 65 – tej rocznicy powsta-
nia OSP w Gotartowicach. W 1969 r. 
nowym prezesem zostaje Brunon 
Pawlas, który pełni tę funkcję do 1980 
r. To za jego kadencji powstały dru-
żyny młodzieżowe, męska i żeńska, 
które wraz ze starszymi druhami brały 
udział w licznych zawodach sportowo 
– pożarniczych zajmując czołowe 
lokaty. 

Obchodom 70 – lecia istnienia 
jednostki w 1971 r. towarzyszyło 

110 lat OSP w Gotartowicach 
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wręczenie sztandaru ufundowanego 
przez społeczeństwo Gotartowic, a 
cała jednostka została odznaczona 
złotym medalem za zasługi dla pożar-
nictwa. Srebrnymi i brązowymi meda-
lami za zasługi dla pożarnictwa i 
odznakami „wzorowego strażaka” 
oraz odznakami za wysługę lat zostali 
odznaczeni również poszczególni 
członkowie OSP. 

W 1980 r. na walnym zebraniu 
powołano nowego prezesa, którym 
zostaje druh Alojzy Stajer pełniący tę 
funkcję przez kolejne 25 lat do 2006 r. 
W tym okresie jednostka miała bardzo 
dobre wyniki w zakresie szkolenia, 
brała udział w zawodach sportowo – 
pożarniczych zarówno drużyn mło-
dzieżowych jak i starszych. Każdora-
zowo stawiała się do akcji gaśniczych 
i na przeglądach gotowości bojowej 
otrzymując bardzo wysokie oceny. 
Wykonano także wiele prac przy 
budynku remizy. Oddano do użytku 
pomieszczenia kuchenne, urządzono 
świetlicę strażacką i salę zebrań w 
pomieszczeniach po byłym przed-
szkolu, wykonano zewnętrzne tynki 
oraz wymieniono okna w sali widowi-
skowej. W 1994 r. jednostka otrzymu-
je samochód pożarniczy marki STAR. 

W 2001 r. obchodzono 100 – le-
cie istnienia OSP w Gotartowicach. Z 
tej okazji została ona odznaczona 
najwyższym odznaczeniem - Złotym 
Znakiem Związku Ochotniczych Stra-
ży Pożarnych Rzeczypospolitej Pol-
skiej. Po raz pierwszy również wielo-
letni skarbnik jednostki druh Alfred 
Karwot został odznaczony Złotym 
Znakiem Związku. W obchodach 
jubileuszowych uczestniczyły między 
innymi władze Wojewódzkiego 
Związku Ochotniczych Straży Pożar-
nych Rzeczypospolitej Polskiej, Ko-
mendy Wojewódzkiej Państwowej  
Straży Pożarnej, Komendy Miejskiej 
Państwowej  Straży Pożarnej oraz 
władze Zarządu Miejskiego Ochotni-
czych Straży Pożarnych RP. Z okazji 
100 – lecia istnienia społeczeństwo 
Gotartowic ufundowało jednostce 
nowy sztandar z wizerunkiem św. 
Floriana – patrona strazaków. W 2006 
r. przy okazji jubileuszu 105 – lecia 
istnienia OSP w Gotartowicach, za 
całokształt swojej pracy druh Alojzy 
Stajer zostaje odznaczony Złotym 
Znakiem Związku.  

W tym samym roku  podczas 
zebrania sprawozdawczo – wyborcze-
go wybrano nowy zarząd w odmło-
dzonym składzie, którego prezesem 

zostaje Piotr Tkocz. Przez pierwszą 
kadencję wykonano wiele prac go-
spodarczych, między innymi: zago-
spodarowanie poddasza na świetlicę i 
biuro OSP, wymieniono bramy gara-
żowe, wykonano kapitalny remont 
kuchni i łazienek, założono opaskę 
drenażową wokół budynku remizy, 
wymieniono pokrycie dachu, piec CO 
oraz okna na sali imprez. Jednakże na 
pierwszym miejscu jednostka stawiała 
zawsze na utrzymanie gotowości 
bojowej oraz udział w akcjach ratow-
niczo – gaśniczych. 

W bieżącym roku po raz kolejny 
dokonano wyborów nowego zarządu, 
którego obecny skład przedstawia się 
następująco: prezes – Piotr Tkocz, 
naczelnik – Mariusz Kula, wice pre-
zes – Józef Rojek, skarbnik – Izabela 
Tkocz, sekretarz  - Małgorzata Zi-
mończyk, zastępca naczelnika – Seba-
stian Jaśko, członkowie zarządu – 
Ryszard Rajzer i Mateusz Motyka 
oraz gospodarz – Marcin Zimończyk. 
Ostatnim sukcesem prezesa było zwy-
cięstwo w powiatowym konkursie  
o Tytuł zwycięskiego Floriana. 

 
LR

 
Czechy, Niemcy, Austria 

– to kraje, z których dotarło 
do nas światło wiary. Teraz te 
kraje cieszą si ę, gdy ksi ądz z 
Polski przychodzi, by pod-
trzyma ć u nich wiar ę katolic-
ką. 

W latach osiemdziesi ą-
tych ubiegłego wieku wyje-
chało do Niemiec z naszej 
parafii wielu ludzi, niektórzy 
udali si ę tam cał ą rodzin ą. 
Niemcy uwa żali ich za swo-
ich, nazywaj ąc przesiedle ń-
cami. Ale takich prawdzi-
wych przesiedle ńców uwa ża-
jących si ę za Niemców z na-
szych stron ju ż właściwie nie 
było. Byli to emigranci zwani 
ekonomicznymi, bo wyje ż-
dżając z Polski starali si ę 
przede wszystkim poprawi ć 
swój byt.   

Opuszczający nasz kraj we 
wspomnianych latach władali tylko 
językiem polskim. Pojedyncze starsze 
osoby mogły pamiętać jeszcze język 
niemiecki z czasów okupacji, ale 
dobrze nim już też nie władały. Niem-
cy jednak chętnie przyjmowali 
wszystkich Ślązaków o kulturze po-
dobnej do swojej. Przez lata powojen-
ne zdążyli się przekonać, że Turcy i 

Ks. Leon Sobik w dniu prymicji, po 
prawej ks. prob. Edward Tobola            

inni imigranci o odmiennych zacho-
waniach stwarzają im problemy. Nie 
żałowali więc pieniędzy na mieszka-
nia tymczasowe, utrzymanie i na 
kursy języka niemieckiego dla przy-
byszów ze Śląska. Wśród imigrantów 
znaleźli się też kapłani. Wszyscy 
wyjechali pod pretekstem wycieczki, 
bo legalnie nie można było udać się 
na Zachód, by tam się osiedlić. 

Takim nielegalnym przesiedleń-
cem w 1984 roku stał się ks. Leon 
Sobik ur. w 1947 roku w Boguszowi-
cach, który wyjechał do Niemiec po 
jedenastu latach kapłaństwa w diece-
zji katowickiej. Zatrzymał się w Gór-
nej Bawarii, w miejscowości Geret-
sried. Wkrótce potem został skiero-
wany na 6-miesięczny kurs językowy 
w Bad Neustadt. 

W roku 1985, już po kursie, 
skierowano go na zastępstwo waka-
cyjne w parafii św. Jana i Pawła w 
Monachium. 

W listopadzie tego roku otrzy-
mał w Traunreut nad jeziorem swój 

Historia zatoczyła koło 
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pierwszy w Niemczech wikariat. Tam 
na miejscu dawnego magazynu amu-
nicji wybudowano miasto dla przesie-
dleńców. W tym mieście duszpaste-
rzował  dwa lata. 

Jego drugą parafią wikariuszow-
ską był Groebenzell pod Monachium. 
Tam przez dwa lata przygotowywał 
się do proboszczowania.  

W roku 1989 otrzymał samo-
dzielną placówkę w Wackersberg, w 
diecezji monachijskiej, z trzema ko-
ściołami. Kościół główny, przy któ-
rym mieszka i zarządza parafią jest 
pw. św. Mikołaja. Drugi pw. Serca 
Maryi, a trzeci jest poświęcony św. 
Janowi Chrzcicielowi. Parafia leży na 
terenie górzystym i ciągnie się przez 
20 km. 

Parafianie trudnią się rolnic-
twem. Jest tam przewaga gospodarstw 
rodzinnych, które zajmują się ho-
dowlą bydła i uprawą łąk. Praca ich 
jest całkowicie zmechanizowana. W 
jednym gospodarstwie hoduje się od 
20 do 100 krów. Bydło młode wy-
prowadza się na hale, gdzie w stadach 
po 50 sztuk pasie się od 15 maja do 15 
października. Przy gospodarstwach 
znajdują się ogromne stodoły miesz-
czące się nad oborami. Siano na paszę 
i siano na ściółkę wrzucają gospoda-
rze do sąsieków elewatorami. Ściółka 
pochodzi z gorszego siana z nieużyt-
ków. Charakterystyczną cechą tamtej-
szych domów mieszkalnych jest ich 
obfite ukwiecenie.  

W parafii panuje ogromne ze-
świecczenie. Na 3200 parafian w 
niedziele w trzech kościołach można 
naliczyć tylko 500 ludzi, czyli około 
15%. Zwłaszcza młodzież jest obo-
jętna religijnie. Do kościoła przycho-
dzi tylko w wielkie święta. Boże Ciało 

odprawia się tam przy krzyżach przy-
drożnych. Bardzo uroczyście obcho-
dzi się dożynki. Ksiądz nie chodzi po 
kolędzie, ale odwiedza rodziny przy 
okazji chrztu, wesel i pogrzebów. 
Zmarli tak jak teraz u nas czekają na 
pogrzeb w domach pogrzebowych. 
Kremacja też się zdarza. 

Jeden z kościołów w parafii ks. Leona 
Wśród kilkudziesięciu mini-

strantów w służbie liturgicznej po-
maga osiem dziewczynek. Dziew-
czynki – ministrantki można spotkać 
we wszystkich kościołach w Niem-
czech i  kobiety - szafarki. W para-
fiach, gdzie jest potrzebna pomoc 
duszpasterska, z braku księży niektóre 
posługi pełnią diakoni, przeważnie 
żonaci. W parafii ks. Leona życie 
parafialne skupia się wokół Kręgu 
Modlitewnego, który w każdy pierw-
szy czwartek miesiąca uczestniczy we 
Mszy św. Przy parafii istnieje też 
Krąg Młodzieży biorący udział w 
Mszach młodzieżowych. Są tam rów-
nież chórki dziecięce i młodzieżowe. 
Co tydzień wychodzi pisemko para-
fialne formatu A5 więc o połowę 
mniejsze niż Serce Ewangelii, nazy-
wane Kalendarzem Tygodniowym. 
Rada Parafialna bardzo aktywna, 
wielce pomocna w różnych kościel-
nych przedsięwzięciach, liczy dwana-
ście osób. Przewodniczy jej ks. pro-

boszcz. Oprócz niej istnieje zaprzy-
siężony Zarząd Kościoła, składający 
się z czterech osób. Zarząd jako peł-
nomocnik proboszcza dba o remonty 
kościoła. Rozporządza rocznie 40 ty-
siącami euro, przyznanymi na ten cel 
przez biskupa. Miesięczne uposażenie 
księdza też jest przyznawane przez 
biskupa. O ile proboszcz chce korzy-
stać z usług gospodyni, musi ją opła-
cać ze swojej pensji. Pieniądze z tacy 
idą na bieżące, kościelne wydatki.  

Na emeryturę przechodzą księża 
w wieku 70 lat, o 5 lat później niż u 
nas. 

Ks. Leon Sobik, jako proboszcz 
bawarskiej parafii, cieszy się zaufa-
niem wiernych. Zdobył ich serca 
dobrocią, życzliwością i  ujmującym 
uśmiechem. W 2007 roku obchodził 
rocznicę swych 60 urodzin. Wówczas 
parafianie zorganizowali piękną uro-
czystość.  

Mieszkańcy w strojach regio-
nalnych, liczna młodzież i dzieci 
uczestniczyły we Mszy św. pod go-
łym niebem, u stóp góry. Po mszy 
gościła się cała wspólnota. Jubilatowi 
składano życzenia i wręczono kwiaty. 

1 czerwca 2009 roku ks. prob. 
Leon Sobik otrzymał od arcybiskupa 
Damiana Zimonia podziękowanie za 
37 lat kapłaństwa.  
 

Historia zatoczyła koło, gdyż te-
raz polscy księża spłacają dług, który 
zaciągnęła Polska przed wiekami, 
przyjmując wtedy kapłanów ze Świę-
tego Cesarstwa Rzymskiego Narodu 
Niemieckiego w celu chrystianizacji 
naszego kraju. 

 
               Helena Białecka  
 

W niepamiętnych już czasach właściciel jastrzębskiej 
ziemi, zwany grafem, mieszkał w pięknym zamku i lubił 
otaczać się ludźmi równymi mu stanem, urządzać wraz z 
nimi wielkie polowania na dzikiego zwierza, a potem bawić 
się na uczcie przez całą noc. Podczas jednego takiego polo-
wania graf ujrzał pięknego rosłego łosia i powiedział swoim 
towarzyszom, że chce go upolować sam. Przyłożył do oka 
kuszę, ale zwierzę się spłoszyło i zaczęło się oddalać. Graf 
jednak tropił je dalej, stale mając nadzieję na jego ubicie, ale 
się przeliczył, bo zwierzę w pewnej chwili straciło się mu  
z oczu.  

Zapadł zmierzch, a jego drużynnicy nie odzywali się, 
mimo że ich nawoływał myśliwskim rogiem. Zszedł z ko-
nia, bo chciał chwilę odpocząć. Usiadł pod rozłożystą lipą, 
ale tylko na chwilę, bo naraz przybiegło stado dzików. 

Wielki samiec był gotowy do ataku. Samotnemu łowczemu 
nie pozostało nic innego, jak tylko szukać ratunku w kona-
rach lipy. Kiedy siedział już parę godzin na czubku drzewa, 
a napastnicy się nie oddalali, pomyślał, że nadchodzi już 
jego ostatnia godzina. A któż chce młodo umierać i to w 
czasie, gdy żona oczekuje jego pierwszego potomka? Wtedy 
naszła go myśl, by udać się pod opiekę Bożej Opatrzności. 
Ślubował więc, że jeśli uda mu się przeżyć tę przygodę, 
wybuduje w tym miejscu piękny kościół. Ledwo to powie-
dział, świt zaczął przebłyskiwać wśród drzew, dzikie świnie 
odeszły, a towarzysze znaleźli swego pana. Kościół stanął  
i został poświęcony św. Katarzynie. 

 
                                           Helena Białecka  
 

O powstan iu  kośc io ła  św.  Katarzyny  w  Jast rzębiu  
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        PARAFIALNY  ODDZIAŁ  AKCJI  KATOLICKIEJ 
                                                     zaprasza  
                                       do udziału w konkursie 

                    SSZZOOPPKKAA      BBOOŻŻOONNAARROODDZZEENNIIOOWWAA  
 

     „Narodził się Jezus Chrystus, bądźmy weseli” 
 
                                                                                                                                        

                                                    REGULAMIN KONKURSU  
 

TEMAT:            OTO  ZWIASTUJ Ę  WAM   RRAADDOOŚŚĆĆ   WIELKĄ  
 

TERMIN I MIEJSCE :  Prace będą odbierane w kościele parafialnym przy ołtarzu  
Św. Barbary w dniach od  5 do  21 grudnia, przed i po Mszy św. roratniej.   
 

ZASADY  UCZESTNICTWA:  
 

o Uczestnikami konkursu mogą być klasy szkolne, grupy przedszkolne, mniejsze grupy, rodziny  
i osoby indywidualne 

o Prace mogą być wykonane z różnych materiałów i w różnych technikach 
o Zadaniem uczestnika jest wykonanie szopki bożonarodzeniowej według własnego wyboru  

i pomysłu, ale w taki sposób, aby nawiązywała do tematu konkursu 
o Do każdej pracy należy dołączyć dwie identyczne karteczki z danymi autora lub autorów pracy – 

imię i nazwisko lub nazwę grupy, wiek, nazwę i numer szkoły lub przedszkola, telefon 
 

KRYTERIA  OCENY: 
 

o Pomysłowe i niekonwencjonalne podejście do tematu 
o Wkład pracy własnej, rozwiązania techniczne, ogólny wyraz artystyczny 
o Wartość treściowa pracy,  walory estetyczne szopki – budowli i postaci 
o Prace będą oceniane w dwóch kategoriach : 

- prace indywidualne 
- prace zbiorowe 

 

NAGRODY: 
 

o Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody rzeczowe, a wszyscy uczestnicy dyplomy i drobne 
upominki 

o Przyznana zostanie również nagroda publiczności – do specjalnej skrzynki w okresie Świąt Boże-
go Narodzenia każdy będzie mógł wrzucić kartkę ze wskazaniem na daną szopkę, podając swoje 
imię i nazwisko 

 

UWAGA! 
 

o W czasie Świąt Bożego Narodzenia zostanie zorganizowana wystawa wszystkich szopek zgłoszo-
nych do konkursu 

o Dnia   15 stycznia 2012 r po Mszy św. o godz. 11.30 nastąpi rozstrzygnięcie konkursu oraz roz-
danie nagród i dyplomów 

o Odbiór prac po zakończeniu wystawy  w dniu  15 stycznia 2012 r po rozstrzygnięciu konkursu na   
Mszy Św. o 11.30  

o Dodatkowych informacji udziela pani Kornelia Kaczmarczyk tel. 324255615 
 
                                                                                                       ZZAAPPRRAASSZZAAMM YY  
  

                                                                                                                                                                ŻŻYYCCZZYYMM YY    UUDDAANNYYCCHH    PPOOMM YYSSŁŁ ÓÓWW  !! !! !!   
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Intencje 
mszalne 

Poniedziałek – 31.10.2011r. 

7.oo 1/+Paweł Kula (Got) 
 2/+Jan Wiechoczek (Got) 
17.oo 1/+Józef Herman, 5 rocznica (Bog) 
 2/+Anastazja Kluger, mąż Rudolf, Wawrzyniec 

Niemiec, Genowefa żona 

Wtorek – 01.11.2011r.       UROCZYSTOŚĆ 
                                                     WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 

7.oo +Za ofiarodawców z Gotartowic 
8.3o Za parafian 
10.oo +Erwin Klimek, 1 rocznica śmierci 
11.3o    intencja wolna 
15.oo Msza św. na cmentarzu 
16.oo intencja wolna 

Środa – 02.11.2011r. WSPOMNIENIE WSZYSTKICH 
                                              WIERNYCH ZMARŁYCH  

7.oo Czesław i Andrzej Konsek (Rasz) 
10.oo Czesław Mura, Alojzy Mura, żona Gertruda, syn 

Paweł, żona Gertruda, Karol Koszowski, Emilia 
żona, dusze w czyśćcu cierpiące 

15.3o Marta Oleś, w rocznicę urodzin, mąż Gerard, zięć 
Ignacy, rodziców (Bog) 

17.oo +Bolesław Oleś, Gertruda Weinert, z okazji uro-
dzin (Bog) 

Czwartek – 03.11.2011r. 

7.oo Na cześć Chrystusa Najwyższego Arcykapłana za 
wszystkich biskupów, kapłanów, kleryków, zgro-
madzenia zakonne oraz o nowe powołania kapłań-
skie i zakonne – zamawiają Boguszowice 

17.oo 1/ +Józef Konsek, 25 rocznica, żona Jadwiga, syn 
Stanisław, rodziców z obu stron (Bog)  

 2/+Bronisława Cieśla, 24 rocznica, mąż Feliks, 
rodziców z obu stron (Bog) 

 3/+Alina Podleśny-Matuszczyk, 1 rocznica (Got) 

Piątek – 04.11.2011r.  WSPOMNIENIE ŚW. KAROLA 
                                                                       BOROMEUSZA  

7.oo 1/+Alojzy Gembalczyk, żony Krystyna i Eufemia, 
Henryk Szymura, rodziców (Bog) 

 2/+Anna Dombek 
17.oo 1/ Do NSPJ w intencji rodzin wielodzietnych i 

czcicieli NSPJ 
 2/ Wynagrodzenie NSPJ i NSM za grzechy świata 

oraz w intencji członków SH i księży naszej para-
fii,  +ks .Józefa 

 3/Edward Piechoczek, 30-ty dzień po śmierci (Bog) 
18.oo Msza św. w intencji młodzieży i bierzmowańców 

 

Sobota – 05.11.2011r. 

7.oo 1/+Do Niepokalanego Serca NMP – za parafian 
 2/+Stanisław Lubszczyk, 2 rocznica, żona Aniela, 

rodziców z obu stron, Wiesław Gąsiorkiewicz (Bog) 
17.oo 1/+Edward Szczepankowski (Rasz) 
 2/+Franciszek Śpiewok, żona Franciszka, córka 

Maria (Bog) 

Niedziela – 06.11.2011r. 

7.oo Za parafian 
8.3o +Wincenty Burda (Rasz) 
10.oo +Benedykt Winkler, 1 rocznica 
11.3o 1/+Ryszard Zieliński, 5 rocznica, wnuk Dawidek 
 2/ Do Opatrzności Bożej z okazji 50 lat małżeństwa 

Hildegardy i Jerzego Cyroń z Boguszowic, z podz. 
za otrzymane łaski z prośbą o dalsze. Te Deum. 

16.oo 1/+Jan Szulik, z okazji rocznicy śmierci, rodziców 
z obu stron (Kop) 

 2/+Emil Fizia, 30-ty dzień po śmierci (Bog) 
 3/ Msza św.-Chrzest: Małgorzata Maria Kukułka 

Poniedziałek – 07.11.2011r. 

7.oo 1/+Walenty Maciończyk, rodziców z obu stron (Bog) 
 2/+Józef Palarz (Bog) 
17.oo 1/+Paweł Sobik, Maria Jurczyk (Bog) 

2/+Edward Kluger, żona Helena, Walenty Kuczera, 
żona Anastazja, Julia Reclik, Maria Gołąbek (Got) 

Wtorek – 08.11.2011r. 

7.oo 1/+Małgorzata Wojtecka, 2 rocznica (Bog) 
 2/+Ks. Józef Zuber 
17.oo 1/+Róża Korduła, Franciszka i Ludwik Budny, 

zmarłych z rodziny Budny i Korduła 
 2/+Marta Tworuszka, mąż Alojzy, pokrewieństwo 

Środa – 09.11.2011r.  ŚWIĘTO ROCZNICY 
                         POŚWIĘCENIA BAZYLIKI LATERA ŃSKIEJ  

7.oo 1/+Alojzy Gorol, z okazji urodzin (Got) 
 2/+Piotr Kuśpiel – od siostry 
17.oo 1/+Antoni Gajda, Aniela żona, Dionizy Macioń-

czyk, Anna i Roman Smołka 
 2/+Elżbieta i Izydor Frelich, za zmarłych z pokre-

wieństwa Frelich i Hupka 

Czwartek – 10.11.2011r.     WSPOMNIENIE  
                                                       ŚW. LEONA WIELKIEGO  

7.oo 1/+Za zmarłych z ulicy Rajskiej – od sąsiadów 
 2/intencja wolna 
17.oo 1/+Łucja i Antoni Rojek 
 2/+Wiktor Karwot, 14 rocznica (Bog) 
 3/+Nikodem Hyła,  3 rocznica (Bog) 

Piątek – 11.11.2011r. WSPOMNIENIE ŚW. MARCINA 
                                                                                 Z TOURS 

7.oo 1/+Lucyna Korczakowska, 2 rocznica (Bog) 
 2/+Irena Kluger, 30-ty dzień po śmierci (Got) 
15.3o +Zofia Zimończyk, mąż Konstanty, synowie Eryk i 

Ludwik 
17.oo 1/+Benedykt Liszka, rodzice Julianna i Antoni (Bog) 
 2/ W intencji Ojczyzny 
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Sobota – 12.11.2011r.                   WSPOMNIENIE  
                                                                    ŚW. JOZAFATA 

7.oo 1/+Katarzyna Tarławska – na pamiątkę urodzin  
 2/+Zofia Świerszcz, 1 rocznica (Bog) 
17.oo 1/+Stanisław Mandel (Bog) 
 2/+Maria i Paweł Wodniok, syn Jan (Bog) 
 +Lucyna Prygoń – od sąsiadów 

Niedziela – 13.11.2011r. 

7.oo +Norbert Sobik, 1 rocznica (Got) 
8.3o 1/+Ernest Konsek, 3 żony, córki, rodziców, dziad-

ków (Bog) 
 2/+Marta Kula, 30-ty dzień po śmierci (Bog) 
10.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 60 lat małżeństwa 

Krystyny i Walentego Frelich z Boguszowic, z po-
dziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze 
oraz o Boże błogosławieństwo dla dzieci z rodzi-
nami. Te Deum. 

11.3o +Helena Stajer, 1 rocznica (Bog) 
16.oo 1/+Alfred Piecha, 1 rocznica (Bog) 
 2/+Emanuel Szostek (Bog) 

Poniedziałek – 14.11.2011r.    WSPOMNIENIE  
                                                  BŁ. MARII LUIZY MERKERT  

7.oo 1/+Eryk Przeliorz, 24 rocznica, żona Elfryda 
 2/+Leon Kaczmarczyk, żona Bronisława (Got) 
17.oo 1/+Eryk Szymik, rodziców z obu stron 
 2/+Józef Kuczera, rodziców z obu stron 

Wtorek – 15.11.2011r. 

7.oo 1/+Anna Szymura (Got) 
 2/ Do Opatrzności Bożej z okazji urodzin w pewnej 

intencji, z podziękowaniem za otrzymane łaski z 
prośbą o dalsze 

17.oo 1/+Emil Romański, żona Bronisława (Bog) 
 2/+Edward Maciończyk, 15 rocznica, żona Berta, 

rodziców (Bog) 

Środa – 16.11.2011r. 

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

 2/+Ignacy Wojtaszek, żona Franciszka (Rasz) 
17.oo 1/+Stanisław Sulka, 19 rocznica (Bog) 
 2/+Zygfryd Gąsior, rodzice Marta i Wlihelm, Ma-

tylda i Emil Sobik  

Czwartek – 17.11.2011r.             WSPOMNIENIE  
                                              ŚW. ELŻBIETY WĘGIERSKIEJ  

7.oo 1/+Antoni Groborz, żona Gertruda (Bog) 
 2/+Elżbieta i Roman Konsek (Bog) 
17.oo 1/+Wilhelm i Waleska Karwot, córki Elżbieta  

i Gertruda, synowie Jan i Franciszek, synowa Lidia, 
zięć Emil (Bog) 

 2/+Teresa Bulanda, mąż Karol (Bog) 
 3/+Teresa Łęcka – od Grona Pedagogicznego  

SP nr 16 

Piątek – 18.11.2011r.    WSPOMNIENIE  
                                                 BŁ. KAROLINY KÓZKÓWNY  

7.oo 1/ Za zmarłych członków Różańca 
 2/+Roman Zimończyk, żona Małgorzata, rodziców, 

teściów, 3 braci, Paweł Sobik (Bog) 

17.oo 1/+Czesław Dombek, rodziców, brat Stanisław (Got) 
 2/+Anna Dyczka, 2 mężów (Bog) 
 3/ Do Opatrzności Bożej z okazji 18 rocznicy uro-

dzin Agnieszki Plekaniec, z podz. za otrzymane ła-
ski z prośbą o dalsze. 

18.1o Studium przedmałżeńskie II spotkanie 

Sobota – 19.11.2011r.  WSPOMNIENIE BŁ. SALOMEI 

7.oo 1/+Wilhelm i Helena Kuczera, rodziców z obu 
stron, Józef i Emilia Berger, córka Janina, synowie 
Stanisław i Józef (Bog) 

 2/+Łucja Adamczyk 
17.oo 1+Franciszek Babilas, rodziców (Got) 
 2/+Monika Rojek, mąż Alojzy, synowie Paweł i 

Edward, rodziców z obu stron 
 3/ Za wstawiennictwem św. Tarsycjusza w intencji 

ministrantów i ich rodzin. 

Niedziela – 20.11.2011r.    UROCZYSTOŚĆ JEZUSA 
                             CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECH ŚWIATA  

7.oo +Anna Musioł, 1 rocznica (Bog) 
8.3o +Maria Nowok, 6 rocznica (Bog) 
10.oo Do Opatrzności Bożej i Najśw. Serca Pana  Jezusa 

z okazji 18 rocznicy urodzin Jacka Sobika z Gotar-
towic, z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze. 

11.3o Do Opatrzności Bożej z okazji 50 lat małżeństwa 
Elwiry i Józefa Gąsior i z okazji urodzin Elwiry 
oraz w intencji dzieci z rodzinami, z podz. za 
otrzymane łaski z prośbą  o dalsze. Te DEum. 

14.15 Chrzty i roczki: Weronika Kawecka, Tymoteusz 
Kula, Agata Kulig, Wojciech Boduch 

16.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 30 lat małżeństwa 
Jolanty i Franciszka Kowalskich, z podz. za otrzy-
mane łaski szczególnie za dar zdrowia synowej z 
prośbą o łaskę zdrowia dla całej rodziny . Te Deum. 

Poniedziałek – 21.11.2011r.     OFIAROWANIA NMP  

7.oo 1/+Edward Skałbania, żona Regina, Piotr Niespo-
rek, Marian Pyżalski, Maria żona (Got) 

 2/+Maria Nikel, Józef Chmielewski, Ludwik Błot-
ko – od rodziny Pyżalski (Got) 

17.oo 1/+Alfons Sojka, 24 rocznica (Got) 
 2/+Marta Motyka, 5 rocznica, mąż Józef, córka 

Krystyna, Olga synowa, pokrewieństwo (Bog) 

Wtorek – 22.11.2011r.   WSPOMNIENIE ŚW. CECYLII 

7.oo 1/+Jan i Maria Przeliorz, rodziców z obu stron, 
Stanisław Goworowski, żona Marianna 

 2/+Emil Szopa, 2 żony, rodziców, Stanisław Błasz-
czyk, Maria żona (Got)  

17.oo 1/+Gerard Oleś, 12 rocznica, żona Marta, zięć 
Ignacy, rodziców (Bog) 

 2/+Serafin Król, rodziców 

Środa – 23.11.2011r. 

7.oo 1/+Maria Oleś, mąż Franciszek, 4 synów, Józef 
Klejnot, żona Franciszka, syn Alfred, rodziców  
z obu stron (Got) 

 2/+Gertruda Emrych, mąż Teodor (Got) 
17.oo 1/+Maria Matuszek – na pamiątkę urodzin (Got) 
 2/+Kazimierz Benisz, żona Bronisława (Got) 
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Czwartek – 24.11.2011r. WSPOMNIENIE  
                                                 ŚWIĘTYCH MĘCZENNIKÓW 

7.oo +Lucyna Prygoń – od męża 
17.oo 1/+Emil Kuśka, rodziców z obu stron (Bog) 
 2/+Józef Frelich, Anna żona, syn Antoni (Bog) 
 3/ W intencji Chóru „Cor Jesus” 

Piątek – 25.11.2011r. 

7.oo 1/+Czesław Mura, Alojzy Mura, żona Gertruda, 
syn Paweł, Karol Koszowski, żona Emilia, Henryk 
Koszowski, żona Renata, za zmarłych z pokrewień-
stwa (Bog) 

 2/intencja wolna 
17.oo MSZA WSPÓLNA: 
 +Eugeniusz Langowski, żona Eugenia, wnuk Stani-

sław (Bog) 
 +Gabriela Piechaczek, Maria Piechaczek 
 +Paweł Matuszczyk 
 +Janusz Rduch, 7 rocznica, rodzice Otylia i Józef 

Rduch 
 +Maria Zniszczoł, mąż Ernest, Alfred Przeliorz, 

Gertruda Przeliorz, mąż Robert (Bog) 
 +Marianna Firlej, mąż Stanisław, pokrewieństwo 
 +Łucja i Henryk Śmiatek, Zofia i Jan Garbocz, 

Walter Matuszczyk, Bronisława i Zygmunt Jano-
wicz, za zmarłych z rodziny Śmiatek, Garbocz, 
Waliczek, Gorus, Figas, dusze w czyśćcu cierpiące 
(Bog) 

 +Stanisław Gancarczyk, Maksymilian Grolik, syn 
Piotr (Bog) 

 +Maria i Paweł Bartecki, Krystyna, Wiktor i Lidia 
Karwot (Bog) 

 +Stefan Zimończyk, żona Maria (Bog) 
 Alfred Lempa (Got) 
 +Wiktor Buchalik, żona Natalia (Bog) 
 +Matylda i Paweł Grzesica, rodziców z obu stron 

(Bog) 
 +Roman Lis(Bog) 
 +Marta Marszołek, mąż Franciszek, 2 synów, 2 

synowe, córka z mężem , 3 zięciów, Zbisław Mar-
szołek, pokrewieństwo Marszołkowe, Kordułowe i 
Olesiowe (Bog) 

 +Leopold Skiba, żona Regina, rodziców z obu 
stron, zięć Oskar, pokrewieństwo, dusze w czyśćcu 
cierpiące (Bog) 

 +Maria Kuśka, mąż Stanisław, rodziców z obu 
stron (Bog) 

 +Bronisław Widera, Józef Widera, Maria i Franci-
szek Bortlik, Małgorzata Górniak, 4 synów (Bog)  

 +Jadwiga Front, mąż Józef, Leonard Hałacz,  bra-
cia Józef i Edward Rduch rodziców  

 +Janina Buchalik, Maria Witala, , mąż Józef, Ja-
dwiga Buchalik, mąż Reinhold (Bog) 

 +Ernest Kolenda,, 15 rocznica (Bog) 
 +Józef Gawliczek, żona Anna, rodziców z obu 

stron (Got) 
 +Józef Partyński, rodzice Aniela i Stanisław, Au-

gustyn Rojek, żona Albina (Bog) 
 +Franciszek i Elżbieta Stajer, rodziców z obu stron, 

rodzeństwo (Got) 

 +Stanisław Duda, 4 rocznica, Alojzy Karwot, - od 
rodziny Duda, Anna Szymura – od siostry zamiast 
wieńca (Got) 

 +Jan Kipniuk, 2 rocznica, żona Janina, 30 rocznica, 
Jan Woźniak, 2 rocznica 

 +Waleria i Alojzy Dziwoki, (Bog) 
 +Genowefa Mucha, mąż Walenty, Czesław Pawli-

czek, żona Helena 
 +Józef Wawrzyńczyk, rodziców z obu stron, Aloj-

zy Nowrot, żona Bronisława, syn Alojzy (Bog) 
 +Krystyna Janus, 5 rocznica, Daniel Janus, 2 żony, 

Reinhold Pustelny, rodziców, Alojzy Fojcik, żona 
Marta, syn Emil, córka Teodozja, zięć Wiktor, du-
sze w czyśćcu (Got) 

 +Emil i Łucja Smołka, Jan Wodniok (Bog) 
 +Helena i Robert Frelich,  (Bog) 
 +Wanda i Jan Kocur (Bog) 
 +Jan Piełka, syn Mieczysław, Maria Kuśka, mąż 

Stanisław, Wojciech Szewczyk, żona Hildegarda 
 +Władysław Ruś, żona Janina, teść Józef, żona 

Maria, rodziców z obu stron (Bog) 
 +Mateusz i Marta Mokry 
 +Zofia i Florian Kaczmarczyk 
 +Aleksander Szotek, żona Anna, syn Antoni, zięć 

Ryszard (Bog) 
 +Zygmunt Konsek, 17 rocznica (Got) 
 +Antoni Kołodziejczyk, (Kamień) 
 +Zofia Bieniek, Elżbieta Tolasz, Anastazja Kę-

dziorski, Konstanty Motyka, żona Gertruda, Wale-
ska Krupa, Jadwiga Głomb, Henryk Wilczek, Cze-
sław Sobik (Bog) 

 +Paweł Gajer, żona Marta, 2 córki, 2 zięciów, syn 
Józef, żona Anna, Bolesław Maćczak, żona Wa-
cława, syn Wiesław, 2 zięciów 

 +Andrzej Olszewski (Bog) 
 +Henryk Połednik, Alfred Połednik, żona Helena, 

Herman Motyka, żona Maria, 2 córki, 2 synów, 
Dominik Gomoła, żona Stefania 

 +Irena Kluger – od teściów 
 +Jan Kaczor17 rocznica, matka Stanisława, mąż 

Władysław, synowa Ewa, Ernest Stolorz, syn Józef 
(Bog) 

 +Emil Garbocz, - od rodziny Palarz (Bog) 
 +Jan Adamczyk, żona Maria, Franciszek Palarz, 

żona Anna, pokrewieństwo (Bog) 
 +Henryk Konsek – od kolegi Edwarda z Gotartowic 
 +Henryk Górski – 30-ty dzień po śmierci (Bog) 
 +Helena i Józef Figas, Franciszek Figas, 2 żony, 

Marta Piecha, 2 mężów, Gertruda Zając, mąż Zyg-
fryd, Stanisław Łaszczewski, żona Apolonia, Aloj-
zy Kloch, Józef Feliks Elfryda Przeliorz, mąż Eryk, 
Henryk Górski, Franciszek Zimoń, żona Anna 

 +Antoni Karwot, rodzice Helena i Alojzy, Józef 
Gembalczyk, rodzice Anna i Konstanty, Zbigniew 
Reicher, za zmarłych z ulicy Zgodnej (Got) 

 +Marta Kula – zamiast kwiatów od Rodzin Szensz-
tackich 

 +Helena Hyła, 30 rocznica, mąż Stanisław, Marta i 
Franciszek Piechaczek 

Sobota – 26.11.2011r. 

7.oo 1/+Maria Kula, 12 rocznica, Antonina i Alojzy 
Maciończyk 
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 2/++Antoni Knapek, 1 rocznica (Kop) 
17.oo 1/+Andrzej Czerwiński, ojciec Eugeniusz, teścio-

wie Łucja i Wacław Osińscy 
 2/+Gertruda Kuczera (Got) 

Niedziela – 27.11.2011r. I NIEDZIELA ADWENTU  

7.oo +Stanisław i Leokadia Matuszczyk, Bronisław 
Jakóbczyk 

8.3o Do Opatrzności Bożej i MB Cudownego Medalika 
z okazji 60 rocznicy urodzin w pewnej intencji, z 
podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze oraz o 
błogosławieństwo dla całej rodziny Te Deum. 

10.oo +Ludwik Marcisz, 2 rocznica, syn Andrzej (Rasz) 
11.3o Do Opatrzności Bożej z okazji 35 lat małżeństwa 

Urszuli i Zygmunta Szotek oraz w intencji córki z 
rodziną, z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dal-
sze. Te Deum. 

16.oo +Eryk Konsek 

Poniedziałek – 28.11.2011r. 

6.3o 1/intencja wolna 
2/intencja wolna 

17.oo 1/ Apostolat Maryjny i Akcja Katolicka 
 2/+Izydor Chrószcz, żona Monika, syn Stanisław 

(Rasz) 

Wtorek – 29.11.2011r. 

6.3o 1/+Nikodem Ogierman, 12 rocznica 
 2/intencja wolna 
17.oo 1/+Edeltrauda Krawczyk (Got) 
 2/+Helena Stajer, mąż Teodor, córka Aniela, 3 

synowe, 2 zięciów (Got) 

Środa – 30.11.2011r.    ŚWIĘTO  
                                                ŚW. ANDRZEJA, APOSTOŁA  

6.3o 1/intencja wolna 
 2/intencja wolna 
17.oo 1/+Marian Buchalik 
 2/+Róża Korduła 

Czwartek – 01.12.2011r. 

6.3o 1/ Na cześć Chrystusa Najwyższego Arcykapłana 
za wszystkich biskupów, kapłanów, kleryków, 
zgromadzenia zakonne oraz o nowe powołania ka-
płańskie i zakonne – zamawia Kopalnia 

17.oo 1/+Antoni Karwot, żona Jadwiga – na pamiątkę 
100 rocznicy urodzin 

 2/+Edmund Maroszek, Maria Krótki, mąż Ryszard 
(Bog) 

Piątek – 02.12.2011r. 

6.3o 1/intencja wolna 
 2/intencja wolna 
17.oo 1/ Do NSPJ za rodziny wielodzietne i czcicieli NSPJ 
 2/+Berta Podlińska 
18.oo Msza św. w intencji młodzieży i bierzmowańców 

Sobota – 03.12,2011r.           WSPOMNIENIE  
                                         ŚW. FRANCISZKA KSAWEREGO  

6.3o 1/ Do Niepokalanego serca NMP – za parafian 
 2/+Józef Palarz (Bog) 
17.oo 1/+Erwin Woryna, rodziców i teściów 

 2/+Jadwiga Skiba, 14 rocznica, mąż Emil, zięć 
Franciszek Harnasz, rodzice  

 3/+Emil Garbocz – na pamiątkę urodzin, Marta 
Garbocz (Bog) 

Niedziela – 04.12.2011r.     II NIEDZIELA ADWENTU 

7.oo Za parafian 
8.3o +Maria Sobik (Got) 
10.oo W intencji górników 
11.3o +Aleksandra Wronka, 1 rocznica (Bog) 
16.oo +Barbara Cichy (Bog) 

Poniedziałek – 05.12.2011r. 

6.3o 1/+Józef Szymura, 2 żony, Joachim Piksa (Got) 
 2/+Czesław Brodowski 
17.oo 1/+Do Miłosierdzia Bożego o radość życia wiecz-

nego za śp. męża Kazimierza Słapę w 4 rocznicę 
śmierci 

 2/+Herman Niemczyk, żona Gertruda, córka Maria, 
rodziców z obu stron, Anna Świątek 

Wtorek – 06.12.2011r. 

6.3o 1/+Lidia Karwot, 7 rocznica (Bog) 
 2/intencja wolna 
17.oo 1/+Alojzy Szczotka, żona Dorota (Bog) 
 2/+Łucja Bombik, rodziców, Marta i Alojzy Orszu-

lik, syn Zygmunt 

Środa – 07.12.2011r.         WSPOMNIENIE  
                                                                 ŚW. AMBROŻEGO 

6.3o 1/+Waleska i Emil Dziewior 
 2/intencja wolna 
17.oo 1/+Adolf i Franciszka Maciończyk 
 2/+Tadeusz Karwot 

Czwartek – 08.12.2011r. UROCZYSTOŚĆ 
                                     NIEPOKALANEGO POCZ ĘCIA NMP 

6.3o +Władysław Jana, żona Eugenia (Bog) 
10.oo Za parafian 
15.3o +Aniela i Józef Szyroki, dziadków z obu stron (Bog) 
17.oo 1/+Emil Sobik, żona Matylda 
 2/ Dzieci Maryi – Święto patronalne 

Piątek – 09.11.2011r. 

6.3o 1/+Alojzy Szulik, 15 rocznica, rodziców z obu 
stron (Bog) 

 2/+Roman Konsek, żona Elżbieta (Bog) 
17.oo 1/+Małgorzata Dronszczyk, Katarzyna Dronsz-

czyk, 2 mężów (Bog) 
 2/ Do Opatrzności Bożej z okazji 35 rocznicy ślubu 

Marka i Elżbiety Trzebskich oraz z okazji urodzin 
Marka, z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dal-
sze. Te Deum. 

Sobota – 10.12.2011r. 

6.3o 1/+Maria Sobik (Rasz) 
 2/+Anna Szczepankowska (Rasz) 
17.oo 1/+Lidia Wieczorek 
 2/+Stanisław Hein, 5 rocznica (Bog) 
 3/+Elfryda i Józef Kuśka (Rasz) 
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Niedziela – 11.12.2011r.    III NIEDZIELA ADWENTU 

7.oo Za członków ŚRF, którzy w IV kwartale obchodzą 
urodziny: Jadwiga Rojek, Krystyna Benisz, Teresa 
Merta, Elżbieta Rojek, Otylia Zimończyk, Luiza 
Gawlik, Krystyna Rojek 

8.3o +Alojzy Hartman 
10.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 18 rocznicy urodzin 

Kingi Zając, z podz. za otrzymane łaski z prośbą o 
dalsze. 

11.3o 1/ Do Opatrzności Bożej z okazji 75 rocznicy uro-
dzin Wandy Pytlik, z podz. za otrzymane łaski z 
prośbą o dalsze oraz w intencji dzieci z rodzinami. 
Te Deum. 

 2/+Rajmund Pytlik – na pamiątkę urodzin (Got) 
16.oo +Antoni Lach, 1 rocznica (Got) 

Poniedziałek – 12.12.2011r. 

6.3o 1/+Janina Kosmalska, 15 rocznica, mąż Alojzy, 
Maria Sławik (Bog) 

 2/+Łucja Kąsek, mąż Paweł, Zofia Prządka 
17.oo 1/+Hieronim Dziwoki (Bog) 
 2/+Cecylia Gorecka, 10 rocznica (Bog) 

Wtorek – 13.12.2011r. 

6.3o 1/intencja wolna 
 2/intencja wolna 
17.oo 1/+Bolesław Gąsior, żona Helena, córka Janina (Bog) 
 2/+Józef Zaik, żona Jadwiga, córka Weronika, zięć 

Kazimierz, Stanisław Kula, żona Aniela, synowie 
Jan i Stanisław, Elżbieta Leśnik, syn Paweł Rojek 
(Bog) 

Środa – 14.12.2011r. 

6.3o 1/+Robert i Augustyna Pierchała, Alojzy Gorol (Got) 
 2/+Lucyna Prygoń – od brata z Łukaszem i Eweliną  
17.oo 1/+Eugeniusz Kula, rodzice Łucja i Józef, Klara i 

Eryk Wyrobek (Bog) 
 2/+Alojzy Buchalik (Bog) 

Czwartek – 15.12.2011r. 

6.3o 1/intencja wolna 
 2/intencja wolna 
17.oo 1/+Bronisława Sobik (Bog) 
 2/+Emilia Dronszczyk, mąż Emil, rodziców z obu 

stron (Bog) 

Piątek – 16.12.2011r. 

6.3o 1/+Maria Kula – na pamiątkę urodzin (Bog) 
 2/intencja wolna 
17.oo 1/+Elżbieta Zimończyk, mąż Antoni, syn Stani-

sław, rodziców z obu stron 
 2/+Ryszard Błaszczyk 
18.1o Studium Przedmałżeńskie III spotkanie 

Sobota – 17.12.2011r. 

6.3o +Stanisław Zieleń  
17.oo 1/+Szczepan Motyka, 7 rocznica (Bog) 
 2/+Rajmund Śpiewok, 3 rocznica (Bog) 
 3/+Paweł i Marta Kula – w rocznicę śmierci (Bog) 

 

Niedziela – 18.12.2011r.    IV NIEDZIELA ADWENTU 

7.oo Do Opatrzności Bożej z okazji urodzin Emanuela 
Kuli z Gotartowic, z podz. za otrzymane łaski  
z prośbą o dalsze. Te Deum. 

8.3o +Dominik Potrawa, na pamiątkę urodzin 
10.oo +Alfred Kuczera (Rasz) 
11.3o +Przewodniczący Solidarności Jerzy Piotrkowski 

 DEBE SZENKEN TABOR – od koleżanek i kolegów 
14.15 Chrzty i roczki; 
16.oo +Urszula Smoczyńska, 1 rocznica (Got) 

Poniedziałek – 19.12.2011r. 

6.3o 1/+Norbert Sobik (Got) 
 2/+Stefania Ciemięga, mąż Roman, córka Urszula 

(Got) 
17.oo 1/+Stanisław Hartman, żona Klara 
 2/+Regina Buchalik, 4 rocznica (Bog) 

Wtorek – 20.12.2011r. 

6.3o 1/+Franciszka Zimończyk, mąż Paweł, rodziców z 
obu stron (Bog) 

 2/+Aniela Benisz, rodzice Franciszka i Robert 
Babilas, Anna i Emil Benisz (Got) 

17.oo 1/+Józef Chmielewski, 1 rocznica (Got) 
 2/+Elfryda Ociepka (Bog) 

Środa – 21.12.2011r. 

6.3o 1/intencja wolna 
 2/intencja wolna 
17.oo 1/+Stefania Kocztorz, 1 rocznica (Got) 
 2/+Łucja i Emil Babilas, syn Walenty, Anna i Ste-

fan Dyczka 

Czwartek – 22.12.2011r. 

6.3o 1/+Leszek Skrzypiec 
 2/intencja wolna 
17.oo 1/+Konstanty Motyka, Gertruda żona, Waleska 

Krupa, Czesław Sobik, Henryk Wilczek, Jadwiga 
Głąb, Emanuel Wilczek, 2 żony 

 2/+Małgorzata Motyka, mąż Józef, syn Ignacy (Bog) 

Piątek – 23.12.2011r. 

6.3o 1/+ Za Żywych członków Różańca 
 2/+Stefania Zieleźny, rodzice Antoni i Maria Parys 

(Got) 
17.oo 1/+Robert Szymura, rodzice (Bog) 
 2/+Helena Szymanek, 1 rocznica (Bog) 

Sobota – 24.12.2011r. 

6.3o 1/+Emil Klaja (Bog) 
 2/+Zofia i Robert Pierchała, syn Alojzy, Jan i Kata-

rzyna Wolny, za zmarłych z rodziny (Bog) 
 3/+Wilhelm Zimończyk, Zofia żona, syn Edward, 

Wincenty Ciućka, Józef Ciućka, 2 żony(Bog) 
 4/+Gertruda Groborz, mąż Antoni (Bog) 
24.oo Za parafian 

Niedziela – 25.12.2011r. UROCZYSTOŚĆ  
                                                  NARODZENIA PAŃSKIEGO 

7.oo Za parafian 
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8.3o W intencji wszystkich, którzy podjęli Duchową 
Adopcję 

10.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 50 rocznicy urodzin 
Leona Kubiaka z Gotartowic, z podz. za otrzymane 
łaski z prośbą o dalsze. Te Deum. 

11.3o Do Opatrzności Bożej z okazji 30 rocznicy ślubu 
Haliny i Lesława Wójcik z Boguszowic, z podz. za 
otrzymane łaski z prośbą o dalsze. Te Deum. 

16.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 18 rocznicy urodzin 
Aleksandry Lubszczyk, z podz. za otrzymane łaski 
z prośbą o dalsze.  

 
Przygotowały panie: Aurelia Oleś i Kornelia Mokry 

Kronika parafialna 

Chrzty: 

Mateusz Głowacki, Violetta Sobik, Amelia Urlich, Patrycja 
Sobik, Jakub Brudny, Maja Kłapczyk, Gabriela Chlipała, 
Robert Kubera, Vanessa Sieroń, Wiktoria Sieroń, Oskar 
Grzyb, Julia Szymura, Dawid Kolarski, Julia Zysek 
 
Śluby: 

Nowrot Krzysztof – Smyczek Martyna 
Buchalik Rafał – Serwach Żaneta 
Zawiła Marcin – Szulik Katarzyna 
Sobik Piotr – Sasuła Ilona 
Cieślak Marcin – Piechaczek Manuela 
Kosek Adam – Czaińska Katarzyna 
Marcisz Dawid – Kudla Magdalena 
Marszałek Robert – Maruszczyk Aneta 
 

Pogrzeby: 

Czyż Małgorzata  01.09.2011 – 02.09.2011  
Niesporek Gertruda 17.12.1929 – 05.09.2011  
Grzybek Monika  13.09.1920 – 06.09.2011  
Sobik Rafał   09.04.1927 – 09.09.2011  
Szmidt Anna  27.07.1928 – 11.09.2011  
Kempny Waleska  22.08.1928 – 12.09.2011  
Kajzerek Mirosław  10.03.1963 – 27.09.2011  
Muras Helena  21.02.1928 – 02.10.2011  
Piechoczek Edward 02.10.1929 – 01.10.2011  
Konsek Henryk  28.10.1927 – 03.10.2011  
Fizia Emilia   11.01.1941 – 03.10.2011  
Górski Henryk  14.11.1957 – 11.10.2011  
Kluger Irena  21.02.1956 – 12.10.2011  
Prygoń Lucyna  06.09.1954 – 13.10.2011  
Kula Marta   16.12.1931 – 13.10.2011  
 

Przygotowały panie: Aurelia Oleś i Kornelia Mokry 
 

Listopad  
1. Intencje Matki Bożej: o pokój na świecie i nawrócenie 
grzeszników. 
2. Intencje papieża Benedykta XVI: 
-) Intencja ogólna: Za wschodnie Kościoły katolickie, aby 
ich czcigodna tradycja była znana jako duchowe bogactwo, 
cenne dla całego Kościoła. 
-) Intencja misyjna: Aby kontynent afrykański w Chrystusie 
odnalazł siły do realizacji sprawiedliwości i pojednania, 
zgodnie z postanowieniami II Synodu Biskupów Afryki. 
 

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

17.00 

Kancelaria parafialna  

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

Protokoły przed ślubne  

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

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

Sakrament chrztu  

� udzielany jest w pierwszą niedzielę po 15. dniu danego mie-
siąca podczas Mszy św. o godz. 14.15 

� zgłaszając chrzest w kancelarii przynosimy akt urodzenia 
dziecka z USC 

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

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

Sakrament pojednania  

okazja do sakramentu pojednania przed Mszą św. 

Odwiedziny chorych  

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

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

Pogrzeby  

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

Konto Ochronki i Parafii  

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

 

 
Następny numer gazetki „Serce Ewangelii” 

ukaże się 25 grudnia 2011 r. 
Materiały przeznaczone do druku  

w numerze listopadowym proszę przesyłać  
w wersji elektronicznej  

lub dostarczyć w formie papierowej  
najpóźniej do dnia 16 grudnia 2011 r. 

 

Telefony kontaktowe w sprawie Domu Po-
grzebowego: 

 
Pan Hubert Figas:   tel. kom.  0511 076 934 

 
Całodobowy Zakład Pogrzebowy STYX:    
032- 42 20 361,   tel. kom. 0601 530 578 
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Wspólnota  
ministrantów 

 
We wrześniu zainaugurowano nowy rok 
formacji Liturgicznej Służby Ołtarza, czyli 
naszych ministrantów pod opieką no-
wego wikarego ks. Wojciecha. Poniżej 
przedstawiamy fotograficzną relację  
z ogniska na „Farskim Ogrodzie” oraz  
z październikowej wycieczki do Rud Ra-
ciborskich. 

— czytaj str. 15 – 16  
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Dekanalny turniej ministran-
tów w piłce nożnej 

 
15 października nasi ministranci wzięli udział w 
rozgrywkach piłkarskich na poziomie dekanatu 

 
— czytaj str. 16  

 
65 lat małżeństwa 
Łucji i Franciszka 

Stasiak 
 

W środę 19 października w domu 
państwa Łucji i Franciszka Stasia-
ków przy ul. Jastrzębskiej w Bogu-
szowicach, została odprawiona 
przez ks. proboszcza Krzysztofa 
Błotko, z udziałem rodziny uroczy-
sta Msza św. z okazji 65 rocznicy 
ich pożycia małżeńskiego. 
 

— czytaj str. 12  
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Jubileusz 110 – lecia OSP  
w Gotartowicach 

 
 

25 czerwca podczas Mszy św.o godz. 12.oo piękny Jubileusz 110 
– lecia istnienia obchodziła Ochotnicza Straż Pożarna z Gotarto-
wic. 

— czytaj str. 19 – 20  
 

 

. 
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Dzień Edukacji 
Narodowej 

 

Tradycyjnie z okazji Dnia Edukacji Narodo-
wej w Szkole Podstawowej nr 20 w Gotar-
towicach spotkali się obecni i emerytowani 
pracownicy oraz zaproszeni goście wśród 
których znaleźli się księża proboszczowie: 
ks. Krzysztof Błotko oraz ks. Bronisław Ma-
tysek. Z okazji święta wyróżniający nauczy-
ciele zostali nagrodzeni Nagrodami Dyrek-
tora Szkoły, a pani Katarzyna Trzebunia 
otrzymała w tym roku Nagrodę Prezydenta 
Miasta. Wszystkim nagrodzonym serdecz-
nie gratulujemy! 
 

 

Z kącika gospodarczego 

 
 
Przed zimą zakończyły 
się prace związane z 
przygotowaniem terenu 
pod wykonanie podłą-
czeń kanalizacyjnych. 
 
 

— czytaj str. 5  
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