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Tajemnica i niepoj ęty dar, ofiarowany w tajemniczy sposób nam, uczniom Chrystusa”    kard. J.M.Lustiger  

Pasterka 2010                     Urodziny  
Zakończenie roku         ks. Józefa        Kolęda 2010/11 
                               
        
                     

 

Zapraszamy wszystkich parafian na 
pasterk ę w wigilię Bo żego Naro dzenia, 
zaś w piątek 31 grudnia zapraszamy 
do udziału we Mszy  św. o godz. 17.00, 
podczas której b ędziemy dzi ękować 
Panu Bogu za mijaj ący rok.  
 

Plan Odwiedzin Duszpaster -
skich 2010/2011 

                        — czytaj str. 19  
 
  

W sobot ę 8 stycznia  przypadaj ą 
urodziny ks. Józefa Zubera . 
Zapraszamy w tym dniu do 
modlitwy w jego intencji 
podczas Mszy św. o godz. 17.00.  

                             — czytaj str. 12  
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Msza św.  
za Ojczyznę 
 
W czwartek 11 listopada  
w Rocznicę Odzyskania Nie-
podległości podczas Mszy 
św. o godz. 10.00 modliliśmy 
się w intencji Ojczyzny.  
W uroczystej Eucharystii 
uczestniczyli m. in. bogu-
szowiccy harcerze. 
 
 

 
 
 
 
 

Wizyta Ojca 
Bartosza 
 

 
21 listopada w Uroczystość 
Jezusa Chrystusa Króla 
Wszechświata gościliśmy w 
naszej parafii Ojca Bartosza 
– franciszkanina z Rybnika, 
który wygłosił Słowo Boże. 
Po każdej Mszy św. była 
okazja do uczczenia relikwii 
św. Franciszka, a o godz. 
14.00 Świecka Rodzina 
Franciszkańska spotkała się 
ze swoim opiekunem w 
Domu Parafialnym.  
 

 — czytaj str. 16  
 
 

Spotkanie 
chóru Cor Jesu 
 
 
22 listopada przypadało 
wspomnienie św. Cecylii.  
Z tej okazji w czwartek 25 
listopada podczas Mszy 
św. o godz. 17.00 modlili-
śmy się w intencji naszego 
parafialnego chóru, po 
czym miało miejsce uro-
czyste spotkanie przy stole. 
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Urodziny ks. Ireneusza 
 
23 listopada swoje kolejne urodziny obcho-
dził ks. Ireneusz Pawlak. W jego intencji 
modliliśmy się podczas Mszy św. o godz. 
17.00. 

Spotkanie Apostolatu 
Maryjnego 
 
W niedzielę 28 listopada uroczystą 
Eucharystią o godz. 10.00 rozpoczęła swe 
doroczne świętowanie wspólnota 
Apostolatu Maryjnego ze swoim opiekunem 
duchowym ks. Ireneuszem. Po Mszy św. 
Apostołki spotkały się przy stole w Domu 
Parafialnym na uroczystej agapie.  

— czytaj str. 13  
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Barbórka 2010 
 
Tradycyjnie 4 grudnia w pa-
tronalne wspomnienie św. 
Barbary górnicy wraz ze 
swoimi rodzinami licznie 
zgromadzili się na uroczystej 
Mszy św. sprawowanej w 
intencji żywych i zmarłych 
górników oraz emerytów gór-
niczych. Dziękujemy im za 
udział w Eucharystii oraz 
ofiarność materialną na rzecz 
parafii. Bóg zapłać i Szczęść 
Boże! 
 

  

 
Dzień 
Wspólnoty 
Rodzin 
Szensztackich 
 
 
W niedzielę 5 grudnia  
o godz. 14.00 miał miejsce  
w naszym kościele Dzień 
Wspólnoty Rodzin Szensz-
tackich. Spotkaniu przewod-
niczył ks. Krzysztof Winkler – 
proboszcz ze Suszca.  
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Cisza uroczysta, o  której C isza uroczysta, o  której C isza uroczysta, o  której C isza uroczysta, o  której w spom ina N orw id w spom ina N orw id w spom ina N orw id w spom ina N orw id     

n iech  stanie sin iech  stanie sin iech  stanie sin iech  stanie się pow odem   pow odem   pow odem   pow odem  radosnego radosnego radosnego radosnego św iw iw iw iętow ania . tow ania . tow ania . tow ania .     

N iech  znajdzie ona sw oje m iejsce w  naszych sercach  N iech  znajdzie ona sw oje m iejsce w  naszych sercach  N iech  znajdzie ona sw oje m iejsce w  naszych sercach  N iech  znajdzie ona sw oje m iejsce w  naszych sercach      

i w  rodzinnych w spólnotach.i w  rodzinnych w spólnotach.i w  rodzinnych w spólnotach.i w  rodzinnych w spólnotach.    

 N a  N a  N a  N a Św iw iw iw ięta B ota B ota B ota B ożego N arodzenia  ego N arodzenia  ego N arodzenia  ego N arodzenia  życzym y yczym y yczym y yczym y     

naszym  paranaszym  paranaszym  paranaszym  parafianom   fianom   fianom   fianom       

w iele zdrow ia i błogosław iew iele zdrow ia i błogosław iew iele zdrow ia i błogosław iew iele zdrow ia i błogosław ieństw astw astw astw a B o B o B o B ożego.ego.ego.ego.    

N iech  tN iech  tN iech  tN iech  tą drog drog drog drogą nasze  nasze  nasze  nasze życzenia dotryczenia dotryczenia dotryczenia dotrą do tych ,  do tych ,  do tych ,  do tych ,     

którzy przebyw ajktórzy przebyw ajktórzy przebyw ajktórzy przebyw ają w e  w e  w e  w e w łasnych  m ieszkaniach , w łasnych  m ieszkaniach , w łasnych  m ieszkaniach , w łasnych  m ieszkaniach , 

szpitalach  lub innych m iejscach  odosobnienia szpitalach  lub innych m iejscach  odosobnienia szpitalach  lub innych m iejscach  odosobnienia szpitalach  lub innych m iejscach  odosobnienia     

oraz  do tych , którzy w raca joraz  do tych , którzy w raca joraz  do tych , którzy w raca joraz  do tych , którzy w raca ją do naszej parafii. do naszej parafii. do naszej parafii. do naszej parafii.        

    

W ielkiej R adoW ielkiej R adoW ielkiej R adoW ielkiej R adości z  Nci z  Nci z  Nci z  N arodzenia P anaarodzenia P anaarodzenia P anaarodzenia P ana     

i i i i tradycyjnie tradycyjnie tradycyjnie tradycyjnie ---- D o siego R oku 2011  D o siego R oku 2011  D o siego R oku 2011  D o siego R oku 2011 ----        życzyczyczyczą    
    

kkkk s. Ps. Ps. Ps. P roboszcz  K rzysztof, ks. Józefroboszcz  K rzysztof, ks. Józefroboszcz  K rzysztof, ks. Józefroboszcz  K rzysztof, ks. Józef, ks. Ireneusz i  ks. M arcin, ks. Ireneusz i  ks. M arcin, ks. Ireneusz i  ks. M arcin, ks. Ireneusz i  ks. M arcin     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kol ęda dla Nieobecnych   
 

AAAA  nadzieja znów  w stnadzieja znów  w stnadzieja znów  w stnadzieja znów  w stąpi w  naspi w  naspi w  naspi w  nas     

N ieobecnych pojaw iN ieobecnych pojaw iN ieobecnych pojaw iN ieobecnych pojaw ią si si si się cienie cienie cienie cienie     

U w ierzym y kolejny razU w ierzym y kolejny razU w ierzym y kolejny razU w ierzym y kolejny raz     

W  jeszcze jedW  jeszcze jedW  jeszcze jedW  jeszcze jed no B ono B ono B ono B oże N arodzeniee N arodzeniee N arodzeniee N arodzenie     

I choI choI choI choć przygasł  przygasł  przygasł  przygasł św iw iw iw iąteczny gw arteczny gw arteczny gw arteczny gw ar     

B o zabrakło znów  czyjegoB o zabrakło znów  czyjegoB o zabrakło znów  czyjegoB o zabrakło znów  czyjegoś głosu głosu głosu głosu     

P rzyjdPrzyjdPrzyjdPrzyjdź tu  do nas i z  nam i trw aj tu  do nas i z  nam i trw aj tu  do nas i z  nam i trw aj tu  do nas i z  nam i trw aj    

W brew  tak zw anej ironii losuW brew  tak zw anej ironii losuW brew  tak zw anej ironii losuW brew  tak zw anej ironii losu  
 

D aj nam  w iarD aj nam  w iarD aj nam  w iarD aj nam  w iarę, , , , że to m a sense to m a sense to m a sense to m a sens     

Że n ie trzeba  e n ie trzeba  e n ie trzeba  e n ie trzeba  żałow aałow aałow aałow ać przyjaciół przyjaciół przyjaciół przyjaciół     

Że gdziekolw iek se gdziekolw iek se gdziekolw iek se gdziekolw iek są dobrze im  jest dobrze im  jest dobrze im  jest dobrze im  jest     

B o sB o sB o sB o są z  nam i c z  nam i c z  nam i c z  nam i chohohohoć w  innej postaci w  innej postaci w  innej postaci w  innej postaci     

I przekonaj, I przekonaj, I przekonaj, I przekonaj, że tak m a bye tak m a bye tak m a bye tak m a być    

Że po głosach tych w cie po głosach tych w cie po głosach tych w cie po głosach tych w ciąż dr dr dr drży pow ietrzey pow ietrzey pow ietrzey pow ietrze     

Że odeszli po  to by e odeszli po  to by e odeszli po  to by e odeszli po  to by żyyyyć    

I tym  razem  bI tym  razem  bI tym  razem  bI tym  razem  będdddą    żyyyyć w iecznie w iecznie w iecznie w iecznie 
 

PrzyjdPrzyjdPrzyjdPrzyjdź na  na  na  na św iat, w iat, w iat, w iat,     

by w yrów naby w yrów naby w yrów naby w yrów nać rachunki strat rachunki strat rachunki strat rachunki strat     

Żeby zajeby zajeby zajeby zająć w w w w śród nas ród nas ród nas ród nas     

puste m iejsce przy stolepuste m iejsce przy stolepuste m iejsce przy stolepuste m iejsce przy stole     

Jeszcze raz pozw ól ciJeszcze raz pozw ól ciJeszcze raz pozw ól ciJeszcze raz pozw ól cieszyeszyeszyeszyć si si si się        

dzieckiem  w  nasdzieckiem  w  nasdzieckiem  w  nasdzieckiem  w  nas     

I zapom nieI zapom nieI zapom nieI zapom nieć, , , , że se se se są        

puste m iejsca przy stolepuste m iejsca przy stolepuste m iejsca przy stolepuste m iejsca przy stole 
 

A  nadzieja znów  w stA  nadzieja znów  w stA  nadzieja znów  w stA  nadzieja znów  w stąpi w  naspi w  naspi w  naspi w  nas     

N ieobecnych pojaw iN ieobecnych pojaw iN ieobecnych pojaw iN ieobecnych pojaw ią si si si się cienie cienie cienie cienie     

U w ierzym y kolejny razU w ierzym y kolejny razU w ierzym y kolejny razU w ierzym y kolejny raz     

W  jeszcze jedno B oW  jeszcze jedno B oW  jeszcze jedno B oW  jeszcze jedno B oże N arodzeniee N arodzeniee N arodzeniee N arodzenie     

I choI choI choI choć przygasł  przygasł  przygasł  przygasł św iw iw iw iąteczny gw arteczny gw arteczny gw arteczny gw ar     

B o zabrakło znów  czyjegoB o zabrakło znów  czyjegoB o zabrakło znów  czyjegoB o zabrakło znów  czyjegoś głosu głosu głosu głosu     

P rzyjPrzyjPrzyjPrzyjddddź tu  do nas i z  nam i trw aj tu  do nas i z  nam i trw aj tu  do nas i z  nam i trw aj tu  do nas i z  nam i trw aj    

W brew  tak zw anej ironii losuW brew  tak zw anej ironii losuW brew  tak zw anej ironii losuW brew  tak zw anej ironii losu  
 

PrzyjdPrzyjdPrzyjdPrzyjdź na  na  na  na św iat, w iat, w iat, w iat,     

by w yrów naby w yrów naby w yrów naby w yrów nać rachunki strat rachunki strat rachunki strat rachunki strat     

Żeby zajeby zajeby zajeby zająć w w w w śród nas ród nas ród nas ród nas     

puste m iejsce przy stolepuste m iejsce przy stolepuste m iejsce przy stolepuste m iejsce przy stole     

Jeszcze raz pozw ól cieszyJeszcze raz pozw ól cieszyJeszcze raz pozw ól cieszyJeszcze raz pozw ól cieszyć si si si się        

dzieckiem  w  nasdzieckiem  w  nasdzieckiem  w  nasdzieckiem  w  nas     

I zapom nieI zapom nieI zapom nieI zapom nieć, , , , że se se se są        

puste m iejsca przy stolepuste m iejsca przy stolepuste m iejsca przy stolepuste m iejsca przy stole     
 

(sł. Sz. Mucha, muz. Z. Preisner) 

Dedykuję te słowa, pamiętając o na-
szych bliskich, których zabraknie 

przy tegorocznym stole wigilijnym – 
proboszcz ks. Krzysztof Błotko. 

BOŻE  NARODZENIE  A.D. 2010 

Przyszła nareszcie P rzyszła nareszcie P rzyszła nareszcie P rzyszła nareszcie 

chw ila ciszy chw ila ciszy chw ila ciszy chw ila ciszy 

uroczystej,uroczystej,uroczystej,uroczystej,    

Stało siStało siStało siStało się    ---- m i m i m i m iędzy dzy dzy dzy 

ludzi w szedłludzi w szedłludzi w szedłludzi w szedł    

M istrz M istrz M istrz M istrz ---- W iekuisty  W iekuisty  W iekuisty  W iekuisty     

          (Cyprian Kamil Norwid) 
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(Z kącika duchowego proboszcza)
Wraz ze zbli żającymi si ę Świętami Bo żego 

Narodzenia wzrasta ilo ść osób korzystaj ących 
ze sakramentu pokuty. W tych dniach ko ńczą-
cego si ę powoli Adwentu wielu z nas przy-
stąpi do konfesjonału po uprzednim rachunku 
sumienia, aby jak najgodniej, z Bo żą radością 
w sercu, świętować Boże Narodzenie.  

Niech kolejny rachunek sumienia prze-
prowadzony tym razem w oparciu o Dziesi ęć 
Przykazań Bożych  będzie ku temu stosowna 
pomoc ą. Do tematu zwi ązanego ze spowiedzi ą 
będziemy wraca ć w kolejnych numerach 
Serca Ewangelii. Pragn ę jednocze śnie zapro-
sić czytelników do bardziej żywego wł ączenia 
się w powy ższe zagadnienie duchowe cho-
ciażby przez pisemne sformułowanie pyta ń 
lub refleksji i przesłania ich do spowiedników, 
a zarazem redaktorów naszej gazetki, jakimi 
są kapłani parafii. Z A P R A S Z A M. 

 
Modlitwa przed rachunkiem sumienia. 

  
Wszechmogący i miłosierny Boże, oświeć mój umysł, 

abym poznał grzechy, które popełniłem, i odmień moje 
serce, abym szczerze nawrócił się do Ciebie. Niech Twoja 
miłość zjednoczy mnie ze wszystkimi, którym wyrządziłem 
krzywdę. Niech Twoja dobroć uleczy moje rany, umocni 
moją słabość. Niech Duch Święty obdarzy mnie nowym 
życiem i odnowi we mnie miłość, aby w moich czynach 
zajaśniał obraz Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje na 
wieki wieków. Amen. 

  
PIERWSZE PRZYKAZANIE BO ŻE 
Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną 

  
1. Nie modliłem się w ogóle. 
2. Dobrowolnie wątpiłem o prawdach wiary (jakich?). 
3. Zaparłem się wiary. 
4. Publicznie krytykowałem prawdy wiary. 
5. Wstydziłem się swojej wiary. 
6. Nie starałem się o pogłębienie swojej wiedzy religijnej 

przez słuchanie kazań, czytanie Pisma Świętego, książek 
religijnych itp.  

7. Narzekałem na Pana Boga, np. w niepowodzeniach. 
8. Poddawałem się rozpaczy i zwątpieniu. 
9. Wierzyłem w zabobony, wróżby czy horoskopy.  
10. Znieważyłem osoby duchowne, miejsca i rzeczy 

poświęcone, np. kościoły, cmentarze, krzyże, obrazy itp. 
11. Przeszkadzałem drugim w spełnianiu praktyk 

religijnych, np. w rodzinie, w środowisku pracy.  
12. Ceniłem pieniądz, wygody, przyjemności, sport... itp. 

bardziej niż sprawy Boże i zbawienie własnej duszy.  
13. Narażałem się na utratę wiary przez złe widowiska, 

filmy. książki, programy telewizyjne,  towarzystwo... itp.  

14. Należałem lub należę do organizacji ateistycznej. 
15. Zapierałem się Boga lub Go zwalczałem. 
16. Odwodziłem innych od Boga. 
17. Występowałem przeciw nauce Bożej lub nauce Kościoła. 
18. Dałem zgorszenie swoim złym zachowaniem lub złym 

mówieniem. 
   

DRUGIE PRZYKAZANIE BO ŻE 
Nie będziesz, brał imienia Pana Boga Twego nadaremno 

  
1. Wymawiałem imiona Świętych lub imię Boże - bez 

uszanowania, bez potrzeby, w żartach w gniewie,  
z przyzwyczajenia. 

2. Bluźniłem przeciw Bogu lub Świętym. 
3. Nie dotrzymywałem przysięgi albo ślubu złożonego Bogu. 
4. Przysięgałem niepotrzebnie lub złożyłem fałszywą lub 

niemoralną przysięgę. Czy naprawiłem wyrządzoną 
przez to krzywdę? 

5. Przyjąłem po świętokradzku Sakramenty święte - które? 
6. Przeklinałem kogoś w myślach lub publicznie. 
7. Rozmawiałem o sprawach religijnych lekceważąco. 
8. Wstydziłem się chrześcijańskiego pozdrowienia lub 

zewnętrznych gestów religijnych, jak znak krzyża 
świętego, przyklęknięcia, zdjęcie czapki przed 
kościołem lub krzyżem... itp. 

9. Nosiłem lub noszę symbole religijne jako ozdobę, 
maskotkę lub fetysz a nie jako zewnętrzny wyraz wiary. 

10. Używałem słów z Pisma Świętego dla żartów, dla obrony 
grzesznych interesów, dla poparcia błędnej nauki. 

11. Brałem udział w seansach spirytystycznych. 
  

TRZECIE PRZYKAZANIE BO ŻE 
Pamiętaj, abyś dzień święty święcił 

  
1. Opuściłem z własnej winy Mszę św. w niedzielę lub  

w święto nakazane. 
2. Spóźniłem się na Mszę św. w niedzielę lub w święto 

nakazane. 
3. We Mszy św. nie brałem czynnego udziału. 
4. Przeszkadzałem innym w skupieniu w czasie Mszy św. 
5. Pracowałem w niedzielę lub w inne święto bez 

koniecznej potrzeby. 
6. Znieważyłem Dzień Pański przez pijaństwo lub udział  

w grzesznych zabawach i rozrywkach. 
  

CZWARTE PRZYKAZANIE BO ŻE 
Czcij ojca twego i matkę twoją 

  
1. Nie okazywałem swoim rodzicom miłości i szacunku. 
2. Odnosiłem się do rodziców w sposób ubliżający, 

kłóciłem się z nimi, obmawiałem ich, biłem ich, 
wstydziłem się swoich rodziców. 

3. Nie starałem się pomóc rodzicom. 
4. Nie byłem posłuszny rodzicom, nauczycielom, 

wychowawcom. 
5. Nie modliłem się za rodziców. 

A z czego to mam się spowiadać? (5) 
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Obowiązki rodziców 
6. Nie dbałem o moralne i religijne wyrobienie i wychowa-

nie dzieci (modlitwa, Msza święta w niedziele i święta, 
uczęszczanie na lekcje religii, przyjmowanie Sakramen-
tów świętych, itp.). 

7. Nie starałem się o współpracę z duszpasterzem  
w katechizacji dzieci. 

8. Nie dawałem dzieciom dobrego przykładu w wypełnia-
niu obowiązków religijnych, w pracy zawodowej,  
we współżyciu z sąsiadami. 

9. Nie poświęcałem dzieciom czasu, nie interesowałem się 
ich problemami życiowymi. 

10. Nie dbałem o ich wykształcenie, utrzymanie i odpoczynek. 
11. Nie starałem się ich kochać i traktować jednakowo. 
12. Byłem niesprawiedliwy w karaniu. 
13. Rozpieszczałem swoje dzieci przez spełnianie wszyst-

kich ich zachcianek, np. w oglądaniu telewizji. 
14. Nie starałem się o wspólną modlitwę, czytanie Pisma 

Świętego, rozmowy religijne oraz o znak wiary  
w mieszkaniu (krzyż, obrazy religijne). 

15. Byłem obojętny na to, z kim się moje dziecko przyjaźni. 
16. Nie wymagałem od dzieci odpowiedniego szacunku dla 

rodziców, kapłanów, nauczycieli, ludzi starszych i dla 
każdego człowieka. 

17. Krytykowałem w obecności dzieci duchowieństwo. 
18. Wtrącałem się w pożycie małżeńskie dzieci, powodując 

konflikty. 
19. Nie wypełniałem obowiązków wobec chrześniaka. 

Obowiązki małżonków 
20. Nie kochałem szczerze męża/żony. 
21. Nie troszczyłem się o zdrowie współmałżonka. 
22. Nie poczuwam się do odpowiedzialności za uświęcenie  

i zbawienie współmałżonka. 
23. Ukrywaliśmy przed sobą ważne sprawy. 
24. Utrudnialiśmy sobie życie przez zły humor, kaprysy, 

gniew itp. 
25. Rozjątrzaliśmy niezgodę, opowiadając innym, co nas 

dzieli. 
26. Nie dochowałem wierności małżeńskiej. 
27. Unikaliśmy potomstwa w sposób grzeszny. 
28. Ograniczaliśmy liczbę dzieci dla własnej wygody. 
29. Nasz dom nie jest wzorem i przykładem życia 

chrześcijańskiego. 

 Obowiązki względem Ojczyzny 
30. Nie szukałem szczerze dobra mojego Kraju. 
31. Nie spełniałem solidnie swoich obowiązków zawodowych. 
32. Nie dałem dobrego przykładu współpracownikom. 
33. Szerzyłem zło w środowisku pracy przez: przekleństwa, 

wulgarne słowa, używanie alkoholu, obmowy. 
34. Patrzyłem przez palce na zło, aby mieć spokój. 
35. Zmuszałem podwładnych do pracy ponad siły. 
36. Niedobrze żyłem lub żyję z kolegami w pracy. 
37. Dawałem niesprawiedliwą zapłatę. 
38. Pomijałem pracowników w awansie. 
 
PIĄTE PRZYKAZANIE BO ŻE 
Nie zabijaj 

  
1. Szkodziłem sobie na zdrowiu, np. przez nadmiar jedze-

nia, palenia tytoniu, picia alkoholu, przeciążenie pracą,                   
lekceważenie snu, wypoczynku. 

2. Usiłowałem popełnić samobójstwo. 

3. Życzyłem sobie lub bliźniemu śmierci. 
4. Lekkomyślnie narażałem swoje zdrowie i życie. 
5. Zabiłem człowieka, może nie narodzonego. 
6. Stosowałem środki wczesnoporonne (mechaniczne lub 

chemiczne) lub namawiałem do tego. 
7. Zachęcałem, namawiałem lub zmuszałem do przerwania 

ciąży.  
8. Żywię do bliźnich nienawiść lub niechęć. 
9. Pobiłem lub pokaleczyłem kogoś. 
10. Gorszyłem bliźnich swoim postępowaniem. 
11. Szkodziłem bliźniemu (w jaki sposób?).  
12. Namawiałem do grzechu (jakiego?).  
13. Prowadziłem pojazd w stanie nietrzeźwym. 
14. Lekceważyłem przepisy bezpieczeństwa na drodze lub 

przy pracy. 
15. Nie traktowałem środowiska naturalnego jako dzieła 

Bożego. 
16. Niszczyłem moje naturalne otoczenie lub nie 

przestrzegałem obowiązujących przepisów odnośnie  
do ochrony środowiska naturalnego. 

17. Znęcałem się nad zwierzętami. 
18. Gardziłem drugim człowiekiem. 
19. Wyśmiewałem się z bliźniego, przezywałem go. 
20. Nie modliłem się za osobistych wrogów i prześladowców. 
21. Nie przebaczyłem komuś w swoim sercu. 
22. Nie ratowałem bliźniego w zagrożeniu, odmówiłem mu 

pomocy. 
23. Nie panowałem nad swoimi złymi skłonnościami, np. do 

gniewu, chciwości, zmysłowości, zazdrości... itp. 
24. Bawiłem się cudzym kosztem. 
25. Przyczyniłem się do rozwoju nałogu u siebie lub u innych. 
26. Zadawałem świadomie cierpienia fizyczne, psychiczne 

lub moralne. 
27. Niszczyłem przyjaźń między ludźmi. 
28. Zaniedbuję swój rozwój intelektualny, moralny, reli-

gijny, fizyczny, umysłowy, psychiczny. 
29. Przebywałem w złym towarzystwie. 

  
SZÓSTE PRZYKAZANIE BO ŻE - Nie cudzołóż 
DZIEWI ĄTE PRZYKAZANIE BO ŻE - Nie pożądaj 
żony bliźniego twego 

  
1. Nie miałem należytego poszanowania dla ciała i jego sił 

rozrodczych. 
2. Miałem upodobanie w myślach nieskromnych. 
3. Pragnąłem widzieć nieskromności. 
4. Podniecałem się do grzechu nieczystego przez lekturę. 

fantazję, widowiska, pornografię, itp. 
5. Popełniłem grzechy nieczyste ze sobą lub z inną osobą.  
6. Pożądałem drugiej osoby. 
7. Prowadziłem nieprzyzwoite rozmowy. 
8. Nie odsunąłem od siebie okazji do grzechów nieczys-

tych. np. podejrzane osoby, obrazki porno, książki, zdję-
cia, filmy, programy telewizyjne. 

9. Przekazywałem innym złe książki, filmy, obrazki porno. 
itp.. 

10.  Nie przestrzegałem rozumnej wstydliwości w ubiorze  
i zachowaniu. 

11. Nadużywałem praw małżeńskich (stosunki przerywane, 
środki poronne, antykoncepcyjne). 

12. Nie starałem się poznać etycznych metod kierowania 
płodnością. 
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13. Nie szanowałem w małżeństwie czasowej niemożności 
współżycia. 

14. Nie uświadamiałem stopniowo swoich dzieci w dziedzi-
nie seksualnej. 

15. Stwarzałem sytuacje rozbudzające pożądanie. 
16. Podglądałem życie seksualne innych. 
17. Wciągałem w przeżycia seksualne osoby nieletnie. 
18. Obnażałem się publicznie dla podniecenia innych. 
19. Spowodowałem zwlekanie z rodzeniem dzieci z urojo-

nych przyczyn. 
20. Podejmowałem współżycie seksualne w małżeństwie  

w stanie nietrzeźwym. 
21. Planowałem i zmierzałem do rozwodu. 
22. Rozwiodłem się. 
23. Wszedłem po rozwodzie w następny związek małżeński 

(cywilny). 
  

SIÓDME PRZYKAZANIE BO ŻE - Nie kradnij 
DZIESIĄTE PRZYKAZANIE BO ŻE - Nie pożądaj 
żadnej rzeczy bliźniego twego 

  
1. Przywłaszczyłem sobie cudzą rzecz (prywatną, spo-

łeczną). 
2. Przywłaszczyłem sobie owoce cudzej pracy lub zasługi 

innych. 
3. Zabierałem innym czas, każąc na siebie czekać. 
4. Wyrządziłem szkodę przez lenistwo, spóźnialstwo, 

niedotrzymanie umowy lub ustalonych terminów.  
5. Zatrzymałem rzecz znalezioną lub pożyczoną.  
6. Nie oddałem długu w terminie albo w ogóle nie oddałem. 
7. Rzecz skradzioną kupiłem albo sprzedałem. 
8. Dałem się przekupić przez dawanie albo branie łapówek. 
9. Zniszczyłem cudzą własność. 
10. Nie dopilnowałem rzeczy będących własnością wspólną, 

społeczną. 
11. Oszukałem bliźniego w handlu.  
12. Byłem chciwy, zazdrosny, pożądałem dobra cudzego.  
13. Nie wynagrodziłem krzywd ani przed Spowiedzią świętą 

ani potem. 
14. Urządziłem się materialnie cudzym kosztem. 
15. Nie wynagradzałem sprawiedliwie za pracę. 
16. Przywiązywałem się zbytnio do rzeczy materialnych. 
17. Byłem nieoszczędny, a skąpy wobec potrzebujących. 
18. Marnowałem talenty swoje i innych (np. wykładowca 

nie przygotowany prowadzi lekcję). 
19. Zabierałem innym bezmyślnie czas. 
20. Wykorzystywałem czas pracy lub środki służbowe dla 

celów prywatnych. 
21. Oszukiwałem przy transakcjach. 

  
Uwaga! Wszelka szkoda wyrządzona bliźniemu musi być 
naprawiona przed Spowiedzią świętą, albo w jak 
najkrótszym czasie po niej, ponieważ inaczej Spowiedź 
święta może być świętokradzka. 

  
ÓSME PRZYKAZANIE BO ŻE 
Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu 
twemu 
 
1. Kłamałem i kłamię z przyzwyczajenia. 
2. Posądzałem lekkomyślnie. 

3. Bez potrzeby mówiłem o wadach lub grzechach bliźnich 
(obmowy). 

4. Oczerniałem bliźniego, opowiadając o nim niepraw-
dziwe, złe rzeczy. 

5. Byłem obłudny wobec bliźniego. 
6. Nie naprawiłem krzywd spowodowanych moim kłam-

stwem. 
7. Nie zachowałem powierzonej mi tajemnicy albo sekretów. 
8. Nie zachowałem tajemnicy zawodowej (np. lekarz, 

pielęgniarka). 
9. Nie dotrzymałem słowa, obietnic. 
10. Osądzałem bliźnich. 
11. Pozywałem do sądu z błahych powodów. 
12. Stawałem po stronie nieprawdy (np. dla korzyści). 
13. Byłem wścibski, podsłuchiwałem, podglądałem. 
14. Zwalałem winę na bliźniego. 
15. Doniosłem fałszywie lub fałszywie zeznawałem. 
16. Mówiłem bezmyślnie, głupio (gadulstwo). 
17. Fałszowałem dokumenty. 
18. Zmuszałem kogoś do przyjęcia poglądów sprzecznych  

z jego przekonaniami. 
 

Modlitwa po rachunku sumienia 
  
Żal i mocne postanowienie poprawy 
  

Panie Boże mój, z głębi serca żałuję za wszystkie grze-
chy całego życia mego, ponieważ obraziłem Cię i zasłużyłem 
na to, żebyś mnie jako Sprawiedliwy Sędzia ukarał tu na 
ziemi i w wieczności. Najbardziej jednak żałuję za nie dla-
tego, że Ciebie najlepszego Ojca, grzechami moimi tak bar-
dzo obraziłem i zasmuciłem. Żałuję, że z powodu odwróce-
nia się od Ciebie, zmarnowałem zasługi gorzkiej męki mo-
jego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, który  
z miłości dla mnie w Ogrójcu krwią się pocił, był 
ubiczowany, cierniem ukoronowany, niósł ciężki krzyż, na 
którym w wielkich boleściach umarł. Postanawiam przy 
pomocy Twojej łaski poprawić życie moje i więcej nie 
grzeszyć. Niech odtąd zrozumiem lepiej, że mój dom 
rodzinny, miejsce pracy, obowiązki moje i bliźnich są 
warsztatem mej doskonałości i świętości. Pragnę 
wynagrodzić wszelką szkodę, którą wyrządziłem. Pragnę 
zawsze do Ciebie należeć i przy pomocy łaski Twojej unikać 
wszystkich grzechów oraz okazji do nich. 

Panie Jezu nie bądź mi Sędzią lecz Zbawicielem. Matko 
Syna Bożego, bądź też Matką moją i broń mnie od złego. 

          Amen. 
 

Opracowanie: 
ks. Krzysztof 

Błotko.  
Na podstawie 

broszury 
„Rachunek 

sumienia dla 
dorosłych” 
Katowice. 

 

                                        
Proboszcz   
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Poznajemy kolejny etap trudnej drogi do 
kapłaństwa św. Jana Vianneya. Dlatego za-
chęcam do dalszej lektury wybranych frag-
mentów ksi ążki „Proboszcz z Ars”. Znaj-
dziemy tutaj ko ńcowe wyja śnienie sytuacji,  
w której znalazł si ę nasz bohater uchodząc za 
tzw. dezertera wojskowego.  

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

W połowie roku 1810 zachorowała matka Fayot. 
Lekarz przepisał jej wody mineralne w Charbonnieres-les-
Bains. Uzdrowisko to leży o 9 kilometrów na zachód od 
Lyonu, znajduje się więc w najbliższym sąsiedztwie Dar-
dilly. Chora wahała się. Kuracja pociągała za sobą wiele 
zachodu i znaczne wydatki. Jan Maria nalegał, by usłuchała 
rady lekarza: w Charbonnieres les Bains odzyska siły, a przy 
okazji przywiezie mu wiadomości od rodziny. Napisał tedy 
list do swoich, polecający gorąco matkę Fayot ich opiece, 
jednakże miejsca swego pobytu im nie wyjawił. Pożyczyw-
szy u swego przybranego kuzyna 100 franków Klaudyna 
Fayot udała się do Charbonnieres. 

Gdy na razie rodzina Vianney'ów niezbyt chętnie 
chciała przyjąć na dłuższy czas nieznajomą, Klaudyna od-
dała matce Jana Marii jego list. Wiadomością o synu matka 
tak się ucieszyła, iż rozpłakała się z radości i uściskała 
zwiastunkę dobrej wieści. 

- Przyjmiemy panią na mieszkanie - wykrzyknęła -  
i zaopiekujemy się nią serdecznie!... 

Potem powiedziała Klaudynie, iż któregoś dnia, czu-
jąc się wielce stroskaną udała się do księdza Balley, pro-
boszcza z Ecully, który jej, jakoby w proroczym na-
tchnieniu rzekł: Matko, nie troskaj się o syna. On ani 
umarł, ani chory nie jest; żołnierzem nigdy nie będzie; zostanie 
księdzem. 

Szorstkiego Mateusza Vianney'a odczytanie listu nie 
rozpogodziło. Skazany już był bowiem kilkakrotnie na 
grzywny za dezercję syna, a teraz zagrożony był nawet 
egzekucją. - Jan Maria powinien przede wszystkiem postępo-
wać tak jak inni - powtarzał. - Wszyscy w domu mieliby stąd 
więcej spokoju. 

- Zdaje się - odparła Klaudyna - żeś pan nie bardzo 
zadowolony z tej wiadomości, iż syn pański znajduje się  
u mnie... 

- A gdzie pani mieszka, bym poszedł po niego? 
- Gdybyś nawet pan wiedział, gdzie mieszkam, to bym 

syna pańskiego ukryła jeszcze lepiej. Więcej on wart od całego 
pańskiego majątku - dodała rozgoryczona poczciwa niewiasta. 

Po osiemnastu dniach, matka Fayot powróciła do les 
Noes. Stary Vianney odprowadził ją do Tarare. Jan Maria ura-
dował się otrzymując wiadomości od rodziny, lecz jakże cierpiał 
potem, dowiadując się o smutku, w jakim z jego powodu pogrą-
żony był ojciec. To pewne, że stało się to wszystko mimo jego woli  
i sam nie wiedział, jak się uwolni z tego położenia bez wyjścia. 

Wszakże żywa skłonność jego do stanu kapłańskiego przez 

cały ten czas nie osłabła. Około połowy września postanowił 
sprowadzić swoje książki do nauki. - Studia moje przewlekają 
się - mówił drogiej matce swej w les Noes - jeśli pozwolisz, 
uczyć się będę u siebie w pokoju i będę za to płacił. Tak wyja-
śniał powód niemożności wzięcia udziału w ważnych robotach 
jesiennych. List przezeń napisany doszedł bez przeszkód do 
Ecully i wdowa Bibost, osoba pewna, mieszkająca w sąsiedz-
twie probostwa, która widziała się z Klaudyną Fayot podczas 
bytności jej u rodziny Vianney, przywiozła do les Robins 
paczkę z książkami pozostawioną przez Jana Marię u szwagra 
Melin. i dwudziestoczteroletni uczeń zabrał się ponownie  
do gramatyki łacińskiej. 

Lecz nie dane mu było uczyć się z niej długo w tym poko-
iku, skromniejszym od klasztornej celi. Z końcem października 
otrzymał list przez tego samego posłańca... Co za nowina i co za 
wstrząs radosny! Uczeń księdza Balley już nie miał nadal być 
ścigany: był wolny, czekano go w Ecully, w Dardilly! Skąd 
takie zrządzenie Opatrzności?... 

Oto nastały lepsze czasy. W całej prawie Europie zapano-
wał wreszcie spokój. Zwyciężywszy Austrię, Napoleon ogłosił 
amnestię z powodu zaślubin swych z arcyksiężniczką Marią-
Ludwiką (2 kwietnia). Kapitan Blanchard, mniej już teraz 
straszny, zawiadomił rodzinę Vianney w Dardilly, iż syn ich 
może skorzystać z aktu łaski, a nawet całkowicie uwolnić się 
od poboru, jeśliby mu się udało znaleźć za siebie zastępcę. 
Przez dziwny zbieg okoliczności ten sam oficer z Roanne, który  
w poprzednim roku odgrażał się, że każe Jana Marię skutego  
w kajdany poprowadzić aż do punktu zbornego w Bayonne, 
teraz pilnie starał się o wydobycie go z trudnego położenia... 

Najmłodszy z braci Vianney, Franciszek, zwany młodszym 
(Cadet) urodzony 20 października 1790 r., liczył dwudziesty rok 
życia. Przy losowaniu wyciągnął numer wysoki, i przez to zacią-
gnięcie go do wojska zostało odroczone. Kapitan Blanchard za-
chęcił młodego rekruta, by uprzedził pobór swego kontyngentu  
i przyjął w ten sposób rolę wymaganego przez prawo zastępcy  
za starszego brata. Sam ojciec zgadzał się na to zastępstwo, 
które by go zwolniło od plagi egzekucji, gdyż, chcąc nie chcąc, 
zmuszony był dawać u siebie żołnierzom kwaterunek. 

Franciszek junior dał się przekonać; zobowiązał się aktem 
notarialnym zastąpić brata za cenę 3000 franków, które Jan 
Maria wypłacić mu miał ze swej części spadku. Wcielony do 
6-go regimentu liniowego puścił się w drogę do Falsburga, 
gdzie stanął 20 sierpnia. Ostatnie wieści o Franciszku - który 
został kapralem - pochodzą z Frankfurtu nad Menem, w początkach 
kampanii 1813 r. Rodzice już go więcej nie ujrzeli. Zdaje się 
jednak, iż nie zginął na wojnie. 

Nie obeszło się bez łez w domu wdowy Fayot, skoro dowie-
dziano się, iż rzekomy Hieronim Vincent ma ich niebawem opu-
ścić. Zwłaszcza płakała bardzo mała córeczka wdowy, Klau-
dynka, która się do niego serdecznie przywiązała. Wszyscy, 
których miał szczęście poznać w les Noes, ze smutkiem dowie-
dzieli się, iż zabraknie im już dobrego przykładu ze strony tego 
przezacnego młodzieńca, i prześcigali się w okazywaniu mu 
swego przywiązania. - Pan Hieronim niezawodnie kiedyś 
będzie księdzem - mówili -czy nie dałoby się zawczasu zaopa-
trzyć go w proboszczowską wyprawę? -Matka Fayot wymogła 
na świętym młodzieńcu, iż przyjął od niej serwety, które ona 

Proboszcz  z  Ars (10) 



serce ewangelii 10 

kiedyś otrzymała jako ślubny podarunek. Panny Dadolle miesz-
kające obok probostwa, urządziły w parafii kwestę. Z Renaison 
przybył krawiec, by uszyć sutannę przyszłemu księdzu Vian-
ney, którego prawdziwe nazwisko było teraz już wiadome. 
Musiał Jan Maria ubrać się w tę sutannę na godzinę, aby po-
kazać przyjaciołom w les Robins, jak będzie kiedyś wyglądał. 
Powrócisz Pan do nas jako proboszcz - mówiono mu wśród śmiechu 
i łez. Jakaś litościwa staruszka przyniosła mu 30 franków. Moja 
kobiecino - zapytał Jan Maria - czyście się aby nie zapoży-
czyli, by mi złożyć tę hojną ofiarę? 

- O nie! - odparła żywo babinka. - To pieniądze ze sprze-
daży mego prosiaka. Pozostała mi jeszcze koza, to dosyć... Proszę, 
niech Pan przyjmie, i wspomni o mnie, gdy będzie księdzem. 

Wreszcie pewnego zimowego poranku, prawdopodobnie 
w początku stycznia 1811 r., Jan Maria Vianney, po ostatnim 
do widzenia, przerywanym szlochami - opuścił na zawsze sie-
dzibę w les Robins. Kończył się jego czas wygnania, jego czas 
smutku i banicji. Droga matka i kochana dobrodziejka chętnie by 
odprowadziła do prawdziwej matki to przybrane dziecko, lecz 
zabrakło jej sił. Tylko starszy syn jej Ludwik, chłopak 
czternastoletni, towarzyszył dorosłemu swemu przyjacielowi do 
samego Dardilly. 

Po przybyciu Jana Marii do rodzinnego domu Maria 
Vianney ściskała gwałtownie w objęciach tego ukochanego 
syna, co tyle wycierpiał. Lecz i ona nosiła na twarzy ślady 
długotrwałych cierpień, bo zbyt wiele wylała cichych łez; zbyt 
wiele ukrytych wzruszeń nadwątliło jej serce! Wprawdzie ko-
chany jej księżulek - gdyż w marzeniach swoich widziała już 
ukochanego syna u ołtarza - powrócił, lecz czy długo jeszcze 
będzie się nim cieszyć? I rzeczywiście radość krótko trwała,  
bo w kilka tygodni po powrocie Jana Marii do domu 
rodzicielskiego, dn. 8 lutego Maria Vianney, ta świątobliwa 
i czuła matka, zeszła z tego świata, przeżywszy lat 
pięćdziesiąt osiem. 

Rzewne wspomnienie o matce zachował nasz sługa 
Boży w duszy swej do ostatnich dni życia. Płakał ilekroć  
o niej mówił. Powiadał, iż utraciwszy ją, do niczego się już 
na tym świecie nie przywiązał. 

* * * 
Jan Maria Vianney nie zapomniał nigdy owych kilku 

miesięcy spędzonych w les Robins. A chociaż nie powrócił tam 
- mimo danej obietnicy i szczerych chęci - to jednak do końca 
życia przyjmował u siebie chętnie każdego z dawnych 
przyjaciół. Zaś po jego śmierci, mieszkańcy les Noes przy-

bywali tłumnie w pielgrzymce do Ars, by się pomodlić  
u jego grobu. Pewna osoba w tej wsi mieszkająca, z którą 
spotkałem się w roku zeszłym -oświadczył w maju 1864 r. 
ksiądz Dubouis, proboszcz z Fareins - mówiła mi, iż żywą 
była dotychczas w les Robins pamięć pobożności Jana Marii 
Vianney'a. I zdaje się, że wśród tych zacnych ludzi nie odezwał 
się żaden głos, który by zarzucił Janowi Marii, iż dobrowolnie 
umknął przed służbą w wojsku. On sam, przekonany o jakimś 
nadprzyrodzonym zrządzeniu, nigdy dezercji tej nie uważał za 
czyn obciążający jego sumienie. Ks. Toccanier, jeden z ser-
decznych przyjaciół świętego Proboszcza, mówi: 

Nie słyszałem nigdy, żeby Ks. Vianney z tego postępku 
swego usprawiedliwiał się, lub go potępiał. Słyszałem tylko, 
jak przy nauce katechizmu posługiwał się tym swoim przeży-
ciem, w celu uczynienia następującego porównania: 

Gdy uciekałem jako zbieg - mówił - drżałem na myśl, że 
mogę spotkać żandarmów. Tak samo grzesznikowi, gdy ma sumie-
nie obciążone występkiem, wydaje się nieustannie, iż za chwilę 
dosięgnie go sprawiedliwość Boska. 

Gdy mówił to, w słowach jego nie wyczuwało się wcale 
skruchy - opowiada hrabina Prosperowa des Garets. Snać 
ks. Vianney w tej sprawie nie poczuwał się do żadnej 
winy. Nadmieniliśmy już bowiem, że chcąc wydać sąd 
należyty o wydarzeniach z r. 1810 trzeba spojrzeć na nie 
oczyma ludzi ówczesnych. 

Słusznie mówi hrabia des Garets, wójt z Ars: 
Dezercja ks. Vianney'a nie wynikała z premedytacji. 

Wpłynęły na nią okoliczności zupełnie nieprzewidziane. Tak 
było istotnie, bo np. gdyby kapitan poborowy, Blanchard, nie 
puścił rekruta - rekonwalescenta samego w drogę do Rena-
ison, lecz ułatwił mu połączenie się z oddziałem, do którego 
był zaliczony, lub gdyby wójt z les Noes, w którego ręce Jan 
Maria się oddał - aby dopomóc mu wyjść z trudnego położe-
nia, skierował go do wojska, na pewno młodzieniec nasz 
wziąłby udział w wojnie z Hiszpanią. Odwiodły go od tego 
przyczyny, którymi widocznie kierowała Opatrzność.  

( c.d. w nastepnym numerze SE, przygotował 
ks. Krzysztof B.  Za: Francis Trochu, Proboszcz  
z Ars, Święty Jan Maria Vianney 1786- 1859  
(Na podstawie akt procesu kanonizacyjnego i nie 
wydanych dokumentów z j ęzyka francuskiego 
przeło żył Piotr Ma ńkowski, biskup kamieniecki, 
arcybiskup tytularny Aenus), Kraków 2009)  

 

 
 

Idą B ożego N arodzenia Św ięta, 

A  z nim i radość n iepojęta. 

Chciałoby się w szystkich 

Czym ś obdarow ać 
Chciałoby się błogosław ieństw o 

Tych Św iąt na zaw sze 

W  sobie zachow ać. 
D aj Panie rozeznanie, 

O tw órz oczy szeroko, 

A by m iłość Tw oja w  nas 

Z agościła głęboko. 

Róża Woźniok  
 

Świąt białych, pachnących choinką, 
skrzypiących śniegiem pod butami, 

spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze, 
pełnych niespodziewanych prezentów. 
Świąt dających radość i odpoczynek, 

oraz nadzieję na Nowy 2011 Rok, 
żeby był jeszcze lepszy niż ten, co właśnie mija 

 życzenia składają  

           Dyrekcja Przedszkola nr 18  
                                wraz z nauczycielami i pracownikami 
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„Kto trwa we Mnie, a Ja 

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

 
Już dwa miesiące temu rozpo-

czął się nowy rok formacyjny. Tak – 
formacyjny, bo to nasza osobista 
formacja pozwala nam budować lep-
sze relacje z małżonkiem, z drugim 
człowiekiem, a także wchodzić  
w większą zażyłość z Jezusem. Temat 
do szczególnych rozważań małżon-
ków zgromadzonych w Ekipach to 
słowa: „Kto trwa we Mnie, a Ja  
w nim, ten przynosi owoc obfity”  
(J 15,5).   

Ale zanim podzielimy się tym  
z wami to pragniemy wspomnieć mi-
niony rok oraz czas wakacji. Było 
nam dane nawiedzić miejsca, w któ-
rych nasza wiara uległa wzmocnieniu, 
ale i w takie, gdzie nie natrafiliśmy na 
wspólnotę chrześcijańską. Nie było 
Kościoła, nie było Eucharystii, nie 
było kapłana, który by sprawował 
Eucharystię nawet w hotelu. Tam 
niedziela to zwykły dzień pracy. Jakże 
wtedy brakowało nam „Świętowania 
Niedzieli”, brakowało wspólnoty 
eucharystycznej, pełnego uczestnic-
twa w Eucharystii – nie mogliśmy 
przyjąć Chrystusa do swojego serca. 
Jakiż smutek, a zarazem żal tych ludzi 
nieznających Boga, żyjących poza 
Kościołem Chrystusowym. Gdy po 
dwóch tygodniach natrafiliśmy na 
kościół, a w nim modlącą się wspól-
notę, jakaż to była radość. Podróż ta 
pozwoliła nam doświadczyć, jakie 
byłoby nasze życie bez Wspólnoty 
Kościoła. Później przypadkowo zna-
leźliśmy się w Medjugorie. Tam do-
świadczyliśmy modlitwy różańcowej 
dającej pokój w sercu, takiego trwania 
z Maryją. Doświadczyliśmy wiary 
ludzi tam przybyłych, wspólnej mo-
dlitwy, Eucharystii. Doświadczyliśmy 
Wspólnoty Kościoła. Wróciliśmy z 
pokojem w sercu, umocnieni w wierze 
i to było dobre podłoże do uczestnic-
twa w rekolekcjach małżeńskich w 
Pliszczynie koło Lublina w Domu 
Zakonnym Księży Sercanów, których 
temat brzmiał: „Życie małżeńskie 
uczynić Eucharystią”.  Trzynaście par 

uczyło się jak wpisać swoje życie 
małżeńskie w tę ofiarę dziękczynną 
składaną Bogu Ojcu. W czasie spo-
tkań małżonkowie czynili refleksje 
nad swoją postawą, swoim zachowa-
niem, swoimi relacjami. Poszukiwali 
w tym wszystkim Boga – próbowali 
określić miejsce, jakie pozwolili Mu 
zająć w swoim życiu.  

Doświadczenie to było tak silne, 
że postanowiliiśmy podzielić się z 
wami fragmentami książki ojca Kazi-
mierza Lubowickiego pt. „Życie mał-
żenskie uczynić eucharystią” na pod-
stawie, której te rekolekcje były pro-
wadzone. 

„Bij ą dzwony. Dzieje się wtedy 
w ludzkich sercach jakiś dramat, bo 
można pójść za ich głosem, ale można 
też ten głos zlekceważyć. Głos 
dzwonu jest głosem Boga, który 
wybiega każdemu z nas naprzeciw  
i każdego zaprasza do swojego domu. 
To, co się dzieje w ludzkich sercach, 
gdy biją dzwony, przypomina 
wydarzenie opisane w Ewangelii  
o zaproszonych na wesele (zob. Łk 
14,16-26). Dzisiaj, tak samo jak 
wtedy, Syn - umiłowany Syn - 
wyprawia swoje własne wesele,  
a Jego Ojciec zaprasza na nie 
wszystkich. Dzisiaj, tak samo jak 
wtedy, wielu sądzi, że ma bardzo 

ważne racje, by to zaproszenie 
zlekceważyć. Jedni mówią: “Kupiłem 
pole”, inni: “Kupiłem kilka par 
wołów” - jednym słowem: urządzam 
się w życiu, więc nie mam czasu. 
Jeżeli jednak chcemy, aby nasze 
małżeństwo było chrześcijańskim 
małżeństwem nie tylko z nazwy, 
musimy - oboje, razem - odpowiadać 
na ten głos dzwonu. Oboje musimy 
czuć się zaproszeni na ucztę weselną 
Jezusa Chrystusa.[...]  

Wspólny śpiew. [...] Gdy śpiewa 
wspólnota, to jeden nasłuchuje 
drugiego, jeden chce się do drugiego 
przystosować. Jeden drugiego ocenia 
w całej prawdzie i jeśli czuje  
w którymś momencie, że np. nie zna 
dobrze melodii, to dopuszcza do głosu 
tego, kto ją zna lepiej. Ścisza wtedy 
głos, nasłuchuje i stara się 
"dopasować". Chórzyści to nawet 
stają bardzo blisko siebie, aby mogli 
czuć, jak oddycha stojący obok!  Nie 
trzeba chyba dodawać, że to, co 
gwarantuje udany, piękny śpiew 
podczas Eucharystii, gwarantuje też 
udane i piękne życie w małżeństwie. 
[...] 

Procesja. Idzie procesja. Na 
początku krzyż, obok płonące świece, 

Equipes Notre - Dame  - 
ruch  duchowości  małżeńskiej 
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kadzielnica, księga Słowa Bożego. Ta 
procesja przypomina nam tę, która 
dwa tysiące lat temu posuwała się 
ulicami Jerozolimy. Niesiony na jej 
czele krzyż przypomina Chrystusa, 
który dźwigał krzyż na czele tamtej 
procesji. Ten krzyż woła: "Pójdź za 
mną!"  

Do małżeństw ten krzyż woła: 
"Pójdź za mną, ale nie w pojedynkę. 
Wy, którzy zostaliście powołani do 
jedności, pójdźcie za mną oboje! 
Koniecznie oboje". Kochani moi! 
Dramatem Kościoła jest to, że 
małżonkowie stworzeni przecież  
i powołani do jedności - często idą za 
Chrystusem w pojedynkę, indy-
widualnie. Czasami nawet idą oboje, 
ale każde osobno, a to nie jest ich 
sposób pójścia za Chrystusem! Nie 
odpowiadają na wezwanie! Nie 
spełniają oczekiwań Boga! [...]  
Za Bogiem nie można iść byle jak. 
Tak, jak się nam podoba. Za Bogiem 
trzeba iść zgodnie z naszym 
powołaniem. Gdy więc Chrystus 
mówi milczeniem swego krzyża 
niesionego na czele procesji: "Pójdź 
za mną", małżonkowie powinni to 
wezwanie usłyszeć razem i razem 
pójść za Chrystusem, bo małżeństwo 
zostało powołane, aby iść razem. 
Patrzcie na te dwie akolitki (dwie 
świece) niesione obok krzyża. Trzeba, 
abyście jak one szli razem,  możliwie 
najbliżej Chrystusa. Trzeba, abyście 
razem szli Jego śladem i razem spalali 
się dla Niego.  

Akolitki. Jak akolitki iść razem 
obok Krzyża, to widzieć w nim  
i szukać światła dla swego życia 
małżeńskiego. Musimy się nauczyć 
praktykować w naszym życiu 
rozeznanie ewangeliczne. Gdy 
stajemy przed jakimś trudnym 
problemem, gdy musimy rozwiązać 
jakąś sprawę, to najpierw idziemy 
wspólnie do spowiedzi, aby mieć 
czyste serce, żeby diabeł nic w sercu 
nie zamącił. Potem siadamy, modlimy 
się wspólnie, wzywamy Ducha 
Świętego i mówimy sobie, że musimy 
wspólnie rozeznać nasz problem; że 
musimy w Jezusie znaleźć światło na 
tę konkretną sytuację. Jedno prosi 
drugie: "Mów, jak ty to widzisz". 

Jedno mówi - drugie słucha, a raczej 
wsłuchuje się. Potem odwracają się 
role. Słucha ta strona, która przed 
chwilą mówiła. Nie ma kłótni. Nie ma 
walki o to, by czyjeś zdanie 
przeważyło. W życiu się przecież nie 
liczy, kto podejmuje ważną decyzję. 
Ważne jest tylko, aby decyzja była 
słuszna, czyli zgodna z tym, co Bóg 
dla nas wymarzył. Nikt w 
małżeństwie nie ma monopolu na 
słuszne decyzje. Nie łatwo odgadnąć 
marzenia Boga. [...] Czasami rację ma 
mąż, czasami żona, czasami oboje,  
a czasami nikt z Was nie ma racji. 
Gdy więc pojawi się problem, 
małżonkowie z czystym sercem  
i z pragnieniem, by rozeznać wolę 
Bożą, słuchają się nawzajem i zadają 
sobie nawzajem pytania, chcąc lepiej 
zrozumieć swoją myśl, a na koniec 
podejmują decyzję. W ten sposób 
starają się iść za Chrystusem jak za 
Światłem.  

Dym i zapach kadzidła. 
Kadzidło niesione obok krzyża 
nawiązuje do słupa dymu, który szedł 
pośród ludu wybranego jako znak 
obecności Boga. Przypomina 
małżonkom, że wszystko w ich życiu 
jest święte, że Bóg jest pośród nich. 
Gdy próbują wspólnie iść za Nim, 
mogą więc powtórzyć za św. Piotrem: 
"Nie za wymyślonymi mitami 
postępowaliśmy" (2 P 1,16). Iść za 
Jezusem. Iść razem. Co to jeszcze 
znaczy? Wiemy, że procesja wejścia 
przypomina nam również wyjście  
z ziemi egipskiej, z domu niewoli. 
Wobec tego, dym z kadzidła 
niesionego przed krzyżem mówi nam, 
że jak słup ognisty wyprowadzał  
z niewoli Faraona, tak dzisiaj 
Chrystus ukrzyżowany i zmartwy-
chwstały wyprowadza nas z niewoli 
grzechu. Dla małżonków zatem iść 
razem i razem celebrować Eucha-
rystię, znaczy również wspólnie 
walczyć o swoje nawrócenie. Mąż 
musi uznać, że żona ma prawo do 
jego serca; żona musi uznać, że mąż 
ma prawo do jej serca”.  

c.d.n. 

Bernadka z Piotrkiem 

8 stycznia przypadają 
urodziny ks. rezydenta Józefa 
Zubera. Zapraszamy do mo-

dlitwy w jego intencji. 

Z okazji rocznicy urodzin 
składamy najserdeczniejsze 
życzenia długich lat życia, 
zdrowia, pogody ducha, 

błogosławieństwa Bożego  
i wielu powodów  

do radości. Niech Matka 
Boża otacza Cię opieką  
i wyprasza na co dzień 

potrzebne łaski. 

Uroczysta Msza św. w inten-
cji Solenizanta sprawowana bę-
dzie w sobotę 8 stycznia  
o godz. 17.00. 
 

Ks. Józef Zuber 

Urodził się 8 stycznia 1939 r.  
w Tarnowskich Górach. Święcenia 
kapłańskie przyjął 23 czerwca 1963 r. 
w Katowicach. W latach 1976-1986 
był proboszczem parafii pw. św. 
Stanisława w Suszcu. Od 1986 był 
administratorem, a od 1987 roku 
proboszczem parafii pw. św. 
Maksymiliana Kolbe w Rudziczce 
koło Żor. Od sierpnia 2004 r. 
przebywa w naszej parafii jako ksiądz 
– rezydent.  

Urodziny  
ks. Józefa 
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Apostolat działa w na-
szej Parafii ju ż 19 lat. Jest za 
co Bogu dzi ękować i jest  
o co prosi ć. 28 listopada  
o godz. 10.00 była ku temu 
możliwo ść, wspólnota Apo-
stolatu na Uroczystej Eucha-
rystii rozpoczę ła doroczne 
świętowanie.   

W listopadzie bowiem przypada 
liturgiczne wspomnienie św. Kata-
rzyny. W domu na rue du Bac w Pa-
ryżu, gdzie mieścił się klasztor do-
znała ona mistycznych łask. Rzadki to 
wypadek, by już w nowicjacie, a więc 
na progu życia zakonnego, Pan Bóg 
swoich wybrańców obdarzał darem 
wysokiej kontemplacji aż do ekstaz i 
objawień. Najgłośniejszym echem 
odbijały się po świecie objawienia, 
dotyczące "cudownego medalika". 
Było ich łącznie 5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wielu z nas nie tylko zna, ale 

także nosi na szyi Cudowny Medalik, 
jest jednak spora grupa osób, które 
pragną zrobić dla Niepokalanej coś 
więcej. Zdeklarowanych Apostołek 
jest prawie 70; jednak z upływem lat 
część z nich nie ma już zdrowia i sił 
by aktywnie włączać się w dzieła 
apostolatu; trwają jednak we wspól-
nocie składając w jej intencji swoje 
modlitwy i swoje cierpienia. Dziś za 
pośrednictwem tej naszej parafialnej 
gazetki  serdecznie ich pozdrawiamy. 

Stała grupa spotykająca się co 
miesiąc to 30 osób; 29 kobiet i wśród 
nich 1 mężczyzna – rodzynek. 
Wspólne spotkania to modlitwa, roz-
ważanie Słowa Bożego, wyznaczenie 
sobie nowych celów Apostolskich, 
załatwienie spraw bieżących. Listopa-
dowe spotkanie zaś odbywa się przy 
kawie i kołoczu, przy wspólnie śpie-
wie i uwielbieniu Maryi. 

Za dar wspólnego świętowania 
dziękujemy naszym kapłanom na 
czele z Ks. Proboszczem Krzyszto-
fem. 

Łącząc pozdrowienie – 
Wszystko z Niepokalaną – prosimy 
parafian o włączenie się w duszpaster-
stwo Apostolatu a także w przygoto-
wanie do jubileuszu 20 lecia istnienia 
i działalności na boguszowickiej 
ziemi. 

     
   Ks. Ireneusz 

Ze wzgl ędu na ustano-
wienie nowych kandydatów 
na animatorów, które miało 
miejsce w sobot ę 20 listo-
pada, nast ępnie ze wzgl ędu 
na urodziny opiekuna mini-
strantów i ostatecznie ze 
wzgl ędu na szybki termin 
rozpoczęcia odwiedzin kol ę-
dowych w naszej parafii; je-
dynym „wolnym” terminem, 
który pozwalał zorganizowa ć 
nasze świętowanie była so-
bota 4 grudnia. Nie pracu-
jemy na kopalni, nie ma w 
tym dniu kol ędy, wi ęc mamy 
wolne a co za tym idzie mo-
żemy wspólnie poby ć razem. 

Doroczna impreza ku czci św. 
Tarsycjusza rozpoczęła się tradycyjnie 
Mszą św. o godz. 15.00. Wśród nie-
licznych parafian; głównie złożonych 
z rodziców i rodzeństwa czy innych 
krewnych naszych ministrantów mo-
dliliśmy się o potrzebne łaski dla 
wszystkich, którzy tworzą to piękne 
grono. Po homilii, w której była oka-
zja by podziękować Rodzicom i mini-
strantom odbył się piękny obrzęd 

ustanowienia dwóch nowych mini-
strantów – zostali nimi: Franciszek 
Araszczuk i Łukasz Piecha; następnie 
trójka starszych ministrantów, którzy 
od września są uczniami naszego 
Gimnazjum, została wcielona w sze-
regi lektorów i upoważniona do no-
szenia stroju w postaci białej alby 
przewiązanej sznurkiem (cingulum). 

Po Mszy św. odbyło się spotka-
nie przy stole zastawionym słody-
czami i owocami. Pośród zaproszo-
nych Rodziców nowych ministrantów, 
zasiedli także byli ministranci oraz te 
osoby, które poświęcają czas i serce 
by także w ciągu roku usłużyć po-

mocą naszym ministrantom. Dzięku-
jemy im jeszcze raz za serce i poświę-
cony swój czas. 

Wielką atrakcją spotkania był 45 
minutowy występ iluzjonisty, Toma-
sza z Katowic, którego zdolności 
można było podziwiać w programie 
„Mam talent”. Pan Tomek pokazał 
sztuczki z kartami, butelkami oraz jak 
znikają różne przedmioty, czy też jak 
uwolnić się z kajdanek. Dostarczył 
nam miłą rozrywkę – bardzo mu dzię-
kujemy. Następnie grupa starszych 
animatorów zaprezentowała skecz,  
a kandydaci na animatorów 
zorganizowali quiz z nagrodami. Przy 
okazji zobaczono prezentację multi-
medialną, by przypomnieć sobie prze-
żyte chwile. 

Za pomoc w organizacji spotka-
nia dziękuję serdecznie Mamom na-
szych ministrantów Pani Torbickiej  
i Pani Krawczyk, oraz animatorom  
i ich pomocnikom za zorganizowanie 
i czuwanie nad całością. 
Niech święty Tarsycjusz ma nas  
w opiece i wyprasza potrzebne łaski.  

     
 Opiekun ministrantów - 

Ks. Ireneusz 
 

Doroczne Święto Apostolatu Maryjnego 

Uroczystość Patronalna Liturgicznej Służby Ołtarza 
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Katowicki biskup po-
mocniczy Józef Kupny  
w czasie uroczysto ści, która 
miała miejsce 20 listopada 
2010 r. w krypcie archikate-
dry Chrystusa Króla w Kato-
wicach, ustanowił 67 nowych 
animatorów parafialnych 
wspólnot ministranckich, 
wywodzących si ę z 38 parafii 
archidiecezji katowickiej. 

 Zaś roczn ą formacj ę 
przygotowuj ącą do funkcji 
animatora rozpoczę ło tego 
dnia 123 chłopców z 56 para-
fii archidiecezji katowickiej. 
W tym a ż pięciu z naszej 
wspólnoty, s ą to: Cichy Bła-
żej, Kowalczyk Aleksander, 
Krawczyk Grzegorz, Rosi ński 
Michał i Rusek Piotr. 

Zwracając się do nowych ani-
matorów bp Józef Kupny podkreślił, 
że biorą oni na siebie nowe zadania  
i nową odpowiedzialność. Wyraził 
radość, że jest ich tak wielu. Podzię-
kował księżom, opiekującym się mi-
nistrantami w poszczególnych para-
fiach. „Wielu ministrantów staje się 

kapłanami” - przypomniał bp Kupny. 
Wskazał, że wszyscy tegoroczni kan-
dydaci na pierwszy rok w Wyższym 
Śląskim Seminarium Duchownym 
przeszli wcześniej formację jako mi-
nistranci lub uczestnicy innych grup 
działających w parafiach. 

 Nawiązując do odczytanego w 
czasie Mszy św. fragmentu Ewangelii 
kaznodzieja stwierdził, że to, co Bóg 
dla nas przygotował, przekracza nasze 
wyobrażenia. W tym kontekście 
zwrócił uwagę, że ministranci, służąc 
przy ołtarzu, znajdują się bardzo bli-
sko tajemnicy Eucharystii, tajemnicy 
rzeczywistej obecności Jezusa Chry-
stusa pod postacią chleba i wina. 
Powiedział, że służba przy ołtarzu 
powinna wpływać na całe życie mini-
strantów w domu i w szkole, powinna 
owocować ich świadectwem o Jezusie 
wobec kolegów i koleżanek. 

 Osobno bp Kupny podziękował 
licznie zebranym rodzicom mini-
strantów za ich zaangażowanie. 

 Jak wyjaśnia ks. Bogdan Kor-
nek, archidiecezjalny duszpasterz 
ministrantów, w strukturze Duszpa-
sterstwa Ministrantów Archidiecezji 
Katowickiej animator to starszy mini-
strant, który jest pośrednikiem pomię-

dzy księdzem, a ministrantami. Jego 
zadaniem jest sprawowanie opieki nad 
powierzonymi mu ministrantami, 
dbanie o ich formację duchową, po-
prawność wykonywania funkcji litur-
gicznych (w szczególności dotyczy to 
wyznaczonego animatora liturgicz-
nego). Jego posługa wymaga niena-
gannego zachowania, dawania odpo-
wiedniego przykładu młodszym mini-
strantom oraz troski o osobisty rozwój 
duchowy. Animator winien tworzyć  
z innymi animatorami swojej Wspól-
noty Ministranckiej zgraną grupę, 
współdziałającą zawsze z Opiekunem, 
dla dobra nie tylko grupy ministranc-
kiej, ale i całej parafii. Służba anima-
tora nie musi ograniczać się wyłącznie 
do posługi przy Ołtarzu. Zalecane są 
również inne formy służby bądź in-
dywidualnego rozwoju (uczestnictwo 
w kursach, wolontariatach, zajęciach 
integracyjnych itp.). 

Życzymy Kandydatom naszej 
Parafii by przez ten rok tak zaanga-
żowali się w służbę, by za rok mogli 
być włączeni do grona animatorów  
i z dumą nosić na swej piersi 
animatorski krzyż. 

 
Ks. Ireneusz 

W XXI wieku "bez ko-
mórki jak bez r ęki"- przy-
najmniej taka panuje opinia 
publiczna. Nie wyobra żamy 
sobie życia bez telewizji, tele-
fonu, komputera, Internetu...  
i na tym ostatnim si ę zatrzy-
mamy! 

Wbrew żmudnej opinii przeciw-
ników Kościoła, wcale nie zostaliśmy 
w średniowieczu. Idziemy z duchem 
czasu jak wszyscy, dlatego tym razem 
chcielibyśmy zaprezentować zupełną 
nowość naszej Parafii, a właściwie 
pewne odrestaurowane dzieło.  

Dwa lata temu Animatorzy 
Ministrantów naszej parafii założyli 
stronę internetową. Naszą, mini-
strancką i pomimo tego, że nikt wtedy 
się tego nie spodziewał, portal rozrósł 
się do bardzo szerokich rozmiarów. 

Około pół roku temu do Redakcji 
Strony doszedł nowy, aktywny re-
daktor i tym sposobem dziś możemy 
oglądać to, co mamy do pokazania.  

 Boguszowicka Liturgiczna 

Służba Ołtarza ma swoją pierwszą, 
prawdziwą stronę internetową. Gdy 
wpiszemy w pasek adresu kilka zu-
pełnie niepozornych liter i naciśniemy 
"enter", naszym oczom ukażę się 
przede wszystkim duży obraz ozda-
biający całość (tzw. baner), a pod nim 
masa informacji dotycząca naszego 
cichego i niepozornego życia. Strona 
przeznaczona jest nie tylko dla na-
szych ministrantów, ale również dla 
ich rodziców oraz wszystkich innych 
chłopców po Komunii Św., zaintere-
sowanych ministranturą w naszej 
parafii. Znajdziemy tam, uzupełniane 
na bieżąco, informacje z naszego 
świata, wiele spraw organizacyjnych 
dotyczących służby, galerię zdjęć 
(dla zalogowanych), fotorelacje z 
wycieczek i świadectwa uczestników. 
Możemy podejrzeć kto „dzierży wład-

Kandydaci na animatorów z naszej Parafii 

Ministrant w Internecie 
czyli boguszowiccy ministranci podbijają sieć internetową! 
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zę” LSO oraz kto Go wspiera w Jego 
ciężkiej pracy. Możemy dowiedzieć 
się wiele ciekawostek nt. samej mini-
strantury, jak również przeczytać, co 
działo się na danej zbiórce, dzięki 
nowo dodanemu panelowi „Relacje ze 
zbiórek”. Na zbliżający się czas kolęd 
mamy do zaoferowania „Poradnik 
kolędowy” dla wszystkich ministran-
tów oraz projekt „Kolęda On-line” dla 
ich rodziców. Tutaj też chłopcy pra-
gnący zostać ministrantami mogą 
zaciągnąć wiedzę na temat tego, jak w 
ogóle to wszystko zacząć. Serdecznie 
zachęcamy do logowania się na naszej 
Pierwszej Ministranckiej Stronie In-
ternetowej. 

Michał Rosi ński 

 
M

i
c
h
a
ł
 
R
o
s
i
ń

s

 

 

 

 

 
     
  

Uroczysto ść Niepokala-
nego Poczęcia NMP, która 
przypada na 8 grudnia jest 
równie ż patronalnym świę-
tem Wspólnoty Dzieci Maryi.   

Jak co roku zgromadziliśmy się 
wraz z naszymi rodzicami i rodzinami 
na uroczystej Mszy świętej o godzinie 
17.00, podczas której po homilii 14 
dziewczynek i jeden chłopak – nasz 
rodzynek Sebastian – przyjęło meda-
liki Niepokalanej na znak przynależ-
ności do Wspólnoty oraz co najważ-
niejsze na znak przynależności do 
Maryi.  

 Po Eucharystii nasza Wspól-
nota wraz z rodzicami cieszyła się  
i świętowała przy wspólnym stole  
w naszym Domu Parafialnym.  

 Z tego miejsca chciałem ser-
decznie podziękować naszym wspa-
niałym animatorkom Edycie i Karoli-
nie, które wkładają siły i serce  
w przygotowanie naszych spotkań 
oraz wszelkich innych uroczystości, 
które razem przeżywamy.  

Korzystając z okazji chciałem 
serdecznie zaprosić dzieci naszej 
parafii na nasze sobotnie spotkania, 
które odbywają się w Domu Parafial-
nym od godziny 10.00 do 12.00. 

  
Ks. Marcin 

 

 

 

Hymn wdzi ęczności 

Z nów  zaśw itał now y ranek  

Słychać ptasząt cichy śpiew   

M y C i dzięki n iesiem  Panie  

Ty błogosław  now y dzień. 

Z a to słonko, co nam  św ieci  

Chm ury, co przynoszą deszcz  

Z a rodziny, nasze dzieci  

Chcem y tobie w dzięczność n ieść. 
N iechaj radość, dobroć, m iłość, 
W  naszych sercach gościć chce, 

M y C i w  darze niesiem  Panie, 

W ierność i m odlitw ę serc.    

Maria Ignacek 
 
 
 

 
Wesołych Świąt! 

Gdy pierwsza gwiazdka zaświeci 
o zmroku 

i zapalą się choinkowe świece, 
życzmy sobie, by na świecie 

zapanował pokój, 
a  gorąca miłość rozpalała serce. 

  
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia 

zdrowia, szczęścia, 
błogosławieństwa Bożej Dzieciny 
oraz Szczęśliwego Nowego Roku 
dla czytelników Serca Ewangelii 

składa 

   Maria Ignacek  
wraz z rodziną 

 

 

  
„Miłość  i nienawi ść” 

Dwa uczucia 
 

M iłość i n ienaw iść, 

dw ie „siostry” bliskie sobie. 

N ienaw iść tryum fuje, 

gdy m iłość „leży w  grobie”. 
 

M iłość, gdy nie jest praw dziw a 

odchodzi, nagle um iera, 

a  na to m iejsce tak puste 

nienaw iść szybko się w dziera . 
 

Jakże niew iele trzeba, 

gdy zm ienią się m iejscam i, 

by szybko legło w  gruzach 

to, co trw ało latam i. 
 

D w ie siostry a  jakże odm ienne, 

są obie lecz w zajem  się w ykluczają 

i obie tak m ocne uczucie 

w  człow ieku „dotkniętym ” w zbudzają. 
 

N ie m a na nie lekarstw a, 

jest tylko nadzieja  chora, 

że m oże potęga m iłości, 

pokona nienaw iści potw ora! 
 

O  daj nam  dziś dobry losie 

odnaleźć m iłość praw dziwą, 

gdzie dobro, radość i pokój 

będzie do szczęścia  niwą. 
 

L ecz jeśli nie jest nam  dane, 

skosztow ać praw dziw ej m iłości, 

niechże nam  dadzą nadzieję, 

na m iłość praw dziwą w  w ieczności! 
 

Piotr Dmitrzak  

 

Patronalne 
Święto Dzieci 

Maryi 

Dziękuję wszystkim mieszkańcom za okazane 
zaufanie i oddanie na mnie swojego głosu. 

Postaram się Państwa nie zawieść i godnie 
reprezentować w Radzie Miasta. 

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia 
oraz zbliżającego się Nowego Roku pragnę złożyć 

Państwu życzenia. 

Niech nowonarodzony Jezus przyniesie Wam wiele 
radości, miłości, szczęścia i spokoju. 

A cały przyszły rok niech będzie dla nas wszystkich 
czasem dobrych przemian zarówno w życiu 

prywatnym jak i całej wspólnoty. 

Szymon Musioł  
Radny Miasta Rybnika  
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Rodzina franciszka ńska 
jest wielka w swej ró żnorod-
ności, jej głównym celem jest 
wierne zachowywanie Ewan-
gelii za przykładem św. Fran-
ciszka z Asy żu.  

Św. Franciszek już w XII wieku 
widział, że Kościół potrzebuje re-
formy, odbudowy duchowej, która 
pomogłaby na nowo odrodzić warto-
ści, które dał nam Bóg przez swojego 
Syna. Stąd też wraz z grupką swych 
towarzyszy udaje się do Papieża aby 
otrzymać zgodę na sposób życia we-
dług rad, które znajdujemy na kartach 
Ewangelii. 

Franciszek otrzymuje aprobatę 
papieża i jego błogosławieństwo i tak 
powstają Bracia Mniejsi, zwani po-
tocznie Franciszkanami. Po niedługim 
czasie do Franciszka dołącza Klara  
i inne kobiety i tak powstaje Drugi 
Zakon, znany jako Klaryski.  

Św. Franciszek nadał również 
pewne formy ludziom świeckim; 
kobietom i mężczyznom, którzy zo-
stali związani węzłem małżeńskim  
i założyli własne rodziny. Wspólnota 
ta została nazwana Trzecim Zakonem 
franciszkańskim znanym też jako 
Franciszkański Zakon Świeckich, czy 
po prostu III Zakon. 

Jego członkowie mogli dążyć do 
tego samego celu, co bracia i siostry  
z I i II rodziny franciszkańskiej, nie 
porzucając jednak „świata”, za-
chowując przy tym swój status 
świecki i zawodowy. 

Powołanie do rodziny francisz-
kańskiej jest wezwaniem Boga by 
przeżywać życie w określony sposób  
i czerpać z niego ogromne korzyści 
duchowe.  

Wielu mężczyzn i kobiet do 
głębi ujętych wzorem życia i sposo-
bem głoszenia kazań (prostotą swego 
życia) poczuło się wezwanymi do 
życia w pokucie ewangelicznej nie 
chcąc jednak porzucać swych rodzin, 
domów i zajęć. Dla nich Franciszek 
opracował specjalna Regułę, zasady 
życia według rad ewangelicznych.  

Tym sposobem narodził się 
Trzeci Zakon franciszkański, Zakon 
Tercjarzy. Św. Franciszek niemalże  
w każdym swym kazaniu pozdrawiał 
ludzi zwiastując im POKÓJ  
I DOBRO.  

Stawał się znany dzięki praw-
dzie i prostocie swego życia głosząc 
Dobrą Nowinę o zbawieniu. W Sło-
wie pisma świętego Franciszek odnaj-
duje Słowo, które Bóg kieruje bezpo-
średnio do niego, słyszy jak osobiście 
przemawia do niego sam Bóg.  

Takiego wsłuchiwania się  
w słowo Boże wymaga też od wszyst-
kich, którzy chcą się do niego przyłą-
czyć. Kto z wiarą przyjmuje Słowo 
Boże ten może doświadczy jego nie-
przemijającej mocy i łaski, która jest 
w stanie przemienić życie każdego, 
kto z ufnością Mu zawierzy. 

 
FZŚ W NASZEJ PARAFII 
 
Pierwsza wzmianka o istnieniu  

i powołaniu FZŚ przy parafii NSPJ  
w Boguszowicach pochodzi z dnia  
2 sierpnia 1898 r. Dzień ten uchodzi 
też za oficjalny dzień powstania 
wspólnoty w parafii.  

Wspólnota posiada zgodnie  
z prawem Kodeksu Kanonicznego akt 
erygowania do Prowincji Wniebo-
wzięcia NMP w Katowicach – Pa-
newnikach (region rybnicki), jej opie-
kunami duchowymi są: O. Bartosz 
Szymorek OFM i ks. Proboszcz 
Krzysztof Blotko.  

Wspólnota FZŚ w naszej parafii 
istnieje od 112 lat i liczy obecnie 32 
profesów wieczystych. Przełożoną 
wspólnoty jest siostra Małgorzata 

Dulniok. Spotkania odbywają się  
w każdą drugą niedzielę miesiąca  
o godz. 14.00 w Domu Parafialnym.  

W naszym życiu wspólnotowym 
staramy się żyć według rad Ewange-
licznych i Reguły, ustanowionej przez 
św. Ojca Franciszka wiernie realizując 
ideały biedaczyny z Asyżu.  

W niedziele, 21 listopada w na-
szej parafii odbyła się niedziela po-
wołaniowa, mająca na celu przybliże-
nie wszystkim parafianom istotę życia 
Świętego Franciszka z Asyżu. 

Kazania głosił opiekun duchowy 
O. Bartosz Szymorek OFM  

Gorąco zapraszamy wszystkich 
chętnych, którzy tak jak my pragną 
zawierzyć swoje życie Świętemu 

Franciszkowi. 
Nasze spotkania 
braterskie odby-
wają się w każdą 
drugą niedziele 
miesiąca o godz. 
14:00 w Domu 
Parafialnym. 

                                                                            
siostra 

Małgorzata 
 

POKÓJ  
 I  DOBRO 

 
 
 
 

Historia Świeckiej Rodziny Franciszkańskiej 

 
Niedziela powołaniowa – spotkanie z O. Bartoszem w Domu  Parafialnym  
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Każdego roku na po-
czątku grudnia w dniach od 9 
do 12 około 2 miliony piel-
grzymów z Meksyku, obu 
Ameryk i z całego niemal 
świata nawiedza meksyka ń-
skie sanktuarium w Guade-
lupe. Poniewa ż prawie 500 lat 
temu w podbitym przez Hisz-
panów imperium Azteków 
miały miejsce objawienia 
Maryi.   

Niedaleko piramid w Teotihu-
acan gdzie czczono siły natury takie 
jak Słońce, deszcz, wiatr, ogień i 
bogom składano ofiary z ludzi, u stóp 
wzgórza Tepeyac na przedmieściach 
dzisiejszego Mexico City, Maryja 
ukazała się trzykrotnie Indianinowi 
Juanowi Diego. Przekazała wtedy 
życzenie: „chcę abyś wiedział, proszę 
żebyś zapisał w swoim sercu, najuko-
chańszy z moich synów, że ja jestem 
doskonała i zawsze Maryja Dziewica, 
Matka najprawdziwszego Boga – 
Ipolnamohuani (ten, dla którego ży-
jesz), Tayecoyani (Stworzyciela 
osób), Tloque Nahuaque (Pan wszyst-
kiego), Ilhuicahua Tlaltipaque (Pana 
niebios i ziemi). Pragnę bardzo i chcę 
abyście w swojej dobroci wybudowali 
mi tutaj świątynię, w której będę 
mogła pokazać wam Jego wielkość. 
Oddać ją Temu, który jest cały moją 
miłością, Temu, który jest całym 
moim współczującym spojrzeniem, 
Temu, który jest moją pomocą. Temu, 
który jest moim wybawicielem. 
Prawdą jest, iż jest dla mnie honorem 
być Matką was wszystkich”. Kiedy 
przedstawiała się Indianinowi, Matka 
Boża z Tepeyac użyła prawdopodob-
nie imienia Coatlallope. Coatl w ję-
zyku Indian oznacza „wąż” a llope - 
„przygniatać”. Możemy więć Jej imię 
przetłumaczyć jako Ta, która przy-
gniata węża. Miała na myśli Quetza-
loatla – boga Pierzastego Węża, naj-
potężniejszego dla Azteków, któremu 
rocznie składano około dwudziestu 
tysięcy ofiar ludzkich. 

Aby przekonać do swego prze-
słania hiszpańskiego biskupa, który 
nie dowierzał opowieścią biednego 
Indianina, Piękna Pani (około lat 20), 
kazała Juanowi Diego Cuauhtlatoatzi-
nowi (co w języku nahuatl znaczy 
„mówiący orzeł”) nazbierać na wzgó-

rzu róże. Juan Diego, w środku zimy, 
zebrał kwiaty, zawinął je w płaszcz 
(tihmie) i przyniósł biskupowi Ju-
anowi Zumarraga. Gdy je wysypał na 
płaszczu ukazał się wizerunek Maryi. 
Kazała siebie nazywać „Santa Maria 
Virgine de Guadelupe”. Kaplicę zbu-
dowano dość szybko, a następnie 
powstała bazylika. Na pamiątkę tych 
wydarzeń dzień 12 grudnia to dzień 
urodzin Maryi, Święto.  

Wizerunek Matki Bożej powstał 
na płaszczu Juana Diego utkanym  
z włókien agawy, zwanej popularnie 
maguey. Postać Pani z Tepeyac, od-
bitej na tkaninie mierzy 143 cm. 
Kształt owalny. Zadziwia wyjątkowa 
trwałość obrazu, pomimo że ma pra-
wie 500 lat, a warunki, w jakich był 
przechowywany nie były sprzyjające, 
nie uległ zmianie a kolory nadal są jak 
żywe. Wizerunek nie uległ zniszcze-
niu ani w roku 1921, kiedy to prze-
ciwnicy religii chrześcijańskiej podło-
żyli ukrytą w bukiecie róż bombę, ani 
w roku 1985, gdy Meksyk nawiedziło 
potężne trzęsienie ziemi. Obecnie 
obraz Maryi znajduje się w nowej 
bazylice wybudowanej w ciągu 2 lat 
(1974-1976). Maryja Niepokalana na 
cudownym obrazie ubrana jest w 
suknię różową, stoi na sierpie księ-

życa podtrzymywanego przez anioła. 
Postać Madonny otacza mandrola z 
promieniami słońca, układ gwiazd na 
lazurowym płaszczu Matki Bożej jest 
odbiciem konstelacji gwiezdnej w 
dniu przesilenia zimowego w roku 
1531. Dłonie Maryi są złożone do 
modlitwy, na szyi ma zawieszony 
medalion (ówczesny różaniec). Ró-
żowa tunika podbita jest białym gro-
nostajem, który widoczny jest przy 
szyi i rękach. Zarówno gronostaj jak  
i koszula ozdobione są punktami o 
kolorze złota. Opasana jest fioletową 
tasiemką o szerokości 2 palców (sym-
bol czystości). Lekkie wybrzuszenie 
świadczy, że jest w stanie błogosła-
wionym (brzemienna). Oczy otwarte 
(uczeni dostrzegli w nich postacie 
ludzkie). Na podstawie analiz che-
micznych i ekspertyz lekarskich obraz 
zalicza się do obrazów „nie ręką 
ludzką uczynionych”. Postać Maryi  
z cudownego wizerunku pogrążonej w 
głębokiej modlitwie, wzbudza zaufa-
nie. Miłość, czułość i ogromna siła 
promieniują z Jej oblicza. Dłonie 
złożone do modlitwy, prawa jest biała 
i delikatna, lewa ciemniejsza i pełniej-
sza, co może symbolizować złączenie 
dwóch różnych ras, białej z indiańską- 
żółtą – rasa metysów. 

Jakie było przesłanie objawiają-
cej się Maryi do Indian? Maryja przy-
niosła Indianom prawdziwą wolność. 
Na skutek tych objawień oraz dalszej 
ewangelizacji tego kraju przez misjo-
narzy hiszpańskich: franciszkanów, 
dominikanów a następnie miejsco-
wych kapłanów, Aztekowie wyzwolili 
się z ciemności kultu pogańskich 
bożków, którym składali ofiary  
z ludzi. W stosunkowo krótkim czasie 
8 milionów Indian przyjęło przez 
chrzest wiarę chrześcijańską, co po-
zwoliło im poznać prawdę o Bogu 
Prawdziwym i Jezusie Chrystusie 
Zbawicielu Świata. Objawienie Maryi 
z Guadelupe wraz z przesłaniem skie-
rowanym do Indian sprawiło, że stali 
się pełnowartościowymi ludźmi, ma-
jącymi jak biali duszę nieśmiertelną  
i przez związki małżeńskie z Hiszpa-
nami dali początek nowej cywilizacji. 

     
             

Opracował ks. Józef 
 
 

 
Stara bazylika 

 
Nowa bazylika 

MATKA BOŻA Z GUADELUPE (1) 
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Tym razem w 25-osobo-
wej Radzie Miasta nasza pa-
rafia b ędzie miała a ż czterech 
radnych. Po raz kolejny w 
Radzie zasi ądą Jan Mura 
(Boguszowice) i Leszek 
Kuśka (Gotartowice), który 
był radnym w latach 1998-
2006, a po raz pierwszy - 
Anna Gruszka (Boguszowice) 
i Szymon Musioł (Gotarto-
wice). Prezydentem Miasta 
na czwart ą kadencj ę został 
Adam Fudali. 
 

W przeprowadzonych 21 listo-
pada wyborach samorządowych w 
okręgu nr 2, obejmującym Boguszo-
wice, Gotartowice, Kłokocin, Ligotę 
Piaski, Paruszowiec i Kamień, wybie-
rano 7 radnych. Z naszej parafii do 
Rady Miasta weszli: 
− Jan Mura (Blok Samorządowy 

Rybnik) – 674 głosy (był to 9. 
wynik w skali całego Miasta), 

− Szymon Musioł (Platforma 
Obywatelska) – 490 głosów, 

− Anna Gruszka (Prawo  
i Sprawiedliwość) – 434 głosy, 

− Leszek Kuśka (Samorządny 
Rybnik 2010) – 370 głosów. 

Oto wyniki innych osób z naszej 
parafii startujących w wyborach: 
Mirela Szutka – 283 głosy, Michał 
Wengerski – 278 głosów, Łukasz 
Kłosek – 278 głosów, Urszula Stajer – 
131 głosów, Stanisław Przeliorz – 123 
głosy, Leszek Kukułka – 115 głosów, 
Wincenty Matuszczyk – 105 głosów, 
Aleksandra Waleczek – 95 głosów, 
Wiesława Hulim – 28 głosów. 

W Radzie Miasta swoich przed-
stawicieli nie będą miały m.in. Bogu-
szowice Osiedle i Kłokocin. 

Walka o fotel prezydenta miasta 
rozstrzygnęła się dopiero 5 grudnia, w 
drugiej turze wyborów. W pierwszej 
turze żaden z kandydatów nie prze-
kroczył progu 50% ważnie oddanych 
głosów. Adamowi Fudalemu do zwy-
cięstwa w pierwszej turze zabrakło 
273 głosów. 
 
 
 

W drugiej turze zacięty bój sto-
czyli urzędujący prezydent – Adam 
Fudali (BSR) i poseł – Marek Krzą-
kała (PO). W naszej parafii zarówno 
w pierwszej jak i w drugiej turze 
zdecydowanie zwyciężył Adam Fu-
dali. 

Niska była za to frekwencja wy-
borcza. W wyborach do Rady Miasta 
wyniosła ona w skali miasta 39,45%, 
w naszej parafii od 33% na Kopalni 
do 51% w Boguszowicach. W drugiej 
turze na terenie całego miasta wynio-
sła 30,10%, a w naszej parafii od 22% 
na Kopalni do 37% w Boguszowi-
cach. 

Krystian Dziurok 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Patrycja Dzieł ma 12 lat  
i pochodzi z Rybnika. W lipcu 
2010 r. skręciła nog ę w le-
wym kolanie. Niestety noga 
nie goiła si ę jak powinna  
i wci ąż bolała. Po szeregu ba-
dań lekarze postawili dia-
gnozę – guz ko ści udowej. 

 Obecnie dziewczynka jest  
w trakcie chemioterapii na oddziale 
Onkologii, Hematologii i Chemiotera-
pii Górnośląskiego Centrum Zdrowia 
Dziecka w Katowicach. W grudniu 
czeka ją operacja wycięcia guza oraz 
wszczepienia endoprotezy i co za tym 
idzie – długa rehabilitacja, by odzy-
skać dawną sprawność. 

Patrycja jest dzieckiem pogod-
nym i bardzo aktywnym. Sport zaw-
sze był jej pasją, szczególnie upodo-
bała sobie sporty zimowe, takie jak 
narciarstwo i łyżwiarstwo. Przed cho-
robą uczęszczała do klasy o profilu 
siatkarskim. Niestety do formy pozo-
staje jej jedynie kibicowanie i ryso-
wanie, któremu oddaje się na co dzień 
w szpitalu. Patrycja marzy o własnym 
pokoju i o tym, by znów móc aktyw-
nie uprawiać sport z rówieśnikami. 
Koszty leczenia chorób onkologicz-

Wybory samorządowe 2010 

Pomoc dla 
Patrycji 

Wyniki wyborów  - I tura (% głosów)
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Wyniki wyborów  - II tura (% głosów)
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Zaproszenie na spotkanie seniora 
 
Rada Dzielnicy Boguszowice Stare 
zaprasza wszystkich seniorów na 
tradycyjne spotkanie noworoczne  

w sobotę 8 stycznia 2011 r. 
na godz. 14.00 do Szkoły 

Podstawowej Nr 16 w 
Boguszowicach. 

Zaproszonymi seniorami są osoby, 
które ukończą w 2011 roku 75 lat  

(i osoby starsze). 
 
                                    zaprasza 

Rada Dzielnicy Boguszowice Stare 
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nych u dzieci są bardzo wysokie  
i często przekraczają możliwości 
finansowe rodziców. Dlatego bardzo 
potrzebna jest Państwa pomoc. 
Fundacja „ISKIERKA” na rzecz 
dzieci z chorobą nowotworową 
Warszawa 00 – 838, Prosta 51 
ING Bank Śląski nr konta: 30 1050 
1588 1000 0023 0342 1412 
na hasło: „Dla Patrycji Dzieł” 
 
Zachęcamy do oddania 1 % podatku. 
Fundacja „ISKIERKA” 
Nr KRS 0000248546 
Cel szczegółowy: „Dla Patrycji Dzieł” 

60 lat temu 21 listopada 
1950 r. w ko ściele p.w. św. 
Wawrzyńca w Boguszowi-
cach odbył si ę ślub Eugenii  
i Czesława Kroczek. Pan 
młody 23 latek rodem z Bo-
guszowic, a panna młoda  
z Rybnickiej Ku źni (obecna 
Elektrownia).  

Czesław rok 1942 przepracował 
na przymusowych robotach na roli  
u gospodarza. Od 1943-45 r. uczył się 
zawodu tokarza w firmie Mach i sy-
nowie, a od 1945 r. rozpoczął już 
pracę w Rybnickiej Fabryce Maszyn. 

Po 42 latach pracy przeszedł na zasłu-
żoną emeryturę. Jego największą 
pasją w życiu były i pozostały gołębie 
pocztowe. Do dziś hoduje i zajmuje 
się swoimi gołąbkami. Czyta fachową 
literaturę i ma wielu przyjaciół, hob-
bystów, którym służy radą z racji 
swojego długoletniego doświadczenia. 

Pani Eugenia dbała o dom  
i trójkę dzieci, 2 córki i 1 syn, które  
z czasem przyszły na świat. Bardzo 
lubiła szyć, co okazało się przydat-
nym w utrzymaniu dzieci, a później 
już wnuków. Do dzisiejszego dnia  
p. Kroczkowie doczekali się 7 
wnuków, z których część pokończyła 
b. dobre studia i ma dobrą pracę, 
młodsi jeszcze studiują lub uczą się. 
Cieszą się również jedna prawnuczką 
i trzema prawnukami i czekają na 
następne prawnuki. Przez 60 lat 
wspólnego pożycia Kroczkowie 
wspierają się wzajemnie w zdrowiu  
i chorobie, cieszą się życiem swoim, 
swoich dzieci, wnuków i prawnuków.  

Czasami zdajemy sobie sprawę z 
tego, ze wokół nas żyją osoby, które 
borykają się z wieloma różnymi ro-
dzajami fobii i lęków. Niektóre z nich 
panicznie boją się węży, pająków, 
myszy, inne odczuwają strach przy 
publicznym przemawianiu, pobieraniu 
krwi, czy pływaniu na głębokiej wo-

dzie. Rzadko do naszej świadomości 
dociera fakt, że mogą istnieć osoby, 
które panicznie boją się psów. Wydaje 
nam się, że jamnik, pudelek czy też 
husky nie byłyby w stanie wyrządzić 
komuś krzywdy, zważywszy na ich 
łagodne usposobienie. Nic bardziej 
mylnego. Musimy sobie uświadomić, 
że wokół nas żyją osoby, którym na 
widok nie ważne jak dużego psa 
wszystkie mięśnie napinają się do 
ucieczki, na czoło występuje zimny 
pot, a serce zaczyna walić w oszala-
łym tempie. Niestety to typowe ob-
jawy kynofobii, czyli lęku przed 
psami. Niezależnie od rasy i wielkości 
boją się psów i starają się je omijać 
szerokim łukiem. Sytuacją najbardziej 
stresogenną jest spotkanie oko w oko 
z  bezdomnymi psami, które biegają 
sobie swobodnie.  Stąd kieruję apel do 
wszystkich właścicieli czworonogów, 
by dopilnowali swoich pupili, aby nie 
miały one możliwości ucieczki ze 
swoich posesji. Przypomnę ponadto, 
że wedle prawa każdy właściciel psa 
ma obowiązek trzymać psa na ka-
gańcu i smyczy w trakcie spaceru, czy 
wyprowadzania na miasto. Starajmy 
się pamiętać, że bezpańsko wałęsający 
się pies podczas spotkania z osobą 
cierpiącą na kynofobię, może jej wy-
rządzić uszczerbek na zdrowiu. Stąd z 
szacunku dla drugiej osoby starajmy 
się postępować w myśl ewangelicznej 
zasady „Wszystko więc, co byście 
chcieli, żeby wam ludzie czynili, tak  
i wy im czyńcie!” (Mt 7,12)  

Odwiedziny  

Duszpasterskie 

2010/2011 
19. 12. 2010 r. – niedziela – godz. 14.00 

1 kapłan – ul. Gronowa niep. od początku 
2 kapłan – ul. Gronowa niep. od końca 
3 kapłan – ul. Gronowa parz. od końca 

 

20. 12. 2010 r. – poniedziałek – godz. 15.00  
1 kapłan – ul. A. Krzywoń, Cyprysowa i Cedrowa 
2 kapłan – ul. Dunikowskiego niep. od początku 
3 kapłan – ul. Dunikowskiego parz. od końca 

 

21. 12. 2010 r. – wtorek – godz. 15.00 
1 kapłan – ul. Spacerowa od początku 
2 kapłan – ul. Spacerowa od końca 

 

 
 

27. 12. 2010 r. – poniedziałek – godz. 10.00  
1 kapłan – ul. Kłokocińska parz. od początku 
2 kapłan – ul. Kłokocińska parz. od końca 
3 kapłan – ul. Kłokocińska niep. od początku 

 

28. 12. 2010 r. – wtorek – godz. 10.00 
1 kapłan – ul. Małachowskiego niep. od początku 
2 kapłan – ul. Małachowskiego niep. od końca 
3 kapłan – ul. Kruczkowskiego i Grabowa od początku 

 

29. 12. 2010 r. – środa – godz. 10.00 
1 kapłan – ul. Małachowskiego parz. od początku 
2 kapłan – ul. Małachowskiego parz. od końca 
3 kapłan – ul. Zgodna od końca 

 

30. 12. 2010 r. – czwartek – godz. 10.00 
1 kapłan – ul. Gotartowicka parz. od początku 
2 kapłan – ul. Gotartowicka parz. od końca 
3 kapłan – ul. Samotna od początku 

 

02. 01. 2011 r. – niedziela – godz. 14.00 
 

1 kapłan – ul. Kolberga od początku 
2 kapłan – ul. Kolberga od końca 
3 kapłan – ul. Armii Ludowej domki od początku 

60 lat 
małżeństwa 

Kynofobia  
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03. 01. 2011 r. – poniedziałek – godz. 17.30 
1 kapłan – ul. Armii Ludowej 35 f, 35 e 
2 kapłan – ul. Armii Ludowej 37 b, 37 a 
3 kapłan – ul. Armii Ludowej 37 d, 37 c 

 

04.01.2011 r.- wtorek- godz.17.30 
1 kapłan – ul. . Armii Ludowej 35 b, 35 a 
2 kapłan – ul. . Armii Ludowej 35 d, 35 c 

 

05. 01. 2011 r. – środa – godz. 15.00 
 

1 kapłan – ul. Żorska niep. od Rybnika 
2 kapłan – ul. Żorska parz. od Żor 
3 kapłan – ul. Przejazdowa (wszystkie domki) 

08.01.2011 r. sobota – godz. 10.00 
 

1 kapłan – ul. Buchalików parz. od początku 
2 kapłan – ul. Buchalików niep. od końca 

 

09. 01. 2011 r. – niedziela – godz. 14.00 
1 kapłan – ul. Jesienna od początku 
2 kapłan – ul. Mokra od końca 
3 kapłan – ul. Urocza od początku 

 

10. 01. 2011 r. – poniedziałek – godz. 15.00 
 

1 kapłan – ul. Boguszowicka niep. nr 39l – 25b 
2 kapłan – ul. Boguszowicka niep. nr 79 – 41c 
3 kapłan – ul. Boguszowicka niep. od 81 do końca 

 
11. 01. 2011 r. – wtorek – godz. 15.00 

  1 kapłan – ul. Nowomiejska parz. od początku 

  2 kapłan – ul. Nowomiejska niep. od końca 
 

12. 01. 2011 r. – środa – godz. 15.00 
1 kapłan – ul. Boguszowicka parz. od P. Nikel  

       w stronę ronda 
2 kapłan – ul. Boguszowicka parz. od P. Oleś  
                  do P. Tymich  
3 kapłan – ul. Boguszowicka parz. od P. Tymich  
                 do początku 

 

13. 01. 2011 r. – czwartek – godz. 15.00 
1 kapłan – ul. Ziemska od początku 
2 kapłan – ul. Ziemska od końca 
3 kapłan – ul. Sołtystwo od końca 

 

14. 01. 2011 r. – piątek – od godz. 15.00 
1 kapłan – ul. Pochyła od początku 
2 kapłan – ul. Pochyła od końca 

 

15.01.2011 r. – sobota – godz.10.00 
1 kapłan – ul. Błękitna od początku 
2 kapłan – ul. Błękitna od końca 

 

16.01.2011 r.- niedziela – godz.14.00 
1 kapłan – kolęda dodatkowa 

 

Wszelkie uwagi (ewentualne braki)  dotyczące 
planu odwiedzin duszpasterskich prosimy 

zgłaszać w kancelarii parafialnej. 
 

Intencje 
mszalne 

Poniedziałek – 20.12.2010r. 

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

 2/+Aniela Benisz, rodziców 
17.oo 1/+Roman Lis, 1 rocznica 
 2/+Bombik Łucjan, rodziców, Marta, Orszulik, mąż 

Alojzy, syn Zygmunt 

Wtorek – 21.12.2010r. 

6.3o 1/+Anna Musioł, 30-ty dzień (Bog) 
 2/ intencja wolna 
17.oo 1/+Elżbieta i Izydor Frelich, 25 rocznicę śmierci 

Izydora, za zmarłych z pokrewieństwa Frelich  
i Hupka 

 2/+Alojzy Dziwoki, rodziców z obu stron (Rasz) 

Środa – 22.12.2010r. 

6.3o 1/+Konstanty Dziewior (Bog) 
 2/ intencja wolna 
17.oo 1/+Konstanty Motyka, żona Gertruda, Waleska 

Krupa, Henryk Wilczek, Czesław Sobik, Emanuel 
Wilczek, 2 żony (Bog) 

 2/+Jadwiga Cyrulik, 8 rocznica, mąż Franciszek, 
córka Alina, 2 zięciów 

Czwartek – 23.12.2010r. 

6.3o  intencja wolna 
17.oo 1/+Robert Szymura, 7 rocznica, rodzice 
 2/+Henryk Bednarowicz, w rocznicę śmierci -  

od córki 
 3/+Józef Fojcik, 1 rocznica 

Piątek - 24.12.2010r. 

7.oo 1/+Emil Klaja, 12 rocznica (Bog) 
 2/+Robert Pierchała, Zofia żona, syn Alojzy, Jan  

i Katarzyna Wolny 
 3/+Wilhelm Zimończyk, Zofia żona, Sabina i Jan 

Paluch, Florentyna i Józef Walecki, za zmarłych  
z rodziny 

 4/+Gertruda Groborz, mąż  Antoni (Bog) 
24.oo Za parafian 

Sobota – 25.12.2010r.     UROCZYSTO ŚĆ NARODZENIA 
PAŃSKIEGO 

7.oo za parafian 
8.3o 1/+Edward Kula (Got) 
 2/+Maria Nikel – od rodziny Sarna z Białki 

Tatrzańskiej 
10.oo +Bernadeta Lewandowska, 1 rocznica, Franciszek 

Kucz, żona Wincenta, Zenon Lewandowski 
11.3o Do Opatrzności Bożej z okazji 18 rocznicy urodzin 

Sebastiana Fojcika i Sebastiana Swaczyny,  
z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze.  

16.oo +Józef Frelich, 30 rocznica, żona Anna, brat 
Herbert, siostra Longina, mąż Eugeniusz 
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Niedziela – 26.12.2010r. ŚWIĘTO ŚW. RODZINY 
 JEZUSA, MARYI I JÓZEFA  

7.oo 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 35 lat małżeństwa 
Jana i Lili Zaleśkiewicz, z podz. za odebrane łaski  
z prośbą o dalsze. Te Deum.  

 2/+Halina Matuszczyk – od siostry 
8.3o 1/+Augustyna Kula, mąż Bolesław (Bog) 
 2/+Maria Sobik (Got) 
10.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 80 rocznicy urodzin 

Marii Klaja z Boguszowic, z podz. za odebrane 
łaski z prośbą o dalsze. Te Deum. 

11.3o +Krystyna Musiolik, 1 rocznica (Bog) 
16.oo +Benedykt Liszka, 8 rocznica (Bog) 

Poniedziałek – 27.12.2010r.        ŚW. JANA, AP. I EW. 

7.oo 1/+Józef Mandel, 2 żony, Józef syn, córka Maria, 
zięć Alojzy, Barbara Cichy, Konstanty Liszka, żona 
Anna, syn Roman (Bog) 

 2/Do Opatrzności Bożej z okazji urodzin Ewy 
Groborz z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze.  

17.oo 1/Apostolat Maryjny i Akcja Katolicka 
 2/Do Opatrzności Bożej z okazji 18 rocznicy 

urodzin Kuby Wojnarowicza, z podz. za odebrane 
łaski z prośbą o dalsze. 

Wtorek – 28.12.2010r.        ŚWIĘTYCH MŁODZIANKÓW  

7.oo 1/ intencja wolna 
 2/ intencja wolna 
12.oo Ślub: Marlena Matyjas – Michał Szołtys 
17.oo 1/+Roman Ochojski, żona Berta 
 2/+Brunon Konsek, rodziców z obu stron 

Środa – 29.12.2010r. 

7.oo 1/ intencja wolna 
 2/ intencja wolna 
17.oo 1/+Emil i Łucja Babilas, syn Walenty, Anna  

i Stefan Dyczka (Got) 
 2/+Stanisław Skiba, 2 rocznica, synowa Marzena,  

6 rocznica 

Czwartek – 30.12.2010r. 

7.oo 1/+Leon Tokarski, żona Aniela, syn Zbigniew, 
córka Teresa 

 2/+Józef Riemel, 7 rocznica (Got) 
17.oo 1/+Janusz Kubański (Bog) 
 2/+Anna i Józef Kłosek 
 3/+Antoni Der, 1 rocznica 

Piątek – 31.12.2010r.   

7.oo 1/+Alfred Kuczera, 1 rocznica 
 2/+Gertruda Mazur, mąż Joachim, rodziców z obu 

stron (Bog) 
 3/+Waldemar Czarnecki, 1 rocznica 
17.oo 1/ Za parafian 
 2/+Aniela Musiolik, mąż Józef, Leon Plekaniec, 

dziadków z obu stron 

Sobota – 01.01.2011r.  UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ 
 BOŻEJ RODZICIELKI MARYI  

7.oo Za parafian 
8.3o intencja wolna 
10.oo    intencja wolna 

11.3o intencja wolna 
16.oo +Tomasz Ignacek 

Niedziela – 02.01.2011r. 

7.oo Do Opatrzności Bożej z okazji urodzin Teresy, z 
podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze. Te Deum. 

8.3o +Zofia i Alojzy Gruszczyk (Bog) 
10.oo Helena Studnik, 6 rocznica (Bog) 
11.3o Do Opatrzności Bożej z okazji 60 lat małżeństwa 

Anieli i Alfreda Lempa, z podz. za odebrane łaski  
z prośbą o dalsze. Te Deum. 

16.oo +Leokadia Podleśny, 8 rocznica 

Poniedziałek – 03.01.2011r. 

7.oo 1/+Genowefa Buchalik, rodzice Maria i Antoni, 
Józef Buchalik (Bog) 

 2/ intencja wolna 
17.oo 1/+Aleksander Grzybek, 1 rocznica (Bog) 
 2/+Roman Szewczyk, 1 rocznica (Bog) 

Wtorek – 04.01.2011r. 

7.oo 1/+Anna Sobik, Piotr mąż, córka Anna (Got) 
 2/+Konstanty Kuśka, Marta żona, Marta Motyka, 

Adolf Oślizlok, rodzice Zofia i Józef, dziadków  
z obu stron, dusze w czyśćcu cierpiące 

17.oo 1/+Elżbieta Tarnawska (Bog) 
 2/+Katarzyna Zawadzka, mąż Jan (Bog) 

Środa – 05.01.2011r. 

7.oo 1/+Wiesław Kazana, rodziców z obu stron (Bog) 
 2/+Ernest Matuszczyk, 6 rocznica (Kop) 
17.oo 1/+Alojzy Zniszczoł, syn Roman (Bog) 
 2/+Robert Korduła, żona Marta, 2 synów, córka 

Maria, mąż Józef (Bog) 

Czwartek – 06.01.2011r. UROCZYSTOŚĆ  
OBJAWIENIA PA ŃSKIEGO 

7.oo Na cześć Chrystusa Najwyższego Arcykapłana za 
wszystkich biskupów, kapłanów, kleryków, 
zgromadzenia zakonne oraz o nowe powołania 
kapłańskie i zakonne – zamawia Raszowiec. 

10.oo +Aleksandra Wronka, 30-ty dzień po śmierci 
15.3o +Kazimierz Błoch, rodzice (Bog) 
17.oo +Alfred Piontek, zięć Marian (Bog) 

Piątek – 07.01.2011r. 

7.oo 1/+Henryk Przeliorz, 11 rocznica (Rasz) 
 2/+Walenty Przeliorz, 12 rocznica (Bog) 
17.oo Do NSPJ w intencji rodzin wielodzietnych  

i czcicieli NSPJ 
 2/+Janina Krupa (Bog) 
18.oo Msza św. w intencji młodzieży i bierzmowańców 

Sobota – 08.01.2011r. 

7.oo 1/ Do Niepokalanego Serca NMP – za parafian 
 2/+Maria Sojka, 2 rocznica (Got) 
15.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 18 rocznicy urodzin 

Pawła Brzęczka, z podz. za odebrane łaski z prośbą 
o dalsze oraz w intencji wszystkich dzieci  
z rodziny. 

17.oo 1/ Z okazji urodzin ks. Józefa 



serce ewangelii 22 

 2/ Do Opatrzności Bożej za rodzinę Doroty  
i Bronisława Bulanda, z podz. za odebrane łaski  
z prośbą o dalsze oraz za zmarłych Walentynę, 
Telesfora i Małgorzatę Stokowy 

Niedziela – 09.01.2011r. ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO 

7.oo intencja wolna 
8.3o Eryk Szymik (Rasz) 
10.oo +Arkadiusz Olma, 13 rocznica, Józef Waliczek,  

23 rocznica, Berta żona 
11.3o +Stefan Pawela, 3 rocznica (Bog) 
16.oo +Alfred Winkler, syn Benedykt, Zofia Piksa, mąż 

Teofil, syn Alojzy (Bog) 

Poniedziałek – 10.01.2011r. 

7.oo 1/ Do Opatrzności Bożej z okazji 18 rocznicy 
urodzin Katarzyny Oślislok, z podz. za odebrane 
łaski z prośbą o dalsze. 

 2/+Emil Szymura, rodziców (Got) 
17.oo 1/+Emil Klaja, rodziców z obu stron (Bog) 
 2/+Zofia Piksa, mąż Teofil, syn Alojzy (Bog) 

Wtorek – 11.01.2011r. 

7.oo 1/+Wiesława Spałek, z okazji urodzin 
 2/+Zofia i Robert Pierchała, Zygfryd Merkel, 

Dariusz Raźny i Damian Kiszka (Bog) 
17.oo 1/+Albert Zimończyk, żona Anna, Józef Frelich, 

żona Anna, syn Antoni, rodziców (Bog) 
 2/+Aniela Nowok, 5 rocznica (Bog) 

Środa – 12.01.2011r. 

7.oo 1/+Antoni Knapek, 30-ty dzień po śmierci (Kop) 
 2/+Bolesław Witala (Bog) 
17.oo 1/+Eugeniusz Kostek, Alfred Torbicki (Bog) 
 2/+Franciszka Kossak, mąż Eugeniusz, Gertruda 

Kania, mąż Jan (Bog) 

Czwartek – 13.01.2011r. 

7.oo 1/+Franciszek Sobik, żona Anastazja, syn Hubert, 
Stefan Szymura (Got) 

 2/+Felicyta Oleś, Jan Kukułka (Bog) 
17.oo 1/+Łucja i Jadwiga Ostrzołek, mąż Józef, synowie 

Szymon i Alojzy (Bog) 
 2/+Paweł Adamczyk, żona Bronisława, Roman  

i Regina Moćko, syn Norbert, Józef i Regina 
Skorupa (Bog) 

Piątek – 14.01.2011r. 

7.oo 1/+Małgorzata Grzybek, Rufin Grzybek, 
pokrewieństwo (Bog) 

 2/+Marta Motyka, mąż Józef, córka Krystyna, Olga 
synowa, pokrewieństwo (Bog) 

17.oo 1/+Maria Pitek, 1 rocznica 
 2/+Danuta Grzesica, 1 rocznica 

Sobota – 15.01.2011r. 

7.oo +Franciszek Smołka, żona Irena 
17.oo 1/+Alojzy Kula, rodziców z obu stron (Got) 
 2/+Brunon Pawlas, żona Gertruda, wnuk Krzysztof, 

Szczepan Jaśko, dziadków (Got) 
 3/+Piotr Nowak, 4 rocznica (Rasz) 

Niedziela – 16.01.2011r. 

7.oo +Zofia Sztranc, mąż Józef (Got) 
8.3o +Roman i Jadwiga Muras, rodziców z obu stron 

(Rasz) 
10.oo +Franciszek Smyczek, rodziców z obu stron, Paweł 

Gatnar, Jadwiga żona (Got) 
11.3o +Agnieszka Filec (Got) 
13.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 40 lat małżeństwa 

Genowefy i Stanisława Smołka, z podz. za 
odebrane łaski z prośbą o dalsze oraz w intencji 
dzieci z rodzinami. Te Deum. 

14.3o Chrzty i roczki: Alicja Jurczyk, Dawid Toszek 
16.oo +Salomea Konsek 

Poniedziałek – 17.01.2011r. 

7.oo +Zofia Turczyk, 2 rocznica, syn Bogdan, 7 rocznica 
(Bog) 

17.oo +Zofia Juraszczyk, 11 rocznica, mąż Antoni (Bog) 

Wtorek – 18.01.2011r. 

7.oo +Łucja Zieleźny, rodziców, Leopold i Franciszka 
Szymura (Got) 

17.oo +Sonia Trybuś, 20 rocznica, Alfred Konsek, 
Edward Trybuś (Bog) 

Środa – 19.01.2011r. 

7.oo +Alojzy Zimończyk, żona Augustyna, 2 synów, 
synowa, wnuki, Rajmund Podleśny, dziadkowie 
(Bog) 

17.oo +Maria i Henryk Szadziul, Aniela i Eryk Korduła 
(Bog) 

Czwartek – 20.01.2011r. 

7.oo +Maria Słowik, 9 rocznica, córka Janina, mąż 
Alojzy (Bog) 

17.oo +Franciszka Przeliorz, mąż Antoni, syn Andrzej 
(Got) 

Piątek – 21.01.2011r. 

7.oo 1/+Za zmarłych członków Żywego Różańca  
w ubiegłym roku 

 2/ Do Opatrzności Bożej z okazji 50 rocznicy 
urodzin Ewy o zdrowie i Boże błogosławieństw,  
z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze. Te 
Deum. 

17.oo +Adam Gawłowski, 1 rocznica 

Sobota – 22.01.2011r. 

7.oo +Małgorzata Sobik, mąż Bolesław (Bog) 
17.oo +Katarzyna i Stefan Chwastek, córka Krystyna  

z mężem, syn Tadeusz z żoną 

Niedziela – 23.01.2011r. 

7.oo +Alojzy Maroszek, 2 rocznica (Bog) 
8.3o +Mirosław Maciończyk – z okazji urodzin (Rasz) 
10.oo +Adam Gawłowski, córka Monika, rodzice 

Elżbieta i Karol, Stanisława i Jakub Charchowscy, 
Emil i Aniela Gawłowscy, Emilia Grabska, 
Marzena Pilch 

11.3o +Franciszek Szulik (Bog) 
16.oo +Marta Szmid, 1 rocznica 
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Poniedziałek – 24.01.2011r. 

7.oo +Norbert Stajer, Maria i Jan Rduch, wnuk Janusz, 
Helena i Adolf Stajer (Got) 

17.oo +Janusz Feliks, 1 rocznica 

Wtorek – 25.01.2011r. 

7.oo +Zofia i Antoni Gąsior, w rocznicę śmierci (Bog) 
17.oo +Aniela Pomykoł, 5 rocznica, Maria Adamczyk, 

Jan mąż, Zofia Pomykoł, mąż Alfred 

Środa – 26.01.2011r. 

7.oo +Marta Nahlik, mąż Franciszek, Hildegarda 
Swaczyna, mąż Alojzy, syn Stanisław 

17.oo + Bożena Dronia, 1 rocznica 

Czwartek – 27.01.2011r. 

7.oo +Franciszka Muras, 2 mężów (Bog) 
17.oo Apostolat Maryjny i Akcja Katolicka 

Piątek – 28.01.2011r. 

7.oo +Bronisława Malina, mąż Alojzy, rodziców (Bog) 
17.oo MSZA WSPÓLNA: 
 +Stanisław Paciorek, rodzice Franciszek  

i Katarzyna, synowie Henryk i Adam, Elżbieta 
Tarnawska, rodzice, Jan Ulman, Paweł Kuczera, 
żona Maria, Agnieszka Kuczera (Bog) 
+Bronisław Biskupek, rodziców z obu stron (Bog) 
+Aniela i Stanisław Lubszczyk - od wnuczki 
Jolanty z rodziną (Bog) 
+Tadeusz Kostera (Got) 
+Ernest Stajer (Bog) 
+Maria Wielgocka, kolejna rocznica 
+Anna Musioł, 7 rocznica (Got) 
+Alfred Wencel, rodziców z obu stron  
+Jan Gatnar, 2 żony, 2 synów Jan i Konstanty, zięć 
Rajmund (Bog) 
+Robert Juraszczyk, 14 rocznica, rodziców z obu 
stron 
+Jadwiga Skiba, mąż Emil, rodziców z obu stron, 
zięć Franciszek Harnasz, rodzice 
+Józef Lis, 20 rocznica 

 +Edeltrauda Gorol, 7 rocznica 
+Alojzy Rduch, 38 rocznica, żona Anna, rodziców  
z obu stron, brat Edward i Józef Rduch – zamiast 
kwiatów 
+Helena Sobik, mąż Ryszard, Alfred Piecha 
+Paweł Niesłańczyk, rodziców, rodzeństwo 
+Helena i Władysław Mierzejewski 
+Celestyna i Konstanty Smołka, Maria i Ernest 
Zniszczoł, Barbara Zniszczoł, dziadków z obu 
stron, za zmarłych z pokrewieństwa Smołka, 
Skupień i Zniszczoł, zmarłych kapłanów, dusze  
w czyśćcu cierpiące, za zmarłych z ulicy Uroczej 
(Bog) 
+Ziemowit Szczerbiński 
+Benedykt Winkler, ojciec Alfred 
+Alfred Przeliorz, Gertruda i Robert Przeliorz, Maria 
Zniszczioł, mąż Ernest (Bog) 
+Alojzy Raszka, żona Franciszka (Got) 
+Janina Harnasz – od koleżanek na dzień jej 
urodzin 

+Róża Ochojska, syn Dariusz, rodziców z obu 
stron, dziadków i krewnych z obu stron,  
za zmarłych z Raszowca 
+Regina Wycisło, mąż Jan, Anna Marcisz, mąż 
Józef (Got) 

Sobota – 29.01.2011r. 

7.oo +Do Miłosierdzia Bożego o radość życia 
wiecznego za śp. męża Kazimierza Słapę z okazji 
rocznicy urodzin 

11.oo Ślub: Anna Weinert – Wojciech Szczotok 
17.oo 1/+Tomasz Kania, Mirosław Szeliga, którzy 

zaginęli w katastrofie Targów w Chorzowie 
 2/+Zenon Sitko 

Niedziela – 30.01.2011r. 

7.oo +Marian Buchalik, ojciec Ewald 
8.3o +Marta Raszka, 2 mężów, syn Edward (Got) 
10.oo W intencji dziecka – Aleksandra Tarłowska 
11.3o Do Opatrzności Bożej z okazji 18 rocznicy urodzin 

Sylwii Koziołek, z podz. za odebrane łaski z prośbą 
o dalsze. 

16.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 18 rocznicy urodzin 
Marcina Kolarczyka, z podz. za odebrane łaski  
z prośbą o dalsze. 

Poniedziałek – 31.01.2011r. 

7.oo 1/+Jan Strzoda, żona Berta, rodziców z obu stron 
 2/+Anna Dziwoki 
17.oo 1/+Alojzy Gruszczyk, żona Zofia, wnuk Michał 

(Bog) 
 2/+Wiktor Papierok, rodziców z obu stron (Bog) 

Wtorek – 01.02.2011r. 

7.oo 1/+Regina Sobala, mąż Konstanty, Józef Oleś, 
Alfred Musiolik, Walenty Maciończyk (Bog) 

 2/+Maria Bober, z okazji urodzin 
17.oo 1/+Robert Szymura, rodziców z obu stron (Bog) 
 2/+Dorota Szczotka, mąż Alojzy (Bog) 

Środa – 02.02.2011r.              ŚWIĘTO OFIAROWANIA  
PAŃSKIEGO 

7.oo +Maria Winkler, rodzice Franciszek i Franciszka 
Śpiewok (Bog) 

10.oo +Emil Romański, 12 rocznica, żona Bronisława 
(Bog) 

15.3o +Paweł Pierchała, 14 rocznica, żona Otylia 
(intencja z Bog) 

17.oo +Eufemia Gembalczyk, 15 rocznica, 2 mężów 
(Bog) 

Czwartek – 03.02.2011r. 

7.oo 1/ Na cześć Chrystusa Najwyższego Arcykapłana 
za wszystkich biskupów, kapłanów, kleryków, 
zgromadzenia zakonne oraz o nowe powołania 
kapłańskie i zakonne – zamawiają Gotartowice 

 2/+Roman Szotek, żona Berta, Bernard Mołdrzyk, 
Bronisława i Józef Zięba  

17.oo 1/+Marian Jurczyk (Bog) 
 2/+Paweł Sobik (Bog) 
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Piątek – 04.02.2011r. 

7.oo 1/+Stefan Gąsior, rodziców Zofia i Antoni Gąsior, 
Józef Kuczera (Bog) 

 2/ intencja wolna 
17.oo 1/Do NSPJ w intencji rodzin wielodzietnych  

i czcicieli NSPJ 
 2/+Maria Smołka, mąż Franciszek (Bog) 
18.oo  Msza św. w intencji młodzieży i bierzmowańców 

Sobota – 05.02.2011r. 

7.oo 1/ Do Niepokalanego Serca NMP – za parafian 
 2/+Bronisława i Joachim Pawlak (Bog) 
17.oo 1/+Helena Gąsior, mąż Bolesław, córka Janina (Bog) 
 2/+Jan i Maria Gembalczyk, rodziców i dziadków 

(Bog) 

Niedziela – 06.02.2011r. 

7.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 85 rocznicy urodzin 
Marii Mrozek, z podz. za odebrane łaski z prośbą  
o dalsze. Te Deum. 

8.3o +Ewa Kudyba (Got) 
10.oo +Celina Szymura, 2 rocznica 
11.3o Do Opatrzności Bożej z okazji 50 lat małżeństwa 

Józefa i Elżbiety Malina z Boguszowic, z podz. za 
odebrane łaski z prośbą o dalsze. Te Deum. 

16.oo +Ryszard Buchalik, 2 rocznica (Bog) 
 

Przygotowały panie: Aurelia Oleś i Kornelia Mokry 

Kronika parafialna 

Chrzty: 

Maja Kaczmarczyk, Karolina Listwoń, Nikola Ankiewicz, 
Zuzanna Rewers, Marta Terkiewicz, Maja Juszczakiewicz, 
Michał Brański, Kamila Faucz, Laura Rojek, Igor Sadowski, 
Agata Sobik, Milena Śmietana, Amelia Ciopała, Bartosz 
Śmieja, Marta Pomykoł, Jakub Piekut 

Śluby: 

Chlipała Łukasz – Rozkosz Janina 
 Głowacki Mariusz – Sobik Agnieszka 
 Krochmalny Władysław – Niedoba Agnieszka 

Patron Dawid – Oslizlok Małgorzata 

Pogrzeby: 

Lewandowski Wiesław  12.10.1964 – 22.10.2010  
Baran Gertruda   10.07.1959 – 27.10.2010 
Klimek Erwin   15.12.1941 – 28.10.2010 
Podleśny-Małeszczyk Alina  14.04.1966 – 28.10.2010 
Piecha Alfred    10.03.1937 – 07.11.2010 
Winkler Benedykt   15.10.1954 – 07.11.2010 
Stajer Helena    03.03.1924 – 09.11.2010  
Świercz Zofia    03.11.1933 – 12.11.2010 
Sobik Norbert   20.12.1938 – 13.11.2010 
Musioł Anna    19.02.1925 – 18.11.2010 
Cichos Zygfryd   05.10.1942 – 21.11.2010  
Knapek Antoni   17.01.1941 – 24.11.2010  
Wronka Aleksandra   04.07.1970 – 02.12.2010  
Lach Antoni    05.10.1937 – 09.12.2010  
 

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

Protokoły przed ślubne  

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

� narzeczeni zgłaszają się w kancelarii trzy miesiące przed 
planowanym terminem ślubu przynosząc ze sobą: dowody 
osobiste, metryki chrztu i bierzmowania, świadectwo 
ukończenia katechizacji młodzieżowej i Studium 
Przedmałżeńskiego 

Sakrament chrztu  

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

� zgłaszając chrzest w kancelarii przynosimy akt urodzenia 
dziecka z USC 

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

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

Sakrament pojednania  

okazja do sakramentu pojednania przed Mszą św. 

Odwiedziny chorych  

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

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

Pogrzeby  

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

Konto Ochronki i Parafii  

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

 

 
Następny numer gazetki „Serce Ewangelii” 

ukaże się 6 lutego 2011 r. 
Materiały przeznaczone do druku  

w numerze październikowym proszę przesyłać  
w wersji elektronicznej  

lub dostarczyć w formie papierowej  
najpóźniej do dnia 28 stycznia 2011 r. 

 

Telefony kontaktowe w sprawie Domu 
Pogrzebowego: 

 
Pan Hubert Figas:   tel. kom.  0511 076 934 

 
Całodobowy Zakład Pogrzebowy STYX:    
032- 42 20 361,   tel. kom. 0601 530 578 
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Wspomnienie 
św. Tarsycjusza 
 
Wyjątkowo 4 grudnia pod-
czas Mszy św. o godz. 15.00 
nasza wspólnota mini-
strancka wraz z opiekunem 
ks. Ireneuszem i rodzicami 
obchodziła wspomnienie 
swojego patrona św. Tarsy-
cjusza. Podczas uroczystej 
Eucharystii ustanowiono 
dwóch nowych ministrantów, 
zaś trzech starszych zostało 
wcielonych w grono lektorów  
 
 

— czytaj str. 13  

 
 

 

60 lat 

małżeństwa 

Państwa 

Kroczek  
 
 

W niedzielę 21 listo-
pada swój Jubileusz 
pożycia małżeń-
skiego obchodzili 
Państwo Eugenia  
i Czesław Kroczek  
z Boguszowic. Z tej 
okazji składamy im 

najserdeczniejsze 
życzenia wielu łask 
Bożych na dalsze 
lata wspólnego ży-
cia. 
 
 

— czytaj str. 19 
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Mikołaj 2010 
 

Tradycyjnie 6 grudnia podczas rorat odwiedził nas święty Mikołaj. 
Wzorem lat ubiegłych, wieczorem był on również gościem rodzin, 

które zechciały go zaprosić do swoich domów.

 
 

Święto 
patronalne 
Dzieci Maryi 
 

 
W środę 8 grudnia w 
Uroczystość Niepokala-
nego Poczęcia Najświęt-
szej Maryi Panny nasza 
wspólnota Dzieci Maryi 
przeżywała swoje patro-
nalne święto podczas 
Mszy św. o godz. 17.00.   
 
 

— czytaj str. 15  
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Po uroczystej Eucharystii dzieci wraz  
z rodzicami udały się do Domu 
Parafialnego, by w dalszym ciągu 
trwać w podniosłej atmosferze 
radosnej wspólnoty. Z okazji święta 
pragniemy złożyć dzieciom oraz ich 
rodzicom najserdeczniejsze życzenia. 
Niech radość płynąca z tego dnia 
gości w ich sercach przez cały rok! 

 
MATKO BOŻA, 

NIEPOKALANA MARYJO – 
módl się za nami 
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Godzina Łaski 

 

Roraty 2010 

 

Rozważania na kolejne dni Adwentu przybliżają 
dzieciom i dorosłym Pismo Święte. Tegoroczne 
roraty prowadzone przemiennie przez  
ks. Ireneusza i ks. Marcina swoim śpiewem 
ubogaca Pani Mirela Szutka, za co składamy jej 
gorące Bóg Zapłać. Słowa uznania należą się 
również wszystkim „odważnym”, którzy pięknie 
przeżywają tegoroczny Adwent i pomimo 
wczesnej pory dzięki rodzicom i dziadkom 
uczestniczą w roratach. 
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Uczestnicy pielgrzymki do Turzy Śl. w dniu  

8.12.2010 r. na „Godzin ę Łaski” 
 

 
 

 

 
 


