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„Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu:
dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan.”

Zakończenie roku

Kącik ministrancki

W sobotę 31 grudnia zapraszamy do
udziału we Mszy św. o godz. 17.oo,
podczas której będziemy dziękować
Panu Bogu za mijający rok. „Przyjmijże więc nasze dzięki * Za wszystko,
cośmy z Twej ręki * Odebrali przez rok
cały, * Racz przyjąć ofiarę chwały.” –
śpiewamy w pieśni na ostatni dzień
starego roku.

Miesiąc listopad był czasem
formacji dla naszej wspólnoty
ministrantów. Jej grono powiększyło się o trzech nowych
ministrantów, ośmiu otrzymało
alby – znak „starszego ministranta”, zaś czterech ustanowionych zostało animatorami.
– czytaj str. 15 – 16

(Łk 2,10-11)

Dzieci Maryi
8 grudnia w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, nasza wspólnota Dzieci Maryi obchodziła
swoje święto patronalne. Była
to wyjątkowa okazja, by złożyć
ślubowanie wierności Niepokalanej.
– czytaj str. 16
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Relikwie bł. Jana Pawła II
W niedzielę 23 października po każdej
Mszy św. była okazja
by uczcić relikwie bł.
Jana Pawła II z okazji
przypadającego w
sobotę 22 października pierwszego liturgicznego wspomnienia naszego błogosławionego.

Uroczystość Wszystkich
Świętych
W tym roku naszym modlitwom na parafialnym
cmentarzu w Uroczystość Wszystkich Świętych
towarzyszyła wyjątkowo piękna pogoda. Tradycyjnie kapłani zebrali się przy grobie śp. ks. infułata Edwarda Toboli na różańcu za zmarłych, by na
stępnie sprawować Mszę św. w intencji parafian
spoczywających na naszym cmentarzu.

Wieczorem o godz. 19.oo miało miejsce tradycyjne czuwanie ze świecami młodzieży oazowej
pod krzyżem.
Dziękujemy wszystkim, którzy przed Uroczystością Wszystkich Świętych pracowali na
cmentarzu własnymi rękami lub służyli transportem mechanicznym.
Nieustannie zachęcamy parafian,
aby w ramach oszczędności i szeroko
pojętej ekologii, zamiast całego znicza
wymieniali same wkłady.
.
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Różaniec za prześladowanych
Po Mszy św. szkolnej 10 listopada, nagrody
otrzymały dzieci, które uczestniczyły regularnie w październikowych nabożeństwach
różańcowych. Gratulujemy wszystkim nagrodzonym oraz ich rodzicom, za piękne
świadectwo zawierzenia Matce Bożej, która
w swoich objawieniach zachęcała do odmawiania różańca.
— czytaj str. 14

.

Tarsycjusz

19 listopada podczas uroczystej Mszy św.
o godz. 17.oo nasza wspólnota ministrancka
wraz z opiekunem ks. Wojciechem i rodzinami obchodziła patronalne wspomnienie
św. Tarsycjusza.
— czytaj str. 16

.

.

Henryk Przondziono/Gość Niedzielny
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Pożegnanie ks. Arcybiskupa Damiana Zimonia

RomekKoszowski/Gość
Koszowski/GośćNiedzielny
Niedzielny
Romek

Kościół Katowicki w Uroczystość Chrystusa Króla
Wszechświata w niedzielę 20 listopada br. w
archikatedrze katowickiej uroczyście podziękował Bogu za prawie 27 lat posługi pasterskiej
Księdza Arcybiskupa Damiana Zimonia. Uroczystość miała miejsce podczas Mszy św. o godz.
12.00

.

Ingres nowego metropolity ks. Arcybiskupa Wiktora
Skworca
Ingres nowego metropolity Katowickiego odbył się
w sobotę 26 listopada br. o godz. 11.00 w archikatedrze Chrystusa Króla w Katowicach. Został
nim dotychczasowy biskup tarnowski Wiktor
Skworc.
— czytaj str. 12 - 13
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BOŻE NARODZENIE A.D. 2011
„ Jest w moim kraju zw yczaj, żee w dzień
dzie w igilijny
przy w zejściu
zej ciu pierw szej gw iazdy w ieczornej na niebie,
ludzie gniazda w spólnego ła
ł a mią
mi chleb biblijny
najtkliw sze przekazując
przekazuj c uczu
ucz u cia w tym chlebie.”
Cyprian Kamil Norwid

Niech to będą uczucia wdzięczności –
za przeżywany czas, który jest Bożym darem.
Niech to będą uczucia radości - z obecności
drugiego człowieka.
Uczucia miłości, która ma swoje źródło
w Grocie Betlejemskiej.
A nawet uczucia godnie przeżywanego smutku
- jeśli pozostało puste miejsce przy stole.
R adosnego w patryw ania się sercem w N ow onarodzone
D ziecię
i w ydania pięknych ow oców tego zapatrzenia
oraz um ocnienia na duszy i ciele.
N a czas B ożego N arodzenia i N ow y R ok 2012
całej naszej w spólnocie parafialnej i każdemu z osobna
życzy
proboszcz - ks. Krzysztof Błotko z mamą
oraz współbraćmi w kapłaństwie ks. Marcinem
i ks. Wojciechem.

Szczególny sposób
z okazji Świąt
Narodzenia Pańskiego
błogosławimy
wszystkim naszym
chorym
i osamotnionym
osobom.

„Maleńka przyszła Miłość”

D o naszych serc,
do w szystkich serc uśpionych
D ziś zabrzm iał dzw on,
już człow iek obudzony.
Bo nadszedł czas
i D ziecię się zrodziło,
A razem z nim
m aleńka przyszła M iłość.
M aleńka M iłość w żłobie śpi,
M aleńka M iłość przy M atce Św iętej
D ziś cała ziem ia i niebo lśni
D la tej M iłości m aleńkiej.

Porzućmy zło,
przestańm y złem się baw ić
I czystą łzą
spróbujm y serce zbaw ić.
Już nadszedł czas,
już D ziecię się zrodziło,
A razem z nim
m aleńka przyszła M iłość.
M aleńka M iłość zbaw i św iat,
M aleńką M iłość chronim y z lękiem
D ziś ziem ia drży i niebo drży
O d tej M iłości m aleńkiej.

ELENI
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SŁOWO PROBOSZCZA – z kącika jesiennego …
Wielu z nas ma powody
by Bogu podziękować za wyjątkowo łaskawą jesień i łagodny jak się wydaje początek zimy. Mogliśmy w tym
czasie wykonać drobne roboty i naprawy związane z naszymi obiektami.
Po podłączeniu kanalizacji budynku kościoła i Domu Parafialnego
podłączyliśmy również kanalizację do
Domu Pogrzebowego, z czym związane były chwilowe niewygody na
dolnym parkingu. Sprawy te zostały
unormowane oraz podpisano stosowne umowy na odprowadzanie
ścieków. Dziękujemy przy tej okazji
panu Hubertowi Figasowi i panom
Damianowi Zającowi i Marcinowi
Kuczerze za pomoc w wykonaniu
tych prac. Pozostały nam jeszcze do
realizacji dwa punkty kanalizacyjne
przy Starej Farze i Starym Domu
Parafialnym. Panu Hubertowi Figasowi chcę również tą drogą podziękować za naprawy i usuwanie bieżących usterek między innymi za kolejną wymianę drzwi pieca CO w
naszej głównej kotłowni.
Na płaskiej powierzchni dachu

naszego Domu Parafialnego
zaistniała już potrzeba
położenia nowej, zdecydowanie grubszej termozgrzewalnej papy i ociepleniu tego fragmentu dachu.
Prace te zostały wykonane
z początkiem grudnia za
pośrednictwem firmy Blacharsko-Dekarskiej
pana
Damiana Korduły. Przy tej
okazji dziękujemy panu
Damianowi za systematyczne czyszczenie liści z
Msza św. w domu Państwa Mura z Gotartowic
dachu i rynien naszego
wszystkim dającym świadectwo miłoDomu Parafialnego i probostwa. Pości i wierności małżeńskiej w naszej
goda pozwoliła również, aby firma
wspólnocie parafialnej.
pana Koziołka zmodernizowała nieco
miejsce dojazdu i parkowania przy
Szersze podsumowanie całego
Starej Farze oraz uporządkowała teren
roku duszpasterskiego i naszych dziaprzy parkingu za kościołem.
łań gospodarczych oraz wyrażenie
W sprawach dotyczących nawdzięczności wobec ludzi znajdziemy
szego życia duchowego cieszymy się,
w styczniowo-lutowym numerze Serże kilka razy w tym roku mogliśmy
ca Ewangelii roku 2012.
uczestniczyć we Mszach św. w domach naszych chorych. Zamieszczone
Szczęść Boże
w gazetce fotografie przypominają
ks. Krzysztof Błotko nam o jubileuszu 40-lecia małżeństwa
Róży i Piotra Mura i 60 lat urodzin
proboszcz
Róży z ulicy Szybowcowej w Gotartowicach. Niech Bóg błogosławi

Proboszcz z Ars (17)
Kontynuujemy
dzisiaj
temat o miejscu najważniejszym jakim było dla Jana
Vianeya sławetne Ars, które
stało się symbolem jego
kapłaństwa i jego świętości.
PRZYBYCIE DO ARS c. d.
Ars w XVIII wieku było
parafią szczerze chrześcijańską, i
nie należy sądzić, opierając się na
przesadnych opowiadaniach, iż ksiądz
Vianney w roku 1818 dostał się do
kraju misyjnego, pomiędzy ludzi
pozbawionych zgoła wiary i dobrych
obyczajów. Poprzednio, w roku 1724
miało Ars proboszcza kapłana
młodego, wykształconego, licencjata

teologii i prawa kanonicznego, bardzo
czynnego i odznaczającego się rozumną gorliwością o zbawienie dusz.
Kapłan ten, ksiądz Franciszek
Hescalle, pozostawił w archiwach
parafialnych obraz życia religijnego
swych owieczek z tego czasu.
Powiada, że wierni zrazu błagali go, a
następnie przymusili, by założył w ich
kościele bractwa Przenajświętszego
Sakramentu, Różańca i Szkaplerza. W
pierwszą niedzielę każdego miesiąca
zacni chrześcijanie w Ars odprawiali
wspólne rozmyślanie o śmierci.
Święto Najświętszego Serca Jezusowego, świeżo wprowadzone w
diecezji lyońskiej, obchodzili z
wielkiem nabożeństwem. W dzień św.
Jana, 24 czerwca 1734 r., cała parafia,
z proboszczem na czele, udaje się do

miasta, by zyskać tam odpust
jubileuszowy. W okolicy la Dombes
lubiono bardzo procesje i pielgrzymki.
Kompanie udawały się: do kaplicy
Braci Najmniejszych (Minimów) w
Montmerle, w dzień świętego Marka;
do Sainte Euphemie w dzień świętego
Jerzego; do Rance we wtorek
wielkanocny.
Następcą księdza Hescalle był
ksiądz Klaudiusz Garnier (1740 1775). W latach 1762-1763 wybudowano, od wysokości gzymsów
począwszy, dzwonnicę z ciosowego
kamienia, zamiast dotychczasowej
klatki drewnianej. Dzwonnica ta nie
istniała już gdy przybył ksiądz
Vianney. Zniesiono ją w roku 1794 na
rozkaz rewolucjonisty Albitte.
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Po księdzu Klaudiuszu Garnier
obsługiwał parafię w Ars ks.
Symforian Eymard (1775-1788). Z
pobytu jego niewiele pozostało
śladów.
Dnia 31 stycznia 1788 r.
mianowany został proboszczem w Ars
młody, 28 lat liczący ksiądz Stefan
Saunier,
kaptan
z
Lyonu
z
ukończonym kursem nauk w Sorbonie,
(bachelier en Sorbonne). Tytuły te
sam sobie nadaje w księgach
parafialnych. Po złożeniu w roku
1791 nieszczęsnej przysięgi konstytucyjnej, urzędował w parafii do roku
1793, został jednak aresztowany przez
rewolucjonistów, lecz natychmiast
prawie był puszczony na wolność...
Nieszczęsny ten człowiek, by uratować życie, wydał sankjulotom swój
dokument kapłański. W październiku
1793 r. odstępca ten miał czelność
pojawić się znów w parafii, której
niegdyś był prawowitym pasterzem,
ale tym razem w charakterze kupca.
Skromny kościółek, w którym
dawniej Mszę świętą odprawiał,
zamieniony został na klub, gdzie
zbierali się na wygłaszanie krzykliwych mów mądrale z okolicy; służył
też na miejsce zebrań w święta
dekadowe. Miejscowa i żywa jeszcze
w tych stronach tradycja głosi, iż
obywatel Ruf, były woźny z Trevoux,
przyjął na siebie w okolicy la Dombes
śmieszną rolę misjonarza bogini
rozumu.
W tymże czasie wierni kapłani
krążyli w przebraniu po okolicy.
Wykaz metryczny chrztów spisany
według zeznań chrzestnych rodziców,
wymienia w parafii Ars pobyt księdza
Chauas, proboszcza z Trevoux (1793),
Ojca Jana Chrzciciela, kapucyna
(1794), księży Blanc i Condamin
(1795). Kapłani ci odprawiali Msze
św. i udzielali Sakramentów najprawdopodobniej w dwóch miejscowościach, na które wskazuje stała
tradycja: u rodziny Dutang na
folwarku l'Epoux i w zamku des
Garets.
Wierni pasterze jednak niestety,
dorywczo tylko przybywali do Ars.
Ogół ludności nic o nich nie wiedział.
W marcu 1802 roku pojawia się
w Ars ksiądz Jan Lecourt, tytułujący
się misjonarzem delegowanym przez
Radę, aby z biednymi parafianami,
zbyt długo już pozbawionymi opieki,
odbyć ćwiczenia i wygłosić im nauki
misyjne. Jak świadczą księgi parafialne, udziela on chrztu starszym już

dzieciom i legalizuje małżeństwa.
Potem, po skończonej misji, ksiądz
Lecourt opuszcza wioskę, by w
innych
miejscowościach
głosić
Ewangelię. Dnia 30 maja 1803 r.
Rada municypalna uchwala sumę
1.800 lirów na naprawę świątyni,
opłatę
komornego
w
domu
kościelnym, na uzyskanie stałego
wikariusza, zakup szat liturgicznych i
dzwonu.
Zarząd diecezjalny uwzględnił
tak liczne dowody dobrej woli. Z początkiem roku 1804, ksiądz Lecourt
powrócił do wsi z tytułem kapłana
obsługującego tę gminę. I znów
zabrał się do pracy jak prawdziwy
misjonarz,
poszukując
owiec
zgubionych. Na nieszczęście zbyt
krótko pozostał w parafii. Po roku
przeniesiono go na probostwo do
Jassans i wieś Ars należąca
bezpośrednio do Mizerieux, do marca
1806 roku nie miała na usługach
swych innego kapłana, prócz księdza
Amata Verrier, który był jednocześnie
proboszczem w Mizerieux, Ars,
Toussieux, Sainte Euphemie i w Saint
Didier de Formans.
Wreszcie
naznaczono
do
Mizerieux
pomocnika,
księdza
Berger, który z tytułem wikarego
substytuta objął zarząd parafii. Dnia
22 kwietnia 1807 roku poprowadził
on do Trevoux, gdzie kardynał Fesch
udzielał sakramentu Bierzmowania
osiemdziesięciu pięciu mieszkańców
Ars, a więc przeszło trzecią część
całej ludności. Ksiądz Berger, którego
dziedziczka, panna des Garets, bardzo
ceniła,
i
którego
pragnęłaby
zatrzymać w parafii, sam prosił o
przeniesienie.
Posłano
go
w
październiku
1817
roku
jako
wikariusza do Sury le Comtal.
Młody dwudziestosześcioletni
kapłan, ks. Deplace, naznaczony do
Ars w grudniu, przybył na swą nową
parafię, jakby po to tylko, by tam
umrzeć, bo już był bardzo chory.
Litując się nad nim - gdy go ujrzeli
przybywającego
w
stanie
tak
wielkiego osłabienia, wśród zimy pospieszyli mieszkańcy z dostarczeniem mu opału: jedni zaofiarowali
cztery wiązki drzewa, inni piętnaście,
niektórzy pół setki; co dowodzi
wyraźnie, jak wielki szacunek mieli
dla swego proboszcza i jak szczerze
pragnęli, by mu dobrze było wpośród
nich.
Prawdę mówiąc, w ciągu
ostatnich lat dwudziestu pięciu już

wieś Ars niezbyt chlubnie odznaczała
się pod względem religijnym.
Indyferentyzm przeniknął do dusz,
powodując wśród większości wprawdzie nie zanik wiary, ale opieszałość i
zaniedbywanie się w wykonywaniu
praktyk religijnych. W dni świąteczne
opuszczano bez skrupułu Mszę św.
dla błahych powodów; pracowano w
niedzielę bez żadnej konieczności,
zwłaszcza w czasie zbioru siana i
podczas żniw. U wszystkich weszło w
zwyczaj przeklinanie. Od dorosłych
przejmowała go młodzież i dziatwa.
Ars posiadało cztery szynki, w których
ojcowie rodzin przepijali swój majątek. Wieczorem, zwłaszcza
w
niedziele i poniedziałki, pijacy
zakłócali spokój we wsi. Dziewczęta
namiętnie lubiły taniec, przeciągający
się długo w noc. Wieczornice były
źródłem ciężkich wykroczeń.
Oprócz tego panowała wielka
ciemnota. Dzieci nie kwapiły się do
nauki katechizmu; zresztą rzadko
które umiało czytać, bo nie było stałej
szkoły. Wcześnie zaprawiane do
pracy, przez całe lato wszystkie dni
spędzały w polu; dopiero gdy
nadeszła zima, jakiś nauczyciel,
przypadkowo napotkany, otwierał
dorywcze kursy nauki dla chłopców i
dziewcząt.
Chcąc zdać sobie dokładnie
sprawę z tego, czym było Ars w
owym czasie, wystarczy choć
pobieżnie
przejrzeć
pierwsze
młodzieńcze
kazania,
księdza
Vianneya. Znajdujemy w nich opis
stanu umysłowego tej ludności
włościańskiej, dla której rzeczy
ziemskie miały pierwszeństwo przed
wszystkim innym.
Ale dzięki Bogu, wśród kąkolu
tego znajdowała się też przymieszka
zdrowego ziarna. Bractwo Przenajświętszego Sakramentu, założone
przez księdza Hescalle, nie całkiem
upadło. Była jeszcze w Ars pewna
liczba rodzin, w których panował
prawdziwie chrześcijański obyczaj.
Wójt Antoni Mandy i radca
municypalny Michał Cinier na
wstępie zaraz stanęli u boku księdza
Vianney do wspólnej pracy nad
odrodzeniem parafii. Rodziny ich, jak
również
rodziny
Lassagne,
Chaffangeon, Verchere, uczęszczały
regularnie na niedzielne nabożeństwa.
Kleryk Renard, rodem z Ars, odbywał
nauki u świętego Ireneusza w Lyonie.
Na zamku panna Anna Maria
Kolumba Garnier des Garets - znana
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powszechnie pod nazwą Panny d'Ars dzieliła czas swój pomiędzy domowe
zajęcia gospodarskie, odwiedzanie
ubogich i wykonywanie wielu
ćwiczeń pobożnych. Odziedziczonym
po matce zwyczajem odmawiała
każdego dnia brewiarz, wspólnie ze
starym wiernym sługą, którego
czeladź z przesadnym szacunkiem
nazywała panem Saint Phal.
Panna d'Ars w owym czasie
miała lat sześćdziesiąt cztery. Wzrostu
była niskiego, lecz dystyngowana; z
pierwotnego wychowania w domu
Saint Cyr zachowała owe przestarzałe
cokolwiek maniery dawnego autoramentu, tak rdzennie francuskie,
nadające rozmowie tyle wesołości i
wdzięku. Tylko prawdziwą sympatią,
jaką rodzina des Garets zdobyła sobie
w okolicy, wytłumaczyć się daje fakt,
iż Rewolucja nie wygnała panny d'Ars
z jej dóbr. Pozostała spokojnie na
miejscu, wraz z czcigodną swą matką.
Kapłani po kryjomu odprawiali Mszę
św. w zamkowej kaplicy. Nie istnieją
żadne poszlaki wskazujące na to, iżby
dziedziczka kiedykolwiek doznała
nieprzyjemności z powodu tej
antyrewolucyjnej zbrodni. Panna
d'Ars lubiona była przez lud ubogi,
ponieważ
wyrównywała
jego
należności za komorne, zaopatrywała
go w odzież i żywność. Wykazują to
jej książki rachunkowe, w których
zapisywała nawet najdrobniejsze
jałmużny. Lecz mimo okazywanego
przez nią miłosierdzia, wpływ jej na
ogół mieszkańców tamtych okolic, do
czasu przybycia ks. Vianney, zdaje się
nie był wielki.
Panna d'Ars żyła dość samotnie
w starym murowanym dworze, gdzie
kiedy
niekiedy
odwiedzała
ją
okoliczna inteligencja. Brat jej,
wicehrabia Franciszek, młodszy od
niej o trzy lata, mieszkał w Paryżu, na
boulevard Saint - Germain, i z rzadka
tylko na zamku w Ars przebywał.
Były kapitan dragonów w pułku
Penthievre, kawaler orderu świętego
Ludwika, ożeniony był z niejaką
panną de Bondy, lecz nie miał
potomstwa.
Na lichej glebie misjonarskiej,
jaką mu powierzono, ksiądz Vianney
niezawodnie dojrzał zdrowe ziarno,
zastał je wszakże tak zasypane
kąkolem, iż go lęk ogarnął. Jednak
pamiętać należy, że nowy proboszcz
na parafię swą patrzył poprzez własną
czułość sumienia i własny wstręt do
grzechu. Z bólem serca wykrył w niej

różne nędze, których by inny wzrok
tak dokładnie nie rozpoznał. Nie
tracąc czasu na biadanie, zabrał się
niezwłocznie do pracy. Nie rościł
pretensji, by nawrócić świat cały, lecz
postanowił zdobyć dla nieba tę
malutką wioszczynę, którą Bóg mu
powierzył. Z tego to punktu widzenia
oceniać trzeba nauki i czyny księdza
Vianney w pierwszych latach jego
pasterzowania. Przemawiał do gminy
Ars, piorunował za nadużycia w Ars.
Gdyby go postawiono w innym
środowisku, gorliwość jego niezawodnie byłaby się objawiła w inny
sposób. Na nadużycia i wykroczenia
zawsze i wszędzie te same, choć różne
co do postaci i odcieni, nie szukał
lekarstw nowych; starania jego
polegały na stosowaniu środków
wypróbowanych, tradycyjnych.
Program jego, przemyślany u
stóp tabernakulum, był programem
każdego pasterza dbałego o zbawienie
swej trzódki; więc dążenie, by co rychlej
z
parafianami
nawiązać
stosunki; by zapewnić sobie pomoc ze
strony rodzin najbardziej poważnych,
by dobrych lepszymi jeszcze uczynić,
obojętnych
zbliżyć
do
Boga,
grzeszników siejących zgorszenie
nawrócić; - a przede wszystkim
modlitwa do Pana, od którego wszelki
dar pochodzi, i uświęcenie samego
siebie, by móc uświęcać drugich i
pokutę czynić w zastępstwie winnych,
oto wszystko. Wobec dzieła, jakie
podjąć należało, jakże się czuł
słabym, jak bezradnym ten młody
wiejski proboszcz! Lecz posiadał on
w sobie tajemniczą moc łaski. Bóg
obiera słabość i pokorę, by przez nie
powalić moc pychy. Kapłan święty
wielkich dokonywa czynów przy
pomocy pozornie tylko bardzo
nikłych środków.
Jakkolwiek ksiądz Vianney był
tylko wikariuszem substytutem w Ars,
parafianie,
podobnie
jak
jego
poprzednikom, przyznawali mu tytuł
proboszcza. Tak został zainstalowany
w niedzielę 13 lutego.
Na tę ceremonię, prostą, ale
wielce wymowną, zebrała się cała
parafia. Przybycie nowego pasterza
wzbudziło wielkie zainteresowanie.
Stary proboszcz z Mizerieux, ks.
Ducreux - któremu nie obcym był
nowo przybyły kapłan - w otoczeniu
władz municypalnych udał się po
niego na plebanię, by uroczyście
wprowadzić go w progi świątyni. U
wejścia do kościoła włożył nań stułę

kapłańską, symbol jego posłannictwa i
władzy. Potem podprowadził go do
ołtarza, gdzie młody kapłan otworzył
tabernakulum, a następnie skierował
go do konfesjonału, kazalnicy i
chrzcielnicy.
W
prostym
przemówieniu
upewniwszy
powierzone
sobie
owieczki o swej gorącej miłości dla
nich i pragnieniu ich dobra, nowy
duszpasterz za całą swą trzódkę
odprawił pierwszą sumę.
Podczas nabożeństwa parafianie
z ciekawością przypatrywali się
nowemu proboszczowi. Wydał im się
niezgrabny, w sutannie z grubego
sukna i w wieśniaczym obuwiu. Lecz
skoro go ujrzeli przy ołtarzu,
rozpromienionego, przeobrażonego, z
niezwykłą powagą odprawiającego
Mszę świętą, odczuli cześć dla tego
kapłana. Dokoła jął się rozchodzić
szmer podziwu...
Ubogi mamy kościółek - mówił
burmistrz, będący z natury rzeczy
wyrazicielem nastrojów miejscowych
- lecz posiadamy świętego proboszcza.
Urządzeniem
plebanii
ks.
Vianney wcale się nie zajmował. Całą
troskę o to powierzył wdowie Bibost,
która lepiej od niego znała się na
domowych porządkach. Przyprowadził ją z sobą, by mu gospodarowała;
lecz niedługo pozostała na tym
gospodarstwie, gdzie Proboszcz najchętniej obywał się bez usługi i bez
kucharki.
Plebania w Ars składała się z
pięciu pokojów, z których każdy miał
po jednym oknie. Na parterze była
kuchnia i jadalnia; na piętrze - dokąd
prowadziły kamienne schody - pokój
ks. Proboszcza i dwa pokoje gościnne.
Mieszkanie poprzednio już było
porządnie umeblowane. Inwentarze
ówczesne wyliczają między innemi:
sześć krzeseł pluszowych z wysokimi
plecami i takiż pluszowy fotel, drugi
fotel, pokryty zielono-czerwoną półjedwabną materią; stół do jadalni z
czterema przystawkami; dwa łóżka,
każde z niebiesko-białym baldachimem i takąż kapą; kołderkę na nogi z
jasnej, żółto-białej kitajki, pikowaną;
dwa materace z nowego płótna w
białe kraty, a prócz tego wiele innych
mniej lub więcej zwyczajnych
przedmiotów. Wszystko co znajdowało się na plebanii, wypożyczone było
bezpłatnie z pałacu hrabiowskiego.
Ksiądz Vianney, który odziedziczył po księdzu Balley stare łóżko,
chciał zatrzymać tylko rzeczy
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niezbędne. Alboż nie był teraz
człowiekiem samodzielnym? Skorzystał więc z wizyty, którą złożył na
zamku i prosił pannę d'Ars, by zabrała
z powrotem wszystkie te piękne
rzeczy, których potrzeby zgoła nie
odczuwał. Toż tryb jego życia miał
być tak mało skomplikowany!...
Chciał tylko, by mu pozwolono, jeśli
można, zatrzymać jedno proste łóżko,
dwa stare stoły, krzesła wyplatane
słomą, szafę na książki, oraz kilka
sprzętów potrzebnych w gospodarstwie, jak: kociołek żelazny, patelnię,
szafliki itp.
Taka prostota nie przeszła bez
wrażenia u ludu uboższego, zamożniejsi zaś, często skąpiący jednego
solda dla ubogich, zdumieli się wprost
na wiadomość, iż proboszcz nic dla
siebie nie zatrzymuje. Żebracy,
którym nowoprzybyły kapłan udzielał
jałmużny, zaczęli głosić jego pochwały. Ksiądz Vianney - mówili przyniósł z Ecully dość pełną sakiewkę, lecz nie na długo jej starczył.
Proboszcz z Ars wiedział, że
sama jego obecność nie wystarczy do
usunięcia złości i oziębłości w parafii.
W pierwszych tygodniach po swej instalacji, wiele musiał poświęcić pracy
w zdobywaniu dusz. Musiał wywierać
wpływ na natury zaśniedziałe w
duchowym lenistwie, w których
więcej było ciemnoty, niż złości i
pozyskiwać serca uśpione.

Odwiedzenie
sześćdziesięciu
rodzin nie było rzeczą trudną, chodziło tylko o sposób. Około południa
ksiądz Vianney, z wielkim trójgraniastym kapeluszem pod pachą - bo
nigdy prawie inaczej go nie nosił wychodził z kościoła lub plebanii na
wizytację swej parafii. Wybrał
godziny południowe, bo pewny był,
że o tej porze wszystkich zastanie w
domu.
Z początku nie wszędzie przyjęto go życzliwie; na większości
jednak sprawił wrażenie człowieka
pełnego dobroci, wesołości i uprzejmości.
Wilhelm Villiers, włościanin z
Ars - który podówczas miał lat
dziewiętnaście, i który podał te
szczegóły - mówi:
Mimo
wszystko,
wówczas
jeszcze nawet nie przypuszczaliśmy,
by ks. Vianney był aż tak dalece
cnotliwym, jak był istotnie.
Nawiązując stosunki z parafianami nowy proboszcz mówił z nimi
prawie wyłącznie tylko o ich
drobnych sprawach materialnych, o
robotach bieżących, o przyszłych
zbiorach... Dbał o to, by poznać
warunki życia rodzin, ilość i wiek
dzieci, pokrewieństwa i stosunki
każdego członka rodziny z osobna.
Wzmiankę o religii pozostawiał na
koniec, i mógł wtedy po otrzymanej
odpowiedzi wyrobić sobie sąd o

żywszej lub słabszej wierze tych
ludzi.
Niestety, ileż tu było braków, ile
nędzy! Ksiądz Vianney stwierdził z
bólem serca, że pewna liczba parafian
nie posiadała nawet elementarnych
wiadomości katechizmowych; ci
szczególniej, którzy wzrośli podczas
Rewolucji, a więc młodzi chłopcy i
dziewczęta, oraz mężczyźni i kobiety
od dwudziestu kilku do trzydziestu
kilku lat. Od nich to szczególnie szedł
gorszący przykład. Nie brakowało i
takich, którzy się nawet z występków
swoich chełpili.
Jak przyprowadzić te lekkomyślne owieczki z powrotem do
owczarni? Młody pasterz odczuł całą
swą niemoc. Lecz nie stracił odwagi:
miał przed sobą przyszłość - i był z
nim Bóg...
(c.d. w następnym numerze SE, przygotował ks. Krzysztof B. Za: Francis Trochu, Proboszcz z Ars, Święty Jan Maria
Vianney 1786- 1859 (Na podstawie akt procesu kanonizacyjnego i nie wydanych dokumentów z języka francuskiego przełożył Piotr Mańkowski, biskup
kamieniecki, arcybiskup tytularny Aenus), Kraków 2009)



Equipes Notre - Dame ruch duchowości małżeńskiej
„Odważyć
się
żyć
Ewangelią” to hasło dalej
widnieje na naszym biurku
by pamiętać o nim co dnia,
bo
każdego
dnia
jest
aktualne. Jak wielką odwagę
trzeba mieć, by każdego dnia
realizować podstawowy cel
małżeństwa – bycia jednością na wzór Trójcy Świętej.
Im jesteśmy starsi stażem
małżeńskim tym ciszej i z większym
szacukiem odnosimy się do tych dni,
w których tą jedość udało nam się
zachować.
Jak i co czynić by dni przeżytych w jedności było jak najwięcej?

Kochani małżonkowie ekip jak i
małżonkowie czytający te słowa, ruch
END narodził się dzięki odkryciu, że
podstawą rodziny jest małżeństwo,
którego prawdziwym fundamentem
może być jedynie miłość. Ksiądz
Caffarel upatrywał w EDN szkołę
świętości dla małżonków i przedstawiał ten cel w sposób radykalny. Ten
radykalizm kapłana i pierwszych
małżonków tworzących ekipy przejawił się miedzy innymi w ustanowieniu
obowiązku zasiadania tj. czasu tylko
dla małżonków, by mogło nastąpić
wzajemne poznanie.
Bóg chcąc obdarować człowieka
drugim człowiekiem pyta czy chcesz
być dla żony (męża) darem darmo
danym,
pełnym
bezinteresownej

miłości – miłości, która ma swoje
źródło w Nim. Nasze - tak, chcę być i
jednocześne chcę przyjąć Cię kochany
mężu (żono) jako wspaniały Boży dar,
otwiera przestrzeń naszego poznania.
Mogę poznać Cię kochana żono na
tyle, na ile mi pozwolisz, na tyle, na
ile mi o sobie opowiesz, i na ile masz
zaufania do mnie. To zadanie
poznania jest na całe życie, ale dzięki
niemu łatwiej możemy stawać się
jednością, a sakrament pojedniannia i
eucharystii uświęca tę jedność. Daje
tę cząstkę nadprzyrodzoności, która
wlewa pokój w sarca małżonków, a
obecność Jezusa w sercu małżeńskim
dopełnia przymierze jakie Chrystus
zawarł z nami małżonkami podczas
składania przyrzeczeń małżeńskich,
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że będzie z nami zawsze, że obdarzy
nas łaską sakramentu małżenstwa, gdy
tylko Go o to poprosimy. Pewnym
jest, że bedąc w jedności jako
małżonkowie mamy większe szanse
by “odważyć się żyć Ewangelią”.

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
Obok przedstawiamy propozycję
najbliższych rekolekcji otwartych
organizowanych przez ruch dla
małżonków sakramentalnych.

03 – 05
luty
2012 r.

23 – 25
marzec
2012 r.

20 – 22
kwiecień
2012 r.
28.04 –
1.05
2012 r.
30.06 –
06.07
2012 r.
8.07 –
14.07
2012 r.

Pniewy
k/Poznania

Seksualność – dar czy
utrapienie?

rekolekcje
dla
małżonków

Zamek
Bierzgłowski

Magnificat w roku
uwielbienia Pana za 10 lat
Ruchu END w Polsce,
zapraszamy do
pogłębienia więzi z Maryją
– naszą przewodniczką,
by wszystkie ekipy, były
“katedrą chwały naszej
Pani”/ ks. Caffarel

rekolekcje
dla
małżonków

Żdżary

Modlitwa w ciszy

rekolekcje
dla
małżonków

Kluczbork

Komunikacja w rodzinie.
Nastolatek w rodzinie

rekolekcje
dla rodzin

SkomielnaCzarna
Żdżary

Nie ma miłości na
pamięć – Małżeństwo
w zamyśle ks. Caffarela
Współczesne
rodzicielstwo: Ojcostwo
i Macierzyństwo

rekolekcje
dla rodzin
rekolekcje
dla rodzin

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

Nie udawaj, że nie ma problemu… (5)
(Z kącika duchowego proboszcza)
Zachęcam do zapoznania
się z ostatnią częścią publikacji „Grzech czy choroba”
oraz do pomyślenia ciepło i z
życzliwością o wszystkich
osobach, które miały cywilną
odwagę powiedzieć o sobie
„jestem alkoholikiem” i podjąć w związku z tym faktem
stosowne działania. Zachęcam do hojnego wsparcia
takiej osoby osobistą modlitwą, a nawet adekwatnym do
sytuacji postem.
ARTYKUŁ RATUJĄCY ŻYCIE
W dniu 1 stycznia 1986 roku
obudziłem się o czwartej nad ranem
na straszliwym kacu.
W pokoju byłem sam - żony z
dziećmi nie było, uciekła do moich
rodziców. Stary rok skończył się dla
mnie zbyt wcześnie - już o 21
nieprzytomny z upojenia alkoholem

wróciłem do domu, aby po awanturze
z rodziną zwalić się na wyrko i zapaść
w kamienny sen.
Po
przebudzeniu
zacząłem
przywoływać z pamięci końcówkę
wczorajszego dnia. Tysiące myśli
kotłowało się w mojej głowie moralny
kac, lęki, zimne poty. Trzęsłem się
cały.
Chyba zwariuję - pomyślałem żeby tylko nie zwariować! Nie
mogłem już zasnąć, nie miałem siły
wstać. Przypomniałem sobie skuteczny sposób jaki wypracowałem w
takich sytuacjach - muszę odwrócić
myśli od siebie i sytuacji, w której
jestem! Sięgnąłem więc do stojaka z
gazetami i wziąłem pierwszą lepszą
jaka wpadła mi w ręce. Był to
świąteczno-noworoczny numer tygodnika „Polityka". Na pierwszej stronie
tytuł: „Alkoholizm: grzech czy
choroba? Korespondencja Wiktora O.
z Konwencji z okazji 50 lecia AA z
Montrealu". Nie wiem skąd ta gazeta

wzięła się na stojaku i po co ja ją w
ogóle kupiłem chyba dla makulatury przydawała się potem do rozpalania
w piecu. Tak wtedy pomyślałem dzisiaj myślę że to Bóg działał,
pragnąc zachować anonimowość.
Zacząłem czytać: 50 tysięcy
alkoholików spotkało się w Montrealu
na stadionie olimpijskim, żeby
świętować - piękna impreza - pomyślałem. Z początku zupełnie nie
docierała do mnie treść tego co
czytam. Po pewnym jednak czasie
zaczęła dochodzić do mnie treść tego
artykułu. Sfiksowałem kompletnie,
wariuję już od tej gorzały! Pomyślałem. Czytam o sobie w gazecie,
o tym co się ze mną dzieje! To chore!
Tak, rzeczywiście czytałem o
sobie. O tym, co się ze mną działo
kiedy piłem, i o tym, że mimo tego, że
alkohol powodował coraz większe
spustoszenia w moim życiu osobistym, duchowym, rodzinnym i zawodowym - nie przestawałem pić. I że to
jest uzależnienie, choroba. Śmiertelna
choroba. I że odkryto już sposób jak

serce ewangelii 11
ją powstrzymać. Tym sposobem jest
Wspólnota Anonimowych Alkoholików, a właściwie program jaki ona
oferuje - program 12 Kroków -12
Stopni do trzeźwego życia. I że takie
grupy, które się spotykają, dzielą się
doświadczeniem, siłą i nadzieją, jak
rozwiązać swój alkoholowy problem i
pomagać innym alkoholikom w jego
rozwiązaniu. Że program ten powstał
w Stanach Zjednoczonych w 1935
roku, ale że rozlał się później szeroką
falą trzeźwości po świecie i że
funkcjonuje już w kilkudziesięciu
krajach świata. Że kilkanaście takich
grup istnieje już w Polsce i że
jedynym warunkiem, aby stać się
uczestnikiem tej Wspólnoty jest
szczera chęć zaprzestania picia.
Na tym spotkaniu w Montrealu
po raz pierwszy byli obecni Polacy.
To jeden z nich napisał ten artykuł. To
dzięki niemu dowiedziałem się kim
jestem, na co jestem chory, co działo
się ze mną i z moim życiem przez
ostatnie kilkanaście lat. I niósł dla
mnie bardzo cenne informacje: że
jestem alkoholikiem, że jestem
człowiekiem chorym a nie złym i że
jest szansa, jest nadzieja na nowe
życie. Trzeba tylko zapragnąć zmiany,
trzeba zachcieć być zdrowym! I że
pierwszym krokiem do tego jest
całkowita abstynencja od alkoholu.
Całkowita abstynencja? No nie.
Już było tak dobrze, już ucieszyłem
się, że ktoś pomoże mi nauczyć się
pić z kulturą, a tu całkowita abstynencja? W to nie od razu uwierzyłem.
Każda dawka alkoholu wywoła u
mnie ciąg? Piwko do obiadu, toast
szampanem na Sylwestra też? Nie
chciałem w to uwierzyć!
Przecież alkohol w moim
pojęciu był jedynym „lekarstwem na
chandrę, stres, ciężar życia" jakie
znałem. Nie rozstawałem się z nim na
długo, od kiedy w wieku 15 lat
poznałem jego „zbawienny wpływ" na
mnie. A teraz mam 28 lat i mam do
końca życia już się nie napić? Cała
nadzieja przygasła. Nie mogłem sobie
wyobrazić życia bez alkoholu.
Pokazałem ten artykuł mojemu
ojcu. Przeczytał go ze spokojem i
rzekł: „Cóż to za odkrycie! Od kilku
ładnych lat mówię ci, że jesteś alkoholikiem i że powinieneś się leczyć!"
Pokazałem ten artykuł mojej
żonie. Przeczytała go z zaciekawieniem. Łatwiej dała się przeprosić po
ostatnim pijaństwie i z nowymi
nadziejami zaczęliśmy o tym moim,

naszym problemie rozmawiać. Ale ten
argument, że żadnej najdrobniejszej
dawki alkoholu do końca życia i do
niej nie bardzo przemawiał. Po dwóch
tygodniach kupiliśmy sobie po
jednym piwie do obiadu. Było miło.
Tego dnia na tym się skończyło. Ale
na drugi dzień... pomyślałem tak skoro wczoraj wypiłem jedno duże
piwo i nic, to może jak dzisiaj wypiję
sobie w pracy dwa małe, to też się nic
nie stanie? I stało się. Poszedłem w
swój ostatni w życiu ciąg. To był
prawdziwy koszmar. Trwał tydzień.
Tylko że nie był to taki normalny
ciąg. Piłem ze świadomością tego,
czego dowiedziałem się z artykułu
Wiktora O. Miałem spieprzony tragicznie komfort picia. Przy kolejnych
flaszkach na melinie bredziłem coś
moim kompanom od kieliszka o tym,
że alkoholizm, że choroba, że muszę z
tym skończyć, że jest AA... I po
tygodniu dojrzałem. 20 stycznia 1986
roku wypiłem swoją ostatnią wódkę.
Uznałem swoją bezsilność wobec
alkoholu. Poddałem się. Poprosiłem
innych ludzi o pomoc. I ją otrzymałem.
I tak zaczęła się moja droga do
trzeźwości w AA, którą podążam do
dzisiaj. Na tej drodze miałem przyjemność spotkać autora tego artykułu,
uściskać go serdecznie i podziękować
mu za ten artykuł, który uratował mi
życie. I życie mojej rodziny. I być
może życie wielu ludzi, którym w
trakcie mojej wędrówki mogłem
przekazać dalej, to co sam w AA
otrzymałem!
W dziesięć lat później, w 1995
roku, z grupą przyjaciół z Polski
dotarliśmy do San Diego w Kalifornii,
gdzie z ponad 70 tysiącami Anonimowych Alkoholików z 84 krajów świata
na stadionie sportowym świętowaliśmy 60 urodziny Wspólnoty Anonimowych Alkoholików!
Tam też na polskojęzycznym
mityngu podzieliłem się tą historią z
innymi i na zakończenie powiedziałem, że w 1985 roku Bóg w swojej
Miłości posłał człowieka z Polski na
stadion w Montrealu, aby zaniósł to
posłanie nadziei do Polski innym
cierpiącym alkoholikom i że dzięki
temu teraz ja mogę się znaleźć w
miejscu, gdzie tysiące alkoholików
spotkało się po to, aby okazać
wdzięczność Miłującemu Bogu za
ocalenie, za trzeźwość i za dar
nowego życia, które stało się ich,
naszym, moim udziałem.

A dar to przeogromny. Przez te
bez mała dwadzieścia lat swojego
trzeźwienia zdarzyło się w moim
życiu tak wiele dobra. Największe to
odzyskana miłość w rodzinie. AA
uratowało życie nie tylko mnie, ale i
moich
najbliższych.
Pozwoliło
odbudować głębokie relacje małżeńskie, zbudować prawdziwą przyjaźń z dziećmi. Moja trzeźwość
pozwoliła mi niedawno wziąć na ręce
moją pierwszą wnuczkę! Zostałem
dziadkiem! Dar trzeźwości to również
odzyskana zdolność do miłości, przyjaźni, empatii. To nieustanne leczenie
chorego światopoglądu, dzięki regularnym mityngom w grupie, która
powstała w moim małym miasteczku.
To powolne, przez mój opór, przywracanie mi przez Miłującego Boga
zdrowego sposobu myślenia.
Starając się oddać to, co otrzymałem, przez wiele lat uczestniczyłem
w służbach AA na wszystkich chyba
możliwych poziomach. Starałem się
nieudolnie oddawać to, co dzięki AA
otrzymywałem. Przemierzałem przez
wiele lat z Przyjaciółmi Polskę
wzdłuż i wszerz. Służba ta pozwoliła
mi nie tylko uczyć się odpowiedzialności, ale bezlitośnie obnażała
moje braki, moje lenistwo, uczyła
mnie dialogu i pokory. To służba
innym alkoholikom, którzy wciąż
cierpieli, pozwoliła mi zobaczyć inny
świat, trzeźwy świat. Pozwoliła mi
być na mityngach w Niemczech,
Anglii, Hiszpanii czy w USA.
Pozwoliła mi reprezentować naszą
Wspólnotę, jako delegat narodowy,
dwukrotnie na Europejskim Mityngu
Służb AA we Frankfurcie w latach
dziewięćdziesiątych i dwukrotnie na
Światowym Mityngu Służb AA w
hiszpańskim Oviedo w 2002 roku i w
Nowym Jorku jesienią 2004 roku. A
także w historycznym I Wschodnioeuropejskim Mityngu Służb AA w
Warszawie. Niezapomniane chwile,
cudowne
wydarzenia,
wspaniali
ludzie. I wdzięczność za to, że spotkałem tak wielu z Was na wspólnej
Drodze ku Szczęśliwemu Przeznaczeniu.
Moje serce wypełnia teraz
wdzięczność Bogu za moje nowe
życie. Życie, w którym przełomem
był artykuł Wiktora O. Wdzięczność
Wiktorowi, że go popełnił, wdzięczność doktorowi Woronowiczowi, że
go zaniósł do redakcji „Polityki" i
inicjatorom pomysłu ponownego
wydania go, aby niósł posłanie
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nadziei tym alkoholikom, którzy
wciąż jeszcze cierpią.
Przecież to jest artykuł, który
uratował i zapewne może jeszcze

uratować niejedno ludzkie życie!
(Michał Ś).

Ingres nowego metropolity Katowickiego
Kościół Katowicki w
Uroczystość Chrystusa Króla
w niedzielę 20 listopada br.
w archikatedrze katowickiej
uroczyście podziękował Bogu za prawie 27 lat posługi
pasterskiej Księdza Arcybiskupa Damiana Zimonia. Odbyło się to podczas Mszy św.
o godz. 12.00. Ingres nowego
metropolity
Katowickiego
odbył się w sobotę 26 listopada br. o godz. 11.00 w archikatedrze Chrystusa Króla
w Katowicach. Został nim
dotychczasowy biskup tarnowski Wiktor Skworc. W
nawiązaniu do tego ważnego,
historycznego
wydarzenia,
warto przypomnieć czy też
przyswoić sobie kilka szczegółów z życia biskupa, który
wraca do swoich.
Biskup Wiktor Skworc (ur.
19.05.1948) pochodzi z Bielszowic,
dzielnicy Rudy Ślaskiej. Jest synem
Jerzego i Anny z domu Nandzik.
Ukończył Liceum Ogólnokształcące
w Rudzie Śląskiej, gdzie zdał maturę
w roku 1966. Następnie wstąpił do
Wyższego Śląskiego Seminarium
Duchownego, które miało wówczas
swoją siedzibę w Krakowie. Po trzecim roku studiów, odbył roczny staż
pracy w kopalni Walenty–Wawel w
Rudzie Śl. Obowiązek ten wprowadził
biskup katowicki Herbert Bednorz.
„Pracowałem w kopalni rok, pod
ziemią, na nocnej zmianie. Trzy
pierwsze miesiące chodziłem ze zmęczenia zygzakiem…” – wspomina bp
Skworc. „Cenię tamten czas, bo zbliżył mnie do doświadczeń człowieka
pracy, do którego nabrałem ogromnego szacunku.” Jako diakon wyjechał do Drezna (NRD), gdzie był
duszpasterzem polskiej młodzieży
pracującej w Dreźnie i Lipsku.
Święcenia kapłańskie przyjął 19
kwietnia 1973 r. w Katowicach.
Pracował jeszcze kilka miesięcy za

granicą, a od sierpnia 1973 roku jako
wikariusz parafii pw. św. Apostołów
Piotra i Pawła w Katowicach. W latach 1975 – 1980 pełnił funkcję sekretarza i kapelana biskupa katowickiego Herberta Bednorza, a od 1980
do 1992 był kanclerzem Kurii Diecezjalnej w Katowicach. Był jednym z
głównych organizatorów wizyty Jana
Pawła II w Katowicach w roku 1983.
Utworzył fundusz pomocy dla księży
misjonarzy. Przyczynił się do powstania w Katowicach klasztoru Sióstr
Karmelitanek i wybudowania domu
dla księży emerytów. W okresie stanu
wojennego tworzył wraz innymi i brał
udział w działalności Biskupiego
Komitetu Pomocy Więźniom i Internowanym, organizując wszechstronną
pomoc dla internowanych i więzionych oraz ich rodzin. W 1992 r. został
mianowany wikariuszem generalnym
i ekonomem archidiecezji katowickiej. W 1995 r. uzyskał doktorat z
historii Kościoła na ATK w Warszawie. Praca doktorska dotyczyła budownictwa kościołów w diecezji katowickiej w latach 1945 – 1989.
13 grudnia 1997 r. papież Jan
Paweł II mianował ks. Wiktora
Skworca biskupem tarnowskim.
Sakrę biskupią przyjął z rąk Ojca
Świętego 6 stycznia 1998 r. w bazylice św. Piotra w Rzymie. „To był
najważniejszy dzień w moim życiu” –
podkreśla bp Skworc. „Cały czas
mam przed oczami tę najważniejszą
chwilę, kiedy podchodzę do Jana
Pawła II, a on nakłada na moją głowę
swoje dłonie. I towarzyszącą mi świadomość olbrzymiej dozy zaufania
Ojca Świętego. Powierzył mi diecezję, która była mu tak bliska”.
Jako pasterz Kościoła tarnowskiego podjął wiele inicjatyw dynamizujących duszpasterstwo w diecezji. Za najważniejszy moment posługi w Tarnowie bp Skworc uważa
wizytę Jana Pawła II w Starym Sączu
w 1999 r. i dokonaną wtedy kanonizację bł. Kingi. Wokół „Ołtarza Papieskiego” powstało Diecezjalne Centrum Pielgrzymowania im. Jana Pawła
II. Kolejną inicjatywą bp. Skworca

była budowa w Tarnowie klauzurowego Klasztoru Sióstr Karmelitanek.
W trosce o duszpasterstwo w diecezji
powołał okręgi duszpasterskie, których centralnym ośrodkiem są kościoły z tytułem bazyliki mniejszej. Bp
Skworc doprowadził do utworzenia
samodzielnego Wydziału Teologicznego w Tarnowie, działającego w
strukturach Uniwersytetu Papieskiego
JPII w Krakowie. Podjął też wiele
inicjatyw charytatywnych, związanych z ośrodkami Caritas oraz prowadzonymi przez parafie i zakony.
Wspierał budowę stacjonarnego hospicjum w Tarnowie. Diecezja tarnowska od lat cieszy się największą
liczbą powołań kapłańskich w Polsce.
Każdego roku bp Skworc wysyłał do
pracy w krajach misyjnych, Europy
Zachodniej i na Wschód po kilku
kapłanów, w sumie jest ich ok. 150.
Można śmiało powiedzieć, że misje
stały się jedną z pasji biskupa tarnowskiego. W latach 2001-2011 jako
przewodniczący Komisji Misyjnej
Episkopatu Polski odwiedzał wiele
placówek misyjnych, organizował
rekolekcje dla misjonarzy oraz pomoc
finansową i duchową dla misji. Jest
członkiem rzymskiej Kongregacji ds.
Ewangelizacji Narodów. Bp Skworc
pełnił kilka innych funkcji zleconych
przez Konferencję Episkopatu: był
delegatem ds. Ruchu Światło-Życie
(1999-2004), przewodniczącym Rady
Ekonomicznej KEP (2004-2009). Jest
od lat zaangażowany w dialog z Kościołem katolickim w Niemczech i
nadal odpowiada za kontakty z biskupami niemieckimi z ramienia polskiego episkopatu. Aktualnie jest
także członkiem Kościelnej Komisji
Konkordatowej (od 2010) oraz delegatem KEP ds. działalności w Polsce
"Kirche in Not" (od 2004).
Wyzwaniem dla biskupa tarnowskiego była wiadomość, która
pojawiła się w 2006 roku, że w IPNie znajdują się materiały, z których
wynika, że w 1979 Służba Bezpieczeństwa PRL zarejestrowała ks.
Wiktora Skworca jako tajnego
współpracownika o pseudonimie
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Świętego”, powiedział abp. Damian
Zimoń tuż po otrzymaniu tej wiadomości. Abp Zimoń podkreślił, że bp.
Skworc przez swoje pochodzenie i
dotychczasową służbę kapłańską i
biskupią jest bardzo dobrze przygotowany do roli pasterza archidiecezji
katowickiej. My również powierzamy
Bogu naszego Arcybiskupa pamiętając w modlitwie o wszystkich naszych
kapłanach i całej boguszowickiej
wspólnocie, którą tworzymy.

„Dąbrowski”. Bp Skworc nie uchylił
się od konfrontacji z tymi dokumentami. W wywiadzie dla „Gościa Niedzielnego”
(40/2006)
stwierdził:
„Trzeba się zmierzyć z własnym życiorysem. Bo życiorys każdego duchownego, a zwłaszcza biskupa, powinien być przezroczysty”. Za tą
deklaracją poszły czyny. Biskup poprosił o zbadanie materiałów przez
historyków Andrzeja Grajewskiego i
ks. Jerzego Myszora. Efektem ich
pracy był obszerny artykuł w „Gościu
Niedzielnym” (45/2006), w którym
sprawa została wyjaśniona.

Herb Arcybiskupa Wiktora Skworca

Decyzja
Benedykta
XVI
otwiera nowy etap życia bp Wiktora

Skworca oraz nowy etap historii
archidiecezji katowickiej. „Wyrażam
osobistą radość z tej decyzji Ojca

ks. K. Błotko - proboszcz
(na podstawie wiara.pl / art. ks.
T. Jaklewicza)

XI Biesiada Charytatywna
W sobotę 26 listopada
nasz Zespół Charytatywny
zorganizował już po raz jedenasty „Biesiadę Charytatywną”.
Serdeczne podziękowania dla
tych wszystkich, którzy poprzez pomoc finansową oraz materialną przyczynili się do organizacji Biesiady, z
której dochód w wysokości 3 012 zł
przeznaczony został na dwójkę chorych dzieci z Gotartowic, które w
najbliższym czasie czeka bardzo poważna i kosztowna operacja.
Serdeczne Bóg zapłać:
− Pani Teresie Uchyła – Dyrektor
SP 16 z Boguszowic za udostępnienie sali,
− Panu Staszkowi Przeliorz – za
prowadzenie biesiady,
− Cukierni „KRÓL” – Rodzinom
Król i Dronszczyk,

-

Pani Danucie Potrawa
z Rodziną – Zakład
Wędliniarski

-

Pani Helenie Nalepa piekarnia „NALEPA”,
Zespołowi Muzycznemu – Kopalni „Jankowice”,
Państwu Henryce
i Wincentemu Mura,
Państwu Gabrieli
i Romanowi Szulc,
Państwu Bożenie i
Janowi Mura,
Państwu Zofii i Bernardowi Kania,
Państwu Michalskim,
Paniom w kuchni – Joannie
Szczygieł i Eugenii Kocjan,
Paniom z Zespołu Charytatywnego i ich mężom: Piotrowi
Mandryszowi, Stanisławowi Haręzie i Antoniemu Żelawskiemu

„POTRAWA”,

-

-

-

oraz wszystkim uczestnikom za
tak liczne przybycie, poprzez które
daliśmy wyraz naszej solidarności
z potrzebującymi naszej pomocy.

W imieniu organizatorów,
wdzięczna za pomoc „Bóg
zapłać” – Kornelia Mokry

ADORACJE STANOWE

PRZY ŻŁÓBKU
PANEWNICKIM 2012 — „KOŚCIÓŁ NASZYM DOMEM”
01.01.2012 r. Niedziela godz. 15.00
08.01.2012 r. Niedziela godz. 15.00
15.01.2012 r. Niedziela godz. 15.00

KOBIETY – Ks. Bp Józef Kupny
MINISTRANCI, KANDYDACI DO BIERZMOWANIA,
MŁODZIEŻ – Ks. Abp Wiktor Skworc
DZIECI – Ks. Bp Antoni Długosz

MĘŻCZYŹNI – Ks. Bp Józef Kupny
APOSTOLSTWO CHORYCH: samotni, emeryci, renciści,
29.01.2012 r. Niedziela godz. 15.00
(Msza św.) niepełnosprawni – Ks. Abp Wiktor Skworc
22.01.2012 r. Niedziela godz. 15.00
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Różaniec za prześladowanych
Szybko pędzący czas
pozwolił nam już zapomnieć
o październiku, który i w naszej parafii był okresem intensywnej modlitwy maryjnej
- nabożeństw różańcowych.
Każdego wieczoru gromadziliśmy się w naszej parafialnej
świątyni na wspólnej modlitwie. Swój udział w niej zaznaczyły również dzieci naszej parafii z ochotą podejmując wysiłek modlitwy w
intencji chrześcijan prześladowanych.
W tym roku „Mały Gość Niedzielny” zaproponował, by główną
intencją modlitw różańcowych dzieci
byli chrześcijanie prześladowani w
różnych częściach świata. W numerze
październikowym opublikował szereg
artykułów i ciekawostek dotyczących
sytuacji chrześcijan. Do gazetki dołączona została również mapa świata,
która miała pomóc w tej modlitwie.
Każdego dnia dzieci uczestniczące w
nabożeństwie różańcowym mogły
otrzymać w naszym kościele małą
naklejkę z zaznaczonym jednym krajem, miejscem, gdzie współcześnie
chrześcijanie są prześladowani. W
tych intencjach miały się też modlić, a
naklejkę umieścić w wyznaczonym
dla niej miejscu na mapie.
Wielu spośród naszych najmłodszych odpowiedziało na ten apel
i często można było zobaczyć ich na
różańcu. Na zakończenie miesiąca,
najgorliwsi z nich, potrafiący wykazać
się największą ilością zebranych naklejek przynieśli do kościoła swoje
„trofea”. W czasie mszy św. szkolnej,
10 listopada, specjalne wyróżnienia

i małe upominki otrzymali: Daniel
Adamski, Karol Adamski, Natalia
Adamska, Franciszek Araszczuk,
Natalia Baron, Anita Brawańska,
Julian Dorma, Patrycja Drąszczyk,
Krzysztof Gamoń, Bartłomiej Harnasz
Klara Kaczmarczyk, Małgorzata
Mandel, Mikołaj Mortka, Agata
Ostrzołek, Justyna Pawliczek, Karol
Skura, Szymon Szulik, Jakub Szymura, Magda Trojanowska, Izabela Woryna, Jessica Zawistowska oraz Klaudia Zwierzyńska.
Dziękujemy wszystkim, którzy
ten wysiłek modlitwy podjęli, zwłaszcza zaś rodzicom, bez których trudu
ich pociechy na pewno nie zdobyłyby
się na takowy wyczyn!
GRATULUJEMY!

Psalmem natchniony
Przenikasz i znasz mnie Panie,
wiesz kiedy śpię i wstaję,
świadomość tego, że jesteś
wciąż mi spokoju nie daje!
Jestem ułomnym grzesznikiem,
lecz bardzo pragnę zbawienia,
ciągle mym grzechem Cię ranię,
choć wiele rzeczy się zmienia.
Zło, które jest dookoła,
ciągle dotyka mą duszę,
staram się je odrzucać,
lecz ciągle przeżywam katusze.

ks. Wojtek

MYŚLI O PORANKU
***
Nasze myśli o poranku
chcą rozwinąć swoje krzydła
i szybować jak ptak,
który szuka swojego gniazda.
Każdy lgnie do miejsca,
gdzie może przeżywać
swoje marzenia
i czuć radość, że znów
jest częścią życia na Ziemi.
Stefania Gierłowska

Wiem, że Ty nikim nie gardzisz,
każdego przyzywasz do siebie,
obdarzasz miłością, pokojem
i czekasz cierpliwie w niebie.
Pomóż mi stać się lepszym,
daj mi dziś taką nadzieję,
że pójdę przez życie pewnie
i nigdy się już nie zachwieję !
Tak często Cię o coś proszę,
choć sam tak niewiele daję,
czy zechcesz mnie znowu wysłuchać ?
Ufać mi tylko zostaje.
Piotr Dmitrzak

Zaproszenie na spotkanie seniora
Rada Dzielnicy Boguszowice Stare zaprasza wszystkich seniorów
na tradycyjne spotkanie noworoczne
w sobotę 14 stycznia 2012 r. na godz. 14.00 do Szkoły Podstawowej Nr 16 w Boguszowicach.
Zaproszonymi seniorami są osoby, które ukończą w 2012 roku 75 lat (i osoby starsze).
zaprasza
Rada Dzielnicy Boguszowice Stare

serce ewangelii 15

 Kącik życzeń 
Zachęcamy wszystkich parafian do przesyłania
życzeń,
pozdrowień,
wyrazów
wdzięczności dla swoich bliskich, krewnych,
sąsiadów oraz znajomych, które następnie
umieścimy w tym kąciku. Życzenia można
przesyłać w wersji elektronicznej na adres
e-mail (serce_ewangelii@op.pl) lub dostarczyć
w wersji papierowej.
Wszystkim czytelnikom „Serca ewangelii” z okazji
Świąt Bożego Narodzenia pragnę złożyć życzenia:
zdrowia, szczęścia, błogosławieństwa Bożego, opieki
Matki Bożej oraz marzeń spełnienia w nadchodzącym
Nowym Roku 2012.

W stajeneczce narodzony Jezusie nasz malutki
Bądź przez wszystkich uwielbiony precz odrzućmy
nasze smutki.
Jakże wszechmoc Twoja wielka, że przed Tobą każdy
klęka,
Każdy pada na kolana, aby uczcić swego Pana.
Niechaj smutki idą precz, niechaj radość gości
w nas
Jezusowi malutkiemu kolędować nadszedł czas.
Już mieszkanie przystrojone, pachnie makiem i wanilią
Płoną świece zapalone, dziel opłatkiem się z rodziną.
Bóg się rodzi moc truchleje, w nas nadzieja rodzi się
Jak Bóg da za rok przy żłóbku
Wszyscy znów spotkamy się!
Maria Ignacek

Kącik Ministrancki
Listopad dla wszystkich jest raczej miesiącem
zadumy. Nie sprzyja również wycieczkom, bo bywa
zwykle dość chłodny, choć
w tym roku pogoda nieco
nas rozpieszczała. Dla
wspólnoty
ministrantów
był to jednak czas raczej
formacji niż zabawy, co
niniejszym chcieliśmy zreferować.
Warsztaty
dla ceremoniarzy
Ceremoniarz to nowa funkcja
liturgiczna, którą ustanowił Sobór
Watykański II. Jest osobą bezpośrednio odpowiedzialną za przebieg liturgii, nadzoruje i koordynuje poszczególne zadania ministrantów (niekoniecznie je wykonując). Jest czymś na
wzór suflera w teatrze, który podpowiada aktorom jak, gdzie i kiedy mają
„zagrać”, bądź dyrygenta, który czuwa nad całą orkiestrą, wcześniej odpowiednio ją przygotowując. Duszpasterstwo Ministrantów naszej diecezji
po raz pierwszy zorganizowało kurs,

przygotowujący do pełnienia tej roli w
parafii dla animatorów wspólnot ministranckich. W owym przedsięwzięciu wzięło udział dwóch naszych
animatorów: Jacek Korduła i Michał
Rosiński.
5 listopada udaliśmy się do naszego Seminarium. Godzina 9.00 zaczynamy. Po krótkim wstępie przeszliśmy od razu do nauki. Pierwszy
wykład poprowadził dla nas ks. Marek Długajczyk (ojciec duchowny
WŚSD) przedstawiając nam jak ważne, a zarazem trudne jest przeżywanie
liturgii pełniąc ową posługę. Po przerwie przystąpiliśmy do II części dotyczącej ksiąg liturgicznych w teorii.
Poznaliśmy budowę mszału, kalendarza liturgicznego i innych ksiąg potrzebnych przy pełnieniu funkcji ceremoniarza. Następnie mogliśmy
wziąć udział w „kleryckim życiu”
udając się na wspólny rachunek sumienia, odmawiając brewiarz, a w
końcu posilając się razem na stołówce. Ostatnim punktem programu była
praktyka odwołująca się do wcześniejszego warsztatu. Dowiedzieliśmy
się jak dobierać formularze do poszczególnych celebracji oraz jak i
kiedy używać innych ksiąg liturgicznych.

17 grudnia drugie spotkanie nt.
„współpracy ceremoniarza z proboszczem”, które poprowadzi ks. Andrzej
Suchoń, proboszcz parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Katowicach.

Ustanowienie nowych
animatorów
19 listopada br. w Krypcie Archikatedry Chrystusa Króla w Katowicach miało miejsce ustanowienie
nowych animatorów parafialnych
wspólnot ministranckich. Po ukończeniu kursu formacyjnego w ubiegłym roku, rocznym okresie próby,
pozytywnej opinii opiekuna oraz
weryfikacji na szczeblu diecezjalnym,
wspomnianego zaszczytu dostąpiło
także czterech naszych boguszowickich ministrantów. W grupie prawie
stu nowych animatorów znaleźli się:
Błażej Cichy, Aleksander Kowalczyk,
Grzegorz Krawczyk oraz Michał
Rosiński. Uroczystość poprzedzona
została krótkim dniem skupienia, a
samej Mszy Świętej o godz. 11.00
przewodniczył rektor Śląskiego Seminarium ks. dr Jerzy Paliński. Uczestniczyli w niej również księża opiekunowie, a także rodzice. Liczymy, że
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wspólnie świętować
wspomnienie naszego
głównego
patrona.
Tym razem nasze
spotkanie rozpoczęliśmy o godz. 17.00,
19-go listopada, uroczystą Mszą Św.,
podczas której do
Obchody ku czci
naszego grona zostało
św. Tarsycjusza – patrona
włączonych 3 nowych
ministrantów
(Wojministrantów
ciech Kamiński, RoW III wieku naszej ery, gdy
man Liszka i Paweł
prześladowanie chrześcijan było kweŚwiętowanie w Domu Parafialnym
Witkowiak), a 8 otrzystią „oczywistą”, za sprawą żyjącego
mało alby, znak stopfii. Zwycięzcą okazał się Karol Sku100 lat później papieża Damazego I,
nia „starszego ministranta” w naszych
ra. Serdecznie gratulujemy! Zostały
dowiadujemy się o pewnym młoszeregach. Wszyscy odnowiliśmy
także rozdane nagrody m. in. za
dzieńcu, zamordowanym w imię Jezunasze ministranckie przyrzeczenia.
„służbę” na różańcu oraz drobne
sa Ukrzyżowanego, akolicie naszego
Po Mszy Św. ministranci wraz z
upominki dla tych, dla których ten
Kościoła, który niósł Chrystusa do
rodzicami udali się do domu parafialdzień był jeszcze bardziej szczególny.
swoich uwięzionych braci w wierze.
nego, by tam dalej świętować. PodNa końcu przedstawiono prezentacje
Wyniesiony na ołtarze jako męczenczas spotkania nasi nowo przyjęci
dotyczące naszej internetowej strony
nik, św. Tarsycjusz zostaje patronem
bracia musieli „wkupić się” do wspólministranckiej oraz kilka zdjęć z nawszystkich młodzieńców, a także
noty, wykonując różne niespodziewaszych wycieczek.
Służby Liturgicznej.
ne zadania, mogące przydać się w
Chcemy podziękować wszystMy, ministranci, co roku grokryzysowych sytuacjach jak np. ubiekim za obecność, szczególnie osobom
madzimy się w listopadzie, aby
ranie swojego stroju na czas, czy
pomagającym nam w przygotowaniu
przeciąganie liny ze
całego przedsięwzięcia, księżom, na
swoim anima-torem.
czele z ks. Wojtkiem, rodzicom, aniNasi nowi „starsi
matorom i całej Służbie Liturgicznej.
ministranci”
wzięli
Niech kolejny rok będzie dla nas
udział w teleturnieju
rokiem jeszcze lepszej służby!
„1 z 8” odpowiadając
Zapraszamy na stronę interna pytania dotyczące
netową ministrantów naszej
Liturgii jak i naszego
parafii: www.mnspj.cba.pl
wspólnotowego życia.
Został również rozstrzygnięty konkurs
Przygotowali: an. Michał
zorganizowany
dla
Rosiński i ks. Wojtek Kamnaszych młodszych
urwisów
o
tytuł
czyk; zdjęcia: Michał Rosiński
„Buksa”
naszej
paraNasi nowi ministranci „wkupują się” do wspólnoty
nasi nowi animatorzy przyczynią się
do większego zaangażowania ministrantów w życie liturgiczne naszej
parafii i większej chwały Pana Boga
w czasie sprawowanych nabożeństw.
Życzymy wielu łask na drodze tej
odpowiedzialnej posługi i gratulujemy!

Ś w i ę t o P a t r o n a l n e W s p ó l n o t y D z i e c i Ma r y i
8 grudnia to już tradycyjne świętowanie Dzieci
Maryi, które w Uroczystość
Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny obchodzą swoje święto patronalne.
Jak co roku zgromadziliśmy się
wraz z naszymi rodzicami, rodzeństwem i najbliższymi na uroczystej
Mszy św. podczas, której każde
dziecko Maryi złożyło ślubowanie
wierności w pójściu za Maryją, by Ją
naśladować oraz każde otrzymało

medalik Niepokalanej na znak przynależności do Wspólnoty Dzieci Maryi
i naszej najlepszej Matki. Po Eucharystii wspólnie spotkaliśmy się w Domu
Parafialnym na wspólnym świętowaniu.
Na zakończenie kilka słów dotyczących Dogmatu o Niepokalanym
Poczęciu, który został wprowadzony
8.12.1864 przez papieża Piusa XI
bullą Ineffabilis Deus. Pisał on tak:
Ogłaszamy, orzekamy i określamy,
że nauka, która utrzymuje, iż Najświętsza Maryja Panna od pierwszej chwili swego poczęcia - mocą

szczególnej łaski i przywileju
wszechmocnego Boga, mocą przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego została zachowana nietknięta od
wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego, jest prawdą przez Boga
objawioną i dlatego wszyscy wierni
powinni w nią wytrwale i bez wahania wierzyć.
Maryja od momentu swojego
poczęcia została zachowana nie tylko
od wszelkiego grzechu, którego mogłaby się dopuścić, ale również od
dziedziczonego przez nas wszystkich
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Moment poświęcenia medalików Niepokalanej

grzechu pierworodnego.
Stało się tak, chociaż
jeszcze nie była wtedy
Matką Boga. Bóg jednak,
ze względu na przyszłe
zbawcze
wydarzenie
Zwiastowania, uchronił
Maryję przed grzesznością. Maryja była więc
poczęta w łasce uświęcającej, wolna od wszelkich
konsekwencji wynikających z grzechu pierworodnego (np. śmierci -

stąd w Kościele obchodzimy uroczystość Jej Wniebowzięcia, a nie śmierci). Przywilej ten nie miał tylko charakteru negatywnego - braku grzechu
pierworodnego; posiadał również
charakter pozytywny, który wyrażał
się pełnią łaski w życiu Maryi.
W tym dniu jesteśmy zwolnieni
z obowiązku uczestnictwa we Mszy
św. jednak jest zalecany udział w
Eucharystii.

Ks. Marcin

Przygotowanie do bierzmowania (2)
- poradnik dla młodzieży i rodziców
Zwyczaj parafialny (i nie
tylko) każe, by w trzeciej klasie gimnazjum pójść do
bierzmowania (podobnie jak
chrzci się dziecko wkrótce po
narodzinach, a posyła do
pierwszej komunii w II klasie
szkoły podstawowej). Zwyczaj jednak zwyczajem, ale
pewnie niejeden z młodych
ludzi stawia sobie pytanie:
czy muszę pójść do bierzmowania? Czy jest ono konieczne do zbawienia? Czy
rodzice powinni „zmuszać”
do bierzmowania?
Postawione tu pytania można
by zbanalizować i zgodnie z prawdą
odpowiedzieć na wszystkie trzy krótko: NIE. Nikt nie musi pójść do
bierzmowania, tak jak nie musi wierzyć w Boga i być chrześcijaninem.
Stąd także rodzice nie powinni „zmuszać” do bierzmowania, bo łaska Pana
Boga nie działa „na siłę”. Wreszcie
samo bierzmowanie do zbawienia
konieczne
nie
jest,
wystarczy
chrzest…
Potrzeba jednak trochę wyjaśnień. Bierzmowanie to sakrament, w
którym otrzymujemy dary Ducha
Świętego, a określonym celu. Aby
przyjęte przez nas chrześcijaństwo
mogło przełożyć się na dojrzałość
życia według wiary. Potrzebujemy tej
łaski, by być wiernymi Bogu i Ewangelii oraz móc pokazać to swoim
życiem. Bierzmowanie to pierwsza,
samodzielna deklaracja: „Jestem katolikiem, chcę być wierny Bogu”! To

jednocześnie przyjęcie odpowiedzialności, jaka się z tym wiąże - odpowiedzialności za własną wiarę i za
Kościół, który wszyscy tworzymy.
Chrzest otwiera przed nami bramy
nieba, ale tylko od naszej odpowiedzialności zależy, czy przez nie wejdziemy. Można by tę sytuację przyrównać do zakupu samochodu na
wypadek konieczności odbycia podróży. Ktoś, kto poprzestaje na
chrzcie, zachowuje się jak właściciel,
który postawił samochód pod domem,
by móc w razie czego zabrać kluczyki, wsiąść i rozpocząć podróż. To
lekkoduch spodziewający się, że kawałek blachy na czterech kółkach,
wystarczy do odbycia wspaniałej
podróży… Ten, kto przyjmuje dary
Ducha Świętego, podobny jest jednak
do kogoś, kto nie tylko dokonał zakupu, ale również dba o pojazd, robi
przeglądy, dba o konserwację i czystość, by spodziewana podróż nie
tylko była możliwa, ale przebiegała
również bez zakłóceń i niespodzianek.
Jednym słowem: jest właścicielem
ODPOWIEDZIALNYM! Przystąpienie do sakramentu bierzmowania jest
więc znakiem i wyrazem podjęcia
odpowiedzialności za własne chrześcijaństwo! Czy taką odpowiedzialność podjąć: odpowiedź pozostawiam
samym kandydatom…
Pozostaje oczywiście kwestia
tego, jakie stanowisko wobec bierzmowania dzieci powinni zająć rodzice. Oczywiście zakładam, że zależy
im, by tak jak oni sami, ich dorastające pociechy stały się odpowiedzialnymi za wiarę i Kościół. Widząc jednak, że młody „buntownik” kontestuje

ich stanowisko, może powinni pozwolić mu odczekać rok, albo dwa…
Bierzmowanie można przyjąć nawet
po setce… Ale jeśli nie przyjmie się
go jednocześnie z pragnieniem podjęcia odpowiedzialności, o której była
mowa, to szanse na jego owocność
będą bliskie zeru. A może warto zadać
sobie pytanie, czy aby przykład dawany przez nas, „dorosłych” chrześcijan, jest wzorem właściwym?

ks. Wojtek

Odchodzący Rok
Stary Rok powoli zdąża
do końca swojej drogi,
pragnie ustąpić miejsca
Nowemu z poczuciem,
że wykonał wszystko
z pożytkiem i miłością.
Przynosi w darze Nowemu
zapas sił, nadziei od serca.
Staruszek pragnie odpocząć
od nieustannej opieki
nad naszym życiem,
a my nie umiemy
docenić jego poświęcenia
zajęci troską
o swoją codzienność,
robimy rachunek naszych sumień
razem z nim.
Stefania Gierłowska
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Św. Mikołaj w parafii Boguszowickiej
Tradycyjnie już 6 grudnia
naszą parafię odwiedził wyjątkowy gość. Przybył do nas
z samego nieba, aby obdarować nas prezentami. Tym
gościem był św. Mikołaj, który swoje odwiedziny rozpoczął w naszym parafialnym
Kościele, gdzie spotkał się z
dziećmi zgromadzonymi na
roratach. Opowiedział nam
trochę o sobie i odpowiedział
na kilka pytań zadanych
przez dzieci. Na zakończenie
obdarował każdego z nas
słodkościami.
Po południu w asyście swoich
pomocników: dwóch aniołków i jednego diabełka odwiedził kilkanaście
domów, które w sposób szczególny
zaprosiły św. Mikołaja do siebie.
Radości nie było końca, zwłaszcza,
gdy udało się Mikołajowi przywieźć
te prezenty, o które dzieci prosiły w
swoich listach. Św. Mikołaj pragnie
podziękować tym, którzy go do siebie
zaprosili. Nasz wyjątkowy gość obiecał, że jak dzieci będą grzeczne to
znów odwiedzi nas 6 grudnia 2012r.
Na zakończenie warto przytoczyć kilka faktów z życia naszego
wyjątkowego gościa. Św. Mikołaj
urodził się w Patras w Grecji ok. 270
r. Był jedynym dzieckiem zamożnych
rodziców, uproszonym ich gorącymi
modłami. Od młodości wyróżniał się
nie tylko pobożnością, ale także uczuleniem na niedolę bliźnich. Po śmierci

rodziców, swoim znacznym majątkiem, chętnie dzielił się z potrzebującymi. Tak np. ułatwił zamążpójście
trzem córkom zubożałego szlachcica,
podrzucając im skrycie pieniądze.
Cuda, które czynił, przysparzały mu
większej jeszcze chwały. Kiedy cesarz
Konstantyn I Wielki skazał trzech
młodzieńców Miry na karę śmierci za
jakieś wykroczenie, nieproporcjonalne
do aż tak surowego wyroku, św. Mikołaj udał się osobiście do Konstantynopola, by uprosić dla swoich wiernych ułaskawienie. W czasie zarazy,
jaka nawiedziła także jego strony,
usługiwał zarażonym z narażeniem
własnego życia. Święty Mikołaj
uczestniczył także w pierwszym soborze powszechnym w Nicei (325), na
którym potępione zostały przez biskupów błędy Ariusza.

Po długich latach błogosławionych rządów Święty odszedł po nagrodę do Pana 6 grudnia (stało się to
między rokiem 345 a 352). Ciało
Świętego zostało pochowane ze czcią
w Mirze, gdzie przetrwało do roku
1087. Dnia 9 maja tegoż roku zostało
przewiezione do miasta włoskiego
Bari. Dnia 29 września 1089 roku
uroczyście poświęcił jego grobowiec
w bazylice wystawionej ku jego czci
papież bł. Urban II.
Postać Świętego, mimo braku
wiadomości o jego życiu, jest jedną z
najbardziej barwnych w hagiografii.
Jest patronem Grecji, Rusi, Antwerpii,
Berlina, Miry, Moskwy, Nowogrodu;
bednarzy, cukierników, dzieci, flisaków, jeńców, kupców, marynarzy,
młynarzy, notariuszy, panien, piekarzy, pielgrzymów, piwowarów, podróżnych, rybaków, sędziów, studentów, więźniów, żeglarzy.
W ikonografii św. Mikołaj
przedstawiany jest w stroju biskupa
rytu łacińskiego lub greckiego. Jego
atrybutami są m. in.: anioł, anioł z
mitrą, chleb, troje dzieci lub młodzieńców w cebrzyku, trzy jabłka,
trzy złote kule na księdze lub w dłoni
(posag, jaki według legendy podarował biednym pannom), pastorał, księga, kotwica, sakiewka z pieniędzmi,
trzy sakiewki, okręt, worek prezentów
(źródło: http://brewiarz.katolik.pl/
czytelnia/swieci)

ks. Marcin

Spotkanie adwentowe Ruchu Rodzin
Szensztackich
W sobotę 10 grudnia w
naszym kościele odbyło się
spotkanie adwentowe Ruchu
Rodzin Szensztackich, które
zgromadziło członków ruchu
z Radlina, Suszca, Rydułtów i
Boguszowic, w obecności
naszego ks. proboszcza K.
Błotko.
Rodzina Szensztacka przygotowuje się do 100- lecia zawarcia Przy-

mierza Miłości przez ojca
Kentenicha, które przypada w
2014 roku. Motto które prowadzi nas do roku 2014 brzmi:
Twoje przymierze – naszą
misją. Spotkanie adwentowe
rozpoczęło się o godz. 14.oo
Adoracją Najświętszego Sakramentu. Następnie ojciec
Arkadiusz Sosna odprawił
Mszę św. w intencji rodzin
szensztackich. Po zakończeniu
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Mszy św. siostra Celina wygłosiła
konferencje „Sanktuarium Kolebką
Świętości”. Temat konferencji nie był
przypadkowy gdyż rok od 18.10.2011
do 18.10.2012 jest w międzynarodowej rodzinie szensztackiej „Rokiem

Sanktuarium”.
Po spotkaniu integracyjnym
przy kawie i dobrym cieście na zakończenie spotkania adwentowego
siostra Celina poprowadziła medytację, o Sanktuarium.

Spotkanie
zakończyło
wspólną modlitwą i śpiewem.

się

G. Piecha

Dzień Seniora
w Gotartowicach
W październiku bieżącego roku Rada
Dzielnicy Gotartowice zorganizowała spotkanie dla najstarszych mieszkańców oraz par
małżeńskich, które w danym roku obchodzą
jubileusze 45, 50, 55 i 60 –lecia.
Uroczyste świętowanie rozpoczęła Przewodnicząca
Zarządu Dzielnicy Urszula Stajer, witając serdecznie
uczestników spotkania oraz zaproszonych gości. A zaszczycili nas swoją obecnością: Radni Miasta Rybnika pan Leszek Kuśka i Szymon Musioł, prezes OSP pan Piotr Tkocz,
przewodnicząca KGW pani Zofia Kamer, proboszcz parafii
św. Wawrzyńca ks. Bronisław Matysek, prezes Koła Emerytów pan Jan Zimończyk.

Zwycięzca turnieju skata Rafał Brożek
Rozgrywki, zorganizowane przez KS „U Walka” i Radę Dzielnicy odbyły się 1 grudnia 2011 r. Udział w turnieju
wzięło 15 zawodników, a zwycięzca otrzymał puchar ufundowany przez Przewodniczącą Zarządu Rady Dzielnicy
panią Urszulę Stajer. Najlepszym zawodnikiem okazał się
Rafał Brożek – KS „U Walka”. Drugie miejsce zajął gospodarz zawodów Walenty Stajer – KS „U Walka”. Na trzeciej
pozycji znalazł się Paweł Helis- Rybnik Zamysłów. Zajmowane miejsca nie są przypadkiem, ponieważ Rafał Brożek
systematycznie uprawia tę dziedzinę sportu w klubie, czego
wynikiem są osiągnięcia na szczeblu województwa i Polski.
Zachęcamy młodzież do uprawiania tego sportu.

Wiesława Hulim

1 % dla Filipka
Następnie, życzenia zdrowia oraz wszelkiej pomyślności złożyła Przewodnicząca Rady pani Mirela Szutka.
Najstarszym uczestnikom spotkania wręczono bombonierki, a pary małżeńskie zaproszono do pamiątkowego
zdjęcia.
Spotkanie odbywało się w miłej atmosferze. Wszystkich uczestników ugoszczono obiadem. Były towarzyskie
rozmowy i wspólne śpiewanie. Czas umilał występ wokalno- instrumentalny pana Pawła Korduły.

Turniej skata
Skat to gra w karty, która cieszy się dużą
popularnością szczególnie na Śląsku, przekazywana z pokolenia na pokolenie. Tradycyjnie,
bo już od 12 lat w KS „U Walka” rozgrywane
są zawody tej gry o Puchar Przewodniczącego
Zarządu Dzielnicy Gotartowice.

16 stycznia 2012 r Filipek skończy 4 latka.
Sam jeszcze nie chodzi, nie siedzi i nie mówi.
Ma uogólnioną wiotkość mięśni oraz zniekształconą przednią ścianę klatki piersiowej – „lejkowatą”.
Nasz syn ma bardzo obniżoną odporność, dysfagię, gotyckie podniebienie, jest opóźniony rozwojowo we wszystkich strefach oraz posiada atopowe
zapalenie skóry. Filipek nie ma odruchu ssania
oraz gryzienia, przez co jada tylko miksowane posiłki. Pieniążki, które uda się nam zebrać zostaną
przekazane na rehabilitację, sprzęt medyczny,
specjalistyczne leczenie oraz wyjazdy na turnusy
rehabilitacyjne, gdzie koszt 1 takiego wyjazdu to
cena od 4 600 zł wzwyż.
Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”
Nr krs: 0000037904
Informacje uzupełniające
Cel 1 %: Filip Kuczera, nr 9217
Do przekazania darowizny:
Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”
Ul. Łomiańska 5, 01 – 685 Warszawa
41 1240 1037 1111 0010 1321 9362
darowizna na rzecz Filipa Kuczera
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B A R B Ó R K A w S P n r 1 6 w B o g u s z o wi c a c h
Tradycją stało się organizowanie w naszej
szkole uroczystej akademii z okazji Dnia Górnika. W tym roku spotkanie zorganizowano w
piątek w godzinach popołudniowych i jak co
roku nasza społeczność nie zawiodła i licznie
przybyła na akademię.

W uroczystości oprócz naszych szanownych górników
wzięli udział nasi radni: pani A. Gruszka oraz pan J. Mura.
Nie zabrakło również dyrektorów sąsiednich szkół, przedszkoli, Domów Kultury, przedstawicieli Rady Dzielnicy
oraz Rady Rodziców.
Tegoroczna barbórka przebiegała pod hasłem „Gotujemy po Śląsku”. Uczniowie naszej szkoły przypomnieli
wszystkim jak to dawniej gotowano żur, kiszono kapustę
czy piekło chleb.
Usłyszeliśmy w gwarze śląskiej bajkę o koziczkach.
Podziwiano również tańce śląskie, słuchano wierszyków o
pracy górników w wykonaniu naszych najmłodszych

uczniów. Całą uroczystość przeplatały piosenki śląskie w
wykonaniu chórku szkolnego oraz solistów naszej szkoły.
Dzięki Radzie Rodziców nie zabrakło śląskiego kołocza, chleba ze smalcem i kiszonych ogórków.
Dziękujemy wszystkim przybyłym górnikom i ich
małżonkom a szczególnie tym, którzy zjawili się w odświętnych górniczych mundurach podkreślając w ten sposób
wagę tego naszego święta. Dziękujemy rodzicom, dziadkom
i wszystkim przyjaciołom szkoły, którzy są zawsze z nami.
W tym roku nasza szkoła otrzymała z ramienia Ministerstwa
Edukacji Narodowej tytuł „Szkoła Odkrywców Talentów”
i tym bardziej cieszymy się, że nasi uczniowie mogą zaprezentować swoje zdolności i talenty również w środowisku
lokalnym.
My pielęgnujemy nasze śląskie tradycje i już teraz zapraszamy wszystkich na Barbórkę w przyszłym roku.

Dyrekcja SP 16

O powstaniu Jedłownika
Podania są odbiciem
mentalności prostego ludu,
który je tworzył. Opowiadają
o wyjątkowych zdarzeniach i
tłumaczą ich przyczynę oraz
skutek. W naszym regionie
też nie brak ciekawych podań. Oto te o powstaniu kościołów w naszej okolicy.
Książę Polan, Bolko, wybrał się
na polowanie do naszej prastarej krainy Gołęszyców na Śląsku. Wokół
rozciągały się ogromne bory, a tylko z
rzadka można było napotkać ukryte w
nich małe osady. Księciu towarzyszyła drużyna, składająca się z kilkudziesięciu wojów. On na swym rosłym
wierzchowcu jechał na przedzie i
żaden z jego drużynników nie odważył się wyprzedzić na polowaniu swe-

go pana. Nastał chłodny dzień, wkrótce spodziewano się zimy, więc była to
najodpowiedniejsza pora na ubicie
grubszego zwierza na dworskie stoły.
Na dane hasło wszyscy ruszyli
za panem w knieję. Nagle książę zauważył spłoszonego dużego jelenia.
Trzymał już łuk gotowy do strzału i
wymierzył celnie wprost w łopatkę
migającego przed nim zwierzęcia.
Kozioł na chwilę przystanął, spojrzał
za siebie, a widząc pogoń, podjął
ucieczkę. Książę zsiadł z konia niepotrzebnego mu w gęstwinie leśnej,
podał go swemu pachołkowi, a sam
pobiegł za jeleniem. Ten, młody i
silny, umykał raźno przed pościgiem,
ale książę nie dał za wygraną i biegł,
nie tracąc zwierzęcia z oczu. Patrzył
wciąż w jego biały ogonek, bo sierść
pod zimę była już szara, podobna do

pni drzew. Księciu zdawało się, że
zwierzę słabnie i lada chwila upadnie,
więc nie zaprzestał pościgu. Nawet
nie zauważył śniegu, pierwszego w
tym roku, padającego wielkimi płatkami. Śnieg pokrył poszycie leśne i
uciekający jeleń stawał się coraz
mniej widoczny, bo biały trójkąt w
zadzie kozła zrównał się kolorem ze
śniegiem i w pewnym momencie
zwierzę jakby się rozpłynęło.
Stało się to w czasie, gdy książę
poczuł ogromne zmęczenie, więc
oparł się o najbliższe drzewo, a serce
waliło mu w piersi tak mocno, że nie
mógł ustać na nogach i osunął się na
ziemię. Gdy doszedł do siebie, spostrzegł, że świat ogarnia coraz gęstszy
mrok. Poczuł się nieswojo, gdy nie
dostrzegł dookoła siebie żadnego ze
swych druhów, a do tego poczuł silny
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głód i pragnienie. Zrozumiał, że stracił rachubę czasu i zabłąkał się w tym
wielkim, ciemnym lesie. Prędko wyciągnął rękę po róg myśliwski, by
zadąć o pomoc, ale go nie namacał.
Zgubił go, gdy przedzierał się przez
leśne chaszcze. Zląkł się nie na żarty,
więc złożył ręce w tubę i zaczął wzywać pomocy, ile jeszcze miał sił w
płucach, ale odpowiedziało mu tylko
echo. Ze strachu upadł na kolana i
złożył ręce do modlitwy, ale nie dało
mu to ukojenia, więc podniósł rękę do
góry i uroczystym głosem złożył sło-

wa przysięgi, że jak Bóg go uratuje, to
w tym oto miejscu założy nową wioskę z kościółkiem w miejscu jodły,
pod którą klęczy.
Ledwo wypowiedział ostatnie
słowa przysięgi, usłyszał za sobą
głosy rogów, potem ujadanie psów,
wreszcie zobaczył swoich wiernych
towarzyszy. Został uratowany.
Wtem jeden z wojów dostrzegł
na śniegu ślady krwi, a niewiele kroków dalej świeżo ubitego jelenia.
Mieczem podciął mu szyję, by wyciekła z niego krew. Drudzy zawiesili go

na drążku i zanieśli ku innej upolowanej zwierzynie. Książę widząc swych
druhów, odzyskał siły i uszczęśliwiony wrócił do obozu.
Kniaź dochował przysięgi i niedługo potem stanęła osada z kościołem pośrodku. Legenda głosi, że był
to pierwszy kościół w okolicy, wcześniejszy niż kościół w pobliskim Wodzisławiu. Od jodły, pod którą książę
złożył przysięgę, wieś nazwano: Jedłownik.

Helena Białecka

Przedsiębiorczość parafian boguszowickich
Przeglądając
zasoby
Śląskiej Biblioteki Cyfrowej
natrafiłem na ciekawą dla
każdego interesującego się
historią Księgę Adresową z
1914 r. obejmującą m.in.
Górny Śląsk.1 Zainteresowałem się przy tym wielką
przedsiębiorczością naszych
przodków odnotowaną w tej
Księdze. Przedstawiam charakterystykę poszczególnych
miejscowości w tym względzie. Czytając artykuł wielu
naszych parafian z pewnością odnajdzie wśród prezentowanych
przedsiębiorców
swoich dalekich, czasem już
zapomnianych przodków.
Boguszowice zostały przestawione jako wieś z dworem rycerskim.
Naczelnikiem gminy był Adolf Buchalik, właścicielem dworu Marcin
Hermann. Boguszowice liczyły 1250
mieszkańców. Sąd okręgowy właściwy dla Boguszowic znajdował się w
Rybniku, sąd krajowy w Raciborzu.
Był tu katolicki Kościół, katolicka
szkoła i ochotnicza straż pożarna.
Najbliższy dworzec kolei żelaznej
znajdował się w Rybniku, poczta i
telefon na Paruszowcu.
W Boguszowicach funkcjonowały dwie karczmy – Pawła Oczadłego i Konstantego Rojka. Malarzem
był Emil Rojek. Wypieki prowadziły
1

W oryginale Adreβbuch Oberschlesien, Russisch-Polen, Oest.-Schlesien
1914/15, Druck und Verlag: Neumanns Stadtbuchdruckerei, Gleiwitz.

dwie piekarnie – Hermana Proby i
Pawła Teichmana. Sprawami finansowymi zajmował się Boguszowicki
Związek Oszczędnościowo-Pożyczkowy. Konstanty Rojek handlował
materiałem opałowym. Zajmował się
także wespół z Franciszkiem Konskiem rybactwem. Rzeźnictwo prowadzili Franciszek Rojek i Emil Szostek. Istniał także zakład fryzjerski
prowadzony przez Hermana Schmidta. Ogrodnictwo prowadził Paweł
Teichmann. Usługi kowalskie świadczyło dwóch kowali – Wincenty Malina i Teodor Siemianowski. Krawcem
był Konstanty Motyka. Buty naprawiało czterech szewców – Filip Kolarczyk, Leopold Oleś, Wawrzyn Oleś
i Paweł Wałach. Istniały cztery sklepy
kolonialne prowadzone przez Jana
Kanię, Konstantego Motykę, Hermana
Probę i Pawła Tejchmana. Usługi
kołodziejskie świadczył J. Przeliorz.
Raszowiec liczył wtedy 48
mieszkańców. Osobą bardzo przedsiębiorczą była wdowa po Ludwiku
Zgrzendku - Joanna Zgrzendek.
Uprawiała ona rybactwo. Prowadziła
też sklep kolonialny, sklep z materiałami budowlanymi, tartak i cegielnię.2

Gotartowice odnotowane zostały jako wieś i dominium. Należała do
nich także Gotartowicka Huta. Dzierżawczynią dominium (dworu) była
Helena Knobel. Gotartowice liczyły
1150 mieszkańców. Funkcję naczelnika gminy sprawował Szymura. Sąd
okręgowy właściwy dla Gotartowic
znajdował się w Rybniku, sąd krajowy w Raciborzu. Działała też ochotnicza straż pożarna. Stacja kolei żelaznej, poczta i telefon były osiągalne
na Paruszowcu.
Istniały tu dwie karczmy prowadzone przez Franciszka Buchalika i
Jana Zimończyka. Piekarnia należała
do Marty Wilczek. Działalność finansową prowadziła kasa oszczędnościowo-pożyczkowa.
Właścicielem
emalierni mającej nazwę: „Zakład
Emalierski Gotartowice” był Maksymilian Kaspar. Rzeźnictwem zajmowali się A. Kluger i Anna Szymura.
Przy zakładzie emalierskim funkcjonował tartak. Przemiału zboża dokonywano w młynie wodnym, których
właścicielem był Franciszek Konsek.
We wsi istniały cztery sklepy kolonialne, które należały do A. Pierchała,
Marii Smołka, Marty Wilczek i Joanny Zgrzendek.

2

Joanna Zgrzendek sprzedała swoją
posiadłość w 1919 r. Juliannie Zimończykowej, późniejszej żonie Marcina Grzelaka oraz Franciszkowi
i Marcie Marciszom z Boguszowic.
W listopadzie 1919 r. postawili oni w
Urzędzie Katastralnym w Rybniku
wniosek o pomiar poszczególnych
parceli wchodzących w skład gospodarstwa, którym podzielili się po
połowie. Za pomiar zapłacili 700
marek. Marciszowie przejęli również
dom mieszkalny i zabudowania go-

spodarcze. Zamieszkali oni na Raszowcu.
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Czwartek – 29.12.2011r.

Intencje
mszalne
Niedziela – 25.12.2011r.
7.oo
8.3o
10.oo

11.3o

16.oo

UROCZYSTOŚĆ
NARODZENIA PAŃSKIEGO

Za parafian
W intencji wszystkich, którzy podjęli Duchową
Adopcję
Do Opatrzności Bożej z okazji 50 rocznicy urodzin
Leona Kubiaka z Gotartowic, z podz. za otrzymane
łaski z prośbą o dalsze. TD.
Do Opatrzności Bożej z okazji 30 rocznicy ślubu
Haliny i Lesława Wójcik z Boguszowic, z podz. za
otrzymane łaski z prośbą o dalsze. TD.
Chrzest: Wiktoria Nadia Lisińska
Do Opatrzności Bożej z okazji 18 rocznicy urodzin
Aleksandry Lubszczyk, z podz. za otrzymane łaski
z prośbą o dalsze.
Chrzest: Stanisław Żak

Poniedziałek – 26.12.2011r.
7.oo
8.3o
10.oo
11.3o
14.3o

16.oo

Za parafian
1/+Edward Kula – na pamiątkę urodzin (Got)
2/+Teodor Stajer, żona Helena (Got)
+Józef i Anna Frelich, córka Longina, syn Herbert,
zięć Eugeniusz
+Krystyna Musiolik, 2 rocznica, mąż Robert (Bog)
Do Opatrzności Bożej z okazji urodzin Bogusławy
Wieczorek oraz w intencji dzieci z rodzinami,
z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze. TD
1/+Benedykt Liszka, 10 rocznica (Bog)
2/ Do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo
MB Nieustającej Pomocy w intencji Anny i Dariusza Suchorab z okazji 25 rocznicy ślubu oraz o Boże błogosławieństwo dla dzieci. TD.

Wtorek – 27.12.2011r.
7.oo

17.oo

9.oo
17.oo

ŚWIĘTO ŚW. JANA,
APOSTOŁA I EWNGELISTY

1/+Bernadeta Lewandowska, 2 rocznica, mąż Zenon, rodziców z obu stron
2/intencja wolna
1/ Apostolat Maryjny i Akcja Katolicka
2/+Józef Mandel, 2 żony, Józef syn, córka Maria,
zięć Alojzy, wnuczka Barbara, Konstanty Liszka,
żona Anna, syn Roman

Środa – 28.12.2011r.
7.oo

ŚWIĘTO
ŚW. SZCZEPANA

ŚWIĘTO ŚWIĘTYCH
MŁODZIANKÓW

1/+Brunon Konsek (Bog)
2/ Do Op.B. z okazji 60 rocznicy urodzin Aleksandry Lepczyńskiej z podz. za otrzymane łaski
z prośbą o dalsze. TD.
Msza św. w intencji dzieci
1/+Luiza Zawadzki
2/+Roman Ochojski, żona Berta (Rasz)

7.oo

14.3o

17.oo

1/ Do Opatrzności Bożej w intencji Reginy Gembalczyk z okazji 90 rocznicy urodzin, z podz. za
otrzymane łaski z prośbą o dalsze oraz w intencji
dzieci z rodzinami. TD.
2/+Agata Matuszczyk, 30-ty dzień(Got)
Do Opatrzności Bożej z okazji 45 lat małżeństwa
Janiny i Henryka Konsek, z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze oraz w intencji córek z rodzinami. TD.
1/+Jadwiga Cyrulik, Franciszek mąż, córka Alina,
rodziców z obu stron
2/+Janusz Kubański (Bog)

Piątek – 30.12.2011r.
7.oo
17.oo

ŚWIĘTO ŚW. RODZINY
JEZUSA, MARYI I JÓZEFA

1/+Aniela Tokarska, mąż Leon, syn Zbigniew (Bog)
2/intencja wolna
MSZA WSPÓLNA:
+Berta Matuszczyk, mąż Dominik, syn Paweł,
córki Gabriela i Regina, dziadków z obu stron
+Aniela i Jan Skiba, rodziców z obu stron, Rufin
Szip (Bog)
+Waleska i Walter Pawlas, Jan Zieliński (Got)
+Stanisław Skiba, 3 rocznica, synowa Marzena,
7 rocznica
+Matthias Błażewicz (Bog)
+Konstanty Kornas, Bernard i Herbert synowie,
pokrewieństwo Kornas i Balcer (Bog)
+Jan Cyran, żona Weronika, brat Ludwik, syn
Stanisław, córka Bronisława (Bog)
+Małgorzata Motyka, mąż Józef, syn Ignacy (Bog)
+Alfred Lempa (Got)
+Franciszek Henich, żona Albertyna, synowa Elżbieta (Got)
+Wincenty Kula, 2 żony (Got)
+Stanisław Kula, żona Aniela, synowie Józef
i Sytanisław, Elżbieta Leśnik, Paweł Rojek, Józef
Zaik, żona Jadwiga, córka Weronika, zięciowie Mirosław i Kazimierz (Bog)
+Barbara Kamer, mąż Henryk, Ryszard syn (Got)
+Wincenty Kula, 2 żony(Got)
+Stanisław Kuśka, żona Maria, rodziców z obu
stron (Bog)
+Elżbieta i Franciszek Stajer, rodziców z obu stron,
rodzeństwo (Got)
+Ryszard Buchalik, Anna Szotek, mąż Aleksander,
syn Antoni, pokrewieństwo (Bog)
+Franciszek Szymura, żona Zofia, córka Otylia,
(Bog)
+Anastazja Sobik, mąż Franciszek, syn Hubert,
Stefan Szymura, Irena Kluger(Got)
+Alojzy Kluger, żona Anna, syn Alojzy, córka
Marta, zięć Franciszek,
+Antoni Głownik, żona Łucja, Józef Waler, żona
Maria,
+Alojzy Dziwoki, rodziców z obu stron(Rasz)
+Walenty Mucha, 3 rocznica
+Alojzy Pustołka, z okazji urodzin, żona Aniela,
rodziców z obu stron, (Bog)
+Eryk Kula, żona Klaudia, rodziców z obu stron (Got)
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+Tadeusz Kokoszka, rodziców, Albert Szyroki,
Zofia żona, 3 zięciów (Bog)
+Albert Kuczera, żona Waleska, Maria Fizia (Bog)
+Jadwiga Romańska, mąż Rajmund (Bog)
+Zofia i Maksymilian Stronczek, syn Jan,
+Alojzy Zniszczoł, Matylda i Józef Zniszczoł,
Paweł i Anastazja Gruszka (Bog)
+Antoni Brzezinka, Helena żona (Bog)
+Hieronim Sobik, 5 rocznica, Antoni Piecha, żona
Franciszka, syn Serafin, Gertruda Piecha, Filip Sobik, Eufemia żona, 2 siostry, 2 braci, Erna Cichos,
mąż Zygfryd
+Sylwester Piontek (Got)
+Helena i Józef Figas, Franciszek Figas, 2 żony,
Marta Piecha, 2 mężów, Gertruda Zając, mąż Zygfryd, Stanisław Łaszczeweski, żona Apolonia, Alojzy Kloch, Józef Feliks, Elfryda Przeliorz, mąż Eryk,
Henryk Górski, Franciszek Zimoń, żona Anna
+Henryk Musiolik,
+Maksymilian Marczyk, rodziców z obu stron
+Gertruda Salamon, 12 rocznica (Bog)
+Edward Radler, 11 rocznica (Bog)
+Józef Smołka – zamiast kwiatów od sąsiadki
Heleny (Bog)
+Maria Zimończyk – zamiast kwiatów od sąsiadki
Bernadety (Bog)
+Berta Steblok, mąż Jan, Łucja Kozik, mąż Karol,
syn Eugeniusz, pokrewieństwo z obu stron, za dusze w czyśćcu cierpiące
+Łucja Sobik, 5 rocznica
+Jan Sobik – na pamiątkę urodzin, żona Maria, syn
Jan i Antoni, córka Jadwiga Konsek, wnuk Stanisław Sobik, Amalia Studnik, zięć Antoni Kąsek,
Antoni Bąk, 2 żony, pokrewieństwo Bąk (Bog)
+Gertruda Niesporek – na pamiątkę urodzin
+Paweł Wiaterek, żona Paulina, Zofia Sobik, mąż
Brunon, dusze w czyśćcu cierpiące(Got)
+Marta Dziurok – zamiast kwiatów od rodzin
Szensztackich

2/Genowefa Buchalik, rodzice Antoni i Maria,
Józef Buchalik (Got)

Środa – 04.01.2012r.
7.oo
17.oo

Czwartek – 05.01.2012r.
7.oo

12.oo
17.oo

17.oo

1/+Gertruda Mazur, mąż Joachim, rodziców z obu
stron (Bog)
2/intencja wolna
1/ Za parafian

Niedziela – 01.01.2012r.
7.oo
8.3o
10.oo
11.3o
16.oo

za parafian
+Sławiczek Stanisław, 30-ty dzień po śmierci
+Maria Zimończyk, 30-ty dzień po śmierci
+Leokadia Podleśny (Bog)
+Tomasz Ignacek (Bog)

7.oo
8.3o
10.oo
15.3o

16.oo

17.oo

1/intencja wolna
2/intencja wolna
1/+Brunon Wiaterek, 1 rocznica
2/+Franciszek Smołka, żona Irena (Bog)

Wtorek – 03.01.2012r.
7.oo
17.oo

1/+Waleska Zieleźny, 30-ty dzień po śmierci
2/intencja wolna
1/+Aleksander Grzybek

Za Parafian
+Józef Waliczek, 24 rocznica, żona Berta, Arkadiusz Olma, 14 rocznica
+Alfred Piontek, zięć Marian (Bog)
Wynagrodzenie NSPJ i NSM za grzechy świata
oraz w intencji członków SH, kapłanów naszej parafii i + ks. Józefa
1/ Do NSPJ w intencji rodzin wielodzietnych i
czcicieli NSPJ
2/+Stanisław Rabajczyk, 1 rocznica, Wincenty
Palarz zamiast kwiatów od sąsiadki(Bog)

Sobota – 07.01.2012r.
7.oo
17.oo

1/+Roman Konsek, żona Elżbieta (Bog)
2/ Za parafian
1/ W intencji rodziny Bulanda, w intencji córek
z rodzinami, oraz + Telesfor, Walentyna i Małgorzata Stokowy
2/+Edward Oleś, 1 rocznica
3/+Henryk Przeliorz, 13 rocznica (Rasz)

Niedziela – 08.01.2012r.
7.oo
8.3o
10.oo
11.3o
16.oo

Poniedziałek – 02.01.2012r.
7.oo

1/ Na cześć Chrystusa Najwyższego Arcykapłana
za wszystkich biskupów, kapłanów, kleryków,
zgromadzenia zakonne oraz o nowe powołania kapłańskie i zakonne – zamawia Raszowiec
2/+Wiesław Kazana, rodzice Franciszek i Helena
Kazana, Michał i Rozalia Kazana (Bog)
Ślub: Paulina Chmielowiec – Marcin Zniszczoł
1/+Stanisław Hołowacz, 1 rocznica
2/+Eugeniusz Nieszporek, 1 rocznica

Piątek – 06.01.2012r.

Sobota – 31 12.2011r.
7.oo

1/+Wincenty Palarz, 30-ty dzień po śmierci
2/+Grzegorz Drzężla, 30-ty dzień(Bog)
1/+Kazimierz Marzec, 1 rocznica
2/+Elżbieta Tarnawska (Bog)

+Janina Krupa (Bog)
+Jan i Katarzyna Zawadzki (Rasz)
+Jadwiga i Roman Muras, rodziców z obu stron
(Rasz)
+ks. Józef
Do Opatrzności Bożej z okazji 60 rocznicy urodzin
Antoniego Żelawskiego oraz z okazji urodzin córki
Moniki z Gotartowic, z podz. za otrzymane łaski
z prośbą o dalsze. TD.

Poniedziałek – 09.01.2012r.
7.oo
17.oo

1/+Zofia Piksa, mąż Teofil, Alojzy syn (Bog)
2/+Maria Sojka, 3 rocznica, mąż Alfons (Got)
1/+Jan Szulik, 1 rocznica
2/+Pelagia Ogierman na pamiątkę urodzin (Bog)

Wtorek – 10.01.2012r.
7.oo

1/+Honorata Wrona, mąż Stefan, Helena i Stanisław Michta
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17.oo

2/+Henryk Goroll, 30-ty dzień (Got)
1/+Emil Klaja (Bog)
2/+Anna Sobik, mąż Piotr, córka Anna (Got)

17.oo

1/+Małgorzata Grzybek, Rufin i Monika Grzybek,
za zmarłych z pokrewieństwa
2/+Kazimierz Benisz, żona Bronisława (Got)

Środa – 11.01.2012r.

Wtorek – 17.01.2012r.

7.oo

7.oo

17.oo

1/+Zofia i Robert Pierchała, Zygfryd Merkel, Dariusz Raźny
2/+Wiesław Spałek (Bog)
1/+Kazimierz Błoch, rodzice (Bog)
2/+Marta Motyka, mąż Paweł, Maria i Izydor Bochenek, Helena i Wiktor Wita, Anna Tomecka
(Bog)

17.oo

Środa – 18.01.2012r.

Czwartek – 12.01.2012r.

7.oo

7.oo
17.oo

17.oo

Intencja wolna
1/+Antoni Gajda, żona Aniela, Dionizy Maciończyk, Anna i Roman Smołka (Bog)
2/+Walenty Przeliorz, 15 rocznica (Bog)
3/+Czesław Maciończyk, ojciec Jan, Norbert Borys, Elżbieta Borys, syn Tadeusz (Bog)

17.oo

1/+Robert Korduła, żona Marta, 2 synów, Maria
Maciończyk, mąż Józef (Bog)
2/+Emil Szymura, rodziców z obu stron, Alojzy
Kula
1/+Łucja i Jadwiga Ostrzołek, mąż Józef, synowie
Szymon i Alojzy (Bog)
2/+Stefan Pawela, 4 rocznica, rodziców (Bog)

7.oo

17.oo

13.oo
17.oo

1/+Sonia Trybuś, Alfred Konsek, Edward Trybuś,
25 rocznica (Bog)
2/+Albert Zimończyk, 37 rocznica, Anna żona, syn
Antoni, rodziców (Bog)
Ślub: Katarzyna Klejnot – Łukasz Król
1/+Bolesław Witala (Bog)
2/+Alojzy Gruszczyk, żona Zofia (Bog)

7.oo

17.oo
18.1o

11.3o

14.15
16.oo

+Alozy Zniszczoł, syn Roman (Bog)
+Alojzy Kula, rodziców z obu stron (Got)
1/+Aniela Nowok, 6 rocznica (Bog)
2/ Do Opatrzności Bożej z okazji 18 rocznicy urodzin Beaty Sztwiorok, z podziękowaniem za
otrzymane łaski z prośbą o dalsze.
Do Opatrzności Bożej i MB Cudownego Medalika
z okazji 45 lat małżeństwa Heleny i Józefa Stoszko,
z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze oraz w
intencji synów z rodzinami. TD
Chrzty i roczki: Łukasz Żabicki, Jacek Tytko, Hanna Urbaczka, Maja Stachoń, Natalia Polok
Do Opatrzności Bożej z okazji 65 rocznicy urodzin
Jana Szweter oraz w intencji siostry bliźniaczki
Bronisławy Śmieszek, z podz. za otrzymane łaski z
prośbą o dalsze. TD

Poniedziałek – 16.01.2012r.
7.oo

1/+Zofia Turczyk, 3 rocznica, syn Bogdan, 8 rocznica (Bog)
2/+Ernest Matuszczyk, 7 rocznica śmierci

1/+Maria Słowik, 10 rocznica, Janina i Alojzy
Sobik (Bog)
2/ Za członków Różańca, którzy w ubiegłym roku
odeszli do Pana
1/+Ryszard Werber, żona Monika
2/+Edward Sobik, 30-ty dzień(Got)
Studium przedmałżeńskie

Sobota – 21.01.21012r.
7.oo

Niedziela – 15.01.2012r.
7.oo
8.3o
10.oo

1/+Maria Malina, mąż Teofil, córka Helena, syn
Alojzy, żona Marta, syn Walenty, żona Matylda,
wnuk Henryk, dusze w czyśćcu cierpiące (Bog)
2/+Franciszek Smyczek, rodziców z obu stron,
Stanisława Kołczyk (Got)
1/+Bolesław Szymura, 1 rocznica
2/+Paweł Pierchała, żona Otylia (Bog)

Piątek – 20.01.2012r.

Sobota – 14.01.2012r.
7.oo

1/+Stanisław Kubiak – 30 dzień po śmierci
2/intencja wolna
1/+Piotr Nowak, 5 rocznica (Rasz)
2/+Piotr Smyczek, żona Maria, Paweł Maciejończyk, żona Zofia (Bog)

Czwartek – 19.01.2012r.

Piątek – 13.01.2012r.
7.oo

1/+Roman Ciemięga, żona Stefania (Got)
2/+Urszula Oleś (Got)
1/+Franciszka Kossak, mąż Eugeniusz, Gertruda
Kania, mąż Jan (Bog)
2/+Eugeniusz Kostek, Alfred Torbicki (Bog)

12.oo
17.oo

1/+Adam Szydłowski, Henryk Szyroki, rodziców,
dziadków (Bog)
2/+Zofia Juraszczyk, 12 rocznica, mąż Antoni,
rodziców z obu stron (Bog)
Ślub: Agnieszka Tudzież – Jacek Goleśny
1/+Dorota Szczotka, w rocznicę śmierci, mąż Alojzy (Bog)
2/+Wilhelm Król (Got)

Niedziela – 22.01.2012r.
7.oo
8.3o
10.oo
11.3o

16.oo

+Łucja Zieleźny (Got)
+Mirosław Maciończyk, na pamiątkę urodzin,
dziadków z obu stron, Krystyna Burda
+Lucyna Prygoń – od bratanicy Jolanty z rodziną
Do Opatrzności Bożej z okazji 18 rocznicy urodzin
Tomasza Cebulskiego, z podz. za otrzymane łaski z
prośbą o dalsze.
Błogosławieństwo rocznego dziecka: Robert Dardziński
Do Opatrzności Bożej z okazji 90 rocznicy urodzin
Alojzego Niesłańczyka, z podz. za otrzymane łaski
z prośbą o dalsze. TD

Poniedziałek – 23.01.2012r.
7.oo

1/+Zenon Polak (Bog)
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17.oo

2/+Alojzy Zimończyk, żona Augustyna, 2 synów,
synowa i wnuk, Rajmund Podleśny, Roman Podleśny, żona Marta, 3 zięciów, dziadków z obu stron
(Bog)
1/+Alojzy Maroszek (Bog)
2/+Małgorzata i Bolesław Sobik (Bog)

+Eufemia Gembalczyk, 2 mężów, syn Alojzy
(Bog)
+Bronisława Zimończyk, mąż Ryszard, syn Justyn
(Bog)
+Alojzy Gembalczyk, 2 żony, córka Regina,
3 zięciów, Alojzy Karwot (Bog)
+Ernest i Jan Fojcik, Józef Bek
+Helena i Józef Figas, Franciszek Figas, 2 żony,
Marta Piecha, 2 mężów, Gertruda Zając, mąż Zygfryd, Stanisław Łaszczewski, żona Apolonia, Alojzy Kloch, Józef Feliks, Elfryda Przeliorz, mąż
Eryk, Henryk Górski, Franciszek Zimoń, żona Anna (Bog)
+Stanisław Paciorek, rodzice, Elżbieta Tarnawska,
Jan Ulman, Wilhelm Kula, 2 żony, (Bog)
+Józef Lis, rodzice Maria i Andrzej, Anna Małolepszy z mężem, synowie Eryk i Jerzy, córka Róża
i Helena z mężami, syn Andrzej, Franciszka Kania
z mężem, Ireneusz Rudnicki, Leokadia Rojek z
mężem i synem Piotrem, dziadków z obu stron, dusze w czyśćcu (Bog)
+Robert Juraszczyk, 15 rocznica, rodziców z obu
stron,
+Alfred Wencel, rodzice z obu stron, Amalia i
Stanisław Brachman, Łucja i Leopold Szymanek
+Emil Fizia – na pamiątkę urodzin (Bog)
+Irena Kluger – od koleżanki Werki
+Alfred Przeliorz, rodzice Gertruda i Robert, Maria
Zniszczoł, mąż Ernest
+Tadeusz Kostera (Got)
+Bronisława Herman (Bog)
+Marta Nahlik, mąż Franciszek, Hildegarda Swaczyna, mąż Alojzy, syn Stanisław (Bog)
+Jan Sobik, żona Matylda (Rasz)
+Robert Szymura, 30-ty dzień po śmierci
+Kazimierz Gierłowski, rodzice Józef i Marianna,
brat Bronisław, żona Irena, za zmarłych z pokrewieństwa (Bog)
+Edeltrauda Goroll , 8 rocznica (Got)
+Halina Buchalik – na pamiątkę urodzin, ojciec
Konrad Buchalik
+Franciszek Szulik – na pamiątkę urodzin

Wtorek – 24.01.2012r.
7.oo

17.oo

1/+Małgorzta Matuszczyk, na pamiątkę urodzin
(Bog)
2/+Antoni i Zofia Gąsior, syn Stefan, córka Matylda i Wiktoria (Bog)
1/+Elżbieta Stajer, 1 rocznica (Got)
2/+Franciszka Przeliorz, mąż Antoni, syn Andrzej
i Zygmunt, synowa Helena, córka Róża, mąż Eugeniusz

Środa – 25.01.2012r.
7.oo
17.oo

1/intencja wolna
2/Intencja wolna
1/+Salomea i Eryk Konsek (Bog)
2/+Marta Raszka, 2 mężów, syn Edward (Got)

Czwartek – 26.01.2012r.
7.oo
17.oo

1/ Apostolat Maryjny i Akcja Katolicka
2/+Agnieszka i Antoni Piotrowscy (Got)
1/+Paweł Adamczyk, żona Bronisława, Roman
i Regina Moćko, syn Robert, Józef i Regina Skorupa (Bog)
2/+Maria Smołka, mąż Franciszek, Maria Korduła
(Bog)

Piątek – 27.01.2012r.
7.oo
17.oo

1/+Do Miłosierdzia Bożego o radość życia wiecznego za śp. Kazimierz Słapę, z okazji urodzin
MSZA WSPÓLNA:
+Aniela i Stanisław Lubszczyk, Wiesław Gąsiorkiewicz – od wnuczki Jolanty z rodziną(Bog)
+Ernest Stajer, żona Helena, rodziców z obu stron
(Bog)
+Celestyna Smołka, mąż Konstanty, Maria i Ernest
Zniszczoł, Barbara Zniszczoł, dziadków zmarłych z
pokrewieństwa Smołka, Skupień, Zniszczoł, za
zmarłych kapłanów, dusze w czyśćcu cierpiące, za
zmarłych z ulicy Uroczej (Bog)
+Alojzy Rduch, żona Anna, rodziców z obu stron,
++ braci Edwarda i Józefa Rduch (Got)
+Henryk Wilczek, Czesław Sobik, Konstanty Motyka, żona Gertruda, Waleska Krupa, Jadwiga
Głąb, Emanuel Wilczek, 2 żony (Bog)
+Zofia Matuszczyk, mąż Jan (Bog)
+Ziemowit Szczerbiński
+Katarzyna i Stefan Chwastek, córka Krystyna,
zięć Mieczysław, syn Tadeusz, synowa Maria
+Anna Musioł, 8 rocznica (Got)
+Jerzy Musioł, 1 rocznica (Got)
+Marta i Roman Sobik, córka Anna, syn Jerzy,
rodziców z obu stron (Got)
+Franciszka Smyczek, 20 rocznica
+Emil Dziwoki, żona Otylia, Emil Zacher, zięciowie Wiesław i Stanisław

Sobota – 28.01.2012r.
7.oo

17.oo

1/+Bronisława Malina, mąż Alojzy, wnuk Karol
(Bog)
2/+Buchalik Marian, ojciec Ewald
1/+Eugeniusz Karwot, 1 rocznica
2/+Eleonora Motyka, 1 rocznica
3/+Tomasz Kania, 6 rocznica, Mirosław Szeliga i
wszystkie ofiary katastrofy budowlanej

Niedziela – 29.01.2012r.
7.oo
8.3o
10.oo

11.3o

+Aleksandra Tarłowska – na pamiątkę urodzin
1/+Joachim Procek (Got)
2/+Zenon Sitko, 3 rocznica
Do Opatrzności Bożej z okazji 85 rocznicy urodzin
Jana Korduły z Boguszowic, z podz. za otrzymane
łaski z prośbą o dalsze. TD
Do Opatrzności Bożej z okazji 90 rocznicy urodzin
Erwina Tkocza z Raszowca, z podz. za otrzymane
łaski z prośbą o dalsze TD
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16.oo

Do Opatrzności Bożej z okazji 80 rocznicy urodzin
Pawła Matuszczyka, z podz. za otrzymane łaski z
prośbą o dalsze. TD

Poniedziałek – 30.01.2012r.
7.oo

17.oo

1/+Jan Strzoda, żona Berta, rodziców z obu stron
(Bog)
2/intencja wolna
1/+Maria i Henryk Szadziul, Aniela i Eryk Korduła, (Bog)
2/+Bolesław Szymura (Got)

Wtorek – 31.01.2012r.
7.oo
17.oo

1/+Maria Bober (Rasz)
2/+Anna Dziwoki (Bog)
1/+Helena Tatarczyk, 1 rocznica
2/+Norbert Stajer, rodzice Helena i Adolf, Maria i
Jan Rduch, wnuk Janusz (Got)

Środa – 01.02.2012r.
7.oo
17.oo

+Regina Sobala, mąż Konstanty, Józef Oleś (Bog)
+Franciszek Oleś, 1 rocznica

Czwartek – 02.02.2012r.
7.oo

10.oo
15.3o
17.oo

Na cześć Chrystusa Najwyższego kapłana za
wszystkich biskupów, kapłanów, kleryków, zgromadzenia zakonne oraz o nowe powołania kapłańskie i zakonne – zamawiają Gotartowice
+Emil Romański, 13 rocznica, żona Bronisława (Bog)
+Ewa Kudyba, 7 rocznica (Got)
+Pelagia Ogierman, 1 rocznica

Piątek – 03.02.2012r.
7.oo

17.oo

Wynagrodzenie NSPJ i NSM za grzechy świata
oraz w intencji członków Straży Honorowej, kapłanów naszej parafii i +ks. Józefa
Do NSPJ w intencji rodzin wielodzietnych i czcicieli NSPJ

Wtorek – 07.02.2012r.
7.oo
17.oo

Środa – 08.02.2012r.
7.oo
17.oo

Za parafian
+Erwin Jonderko, 1 rocznica, Franciszek Muras, 2
mężów (Bog)

Niedziela – 05.02.2012r.
7.oo

8.3o
10.oo

11.3o

16.oo

+Wincenty Śpiewok, żona Luiza, córka Regina i
Małgorzata, Edmund Śpiewok żona Gertruda, syn
Rajmund
+Franciszka Pierchała, mąż Franciszek, Henryk i
Czesław synowie (Got)
Do Opatrzności Bożej z okazji 80 rocznicy urodzin
Marty Michalik, z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze. TD
Do Opatrzności Bożej z okazji 50 lat małżeństwa
Hildegardy i Alojzego Stajer z Gotartowic,
z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze. TD
+Andrzej Czerwiński, Eugeniusz Czerwiński, za
zmarłych z rodziny Osiński

Poniedziałek – 06.02.2012r.
7.oo
17.oo

+Stefan Gąsior, Zofia Gąsior, Józef Kuczera (Got)
+Ryszard Buchalik, 3 rocznica (Bog)

+Maria Winkler, rodziców (Bog)
+Wilhelm Gembalczyk, żona Albina (Bog)

Czwartek – 09.02.2012r.
7.oo

17.oo

+Alojzy Joszko, 12 rocznica, żona Helena, Alfred
Płaczek, zona Anna, Józef Klejnot, żona Franciszka (Got)
+Stanisław Mandel, Ryszard Mandel, 2 żony, Marta i Paweł Gąsior (Bog)

Piątek – 10.02.2012r.
7.oo
17.oo

+Konstanty Dziewior (Bog)
+Alfred Lempa, 1 rocznica oraz z okazji urodzin

Sobota – 11.02.2012r.
7.oo
13.oo

17.oo

+Tomasz Szostek
Do Opatrzności Bożej z okazji 50 lat małżeństwa
Anieli i Józefa Sobik z Gotartowic oraz w intencji
całej rodziny, z podz. za otrzymane łaski z prośbą o
dalsze. TD
1/+Jan Mura, żona Helena (Rasz)
2/+Anna Dombek, mąż Karol, syn Stanisław (Got)

Niedziela 12.02.2012r.
7.oo
8.3o
10.oo
11.3o

Sobota – 04.02.2012r.
7.oo
17.oo

+Maria i Jan Gembalczyk, rodziców z obu stron,
dziadków (Bog)
+Aniela Pomykoł, 6 rocznica, Maria Adamczyk,
mąż Jan, Zofia Pomykoł, mąż Alfred (Bog)

16.oo

+Helena Joszko, mąż Alojzy – od córki Elżbiety z
rodziną (Got)
+Andrzej Skrzypiec, rodzice Janina i Joachim,
dziadków z obu stron
+Celina Szymura, 3 rocznica (Bog)
Do Opatrzności Bożej z okazji 45 lat małżeństwa
Marii i Stefana Adamowicz, z podz. za otrzymane
łaski z prośbą o dalsze oraz w intencji dzieci z rodzinami. TD
Do Opatrzności Bożej z okazji 60 rocznicy urodzin
Teresy Kaczmarczyk z Boguszowic oraz w intencji
dzieci z rodzinami. TD

Poniedziałek – 13.02.2012r.
7.oo

17.oo

1/+Łucja Zniszczoł, 15 rocznica, mąż Paweł, syn
Alojzy, 2 zięciów (Bog)
2/+Roman Szotek, żona Berta, Bernard Mołdrzyk,
rodziców (Bog)
1/+Bolesław Słowik, 1 rocznica
2/+Karol Bulanda, żona Teresa, rodziców z obu
stron (Bog)

Wtorek-14.02.2012r.
7.oo
17.oo

1/intencja wolna
1/+Tomasz Szotek – od chrzestnej (Bog)
2/+Maria Wielgocka (Bog)
3/Do Op.B. z okazji 80 rocznicy urodzin Benedykta Mury z Raszowca z podz. za otrzymane łaski
z prośbą o dalsze. Te Deum.
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Środa – 15.02.2012r.

Środa – 22.02.2012r. - Popielec

7.oo
17.oo

7.oo
10.oo
15.3o
17.oo

1/intencja wolna
2/intencja wolna
1/+Edward Kluger, Helena żona, zięć Bolesław (Got)
2/+Ewald Buchalik, syn Marian

Czwartek – 16.02.2012r.
7.oo
17.oo

1/+Ks. Józef Zuber, 1 rocznica
2/+Maria Przeliorz, mąż Jan (Got)
1/+Wiktor Papierok, rodziców z obu stron (Bog)
2/ Do Miłosierdzia Bożego za +Janinę Stasiak na
pamiątkę urodzin, mąż Stanisław, syn Marian

Czwartek – 23.02.2012r.
7.oo
17.oo

Piątek – 17.02.2012r.
7.oo
17.oo
18.oo

1/ za żywych członków Różańca
2/+Oswald Śliwa, żona Helena (Bog)
1/+Jerzy Dziwoki (Bog)
2/+Stanisław Hein (Bog)
Studium Przedmałżeńskie

11.oo
17.oo

7.oo
17.oo

+Małgorzata Zimończyk, 13 rocznica, mąż Roman,
Konstanty i Berta Kania, Konstanty i Maria Zimończyk, synowie Walenty, Józef, Dominik, Paweł
Sobik, Gabriela Piechaczek
Ślub: Anna Wójciak – Jarosław Janas
1/+Stanisława i Wincenty Adamski, 3 synów,
Franciszek i Wiktoria Jędrzejczyk, pokrewieństwo
Adamski, Biczysko (Bog)
2/+Małgorzata Matuszczyk, 1 rocznica
3/+Marian Jurczyk, Paweł Sobik (Bog)

Niedziela – 19.02.2012r.
7.oo
8.3o
10.oo

11.3o

14.15
16.oo

+Sabina Jurczyk, z okazji urodzin
+Pelagia Oleś, mąż Konstanty (rasz)
Do Opatrzności Bożej z okazji 18 rocznicy urodzin
Magdaleny Gruszka, z podz. za otrzymane łaski
z prośbą o dalsze.
Do Opatrzności Bożej z okazji 60 rocznicy urodzin
Zbigniewa Kuli oraz w intencji całej rodziny,
z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze. TD.
Chrzty i roczki:
+Barbara Cichy, 2 rocznica (Bog)

17.oo

1/+Jan Wencka, rodzice z obu stron, 2 braci, Antonina i Antoni Gasiewicz (Bog)
2/+Justyn Zieleźny, Robert Zieleźny, żona Maria,
córka Waleska (Got)
1/+Alojzy Hartman, Roman Hartman, żona Gertruda, Józef Broda, żona Cecylia, syn Czesław (Bog)
2/+Bronisława i Joachim Pawlak (Bog)

Wtorek – 21.02.2012r.
7.oo
17.oo

1/+Roman Kuśka, zięć Jerzy Gruszczyński (Got)
2/intencja wolna
1/+Helena Gąsior, mąż Bolesław, córka Janina
2/+Alojzy Juraszczyk, rodzice Franciszka i Wincenty

1/intencja wolna
2/intencja wolna
MSZA WSPÓLNA:
+Bronisława Janowicz, mąż Zygmunt, rodziców z
obu stron, Walter Matuszczyk, Jan i Zofia Garbocz
(Bog)
+Eugenia Ochojska, rodziców (Bog)
+Aniela Ochojska, Erwin Klimek (Got)
+Rajmund Brząkalik, 2 rocznica (Bog)
+Edward Sztajer, żona Maria, 2 synów, synowa,
rodziców z obu stron, rodzeństwo (Bog)
+Ema Klimek, mąż Florian, synowie Erwin i Longin, Robert Dziwoki, żona Waleska (Bog)
+Henryk Zniszczoł, Norbert Sobik (Got)
+Bogdan Karolczak, 3 rocznica (Got)
+Ryszard Lachowski, 6 rocznica (Bog)
+Zofia Culic, 12 rocznica (Bog)
+Józef Raczkowski, 13 rocznica (Bog)
+Helena i Józef Figas, Franciszek Figas, 2 żony,
Marta Piecha, 2 mężów, Gertruda Zając, mąż Zygfryd, Stanisław Łaszczewski, żona Apolonia, Alojzy
Kloch, Józef Feliks, Elfryda Przeliorz, mąż Eryk,
Henryk Górski, Franciszek Zimoń, żona Anna
+Henryk Musiolik, Maksymilian Marczyk

Sobota – 25.02.2012r.
7.oo
17.oo

Poniedziałek – 20.02.2012r.
7.oo

1/+Róża Korduła (Bog)
2/intencja wolna
1/+Maria Piecha, 1 rocznica
2/+Jan Kampczyk, rodziców z obu stron, rodzeństwo, Helena Tudala (Bog)

Piątek – 24.02.2012r.

Sobota - 18.02.2012r.
7.oo

intencja wolna
intencja wolna
+Alojzy Maroszek – na pamiątkę urodzin (Bog)
+Reinhold Kajzerek (Bog)

+Leon Kucharczyk, rodziców z obu stron (Bog)
1/+Daniela Kuczera (Rasz)
2/+Henryk Zniszczoł, 1 rocznica
3/+Helena Nowrot, mąż Karol, zmarłych rodziców
(Bog)

Niedziela – 26.02.2012r.
7.oo
8.3o.
10.oo
12.oo
13.oo

intencja wolna
+Krystyna Zniszczoł, 18 rocznica (Bog)
+Marta Karwot, 4 rocznica
+Jan Nogły
Do Opatrzności Bożej z okazji 55 lat małżeństwa
Marii i Henryka Pierchała z Gotartowic, z podz. za
otrzymane łaski z prośbą o dalsze oraz w intencji
całej rodziny. TD.
16.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 90 rocznicy urodzin
Marty Paszkiewicz, z podz. za otrzymane łaski z
prośbą o dalsze. TD.

Poniedziałek – 27.02.2012r.
7.oo 1/intencja wolna
2/intencja wolna
17.oo 1/ Apostolat Maryjny i Akcja Katolicka
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2/+Felicyta Oleś

Informator parafialny

Wtorek – 28.02.2012r.
7.oo

1/+Stanisław Sobik, rodziców z obu stron (Bog)
2/+Anna i Robert Gembalczyk, rodziców z obu stron
(Got)
17.oo 1/+Augustyna i Robert Pierchała, rodziców i rodzeństwo, Alojzy Gorol (Got)
2/+Józef i Gertruda Piontek, córka Helena (Bog)
Przygotowały panie: Aurelia Oleś i Kornelia Mokry

Kronika parafialna

Msze św.

w niedziele: 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 16.00

w święta nie uznawane przez państwo: 7.00, 10.00, 15.30,
17.00
Kancelaria parafialna

poniedziałek i piątek: 8.00 – 12.00 i 16.00 – 18.00

wtorek i czwartek: 8.00 – 12.00

środa: 16.00-18.00
kancelaria w lipcu i sierpniu:

poniedziałek i piątek: 8.00-12.00

środa: 16.00-18.00
Protokoły przedślubne


Chrzty:
Liliana Pisarska, Bartosz Wilk, Małgorzata Kukułka, Bartosz Procek, Nikola Franica, maja Tlałka, Maria Petters,
Konrad Szymura, Kamila Krysiak, Zofia Kurasz, Szymon
Rączkowski, Dawid Virku, Julia Dryjańska, Igor Kondecki



Sakrament chrztu


Pogrzeby:
Gargoła Ewa
Salachna Józef
Kąsek Antoni
Raszewska Franciszka
Smołka Józef
Wielgocki Józef
Zimończyk Maria
Matuszczyk Agata
Zieleźny Waleska
Szymura Robert
Palarz Wincenty
Sławiczek Stanisław
Drzęźla Grzegorz
Sobik Edward
Goroll Henryk



30.10.2011 – 25.12.1969
02.11.2011 – 04.01.1940
05.11.2011 – 19.02.1928
07.11.2011 – 04.10.1960
09.11.2011 – 04.07.1937
20.11.2011 – 05.10.1939
22.11.2011 – 23.01.1924
29.11.2011 – 04.01.1930
02.12.2011 – 19.05.1913
03.12.2011 – 14.09.1942
04.12.2011 – 09.12.1929
05.12.2011 – 03.02.1935
05.12.2011 – 06.08.1959
08.12.2011 – 20.09.1944
08.12.2011 – 17.01.1941

Przygotowały panie: Aurelia Oleś i Kornelia Mokry

Styczeń
1. Intencje Matki Bożej: o pokój na świecie i nawrócenie
grzeszników.
2. Intencje papieża Benedykta XVI:
-) Intencja ogólna: Aby ofiary katastrof naturalnych otrzymywały pomoc duchową i materialną, potrzebną do odbudowania życia.
-) Intencja misyjna: Aby zaangażowanie chrześcijan na
rzecz pokoju było okazją do dawania świadectwa o Chrystusie wszystkim ludziom dobrej woli.

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




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

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



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

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

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

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

Luty
1. Intencje Matki Bożej: o pokój na świecie i nawrócenie
grzeszników.
2. Intencje papieża Benedykta XVI:
-) Intencja ogólna: Aby wszyscy ludzie mieli pełny dostęp
do wody i do zasobów potrzebnych do życia codziennego.
-) Intencja misyjna: Aby Pan wspierał wysiłki pracowników służby zdrowia, którzy opiekują się chorymi i osobami
starszymi w najuboższych regionach.

Następny numer gazetki „Serce Ewangelii”
ukaże się 26 lutego 2012 r.
Materiały przeznaczone do druku
w numerze listopadowym proszę przesyłać
w wersji elektronicznej
lub dostarczyć w formie papierowej
najpóźniej do dnia 17 lutego 2012 r.
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XI Biesiada
Charytatywna
W sobotę 26 listopada nasz Zespół
Charytatywny zorganizował już po
raz jedenasty „Biesiadę Charytatywną”.
— czytaj str. 13

Roraty 2011
Rozważania na kolejne dni Adwentu przybliżały
dzieciom oraz dorosłym obecnym na roratach
osobę bł. Jana Pawła II.

Wspomnienie św. Mikołaja
6 grudnia po porannej Mszy św. roratniej odwiedził nas św. Mikołaj.
— czytaj str. 18

.
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Wspomnienie św. Barbary
W niedzielę 4 grudnia górnicy wraz ze swoimi
rodzinami tłumnie zgromadzili się na Mszy św.
o godz. 10.oo sprawowanej w ich intencji
z okazji święta patronalnego.

Barbórka 2011
na KWK „Jankowice”
Okres święta patronalnego św. Barbary
to czas radosnych i wesołych spotkań
braci górniczej. Spotkania te są okazją

do przyznawania pracownikom kopalni zasłużonych gratyfikacji w postaci nadań
stopni górniczych, odznak czy wręczenia
honorowych szpad górniczych.
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Święto patronalne
Dzieci Maryi
Tradycyjnie 8 grudnia w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP wspólnota
Dzieci Maryi obchodziła swoje patronalne
święto. Dzieci włożyły swój wkład w przygotowanie liturgii Mszy św. o godz. 17.oo,
przyjęły Cudowne Medaliki poświęcone
przez ks. Marcina zawierzając się Matce
Bożej. Po Eucharystii dzieci spotkały się
na probostwie na uroczystej agapie.

— czytaj str. 17

Rodziny Szensztackie
10 grudnia w naszej parafii odbyło się spotkanie
adwentowe Ruchu Rodzin Szensztackich, które
zgromadziło członków ruchu z Radlina, Suszca,
Rydułtów i Boguszowic.
— czytaj str. 18 – 19

40 – lecie małżeństwa
Róży i Piotra Mura
W grudniu br. w domu państwa Róży i Piotra Mura przy ul. Szybowcowej w Gotartowicach, została
odprawiona przez ks. proboszcza Krzysztofa
Błotko, z udziałem rodziny uroczysta Msza św. z
okazji 40. rocznicy ich pożycia małżeńskiego oraz
60. rocznicy urodzin Pani Róży. Dostojnym Jubilatom życzymy wiele zdrowia i błogosławieństwa
Bożego na dalsze lata życia. Wytrwałości na
chwile trudne i wiele życzliwości ze strony bliskich
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Spotkanie
Seniorów w Gotartowicach
W październiku bieżącego
roku Rada Dzielnicy Gotartowice zorganizowała spotkanie
dla najstarszych mieszkańców
oraz par małżeńskich, które w
mijającym roku obchodziły
swoje jubileusze.
— czytaj str. 19
.

Z kącika gospodarczego
Wykorzystując sprzyjające warunki atmosferyczne
zostały przeprowadzone prace związane z podłączeniem do kanalizacji Domu Parafialnego i Kaplicy Pogrzebowej. Równocześnie wykorzystując
ciężki sprzęt, trwały prace na parkingach przy
obiektach parafialnych. Przed okresem zimowym
było konieczne położenie nowego pokrycia dachowego nad dużą salą Domu parafialnego, ze względu na liczne spękania dotychczasowej papy.
— czytaj str. 6
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