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Misje Święte  
 
 
 
 
 
 
 
             
 
Święte Triduum 
Paschalne   
 
 
 
 
 
Nowe przykaza-
nia i święta 
nakazane 
        
 
 

Zachęcamy do zapoznania się 
z nową wykładnią Przykazań 
Kościelnych, które obowiązu-
ją od kilku lat 

— czytaj str. 11 – 14  
  

Niezwykły tydzień w naszej 
parafii rozpocznie się niedzielą 
21 marca i potrwa do Niedzieli 
Palmowej. Czas Misji Świętych 
niech będzie dla wszystkich 
osobistym spotkaniem z 
Chrystusem, który przychodzi 
by przemienić nasze życie.                      
NIE  PRZEGAP  

WIECZNOŚCI!!! 
                — czytaj str. 3, 6 - 7 
 

Zapraszamy na ceremonie 
Wielkiego Czwartku, Wiel-
kiego Piątku oraz Wielkiej 
Soboty 
 

— czytaj str. 17 – 18  
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Animatorzy  
na probostwie  
 

Na probostwie zgromadzili się 
animatorzy przygotowujący 
naszą młodzież do sakra-
mentu bierzmowania. Spo-
tkanie było okazją do podsu-
mowania dotychczasowych 
działań oraz wymiany do-
świadczeń. 

 
 
 
 
 
 
 

Spotkanie Ze-
latorek Żywego 
Różańca 
 
11 marca odbyło się 
spotkanie Zelatorek Żywego 
Różańca, podczas którego 
podjęto istotne decyzje 
dotyczące działalności grupy 
w najbliższym okresie. 

– czytaj str. 19  

 
Rodzina 
franciszkańska 
 
W niedzielę 14 marca w salce 
na probostwie na c yklicznym 
spotkaniu zgromadziła się 
Franciszkańska Rodzina 
Świeckich. 
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od 21 — 28 marca 
 

„Dziękujcie Panu, bo jest dobry, 
bo Jego Miłosierdzie trwa na wieki.” (Ps 118,1) 

Dzięki składajmy Panu Bogu za to, że to właśnie my mo-
żemy przeżywać z wiarą to wielkie wydarzenie. Misje Święte są 
czasem osobistego spotkania z Chrystusem, który przychodzi, 
by przemienić nasze życie. Misje to nasza droga powrotu do 
miłosiernego Ojca, to czas potrzebny, by zatrzymać się na 
chwilę i pomyśleć: po co żyjemy, w co naprawdę wierzymy, 
czy nasza życiowa droga prowadzi do Nieba? 

Czas Misji Świętych niech będzie godziną działania Ducha 
Św., który poprzez nas odnawia oblicze naszej parafii. 

Na nowo słyszalnym niech będzie głos Ojca Św. Jana 
Pawła II: „Niech Czas Misji Świętych będzie wielką modlitwą 
wdzięczności człowieka za dar Wcielenia Syna Bożego i za dar 
Odkupienia dokonany przez Jezusa Chrystusa. Niech w tym 
Świętym Czasie Łaski nikt nie uchyla się od spotkania z miło-
siernym Ojcem. Niech cały Lud Boży, cały Kościół wielbi Boga 
Ojca, w Duchu Świętym, za dar Zbawienia w Chrystusie Panu 
Naszym – teraz i w przyszłych stuleciach.  

(Jan Paweł II, Incarnationis Misterium) 

Niech więc do udziału w Misjach czują się zaproszeni 
wszyscy, którzy: 

Kochają Kościół - aby się z Nim mocniej złączyli  
Zrazili się do Boga - aby przełamali uprzedzenia  
Wierzą - żeby się jeszcze bardziej umocnili  
Utracili wiarę - żeby doznali odrodzenia  
Pytają o Boga - aby mogli usłyszeć odpowiedź  
Nie mają pytań - aby zaczęli je w końcu zadawać  
Cierpią samotnie - aby doznali miłości innych  
Chcą pomagać innym - żeby wiedzieli jak to zrobić  
Zagubili się w życiu - aby się odnaleźli  
Dobrze sobie radzą życiowo - by pomagali innym  
Tracą nadzieję - aby ją odnaleźli  
Żyją w małżeństwie - aby umocnili miłość  
Żyją bez ślubu - aby znaleźli miejsce w Kościele  
Mających rodzinne problemy - aby je rozwiązali  
Misje Święte są dla każdego człowieka dobrej woli 
One są dla Ciebie!  

 

NIE   PRZEGAP   WIECZNOŚCI !!! 
 

Zapraszamy na święty czas Misji, podczas, którego niebo 
otwiera się nad nami i łaski Bożej dobroci spływają na nas.  

„Nie zamykajmy serc, zbawienia nadszedł czas, 
gdy Chrystus puka w drzwi, może ostatni raz.” 

 

Jezu – wprost na Wielkanoc 
usiądź między mami – 

wierzących niewierzących 
poobmywaj łzami  

 (ks. Jan Twardowski – „Przy stole”) 
 

Niech Bóg po raz kolejny pozwoli nam 
doświadczyć Pustego Grobu. 

Niech Jezus Chrystus zasiądzie  
przy naszym stole wielkanocnym, 

udzieli radości Zmartwychwstania;  
a pokarm, którym będziemy się dzielić, 

niech będzie znakiem pojednania 
 i wzajemnej życzliwości. 
Aby ten czas był czasem  

przemiany serc.  
Aby udział w tych Wielkich  
Tajemnicach ożywiał wiarę,  

dawał nadzieję i umacniał miłość. 
 

Z okazji zbliżających się Świąt  
Zmartwychwstania Pańskiego 

wszystkim parafianom i wszystkim 
gościom przybywającym do naszej  

boguszowickiej wspólnoty 
 

z najlepszymi życzeniami 
 

proboszcz ks. Krzysztof 
wraz 

z ks. Józefem, 
ks. Ireneuszem i ks. Marcinem 

  

Niezwykły tydzień  
w naszej parafii, czyli 

Misje Święte 2010 
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(Z kącika duchowego proboszcza) 
To pytanie stawia sobie wiele osób, które 

dłuższy czas nie miały kontaktu ze spowiedzią 
świętą. Okoliczności życia wymagają jednak, aby 
przystąpić do sakramentu pokuty. Czasami są to 
jakieś ważne wydarzenia rodzinne jak narodziny  
i chrzest dziecka, Komunia św. ważny jubileusz, 
sytuacja „podbramkowa” wynikająca z ciężkiej  
i niespodziewanej choroby, a często śmierć i po-
grzeb bliskiej osoby. Bywa jednak i tak, że ktoś 
nas zachęca do spowiedzi św., aby pomóc nam 
wydostać się z trudnej sytuacji moralnej lub do-
brze przeżyć ważne święto kościelne, które jest 
przed nami.  

Żyjemy w środowisku katolickim, gdzie wiele osób 
przystępuje do sakramentu pokuty. Konfesjonały i inne 
miejsca do tego celu się nadające są świadkami bardziej lub 
mniej dojrzałego wyznania grzechów. Sprzyja temu dobrze 
zorganizowane duszpasterstwo parafialne, szpitalne, stu-
denckie, pielgrzymkowe i wiele innych form, gdzie zawsze 
do dyspozycji jest kapłan-spowiednik. Rozwijają się uniwer-
sytety katolickie, mnoży się literatura duchowa, powstają 
różne szkoły życia duchowego, domy rekolekcyjne i ruchy 
odnowy wiary, gdzie kształtuje się coraz bardziej dojrzały 
chrześcijanin i stawiający sobie coraz większe wymagania 
penitent. Często ma miejsce tzw. instytucja stałego konfe-
sjonału lub w formie bardziej indywidualnej – stałego spo-
wiednika. Niemały jest również margines wierzących, którzy 
„boją” się konfesjonału. Może zranieni przed wielu laty 
przez spowiednika przeżywającego swój „zły” dzień czegoś 
się obawiają i wstydzą? Może ktoś został zgorszony w Ko-
ściele lub z powodu Bogu wiadomych przyczyn osłabł  
w wierze? A może po prostu zwykła ignorancja, nieświado-
mość, że grzech naprawdę istnieje i można go nazwać po 
imieniu? Niejeden katolik może w tej materii przeżywać 
swoiste trudności. Dlatego wszystkim przygotowującym się 
do spowiedzi świątecznej i nie tylko życzę, by przez posługę 
kapłana doświadczyli Bożej miłości. Każda dobrze przeżyta 
spowiedź to nie tylko wyzwolenie duchowe, ale to również 
umocnienie ludzkiego ciała. Św. Hieronim zachęca nas do 
postawy szczerej i otwartej. Powie: „Gdy wierni Chrystusa 
starają się wyznać wszystkie grzechy, które sobie przy-
pominają, niewątpliwie przedstawiają je wszystkie Bo-
żemu miłosierdziu. Ci, którzy postępują inaczej i świa-
domie ukrywają niektóre grzechy, nie przedkładają do-
broci Bożej tego, co mogłaby ona odpuścić za pośrednic-
twem kapłana. <Jeśli bowiem chory wstydzi się odkryć 
ranę lekarzowi, sztuka lekarska tego nie uleczy, czego nie 
rozpozna> ". 

By ułatwić odpowiedź na to pytanie: „Z czego mam 
się spowiadać?” wskazuję na przykładowe rachunki sumie-
nia, dotyczące pewnych wątków naszego życia moralnego. 
Okazuje się, że można stawiać sobie wiele pytań i wiele 
grzechów nazwać po imieniu. Już kiedyś temat ten był poru-
szany i z pewnością będziemy do niego wracać. 

GRZECHY WOBEC BOGA 
Grzechem jest: 
− traktować Boga i religię jako sprawy trzeciorzędne  

i mało ważne, 
− tworzyć "własny" obraz Boga, bez liczenia się z Ewange-

lią i naukami Kościoła,  
− nie liczyć się z Bogiem w swoich poglądach na świat  

i życie, w swych decyzjach i postępowaniu, układając 
życie bez Boga, a nawet przeciw Niemu, bez wnikania  
w Jego plany i znaki w naszym życiu, 

− przynależność do ateistycznych organizacji lub stowa-
rzyszeń, branie czynnego lub biernego udziału w zwal-
czaniu wiary religijnej, 

− nieodpowiednio zachowywać się w kościele lub innych 
świątyniach, ośmieszać lub profanować rzeczy, miejsca 
lub gesty sakralne, 

− znieważać Najświętszy Sakrament, 
− nie modlić się, modlić się w pośpiechu, niedbale, 
− nie uważać niedzieli za Dzień Pański, wykonywać niepo-

trzebne prace w tym dniu, 
− nie dokładać starań w zdobywaniu wiedzy religijnej i jej 

pogłębianiu, 
− nie czytać Pisma Świętego, 
− bez szacunku wymawiać imię Boga, Chrystusa i świę-

tych, lekceważąco mówić o sprawach religii, 
− nie dążyć do rozwijania życia wewnętrznego i pełniejszej 

miłości Boga, zadowalając się przeciętnością, formali-
zmem i rutyną, 

− zapierać się wiary w Boga. 

GRZECHY WOBEC BLIŹNIEGO 
Grzechem jest: 
− przechodzić obojętnie obok potrzeb i cierpień ludzkich, 
− nosić w sercu gniew i nienawiść, żyć w niezgodzie bez 

podejmowania prób pojednania, żywić w sobie ducha 
zemsty i odwetu, 

− znieważać ludzi epitetami, przekleństwami, gestami, 
czynami, 

− szargać opinię drugiej osoby przez obmowy, plotki, po-
sądzenia, podejrzenia, oszczerstwa, donosy, 

− nie odwoływać niesłusznych zarzutów, nie naprawiać 
szkód moralnych i materialnych, 

− pozywać przed sąd lub kolegium bez słusznej sprawy, 
− nie dawać możliwości samoobrony "oskarżonemu" lub 

"osądzonemu", 
− "wykańczać" swoich przeciwników lub ludzi niemiłych, 

wykorzystując swoje stanowisko, znajomości itp., 
− traktować pracowników jako bezosobową siłę roboczą, 

nie służyć im pomocą, radą - pogardzać innymi z racji 
niższego wykształcenia, stanowiska, innej religii, naro-
dowości, rasy, 

− załatwiać sprawy poza kolejką, 
− nie ustępować miejsca osobom starszym, chorym lub 

słabym, 

A z czego to mam się spowiadać? 
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− przychodzić nie w porę, wykorzystywać dobroć i gościn-
ność innych, zanudzać swoimi sprawami i gadulstwem, 
nie chcieć i nie umieć słuchać innych, 

− nie szukać okazji by ludziom pomagać, sprawić im ra-
dość, nieść pokój i miłość, 

− nie walczyć z egoizmem i pychą. 

Miłość narzeczeńska 
Grzechem jest: 
− nie odróżniać miłości od pożądania, 
− nie brać odpowiedzialności za osobę, której wyznało się 

swą miłość lub co do której nie żywi się wzajemnego 
uczucia miłości, redukując daną osobę do przedmiotu 
użycia i dostarczenia zmysłowej przyjemności, 

− namawiać do pożycia cielesnego lub stwarzać ku temu 
okazje przez podniecające zabawy, pieszczoty, autostop, 
wycieczki we dwoje, lekturę, filmy pornograficzne, nie-
przyzwoite żarty itp., 

− ośmieszać dziewictwo i czystość, 
− nie dbać o skromność ubioru, 
− deprawować osoby nieletnie, 
− wykorzystywać chwile słabości drugiej osoby, usprawie-

dliwiając się, że "ona tego chciała", 
− szantażować opuszczeniem, zerwaniem narzeczeństwa, 

jeśli nie da "dowodu miłości", 
− namawiać do zabójstwa nienarodzonego dziecka, do-

puszczać się aborcji, 
− dążyć do małżeństwa pomimo schorzeń mogących gene-

tycznie obciążyć potomstwo, 
− nie przygotowywać się na płaszczyźnie religijno-

moralnej oraz materialnej do życia w małżeństwie i ro-
dzinie, 

− nie przepajać miłości erotycznej miłością Boga przez 
wspólne uczestniczenie we Mszy św., przyjmowanie sa-
kramentów. 

Miłość małżeńska i życie seksualne 
w małżeństwie 

Grzechem jest: 
− traktować małżeństwo jako czysto prawny, a nie osobo-

wy i sakramentalny związek dwojga ludzi sobie równych 
− dysponować sobą, zdrowiem, wartościami moralnymi  

i materialnymi bez liczenia się ze współmałżonkiem, 
− zaniedbywać na co dzień wobec współmałżonka oznak 

delikatności, miłości, wymogów grzeczności i kultury, 
− jednostronnie i despotycznie załatwiać sprawy rodziny  

i domu, 
− uchylać się od czynnego udziału w spełnianiu prac  

i posług domowych, przeceniać własny wkład w dobro 
wspólne, 

− poniżać swą godność, zakłócać spokój i ład pożycia 
małżeńskiego nadużywaniem alkoholu, 

− podnosić głos, stwarzać klimat napięć i niepokoju, ulegać 
irytacji, 

− obrażanie się i dąsanie, 
− maltretować fizycznie lub moralnie współmałżonka, 
− w konfliktach widzieć winę tylko współmałżonka, 
− przypominać i wypominać grzechy przeszłości, niedo-

trzymane obietnice itp., 
− za wszelką cenę dążyć do wykazania i przeprowadzenia 

"swojej" racji, 
− cieszyć się z upokorzenia i porażek współmałżonka, 

− nie interesować się pracą zawodową i sukcesami współ-
małżonka, 

− nie znajdować słowa uznania i pochwały za wkład pracy, 
sukcesy i gusty współmałżonka, 

− przesadnie chwalić inne żony lub mężów wobec współ-
małżonka, 

− nie zdobywać się na uśmiech i humor nawet pomimo 
zmęczenia i kłopotów, 

− trawić czas na spotkania koleżeńskie, gry, rozrywki kosz-
tem rodziny, 

− poświęcać rodzinę dla innych zajęć, 
− nie mieć czasu dla żony, męża i dzieci, 
− nie dbać o wspólne imprezy i rozrywki: wczasy, wy-

cieczki, teatr, kino, odwiedziny, 
− nie otaczać należytą troską chorego lub cierpiącego 

współmałżonka, 
− zaniedbywać należne obowiązki względem rodziny, 

współmałżonka, odmawiać szacunku jego rodzicom, 
krewnym, wydawać o nich ujemne sądy, wyrażać się  
z lekceważeniem, nie szanować uczuć miłości u swego 
współmałżonka do swych rodziców, krewnych, 

− nie dążyć do stworzenia w małżeństwie wspólnoty mate-
rialnej, 

− trwonić nieodpowiedzialnie pieniądze na zbyteczne 
sprawy: alkohol, stroje, przyjęcia, 

− zaniedbywać wspólną modlitwę, wspólne uczestniczenie 
we Mszy św., wspólne przystępowanie do sakramentów 
świętych, 

− szukać w małżeństwie tylko przeżyć zmysłowych, 
− w pożyciu małżeńskim nie liczyć się ze stanem psy-

chicznym i fizycznym współmałżonka, nie znać natural-
nej metody poczęć, zmuszać do używania środków anty-
koncepcyjnych lub samemu je używać, 

− nie liczyć się z kulturą, skromnością i delikatnością, 
przyjmować i narzucać postawy, czynności i gesty uwła-
czające godności człowieka i chrześcijanina, 

− z egoizmu, małoduszności i wygodnictwa ograniczać 
ilość potomstwa, 

− traktować sprawę dzietności rodziny jako autonomiczną, 
prywatną, bez rozliczeń z Bogiem, 

− źle wyrażać się o rodzinach wielodzietnych, 
− odmawiać bez powodu pożycia małżeńskiego, 
− zatruwać siebie i współmałżonka zazdrością i nieuzasad-

nionymi podejrzeniami, 
− nawiązywać flirty, uprawiać stosunki pozamałżeńskie, 
− straszyć współmałżonka rozwodem lub naprawdę do 

niego dążyć, 
− po rozwodzie cywilnym wstępować w nowe związki 

małżeńskie, 
− nie chcieć przebaczyć i pojednać się po grzechu wiaro-

łomstwa, 
− nie dziękować nigdy Bogu za radość życia i pożycia 

małżeńskiego. 

Miłość rodziców względem dzieci 
Grzechem jest: 
− budzić nowe życie pomimo schorzeń, w stanie podniece-

nia alkoholowego, w trudnych i niezwykłych okoliczno-
ściach zewnętrznych, 

− nie okazywać zainteresowania i czułości dziecku po 
urodzeniu, 
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− nie starać się o prawidłowy rozwój fizyczny i umysłowy 
dziecka, 

− ograniczać troskę o dziecko tylko do zaspokojenia jego 
potrzeb materialnych, 

− nie troszczyć się o religijno-moralne wychowanie dzieci, 
nie posyłać ich na naukę religii, nie dawać im dobrego 
przykładu, 

− nie interesować się twórczością i sprawami szkolnymi 
dziecka, nie znajdować czasu na rozmowy, spacery,   
wycieczki z dziećmi, 

− nie interesować się z kim dzieci utrzymują kontakty 
towarzyskie, 

− przeklinać dzieci, obrzucać je nieprzyzwoitymi epiteta-
mi, wyrażeniami, porównaniami, poniżać dzieci, 

− urządzać w domu rodzinnym awantury, kłótnie, libacje 
alkoholowe, opowiadać nieprzyzwoite żarty, wyśmiewać 
się z rzeczy religijnych, 

− pozwalać nieletniemu dziecku na picie alkoholu, palenie 
tytoniu, 

− zezwalać na oglądanie filmów przeznaczonych wyłącz-
nie dla dorosłych, 

− być surowym w wymaganiach i karaniu, albo zbyt sła-
bym i pobłażliwym, tolerować u dzieci fałszywe poglądy 
i złe postępowanie, 

− nie szanować indywidualnej osobowości dziecka, 

− w ogóle nie dbać o zbudowanie hierarchii wartości, 
− wywierać nacisk na wybór studiów, stanu czy zawodu 

dziecka według własnych upodobań i ambicji, 
− zabraniać, utrudniać lub zmuszać dziecko do małżeństwa 
− dążyć do skłócenia lub rozbicia małżeństwa dziecka, 
− nie modlić się za swoje dzieci. 

Miłość dzieci względem rodziców 
Grzechem jest: 
− nie szanować rodziców, odmawiać im szczerości, uległo-

ści, okłamywać ich, podnosić na nich rękę, przeklinać 
lub ubliżać im słowem, gestem, 

− nie współczuć rodzicom w ich cierpieniach, 
− nie troszczyć się o rodziców chorych, starych i niedołęż-

nych, nie odwiedzać ich, nie pisać listów itp., 
− wstydzić się swoich rodziców, 
− szargać opinię rodziny, 
− opowiadać o wadach rodziców, 
− zagarniać lub wyłudzać na osobisty użytek majątek ro-

dzinny bez liczenia się z potrzebami pozostałych człon-
ków rodziny, 

− zaniedbywać lub nie odwiedzać mogił swoich rodziców, 
− nie modlić się za rodziców żywych i umarłych. 

Prowadzący – ks. dr Rudolf Brom 
SOBOTA – 20.03.2010r. — ROZPOCZĘCIE 
                                 MISJI PARAFIALNYCH           

17.oo – Msza św. z nauką dla wszystkich 
NIEDZIELA – 21.03.2010r. —  Z NAUKĄ 
                 MISYJNĄ DLA WSZYSTKICH 
Spowiedź  św. jak zawsze przed każdą Mszą św. 

 7.oo – Msza św. z nauką dla wszystkich 
 8.3o – Msza św. z nauką dla wszystkich 
10.oo – Msza św. z nauką dla wszystkich 
11.3o – Msza św. z nauką dla wszystkich 
14.3o – chrzty , roczki 
15.3o – Misyjne Nabożeństwo Gorzkich  Żali 
16.oo – Msza św. z nauką dla wszystkich 
17.oo –  Nauka stanowa dla mężczyzn 

PONIEDZIAŁEK – 22.03.2010r. — DZIEŃ 
WIERNOŚCI ŁASCE CHRZTU ŚWIĘTEGO 

„Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; 
a kto nie uwierzy, będzie potępiony”   (Mk 16,16) 

 
7.oo – Msza św. z nauką dla wszystkich 
           Okazja do spowiedzi św. do godz.  9.oo 

10.3o – spotkanie dla dzieci szkół podstawo- 
               wych       (klasy I-VI  SP 16 i  SP 20)  
  
16.oo – okazja do spowiedzi św.  
17.oo – Msza św. z nauką dla wszystkich 
18.oo –  Nauka stanowa dla kobiet 

WTOREK – 23.03.2010r.  DZIEŃ  
WIERNOŚCI SAKRAMENTOWI 

MAŁŻEŃSTWA 
„Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela” 

                                                                        (Mk 19,6) 
7.oo – Msza św. z nauką dla wszystkich 
        Nabożeństwo odnowienia ślubów małżeń-
skich  dla dojrzałych małżonków (po 25 latach) 
           Okazja do spowiedzi św. do godz. 9.oo 
 

10.3o – spotkanie dla dzieci szkół podstawo- 
               wych       (klasy I-VI  SP 16 i  SP 20)  
 
17.oo – Msza św. z nauką dla wszystkich 
        Nabożeństwo odnowienia ślubów małżeń-
skich  dla  młodszych  małżeństw i tych wycho-
wujących dzieci 
 

Plan Misji Świętych w naszej parafii 
 od soboty 20 marca do Niedzieli Palmowej 28 marca 2010 r. 
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Okazja do spowiedzi św. dla młodzieży od godz. 18.3o 
19.oo – Nauka stanowa dla młodzieży   
             (o. Maciej Zieliński ) 
 

ŚRODA – 24.03.2010r.  — DZIEŃ POKUTY  
I WYNAGRODZENIA NSPJ                                           

– SPOWIEDŹ  ŚWIĘTA   
„Człowieku, odpuszczają ci się grzechy” (Łk 5,20) 

    
7.oo – Msza św. z nauką dla wszystkich                              
           Nabożeństwo poświęcenia NSPJ osób  
           samotnych, wdów i wdowców. 
           Okazja do spowiedzi do godz. 10.oo  
 

10.3o – spotkanie  (EUCHARYSTIA) dla dzieci  
      szkół podstawowych (klasy I-VI  SP 16 i  SP 20)  
 
            Okazja do spowiedzi św. 15.oo – 17.oo 
 
17.oo – Msza św. z nauką dla wszystkich 
 

CZWARTEK – 25.03.2010r. — DZIEŃ 
MODLITWY ZA KAPŁANÓW I O NOWE 

POWOŁANIA KAPŁAŃSKIE 

UDZIALANIE SAKRAMENTU CHORYCH 
 
7.oo – Msza św. z nauką dla wszystkich 
        Nabożeństwo dziękczynno-błagalne w inten-
cji powołań kapłańskich i zakonnych 
 
9.oo – Msza św. dla chorych i starszych wiekiem  
           parafian 
          Po Mszy św. – spotkanie przy stole w Domu 
          Parafialnym 
                                                                                                    
17.oo – Msza św. z nauką dla wszystkich 
        Nabożeństwo dziękczynno-błagalne w inten-
cji powołań kapłańskich i zakonnych 

PIĄTEK – 26.03.2010r.  — BĄDŹMY 
ŚWIADKAMI MIŁOŚCI 

 „..Bóg jest miłością”  (1J 4,8.16)     
 
7.oo – Msza św. z nauką dla wszystkich 
           Nabożeństwo do NSPJ 
           Okazja do spowiedzi św. do godz. 9.oo 
       Misyjny objazd chorych (Boguszowice 
                                                                    2 kapł.) 
15.oo – Misyjna Droga Krzyżowa  
            (wyjście  w kierunku ulicy Błękitnej)  
17.oo – Msza św. wspólna z nauką dla wszystkich 
             Nabożeństwo do NSPJ 

SOBOTA – 27.03.2010r. — DZIEŃ 
MARYJNY 

„Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry” 
                                                                        ( Łk 1,39)                                                                                 
7.oo – Msza św. z nauką dla wszystkich 
           Misyjny objazd chorych  (Raszowiec  
           i Gotartowice ) 
 
10.oo – Msza św. z błogosławieństwem  matek 
            z małymi dziećmi 
 
16.oo – Wspólna modlitwa wszystkich grup 
             parafialnych przed Najświętszym Sakra- 
             mentem 
 
17.oo – Msza św. z nauką dla wszystkich 
 

NIEDZIELA PALMOWA – 28.03.2010r.   
ZAKOŃCZENIE MISJI ŚW. 

„Wytrwajcie w miłości mojej”  (J 5,9) 
                                                                             
Błogosławieństwo misyjne – poświęcenie pamiątek 

                                                                                    
 7.oo – Msza św. z nauką dla wszystkich                    
 8.3o – Msza św. z nauką dla wszystkich 
10.oo – Msza św. z nauką dla wszystkich    
11.3o – Msza św. z nauką dla wszystkich   
Uroczystość zakończenia Misji Świętych,  procesja 
do Krzyża Świętego i udzielenie odpustu zupełnego 

 
15.3o – Misyjne Nabożeństwo Gorzkich  Żali  
16.oo – Msza św. z nauką dla wszystkich 
 
Codzienny głos dzwonów o godz. 21.oo  przypomni 

nam o misyjnym czasie nawrócenia i zachęci  
do odmówienia Apelu Jasnogórskiego w naszych 

rodzinach 
 

NIE   PRZEGAP   WIECZNOŚCI !!! 

Z A P R A S Z A M Y 
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Miesiąc luty i przedłuża-
jąca się zima to czas, który 
nie sprzyja pracom budow-
lano-remontowym. Istnieje 
jednak potrzeba, by każdego 
roku pomalować pewne po-
mieszczenia na naszych 
obiektach parafialnych.  

Z serca dziękuję naszym para-
fianom, którzy przyczynili się do tego, 
by „kuchnia farska” i przyległe jej 
pomieszczenia dostały nowego bla-
sku. Bóg zapłać za bezinteresowną 
pomoc. Chwilowe przebłyski ko-
rzystniejszej aury są okazją by firma, 
która w ubiegłym roku kalendarzo-
wym zajmowała się renowacją na-
szego dachu kościelnego dokonała 
dalszych poprawek, do których zo-
stała zobowiązana przed wyrówna-
niem rachunków. Chodzi głownie  
o malowanie nowych blach farbą. 
Przedstawiciele naszej Rady Parafial-
nej, a zarazem biegli w temacie fa-
chowcy, jeszcze raz dokonają prze-
glądu wykonanych poprawek. 

Ks. Krzysztof Błotko - 
proboszcz 

 

 
 
 

Krzyk bolącego serca 
 

Matko Boska Boleściwa 
Ile matek tu na ziemi 

Stratę dzieci swych przeżywa 
Ileż smutku i goryczy 

W każdym sercu matki jest 
Ile w nas jest buntu, złości 

Ile już wylanych łez 
Ileż wspomnień, które ranią 
Jak przebite rany krwawią 
Ile nocy nie przespanych … 

Ile modlitw wyszeptanych … 
Matko naucz nas pokory 
Wobec losu, co nam dał 
I daj proszę silnej wiary 

Widać Matko Bóg tak chciał! 

Maria Ignacek 

Zbliża się czas rozpo-
częcia nauki i wejścia w 
okres ostatecznego rozpo-
znania powołania kapłań-
skiego. Jak to się odbywało 
w dziewiętnastowiecznej 
Francji i jak trudna była dro-
ga Jana V ianneya dowiemy 
się w następnych fragmen-
tach znanej nam już dobrze 
lektury.   

Od kilku miesięcy przebywał  
w Dardilly ksiądz Jakub Rey, któremu 
wygnanie nie zdołało odjąć tytułu pro-
boszcza, ani przywiązania jego para-
fian. Z wiosną 1802 roku rozpoczęły się 
znów, jak dawniej, uroczyste nabożeń-
stwa, o których Janowi Marii już tylko 
niewyraźne pozostawało wspomnienie. Na 
Boże Ciało posypywał drogę listkami róż 
zerwanych w ogrodzie; pomagał braciom 
i siostrom wić wieńce z ostrokrzewu  
i bukszpanu... Jakiż dreszcz całe jego 
jestestwo przejął, gdy na rynku zabłysła 
monstrancja, której towarzyszył tłum 
rozmodlony!... 

Odtąd młody Vianney, ile razy 
mógł, zachodził do kościoła zanim się udał 
do roboty. Trzeba mu było zaczerpnąć 
męstwa na całą długość dnia. Na głos 
dzwonu z oddalenia jednoczył się z ka-
płanem odprawiającym Mszę świętą, 
odmawiając pięć Ojcze nasz i Zdrowaś.  
A potem obudzał w sobie pragnienie 
przyjęcia Ciała Chrystusowego, które 
napełniało mu serce nadprzyrodzoną 
słodkością. 

Poza niedzielą wykorzystywał Jan 
Maria każdą chwilę wolną od pracy, aby 
się ze swym Bogiem łączyć w miłości  
i wierze. Swe wiadomości religijne po-
głębiał, rozczytując się wieczorami  
w książkach o treści religijnej. 

Nad łóżkiem jego w oborze,  
w której sypiał, znajdowała się niewielka 
półka, którą i dziś jeszcze oglądać moż-
na - na niej układał swe książki poboż-
ne. Stamtąd brał Ewangelię lub Naślado-
wanie i czytał przy słabym świetle łu-
czywa. Starszy Franciszek, nocujący 
razem z nim, powiedział o tym matce, 
a ta roztropnie zabroniła Janowi Marii 
zbyt długiego czuwania i kazała mu 
wcześniej udawać się na spoczynek, 
który mu był potrzebny. Jan usłuchał 
rozkazu bez szemrania; lecz w ciemności 

nocnej, podczas gdy Franciszek snu 
zażywał, czuwał dalej, myśląc o Bogu  
i o przyszłości. 

Jakież mogły być jego myśli? Oto 
słuchał głosu z głębi swej duszy, owego 
Pójdź za mną, które na wybrzeżu jeziora 
Galilejskiego pociągnęło Piotra, Andrzeja 
i Jana: Jan Maria Vianney powziął myśl 
zostania księdzem. Lecz jakże dojdzie do 
kapłaństwa? Miał już blisko lat siedemna-
ście, a posiadał początkowe tylko, nie-
wystarczające nauki, a tu trzeba by za-
brać się do łaciny! A co pomyślą o tym 
ukochanym pragnieniu ci, co go ota-
czają? Co do matki, był pewien:  
z radością oddałaby Panu ulubionego 
syna. Ale ojciec? Choć odznaczał się 
on wielką miłością bliźniego, wszakże 
pobożność jego więcej była przyziemna, 
gdyż ciężka praca na roli pochłaniała go 
prawie całkowicie. A F ranciszek, któ-
rego czekał pobór do wojska i którego 
wypadnie może okupić? A Katarzyna, 
którą trzeba będzie przecie choć trochę 
przy wydaniu za mąż wyposażyć?... 
Nadzieje Jana Marii krzyżował niepo-
kój. 

A przecież tyle dusz oczekuje 
swego zbawienia! Tyle parafii bez 
księdza, tyle dzieci opuszczonych bez 
nauki religii, bez Sakramentów, bez 
Eucharystii!... To żniwo zagrożone dla 
braku robotników Bożych... Czy to 
wszystko nie warte tego, by stawić 
czoło wszelkim trudnościom i prze-
zwyciężyć wszystkie przeszkody?... 

Pierwsze swe zwierzenie uczynił 
przed matką, a następnie przed ciotką 
Humbertową. Od razu powiedział im, 
jaka była rzeczywista pobudka jego 
powołania. Gdybym był księdzem, 
chciałbym pozyskać wiele dusz - rzekł. 
Tu nie było potrzeba długich zacho-
dów, by uzyskać upragnioną zgodę; 
wystarczyło rzucić się w objęcia poboż-
nej matki, która płakała z radości. Pozo-
stawał mniej wyrozumiały ojciec. Jan 
Maria, jak się zdaje, wahał się przez czas 
jakiś, zanim mu wyznał swą tajem-
nicę. Wreszcie zachęcony przez mat-
kę, odważył się na to wynurzenie,  
w czasie przeznaczonym na wypoczy-
nek po pracy. Sprzeciw z t ej strony, 
niestety, aż nazbyt był przewidziany  
i Mateusz Vianney nie dał się ugiąć. 
Płacić za naukę dużego chłopca, świe-
żo po wyposażeniu Katarzyny - za-
mężnej od niedawna za p anem Melin  

Z kącika  
gospodarczego... Proboszcz  z  Ars (6) 
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z Ecully - dopiero co po wykupieniu  
z wojska Franciszka - zaiste równałoby 
się to ruinie gospodarstwa. Nie było 
już o czym myśleć. A zresztą, w cza-
sach, gdy los kapłana był jeszcze tak 
niepewny, któżby się podjął nauki 
osiemnastoletniego młodzieńca?... 

Czy zatem rwący się do kapłań-
stwa młodzieniec kiedykolwiek do-
trze do celu?... Jan Maria zamilkł 
chowając ból w sercu. 

Mateusz Vianney powtórzył żonie 
rozmowę swoją z synem. Daremnie 
chrześcijańska małżonka tłumaczyła 
mu, iż chodzi o na jcnotliwsze, najpra-
cowitsze i najstateczniejsze z ich dzieci; 
dowody te obróciły się właśnie przeciw 
sprawie, której broniła - Jan Maria był 
dzielnym do roboty, tym bardziej nale-
żało mu w domu pozostać - zdecydo-
wał Mateusz. 

On zresztą, głowa rodziny, już 
się starzał. Miałżeby przyjąć drugiego 
parobka do pomocy? Słowem, gospo-
darz z Dardilly nie godził się na odda-
nie Bogu takiego skarbu. 

Walka długa i uporczywa o ze-
zwolenie ojcowskie trwała około 
dwóch lat. Jan milczał. Bóg wszakże 
pozornie tylko opuścił pokornego  
i mężnego swego sługę, bo już jego 
Opatrzność gotowała drogi, po któ-
rych miał wznieść się na szczyty 
kapłaństwa i świętości. 

Biskup de Merinville, który miał 
zleconą sobie w imieniu Kardynała 
Fesch reorganizację diecezji Lyońskiej, 
w miejsce księdza Reya, przeniesio-
nego do Dardilly, naznaczył probosz-
czem w Ecully innego wyznawcę wia-
ry, księdza Karola Balley. 

Jedną z pierwszych trosk księdza 
Balley, gdy zamieszkał w Ecully, było 
wynajdywanie powołań kapłańskich. 
Starania jego powiodły się, i nieba-
wem już mógł założyć szkołę parafialną. 
Mąż Katarzyny Vianney, który był nie-
zmiernie gorliwym chrześcijaninem, 
opowiedział o działalności ks. Balley 
swemu młodemu szwagrowi. Jan Ma-
ria znał księdza Balley, gdyż bywał na 
jego Mszy w epoce Terroru. 

Zadanie włożone na barki no-

wego pasterza w Ecully było olbrzy-
mie, wprost przygniatające. Musiał 
zadość czynić potrzebom duchownym 
parafii dość znacznej, w najbliższym 
sąsiedztwie Lyonu, w której rewolucja 
poczyniła wielkie spustoszenia. On 
sam, choć liczył dopiero lat 52, opadł 
z sił wskutek nędzy tułaczej i ciągłych 
niebezpieczeństw. Ale nic to. Aby wy-
naleźć następców dla swej apostolskiej 
pracy, poszedł do domów ubogich 
zarówno, jak i do bogatych, szukając 
dzieci i młodzieńców, na których czole 
rozeznawał znamię Boże. W ten to 
sposób dał pod dachem swym przytu-
łek przyszłemu jezuicie, młodemu 
Deschamps, a następnie Maciejowi  
i Jakubowi Loras, synom owego zacne-
go męża, który zginął na rusztowaniu  
i od którego zacny kapłan doznał opie-
ki i gościny w najsmutniejszych chwi-
lach. 

Skoro tylko Jan Maria dowiedział 
się o istnieniu szkółki parafialnej, po-
czuł, iż nadzieja, większa niż dotąd, wstę-
puje do jego serca. Czyż nie była to do-
skonała sposobność, by pokusić się  
o przypuszczenie zwycięskiego sztur-
mu do ojca? Matka, która nie przesta-
wała dodawać bodźca synowi do wy-
trwania w świętym postanowieniu, i tym 
razem stała się jego rzeczniczką. Tłuma-
czyła mężowi, iż nie chodzi przecież  
o wysłanie Jana Marii w dalekie strony, 
do seminarium. Chłopiec pozostałby tuż 
w pobliżu, w Ecully - gdzie przyjął 
pierwszą Komunię św. - bo znów 
znalazłby przytułek u rodziny Hum-
bertów. A i wydatki nie byłyby zbyt 
uciążliwe: Jan Maria chodziłby do  
ks. Balley tylko na lekcje, a j edzenie 
gotowałaby mu ciotka Małgorzata.  
A zresztą, czyż syn ich pragnął czego 
innego, jak nie spełnienia woli Bożej?... 

Wreszcie Mateusz Vianney dał 
się przekonać. Otrzymawszy pomyślną 
wiadomość, Jan Maria jął naglić matkę, 
aby jak najprędzej udała się do ks. Bal-
ley. Toteż wkrótce Maria Vianney,  
w towarzystwie swej siostry Małgorzaty 
Humbert, zjawiła się na probostwie  
w Ecully. Uzbroiwszy się w odwagę, 
obie siostry przedłożyły nowemu paste-

rzowi cel swego przybycia. Ks. Balley 
słuchał ich niezdecydowany, wreszcie 
rzekł: 
- Tak wiele mam już zajęcia, że no-
wego ucznia przyjąć nie mogę. Taki 
był niezachęcający wynik tej pierwszej 
rozmowy. 

Zasmucone wielce nieudanym 
poselstwem, udały się obie kobiety 
do męża Katarzyny, by mu powtó-
rzyć decyzję ks. Balley. Pan Mellin 
zgodził się na prośby ich raz jeszcze 
wziąć w obronę sprawę już niemal 
przegraną. Atoli ksiądz Balley dał 
zrazu znów odmowną odpowiedź. 
- Ależ - rzekł pan Mellin - niechże ksiądz 
proboszcz zgodzi się przynajmniej zoba-
czyć mego szwagra. Skoro go zobaczy, 
pewien jestem, iż go przyjmie. 
- Dobrze więc, niech przyjdzie - od-
parł ks. Balley. 

Wkrótce skromny pracownik, co 
uprawiał dotąd tylko zboże i wino-
grad, stawił się w towarzystwie matki 
przed tym, który miał go zaprowadzić 
do winnicy Pańskiej. 

Ksiądz Balley utkwił badawczy 
wzrok swój w stojącym przed nim dzie-
więtnastoletnim młodzieńcu, wychu-
dłym i bladym, ale dziwnie skupio-
nym i skromnym. 

Po krótkiej rozmowie z nim, ka-
płan zauważył, iż w sprawach dotyczą-
cych religii posiada niezwykłe uświa-
domienie. Podobał mu się jego uśmiech 
jasny i dobrze go usposobiła do mło-
dzieńca szczerość jego spojrzenia. 
Toteż po chwili rzekł: 

- Bądź spokojny, mój drogi, jeśli 
tego będzie potrzeba, poświęcę się dla 
ciebie.  (cdn.) 

 
Za: Francis Trochu, Pro-

boszcz z Ars, Święty Jan Maria 
Vianney 1786- 1859 (Na podsta-
wie akt procesu kanoni-
zacyjnego i nie wydanych do-
kumentów z języka francu-
skiego przełożył Piotr Mańkow-
ski, biskup kamieniecki, arcybi-
skup tytularny Aenus), Kraków 
2009. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                      ZAPROSZENIE 
Zespół Szkół Urszulańskich w Rybniku zaprasza na DNI OTWARTE  

dla Gimnazjum – 17 kwietnia i dla Liceum – 15 maja.  
Program dnia otwartego rozpoczyna się o godz. 10.oo. 

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych uczniów wraz z rodzicami  
do odwiedzenia naszej szkoły! 
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Ambona 
To, co najważniejsze  

w kościele ma charakter du-
chowy, jest niewidzialne  
i przyjmowane przez nas wia-
rą. To, co widzialne w ko-
ściele, a więc wyposażenie  
i wystrój, powinno współgrać 
z tym, co dzieje się w sferze 
ducha. Kontynuujemy cykl 
rozważań poświęconych am-
bonie w naszym kościele. 

ewangeliści 

Na zewnętrznej części balustra-
dy ambony na plan pierwszy wysu-
wają się płaskorzeźby czterech do-
stojnych mężczyzn, trzymających  
w rękach jakieś księgi. Możemy do-
mniemywać, że zamysłem autora 
ambony było, aby trzymane przez 
każdego z mężczyzn księgi sugero-
wały na ich związki z pisaniem i czy-
taniem Pism, a dokładniej z Pismem 
Świętym, z Nowym Testamentem,  
a wreszcie z Ewangeliami. Biorąc pod 
uwagę, że mężczyzn jest czterech, 
łatwo się domyślić, że są to figury 
czterech Ewangelistów. U ich nóg 
można zauważyć małą figurę jakiejś 
tajemniczej postaci, innej dla każdego 
z Ewangelistów. Są to pochodzące ze 
starożytnych przekazów figury czte-
rech istot żyjących, symbolizujących 
czterech Ewangelistów. Tradycyjnie 
przedstawia się człowieka jako sym-
bol św. Mateusza, lwa jako symbol 
św. Marka, wołu jako symbol  
św. Łukasza oraz orła jako symbol 
św. Jana. W związku z tym na naszej 
balustradzie środkowe figury repre-
zentują Mateusza (brązowy płaszcz  
i niebieska tunika) i Marka (niebieski 
płaszcz i fioletowa tunika), a skrajne 
figury reprezentują Jana (niebieski 
płaszcz i jasno żółta tunika, jedyny 
bez brody) i Łukasza (ciemno niebie-
ski płaszcz i ciemno żółta tunika).  
O czterech istotach żyjących repre-
zentujących cherubów, jest mowa  
w wizji proroka Ezechiela: „Pan 
skierował słowo do kapłana Ezechie-
la, syna Buziego, w ziemi Chaldejczy-
ków nad rzeką Kebar; była tam nad 
nim ręka Pańska. Patrzyłem, a oto 
wiatr gwałtowny nadszedł od północy, 

wielki obłok i ogień płonący <oraz 
blask dokoła niego>, a z jego środka 
promieniowało coś jakby połysk stopu 
złota ze srebrem, <ze środka ognia>. 
Pośrodku było coś, co było podobne 
do czterech istot żyjących. Oto ich 
wygląd: miały one postać człowieka. 
Każda z nich miała po cztery twarze  
i po cztery skrzydła. Nogi ich były 
proste, stopy ich zaś były podobne do 
stóp cielca; lśniły jak brąz czysto 
wygładzony. Miały one pod skrzy-
dłami ręce ludzkie po swych czterech 
bokach. Oblicza <i skrzydła> owych 
czterech istot - skrzydła ich mianowi-
cie przylegały wzajemnie do siebie - 
nie odwracały się, gdy one szły; każda 
szła prosto przed siebie. Oblicza ich 
miały taki wygląd: każda z czterech 
istot miała z prawej strony oblicze 
człowieka i oblicze lwa, z lewej zaś 
strony każda z czterech miała oblicze 
wołu i oblicze orła,” - (Ez1,3-10). 

      istoty żyjące 

Bóg posługuje się cherubami ja-
ko wykonawcami swojej władzy  
i reprezentantami swojej chwały. 
Oblicze ludzkie wyraża najwyższe 
poznanie i wolę Bożą, wół Jego 
wszechmocną siłę, lew Jego potęgę,  
a orzeł z bystrym wzrokiem Jego 
wszechwiedzę. Cztery istoty żyjące 
pojawiają się w Księdze Apokalipsy 
(Ap4), gdzie stoją blisko tronu Boże-
go i padają na kolana przed Synem 
Bożym - Barankiem, który stał się 
człowiekiem. W ten sposób istoty 
żyjące znalazły swoje powiązanie  
z Chrystusem, a zar azem z czt erema 
ewangeliami oraz ich autorami. Pe-
wien wiersz w ewangeliarzu pocho-
dzącym z XIVw. ujmuje to zwięźle 

tak: „Te cztery zwierzęta są symbola-
mi Chrystusa – Jest człowiekiem, bo 
się urodził, wołem, bo umarł złożony 
w ofierze, lwem, bo powstał, a potem 
orłem, bo wzniósł się do nieba”.   

początki 

Ewangelista Mateusz rozpoczy-
na swoją ewangelię od dokładnego ro-
dowodu naszego Zbawiciela i ob-
szernego opisu Jego narodzenia: „Ro-
dowód Jezusa Chrystusa, syna Da-
wida, syna Abrahama” - (Mt1,1). Stąd 
przypisano Mateuszowi symbol czło-
wieka. Ewangelia Mateusza uwy-
datnia człowieczeństwo Jezusa. 

Ewangelista Marek rozpoczyna 
swoją ewangelię od nazwania Pana 
Jezusa Synem Bożym, który był za-
powiedziany przez Jana Chrzciciela 
na pustyni: „Początek Ewangelii  
o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. Jak 
jest napisane u proroka Izajasza: Oto 
Ja posyłam wysłańca mego przed 
Tobą; on przygotuje drogę Twoją. 
Głos wołającego na pustyni: Przygo-
tujcie drogę Panu, Jemu prostujcie 
ścieżki” – (Mk1,1-3). Stąd przypisano 
Markowi symbol lwa. Ewangelia 
Marka eksponuje królewski majestat 
Jezusa. 

Ewangelista Łukasz rozpoczyna 
swoją ewangelię opowiadaniem  
o Janie Chrzcicielu, podarowanym 
rodzicom Zachariaszowi i Elżbiecie  
w późnej starości. Jan urodził się  
w rodzie przeznaczonym do posługi 
kapłańskiej, czyli w pokoleniu Aaro-
na: „Wielu już starało się ułożyć opo-
wiadanie o z darzeniach, które się 
dokonały pośród nas, tak jak nam je 
przekazali ci, którzy od początku byli 
naocznymi świadkami i sługami sło-
wa. Postanowiłem więc i ja zbadać 
dokładnie wszystko od pierwszych 
chwil i opisać ci po kolei, dostojny 
Teofilu, abyś się mógł przekonać  
o całkowitej pewności nauk, których 
ci udzielono. Za czasów Heroda, króla 
Judei, żył pewien kapłan, imieniem 
Zachariasz, z oddziału Abiasza. Miał 
on żonę z rodu Aarona, a na imię było 
jej Elżbieta. Oboje byli sprawiedliwi 
wobec Boga i postępowali nienagan-
nie według wszystkich przykazań  
i przepisów Pańskich. Nie mieli jed-
nak dziecka, ponieważ Elżbieta była 

Ołtarze mówią (39) 

 
Widok ambony w naszym kościele 
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niepłodna; oboje zaś byli już posunię-
ci w latach – (Łk1,1-7). Stąd przypi-
sano Łukaszowi symbol wołu. Ewan-
gelia Łukasza kładzie akcent na ofiarę 
Jezusa.  

Ewangelista Jan rozpoczyna 
swoją ewangelię od niezwykle wznio-
słych stwierdzeń o Boskości Jezusa, 
który jest stwórcą i światłością świata 
oraz źródłem życia wiecznego: „Na 
początku było Słowo, a Słowo było  
u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono 
było na początku u Boga. Wszystko 
przez Nie się stało, a bez Niego nic się 
nie stało, co się stało” (J1,1-3). Stąd 
przypisano Janowi symbol orła. 
Ewangelia Jana jest najbardziej zwią-
zana z nadzieją życia wiecznego  
i bogactwem duchowym dla tych, co 
uwierzą w Jezusa. 

 
 

końcowe refleksje 

„I wiele innych znaków, których 
nie zapisano w tej Księdze, uczynił 
Jezus wobec uczniów. Te zaś zapi-
sano, abyście wierzyli, że Jezus jest 
Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście 
wierząc mieli życie w imię Jego” 
(J20,30-31). Ewangelie są zapisem 
wybranych wypowiedzi oraz wyda-
rzeń z życia i działalności Syna Bo-
żego, a zarazem Syna Człowieczego. 
Nie byle jakich wypowiedzi i nie byle 
jakich wydarzeń, ale takich, które 
czytelnika/słuchacza kierują ku Chry-
stusowi, ku Zbawicielowi, ku Życiu 
wiecznemu. Jest to świadectwo na-
ocznych świadków lub ich bezpośred-
nich uczniów, którzy pod wpływem 
Ducha Świętego zawarli w Ewange-
liach nieomylne prawdy wiary o na-
szym Panu Jezusie Chrystusie: „Ten 
właśnie uczeń daje świadectwo o tych 
sprawach i on je opisał. A wiemy,  

że świadectwo jego jest prawdziwe. 
Jest ponadto wiele innych rzeczy, 
których Jezus dokonał, a które, gdyby 
je szczegółowo opisać, to sądzę, że 
cały świat nie pomieściłby ksiąg, które 
by trzeba napisać - (J21,24-25).  

Przy opracowywaniu tego artykułu 
korzystałem z następującej literatury:  
1. Richard Taylor: Przewodnik po 

symbolice kościoła. KDC, War-
szawa 2006. 

2. Willi Hoffsummer: Leksykon 
dawnych i nowych symboli. Wy-
dawnictwo Jedność. Kielce 2001. 

3. Dorothea Forstner: Świat symbo-
liki chrześcijańskiej. Instytut Wy-
dawniczy PAX, Warszawa 1990.  

4. Biblia Tysiąclecia. Wydanie trze-
cie. Pallottinum. Poznań-War-
szawa 1980. 

 
                          Piotr 

Od wielu już lat obowią-
zują nas nowe Przykazania 
Kościelne a jednak tu i ów-
dzie słyszy się jeszcze jak 
ktoś recytuje stare przykaza-
nia, poza tym mamy ogromne 
trudności z odróżnieniem 
postu od wstrzemięźliwości 
od pokarmów mięsnych, po-
dobnie mało, kto jest w sta-
nie wymienić wszystkie świę-
ta, w których mamy obowią-
zek uczestnictwa we Mszy 
św.; te przyczyny i jeszcze 
inne zachęciły mnie by na 
podstawie dostępnych mate-
riałów opracować poniższy 
artykuł. 

Nowe sformułowania przy-
kazań kościelnych: 

1. W niedziele i święta nakazane - 
uczestniczyć we Mszy Świętej  
i powstrzymać się od prac nieko-
niecznych.  
2. Przynajmniej raz w roku przy-
stąpić do Sakramentu Pokuty.  
3. Przynajmniej raz w roku,  
w okresie wielkanocnym, przyjąć 
Komunię Świętą.  

4. Zachowywać nakazane posty  
i wstrzemięźliwość od pokarmów 
mięsnych, a w okresach pokuty 
powstrzymywać się od udziału  
w zabawach. 
5. Troszczyć się o potrzeby 
wspólnoty Kościoła.  

WYKŁADNIA DLA IV 
PRZYKAZANIA 

Wszyscy wierni obowiązani są 
czynić pokutę. Dla wyrażenia tej po-
kutnej formy pobożności chrześcijań-
skiej Kościół ustanowił dni i okresy 
pokuty. W tym czasie chrześcijanin 
powinien szczególnie praktykować 
czyny pokutne, służące nawróceniu 
serca, co jest istotą pokuty w Ko-
ściele. Powstrzymywanie się od za-
baw pomaga w opanowaniu instynk-
tów i sprzyja wolności serca.  

Czynami pokutnymi są: modli-
twa, jałmużna, uczynki pobożności  
i miłości, umartwienie przez wierniej-
sze pełnienie obowiązków, wstrze-
mięźliwość od pokarmów mięsnych  
i post.  

Czasem pokuty w Kościele są 
poszczególne piątki całego roku  
(a więc nie jak się nieraz słyszy tylko 
w pierwszy piątek miesiąca) i czas 
Wielkiego Postu.  

Wstrzemięźliwość obowiązuje 
wszystkich, którzy ukończyli 14 rok 
życia, we wszystkie piątki i Środę 
Popielcową.  

Post obowiązuje w Środę Po-
pielcową i w Wielki Piątek wszyst-
kich między 18 a 60 rokiem życia.  

Uzasadniona niemożliwość za-
chowania wstrzemięźliwości w piątek 
domaga się od chrześcijan podjęcia 
innych form pokuty.  

Powstrzymywanie się od zabaw 
obowiązuje we wszystkie piątki i w 
czasie Wielkiego Postu.  

Nowe sformułowania przykazań 
kościelnych w języku polskim oraz 
szczegółowa wykładnia dla IV przy-
kazania zostały zaaprobowane przez 
Stolicę Apostolską, co potwierdza list 
Sekretarza Generalnego Konferencji 
Episkopatu Polski, Biskupa Piotra 
Libery, skierowany 18 czerwca 2002 
roku do wszystkich biskupów w Pol-
sce. Od tego, zatem czasu obowiązują 
one wszystkich wiernych Kościoła 
katolickiego w Polsce, jednak ich 
świadome zachowywanie uzależnione 
jest w dużej mierze od zrozumienia 
ich sensu. Już pobieżna analiza no-
wych sformułowań zwraca naszą 
uwagę na pewne różnice w stosunku 
do sformułowań, które znamy od 
wielu lat, jak i d o tych, które podaje  
w punktach 2041-2043 opublikowany 

O nowych przykazaniach i świętach nakazanych 
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w roku 1992 Katechizm Kościoła 
Katolickiego.  

Dwóm pierwszym przykaza-
niom w poprzedniej wersji odpowia-
da, składające się z dwóch części I 
przykazanie. Dotyczy ono chrześci-
jańskiego przeżywania wszystkich 
niedziel roku (zwłaszcza Uroczystości 
Zmartwychwstania Pańskiego i Zesła-
nia Ducha Świętego) i innych dni 
świątecznych: Narodzenia Pańskiego, 
Objawienia Pańskiego, Wniebowstą-
pienia Pańskiego, Najświętszego 
Ciała i Krwi Chrystusa, Świętej Bożej 
Rodzicielki Maryi, Jej Niepokalanego 
Poczęcia i Wniebowzięcia, Świętych 
Apostołów Piotra i Pawła, oraz 
Wszystkich Świętych. Prawo kościel-
ne daje Konferencjom Episkopatu 
możliwość znoszenia lub przenosze-
nia na niedzielę pewnych świąt.  
I dlatego na przykład w dzień Święte-
go Józefa nie jest w Polsce obchodzo-
ny, jako tzw. święto obowiązujące. 
Rangi takiej nie mają też inne święta, 
które jednak na mocy tradycji naszego 
narodu nabrały wyjątkowego charak-
teru. Są to święta: Ofiarowania Pań-
skiego (Matki Bożej Gromnicznej), 
Zwiastowania Pańskiego, Najświęt-
szej Maryi Panny Królowej Polski, 
Najświętszej Maryi Panny Matki 
Kościoła (II dzień Zielonych Świąt), 
Najświętszej Maryi Panny Często-
chowskiej, Narodzenia Najświętszej 
Maryi Panny (Matki Bożej Siewnej), 
a także II dzień Bożego Narodzenia  
i Wielkanocy, i inne dni świąteczne  
i odpusty, obchodzone na mocy trady-
cji w różnych diecezjach i parafiach.  

I przykazanie kościelne w swej 
pierwszej części zobowiązuje wier-
nych do udziału we Mszy Świętej we 
wszystkie niedziele i święta nakazane. 
W nowym sformułowaniu nie wystę-
puje znany nam zwrot „nabożnie 
uczestniczyć”, ani też często używane 
(zwłaszcza przez ludzi starszych) 
określenie „wysłuchać Mszy Świętej”. 
Sposób naszego zaangażowania  
w przeżywanie Mszy Świętej określił 
Sobór Watykański II, zachęcając 
duszpasterzy, „aby czynności litur-
giczne odprawiano nie tylko ważnie  
i godziwie, lecz także, aby wierni 
uczestniczyli w nich świadomie, 
czynnie i o wocnie” (Konstytucja  
o Liturgii, n. 11). Obowiązkowi 
udziału we Mszy Świętej zadość-
czyni każdy, kto uczestniczy w niej 
bądź w sam dzień świąteczny, bądź 
też wieczorem dnia poprzedzające-
go. Jeśli poważna przyczyna uniemoż-

liwia udział we Mszy Świętej, należy 
w inny sposób (poprzez modlitwę 
indywidualną, rodzinną lub wspólno-
tową, albo przez modlitewne wysłu-
chanie Mszy Świętej radiowej lub 
telewizyjnej) włączyć się we wspólne 
wszystkim wiernym przeżywanie 
chrześcijańskiego święta.  

W przypadku świąt kościelnych 
nieuznawanych przez władzę pań-
stwową, wierni mogą skorzystać  
z dyspensy od obowiązku udziału we 
Mszy Świętej, udzielonej w roku 1965 
przez Prymasa Polski. Należy jednak 
podkreślić, że w większości kościo-
łów Msze Święte odprawiane są w te 
dni według specjalnego porządku,  
z większą ilością nabożeństw popołu-
dniowych i wieczornych. A zatem 
korzystanie z dyspensy wymaga od 
poszczególnych osób pewnej dojrza-
łości i odpowiednio wykształconego 
sumienia. Może się, bowiem zdarzyć, 
iż ktoś, kto może uczestniczyć we 
Mszy Świętej, „zwalnia się” z niej 
zbyt łatwo. Podobnie, należy dołożyć 
wszelkich starań, aby jak najwięcej 
osób uczestniczyło we Mszy Świętej 
w dniach, w których nie ma formalne-
go obowiązku (np. II dzień Bożego 
Narodzenia, Wielkanocy, Zielonych 
Świąt, wymienione wyżej święta 
tradycyjne, Środa Popielcowa, Dzień 
Zaduszny, i przede wszystkim nabo-
żeństwa Triduum Paschalnego).  

Podsumowując świętami nakaza-
nymi w Polsce są: 

Świętej Bożej Rodzicielki Maryi - 
Nowy Rok (1 I)  
Objawienie Pańskie (6 I)  
Wniebowstąpienie Pańskie -  
w VII Niedzielę Wielkanocy  
(nie czwartek!)  
Najświętszego Ciała i Krwi 
Chrystusa - Boże Ciało (czwar-
tek po Uroczystości Trójcy 
Przenajświętszej)  
Wniebowzięcie Najświętszej 
Maryi Panny - (15 VIII)  
Wszystkich Świętych (1 XI)  
Boże Narodzenie (25 XII)  

W drugiej części I przykazanie 
zobowiązuje wiernych do powstrzy-
mania się w niedziele i w dni świą-
teczne od tzw. prac niekoniecznych. 
Są to „prace i zajęcia, które utrudniają 
oddawanie czci Bogu, przeżywanie 
radości właściwej dniowi Pańskiemu 
oraz korzystanie z należnego odpo-
czynku duchowego i fizycznego”. 
Podobnie jak w przypadku dyspensy 
od udziału we Mszy Świętej w dni 

świąteczne, również kwestia po-
wstrzymania się od pewnych zajęć 
wymaga od człowieka odpowiedniej 
dojrzałości sumienia. Są bowiem 
zajęcia, których z różnych względów 
(osobistych, rodzinnych czy społecz-
nych) nie da się uniknąć nawet w 
największe święta. Są jednak i takie, 
którym z powodzeniem można się 
oddać w ciągu całego tygodnia, za-
chowując świąteczny charakter nie-
dzieli i wielu innych dni w ciągu roku.  

Czwartemu przykazaniu w starej 
wersji odpowiadają przykazania II  
i III, mówiące o przystępowaniu do 
Sakramentu Pokuty i przyjmowaniu 
Komunii Świętej.  

Przykazanie II zobowiązuje 
wiernych do przystąpienia do Sakra-
mentu Pokuty przynajmniej jeden raz  
w ciągu roku. Poprzednie sformuło-
wania przykazań mówiły o obowiązku 
„spowiadaniu się”, obecne o „przystą-
pieniu do Sakramentu Pokuty”. Ta 
pozornie nieznaczna różnica jest bar-
dzo istotna. Przypomina nam ona, że 
w normalnych warunkach odpuszcze-
nie grzechów dokonuje się poprzez 
Sakrament Pokuty, obejmujący pięć 
warunków (rachunek sumienia, żal za 
grzechy, postanowienie poprawy, 
spowiedź, zadośćuczynienie Bogu  
i bliźniemu), a nie przez samą tylko 
spowiedź, do której część osób przy-
stępuje bez należytego przygotowa-
nia.  

Przykazanie III nakłada na wier-
nych obowiązek przystąpienia do 
Komunii Świętej, przynajmniej jeden 
raz w ciągu roku, w okresie wielka-
nocnym. Przez okres wielkanocny 
rozumiemy tu zgodnie z tradycją, 
podobnie jak w odniesieniu do przy-
kazania II, dni do Uroczystości Naj-
świętszej Trójcy.  

Podobnie jak w poprzedniej wersji, 
tak i w nowej, przykazania mówiące o 
życiu sakramentalnym zaczynają się 
od słowa „przynajmniej”. Użycie tego 
słowa podkreśla wielką wartość czę-
stego przystępowania do Sakramentu 
Pokuty i Komunii Świętej. Jeden raz 
w roku, można powiedzieć „obowiąz-
kowy”, to minimum, poniżej którego 
nikt z wiernych nie powinien zejść.  

Należy więc, dołożyć jak naj-
więcej starań, aby wszyscy wierni  
(w tym dzieci i młodzież) przystępo-
wali do tych sakramentów systema-
tycznie. Chociaż tradycyjnie przez 
czas Komunii Świętej wielkanocnej 
rozumiemy dni aż do Uroczystości 
Najświętszej Trójcy, wskazanym jest, 
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by wierni spełnili II i III przykazanie 
przed Wielkanocą, najlepiej w ramach 
rekolekcji wielkopostnych. To samo 
dotyczy przystąpienia do sakramen-
tów świętych w Adwencie. Nie jest to 
ścisły obowiązek, ale na pewno du-
chowe przygotowanie do Bożego 
Narodzenia nabiera innego wymiaru, 
jeśli połączone jest z przystąpieniem 
do sakramentów świętych. Ponadto, 
każdy wierny powinien odnaleźć 
„własny rytm” spotykania się z Bo-
giem poprzez sakramenty święte. 
Systematyczne przystępowanie do 
Sakramentu Pokuty (np. Adwent, 
Wielki Post, początek wakacji, koniec 
wakacji) czy tym bardziej praktyka 
pierwszych piątków miesiąca, daje 
możliwość częstego, a nawet codzien-
nego przystępowania do Komunii 
Świętej. Pochwały godnym jest zwy-
czaj udziału w nabożeństwach pierw-
szopiątkowych dzieci, które przystąpi-
ły do Pierwszej Komunii Świętej i 
młodzieży przygotowującej się do 
przyjęcia Sakramentu Bierzmowania, 
a także umożliwienie przystąpienia do 
sakramentów świętych w tym dniu 
osobom chorym i w podeszłym wie-
ku.  

Warto pamiętać, że prawo ko-
ścielne daje możliwość powtórnego 
przystąpienia do Komunii Świętej w 
tym samym dniu, pod w arunkiem 
uczestnictwa w całej Mszy Świętej.  

Zasady życia chrześcijańskiego, 
dotyczące praktyk pokutnych, zawarte 
w dotychczasowych przykazaniach 
trzecim i piątym, ukazuje przykaza-
nie IV. Składa się ono z dwóch czę-
ści, mówiących odpowiednio o poście 
i wstrzemięźliwości od pokarmów 
mięsnych oraz o powstrzymaniu się 
od udziału w zabawach. Opracowana 
przez Konferencję Episkopatu Polski 
wykładnia dla tego przykazania pre-
cyzuje jego treść, zgodnie z kompe-
tencjami, jakie Konferencjom Episko-
patu nadaje w tym względzie prawo 
kościelne.  

Ważną rzeczą jest też jasne roz-
różnienie pewnych pojęć, używanych 
zamiennie przez wielu ludzi w mowie 
potocznej. Czym innym jest post, 
czyli ograniczenie pokarmów pod 
względem ilości, czym innym 
wstrzemięźliwość od pokarmów mię-
snych. Wykładnia wyraźnie określa, 
kto jest obowiązany do zachowania 
wstrzemięźliwości, a kto do zachowa-
nia postu. O ile w pewnych, uzasad-
nionych sytuacjach, dopuszcza się 
dyspensę od zachowania wstrzemięź-

liwości, o tyle w przypadku postu  
(w Środę Popielcową i w Wielki Pią-
tek) takiej możliwości nie ma. Wy-
kładnia mówi o „uzasadnionej nie-
możliwości”. Określenie to stawia 
przed wiernymi wymóg pewnej doj-
rzałości i wrażliwości sumienia. Cho-
dzi o t o, aby - po pierwsze - były to 
rzeczywiście sytuacje wyjątkowe,  
i- po drugie - aby podjęte były w tym 
dniu rzeczywiście inne formy pokuty.  

Wykładnia wskazuje wyraźnie 
„czas pokuty”: są nim wszystkie piąt-
ki roku oraz okres Wielkiego Postu. 
Szczególnego podkreślenia wymagają 
oczywiście dwa dni: Środa Popielco-
wa i Wielki Piątek. Warto jednak  
(ze względów duchowych) podtrzy-
mać charakter pokutny innych dni  
w ciągu roku, nawet jeśli nie wymaga 
od nas tego wyraźnie prawo kościel-
ne. I tak, chociaż Adwent jest czasem 
„radosnego oczekiwania na przyjście 
Pana”, to jednak - z punktu widzenia 
duchowości chrześcijańskiej - powi-
nien to być czas pewnego wyciszenia 
i umartwienia, pełniejszego zbliżenia 
się do Boga. Chociaż Wigilia Bożego 
Narodzenia nie jest (według dzisiej-
szego prawa kościelnego) dniem po-
kutnym, to jednak warto zachować 
(zgodnie z polską tradycją) wyjątko-
wy charakter tego dnia również, gdy 
przypada w niedzielę, zachowując 
wstrzemięźliwość, a nawet post przez 
cały dzień, aż do rozpoczęcia Wiecze-
rzy Wigilijnej. To samo dotyczy 
Wielkiej Soboty i tr adycji wstrze-
mięźliwości w tym dniu, aż do Wigilii 
Paschalnej. Chociaż przepisy postne 
nie obowiązują, gdy w piątek przypa-
da uroczystość liturgiczna, warto 
zachować charakter pokutny niektó-
rych dni, np. Uroczystości Naj-
świętszego Serca Jezusa, czy też (bez 
względu na dzień tygodnia) Dnia 
Zadusznego.  

Należy zaznaczyć, iż przykaza-
nie „zachowywać nakazane posty” ma 
swoje odniesienie także do tzw. postu 
eucharystycznego, czyli do obo-
wiązku powstrzymania się od je-
dzenia i picia na godzinę przed 
przyjęciem Komunii Świętej.  

Wykładnia jasno precyzuje też 
okresy, w których należy powstrzy-
mać się od zabaw. Są to wszystkie dni 
Wielkiego Postu (w tym - wbrew 
przekonaniu wielu ludzi - Uroczystość 
Świętego Józefa, czy tym bardziej 
Dzień Kobiet), a także - co trzeba 
wyraźnie podkreślić - wszystkie piątki 
roku. W ostatnim czasie coraz czę-

ściej zdarza się, że właśnie w piątki 
organizowane są szkolne zabawy, 
dyskoteki i studniówki. Trzeba więc 
pamiętać, iż w takiej sytuacji obo-
wiązkiem rodziców chrześcijańskich 
jest zdecydowane sprzeciwianie się 
tego rodzaju praktykom. Należy też, 
ze względów duchowych, chociaż nie 
wymaga tego prawo ogólnokościelne, 
powstrzymać się od zabaw przez cały 
Adwent, nawet jeśli miałaby w nim 
wypaść np. tradycyjna zabawa an-
drzejkowa.  

Chociaż oficjalna wykładnia dla 
IV przykazania wyraźnie o tym nie 
mówi, istnieje wiele innych form 
wyrzeczenia i umartwienia, czyli 
dobrowolnej rezygnacji z tego, co jest 
dozwolone, ale niekonieczne. Tego 
typu praktyki (np. rezygnacja z al ko-
holu, ograniczenie słuchania muzyki, 
itd.) nadać mogą okresom pokuty  
(i innym dniom w ciągu roku) jeszcze 
pełniejszy wymiar.  

Zobowiązanie wiernych do t ro-
ski o potrzeby wspólnoty Kościoła, 
które nie występowało w poprzednich 
sformułowaniach, zawarte zostało  
w przykazaniu V.  

Posiadanie dóbr doczesnych 
przez Kościół ma na celu „organizo-
wanie kultu Bożego, zapewnienie 
godziwego utrzymania duchowień-
stwa oraz innych pracowników ko-
ścielnych, prowadzenie dzieł aposto-
latu i miłości, zwłaszcza wobec bied-
nych”. Troska o d obra doczesne Ko-
ścioła i o utrzymanie instytucji ko-
ścielnych, a także o ludzi ubogich, jest 
obowiązkiem wszystkich wiernych.  

Oczywiście, zadośćuczynienie 
temu przykazaniu powinno odbywać 
się zgodnie z możliwościami po-
szczególnych osób, które w dzisiej-
szych czasach w wielu wypadkach nie 
są zbyt duże. Prawdą jest jednak i to, 
że potrzeby Kościoła i jego instytucji, 
duchowieństwa, (które zgodnie  
z wielowiekową tradycją utrzymuje 
się dzięki ofiarności wiernych),  
a także osób najuboższych są niemałe. 
Realizacja V przykazania wymaga 
zatem od poszczególnych wiernych 
wielkiej wrażliwości sumienia  
i otwartości na potrzeby innych. Bar-
dzo często składane przez wiernych 
ofiary i dary materialne mają znamio-
na „wdowiego grosza”, który - jeśli 
wypływa ze szczerego serca - ma 
zawsze wielką wartość.  

Nowe sformułowania przykazań 
kościelnych, jak zauważyliśmy, różnią 
się nieco od t ych, których nauczyli-
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śmy się na pamięć wiele lat temu. 
Zmieniła się też w pewnych przypad-
kach wykładnia Kościoła co do ich 
treści. Nie zmieniła się jednak ich 
istota: odnosząc się do naszego życia 
moralnego, które jest związane  
z życiem liturgicznym i czerpie z 
niego moc, przykazania kościelne 
mają na celu zapewnienie nam nie-
zbędnego minimum ducha modlitwy i 
wysiłku moralnego, we wzrastaniu  
w miłości do Boga, do Kościoła i do 
drugiego człowieka. Aby cel ten mógł 
być zrealizowany, zadośćuczynienie 
przykazaniom powinno wypływać  
z wolnej decyzji człowieka, który na 
drodze swej formacji chrześcijańskiej 
ufnie i posłusznie powierza się mą-
drości Kościoła.  

W pewnych kwestiach wykład-
nia przykazań jasno określa powinno-
ści, od których wierny nigdy nie może 
odstąpić. Ważną jednak rzeczą jest to, 
aby litera prawa nie przesłoniła jego 
ducha: przez zewnętrzne spełnienie 
przykazania dokonywać się powinna 
wewnętrzna przemiana człowieka.  
W pewnych sytuacjach, w zależności 
od różnych okoliczności, Kościół 
pozostawia człowiekowi częściową 
swobodę w wypełnieniu przykazań 
kościelnych. Skorzystanie z tej moż-
liwości zawsze będzie wymagało od 
człowieka wewnętrznej dojrzałości  
i właściwego zrozumienia istoty po-
szczególnych przykazań. Niedopusz-
czalną sytuacją byłaby taka, gdyby 
wyjątek (czyli zwolnienie w pewnych 

sytuacjach z obowiązku wypełnienia 
przykazania) stał się regułą (czyli 
normalną praktyką w życiu konkretnej 
osoby). Wszyscy powinniśmy dążyć 
do tego, aby sumienna realizacja „mi-
nimum” wyznaczonego przez przyka-
zania, stała się bodźcem do wzniesie-
nia się do „maksimum” naszych moż-
liwości. 

     
 Opracował ks. Ireneusz na 
podstawie artykułu ks. Romana 
Balunowskiego a także Katechi-
zmu Kościoła Katolickiego  
i Listów Konferencji Episkopatu 
Polski. 

       
 
                                        

 

 
Ewangeliczny „Ogród oliw-

ny” ukazał się naszym oczom. 
Nieduży, a w nim różne drzewa 
oliwki – cztery z nich mają po-
nad 2000 lat - mówi przewodnik. 
One pamiętają tę noc, gdy Jezus 
przed męką krwią się pocił. To 
te drzewa są świadkami modli-
twy Jezusa do Ojca „Ojcze, jeśli 
chcesz, zabierz ten kielich ode 
Mnie. Ale nie moja wola, ale 
Twoja niech się dzieje.” 

(Mt 22,42)  
Nie mogliśmy tego drzewa na-

wet musnąć dłonią (było za ogrodze-
niem), ale oczami wiary byliśmy przy 
nim, dotykaliśmy tego niemego 
świadka przejmowania przez Jezusa 
ludzkich grzechów, jako ofiarę Bogu 
Ojcu. Tam były i nasze grzechy, grze-
chy naszych ojców, dzieci i wnuków. 
Wchodzimy do kościoła w ogrodzie 
Getsemani, a tu adoracja Najświętsze-
go Sakramentu – grupa włoska adoru-
je Jezusa. Klękamy patrząc na skalę, 
na którą spływała krew Chrystusa. To 
tu zaczynała się męka naszego Pana 
Jezusa Chrystusa, a nasze zbawienie. 
Trzymając się za ręce spojrzeliśmy na 
siebie i szept „zostańmy tu dłużej”. 
Pojawiły się wspomnienia: byliśmy  
w kościele św. Anny, w grotach gdzie 
dorastała Maryja matka naszego Pana, 
w pobliżu „Sadzawki owczej”. Tu, tak 
blisko świątyni, gdzie jej ojciec Jo-

achim i wuj Zachariasz byli kapła-
nami. Byliśmy w Nazarecie w grocie 
nawiedzenia – to tu Słowo stało się 
Ciałem i Bóg rozpoczął swe ziemskie 
człowiecze życie pod sercem Maryi. 
Eucharystia – wielu prezbiterów  
i wiele grup z Polski – ze wzrusze-
niem przyjmowaliśmy Jezusa do ser-
ca. Idąc dalej patrzyliśmy na miesz-
kanie i warsztat Józefa - być tak pra-
cowitym i cichym jak On – jak to 
zrobić? Śladami Maryi podążyliśmy 
do En Karem do jej cioci Elżbiety, 
która też oczekiwała dziecka – Jana. 
To tu przy studni spotkały się niewia-
sty i ich dzieci żyjące pod ich sercami. 
Pełni radości wyśpiewaliśmy Magni-
ficat powierzając każde małżeństwo 
Ekip, a także każde małżeństwo na-
szej parafii. Dalej szlak pielgrzymi 
zaprowadził nas do Betlejem na górę 

Aniołów, groty pasterzy i wreszcie do 
groty narodzenia  Jezusa. To tu - w tej 
małej grocie skalnej urodził się nasz 
Pan – równy bóstwem swemu Ojcu. 
Tu przyszli aniołowie, pasterze, kró-
lowie. Byliśmy i my - to był nasz 
czas. Przy żłóbku odprawiana była 
eucharystia w języku włoskim. Myśli 
mknęły do Boga. Może 20 minut i już 
szliśmy dalej, gdyż kolejni chrześci-
janie pragnęli wejść i adorować Boga 
w tym wyjątkowym miejscu. Podą-
żyliśmy do groty Hieronima, który to 
przełożył ewangelię na język łaciński. 
Żyjąc w grocie przylegającej do groty 
narodzenia mawiał „że nieznajomość 
pisma świętego jest nieznajomością 
Jezusa”. Herod, ten utalentowany 
budowniczy Cezarei Nadmorskiej, 
Herodionu  itp.  nie był zdolny przy-
jąć Jezusa jako swojego króla i Pana, 
wydał na Niego wyrok śmierci i ręką 
żołnierzy zabił chłopców do 2 lat – to 
tu rozlegał się płacz matek be-
tlejemskich.  Józef z Maryją i Jezusem 
uciekał do Egiptu na ziemię skalistą  
i pustynną. Tam bardzo nam brakowa-
ło Polskiej zieleni i szumu strumy-
ków. Wróciliśmy na szlak – Galilea, 
góra Karmel, Nazaret, Kana, gdzie 
Jezus dokonał pierwszego cudu - 
zaślubiny. Podczas nabożeństwa 7 par 
małżeńskich odnowiło swoje przyrze-
czenie. I nam dane było nam po raz 
kolejny ponowić zaślubiny – tam na 

 
Drzewo oliwne liczące ponad 2000 lat 

Equipes Notre - Dame  - 
ruch  duchowości  małżeńskiej 

Drzewa oliwki współczesne Jezusowi 
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tym miejscu odnowić przymierze z 
Jezusem. Oczywiście było także wino 
weselne i wieczór z piosenką, na któ-
rym wyśpiewaliśmy radość kochają-
cych się małżonków. Następnego dnia 
rankiem naszym oczom ukazała się 
góra Tabor. O ósmej byliśmy na górze 
Przemienienia Pańskiego – wspaniała 
eucharystia. To tu Jezus ukazał swoją 
chwałę, rozmawiał z Mojżeszem  
i Eliaszem. Bóg Ojciec nazwał Go 
swoim synem. Nasze stopy stały na tej 
górze. Pielgrzymując dalej dotarliśmy 
na Górę Błogosławieństw – księża 
udzielili nam błogosławieństwa  
w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego 
i do Kafarnaum – domu Piotra i An-
drzeja. To tu, w tym domu mieszkał 
Jezus. To po tej okolicy chodził  
i nauczał. To tu - Jezus dotykał wody 
w jeziorze, chodził po jeziorze, uci-
szał je, pływał po nim łodzią – inną 
niż my, ale po tym samym jeziorze. 
To tu Jezus powołuje apostołów, to tu 
pyta Piotra „czy mnie miłujesz”. To tu 
ustanawia Piotra głową Kościoła. Tu 
przebywał przed męką jak i po zmar-
twychwstaniu. To tu działy się wyda-

rzenia, które dały życie tylu pokole-
niom chrześcijan.  

Było jeszcze Jerycho, bogaty 
celnik Zacheusz i jego sykomora, góra 
kuszenia Jezusa i Betania z M arią  
i Martą oraz wskrzeszeniem Łazarza. 
Potem był wieczernik – ustanowienie 
eucharystii – to tu, na gruzach starego 
domu wybudowano nowy - meczet, 
nie mogliśmy tam sprawować eucha-
rystii. To tu - Ogród Oliwny – zdrada 
Judasza. Uśmiech zniknął z naszych 
twarzy, pojawił się smutek i powaga. 
To stąd zaczyna się droga krzyżowa 
naszego Pana. Stacja I Pan Jezus ska-
zany na śmierć – „Kłaniamy Ci się, 
Panie Jezu Chryste i błogosławimy 
Tobie. Żeś przez krzyż i mękę swoją 
odkupił świat”. I tak krok po kroku, 
kolejne stacje drogi krzyżowej przy-
bliżały nas do miejsca, gdzie wbito  
w ziemię krzyż, na którym przybity 
gwoździami zawisnął nasz Pan, gdzie 
żołnierz włócznią przebił Jego bok  
i wypłynęła krew i woda. Zasłona 
przybytku rozdarła się. Wykonało się. 
Nasze zbawienie stało się rzeczywi-
stością, w tym miejscu. „Ach żałuję 

za me złości jedynie dla Twej miło-
ści”. Józef z A rymatei i jego grota 
stała się grobem Pan Jezusa. Dziś nad 
tą grotą stoi piękna bazylika, ale grób 
jest pusty - dotykaliśmy mar – są 
puste. Nasz Pan Żyje i to jest ważne 
dla każdego człowieka, a zwłaszcza 
dla chrześcijanina. Mój Pan żyje! 
Eucharystia sprawowana u grobu 
Pańskiego w kaplicy Krzyżowców  
i radość – to była i jest radość chrze-
ścijanina członka Kościoła. 

Pielgrzymować tam to radość. 
Zachęcać innych, to obowiązek. 
Dziękujemy organizatorom, ojcom: 
Ireneuszowi - franciszkaninowi raz 
Piotrowi - jezuicie za świadectwo 
kapłańskiego życia. Panu Francisz-
kowi - przewodnikowi za jego nie-
ustanne świadectwo wiary, modlitwę  
i umocnienie. To były dla nas mocne 
rekolekcje w drodze. Tam i tu zawsze 
chrześcijanie. 

 
  Bernadka i Piotr 

Jest rok 1939. Zostałam 
zaproszona na pe wien zjazd 
do Loreto, w środkowych 
Włoszech. Kiedy tylko mogę 
biegnę do Domku Loretań-
skiego. Nie mam czasu za-
stanawiać się, czy – histo-
rycznie - właśnie to pomiesz-
czenie gościło Świętą Ro-
dzinę. 

Rozważam w myślach dziewi-
cze życie Trojga: A więc Maryja 
mieszkała tutaj. Józef chodził po tym 
pokoju. A między nimi żyło Dzieciątko 
Jezus. Te ściany rozbrzmiewały Jego 
dziecięcym głosikiem…”. Czuję wagę 
każdej z tych myśli, bezwiednie płyną 
mi z oczu łzy. To wspólne, dziewicze 
życie Maryi i Józefa z Jezusem mię-
dzy nimi przyciąga mnie z nieodpartą 
mocą. 

Jest ostatni dzień zjazdu. Ko-
ściół wypełniony młodzieżą. Nagle 
myśl, jak olśnienie: za tobą pójdzie 
rzesza dziewic. 

Po powrocie do Trydentu spoty-
kam moich uczniów – byłam bowiem 
nauczycielką – i proboszcza. Ten, 
widząc mnie radosną, pyta: Znalazłaś 
swoją drogę? Tak – odpowiadam. 
Małżeństwo? Nie. Klasztor? Nie. 
Pozostaniesz dziewicą w świecie? Nie. 
Dla dziewczyny były to wtedy 
wszystkie możliwe drogi. Ale ja na 
razie nie wiem nic więcej.  

Nieco później zrozumiem: była 
to czwarta droga, którą Duch Święty 
otwierał w Kościele. Ten nowy spo-
sób podążania za Jezusem miał się 
właśnie charakteryzować obecnością 
Jezusa miedzy osobami żyjącymi w 
dziewictwie – i tym jest focolare. 
Albo miedzy osobami, które stają się 
dziewicze poprzez miłość – i tym jest 
cały Ruch oraz każda jego część. 

Mijają cztery lata. Podczas speł-
niania uczynku miłości bliźniego 
czuję, że Bóg wzywa mnie do oddania 
się Mu na zawsze. Czynię to 7 grud-
nia 1943 roku. Dzień ten uważany jest 
za początek Ruchu.  

W różnych okolicznościach po-
znaję młodych w moim wieku, którzy 
chcą iść moją drogą. Jesteśmy w 
środku drugiej wojny światowej. Try-
dent, moje miasto, jest często bom-
bardowane: ruiny, zgliszcza, zabici. 
Pewnego dnia znajduję się z moimi 
przyjaciółkami w ciemnej piwnicy 
służącej za schron, przy zapalonej 
świecy, z Ewangelią w ręku. Otwie-
ram ją. Trafiam na modlitwę Jezusa 
przed śmiercią: Ojcze…aby wszyscy 
byli jedno (por J 17,21). Jest to tekst 
niełatwy dla takich dziewcząt jak my, 
ale te słowa budzą w naszych sercach 
przekonanie, że narodziłyśmy się dla 
tej stronicy Ewangelii.  

W święto Chrystusa Króla znaj-
dujemy się znowu razem, przy ołta-
rzu. Mówimy: Jezu, Ty wiesz, jak 
można urzeczywistnić jedność. Oto 
jesteśmy. Jeśli chcesz, użyj nas do 
tego.  

Bombardowania trwają nadal,  
a wraz z nimi ulegają unicestwieniu te 
rzeczy lub osoby, które w jakimś 
sensie stanowiły cel dążeń naszych 

Z historii życia założycielki Ruchu Focolarii 
Chiary Lubich 
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młodych serc: troska o urządzenie 
domu – ale dom runął w gruzy; za-
warcie małżeństwa – ale narzeczony 
już nie wróci z frontu. Moim ideałem 
były studia, lecz wojna uniemożli-
wiała mi uczęszczanie na uniwersytet. 

Lekcję, którą Bóg nam daje po-
przez okoliczności, jest jasne: wszyst-
ko przemija. Wszystko jest marnością 
nad marnościami (por. Koh 1,2).  

W tym czasie Bóg budzi w mo-
im sercu pytanie, wspólne nam 
wszystkim: Czy jest więc taki ideał, 
który nie ginie, którego nie zniszczy 
żadna bomba, któremu warto oddać 
się całkowicie? I natychmiast odpo-
wiedź: Tak, jest. Jest nim Bóg. 

Równocześnie, niczym w na-
głym olśnieniu, rozumiemy, kim On 
jest: Bóg jest Miłością. Postanawiamy 
uczynić Go celem naszego życia. Od 
tej chwili poczułyśmy się ogarnięte 
Jego miłością. Także przedtem wie-
działyśmy, że On istnieje. Byłyśmy 
dobrymi chrześcijankami, chodziły-
śmy do Kościoła, ale uważałyśmy, tak 
jak wielu, że On – choć najdoskonal-

szy, wszechwiedzący, wszechmocny, 
jak się uczyłyśmy – jest raczej daleki  
i niedostępny. Wiedziałyśmy, że  
z miłości stał się człowiekiem, ale nie 
miałyśmy z Nim głębokiego kontaktu. 

Teraz wszystko się zmienia. 
Jakby nagle otwarły się nam oczy, 
abyśmy zobaczyły, że Bóg, będąc 
Miłością, jest blisko nas, towarzyszy 
każdemu naszemu krokowi, jest obec-
ny w każdej sytuacji naszego życia, 
radosnej czy smutnej, wie o nas 
wszystko. Uderzyły nas słowa Jezusa: 
U was nawet włosy na głowie wszyst-
kie są policzone (Łk 12,7). 

To ponowne – jeśli tak można 
powiedzieć – objawienie się Boga 
Miłości wstrząsnęło nami i pomimo 
całej grozy wojennej przyniosło tak 
niezwykłą radość, tak głęboko wyryło 
się w naszej duszy, że mogłyśmy 
powiedzieć: Wierzymy miłości. 

Ale dość szybko pojawiło się  
w nas nowe pragnienie (Ch. Lubich, 
Charyzmat jedności) …. c.d.n 
 

   ks. Marcin 

 
 
 
 

DESZCZ 
 

Znów krople deszczu 
zaczynają grać na parapecie 

z nadzieją, że znajdą słuchaczy. 
Ziemi z nadejściem wiosny 

zachciało się pić, 
więc woda spieszy na spotkanie, 

by ugasić pragnienie. 
Może i nas orzeźwi  
maleńka kropelka 

zagubiona po drodze, 
byśmy umieli otrząsnąć się  
i przywołać wspomnienia. 

* 
Stefania Gierłowska 

Centrum Katowic, dworzec 
kolejowy PKP, matka alkoho-
liczka, ojciec w więzieniu, trzy-
nastoletnia dziewczynka próbu-
jąca „zarobić” na swoje utrzy-
manie oddaje się w ręce przy-
padkowego mężczyzny… nie 
trzeba chyba kończyć tego zda-
nia, aby przekonać się o tym, co 
stanie się dalej. Film? Powieść 
kryminalna? Nie, szara rzeczy-
wistość. To tylko jeden, choć 
bardzo drastyczny przykład 
dzieci, które przychodzą do jed-
nej z katowickich parafialnych 
ochronek.  

Właśnie tam przez pięć dni w 
tygodniu przychodzą po to, aby zjeść 
ciepły posiłek, pobawić, odrobić za-
dania domowe, żeby w końcu przejść 
do drugiej klasy szkoły podstawowej, 
czy też po prostu pobyć w towarzy-
stwie swoich rówieśników oraz osób, 
które chcą im pomóc okazując odro-
binę miłości.  

Zdecydowana większość tych 
dzieci pochodzi z rodzin biednych  

i zaniedbanych moralnie, toteż możli-
wość przychodzenia do ochronki jest 
jedną z niewielu szans na nauczenie 
się normalnego życia. Właśnie tam 
jako klerycy staramy się nieść pro-
mień Bożej miłości. Próbujemy mó-
wić o kochającym Ojcu i o tym, że nie 
są sami na tym świecie. Przede 
wszystkim jednak staramy się z nimi 
być, towarzyszyć im w tym ciężkim 
dla nich czasie.  

Nie jest rzeczą łatwą nieść Boga 
osobom, które nigdy nie potrafiły go 
doświadczyć w rodzinie, dlatego też 
zwracamy się wielką prośbą o mo-

dlitwę, aby te trudne doświadczenia, 
przez które muszą oni przechodzić nie 
uczyniły z ich serc zimnych kamieni, 
obojętnych na Bożą miłość. 

Niedawno podopieczni Katolic-
kiej Fundacji Dzieciom, w której 
posługujemy (można też przeczytać  
o niej w Gościu Niedzielnym z dnia 
28 lutego 2010), odwiedzili nasze ro-
dzinne strony. Przyjechali do Bogu-
szowic na zimowy kulig. Pięćdziesiąt 
osób mogło na chwilę zapomnieć  
o tym, co dzieje się w Katowicach  
i wypocząć w naszej parafii. Nie by-
łoby to jednak możliwe, gdyby nie lu-
dzie dobrej woli, którzy zechcieli 
ofiarować nam owoc swojej pracy  
i swój wolny czas. Z serca dziękujemy 
za wędliny, chleby, za przejażdżkę na 
kuligu. Dziękujemy także księdzu 
proboszczowi za możliwość ugosz-
czenia gości na naszym probostwie. 
Zapewniamy o modlitwie w intencji 
wszystkich darczyńców. 

 
Kleryk Sebastian 

 
  

Najmniejsi – najbiedniejsi, czyli Katolicka 
Fundacja Dzieciom 

 

 
Dzieci z fundacji podczas kuligu 
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Wielki Czwartek 
„W Wielki 

Czwartek podczas 
Mszy św. Krzyżma, 
którą można uważać za 
wprowadzenie do Tri-
duum Sacrum, pasterz 
diecezji i jego najbliżsi 
współpracownicy, ka-
płani, otoczeni przez 
Lud Boży, odnawiają 
przyrzeczenia złożone 
w dniu święceń kapłań-
skich. Co roku jest to 
moment głębokiej ko-
munii kościelnej, uwy-
datniający dar kapłań-
stwa służebnego, który 

Chrystus pozostawił swojemu Kościołowi w przeddzień 
swojej śmierci na krzyżu. I każdy kapłan odczuwa wzrusze-
nie, że w przeddzień Męki, podczas której Pan dał nam 
samego siebie, dał nam sakrament Eucharystii, dał nam 
kapłaństwo. Jest to dzień, który porusza serca nas wszyst-
kich. Tego dnia święci się również oleje używane podczas 
sprawowania sakramentów: olej katechumenów, olej cho-
rych i krzyżmo święte.  

Wieczorem rozpoczyna się Triduum paschalne,  
w czasie którego wspólnota chrześcijańska przeżywa na 
nowo podczas Mszy św. in Coena Domini wydarzenia 
Ostatniej Wieczerzy. W Wieczerniku w sakramencie chleba 
i wina przemienionych w Jego Ciało i Krew Odkupiciel 
antycypuje ofiarę swojego życia: antycypuje swoją śmierć, 
dobrowolnie daje swoje życie, składa ludzkości ostateczny 
dar z siebie. W obrzędzie umycia nóg powtarza się gest,  
w którym On, «umiłowawszy swoich (...), do końca ich 
umiłował» (J 13, 1) i zostawił im znak rozpoznawczy, jakim 
jest ten akt pokory, miłość aż do śmierci.  

Po Mszy św. in Coena Domini liturgia zachęca wier-
nych, by adorując Najświętszy Sakrament, rozpamiętywali 
konanie Jezusa w Getsemani. Widzimy, że apostołowie 
zasnęli i zostawili Pana samego. Dziś również my, Jego 
uczniowie, często zasypiamy. W tę świętą noc  
w Getsemani chcemy czuwać, nie chcemy, by Pan został 
sam w tej godzinie. W ten sposób możemy lepiej pojąć 
tajemnicę Wielkiego Czwartku, w której zawiera się naj-
większy, potrójny dar: kapłaństwo służebne, Eucharystia  
i nowe przykazanie miłości (agape).” 

                                               Benedykt XVI 
 
Msza św. Wieczerzy Pańskiej  

w Wielki Czwartek rozpoczyna się  
o godz. 17.00. 

 

Wielki  Piątek 

„Wielki Piątek upamiętnia wydarzenia, które rozpo-
czyna wyrok śmierci, a kończy ukrzyżowanie Chrystusa. 
Jest to dzień pokuty, postu i modlitwy, udziału w Męce 
Pańskiej. O ustalonej godzinie zgromadzenie chrześcijań-
skie — z pomocą słowa Bożego i gestów liturgicznych — 
wraca myślą do historii ludzkości, niewiernej Bożemu za-
mysłowi, który jednakże właśnie tą drogą się urzeczywist-
nia, oraz słucha poruszającego opisu bolesnej Męki Pań-
skiej. Kieruje potem do Ojca Niebieskiego długą «modlitwę 
wiernych», w której przedstawia wszystkie potrzeby Ko-
ścioła i świata. Następnie wspólnota adoruje krzyż i przy-
stępuje do komunii, spożywając hostie konsekrowane pod-
czas Mszy św. in Coena Domini, zachowane z poprzedniego 
dnia.  

W komentarzu do Wielkiego Piątku św. Jan Chryzo-
stom pisze: «Przedtem krzyż wyrażał pogardę, a dziś jest 
rzeczą godną czci, przedtem symbolizował wyrok, dziś jest 
nadzieją zbawienia. Doprawdy stał się źródłem nieskończo-
nych dóbr; uwolnił nas od błędu, rozproszył otaczające nas 
ciemności, pojednał nas z Bogiem, z nieprzyjaciół Boga 
uczynił nas Jego domownikami, z obcych — bliskimi: ten 
krzyż to zburzenie nieprzyjaźni, źródło pokoju, szkatułka 
kryjąca nasz skarb» (De cruce et latrone, I, 1, 4).  

W tradycji chrześcijańskiej istnieje też nabożeństwo 
Drogi Krzyżowej, które pozwala nam przez cały rok coraz 
głębiej utrwalać w duszy tajemnicę krzyża, iść z Chrystusem 
tą drogą i wewnętrznie upodabniać się do Niego. Możemy 
powiedzieć, że Droga Krzyżowa uczy nas — by użyć wyra-
żenia św. Leona Wielkiego — «patrzeć oczami serca na 
ukrzyżowanego Jezusa, aby rozpoznać w Jego ciele nasze 
własne ciało» (Mowa 15 o Męce Pańskiej). Na tym właśnie 
polega prawdziwa mądrość chrześcijanina, której pragniemy 
się uczyć, uczestnicząc w ceremoniach Wielkiego Piątku.” 

 
                                                Benedykt XVI 
 

                         
                  Początek ceremonii  

                  Wielkiego Piątku  
o godz. 17.00. 

ŚWIĘTE  TRIDUUM  PASCHALNE 
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Wielka  Sobota 
„W Wielką So-

botę liturgia milczy, 
jest to dzień wielkiej 
ciszy, a od chrześcijan 
oczekuje się, że będą 
trwali w wewnętrz-
nym skupieniu —  
o co często tak trudno 
w naszych czasach — 
po to, by lepiej przy-
gotować się do Wigi-
lii Paschalnej.  
W wielu wspólnotach 
organizowane są 
wspólne adoracje  
i spotkania na modli-
twie maryjnej, by 
niejako zjednoczyć się 
z Matką Odkupiciela, 
która z bojaźnią  
i ufnością oczekuje na 

zmartwychwstanie ukrzyżowanego Syna.” 

Wigilia paschalna 
„Podczas Wigilii 
Paschalnej ciszę  
i smutek, w których 
pogrąża się Kościół 
po śmierci i złożeniu 
do grobu Pana, prze-
rwie okrzyk zwycię-
stwa: Chry-stus 
zmartwychwstał i na 
zawsze zwy-ciężył 
śmierć! Wówczas 
będziemy mogli 
naprawdę zrozumieć 
tajemnicę krzyża, 
«że Bóg czyni cuda 
tam, gdzie nic nie 
jest możliwe — 
pisze starożytny 

autor — aby było wiadomo, że tylko On może robić to, co 
chce. Z Jego śmierci nasze życie, z Jego ran — nasze 
uzdrowienie, z Jego upadku — nasze zmartwychwstanie, z 
Jego zstąpienia — nasze wstąpienie» (Pseudo-Hipolit). 
Umocniwszy swoją wiarę, w centralnej części Wigilii Pas-
chalnej przyjmiemy do naszego grona nowo ochrzczonych i 
odnowimy przyrzeczenia naszego chrztu. Odczujemy w ten 
sposób, że Kościół jest zawsze żywy, wciąż się odmładza, 
jest zawsze piękny i święty, bo Jego fundamentem jest 
Chrystus, który zmartwychwstał i już nie umrze.” 

 
Początek Mszy św. Wigilii Paschalnej  

o godz. 20.00 

„Drodzy bracia i siostry, Tajemnica paschalna, którą bę-
dziemy przeżywać na nowo w Triduum Sacrum, to nie tylko 
wspomnienie rzeczy przeszłych, lecz rzeczywistość teraź-
niejsza: Chrystus również dziś swoją miłością zwycięża 
grzech i śmierć. Zło, w jakiejkolwiek postaci, nie ma ostat-
niego słowa. Ostateczne zwycięstwo należy do Chrystusa, 
do prawdy i do miłości! Jeśli jesteśmy gotowi razem z Nim 
cierpieć i umrzeć, Jego życie staje się naszym życiem — jak 
św. Paweł przypomni nam podczas Wigilii Paschalnej (por. 
Rz 6, 9). Na tej pewności opieramy i budujemy naszą chrze-
ścijańską egzystencję. Prosząc o wstawiennictwo Najświęt-
szą Maryję Pannę, która szła za Jezusem drogą męki  
i krzyża i wzięła Go w ramiona po zdjęciu z krzyża, życzę 
wam wszystkim pobożnego uczestnictwa w Triduum pas-
chalnym, abyście mogli doświadczyć radości Wielkanocy  
i dzielić się nią ze wszystkimi swoimi bliskimi.” 

 
Teksty zaczerpnięto z katechezy wygłoszonej przez Papie-

ża Benedykta XVI podczas audiencji generalnej 4 IV 2007 r. 
 

„Śmierć i Zmartwychwstanie” 
 

Gdy zamilkną dzwony i światła już zgasną, 
znów wyruszysz Jezu w tą drogę niełatwą. 

Będą przesłuchania, obelgi i baty, 
znowu Cię ubiorą w purpurowe szaty . 

Uwolnią Barabasza złoczyńcę, mordercę, 
Piłat Cię im wyda i umyje ręce . 

Wyrok-śmierć na krzyżu, ale długa droga, 
na Golgoty wzgórze tam, gdzie śmierć i trwoga . 

Jeszcze ciężar krzyża, co gniecie ramiona, 
krwawy pot i pomoc z Cyreny Szymona . 

Weronika zetrze krew i pot z Twej twarzy, 
Ty jej wizerunek Swój zostawisz w darze . 

Potem płaczące niewiasty pocieszysz Jezu drogi, 
po raz trzeci upadniesz , na zbolałe nogi . 

Gdy już dotrzesz na miejsce obnażą Cię katy, 
a żołnierze rzucą losy o Twe szaty . 

Przybiją Ci ręce i nogi do krzyża, 
chwila Twego zejścia ciągle się przybliża . 

Na krzyżu jeszcze winy łotrowi przebaczysz 
i zapewnisz, że w raju z Tobą się zobaczy . 

W końcu krzykniesz: pragnę! I zaraz potem skonasz, 
opadnie na dół głowa, obwisną ramiona . 

Zapłacze Twa Matka stojąca pod krzyżem, 
smutek ogarnie Jej serce boleściwe . 

Wezmą Twe ciało i położą w grobie, 
tę ostatnią posługę ofiarują Tobie . 

Lecz, gdy dnia trzeciego rankiem z grobu wstaniesz, 
Ojca wolę dopełnisz wśród żywych zostaniesz . 

Objawisz się jeszcze niewiastom i uczniom, 
pokonałeś szatana, śmierci więź okrutną . 

Wstąpisz znów do nieba, siądziesz po prawicy, 
Ojciec ześle Ducha w ciele gołębicy . 

Wezmą Go uczniowie, pójdą na świat cały, 
by pomiędzy ludźmi, głosić Twoją Chwałę! 
My dziś tę pamiątkę, znowu obchodzimy, 

w śmierć i zmartwychwstanie z ufnością wierzymy! 
                                                               Piotr Dmitrzak 
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Z ustnych relacji wynika, że w okresie 
międzywojennym w 1930 roku w parafii Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa w Boguszowi-
cach zawiązała się z inicjatywy parafianina 
Alojzego Motyki wspólnota „Żywego Ró-
żańca”. W tym roku zatem przypada 80 – ta 
rocznica jej powstania. Będzie ona obcho-
dzona w święto Matki Bożej Różańcowej  
7 października 2010 r.  

Na spotkaniu Zelatorek Żywego Różańca 11 marca br. 
ustalono: 
1. Tajemnice różańcowe będą wymieniane w każdą pierw-

szą maryjną sobotę miesiąca. 
2. W każdym miesiącu przemiennie będzie sprawowana 

Eucharystia za wszystkich żyjących i zmarłych człon-
ków Róż Różańcowych. 

3. Sztandar będzie używany wyłącznie w czasie uroczysto-
ści religijnych w kościele, w czasie comiesięcznej Eu-

charystii oraz procesji odpustowej i Bożego Ciała. 
4. Spotkania formacyjne dla wszystkich członków odby-

wać się będą w kościele po comiesięcznej Eucharystii. 
5. Dni skupienia dla Delatorów będą w Adwencie  

i w Wielkim Poście. 
6. Z okazji 80 – tej rocznicy istnienia „Żywego Różańca” 

19 maja br. zostanie zorganizowana pielgrzymka do 
Sanktuarium M.B. Fatimskiej w Trzebini i Czernej koło 
Krakowa. 

7. Zachęca się młodzież i dorosłych do tworzenia nowych 
Róż Różańcowych. Obecnie powstaje nowa Róża męska. 

8. Członkowie „Żywego Różańca” 8 razy w roku mogą 
zyskiwać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. 

9. 3 maja w Uroczystość M. B. Królowej Polski odbędzie 
się odnowienie i przyjęcie nowych członków do „Żywe-
go Różańca”. 

 
                                      ks. Józef – opiekun 
 

Ogromny wpływ na życie 
Kościoła na Śląsku miała 
Reformacja zapoczątkowana 
przez Marcina Lutra (1483 - 
1546). Ogarnęła ona niemal 
całe Niemcy a nawet niektóre 
inne kraje. W latach 1569 – 
1629 protestantyzm panował 
prawie we wszystkich para-
fiach poszerzonego dekanatu 
- prezbiteriatu żorskiego jako 
jedyne wyznanie. Stało się 
tak dlatego, że właściciele 
większości wiosek – pan 
ziemi pszczyńskiej i okolicz-
na szlachta przeszła na wiarę 
luterańską i zmusiła swych 
poddanych do przyjęcia no-
wej wiary, bowiem była kola-
torami poszczególnych ko-
ściołów, łożąca na ich budo-
wę i utrzymanie. Kapłani ka-
toliccy zostali zmuszeni do 
opuszczenia swych parafii,  
a na ich miejsce wprowadzo-
no ewangelickich predykan-
tów, zwanych też pastorami. 

Nie wprowadzono wyznania 
ewangelickiego tylko do trzech ko-
ściołów podanego prezbiteriatu, liczą-
cego wówczas 25 parafii, a mianowi-

cie do pawłowickiego, rybnickiego  
i naszego – boguszowickiego. Opie-
kunami parafii boguszowickiej byli 
cystersi z Rud, którzy zostali przy 
starej wierze i dzięki temu parafia 
ostała się jako katolicka, choć w roku 
1687 naliczono tu 20 wyznawców 
nowej wiary. 

Po 60 latach, gdy Śląsk prze-
szedł pod panowanie katolickiej Au-
strii, kościoły zwrócono katolikom, 
zamykając je dla nabożeństw ewan-
gelickich, choć w czasie wojny woj-
ska szwedzkie otworzyły je ponownie 
dla protestantów. Aby je odzyskać, 
katolicy wzywali do pom ocy uzbro-
jone oddziały kirasjerów. Okres, nim 
ewangeliccy mieszkańcy tutejszego 
regionu wrócili do wiary ojców, trwał 
200 lat. Część z nich została przy 
wierze Lutra i do dziś żyją wśród 
katolików ich nieliczni potomkowie, 
w niektórych miejscowościach jak 
Warszowice i Golasowice,  posiadają 
własne kościoły. Ewangelicy z innych 
tutejszych wiosek uczęszczają do 
kościołów swego wyznania w Żorach 
i Rybniku. 

Kiedy w czasie rekatolicyzacji 
pozamykano kościoły przed ewange-
likami, przeszli oni ze swymi prakty-
kami religijnymi do lasów. Kazno-
dzieje leśni udzielali im komunii pod 
dwiema postaciami, w domach pota-

jemnie chrzcili dzieci. A nawet nie-
którzy bezprawnie mieszkali u gospo-
darzy, jak np. w Szerokiej.  

Przysłani tu kapłani katoliccy 
byli pasterzami bez trzody. W Stu-
dzionce w powiecie pszczyńskim w 
18 lat po rozpoczęciu rekatolicyzacji 
gmina katolicka liczyła zaledwie  
6 katolików, a p rotestantów we wsi 
żyło 500. W tej parafii, choć powoli 
katolików jednak przybywało. W roku 
1719 naliczono ich już 591 przy 131 
protestantach.  

W Pielgrzymowicach kapłan ka-
tolicki był pasterzem bez trzody jesz-
cze w 1679 roku. Tę parafię określano 
jako placówkę głodową. Protestancki 
kolator nie dbał o kościół ani o probo-
stwo, chlewy i stodoły niszczały. 

Podobnie sprawa przedstawiała 
się w Warszowicach. Jeszcze w 1679 
roku protestanccy kościelni nie chcieli 
przejść na katolicyzm. Luteranie  
w lasach słuchali nabożeństw lotnego 
predykanta. Za to, że proboszcz pró-
bował przeszkodzić w takim nabożeń-
stwie, został napadnięty na probo-
stwie. Próbowano wyważyć drzwi, by 
go zabić. Uszedł z życiem tylko dla-
tego, że napastnicy zostali spłoszeni 
przez czeladź. Wizytującemu parafię 
posłańcowi biskupa kapłan żalił się: 
„Wolałbym spędzić życie w klaszto-
rze, niż użerać się z innowiercami.”  

Spotkanie Zelatorek Żywego Różańca 

Pasterze  bez  owiec  



serce ewangelii 20 

U pana na Pszczynie, właściciela tej 
wsi nie znalazł pomocy, gdyż sam pan 
został protestantem. Nowy proboszcz 
do 1688 roku do s wojej katolickiej 
parafii pozyskał tylko 4 siodłaków  
(większych gospodarzy) oraz 100 ze 
służby i komorników. Kilku ewange-
lików przychodziło w niedzielę, ale 
nie w święta, do kościoła wysłuchać 
kazania. Trzy do cztery razy w roku 
przybywał do ewangelików predykant 
z Beskidów, przebrany za chłopa,  
w towarzystwie dwóch uzbrojonych, 
w ubiorze węgierskim. Proboszcz 
wiedział o jego wizytach, ale nie od-
ważył się, by mu w tym przeszkodzić 
z obawy przed zbrojnym oporem. Pro-
boszcz żył w wielkim ubóstwie  
w jednej izbie, budynki gospodarcze 
groziły zawaleniem. Na domiar złego 
w 1696 został obrabowany przez 
złodziei, sam ledwo uszedł z życiem. 
Liczba katolików powoli wzrastała, 
ale jeszcze w 1697 roku dwie trzecie 
ludzi z Warszowic wyznawało prote-
stantyzm, choć jeden z kościelnych 
był już katolikiem.  

Przewaga katolików nad prote-
stantami nastąpiła w prezbiteriacie 
żorskim dopiero na początku XVIII 
wieku, ale rekatolicyzacja trwała 
jeszcze ponad 50 lat. 

 Dzisiaj Kościół katolicki szuka 
porozumienia z Kościołem ewange-
lickim, przeprowadza wspólne nabo-
żeństwa ekumeniczne np. Drogę krzy-
żową, wychodząc z założenia, że oba 
Kościoły uznają Chrystusa za swego 
prawdziwego Boga. 

 
Helena Białecka 

 
 
 

Oczekiwanie 
 

Czekanie to męka 
czemu przychodzi,, 

gdy jesteśmy bezbronni.. 
Czekanie to czas, 

jaki nam jest dany, 
by zrobić rachunek sumienia. 

Czekać to mieć Nadzieję, 
więc czekam,  

aż deszcz przestanie płakać, 
bym mogła zobaczyć 

przez okno jak kwitnie 
świat otulony Nadzieją. 

 
Stefania Gierłowska 

Rok temu gimnazjaliści 
czytali Listy św. Pawła Apo-
stoła… i nie brakowało na-
rzekań na ich wygórowany, 
pod względem trudności po-
ziom. Jedna z naszych 
uczennic na py tanie: „Czy 
było trudno?”, odpowiedziała 
krótko: „Armagedon”. Myślę, 
że tegoroczny konkurs moż-
na śmiało skomentować: 
„Armagedon-reaktywacja”.    
 

Dnia 04 marca, w auli Gimna-
zjum z Oddziałami Integracyjnymi  
nr 7 im. Czesława Miłosza w Rybni-
ku, zebrali się uczestnicy etapu rejo-
nowego IX Wojewódzkiego Konkursu 
Biblijnego. Swoją obecnością za-
szczycili nas również: Naczelnik 
Wydziału Edukacji Urzędu Miasta 
Rybnika pani Katarzyna Fojcik, pro-
boszcz Parafii Najświętszego Serca 
Pana Jezusa ks. Krzysztof Błotko oraz 
Przewodniczący Rady Dzielnicy Bo-
guszowice pan Jan Mura. Ze względu 
na głoszone w tym czasie rekolekcje 
dla młodzieży, nie był obecny  
ks. Marek Bernacki, doradca meto-
dyczny nauki religii w Rybniku,  
w jego imieniu konkurs poprowadził 
ks. Ryszard Skowronek. Tym razem 
42 rybnickich gimnazjalistów zmie-
rzyło się z bogatymi w szczegóły 
Księgami Machabejskimi 

Wszystko rozpoczęło się o go-
dzinie 9.00. Uczestników powitał 
dyrektor gimnazjum – pan Krzysztof 
Zaik, a następnie ks. Ryszard Skow-
ronek. Oczywiście przed przystąpie-
niem do pisania testu, nie zabrakło 
wspólnej modlitwy młodzieży i kate-
chetów, co jest dobrym zwyczajem 
konkursów biblijnych. Jeszcze tylko 
chwila na zapoznanie z z asadami 
pisania testu i zmagania rozpoczęły 
się. 45 minut i 45 pytań... o szczegó-
łowy czas panowania Aleksandra 
Wielkiego, o państwo, które jest krań-
cem ziemi, o to czym była „ohyda 
spustoszenia”, o to kto nosił przydo-
mek „przebiegłego lisa pustyni”…  
i wiele innych. Jednym słowem, było 
trudno.  

Po napisaniu testu wszyscy mie-
li trochę czasu, żeby ochłonąć, zjeść 
coś słodkiego i podzielić się spostrze-
żeniami. Następnie uczniowie wrócili 
na aulę, gdzie przyszedł do nich  
o. Gregorius Lelang Atulolon SVD, 
pochodzący z Indonezji misjonarz, 
obecnie mieszkający w parafii księży 
werbistów w Rybniku. W trwającym 
ciągle roku kapłańskim nadarzyła się 
więc kolejna okazja, żeby posłuchać  
o pracy księdza-duszpasterza, nie 
tylko u nas w Polsce, jak ją znamy na 
co dzień, ale też w innych rejonach 
świata.  

W końcu naszedł niecierpliwie 
oczekiwany czas ogłoszenia wyni-
ków. Miejsce I i III zdobyły uczennice 
Gimnazjum nr 12. Miejsce II przypa-
dło Gimnazjum Sióstr Urszulanek. 

Naszą szkołę reprezentowali: 
Marta Zaik z kl. II f (uzyskała najlep-
szy wynik z naszej trójki i zajęła VI 
miejsce), Jakub Zimnol z kl. III d oraz 
Julia Stanisławska z kl. II a.  

Wszystkim uczestnikom ser-
decznie gratulujemy, cieszymy się  
z ich wysiłku, podjętego w dobrej 
sprawie i mamy nadzieję, że w dal-
szym ciągu będą z radością sięgać do 
Pisma Świętego.  

Serdecznie dziękujemy Dyrekcji 
G7 za możliwość przeprowadzenia 
konkursu, ks. Markowi Bernackiemu, 
ks. Ryszardowi Skowronkowi. Dzię-
kujemy też wszystkim, którzy finan-
sowo wsparli nasz konkurs: Prezyden-
towi Miasta Rybnika, Radzie Rodzi-
ców Gimnazjum nr 7, ks. probosz-
czowi Krzysztofowi Błotko. Dzięku-
jemy serdecznie Cukierni pana Jerze-
go Króla za pyszne ciasto i kołaczyki 
dla uczestników konkursu i opieku-
nów. Serdeczne Bóg zapłać.  
      
     

     Katechetki:  
Bernadeta Piechoczek  

i Jolanta Kuczera 
 
 

Konkurs Biblijny  
w Gimnazjum nr 7 
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Rozpoczął się coroczny 
cykl spotkań sprawozdaw-
czych rad dzielnic. Na po-
czątku Prezydent Miasta spo-
tkał się 9 marca z mieszkań-
cami Boguszowic. 
 

O sprawach Boguszowic w sali 
gimnastycznej Szkoły Podstawowej  
nr 16 rozmawiało około 100 miesz-
kańców. Na spotkanie przybyli, obok 
Prezydenta Miasta – Adama Fuda-
lego, także jego zastępcy – Michał 
Śmigielski i Janusz Koper oraz radni 
miasta i radni Rady Dzielnicy Bogu-
szowice Stare, będący organizatorami 
spotkania. 

Na początku pan Michał Wen-
gerski – Przewodniczący Zarządu 
Dzielnicy przedstawił prace Rady 
Dzielnicy Boguszowice Stare w ostat-
nim roku. Obok spraw budżetowych 
przypomniał najważniejsze zagadnie-
nia, z którymi borykała się Rada. 
Wspomniał o bardzo burzliwych spo-
tkaniach z mieszkańcami dotyczącymi 
losów boguszowickiej harcówki czy 
budowy ronda obok hotelu „Olecki”. 
Wśród inwestycji zaplanowanych  
w budżecie miasta na ten rok zapisano 
między innymi remont boiska przy 
Szkole Podstawowej nr 16 czy budo-
wę windy w integracyjnym Gimna-
zjum nr 7. Wpisano w nim także fun-
dusze na utwardzenie ul. Przejazdo-
wej, które zostanie wykonane wiosną 
br. Z kolei w budżecie rybnickich 
wodociągów na ten rok zapisana jest 

wymiana sieci na ul. Strażackiej  
i Ziemskiej. W przyszłym roku wy-
miana rur wodociągowych obejmie  
ul. Ziemską. 

Niespodziewanie głównym te-
matem spotkania stała się propozycja 
Prezydenta Miasta dotycząca dofinan-
sowania montażu instalacji solarnych 
w budynkach prywatnych. Koszt 
montażu solarów (ok. 10 tys. zł) miał-
by być w połowie pokryty dotacją  
z budżetu miasta. Warunkiem jest 
złożenie do końca maja br. deklaracji 
przystąpienia do programu. Druk 
deklaracji dostępny jest na stronie 
internetowej miasta (www.rybnik.pl) 
lub w Wydziale Ekologii. Realizacja 
tej inwestycji następowałaby w roku 
2011. 

Pan Janusz Koper przedstawił 
stan prac przy budowie kanalizacji 
sanitarnej w Boguszowicach. Obecnie 
trwa usuwanie usterek po poprzednim 
wykonawcy. Zakończenie tych prac 

planowane jest na początek 
maja. Realne jest – jak za-
pewniał – że przyłączenia 
budynków będą mogły za-
cząć się we wrześniu lub 
październiku. Formalności 
związane z podłączeniem 
będą wynosiły około 450 zł, 
do których trzeba doliczyć 
koszt wykonania samego 
przyłącza (ułożenie kanaliza-
cji od studzienki do bu dyn-
ku). W trakcie usuwania 
usterek okazało się, że około 
200 budynków nielegalnie 
zrzuca ścieki do jeszcze 

nieukończonej sieci. Opóźnia to pra-
ce, podnosi koszty oraz powoduje 
uszkodzenie już wykonanych robót. 
Osoby te będą karane. 

Pytania mieszkańców dotyczyły 
przede wszystkim usterek po budowie 
kanalizacji sanitarnej oraz odśnieżania 
dróg. Zwracano uwagę na złe wyko-
nanie dróg, zwłaszcza przy studzien-
kach kanalizacyjnych. Prezydent za-
pewniał, że usterki te zostaną usunięte 
w ramach gwarancji. Skarżono się na 
złe odśnieżanie ulic Błękitnej, Gro-
nowej, Armii Ludowej czy Sztolnio-
wej. Pytano o możliwość zainstalowa-
nia świateł na skrzyżowaniu ulic Ma-
łachowskiego i Kłokocińskiej oraz 
zgłaszano problem złej jakości prac 
przy usuwaniu dziur w jezdniach. 
 

Krystian Dziurok 
 

 
 
 
 
 

Ku wiecznej pamięci 
Tren 1 

Pisał kiedyś synku pan Jan z Czarnolasu 
Treny po swojej córce – dawno swego czasu 

Ja z tęsknoty za Tobą treny teraz piszę 
Bo już ciebie synku nigdy nie usłyszę 

Tren – to ból okropny mówiony pisemnie 
Bo to, co napiszę przemawia przeze mnie 

 
 

 
 
 

Czarna rozpacz wkoło mnie się ściele 
(brak mi ciebie synku – słodki mój aniele) 

Zapiera dech w piersiach – robi zawrót głowy 
Byłeś już dorosły do życia gotowy 

Do ślubu cię synku z cicha szykowałam 
Lecz ta zimna pani mi ciebie zabrała 
Zabrała cię także tym, co cię poznali 

I całym sercem cię synku kochali 
Nic nie pozostało tylko łzy po Tobie 

I tabliczka z krzyżem – tam na Twoim grobie 
 

Maria Ignacek 

Boguszowickie spotkanie sprawozdawcze 
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Intencje 
mszalne 

Niedziela – 21.03.2010r.     5 N. WIELKIEGO POSTU 
7.oo +Franciszek i Leopoldyna Sojka, Kazimierz  

Pierchała, rodziców, 2 synów, 3 córki, 3 zięciów 
8.3o +Alojzy Kirsek (Rasz) 
10.oo 1/+Klara Hartman, 30-ty dzień (Got)  
 2/+Genowefa Mucha, 20 rocznica (Got) 
11.30 +Danuta Grzybowska – od Dyrekcji oraz koleżanek 

i kolegów z zakładu pracy PKP 
14.3o Chrzty i roczki: Tomasz Buchalik, Natalia  

Grobelkiewicz, Emilia Glinka, Agata Kuniszyk, 
Nadia Tatarczyk, Maria Zimończyk, Franciszek 
Benisz, Aleksandra Tarłowska, Nadia Goraus,  
Natalia Zbróg, Malwina Horba 

16.oo Do Miłosierdzia Bożego przez wstawiennictwo 
Świętej Rodziny z okazji urodzin Jadwigi,  
z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą  
o dalsze. Te Deum. 

Poniedziałek – 22.03.2010r. 
7.oo 1/+Bronisława Malina, 3 rocznica, mąż Alojzy 
 2/+Gertruda Konstanty Motyka, Waleska Krupa, 

Henryk Wilczek, Krystyna i Franciszek Kołodziej, 
córki Łucja i Marta, mąż Jerzy, za dusze w czyśćcu 
cierpiące 

17.oo 1/+Antoni i Gertruda Korduła, Bronisław Zawionka 
(Bog) 

 2/+Ernest Rajnhard, 6 rocznica, Fryderyk Englisz, 
żona Aniela, syn Edmund 

Wtorek – 23.03.2010r.    
7.oo 1/+Maria Kafka,18 rocznica, mąż Oskar 
 2/ Wolna intencja 
17.oo 1/+Erwin Oleś, 14 rocznica, matka Jadwiga, rodzi-

ców Anna i Konstanty Buchalik, syn Alfred (Bog) 
 2/+Bronisława Benisz 

Środa – 24.03.2010r. 
7.oo 1/+Anna Sołtys, 30-ty dzień po śmierci 
 2/+Józef Buchalik, rodziców z obu stron (Rasz) 
17.oo 1/+Alfred Winkler 
 2/+Walenty Jurczyk, Anastazja Kluger 

Czwartek – 25.03.2010r. 
7.oo 1/+Regina Buchalik, mąż Józef – od synowej Gra-

żyny z rodziną 
 2/+Waleska Fojcik, 2 mężów, rodziców z 3 stron, 

Roman Szweda, żona Gertruda 
17.oo 1/+Władysław Koziołek, 1 rocznica 
 2/+Norbert Karot 
 3/+Barbara Cichy – od rodziców i braci z rodzina-

mi 

Piątek – 26.03.2010r. 
7.oo 1/+ Józef Dziwoki 
 2/+Szymura Maria, 2 rocznica, mąż Zygmunt 

(Rasz) 
 3/+Matylda Grzesica, 30-ty dzień (Bog) 
17.oo MSZA WSPÓLNA: 

+Ernest Stajer 
 +Franciszek Żadka, Józef Żadka, żona Józefa,  

4 synów, synowa Hildegarda, Paweł Gasz, 2 żony, 
4 synów, córka Emilia, 2 zięciów, 2 synowe, córka 
Zofia, Ryszard Praśniewski, 2 synów, Stanisław 
Michałowicz, żona Monika, syn Bernard, zięć Ja-
nusz, Maksymilian Piksa, Paweł Gojny, syn Zdzi-
sław Bartosz Pawlas 
+Emanuel Waliczek, żona Anna, zięć Erwin, córka 
Maria, zięć Jan, wnuk Tadeusz, Ryszard Piecha, 
Marta żona, Wincenty Skrzypiec 
+Wiktor Szier, Zofia żona 
+Anna Groborz, mąż Robert, syn Gerard 
+Katarzyna Sobaszek, ojciec Józef 
+Józef Trybuś, Łucja żona , rodziców z obu stron 
+Łucja Raszka, 19 rocznica , Józef mąż, rodziców  
i rodzeństwo 
+Paweł Gajer, żona Marta, 2 córki, 2 zięciów,  
synowa Anna, Bolesław Maćczak, żona Wacława, 
syn Wiesław, 2 zięciów 
+Gabriela Piechaczek 
+Józef i Anna Przeliorz 
+Dorota i Henryk Śliwa - od znajomych 
+Franciszek Dziwoki, Krystyna żona, Adam Dzie-
dzic, Maria żona 
+Jadwiga Buchalik, mąż Jan, syn Roman 
+Lubszczyk Stanisław, Aniela żona, rodziców 
 z obu stron 
+Marta Ogierman, Wawrzyn mąż, pokrewieństwo  
z obu stron, Paweł Woźniok, Katarzyna żona, po-
krewieństwo z obu stron, za zmarłego ks. Infułata 
Edwarda Tobolę, zmarłych kapłanów siostry za-
konne, za dusze w czyśćcu cierpiące, za zmarłych  
z ulicy Kłokocińskiej 
+Henryk Śmiatek, żona Łucja i Zofia Garbocz, mąż 
Jan, Bronisława Janowicz, mąż Zygmunt, za zmar-
łych z rodziny Śmiatek, Garbocz, Waliczek,  
Goraus, Figas, dusze w czyśćcu cierpiące (Bog) 
+Józef i Matylda Sobik, wnuczka Celina i Katarzy-
na, synowa Grażyna, 2 zięciów, Józef i Damian, 
rodzice Elżbieta i Karol Kolarczyk, dziadków 
+Bernard Pawlik, Ryszard Morgała, wnuk Mariusz, 
zięć Piotr Borowicz, rodzice Morgałowie ,  Pawli-
kowie, Dziwoki, 2 siostry, 4 braci i bratowe 
+Helena Hurny 
+Konstanty i Roman Smyczek, Reinhold Kolenda, 
rodzice (Kop) 
+Maria Piecha, mąż Ignacy, rodziców Antonina  
Jędrecka, mąż Jan, syn Henryk, Marianna Gruca, 
mąż Stanisław, syn Otton, Katarzyna Pałka, mąż 
Władysław, Jerzy Kaczmarczyk, Ignacy Tokarz,  
za zmarłych z ulicy Rajskiej, dusze w czyśćcu 
+Edward Radler (Bog) 
+Teresa Brzezina, Marta i Ernest Brzezina Broni-
sława i Antoni Mandrela, Maria i Czesław Wilk 
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+Marta Mokry, mąż Mateusz, rodziców, rodzeń-
stwo (Got) 
+Danuta Grzesica – od rodziny Śmiatek zamiast 
kwiatów 
+Henryk Hyła, żona Helena, Marta i Franciszek 
Piechaczek, rodziców z obu stron (Bog) 
+Eugeniusz Zając, 30-ty dzień 
+Maria i Jan Belka, siostra Anna, brat Alfred Bel-
ka, rodzice Franciszek i Władysław Stasiak, Janina, 
Stanisław i Stefan Stasiak, za zmarłych z rodziny 
Kempny, Żyłkowski, dziadków z obu stron 

Sobota – 27.03.2010r. 
7.oo 1/+Marta Kula, mąż Józef  
 2/+Franciszka Sobik, mąż Józef, synowa,  

2 zięciów, wnuk (Bog) 
17.oo 1/+Julian Wadowski, 1 rocznica 
 2/+Helena Kula, mąż Alfred 
 3/+Leszek Gomułka (Got) 

Niedziela – 28.03.2010r.       NIEDZIELA PALMOWA 
7.oo +Motyka Edward - z okazji urodzin 
8.3o +Róża Korduła 
10.oo +ks. Alojzy Motyka, 5 rocznica śmierci, rodziców  

i krewnych 
11.3o +Tomasz Winiarski (Got) 
16.oo +Stanisław Oleś 

Poniedziałek – 29.03.2010r. 
7.00 1/+Andrzej Motyka, 7 rocznica, ojciec Bronisław 
 2/+Franciszek Motyka, żona Maria, Antoni i Fran-

ciszek synowie, wnuk Roman i Andrzej 
17.oo 1/+Krystyna Dziwoki 
 2/+Stefan Brzęczek,11 rocznica, rodziców z obu stron  
 3/ W intencji Apostolatu Maryjnego i Akcji Katolic-

kiej 

Wtorek – 30.03.2010r. 
7.oo 1/+Marta Kuśka, mąż Konstanty, Alfred Oślizlok, 

Zofia i Józef Oślizlok, dziadków z obu stron 
 2/+Maria Bober, 3 rocznica 
17.oo 1/+Anna Szotek, mąż Aleksander, syn Antoni, zięć 

Ryszard, Buchalik (Bog) 
 2/+Norbert Karwot 

Środa – 31.03.2010r. 
7.oo 1/+Motyka Franciszek, 5 rocznica (Rasz) 
 2/+Brunon Konsek, rodzice 
17.oo 1/+Ewa Pustołka, 1 rocznica 

2/+Bronisława Romański, mąż Emil, Marta i Anto-
ni Gembalczyk (Bog) 

Czwartek – 01.04.2010r.      WIELKI CZWARTEK 
17.oo 1/Na cześć Chrystusa Najwyższego Arcykapłana 

2/Do Serca Jezusa Konającego w intencji duszpa-
sterzy naszej parafii – od Świeckiej Rodziny Fran-
ciszkańskiej 

 3/za parafian 

Piątek – 02.04.2010r.     WIELKI PIĄTEK 
9.oo Droga Krzyżowa 
17.oo Ceremonia Wielkopiątkowa 

Sobota – 03.04.2010r.     WIELKA SOBOTA 
20.oo 1/Za parafian 
 2/+Jan Goraus, żona Berta 
 3/+Jerzy Przeliorz - od chóru 
 4/ Intencja wolna 

Niedziela – 04.04.2010r.    ZMARTWYCHWSTANIE 
                                                                                 PAŃSKIE 
7.oo +Pelagia Sobik, mąż Rudolf (Got) 
8.3o Za parafian 
10.oo +Helena Kuczera, mąż Alfred 
11.3o Z okazji 40 rocznicy ślubu Marii i Jana Steblok  

z Raszowca, z podziękowaniem za odebrane łaski  
z prośbą o dalsze oraz w intencji dzieci z rodzina-
mi. Te Deum.  

16.oo +Stanisław Szczyrz, Zybała Stanisław i Józefa 

Poniedziałek – 05.04.2010r.    WIELKANOCNY 
7.oo +Władysław Kuczera, 2 rocznica (Got) 
8.3o +Klara Hartman (Got) 
10.oo +Czesław Mura, Alojzy Mura, żona Gertruda, syn 

Paweł, Emilia Koszowska, mąż Karol 
11.3o Do Opatrzności Bożej z okazji 30 lat małżeństwa 

Haliny i Zygfryda Kuczera oraz z okazji urodzin 
Zygfryda i w intencji dzieci z rodzinami, z podzię-
kowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze.  
Te Deum. 

16.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 85 rocznicy urodzin 
Bronisławy Wiechoczek z Gotartowic, z podzięko-
waniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze. 
 Te Deum. 

Wtorek – 06.04.2010r. 
7.oo 1/+Helena Kuczera, mąż Eryk, córka Małgorzata (Bog) 
 2/+Krzysztof Szczerbiński, syn Ziemowit, Franci-

szek Wesoły, Bolesław Kachel 
12.oo Ślub: Anna Bartczak – Jarosław Węgrzyk 
17.oo 1/+Maria Nikel, mąż Ryszard 
 2/+Czesław Dombek 

Środa – 07.04.2010r. 
7.oo 1/+Eryk Zimończyk 
 2/+Genowefa Sobik, 7 rocznica 
17.oo 1/+Waleska i Tomasz Lip 
 2/+Bronisława Jakóbczyk, 5 rocznica, rodziców, 

Alojzy Joszko 

Czwartek – 08.04.2010r. 
7.oo 1/+Łucja Konsek, mąż Paweł, Robert Raszka, żona 

Anna, Zofia Prządka 
 2/+Feliks i Beata Potrawa, Jan i Maria Syrek 
11.oo Ślub: Malwina Kula – Tomasz Trybuś 
12.oo Ślub: Karolina Szulik – Łukasz Kusz 
17.oo 1/+Lidia Karwot 
 2/+Ryszard Piechaczek 

Piątek – 09.04.2010r. 
7.oo 1/+Maria Słowik, córka Janina, mąż Alojzy 
 2/+Józef Buchalik, żona Regina, rodziców z obu 

stron, braci i szwagrów 
17.oo 1/+Otylia Pierchała, 7 rocznica, mąż Paweł (Bog) 
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 2/+Wiktor Papierok, rodziców, Franciszek Sobik, 
żona Teresa 

Sobota – 10.04.2010r. 
7.oo 1/+Karol Kuczera, żona Marta, 2 synów, 2 zięciów, 

synowa (Got) 
 2/+Teresa Tkocz 
12.oo Ślub: Ewelina Babilas – Tomasz Urbaczka 
13.oo Ślub: Halina Hajnisz – Piotr Kudyba 
17.oo 1/+Józef Bacmaga, żona Hermengilda, Alojzy 

Gruszczyk  
 2/+Maria Kobyłka, 3 mężów, Stanisław Zimoń-

czyk, rodziców, Anna Stebel 

Niedziela – 11.04.2010r.     ŚWIĘTO MIŁOSIERDZIA 
                                                                                 BOŻEGO 

7.oo Do Miłosierdzia Bożego w intencji Raszowca 
8.3o +Aniela Konka, 1 rocznica (Got) 
10.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 25 lat małżeństwa 

Bożeny i Stanisława Smołka z Gotartowic, z po-
dziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze. 
Te Deum. 

11.3o Do Opatrzności Bożej z okazji 80 rocznicy urodzin 
Eugenii i Aleksandra Rojek, z podziękowaniem za 
odebrane łaski z prośbą o dalsze. Te Deum. 

16.oo +Leon Pawela, brat Stefan w rocznicę urodzin, 
rodzice Anna i Karol  Pawela, teściowie, Agnieszka 
i Alojzy Kuczera, prawnuk Adam Górski, dziad-
ków z 4 stron. 

Poniedziałek – 12.04.2010r. 
7.oo 1/+Wilhelm i Helena Kuczera, rodziców z obu stron 
 2/+Gertruda Wainert, 15 rocznica 
17.oo 1/+Lidia Karwot, mąż Wiktor, syn Stefan 
 2/+Adelajda Kuna, Stanisław i Wanda Kuna, syn 

Józef  

Wtorek  – 13.04.2010r. 
7.oo 1/+Ernest Bulanda 
 2/+Paweł Maciończyk, żona Klara 
17.oo 1/+Marta i Alojzy Oleś, 2 synów Józef i Zygfryd (Bog) 
 2/+Stanisław Wądołowski, żona Genowefa, Maria 

Winkler 

Środa – 14.04.2010r. 
7.oo 1/+Bronisława Zimończyk, mąż Ryszard, syn Ju-

styn, Alojzy Gembalczyk, 2 żony 
 2/+Waleska Zimończyk, mąż Franciszek (Bog) 
17.oo 1/+Irena Smołka, mąż Franciszek 
 2/+Helena Sobik, Wiktor mąż 

Czwartek – 15.04.2010r. 
7.oo 1/+Berta Buchalik, rodziców z obu stron 
 2/+Augustyn Buchalik, 2 żony, syn Stefan, Henryk 

Misala, rodziców 
17.oo 1/+Konstanty Kania 
 2/+Stefan Pawela - w rocznicę urodzin 

Piątek – 16.04.2010r 
7.oo 1/+Berta Przeliorz, 1 rocznica 
 2/+Emil Mandel 
17.oo 1/+Maria Nikel, mąż Ryszard 

 2/Do Opatrzności Bożej w intencji całej rodziny 
Korduła, z podziękowaniem za odebrane łaski  
z prośbą o dalsze.  

Sobota – 17.04.2010r. 
7.oo 1/+Florentyna Hajnisz, mąż Józef, Jan Jurczyk, 

żona Anastazja 
 2/+Emil i Bronisława Król, synowa Teresa 
17.oo 1/+Albina Filipowska, mąż Adolf 
 2/+Henryk i Helena Wita, Anna Tomecka, Maria  

i Izydor Bochenek, Marta Motyka, Krystyna i Bro-
nisława Pokładek, Andrzej Swaczyna 

 3/Do Opatrzności bożej z okazji 75 rocznicy uro-
dzin Doroty Benisz oraz w intencji dzieci, z po-
dziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze. 
Te Deum. 

Niedziela – 18.04.2010r. 
7.oo Do opatrzności Bożej z okazji 35 rocznicy ślubu 

Ireny i Antoniego Torebko oraz w intencji całej ro-
dziny, z podziękowaniem za odebrane łaski z proś-
bą o dalsze. Te Deum. 

8.3o +Piotr Kuśpiel, 4 rocznica 
10.oo 1/ + za zmarłą Zigrid Stajer, 4 rocznica (Got) 
 2/+Krystyna Gruszka 
11.3o 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 50 lat małżeństwa 

Heleny i Rafała Kempny, z podziękowaniem za 
odebrane łaski z prośbą o dalsze. Te Deum. 

 2/W intencji Zespołu Charytatywnego z okazji 30 
lat działalności. 

13.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 45 lat małżeństwa 
Teresy i Alberta Rugor z Gotartowic, z podzięko-
waniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze  
oraz w intencji całej rodziny. Te Deum. 

14.3o Chrzty i roczki: Jessika Piecha 
16.oo Do Miłosierdzia Bożego , za wstawiennictwem 

Świętej Rodziny z okazji urodzin Marka , z podzię-
kowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze.  
Te Deum. 

Poniedziałek – 19.04.2010r. 
7.oo 1/+Elżbieta Matuszczyk, mąż Józef, rodziców  

z obu stron 
 2/+Elfryda Przeliorz, mąż Eryk 
17.oo 1/+Matylda Sobik, mąż Emil 
 2/+Małgorzata i Bolesław Sobik - z okazji urodzin 

Wtorek – 20.04.2010r. 
7.oo 1/+Bolesław Kostorz (Bog) 
 2/+Adolf Oślizlok 
17.oo 1/+Maria Torbicka, 1 rocznica 
 2/+Antoni Zimończyk, żona Elżbieta, syn Stani-

sław, rodziców z obu stron 

Środa – 21.04.2010r. 
7.oo 1/+Emil i Waleska Dziewior 
 2/+Maria Grenadier, mąż Józef, synowa Urszula, 

Maria Toszek, mąż Ernest, synowa Teresa 
17.oo 1/+Emil Oleś, Maria żona, Karol Harnasz, Marta 

żona 
 2/+Antoni Raszka, Wilhelm Król, Maksymilian 

Jurczyk 
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Czwartek – 22.04.2010r. 
7.oo 1/+Alojzy Rojek, żona Monika, 2 synów, zięć 

Franciszek Babilas 
 2/+Felicyta Oleś (Bog) 
17.oo 1/+Wincenty Ciućka, 3 rocznica, rodziców z obu stron 
 2/+Brygida Molska 
 3/+Elżbieta Wengerska, rodzice Gertruda i Paweł, 

brat Marian 

Piątek – 23.04.2010r. 
7.oo 1/Za członków Różańca 

2/+Alfred Juraszczyk, żona Matylda, syn Henryk, 
rodziców z obu stron, rodzeństwo, szwagrów 

17.oo 1/+Stanisław Kempczyński, 6 rocznica, Wiesław 
Dolny 

 2/+Alojzy Burda, żona Magdalena, zięć Alojzy, 
rodziców z obu stron 

Sobota- 24.04.2010r. 
7.oo 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 18 rocznicy uro-

dzin Rafała Pierchały, z podziękowaniem za ode-
brane łaski z prośbą o dalsze. Te Deum. 

 2/+Barbara Cichy (Bog) 
17.oo 1/+Józef Mura 
 2/+Wincenty Szczypka, 8 rocznica 
 3/+Rojek Teofil, Łucja żona, Weronika córka (Bog) 

Niedziela – 25.04.2010r. 
7.oo 1/+Do NSPJ i MB Nieustającej Pomocy z okazji  

45 lat małżeństwa w pewnej intencji. Te Deum. 
8.3o 1/+Edward Rojek, 4 rocznica 
 2/+Agnieszka Lampart, 1 rocznica, mąż Antoni,  

15 rocznica, Jerzy Kalkowski, 10 rocznica, rodzice  
i rodzeństwo z obu stron 

10.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 60 lat małżeństwa 
Magdaleny i Alfreda Dziwoki , z podziękowaniem 
za odebrane łaski z prośbą o dalsze. Te Deum. 

11.3o Do Opatrzności Bożej z okazji 50 lat małżeństwa 
Krystyny i Edwarda Gąsior , z podziękowaniem za 
odebrane łaski z prośbą o dalsze oraz o Boże błogo-
sławieństwo dla całej rodziny. Te Deum. 

13.oo Do Opatrzności Bożej i Miłosierdzia Bożego  
z okazji 50 lat małżeństwa Róży i Józefa Turek  
z Boguszowic, z podziękowaniem za odebrane łaski 
z prośbą o dalsze. Te Deum. 

16.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 50 lat małżeństwa 
Bronisławy i Kazimierz Tkocz, z podziękowaniem 
z odebrane łaski z prośbą o dalsze. Te Deum. 

Poniedziałek – 26.04.2010r. 
7.oo 1/+Alojzy Orszulik, żona Marta, syn Zygmunt,  

2 zięciów 
 2/+Bronisława Kaczmarczyk, 4 rocznica 
17.oo 1/+Jan Goraus, żona Berta 
 2/+Wojciech Szewczyk 

Wtorek – 27.04.2010r. 
7.oo 1/+Łucja Zielonka, 3 rocznica (Got) 
 2/Do Opatrzności Bożej w intencji rodziny Piontek 

z Boguszowic z okazji 25 rocznicy ślubu, z podzię-
kowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze.  
Te Deum. 

17.oo 1/W intencji Apostolatu Maryjnego i Akcji Kato-
lickiej 

 2/+Hildegarda Gruszka 

Środa – 28.04.2010r. 
7.oo 1/+Bernadeta Nowak, 7 rocznica (Got) 
 2/+Waleska Kuczera, 10 rocznica, Albert mąż, 

rodziców z obu stron, Maria Fizia 
17.oo 1/+Genowefa Kłapczyk, 1 rocznica 
 2/Do opatrzności Bożej z okazji 80 rocznicy uro-

dzin Bronisławy Juraszczyk, z podziękowaniem  
za odebrane łaski z prośbą o dalsze. Te Deum. 

Czwartek – 29.04.2010r. 
7.oo 1/+Jan Dziwoki, 2 żony, Franciszek Klepek, Ger-

truda żona, syn Erwin, dusze opuszczone 
 2/+Bronisława Kaczmarczyk, mąż Leon 
12.oo Ślub: Ewelina Szulc – Mirosław Koczy 
17.oo 1/+Rajmund Romański, rodzice Waleska i Maksy-

milian, Marta Romańska, teściowie Jan Gatnar, żo-
na Maria, 2 szwagrów (Bog) 

 2/+Zofia Oślislok,11 rocznica, mąż Herman 

Piątek – 30.04.2010r. 
7.oo 1/+Danuta Grzesica 
 2/+Paulina i Alojzy Gorol, córka Róża, syn Alojzy 

(Got) 
 3/+Maria Pyżalska, mąż Marian, Piotr Niesporek, 

Edward Skałbania, żona Regina, rodziców z obu 
stron (Got) 

17.oo  MSZAWSPÓLNA: 
 +Gerard Motyka, żona Róża 
 +Anna Rduch, 19 rocznica, Alojzy mąż, rodziców 
 +Otylia Rduch, 27 rocznica, Józef mąż, syn Janusz 
 +Rozalia Kostorz, mąż Leopold, Augustyn Bucha-

lik, 2 żony, syn Stefan 
 +Jan Fiałka, Jadwiga żona, syn Józef, Waleska 

Pierchała, Czesław Dombek 
 +Paweł Matuszczyk 
 +Karolina i Franciszek Szymura, Paweł syn, Moni-

ka córka, Berta i Roman Juraszczyk, Jerzy Gorol 
 +Stanisław Szymura, Urszula Oleś, rodziców z obu 

stron 
 +Stanisław Lubszczyk, Aniela żona, rodziców  

z obu stron 
 +Franciszek Buchalik, rodziców , Edward Klejnot 
 +Stefan Zimończyk, Maria  żona, rodziców z obu 

stron 
 +Paweł Witala, Albina żona Remisz Monika, mąż 

Jan 
 +Gertruda Kula, mąż Nikodem, za zmarłe rodzeń-

stwo 
 +Maria Maciejak, mąż Henryk, wnuczka Sabina 

Jurczyk 
 +Helena Przeliorz, Paweł i Albertyna Smołka, 

Antoni i Franciszka Przeliorz, krewnych  z obu 
stron (Bog) 

 +Józef Witala, żona Maria, Zofia Sobik, mąż Bru-
non, dusze w czyśćcu 

 +Henryk Berger, 2 rocznica, rodziców z obu stron 
 +Marta Karwot, w rocznicę śmierci 
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 +Albertyna Henich, mąż Franciszek, synowa  
Elżbieta, Edward Pyszny (Got) 

 +Paweł Hulim 
 +Aleksander Pustółka, 11 rocz 
 +Jan Mendrala, Anastazja Mendrala, Anna i Paweł 

Szymura, Berta i Juliusz Szczyrba, Maria Wojt-
kowska, pokrewieństwo Szymurowe, Cieślikowe, 
dusze w czyśćcu 

 +Anastazja Sobik, Franciszek mąż, Hubert syn, 
zięć Stefan 

 +Marta Konsek, Wilhelm mąż, syn Ryszard 
 +Gerard Hyła, 2 żony, brat Bronisław, rodziców  

z obu stron 
 +Emil Mura, żona Anna, rodziców z obu stron, 

Szczepan Konsek, rodziców, rodzeństwo, Eleonora 
Krakowczyk, Karol mąż, za zmarłych z pokrewień-
stwa, dusze w czyśćcu cierpiące, za zmarłych są-
siadów 

 +Leon Wita, rodzice Otylia i Józef, siostra Jadwiga, 
Wincenty Paszenda, żona Agnieszka, synowie  
Bolesław, Bonifacy, synowa Zofia 

 +Jan Sobik, Gertruda żona, rodziców z obu stron, 
rodzeństwo, Joachim Guzy 

 +Berta i Stanisław Knapek, córka Aniela,  
3 zięciów, pokrewieństwo Murowe, Knapkowe,  
Antoni i Jadwiga Filipowski 

 +Maria Kuczera, Józef mąż, Marta motyka, Wiktor 
mąż 

 +Waleria Tudzicz, Alojzy mąż, Małgorzata Procek, 
Aureliusz mąż, syn Andrzej 

 + Alojzy Kuczera, rodzice Karol i Marta 
 +Roman i Franciszka Polk, Alojzy i Anna Marcol 

Sobota  - 01.05.2010r. 
7.oo 1/+Za tragicznie zmarłą Marię Nowak z okazji 

urodzin 
 2/+Maria Sojka, mąż Alfons, rodziców 
11.oo Ślub: Małgorzata Hartman – Marcin Wojtasiak 
17.oo 1/+Henryk Szymura, 2 rocznica, rodziców Jan  

i Paulina, Alojzy Gembalczyk, 2 żony 
 2/+Gerard Oleś, w rocznicę urodzin, żona Marta, 

zięć Ignacy, rodziców 

Niedziela – 02.05.2010r. 
7.oo +Berta Kula, 2 rocznica , Ernest Kula (Got) 
8.3o +Róża Korduła (Bog) 
10.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 50 rocznicy urodzin 

Jolanty Kowalskiej, z podziękowaniem za odebrane 
łaski z prośbą o dalsze. Te Deum. 

11.15 Pierwsza Komunia  Św. 
16.oo Do Miłosierdzia Bożego za wstawiennictwem 

Świętej Rodziny z okazji urodzin Andrzeja, z po-
dziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze. 
Te Deum. 

 
Przygotowały panie: Aurelia Oleś i Kornelia Mokry 

 
Materiały przeznaczone do druku  

w numerze majowym „SE” proszę przesyłać  
w wersji elektronicznej  

lub dostarczyć w formie papierowej  
najpóźniej do dnia 23 kwietnia 2010 r. 

Kronika parafialna 
Chrzty: 
Paweł Juszczyk, Fabian Kąsik, Gabriel Koczy, Aleks 
Maseli, Oliwia Kessel, Filip Bendinger, Milena  
Wałach, Patryk Kuczera, Jan Kazimierczak, Jowita 
Małecka, Mikołaj Szwałek. 

Śluby: 
Frycz Marcin – Ziętek Joanna 
Stracquadaini Claudio – Owsianka Iwona 

Pogrzeby: 
Gawłowski Adam  20.12.1955 – 23.01.2010 
Feliks Janusz  09.05.1956 – 23.01.2010 
Dronia Bożena  29.09.1958 – 26.01.2010 
Tlałka Lidia   09.09.1920 – 29.01.2010 
Hartman Klara  19.07.1927 – 09.02.2010 
Zając Eugeniusz  18.08.1931 – 12.02.2010 
Brząkalik Rajmund 10.07.1935 – 18.02.2010 
Cichy Barbara  14.09.1966 – 18.02.2010 
Sołtys Anna   17.05.1949 – 22.02.2010 
Grzesica Matylda  27.04.1923 – 26.02.2010 
 

Przygotowały panie: Aurelia Oleś i Kornelia Mokry 

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

17.00 
Kancelaria parafialna 
 poniedziałek i piątek: 8.00 – 12.00 i 16.00 – 18.00 
 wtorek i czwartek: 8.00 – 12.00 
 środa: 16.00-18.00 
Sakrament chrztu 
 udzielany jest w pierwszą niedzielę po 15. dniu danego mie-

siąca podczas Mszy św. o godz. 14.30 
 zgłaszając chrzest w kancelarii przynosimy akt urodzenia 

dziecka z USC 
 rodzicami chrzestnymi mogą być wyłącznie bierzmowani, 

wierzący i praktykujący katolicy 
 nauka przygotowująca do przyjęcia sakramentu chrztu odby-

wa się w sobotę poprzedzającą tę uroczystość  
o godz. 16.00 w domu parafialnym 

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 Po-
grzebowego: 

 
Pan Hubert Figas:   tel. kom.  0511 076 934 

 
Całodobowy Zakład Pogrzebowy STYX:    
032- 42 20 361,   tel. kom. 0601 530 578 
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Konkurs biblijny  
w Gimnazjum nr 7 

 
4 marca w Gimnazjum nr 7 zebrali 
się uczestnicy rejonowego etapu IX 
Wojewódzkiego Konkursu Biblij-
nego. 42 rybnickich gimnazjalistów 
zmierzyło się z bogatymi  
w szczegóły Księgami Machabej-
skimi. I i  III miejsce  
w konkursie zdobyły uczennice 
Gimnazjum nr 12, a miejsce II 
przypadło Gimnazjum Sióstr 
Urszulanek.  
        

       – czytaj str. 20

 
Wyróżnienie dla 
„Tria sześciolatków”  
z SP 20  
w Gotartowicach 
 
Najmłodsi uczestnicy IV Rybnic-
kiego Festiwalu Kolędowego 
„Anioły śpiewają” organizowanego 
w styczniu br. otrzymali wyróżnie-
nie. 

 
Z kącika gospodarczego … 

 

Pomimo zimy 
trwają konieczne 

do wykonania 
prace remontowe 

na naszych 
obiektach 

parafialnych. 
Między innymi 
odmalowano 

pomieszczenia 
kuchni na 

probostwie oraz 
kontynuowano 
prace związane  

z renowacją dachu 
kościoła 

rozpoczęte  
w ubiegłym roku. 

– czytaj str. 8 
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Spotkanie 
sprawozdawcze 
w Boguszowicach 
 
 
Na spotkanie do Szkoły Podsta-
wowej nr 16 przybyło około 100 
mieszkańców, Prezydenta Mia-
sta – Adam Fudali, jego za-
stępcy – Michał Śmigielski i Ja-
nusz Koper oraz radni miasta  
i radni Rady Dzielnicy Boguszo-
wice Stare, będący organizato-
rami spotkania  
 

– czytaj str. 21 
 

 

Podopieczni Katolickiej Fundacji 
Dzieciom w Boguszowicach 

– czytaj str. 16 
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