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 „Jedynie w Bogu jest uciszenie duszy mojej, od Niego jest zbawienie moje.” Ps. (62,2)      Fot. ks. K. Błotko 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Zaproszenie 
Grupy Pielgrzym  

 
Wszystkich naszych parafian ser-
decznie zapraszamy do pielgrzy-
mowania z Grupą Pielgrzym. 
Szczegółowy harmonogram  piel-
grzymek w 2009 roku 

     na str. 14 
          

Podsumowanie 
Starego Roku 

 
Słowo ks. Proboszcza na zakoń-
czenie Starego Roku oraz staty-
styka parafialna za 2008 r.  

– czytaj str. 5-7, 16 

Jubileusz chóru 
„COR  JESU” 

 
15 stycznia minęła 15 – ta rocz-
nica pierwszego publicznego 
występu chóru „Cor Jesu”. Od 
tego czasu na stałe wpisał się 
on w oprawę liturgii świąt i uro-
czystości – czytaj str. 13 – 14 
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Pasterka 2008  
 
Tradycyjnie o północy rozpo-
częła się uroczysta Msza św. 
upamiętniająca czuwanie  
i modlitwę pasterzy w Betle-
jem, którzy wyczekiwali na-
rodzin Jezusa.  
 

„Gdy głęboka cisza zalegała 
wszystko, a noc w swoim 
biegu dosięgała połowy, 

wszechmocne Twoje Słowo, 
z nieba, z królewskiej stolicy, 

jak miecz ostry niosąc Twój 
nieodwołalny rozkaz,  

jak srogi wojownik runęło po-
środku zatraconej ziemi”  

(Mdr 18,14-15) 
 

 
 
 

Świadectwo  
s. Barbary 
 
 
W czwartą niedzielę ad-
wentu - 21 grudnia gościli-
śmy w naszej parafii siostrę 
Barbarę ze zgromadzenia 
Sióstr Miłosierdzia, posłu-
gującej u boku Matki Teresy. 
Podczas Mszy św. dała ona 
świadectwo o ciężkiej pracy 
misjonarek wśród najuboż-
szej ludności w Indiach. 
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Kolędowanie   
z Zespołem 
Regionalnym 
ISTEBNA 
 
W niedzielę 04. stycznia kolę-
dował w naszej parafii zespół 
regionalny z Istebnej. Swoim 
występem ubogacił oprawę litur-
gii Mszy św. o godz. 11.30, po 
której dał koncert kolęd i pasto-
rałek góralskich, cieszący się 
sporym zainteresowaniem para-
fian. 
 
 

 

 

Niedziela Chrztu 
Pańskiego 
Uroczystość Chrztu Pana Je-
zusa przypomniała nam najważ-
niejszy moment naszego życia: 
chwilę naszego chrztu. Choć 
wielu z nas nie pamięta tego 
momentu, bo byliśmy za mali, to 
święto to przypomina nam o tym 
wydarzeniu i o nas zej odpowie-
dzialności za przyjęty chrzest  
i za życie Boże w nas.  

– czytaj str. 8 
Na pamiątkę tego wydarzenia 
dwoje dzieci przyjęło chrzest 
w naszej świątyni: Małgosia 
urodzona w Rybniku i Wikto-
ria urodzona w Bostonie. 
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Urodziny  
ks. Józefa 
 

 

W czwartek 8 stycznia swoje 
kolejne urodziny obchodził  
ks. Józef Zuber. Uroczystą 
Mszę św. w jego intencji kon-
celebrowali razem z soleni-
zantem kapłani naszej parafii 
oraz emerytowany proboszcz 
z Przegędzy ks. Henryk Pa-
wica i o. Piotr Oleś. Po Eucha-
rystii była okazja do złożenia 
życzeń dostojnemu solenizan-
towi. 
 

 

Konkurs szopek  
W niedzielę 11 stycznia po Mszy św. 
o godz. 11.30 miało miejsce rozstrzygnięcie   

konkursu na Szopkę betlejemską. 
 

 
O wynikach konkursu parafialnego na Szopkę 
betlejemską – czytaj str. 10 – 11 
 
 

 

 
Laureaci tegorocznego konkursu 

  

 
Moment wręczania nagród 
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Tradycyjnym zwyczajem w wieczór 
sylwestrowy 31 grudnia 2008 roku o godz. 
17.oo została odprawiona dziękczynna 
Msza święta z tzw. duszpasterskim spra-
wozdaniem rocznym proboszcza oraz  
nabożeństwo dziękczynno – ekspiacyjne  
z udziałem wiernych szczególnie zaintere-
sowanych życiem parafii. Nawiązując do 
powyższego sprawozdania na łamach na-
szej gazetki chcę jeszcze raz przypo-
mnieć, co dzięki Bogu i ludziom udało 
nam się wspólnie przeżyć, czego dokonać 
i za co chcemy wyrazić wdzięczność.  

Wzorem lat ubiegłych wyraziliśmy 
wdzięczność ludziom, którzy są najbliżej Ko-
ścioła i w sposób najbardziej aktywny tworzą 
naszą wspólnotę. Należą do nich nasi kapłani 
ks. Piotr, ks. Ireneusz oraz ks. Józef. Wspo-
minamy również w klimacie wdzięczności  
ks. Michała, który trzy lata spędził bardzo 
aktywnie w naszej wspólnocie i mówimy Mu – 
„serdeczne dzięki”. Słowo wdzięczności 
skierowane zostało do naszych kościelnych: 
Bernarda i Józefa, pani Kornelii z kancelarii, 
wobec naszej organistki pani Mirosławy  
i organisty pana Marcina, pana Stanisława 
Przeliorza z chórem „Cor Jesu” oraz 
naczelnego redaktora gazetki, którą mamy  
w ręce - pana Lucjana Rugora. 

Z ambony „padły” nazwiska dobrze zna-
nych nam osób, które zawsze wyrażają żywe 
zainteresowanie i konkretną pomoc w pro-
blemach parafialnych. Należą do nich pano-
wie: Piechoczek, Kalkowski, Korduła, Zimoń-
czyk oraz pan Nikel. 

Podziękowanie należy się również na-
szym grabarzom na czele z panem Micha-
łem, w szczególności za pomoc w spłaceniu 
wysokich rachunków związanych z wywozem 
śmieci cmentarnych. Nie mogliśmy w tym 
roku zapomnieć o panu mgr inż. Józefie 
Joszko i realizatorach budowy Domu Pogrze-
bowego panu Hubercie Figasie, Janie Zim-
nolu, Robercie i Piotrze Zającu i wspomaga-
jących ich sprzętem technicznym – panu 
Pierchale, Szuliku i panu Gawendzie. 

Dziękowaliśmy naszym sprzątaczkom  
w kościele, pani od kwiatów, sprzątającym 
obejście i paniom pomagającym na probo-
stwie. Nie zabrakło słów wdzięczności wobec 
znanych nam już dobrze organizatorów i tzw. 
sponsorów naszych imprez parafialnych.  
W czasie podsumowania roku przypomnieli-
śmy licznie działające grupy na terenie naszej 
parafii dziękując tym osobom, które je prowa-
dzą. By wspomnieć: Ministranci, Dzieci Maryi, 
Oaza młodzieżowa, Ekipy „Notre-Dames”, 
Ruch Rodzin Szensztackich, Arcybractwo 
Straży Honorowej NSPJ, Świecka Rodzina 
Franciszkańska, Apostolat Maryjny, osoby 
wspierające modlitwą i ofiarą składaną do 
skarbonki Radio Maryja i Telewizję Trwam, 
Akcja Katolicka, Grupa Pielgrzym, Zespół 
Charytatywny, Grupa AA, Redakcja „Serca 
Ewangelii”, Grupa Dekoracyjna czy też nasza 
Duszpasterska Rada Parafialna. Dziękujemy 
wszystkim uczestnikom tej aktywnej części 
naszego Kościoła. Bóg zapłać naszym kate-
chetkom, środowiskom szkolnym, nauczy-
cielom na czele z dyrektorami placówek 

Słowo  podsumowania 
i  wdzięczności  

na zakończenie Starego 
2008 Roku 
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oświatowych, osobom wspierającym wszelkie 
dzieła duszpasterskie. Z serca im błogosła-
wimy. 

Cieszymy się, że z naszej wspólnoty pa-
rafialnej wyłaniają się nowe powołania do 
życia kapłańskiego i zakonnego. Mamy 
alumnów trzeciego roku Wyższego Śląskiego 
Seminarium Duchownego w Katowicach – 
Michała Harnasza i Sebastiana Mandrysza 
oraz Dariusza Trzaskalika na roku czwartym. 
We wspólnocie Ojców Salezjanów rozpoczął 
swoją formację Łukasz Torbicki a u Sióstr 
Elżbietanek Cieszyńskich Anna Eckert. Bogu 
dziękujemy za dar powołania zaś młodych  
i ich rodziny wspieramy modlitwą i życzliwo-
ścią. Pamiętając jednak, że na szacunek  
w Kościele zasłużyć mogą sobie jedynie 
cichością i pokorą a prawdziwa radość  
i wdzięczność z tytułu ich wyborów życiowych 
ma wzrastać w miarę upływających lat ich 
wiernej służby Bogu i ludziom. Życzymy im 
wytrwałości i radości z tego, co podjęli. Niech 
Pan Jezus i Święci Aniołowie mają ich  
w swojej opiece.  

Podsumowanie roku było również okazją 
do omówienia spraw gospodarczych i pod-
kreślenia faktu, że parafia nasza powiększyła 
się o kolejny obiekt użyteczności publicznej – 
dobrze spełniający swoją rolę Dom Pogrze-
bowy albo inaczej – Kaplicę Pogrzebową. 
Dlatego wymieniając poczynania gospodar-
cze minionego roku można je podsumować  
w następującej kolejności chronologicznej: in-
stalacja chłodni, prace w łazienkach, elewa-
cja zewnętrzna i odbiór wstępny „SANEPIDU” 
w kaplicy pogrzebowej. Instalacja dodatko-
wych poręczy na schodach do zakrystii i ka-
plicy św. Anny. Prace przy obejściu kaplicy, 
przygotowanie terenu pod parking w miejscu 
„dzikiego” wysypiska śmieci. Instalacja do-
datkowych urządzeń podtrzymujących napię-
cie na pompach w kotłowni kościelnej. Usu-
wanie najpoważniejszych ubytków na elewa-
cji kościoła, odpadających tynków i kruszą-
cych się cegieł. Dokończenie budowy kaplicy, 
przez instalację urządzeń grzewczych, wypo-
sażenie w krzesła i inne konieczne elementy. 
Odbiór budynku przez Powiatowego Inspek-
tora Budowlanego z decyzją w dniu 
26.09.2008 roku. Prowadzenie remontów na 
Nowym Probostwie – wymiana powierzchni 

schodów wejściowych, usuwanie usterek 
związanych z kanalizacją i instalacją sanita-
riatów, wymiana wkładu komina pieca gazo-
wego, drobne remonty i naprawy w tym rów-
nież kotła gazowego oraz remont ubikacji 
kościelnej. Warto przypomnieć, że poświęce-
nie kaplicy pogrzebowej i oddanie jej do 
użytku miało miejsce 26 października 2008 
roku. Poświęcenia dokonał z polecenia  
ks. Arcybiskupa Dyrektor Wydziału Duszpa-
sterskiego Kurii Metropolitalnej w Katowicach 
ks. Piotr Kurzela - nasz parafianin. 

Mówiąc o sprawach gospodarczych  
w sensie szerszym rysują się na przyszłość 
dalsze plany, które dotyczą remontu „Starej 
Fary”, dopracowanie sterowania ogrzewania 
w kotłowni kościoła, dokończenia parkingów. 
Życie przynosi jednak nieoczekiwane niespo-
dzianki i konieczność decyzji i wyborów tego, 
co jest aktualnie najważniejsze. 

Zakończenie Starego Roku było więc 
okazją, by wyrazić wdzięczność Bogu i lu-
dziom. Dokonać podsumowania tego, co zo-
stało zrobione, ale również przeprosić za 
każdą ludzką słabość. Jest to dzień, w którym 
sobie bardziej jeszcze przypominamy, że je-
steśmy wspólnotą. Tworzenia wspólnoty pa-
rafialnej ma przede wszystkim charakter du-
chowy i zmierza do osiągnięcia zbawienia 
poprzez wyrażenie swojej wiary i woli życia 
przykazaniami Bożymi. Dlatego we wspólno-
cie wielbimy Boga i poprzez udział w sakra-
mentach świętych umacniamy się w drodze 
do zbawienia, które Jezus osiągnął dla nas 
na Krzyżu.  

Wdzięczny za każde świadectwo wiary 
poparte miłością, za wszelkie przejawy 
życzliwości tej duchowej i materialnej 
wobec parafii – na wszystko, co jest przed 
nami z serca błogosławię.  

                                                                         

Szczęść Boże 
                                                                         
Ks. Krzysztof Błotko - proboszcz 
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Nawiązując do sprawy kaplicy pogrzebowej 
w oparciu o kilkumiesięczne doświadczenie jej 
używania warto zauważyć, że niektóre elementy 
elektryczno – grzewcze, konieczne ze względu na 
chłód i mróz wymagały dopracowania od strony 
technicznej. Chłodnie działają bezbłędnie, a we-
wnątrz kaplicy jest temperatura przyjazna oso-
bom modlącym się. Można powiedzieć, że prak-
tyczność obiektu i sposób jego używania spotkały 
się zasadniczo z powszechnym poparciem na-
szych parafian. Z praktyki wynika jednak, że ob-
sługa tego miejsca oprócz kosztów związanych  
z opłatą za prąd, wodę, środki czystości  
i  dezynfekcji, wymaga także poświęcenia sporo 
czasu.  Czas i obowiązki „kustosza” tego miejsca 
związane są nie tylko z przyjęciem nowego 
zmarłego, ale głównie z przygotowaniem kaplicy 
do modlitwy. Nie zawsze wystarczą na to dwie 
godziny. Za każdym bowiem razem musi nastąpić 
obecność uprzedzająca przychodzące osoby, 
otwarcie, oświecenie, ogrzanie pomieszczenia, 
oczekiwanie w czasie trwającej modlitwy czy też 
udział w modlitwie lub czuwaniu, umycie posadzki 
i posprzątanie, dezynfekcja, wyłączenie urządzeń 

i zabezpieczenie obiektu. 
Dlatego w czasie wizyty w kancelarii para-

fialnej, związanej z załatwianiem formalności po-
grzebowych mamy okazję, aby na utrzymanie 
naszej kaplicy pogrzebowej złożyć ofiarę sto-
sowną do ilości dni w czasie, których znajduje się 
w chłodni nasz bliski zmarły oraz do ilości wejść 
do kaplicy na spotkania modlitewne. 

                                                                                                                        
— Proboszcz 

 

W krótkiej informacji  
o Nim czytamy, że urodził się 
22 stycznia 1938 r. w Roju, 
jako syn Jadwigi i Emanuela. 
Ochrzczony został 2 lutego 
1938 r. w Boguszowicach, 
tam także przyjął w 1951 r. 
sakrament bierzmowania.  
W latach 1945 – 1952 uczęsz-
czał do Szkoły Podstawowej 
w Roju, następnie uczył się  
w Liceum Ogólnokształcą-
cym w Żorach, gdzie w 1956 
zdał egzamin dojrzałości. 

Po maturze studiował przez dwa 
miesiące w Akademii Górniczo-Hut-

niczej w Krakowie, a potem podjął 
pracę jako konduktor w PKP.  
W czerwcu 1957 r. został przyjęty do 
Śląskiego Seminarium Duchownego 
w Krakowie. 31 marca 1963 r. przyjął 

święcenia diakonatu z rąk ks. bp. 
Józefa Kurpasa w kaplicy seminaryj-
nej w Krakowie, zaś 23 czerwca 1963 

ks. bp Herbert Bednorz udzielił mu  
w Katowicach święceń prezbiteratu. 

Po zastępstwach wakacyjnych  
w Roju i Chropaczowie pełnił posługę 
duszpasterską jako wikariusz w para-

fiach: Lipiny (1963-1966), Marklo-

wice (1966-1969), Kochanowice 

(1969-1971), św. Józefa w Chorzowie 
(1971-1975) oraz Trójcy Świętej  

w Bielsku-Białej (1975-1979). 

Następnie przez 25 lat był probosz-

czem w parafii św. Stanisława Kostki 
w Giszowcu. Pełnił funkcję wicedzie-

kana dekanatu Katowice Wschód,  
a potem był także ojcem duchownym 
księży tego dekanatu.  

Po przejściu w 2004 r. na eme-

ryturę zamieszkał w Giszowcu. 
Zmarł 21 stycznia 2009 r.  

(w przededniu swoich urodzin)  

w Giszowcu i tam został pochowany.  
 

Z kącika gospodarczego i nie tylko… 
 

 

ZMARŁ ŚP. KS. RUFIN SŁADEK 

— Co łączyło Go z naszą parafią? 
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W pogrzebie uczestniczyła 
liczna grupa wiernych z różnych 
parafii, z którymi związany był ks. 
Rufin. W dniu eksportacji 23 stycz-

nia nabożeństwu przewodniczył ks. 
Arcybiskup Damian Zimoń, zaś  
w dniu pogrzebu 24 stycznia o godz. 

12.oo Mszy św. przewodniczył  
ks. biskup Józef Kupny, a homilię 
wygłosił kolega rocznikowy, biskup 
legnicki Stefan Cichy.  

W kościele św. Stanisława 
Kostki w Katowicach Giszowcu  

Mszę św. koncelebrowaną  odpra-

wiało 70 kapłanów. Między innymi 

ja (proboszcz z Boguszowic) i ks. 

Józef - również kolega rocznikowy 

ks. Rufina.  Miałem to szczęście 
pełnić posługę wikarego w dekana-

cie Katowice Wschód (w Szopieni-

cach i Murckach) gdzie św. pamięci 
ks. Sładek był proboszczem w Gi-
szowcu przez 25 lat. Odwiedzając 
Go w ubiegłym roku w domku 
dwóch starszych parafianek z Gi-
szowca, które dały Mu możliwość 
zamieszkania na terenie bliskiej Mu 

parafii i kościoła uderzył mnie wi-

dok stromych schodów do „celi” na 
poddaszu, gdzie w malutkim poko-

iku znalazło się miejsce na łóżko, 
nocny stolik z brewiarzem i różań-

cem oraz krzesło. W roku 2007 
gościliśmy Go jako „sumistę” i ka-

znodzieję na naszym odpuście para-

fialnym. 

 

Wspominam więc Go jako 

prostego i pokornego kapłana  

i modlę się za Niego słowami 
„Wieczny odpoczynek racz Mu dać 
Panie….” 

 
Ks. Krzysztof Błotko  

        – proboszcz. 
 

 
 

 

Jak co roku, w niedzielę 
po Uroczystości Objawienia 
Pańskiego – Trzech Króli 
obchodziliśmy Święto Chrztu 
Pańskiego. 

O chrzcie Jezusa w Jordanie 

mówią wszystkie Ewangelie. Jest on 

zapoczątkowaniem publicznej dzia-

łalności Chrystusa. W czasie chrztu 
Jezusa Duch Święty zstąpił na Niego. 
Sam Bóg Ojciec objawił światu swego 
Syna, gdy z nieba odezwał się głos: 
„Tyś jest mój Syn umiłowany,  
w Tobie mam upodobanie” (Łk 3,22). 
Wypełniły się tym samym starotesta-

mentalne słowa proroka Izajasza: 
„Oto mój Sługa, którego podtrzymuję, 
wybrany mój, w którym mam upodo-

banie. Sprawiłem, że Duch mój na 
Nim spoczął” (Iz 42,1).  

Święto Chrztu Jezusa było oka-

zją ku temu, by zastanowić się nad 
naszym chrztem. Ponieważ przez 
przyjęcie tego Sakramentu staliśmy 
się dziećmi Bożymi, to za chrztem 
powinno iść nasze życie zgodne  
z Ewangelią. Czy pogłębiamy nasze 
związki z Jezusem poprzez modlitwę, 
wzrastanie w wierze, nadziei i miło-

ści? Wartość Chrześcijanina polega na 

tym, że jego serce jest świątynią,  
w której mieszka Bóg. Najpiękniejsza 
katolicka świątynia z pustym taberna-

kulum będzie tylko wspaniałym ar-

chitektonicznym arcydziełem, niczym 
więcej. Dopiero z Eucharystią staje 
się budynkiem zamieszkanym przez 

żywego Boga, pełnym Jego obecno-

ści. Podobnie człowiek, dopiero po 
wypełnieniu Duchem Świętym staje 
się chrześcijaninem w pełnym tego 
słowa znaczeniu.  

Do każdego z nas w chwili 
chrztu Bóg wypowiedział z miłością 
te same słowa, które niegdyś skiero-

wał do Chrystusa: „Tyś jest mój Syn 
umiłowany, w Tobie mam upodoba-

nie” (Łk 3,22). Każdy z nas przez 
chrzest został powołany do tego, aby 

znać, kochać i służyć Bogu, naszemu 
ukochanemu Ojcu. Czy jestem wier-

nym synem Bożym? Czy znam Boga, 
kocham i służę Bogu w moich bliź-

nich? Czy dziękuję Bogu za ten wielki 
dar, tak, jak to uczynił przed laty 
papież Jan Paweł II, gdy jako na-

miestnik Chrystusa odwiedził swoje 
rodzinne miasto Wadowice? Uklęknął 
wówczas przed chrzcielnicą w swoim 
parafialnym kościele i modlił się 
dziękując Bogu za łaskę wiary. Czy 
pamiętam datę swojego chrztu, dzień, 
w którym narodziłem się dla nieba  
i otrzymałem bezcenny dar Łaski Bo-

żej? 

Patrząc na nasze życie zadajmy 
sobie pytanie: czy Bóg jest z nas za-

dowolony? Czy ma w nas „upodoba-

nie”? Czy jesteśmy Jego umiłowa-

nymi synami i córkami? Może warto 
w dzisiejszym zrelatywizowanym 

świecie ustalić pewne stałe i niewzru-

szone punkty odniesienia. A jednym  

z nich na pewno niech będzie nasz 
chrzest – Sakrament usynowienia, 

obmywającej Łaski Bożej, odrodzenia 
i życia. 

 
 
 
ROZMYŚLANIE 

 
Siedzę sobie późnym wieczorem 
Jest spokojnie, cicho i przytulnie 
Jak w kościele przed nieszporem 
Gdy siedzimy w ławkach potulnie. 

Siedzę i rozmyślam sobie, 
Że już blisko koniec roku tego, 

Że już Święta przeminęły, 
Co przyniesie Nowy Rok nowego? 

Czy radości i uciechy, 
Czy smutki i zmartwienia? 

Oby zdrowe były me pociechy 
I wolni byliśmy od cierpienia! 

Cieszę się na ten Nowy Roczek 
Może będzie dla nas miły? 

Tak bym chciała, by życzenia 
Wszystkim ludziom się spełniły! 
Oby oczy matek nigdy smutkiem  

i łzą nie zachodziły, 
Oby wszystkim dzieciom piękne 

ich sny się spełniły! 
Oby mężom i ojcom pierś radość 

rozpierała 
I dostrzegli w swych żonach  

i dzieciach to – 
Co pięknego matka natura im 

dała! 
Aby świat cały pokojem się 

cieszył, 
Aby zamożny, biednemu  

na ratunek śpieszył! 
 
 

    Maria Ignacek 
 
 
 
 

Chrzest św. – Sakrament 

usynowienia  
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 „Ołtarze boczne” w naszym kościele - ołtarz św. Barbary 

To, co najważniejsze  
w kościele ma charakter du-
chowy, jest niewidzialne  
i przyjmowane przez nas 
wiarą. To, co widzialne w ko-
ściele, a więc wyposażenie  
i wystrój, powinno współgrać 
z tym, co dzieje się w sferze 
ducha. Tematem tego cyklu 
artykułów są refleksje przy-
bliżające przesłanie, jakie 
niosą ołtarze w naszym ko-
ściele parafialnym. W po-
przednim artykule przygląda-
liśmy się związkom św. Bar-
bary z górnikami, których 
rzeźby towarzyszą ołtarzowi. 
W tym rozważymy treść po-
złacanych łacińskich napi-
sów po lewej i prawej stronie 
mensy ołtarza. 

 
przed przeciwnościami 
Napisy stanowią zachęcenie do 

proszenia Boga (przez wstawiennic-
two św. Barbary) o obronę lub opiekę 
przed wszystkimi wrogościami, szko-
dami i niepowodzeniami, ogólnie 
przed przeciwnościami. 

INTERCESSIO BEATAE 
BARBARAE' VIRGINIS ET 
MARTYRIS AB OMNI NOS 

ADVERSITATE PROTE GAT 
Wstawiennictwo świętej 

Barbary dziewicy i 
męczenniczki od naszych 

wszystkich przeciwności obroni 
nas. 

Św. Barbara jest nazywana pa-
tronką: górników, flisaków, maryna-
rzy, chłopów, architektów, dekarzy, 
murarzy, ludwisarzy, kowali, 
kamieniarzy, cieśli, grabarzy, dzwon-
ników, kapeluszników, kucharzy, 
rzeźników, dziewcząt, więźniów, ludzi 
narażonych na wybuchy, artylerzy-
stów, pracowników prochowni i ar se-

nałów, kanonierów, saperów, straży 
ogniowej, dobrej śmierci, opieki nad 
twierdzami i wieżami, zagrożeń 
od ognia, burzy, zarazy i dżumy. 

Było to około 305 roku. Jedno 
z podań głosi, że sędzia najpierw 
rozkazał Barbarę ubiczować, jednak 
jej chłosta wydała się jakby muska-
niem pawich piór. W nocy miał ją 
odwiedzić Chrystus, zaleczyć jej rany 
i udzielić Komunii św. Potem sędzia 
kazał Barbarę bić maczugami, przypa-
lać pochodniami, a wreszcie obciąć jej 
piersi. Chciał ją w takim stanie po-
gnać ulicami miasta, ale wtedy zjawił 
się anioł i okrył jej ciało białą szatą. 
Święty Jan Damasceński (650-749), 
opisując męczeństwo św. Barbary, 
przytacza wzruszającą i pełną dziew-
częcej wrażliwości modlitwę świętej 
dziewicy: „Panie Boże, który niebo 
chmurami okrywasz, osłoń moje ciało 
z Twej przyczyny obnażone, aby nie 
było wystawione na spojrzenia tych 
pogan”. Wreszcie sędzia zrozumiał, 
że torturami nic nie osiągnie. Wydał 
więc wyrok, żeby ściąć Barbarę mie-
czem.  

 

przez przeciwności 

Męczeństwo św. Barbary na-
suwa pytanie, dlaczego Pan Bóg nie 
ochronił jej od przeciwności tortur 
i śmierci? Zaleczył jej rany, okrył jej 
nagość i umocnił ją duchowo, ale 
ostatecznie pozwolił, by jej własny 
ojciec ściął jej głowę. Z pewnością jej 
odwaga, siła woli i wytrzymałość 
wynikały z mocy Bożej łaski, która jej 
towarzyszyła. Tylko dzięki Bogu 
mogła przejść tak bolesne cierpienia 
fizyczne i psychiczne, i nie zaprzeć 
się wiary. Św. Piotr tak o tym pisze: 
„Umiłowani! Temu żarowi, który  
w pośrodku was trwa dla waszego do-
świadczenia, nie dziwcie się, jakby 
was spotkało coś niezwykłego, ale 
cieszcie się, im bardziej jesteście 
uczestnikami cierpień Chrystusowych, 
abyście się cieszyli i radowali przy 
objawieniu się Jego chwały” - 
(1P4,12-13). Pan Bóg chce nas do-
świadczać, byśmy uzyskali jak naj-
więcej wiecznych korzyści związa-
nych z Przyjściem Pana i perspektywą 
sądu nad każdym człowiekiem. 
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Pan Bóg jako nasz dobry Ojciec 
wychowuje nas przez karcenie, które 
bywa bolesne: „Trwajcież w karności! 
Bóg obchodzi się z wami jak  
z dziećmi. Jakiż to bowiem syn, któ-
rego by ojciec nie karcił? (...) Wszel-
kie karcenie na razie nie wydaje się 
radosne, ale smutne, potem jednak 
przynosi tym, którzy go doświadczyli, 
błogi plon sprawiedliwości” - 
(Hbr12,7 i 11). 

Zwykle nie umiemy zrozumieć 
złożoności planów, jakie ma dla nas 
Bóg. Przez wiarę musimy pokornie 
przyjąć sens naszego cierpienia, gdyż 
Ten, który nas prowadzi jest miłością, 
czyli daje nam w każdym momencie 
wszystko to, co jest naszym najwięk-

szym dobrem: „Wiemy też, że Bóg z 
tymi, którzy Go miłują, współdziała 
we wszystkim dla ich dobra, z tymi, 
którzy są powołani według Jego za-
miaru” – (Rz8,28). 

od przeciwności 

Od jakich przeciwności mamy 
się za wszelką cenę strzec? Od prze-

ciwności wynikających z naszych 
własnych grzechów: „Nikt jednak  
z was niech nie cierpi jako zabójca 
albo złodziej, albo złoczyńca, albo 
jako niepowołany nadzorca obcych 
dóbr!” - (1P4,15). Warto prosić Boga, 
by nas umocnił do walki z każdym 
grzechem, gdyż każdy grzech pozo-

stawia swoje skutki nie tylko na du-

szy, ale też w ciele, nie tylko  
w naszym życiu, ale też w życiu in-

nych ludzi. Pomimo naszych najwy-

trwalszych starań, powinniśmy mieć 
zawsze tę szczerą refleksję, że nie 
tylko ponosimy skutki grzechów in-

nych, ale i sami ranimy i krzywdzimy 

ludzi wokół nas, przydając im prze-

ciwności. Musimy się zatem spodzie-

wać, że nie unikniemy przeciwności 
będących skutkami grzechów ludzi 
żyjących wokół nas, jak i swoich 
własnych. Z pewnością zaś zawsze 
możemy i powinniśmy minimalizo-

wać skutki grzechów, przez okazywa-

nie miłosierdzia tym którzy nas 
skrzywdzili, w tym sobie samym, 

gdyż taki sposób podoba się naszemu 
Panu: „Bądźcie dla siebie nawzajem 
dobrzy i miłosierni! Przebaczajcie 
sobie, tak jak i Bóg nam przebaczył  
w Chrystusie”- (Ef4,32). 

z przeciwnościami 

Jak sobie radzić z przeciwno-

ściami? Niewątpliwie od wszelkiej 
przeciwności może nas obronić 
wszechmocny Bóg. Dlatego najlep-

szym sposobem radzenia sobie z prze-

ciwnościami jest przerzucenie bagażu 
swoich cierpień i trudności na Pana 
Jezusa i poproszenie Go o mądrość  
w zrozumieniu jak przejść przez daną 
sytuację i nie zgrzeszyć? Jak podobać 
się Bogu, gdy pozornie świat wokół 
nas się zawala? „Nieustannie się mó-
dlcie. W każdym położeniu dziękujcie, 
taka jest bowiem wola Boża  w Jezusie 
Chrystusie względem was” (1Tes5,17-
18). „Spotkało kogoś z was nieszczę-
ście? Niech się modli. Jest ktoś rado-
śnie usposobiony? Niech śpiewa 
hymny. Choruje ktoś wśród was? 
Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, 
by się modlili nad nim i namaścili go 
olejem w imię Pana. A modlitwa pełna 
wiary będzie dla chorego ratunkiem 
 i Pan go podźwignie, a jeśliby 
popełnił grzechy, będą mu 
odpuszczone” (Jk5,13-15). Jednakże 
nigdy nie powinniśmy dążyć do od-

dalenia przeciwności za wszelką cenę 

i oczekiwać tego od Boga. Tak więc, 
nie bójmy się wylewać przed Panem 

naszych obaw, bólu i słabości, ale 
zawsze pokornie dodawajmy: „Niech 
będzie twoja wola”. Pamiętajmy: 
„Wielką moc posiada wytrwała mo-
dlitwa sprawiedliwego” - (Jk5,16b). 

Cechą świętych ludzi jest po-

korne znoszenie przeciwności, z go-

towością na poniesienie wszelkich 

kosztów, z oddaniem życia włącznie. 
Taką była święta Barbara.  

Na dalsze refleksje o świętej 
Barbarze wydobyte z obrazów i zna-

ków ołtarza jej poświęconego, zapra-

szam do artykułów w następnych 
numerach „Serca Ewangelii”. 

Przy opracowywaniu tego arty-

kułu korzystałem z następującej lite-

ratury:  

1. Stanisław Hołodok: Święta Bar-
bara. Czytelnia Opoka.org. 

2. Jan Mazur OSPPE: Postać św. 
Barbary, a nowicjacka duchowość 
paulińska. Roczniki paulińskie. 
Wydawnictwo Salwator 2008. 

3. Wincenty Zalewski: Święci na 
każdy dzień. Wydawnictwo Sale-

zjańskie. Warszawa 1989. 
4. Życie i śmierć świętej Barbary. 

Opracowanie Parafii św. Barbary w 
Strumieniu (parafia.strumień.com). 

5. Alojzy Jougan: Słownik kościelny 
łacińsko – polski. Wydanie III. 

Księgarnia św. Wojciecha, Poznań 
1958. 

6. Biblia Tysiąclecia. Wydanie trze-

cie. Pallottinum. Poznań-Warszawa 

1980. 

                          Piotr 
 

Szopka betlejemska, ta 
autentyczna – miejsce uro-
dzenia Jezusa i znajdujący 
się tam żłóbek, była u począt-
ków chrześcijaństwa, dla 
wszystkich chrześcijan miej-
scem szczególnej czci. 
Obecnie na tym miejscu 
znajduje się wspaniała bazy-
lika Narodzenia.  

To, że to miejsce ocalało dla 
chrześcijaństwa zawdzięczamy św. 

Helenie (255 – 330) matce cesarza 

Konstantyna (272 – 337), dzięki sta-

raniom, której powstała tam pierwsza 
budowla – kościół. Po burzliwych 
dziejach tego miejsca, kilku zburze-

niach w wyniku najazdów islamskich, 
uporczywych odbudowach, pamięć  
i cześć dla tego miejsca nie ustała. 
Pierwotny skromny kościół przeobra-

ził się w ciągu wieków we wspaniałą 
bazylikę, którą wciąż możemy podzi-
wiać. Równocześnie w tym czasie 
narodziła się tradycja upamiętniania 

miejsca narodzenia Jezusa przez bu-

dowanie stajenek i żłobków. Formy 
były różne. Wg udokumentowanych 

przekazów historycznych forma zbli-
żona do tej, którą mamy w obecnych 
czasach, ukształtowała się dzięki św. 
Franciszkowi z Asyżu (1182 – 1228). 

On to właśnie w roku 1223 w Greccio 
we Włoszech, w pobliżu miejscowego 
kościoła zbudował stajenkę. Tak prze-

kazuje nam życiorys tego świętego 
napisany przez św. Bonawenturę 
(1221 – 1274). Tradycja ta dzięki 

Szopka betlejemska - konkurs 
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franciszkanom przetrwała do czasów 
obecnych, do dnia dzisiejszego.  
W różnych miejscach, gdzie tylko 
żyją chrześcijanie są budowane 
szopki, które upamiętniając stajenkę 
betlejemską nawiązują zarazem do 
lokalnych zwyczajów i tradycji. 
Oprócz centralnej postaci Świętej 
Rodziny, pasterzy, mędrców, modeli 
lokalnego budownictwa, w niektórych 
stajenkach pojawiają się żywi ludzie 
i żywe zwierzęta. Najważniejszy zaw-
sze był jednak wyraz czci narodzeniu 
naszego Zbawiciela. Organizowane 
były również konkursy na najlepszą 
szopkę. Wspomnijmy przynajmniej 
o jednym – polskim przykładzie. Są to 
szopki krakowskie, które budowano 
już w XIX w., a regularne konkursy 
odbywają się z małymi przerwami już 
od roku 1927 r . Trzeba pamiętać, że 
budowali i budują je głównie dorośli. 
Nasz konkurs jest skromny, szopki 

wykonały dzieci, może niekiedy 
z pomocą rodziców. Oceniając szopki 
zgłoszone do naszego konkursu, ko-
misja oceniająca starała się znaleźć 
w nich przede wszystkim to, co naj-
ważniejsze – wyraz czci do Bożego 
Dzieciątka, a potem pomysłowość, 
staranność wykonania. Wszystkie 
szopki są piękne i zasługują na uzna-
nie. Nie sposób jednak wszystkim 
przyznać pierwsze miejsca. Dlatego 
też po komisyjnym przeglądzie i oce-
nie wyłoniono najładniejsze szopki 
i ich autorów – laureatów. Laureaci, 
jak również pozostali uczestnicy 
zostali nagrodzeni. 

I    miejsce Wioleta Sury 

II   miejsce Aleksandra  
Jakimczuk  

III miejsce Natalia Jawór

III miejsce Joanna Pyżalska

Nagroda publiczności: Justyna 
                                            Pawliczek 

Szopka ta na 389 odda nych 
głosów, uzyskała głosów 95.

Wyróżnienia:   Marta Woźniok
                 Paulina Juraszczyk

Pozostali nagrodzeni uczestnicy: 

 Jakub  Oleś
 Kamil  Duda 
 Wiktoria Śmigielska
 Kasper  Kostorz 
 Lidia  Hyła
 Martyna Zimończyk
 Konrad Słupik

Łukasz Wojtowicz 
 Dawid  Płatek
 Szymon Brzęczek

                   Stanisław 

 

 

Niejedno małżeństwo 
powie – „my się nie modlimy, 
a jesteśmy szczęśliwi”. Przy-
puszczalnie to duża zbież-
ność charakterów i zaintere-
sowań. Może się jednak oka-
zać, że brakuje fundamentu 
bądź jest on bardzo słaby. 
Ładny dom lecz budowany 
na piasku.  (Mt 7,24-27).  

Na mocy Jezusowego sakra-
mentu wszystkie małżeństwa zostały 
wszczepione w Mistyczne Ciało 
Chrystusa, stały się jego częścią, dla-
tego śmiało możemy powiedzieć: 
Małżeństwo żyje dzięki Eucharystii.   

Najmniejszą, podstawową i wyj-
ściową (jako punkt wyjścia do wszel-
kich dalszych działań duszpaster-
skich), a jednocześnie fundamentalną 
komórką Kościoła jest małżeństwo. 
Nie pojedynczy człowiek i nie rodzina 
- jako owoc małżeństwa jest wspól-
notą wtórną - lecz komunia dwojga 
osób ustanowiona przez Boga. Mał-
żonkowie są powołani do bycia jedno-
ścią, do życia w komunii z sobą i z 
Bogiem. Aby wspólnota dwojga ludzi 

mogła otwierać się na pełnienie kolej-
nych funkcji, przede wszystkim ro-
dzicielstwa i wychowania potomstwa, 
ewangelizacji, świadectwa, musi naj-
pierw zrozumieć, uznać i realizować 
podstawowe zadanie samego małżeń-
stwa - musi nim być! Być związkiem 
dwojga ludzi, w którym stają się jed-
nym ciałem i jednym duchem, wypeł-
niać zadanie budowania jedności, 
rozwijania miłości ofiarnej każdego 
dnia, przez spełnianie podstawowych 
obowiązków.

Życie małżeńskie jest zadaniem 
bardzo trudnym do zrealizowania. 
Samo wypełnienie przysięgi małżeń-
skiej jest niełatwe. Przypomnijmy: 
miłość (ofiara z własnego życia), 
wierność (współmałżonek zawsze 
najważniejszy, jedyny), uczciwość 
(w każdym aspekcie życia, szczerość, 
prawdomówność), i bycie ze sobą 
zawsze, nie opuszczanie się w każdej 
sytuacji. Czy możliwe jest zrealizo-
wanie tych ideałów, które składają się 
na ową jedność? Polegając jedynie na 
własnych siłach małżonkowie nie 
zrealizują zadań wynikających z bycia 
tą wspólnotą, jak również pozostałych 

obowiązków: rodzicielskich, zawo-
dowych, społecznych.

Małżeństwo, tak jak cały Ko-
ściół, może realizować swoje powoła-
nie głównie dzięki Eucharystii, ale 
także adoracji, modlitwie, lekturze 
Słowa Bożego, rekolekcjom. Źródłem 
szczególnego wsparcia  duchowego 
jest Eucharystia, dlatego warto pa-
miętać, że jest to: „pokarm dla sła-
bych, którzy przeżywają swoje do-
świadczenie słabości i nie boją się go. 
To właśnie jest ich prawdziwą mocą”. 

Przedstawiona propozycja: re-
gularny, częsty, wspólny i pełny 
udział we Mszy Św., adoracja Naj-
świętszego Sakramentu,  systema-
tyczna modlitwa, czytanie Słowa 
Bożego, udział w dniach skupienia, 
rekolekcjach często jawią się nam 
jako niemożliwe do zrealizowania. 
Szokujący paradoks. Jak możemy 
wypełnić misję, jaka stoi przed nami - 
małżonkami, jeżeli nie jesteśmy 
w stanie wypełnić warunków umożli-
wiających realizację zadań podstawo-
wych? Spójrzmy na analogię: chcę 
być zdrowy, odporny na choroby, 
silny i sprawny, a jednocześnie nie 

Małżeństwo sakramentalne  
ikoną Boga Trójjedynego (3) 
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spożywam posiłków, sporadycznie, 
dorywczo sięgam po jedzenie. Od-

mawiam sobie nie ze względu na brak 
tego pożywienia, tylko z powodu 
zaniedbywania, lenistwa, braku zor-

ganizowania. Twierdzenie, że brakuje 
nam czasu na podstawowe praktyki 

religijne jest twierdzeniem, że nie 
mamy czasu na nasze małżeństwo, 
jest zgodą na jego słabnięcie, anemię, 
chorobę, unicestwienie. 

W zdecydowanej większości sa-

krament małżeństwa zawierany był 
przez nas w czasie Mszy św. Połą-

czenie tych dwóch sakramentów pod-

kreśla ich nierozerwalność i zależ-

ność. Nierozerwalność w znaczeniu 
braku możliwości urzeczywistniania 
prawd związanych z sakramentem 
małżeństwa bez stałego uczestnicze-

nia małżonków w Uczcie Pańskiej. 
Jak w każdym sakramencie pełnia 
łaski Bożej „dociera” do osoby przez 
widzialne znaki. Konieczna jest reali-

zacja konkretnych czynności, aby 
korzystać z nadprzyrodzonych dóbr. 
Nieporozumieniem więc jest bardzo 
powszechna praktyka udziału mał-
żonków w Eucharystii osobno, o róż-

nych godzinach, ewentualnie o jedna-

kowej godzinie, ale siadających od-

dzielnie. Tak postępuje osoba samotna 
i jest to coś naturalnego, ale małżon-

kowie nie są „dwoje, lecz jedno 
ciało”. Aby to „jedno ciało” mogło w 
pełni uczestniczyć w duchowych 
darach płynących ze Mszy św., w 
elemencie znaku widzialnego musi 

być najpierw nie podzieloną jednością 
fizyczną. Zwyczajnie obok siebie, 
blisko, razem. Jest to bardzo ważna 
część znaku widzialnego, przez który 

małżeństwo otwiera się na niewi-
dzialną łaskę. Tak przecież jest w 
chwili zawierania związku. Narze-

czeni, a za chwilę małżonkowie, sie-

dzą w bezpośredniej bliskości fizycz-

nej, w taki sam sposób przyjmują 
Jezusa w czasie Komunii Św. bardzo 
blisko siebie. Z definicji sakramentu 

wynika, że Boża łaska urzeczywist-
niana i udzielana jest przez konkretne 

zewnętrzne, widoczne czynności, 
gesty, słowa, przedmioty. Nie można 
zaprzeczyć, że na widzialny znak 
sakramentu małżeństwa składa się 
również bycie małżonków obok sie-

bie, a w momencie najistotniejszym, 

składania przysięgi i udzielania bło-

gosławieństwa, potrzebne jest trzy-

manie się za ręce. Dopiero fizyczna 
bliskość (i słowa przysięgi) umożliwia 
narzeczonym zaistnienie jako małżeń-

stwo. 

Jeżeli jesteśmy zaproszeni jako 

małżeństwo na przyjęcie do bardzo 
ważnych dla nas osób, to niewyobra-

żalną sytuacją jest (bez konkretnej 
ważnej przyczyny) przyjście na przy-

jęcie o różnych godzinach, ale też 
siadanie oddzielnie. Małżonkowie idą 
na takie przyjęcie razem i siadają 

obok siebie. Najważniejszym przeży-

ciem dla małżeństwa jest zasiadanie 
do stołu z Jezusem. Dlaczego więc tak 
powszechnie lekceważony jest ten 
zewnętrzny sposób udziału?  Siadanie 

obok siebie jest też ważne z punktu 
widzenia przekazania sobie znaku 

pokoju. Jeżeli jesteśmy jako małżon-

kowie oddaleni od siebie np. po 

sprzeczce małżeńskiej, która bardzo 
często ma miejsce przed wyjściem do 
kościoła, to podanie sobie ręki przy 
przekazaniu znaku pokoju, jest da-

niem szansy Jezusowi, aby dokonał 
swoją łaską zbliżenia przez ze-

wnętrzny gest i wysiłek małżonków. 
Podanie ręki, ucałowanie dłoni żony, 
nawet delikatne przytulenie jest waż-

nym znakiem pojednania, wyrazem 

chęci zbliżenia, zapomnienia urazu, 
gotowości przyjęcia współmałżonka 
takim, jaki jest, z jego wadami. Jest to 

także bardzo ważne świadectwo jed-

ności wobec dzieci i wspólnoty para-

fialnej. Łatwo jest podać rękę obcej 
osobie, ale bardzo ciężko współmał-
żonkowi, z którym jest się w tym 
momencie pokłóconym. Dlatego sia-

danie daleko jest też często ucieczką 
od problemu. Nie powinno się przy-

stępować do Komunii Świętej bez 
wcześniejszego pojednania, nawet 
poprzez ten zewnętrzny gest, wyraża-

jący gotowość, ale także dający Bogu 
możliwość pomocy w odbudowaniu 
poprawnych relacji. Prawda ta za-

warta jest w słowach Jezusa: „Jeśli 
więc przyniesiesz dar swój przed 
ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój 
ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar 
swój przez ołtarzem, a najpierw idź i 
pojednaj się z bratem swoim. Potem 
przyjdź i dar swój ofiaruj! Pogódź się 
ze swoim przeciwnikiem szybko” (Mt 

5, 23-25).  Przystąpienie do Komunii 
Świętej małżonków trzymających się 
za ręce jest także pięknym świadec-

twem i gestem zewnętrznym, po-

twierdzającym ich jedność ze sobą  
i z Jezusem. Często rodzic podchodzi 
do Komunii trzymając za rękę 
dziecko, jest to bardzo ładne 
zachowanie, ale tak powinni czynić 
przede wszystkim małżonkowie, 
połączeni w związek sakramentalny. 

Powyższe zasady dotyczą także 
udziału w nabożeństwach, pielgrzym-

kach, spotkaniach grup parafialnych - 

nie oddzielnie, co może przyczyniać 
się do rozbijania jedności, ale wspól-
nie w celu jej budowania.  

 

Przy opracowaniu tego tekstu 

korzystaliśmy z publikowanych mate-

riałów Pana dr Mieczysława Guzewi-
cza 

     

  Bernadka i Piotr 

 

 

 

Święta Bożego Narodze-
nia, a więc czas kolędowania 
należą niewątpliwie do 
bardzo radosnego okresu 

liturgicznego w życiu 
kościoła. 

Szczególny jest to również czas 
dla dzieci. Już najmniejsi znają i chęt-
nie śpiewają „Przybieżeli do Betle-

jem” czy „Pójdźmy wszyscy do sta-

jenki”. 

W tym roku uczniowie Szkoły 
Podstawowej nr 16 w niedzielę 11 
stycznia 2009 r. w ramach nieszporów 
kolędowali przy żłóbku. 

Uzdolnione muzycznie dzieci 

śpiewały i grały na różnych instru-

mentach wielbiąc Jezusa Narodzo-

Kolędowanie przy żłóbku  
„…I śpiewajmy tak pięknie Dzieciątku i świętej Panience, 

Że nas na pewno usłyszą, w dalekiej stajence”. 
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nego. Wykonawcy to: Filip Strze-

lecki, Natalia Machulec, Dawid 

Sobik, Dawid Paszek, Gabriel Ho-

szek, Maciej Liszka, Monika Kwa-

śny, Agata Gruszka, Mateusz Bu-

landa-Gorol, Julia Rams, Julia Ma-

chulec, Alicja Zimnol, Magdalena 

Araszczuk, Aleksandra Wieczorek, 

Alicja Sobik, Daria Parol, Patrycja 

Zaniewska, Łukasz Krawczyk, 
Olimpia Owczarek. Magdalena Ma-

ciończyk oraz zespół instru-

mentalny z SP 16. 

  

Dziękujemy ks. Proboszczowi, 
ks. Józefowi, rodzicom, dziadkom, 
krewnym i wszystkim, którzy 
kolędowali razem z nami. 
 

Lucyna Kwiatoń-Skura 

16 października tego 
roku minęło 15 lat, kiedy do-
szło do spotkania i rozmowy 
pomiędzy naszym ówcze-
snym proboszczem Stani-
sławem Gańczorzem, a Je-
rzym Przeliorzem, emeryto-
wanym śpiewakiem zespołu 
„Śląsk”. Rozmowie tej przy-
świecał jeden cel - powołanie 
do życia parafialnego chóru. 
Jerzy deklarował podjęcia się 
tego zadania, a ks. Pro-
boszcz pobłogosławił temu 
przedsięwzięciu. 

28 października odbyło się 
pierwsze organizacyjne spotkanie tych 

parafian i ludzi spoza parafii, którzy 
mieli wolę i chęć śpiewania w chórze. 
Początek był naprawdę obiecujący, na 
spotkanie przyszło ponad 50 osób.  
Po krótkim wstępnym przesłuchaniu, 
chętni zostali podzieleni na głosy. Na 
kolejnym spotkaniu była już regularna 
próba. Owocem pracy był pierwszy 
publiczny występ chóru, który miał 
miejsce na mszy św. sprawowanej  

z okazji urodzin ks. Proboszcza, dnia 

15 stycznia 1994 roku. Sukcesywnie 

w miarę powiększania repertuaru 
wyćwiczonych i przygotowanych 

pieśni, udział chóru w liturgii różnych 
świąt, uroczystości i obchodów 
kościelnych stawał się coraz częstszy. 

W ten sposób uczestnictwo 
chóru, było stałym elementem kolę-

dowej adoracji żłóbka w okresie Bo-

żego Narodzenia, niedzieli palmowej, 
I Komunii świętej, odpustu parafial-
nego, jak też wielu prywatnych uro-

czystości naszych parafian. Na stałe  
w kalendarz chóru wpisany jest udział 
w dniach cecyliańskich,  kiedy to chór 
występuje w innych parafiach. To 
samo dotyczy występów z kolędami.  

Nasz chór wykonuje oprawę 
muzyczną w czasie liturgii na jasno-

górskim szczycie z okazji ogólnopol-
skiej pielgrzymki Apostolatu Maryj-

nego cudownego medalika – gdzie 

organizatorzy od ośmiu lat zapraszają 
chór „COR JESU” 

Chór jest zapraszany do uczest-
nictwa we Mszy św. - z okazji rocz-

nicy odzyskania niepodległości – 

sprawowanej w bazylice mniejszej 

św. Antoniego w Rybniku.  
Od 5 lat zapraszani jesteśmy do 

uczestnictwa w liturgii mszy św.  
w kościele pw. Św Maksymiliana 
Kolbe – 14 sierpnia – z okazji Dnia 

Energetyka. 

Chór ceni sobie zaproszenia do 
udziału w poświęceniu kościołów – 

Osiny, Piasek k. Pszczyny, Rowień, 
jak też innych uroczystościach. 

W grudniu 1998 roku chór wziął 
udział w eliminacjach V Ogólnopol-
skiego Festiwalu kolęd i pastorałek, 
gdzie zakwalifikował się do finału. 

W finale, który odbył się  
8 stycznia 1999 r. chór zajął III miej-
sce w kategorii amatorskich chórów 
parafialnych i dnia 9 stycznia brał 
udział w gali laureatów. Data ta jest 
znamienną, bowiem w tym dniu  

w Wiśle odbywał się pogrzeb śp. prof. 
Stanisława Hadyny, niezapomnianego 
założyciela zespołu „Śląsk”, wspa-

niałego nauczyciela, którego uczniem 
był Jerzy Przeliorz.  

5 stycznia 2003 r. chór zapre-

zentował swoje kolędy przed społecz-

nością parafii Serca Jezusowego  
w Koszęcinie, gdzie przyszła posłu-

chać naszego występu spora grupa 
„zaspolaków”. Po występie zostali-
śmy podjęci uroczystą kolacją na 
zamku, który jest siedzibą zespołu do 
dnia dzisiejszego. Atmosfera tego 

miejsca w szczególny sposób zapadła 
w pamięci naszych chórzystów. 

Nasz chór pielgrzymował do ba-

zyliki Cyryla i Metodego - znanych 

apostołów Europy- w Welehradzie  

w Czechach, gdzie miał okazję 
zaśpiewać w czasie sprawowanej 
Mszy świętej. 

Śpiewaliśmy również w sanktu-

arium Cudownego Medalika w Olczy 

k. Zakopanego, sanktuarium na 

Krzeptówkach w Zakopanym, sanktu-

arium Matki Boskiej Ludźmierskiej, 

 
Adoracja żłóbka w Uroczystość Objawienia Pańskiego w 2008 r. 

15 lat z chórem „COR  JESU” 



serce ewangelii 14 

Bazylice Wambierzyckiej, zabytkowej 

świątyni opactwa cystersów w Henry-

kowie. 

Chcąc zamknąć to w liczbach, 
nasz parafialny chór śpiewał 360 razy, 
czyli przez prawie cały rok, biorąc 
udział w życiu naszej parafii, jak rów-

nież innych parafiach. Biorąc pod 
uwagę fakt, że jesteśmy amatorskim 
chórem, wynik ten nie jest mały. 

Dorobek ten w zdecydowanej 

mierze został wypracowany przez 
nieodżałowanego założyciela chóru  
i jego długoletniego dyrygenta Je-

rzego Przeliorza, którego Pan Bóg, 
dnia 11 marca 2007 roku powołał do 
wieczności. 

Wolą ks. Proboszcza Krzysztofa 
Błotko, jak też wolą członków chóru 
było, aby nie odkładać do lamusa 
wielkiej pasji i pracy Jerzego oraz 

chóru, który stworzył. 

Wolą ks. Proboszcza i chórzy-

stów, było i jest, aby z wysiłkiem 
dalszego prowadzenia działalności 
chóru zmierzył się młodszy brat Je-

rzego, Stanisław. 
Na ile mu się to udaje, pozosta-

wiam ocenie parafian i tym wszyst-

kim, którzy mają okazję słuchać 
śpiewu naszego chóru.  

Smutnym, aczkolwiek natural-

nym jest fakt, że ludzie ze względu na 

wiek czy chorobę odchodzą z chóru. 
Ale jeszcze smutniejszym jest fakt, że 
w tak dużej społeczności parafialnej 
nie ma chętnych do zastąpienia tych, 

którzy odeszli.  
Koronnym argumentem i uspra-

wiedliwieniem dla tych, którzy z po-

wodzeniem mogliby wykorzystać 
dany im talent dobrego głosu - jest 

brak czasu – może to i prawda? 

 

Ale ponoć przysłowia są 
mądrością narodów, dlatego pozwolę 
sobie dwa, dotyczące czasu 
przytoczyć:  

przysłowie nepalskie – „Kto nie 
ma czasu, jest biedniejszy niż żebrak” 

przysłowie afrykańskie – 
 „Mieszkańcy Europy mają zegarki,  
a mieszkańcy Afryki-czas” 

 
Dlatego zwracam się z ape-

lem – dajcie sobie dwie godziny 

czasu jeden raz w tygodniu.  
 

Stanisław Przeliorz 
 

Nr telefonu dla tych, którzy 
zechcą odpowiedzieć na apel: 

601555515 
 

W ogłoszonej 10 listopada 1994r. ency-
klice Tertio Milenium Adweniente Jan Paweł II 
przypomniał wiernym całego świata, że chrze-
ścijaństwo jest religią pielgrzymującą, chrze-
ścijanin człowiekiem w drodze. 

Stwierdzenie to niesie w sobie bardzo głęboką treść, 

którą warto przypomnieć w trzecim tysiącleciu chrześcijań-

stwa: wszyscy jesteśmy pielgrzymami, a ostateczny cel 
naszej drogi jest nieustannie za horyzontem. 

Za pierwszą chrześcijańską pielgrzymkę na ziemiach 
polskich uważa się bowiem przybycie w 1000 r. niemiec-

kiego cesarza Ottona III do grobu Św. Wojciecha w Gnież-

nie. 

    I.    20 kwietnia - Poniedziałek  
 
BĘDZIN – Sanktuarium Polskiej Golgoty Wschodu 
DĄBROWA GÓRNICZA – Sankt. MB Anielskiej  
                          -Sanktuarium św. Antoniego z Padwy. 
CHORZÓW - Sanktuarium św. Floriana 
KATOWICE JANÓW - NIKISZOWIEC 
 
    II.     25-26 maja - Poniedziałek - Wtorek 
 
USTROŃ - Kościół pw. Chrystusa Króla 
RAJCZA - sanktuarium MB. Kazimierzowskiej 
SZCZYRK-GÓRKA - Sanktuarium NMP Królowej  
                                      Polski 
RYCHWAŁD - Sanktuarium MB Rychwałdzkiej  
    (nocleg)     - Pani Ziemi Żywieckiej 
PRZYŁĘKÓW- Sanktuarium MB Wspomożenia 
                            Wiernych 

BIELSKOBIAŁA - Sanktuarium MB Bolesnej 
BIELANY-  Sanktuarium Chrystusa Cierpiącego 
 
    III.    15-16 czerwca – Poniedziałek - Wtorek 
 
BOCHNIA -Sanktuarium MB Różańcowej 
PORĄBKA USZEWSKA – Sankt. MB z Lourdes 
LIPNICA MUROWANA - Sanktuarium Bł. Szymona 
                                           z Lipnicy 
TROPIE -Sanktuarium św. Pustelników Świerada  
                 i Benedykta 
PASIERBICE- Sanktuarium MB Pocieszenia 
    (nocleg) 
SZCZYRZYC - Kościół św. Stanisława 
                        - Sanktuarium Dobrotliwej MB Patronki 
                          Ziemi Szczyrzyckiej 
SKOLMIELNA CZARNA - Sanktuarium  
                                              Nawiedzenia NM Panny 
 
    IV.    7 września - Poniedziałek  
           
CZĘSTOCHOWA - Jasna Góra 
 

Wszystkich naszych parafian serdecznie 

zapraszamy do pielgrzymowania z grupą „Pielgrzym”. 

Spotkania stacjonarne grupy „Pielgrzym” odbywają się 
raz w miesiącu w Domu Parafialnym.  

                                          Zapraszamy !!! 
  
                           Stanisław Drąszczyk 
 

Pielgrzymuj razem z nami! 
Grupa „Pielgrzym” zaprasza na pielgrzymki w 2009 r. 
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Żyła cicho i skromnie 
według dewizy: Módl się  
i pracuj, a wszystko inne bę-
dzie ci przydane. 

Urodziła się 22 VI 1906 roku 
w Boguszowicach, jako jedenaste 

dziecko w rodzinie rolnika pełnią-

cego również funkcję kościelnego. 
Bardzo lubiła uczęszczać do 
szkoły, ale nie było Jej dane ją 
ukończyć. Trwała wtedy I wojna 
światowa, na którą zabrano Jej 
pięciu braci, a większość prac  
w polu i gospodarstwie wykony-

wało się wówczas ręcznie. Kiedy 
te prace się nasilały, ojciec urlopo-

wał Ją ze szkoły na kilka tygodni, 
a z ostatniego roku zwolnił Ją ze 
szkoły zupełnie. Nie pozwolono 

Jej też w domu czytać. W dzień 
miała ręce pełne roboty, wieczo-

rem szkoda było nafty i kazano Jej 
wcześnie kłaść się spać, by wczas 
rano wstała do roboty wypoczęta. 
Ale Ona mimo to znajdywała czas 
na swoje ulubione zajęcie. Idąc do 
stodoły po słomę, czy do szopy po 

siano, zabierała ukrytą pod jaklą 
książkę i tam ją czytała, dopóki 
ktoś Jej nie zawołał. Wtedy lekturę 
chowała w jakiejś skrytce  
i wychodziła z wiązką słomy, nie 
przyznając się do swojego „prze-

stępstwa”. Te doświadczenia  
z domu rodzinnego wpłynęły na 
jej postanowienie w życiu 
dorosłym. Swoim dzieciom 
zapewniła wykształcenie. 

Cechowała ją ciekawość 
świata, większa niż u przeciętnej 
chłopki. Już jako mężatka i matka 
w niedziele po nieszporach odda-

wała się czytaniu Gościa Nie-

dzielnego i Rycerza Niepokalanej. 

Chętnie słuchała też radia, bo 
wtedy we wsi istniała już elek-

tryczność, choć radio było jeszcze 
rzadkością w boguszowickich 
domach. Dzieliła się uzyskanymi 
wiadomościami z krewnymi  
i znajomymi, którzy chętnie Ją słu-

chali i często zasięgali Jej rad. 
Od maja 1997 roku druko-

wano na łamach Serca Ewangelii 

Jej opowiadania pt. Wspomnienia 
babuni. Ukazywała czytelnikom 
życie boguszowiczan na początku 
XX wieku, ich pobożność, praco-

wite życie codzienne, zwyczaje, 
przesądy i inne aspekty życia  
w tamtych odległych czasach. 
Dzięki tym artykułom dorośli 
mogli powspominać dawne lata,  
a dzieci i młodzież szkolna 
uzyskała materiał na zajęcia  
z zakresu regionalizmu. 

Szła przez życie zawsze po-

godna, choć Pan Bóg nie żałował 
Jej ciężkich przeżyć. Najgorsze 
spotkało ją wtedy, gdy musiała 
pożegnać na zawsze swego młod-

szego syna Pawła, będącego wów-

czas w sile wieku, a przedtem 

pogodzić się z jego długotrwałą, 
nieuleczalną chorobą. Na kilka lat 
przed swoją śmiercią rzadko 
opuszczała łóżko, ale niemal do 
końca towarzyszył Jej różaniec  
i książka. Swoje ostatnie marzenie 
wyraziła w tym, że chciała umrzeć 
w Boguszowicach i tu zostać po-

chowana. Syn Mieczysław opie-

kował się Nią troskliwie, z odda-

niem do końca i tą drogą jako 
siostra składam mu z serca płynące 
podziękowanie. Marta Kula, nasza 

Matka zmarła 14 grudnia 2008 r. 
 
                         Córka 

 
„…Moja Matka wyróżniała się 

też pobożnością. Póki mogła, 
codziennie uczestniczyła we Mszy 
św. Była wielką czcicielką Matki 
Boskiej. Przez całe lata, co sobotę 
paliła przed Jej figurą przez godzinę 
świecę. Cześć oddawała też 
świętemu Janowi Nepomucenowi, 
jako patronowi dobrej sławy.  
W dniu jego święta kazała nam 
dzieciom zanosić bukiet kwiatów  
do jego kapliczki.” 

Źródło: H. Białecka, W naszej 
krainie, Jastrzębie Zdrój 2002, s.149-

150 

 
Śp. Marta Kula razem z córką i synem w kościele parafialnym 

podczas Mszy św. z okazji swojej setnej rocznicy urodzin 

Przeżyła 102 lata 
Wspomnienie o Marcie Kula z Boguszowic 
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Statystyka parafialna 
za rok 2008 
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CHRZTY ŚW. POGRZEBY
 

 

 

 2004 2005 2006 2007 2008 

Chrzty św. 88 126 130 135 146 

I Komunia św. 121 121 107 
(11 wcz) 

103 
(14 wcz) 

81 
(7 wcz) 

Bierzmowanie 201 165 176 323 
(2 rocz.) 

Z roczn. 
2007 

Śluby 64 58 76 70 73 

Odwiedziny 
chorych 752 738 756 770 826 

Sakrament 
chorych 70 85 80 90 90 

Rozdzielone 
Komunie św. 170 000 205 000 205 000 190 000 190 000 

Pogrzeby 84 73 96 86 80 

Obecność na 
Eucharystii 5 100 4 900 4 700 4 800 ok. 

4700 

 

 

 

 

 

 

Ponad 170 osób ze-
brało się w sobotę 10 
stycznia na tradycyjnym 
spotkaniu seniora zorgani-
zowanym przez Radę Dziel-
nicy Boguszowice Stare. 
Wśród zaproszonych były 
osoby, które ukończyły 75 
lat życia, a także osoby 
mogące poszczycić się zło-
tymi (50) i szmaragdowymi 
(55) małżeńskimi jubile-
uszami. 

Spotkanie w Szkole Pod-

stawowej nr 16 uświetnił swoją 
obecnością także pan senator 
Tadeusz Gruszka, zastępca pre-

zydenta miasta Michał Śmigiel-
ski (w zastępstwie chorego pre-

zydenta Adama Fudalego) oraz 

ks. Józef Zuber. Obecni byli 

także tradycyjnie dyrektorzy 
placówek oświatowych z terenu 
dzielnicy oraz radni dzielnicy na 

czele z panem Michałem Wen-

gerskim i Janem Murą. 

Wierszyki i piosenki zło-

żyły się na życzenia dla wszyst-
kich babć i dziadków z okazji 
ich zbliżającego się święta. 

Przygotowane zostały przez 

maluchy z klasy II b kierowanej 

przez panią Barbarę Motyka. 

Na talerzach pojawiły się 
tradycyjne śląskie rolada, kluski 
i modro kapusta. Była także 
kawa i coś słodkiego do niej. To 

także sprzyjało dobrej rodzinnej 
atmosferze. 

Wspólne spotkanie i świę-

towanie w tym roku ubarwił 
zespół ARTON państwa Anny  
i Marcina Ochojskich. Można 
było usłyszeć zarówno ambitny 

Boguszowickie 

spotkanie 

seniora 

A.D. 2009 
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repertuar jak i pośpiewać znane 
pieśni biesiadne. Nie zabrakło 

oczywiście pięknych polskich 
kolędy oraz „Sto lat” dla 

wszystkich solenizantów.

Dla osób, które ze względu 
na stan zdrowia nie mogły przybyć 
Rada Dzielnicy przygotowała 
paczki, które dostarczono do do-
mów. Otrzymały je także osoby 
niepełnosprawne mieszkające na 
terenie dzielnicy.  

Wiele serca, wysiłku i pracy 
w zorganizowanie spotkania wło-
żyli członkowie Rady Dzielnicy 
i podobnie, jak co roku trzeba 
przyznać, że ten trud opłacił się 
stukrotnie. Wspaniała atmosfera 
i uśmiech naszych seniorów są 
najlepszą gwarancją tego, że spo-
tkamy się znowu za rok w drugą 
sobotę 2010 r.

                     Krystian Dziurok 
 

Na polecenie najwyższego kapłana wyru-
szył do Damaszku, by wyłapać chrześcijan  
i dostarczyć ich do Jerozolimy. Około północy 
ukazał mu się Chrystus w swoim uwielbionym 
ciele – w duszy Szawła dokonała się gwał-
towna metamorfoza – nawrócił się na wiarę 
chrześcijańską i został jej wielkim apostołem. 

To właśnie postać św. Pawła, a raczej jego więzienne 
listy (do Efezjan, Kolosan, Filpian i Filemona) były 
tematem tegorocznego konkursu biblijnego dla gimnazjów. 
Tym razem konkurs zorganizowała Diecezja Gliwicka. 

Oj, łatwo nie było…
Mimo, iż do konkursu w tym roku zgłosiła się rekor-

dowa liczba uczestników, bo blisko 70 osób, jego poziom 
okazał się być wyjątkowo wysoki – „swoisty Armagedon” –
jak to określiła jedna z uczestniczek. 

Rzeczywiście trudna pod względem teologicznym 
treść listów mogła sprawić poważne trudności młodym 
uczestnikom, ale najważniejsze i tak, że chcieli się zaanga-
żować i poświęcić swój czas na przeczytanie tych trudnych 
listów. Z pewnością nie będzie to czas stracony.

Jurorzy wyłonili jak zwykle trzech zwycięzców, 
którymi są: Jakub Zimnol (2d), Daniel Kubacki (3g) 
i Grzegorz Błanik (1f). Serdecznie gratulujemy. 

A na koniec, jako ciekawostkę zamieszczam trzy 
przykładowe pytania z konkursu:

 Św. Paweł pisze o zburzeniu muru wrogości. Czy ma na 
myśli jakiś istniejący mur? Jeżeli tak to, jaki?

 Jak św. Paweł nazywa Onezyma w liście do Filemona.
 Jakich określeń używa św. Paweł wobec zwolenników 

powrotu do judaizmu, przed którymi ostrzega Filipian?

Może ktoś się skusi i poszuka odpowiedzi? 
Powodzenia!!! 
                    
                                         J. Kuczera  

Występy uczniów z SP 16 dla wszystkich babć i dziadków 
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Konkurs Biblijny w Gimnazjum nr 7
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1. Smyczek Franciszka  84  lata 
2. Pawela Stefan   73  lata 
3. Maciejarz Wiesława  72  lata 
4. Oleś Eugeniusz   60  lat 
5. Buchalik Bernard  60  lat 
6. Czerwiński Alojzy  78  lat 
7. Konsek Salomea  77  lat 
8. Karwot Marta   75  lat 
9. Mrozik Lidia   85  lat 
10. Brachaczek Grzegorz  40  lat 
11. Musioł Wiesława   90  lat 
12. Juraszczyk Alojzy  75  lat 
13. Oleś Felicyta   67  lat 
14. Gorol Alojzy   68  lat 
15. Malina Matylda   77  lat 
16. Grolik Piotr    51  lat 
17. Sobik Małgorzata  83  lata 
18. Kusiak Róża   noworodek 
19. Szymura Maria   80  lat 
20. Kuczera Władysław  84  lata 
21. Wądołowski Stanisław  84  lata 
22. Berger Henryk   71  lat 
23. Szymura Henryk   65  lat 
24. Jończyk Marcin   24  lata 
25. Muras Mieczysław  53  lata 
26. Wiaterek Anna   91  lat 
27. Matuszczyk Maria  61  lat 
28. Muras Franciszek  84  lata 
29. Wojnarowicz Paweł  52  lata 
30. Karwot Helena   82 lata 
31. Ciszkowski Krzysztof  38  lat 
32. Filec Agnieszka   66  lat 
33. Pawlaszczyk Stefania  80  lat 
34. Culic Marek   54  lata 
35. Ciszkowska Anna    3  lata 
36. Antoniewski Antoni  79  lat 
37. Anioł Irena    71  lat 
38. Rychter Krzysztof  56  lat 
39. Malina Walenty   79  lat 
40. Krótki Józef   59  lat 
41. Osiak Bronisława  89  lat 
42. Szewczyk Stefan  78  lat 
43. Stasiak Stanisław  81  lat 
44. Fejdasz Andrzej   77  lat 
45. Szweda Benedykt  68  lat 
46. Konsek Jadwiga   84  lata 
47. Waler Maria   85 lat 

48. Maciejasz Emilian  85  lat 
49. Gąsior Helena   80  lat 
50. Garbocz Alfred   68  lat 
51. Szymik Jan    46  lat 
52. Gruszka Jadwiga  85  lat 
53. Michalska Anna   85  lat 
54. Półtorak Stanisław  51  lat 
55. Musioł Jerzy   54  lata 
56. Kornas Dorota   19  lat 
57. Smyczek Paweł   83  lata 
58. Konieczna Krystyna  25  lat 
59. Holesz Łucja   83  lata 
60. Reclik Monika   noworodek 
61. Duda Eligiusz   70  lat 
62. Pytel Joanna   60  lat 
63. Porębska Kornelia  noworodek 
64. Sobik Salomea   77  lat 
65. Błażewicz Matias  18  lat 
66. Hyła Nikodem   89  lat 
67. Oleś Elfryda   78  lat 
68. Szymik Eryk   64  lata 
69. Szojer Ewald   84  lata 
70. Gruszczyk Michał  25  lat 
71. Gruszka Róża   67  lat 
72. Kobyłka Gertruda  69  lat 
73. Stajer Tadeusz   55  lat 
74. Mieszczak Celestyna  71  lat 
75. Dyczka Berta   81  lat  
76. Mucha Walenty   68  lat 
77. Kula Helena   94  lata 
78. Kula Marta    102 lata 
79. Śpiewok Rajmund  69  lat 
80. Skiba Stanisław   57  lat  

 

 

 

„Ja jestem zmartwych-
wstaniem i życiem.  
Kto we Mnie wierzy, 
choćby i umarł, żyć 
będzie. Każdy, kto 
żyje i wierzy we Mnie, 
nie umrze na wieki” 

(J 11,25-26) 
 

 

 

 

 

Odeszli do Pana  
w roku 2008 



serce ewangelii 19 

AA – hasło wywołujące chyba często 
uśmieszek politowania, pretekst do żartów, 
czy może niekiedy do złośliwych komentarzy. 
Co przeciętny śmiertelnik wie o wspólnocie 
Anonimowych Alkoholików?  

Wbrew pozorom myślę, że niewiele. Dlaczego wbrew 
pozorom? Ano dlatego, że pozornie - wydawało by się – 

świadomość profilaktyki, wiedza o sposobach leczenia al-

koholizmu jako jednej z chorób cywilizacyjnych powinna 
być powszechna. Tak jednak nie jest. Owszem, większość 
pewnie słyszała o „odwyku”, czy – raczej wątpliwym mo-

ralnie - wszywaniu esperalu, lecz AA - w najlepszym wy-

padku - owiane jest mgiełką tajemnicy i często po prostu 
ignorowane. Tymczasem „oferta” AA okazuje się na tyle 
skuteczna, że w oparciu o nią powstały Wspólnoty skupia-

jące nie tylko członków rodzin alkoholików (Al-Anon, 

Alateen, DDA), ale także osoby borykające się z innymi 
uzależnieniami ( np. Anonimowi Palacze, Anonimowi Nar-

komani, Anonimowi Żarłocy, Anonimowi Hazardziści, 
Anonimowi Erotomani, itp.). Na czym polega skuteczność 
„oferty” Wspólnoty Anonimowych Alkoholików? Odpo-

wiedź na to pytanie nie jest prosta, ponieważ jest wiele jej 
aspektów. Najważniejszym z nich jest jednak z pewnością 
Program 12 Kroków, który tak naprawdę jest programem 
rozwoju duchowego na całe życie:  

12 KROKÓW ANONIMOWYCH ALKOHOLIKÓW 

1. Przyznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec alko-
holu, że przestaliśmy kierować własnym życiem.  

2. Uwierzyliśmy, że Siła Większa od nas samych 
może przywrócić nam zdrowie.  

3. Postanowiliśmy powierzyć naszą wolę i nasze 
życie opiece Boga, jakkolwiek Go pojmujemy.  

4. Zrobiliśmy gruntowny i odważny obrachunek mo-
ralny.  

5. Wyznaliśmy Bogu, sobie i drugiemu człowiekowi 
istotę naszych błędów.  

6. Staliśmy się całkowicie gotowi, aby Bóg uwolnił 
nas od wszystkich wad charakteru.  

7. Zwróciliśmy się do Niego w pokorze, aby usunął 
nasze braki.  

8. Zrobiliśmy listę osób, które skrzywdziliśmy i stali-
śmy się gotowi zadośćuczynić im wszystkim.  

9. Zadośćuczyniliśmy osobiście wszystkim, wobec 
których było to możliwe, z wyjątkiem tych przypad-
ków, gdy zraniłoby to ich lub innych.  

10. Prowadziliśmy nadal obrachunek moralny,  
z miejsca przyznając się do popełnianych błędów.  

11. Dążyliśmy poprzez modlitwę i medytację do coraz 
doskonalszej więzi z Bogiem, jakkolwiek Go poj-
mujemy, prosząc jedynie o poznanie Jego woli 
wobec nas, oraz o siłę do jej spełnienia.  

12. Przebudzeni duchowo w rezultacie tych Kroków, 
staraliśmy się nieść posłanie innym alkoholikom 
i stosować te zasady we wszystkich naszych po-
czynaniach. 

 
Uniwersalność programu polega na tym, że zamiast do 

alkoholu, można go równie dobrze odnieść do jakiegokol-
wiek innego uzależnienia, czy nawet do grzechu. Po prostu 

zamiast słowa alkohol wstawiamy problem, z którym nie 
potrafimy sobie sami poradzić i otrzymujemy w ten sposób 
program skrojony na miarę własnych potrzeb. 
        
    /Anonimowy Alkoholik/ 

 

Środki masowego prze-
kazu (Internet, telewizja, 
prasa, radio) odgrywają 
istotną rolę we współcze-
snym świecie. Można poku-
sić się o stwierdzenie, że 
kreują rzeczywistość. Często 
potrafimy określić pozytywny 
i negatywny wpływ mediów 
na nasze życie, ale czy do 
końca jesteśmy świadomi 
niebezpieczeństw? Czy kre-
owane przez media wzorce, 
często negatywne, trzeba 
bezkrytycznie przyjmować? 
Spróbujmy na łamach SE  
w kilku artykułach przyjrzeć 
się bliżej temu zjawisku. 

Pokolenie osób urodzonych po 
roku 1980 jest często nazywane „ge-

neracją Y” lub też „pokoleniem Y”. 
Jest to pierwsze pokolenie, które od 
wczesnego dzieciństwa i młodości do 
kontaktów społecznych używa przede 
wszystkim telefonów komórkowych, 
e-maili oraz błyskawicznej komunika-

cji internetowej. Z badań wynika, że 
młodzi ludzie spędzają średnio 72 
godziny w tygodniu na kontaktach 

przez komórkę i Internet. 
Wysyłanie listów elektronicz-

nych, surfowanie po stronach WWW, 

udział w grupach dyskusyjnych, ścią-

ganie plików, gry, robienie zakupów 
bez wychodzenia z domu – to tylko 

niektóre z możliwości, jakie oferuje 
sieć. Internet stanowiący źródło róż-

norodnych informacji, pomaga  

w pracy, nauce, rozwijaniu zaintereso-

wań. Dopóki przebywanie w sieci ma 
obiektywną i uzasadnioną przyczynę, 
to bez względu na ilość spędzanego  
w niej czasu, nie możemy mówić  
o uzależnieniu. Problem pojawia się  
z chwilą utraty kontroli nad czasem  

i sposobem użytkowania Internetu,  
a korzystający nie jest w stanie zacho-

wać rozsądnych granic. 
Konieczne jest krytyczne przyj-

rzenie się korzystaniu z Internetu 
przez dzieci i młodzież, które są 
szczególnie podatne na niebezpieczne 
nałogi. To oni spędzają najwięcej 
czasu w sieci i zwłaszcza dla nich 
Internet może nieść zagrożenie. 

Korzystając z szerokiej oferty, 
jakiej dostarcza nowoczesny sprzęt 
(telefony komórkowe i komputery) 

AA – czy może mi coś zaoferować? 

P U Ł A P K I    I N T E R N E T U  
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młodzi przyzwyczajają się do takiego 
sposobu spędzania czasu i niczym 
innym się nie interesują, co prowadzi 
do uzależnień przypominających 
uzależnienie od substancji psychoak-

tywnych. Zespół uzależnienia od 

Internetu (IAD – Internet Addiction 

Disorder) jest tak samo poważnym 
problemem społecznym jak alkoho-

lizm czy narkomania i zbiera coraz 

większe żniwo zwłaszcza wśród mło-

dzieży.  
Surfowanie po Internecie czy 

gry komputerowe stanowią niewąt-
pliwie atrakcyjną rozrywkę, która się 
nie nudzi, ale za to bardzo angażuje i 
wciąga. Komputer może być przez 
użytkownika traktowany jako swego 
rodzaju partner, wirtualny przyjaciel, 

który zawsze jest gotowy do zabawy  
i dostarczania nowych wyzwań i wra-

żeń. Wyniki badań dowodzą, że 25 % 
ludzi mających problemy uzależniło 
się w ciągu sześciu pierwszych mie-

sięcy korzystania z sieci! 

Z reguły dorośli zaczynają się 
niepokoić dopiero wtedy, gdy dziecko 
coraz trudniej oderwać od komputera. 
Sygnałem staje się fakt spędzania 
przed monitorem wielu godzin dzien-

nie (nawet całych dni i nocy), zanie-

dbywanie obowiązków zarówno do-

mowych jak i szkolnych, pozbawiając 
się przy tym kontaktu „twarzą  
w twarz” z rówieśnikami i światem 
rzeczywistym. 

Korzystanie z mediów elektro-

nicznych najczęściej nie jest przez 

nikogo nadzorowane, gdyż dorośli nie 
zawsze potrafią się nimi posługiwać,  
a jest to wręcz dla nich wygodne, 
gdyż mają złudne poczucie kontroli 
nad dzieckiem, które w sąsiednim 
pokoju siedzi przed komputerem.  

Z przeprowadzonych badań wynika, 
że 87 % rodziców wcale lub prawie 
wcale nie zabrania dzieciom ściągania 
plików muzycznych lub filmowych 
(co jest naruszeniem siódmego 
przykazania), a 72 % nie zabrania 

odwiedzania niektórych  stron WWW. 

Inną formą zagrożenia płyną-

cego z Internetu jest popularyzacja 

portali o charakterze agresywnym, 

epatującymi przemocą, śmiercią i de-

strukcją. Takie treści, z którymi 
młody odbiorca ma kontakt kilka 
godzin dziennie, mocno oddziałują na 
jego emocje, kształtując przy tym 
osobowość. Młodzież w ten sposób 
uczy się zachowań agresywnych  
i nieetycznych, zatraca wrażliwość, 
poczucie rzeczywistości, zmienia 
stosunek do innych i otoczenia. 

Szczególne niebezpieczne w tym 
względzie są gry, w których użytkow-

nik jest nie tylko obserwatorem aktów 
przemocy, lecz przede wszystkim ich 

wykonawcą. (dokładnie ten problem 
zostanie omówiony w następnym nu-
merze SE) 

Coraz więcej stron interneto-

wych zawiera szkodliwe psychicznie 

czy moralnie treści. Na czatach czy 

portalach społecznościowych niejed-

nokrotnie młodzi ludzie mogą się 
zetknąć z pedofilami, członkami 
groźnych sekt czy dealerami narkoty-

ków, podającymi się za zupełnie inne 
osoby. Anonimowość i możliwość 
„wkładania różnych masek” ułatwia 
dokonywanie wielu oszustw. Do naj-

częściej wymienianych odmian uza-

leżnienia od Internetu należą uzależ-

nienia od komunikacji cybernetycz-

nej. Młodzież nie rozmawia ze sobą  
w bezpośrednich kontaktach, tylko za 

pomocą komunikatorów, np. „gadu–
gadu”. Ciemną stroną Internetu jest 
dostęp do pornografii, materiałów 
promujących hazard, używki (coraz 
bardziej popularne tzw. „dopalacze”), 

broń, treści propagujące rasizm, itp. 
Wielogodzinne przebywanie 

przed monitorem może negatywnie 
wpłynąć na rozwój psychofizyczny 

dziecka: uszkodzenie wzroku, obcią-

żenie układu mięśniowo- szkieleto-

wego, które może spowodować m. in. 
bóle mięśni, zwyrodnienia kręgosłupa, 
zapalenie stawów, itp.  

Ludzie uzależnieni od mediów 
przestają być kreatywni. Dysfunkcja 

zachowań jest w tym przypadku od-

wrotnie proporcjonalna do wieku. 

W jaki sposób chronić dziecko 
przed niebezpieczeństwami związa-

nymi z technologią informacyjną? 
Odpowiedzią na to pytanie niech 
będzie kilka wskazówek: 
1. Ustaw komputer w widoczny 

miejscu, łatwo dostępnym dla 
wszystkich domowników (w żad-

nym wypadku nie w pokoju 

dziecka!!!) 

2. Naucz dziecko, aby nie podawało 
danych osobowych, ani nie uma-

wiało się z osobami poznanymi  
w Internecie bez Twojej zgody. 

3. Rozmowy na czatach powinny 

odbywać się pod Twoim nadzo-

rem. 

4. Powinieneś wiedzieć, jakie strony 
internetowe dziecko odwiedza  

i na jakich forach dyskusyjnych 

jest gościem. 
5. Ustal stałe zasady korzystania  

z komputera. Dziecko nie 

powinno godzinami przesiadywać 
przed monitorem!!! Szkoccy 

badacze określili normę dobową 
bezpiecznego posługiwania się 
komputerem przez dzieci: do 12 

roku życia nie dłużej niż 1 
godzinę; między 12 a 16 rokiem 

życia – najwyżej 2 godziny. 
6. Nie pozwalaj na instalowanie gier 

komputerowych pokazujących 
przemoc, agresję, drastyczne 
sceny. 

7. Zainstaluj na domowym 

komputerze programy filtrujące 
zasoby Internetu. Ograniczy to  

w dużym stopniu dostęp do treści 
niepożądanych. 

8. Konsekwentnie stosuj zasadę: 
najpierw obowiązki, potem kom-

puter.  

 

W najbliższej przyszłości przyj-
rzymy się dokładnie grom kompute-

rowym – „elektronicznemu LSD” 
 
               LR 

 
 
„Prasa dobra albo zła, kłamliwa względnie godna 

zaufania, niosąca zepsucie lub cnotę, w kraju wolnym jest 
wszechpotężna: jeżeli dobra, tworzy opinię publiczną, 
obyczaje, umacnia rodzinę i wychowanie; jeżeli zła, niszczy. 
Prasa ma moc obalania rządów; prasa buduje pokój albo 
wywołuje wojny …” 

      PIUS XII 

 

 

 

„Mass-media obejmujące swym zasięgiem wszystkie 
sfery ludzkiego życia nie tylko informują, uczą i bawią, ale 
przede wszystkim wywierają wpływ na sposób widzenia 
otaczającego nas świata, na nasz sposób myślenia  
i działania, jednym słowem kształtują nową mentalność” 

 
     Bp Jan Chrapek 
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Intencje 
mszalne 

Niedziela – 01.02.2009r. 
7.oo   W intencji emerytów i rencistów z Gotartowic 

8.3o +Aniela Pomykoł, 3 roczn, Maria Adamczyk, mąż 
Jan, Zofia Pomykoł, mąż Alfred(Bog) 

10.oo Do Op.B. z okazji 35 lat małż. Renaty i Stanisława 
Dziurok oraz 4 rocznicy urodzin wnuka Antosia  

i w intencji dzieci z rodzinami  z podz. za 

otrzymane łaski z prośbą o dalsze. Te Deum 

11.3o Do Op.B. z okazji 90 rocznicy urodzin Berty Polok 

z Bog. oraz o Boże błogosławieństwo dla całej 
rodziny z podz. za otrzymane łaski z prośbą  
o dalsze. Te Deum. 

16.oo +Maria Bober(Rasz) 

Poniedziałek – 02.02.2009r. – Święto 
                                                Ofiarowania Pańskiego 
7.oo Do Op.B. z okazji 75 rocznicy urodzin Marii Kuśka 

z Got. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze. 

Te Deum. 

10.oo +Maria Smołka, 13 roczn, mąż Franciszek 

15.3o +Paweł Pierchała, 12 roczn, żona Otylia (Bog) 

17.oo +Emil Romański, 10 roczn, żona Bronisława(Bog) 

Wtorek – 03.02.2009r. – Św. Błażeja, bp. i męcz. 
7.oo 1/+Regina Sobala, mąż Konstanty, Alfred 

Musiolik, Walenty Maciończyk(Bog) 
17.oo 1/+Maria i Jan Gembalczyk, rodziców i dziadków 

Środa – 04.02.2009r. 
7.oo 1/+Stefan Gąsior, rodzice Zofia i Antoni Gąsior, 

Józef Kuczera(Bog) 
17.oo 1/+Gertruda Motyka, 2 roczn(Bog) 

Czwartek – 05.02.2009r. – Św. Agaty, dziew.  
                                                                           i męcz. 

7.oo 1/Na cześć Chrystusa Najw. Arcykapłana za 
wszystkich biskupów, kapłanów, kleryków, 
zgromadzenia zakonne i o powołania kapłańskie  
i zakonne -  zamawiają Gotartowice. 

17.oo 1/Marta Karwot, 1 roczn 

Piątek – 06.02.2009r. – I-szy piątek, kolekta  
                                                                charytatywna 

7.oo 1/Wynagrodzenie za grzechy świata uczynione 
Najśw. Sercu P.J. i Niepokalanemu Sercu NMP 
oraz za członków Straży Honorowej NSPJ i ich 
opiekuna Ks. Józefa 

17.oo 1/ Do NSPJ w intencji rodzin wielodzietnych  

i czcicieli NSPJ 

 2/+Helena i Bolesław Gąsior, córka Janina(Bog) 

 

Sobota – 07.02.2009r. – I-sza sobota 
7.oo 1/+Ewald Buchalik, 4 roczn(Bog) 

17.oo 1/Do Niepokalanego Serca NMP – za parafian 

 2/+Ewa Kudyba, 4 roczn. 

Niedziela – 08.02.2009r. 
7.oo za parafian 

8.3o +Maria Sojka – 30-ty dzień(Got) 
10.oo Do Op.B. z okazji 80 rocznicy urodzin Walentego 

Frelicha z Bog. oraz w intencji dzieci z rodzinami  

z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze.  
Te Deum. 

11.30 Do Op.B. z okazji 80 rocznicy urodzin Doroty 

Marcisz z Raszowca z podz. za otrzymane łaski  
z prośbą o dalsze. Te Deum. 

16.oo Do Op.B. z okazji 65 rocznicy urodzin Anieli Sobik 

z Got. oraz w intencji dzieci z rodzinami z podz. za 

otrzymane łaski z prośbą o dalsze. Te Deum. 

Poniedziałek – 09.02.2009r. 
7.oo 1/+Anna Marcisz, mąż Józef, wnuk Tomasz 

 2/+Karol Bulanda, żona Teresa, rodziców z obu 
stron(Bog) 

17.oo 1/+Paweł Sobik, Marian Jurczyk(Bog) 
 2/+Kazimierz Benisz, żona Bronisława(Got) 

Wtorek – 10.02.2009r. – Św. Scholastyki, dziew. 

7.oo 1/+Zygfryd Konsek, Antoni Bernacki, Jan 

Śpiewok, żona Marta, córka Helena, 5 synów, 
synowa Łucja, Jan i Elżbieta Konsek, pokrew. 

 2/+Alojzy Matuszczyk, żona Maria, synowie  
i zięciowie(Bog) 

17.oo 1/+Józef Gembalczyk, żona Maria, Piotr Machulec, 
Florian Kukla, żona Maria, Bernadeta i Pelagia 
córki, ks. Antoni Brzózka, dusze w czyśćcu(Bog) 

 2/+Stanisław Mandel, Ryszard Mandel, 2 żony, 
Marta i Paweł Gąsior 

Środa –11.02.2009r. – wsp. NMP z Lourdes 

7.oo 1/+Konstanty Dziewior 

 2/+Henryk Kubański 
17.oo 1/+Bronisława i Joachim Pawlak 

 2/+Tomasz Szostek(Bog) 

Czwartek – 12.02..2009r.  
7.oo 1/+Gertruda Matuszczyk, mąż Antoni, Franciszka 

Matuszczyk 

 2+Alojzy Musioł, syn Jerzy(Bog) 
17.oo 1/+Alojzy i Magdalena Burda 

 2/+Wilhelm Gembalczyk, żona Albina(Bog) 

Piątek – 13.02.2009r. 
7.oo 1/+Łucja Zniszczoł, 12 roczn, mąż Paweł,  

syn Alojzy, 2 zięciów(Bog) 
17.oo 1/+Jan Mura, żona Helena(Rasz) 
 2/+Anna Dombek, mąż Karol, syn Stanisław(Got) 
 3/Do Op.B. z okazji 90 rocznicy urodzin Ryszarda  

Benisza z Got. z podz. za otrzymane łaski z prośbą  
o dalsze. Te Deum. 
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Sobota – 14.02.2009r. – Św. Cyryla, mnicha  
                                                             i Metodego, bp. 

7.oo 1/+Ryszard Kluger, 30-ty dzień 

 2/+Anna Wajsman – od koleżanek z pracy 

12.oo Ślub: Terkiewicz Katarzyna – Łabuda Artur 
13.oo Do Op.B. z okazji 25 lat małż. Gabrieli i Henryka 

Ciemięga z podz. za otrzymane łaski z prośbą  
o dalsze. Te Deum. 

17.oo 1/+Emilia i Emil Dronszczyk, rodziców z obu 
stron(Bog) 

 2/+Helena Sobik, mąż Ryszard(Bog) 

Niedziela – 15.02.2009r. 
7.oo za parafian 

8.3o +Alojzy Kula, rodziców z obu stron(Got) 
10.oo +Bronisława Sobik, mąż Ryszard, syn Jerzy, 

Bolesław Maszudziński, żona Weronika, 2 córki 
11.3o Do Op.B. z okazji 100 rocznicy urodzin Albiny 

Sobik z Got. oraz 45 lat małżeństwa Jerzego i Ireny 
Sobik i w intencji dzieci z rodzinami z podz. za 

otrzymane łaski z prośbą o dalsze. Te Deum. 

14.3o Chrzty i roczki: Daniel Pachowicz, Szymon Gruba, 

Julia Jobczyk, Seweryn Rybacki, Marta Zieleźny 

16.oo +Stanisław Strzyż, Stanisław Zybała, żona Józefa 

Poniedziałek – 16.02.2009r. 
7.oo 1/+Edward Kluger, żona Helena(Got) 
 2/+Jan i Maria Przeliorz, dziadków z obu stron(Got) 
 3/Do Op.B. z okazji urodzin Piotra z podz. za 

    otrzymane łaski z prośbą o dalsze. 

17.oo 1/+Lidia Mrozik, 1 roczn(Got) 

 2/+Janina Stasiak, w rocznicę urodzin(Bog) 

Wtorek – 17.02. 2009r. 
7.oo 1/+Justyn Zieleźny(Got) 
 2/+Jan Wencka, rodziców z obu stron(Bog) 
17.oo 1/+Alfred Winkler 

2/+Stanisław Hein(Bog) 

Środa – 18.02.2009r. 
7.oo 1/+Zofia Turczyk, 30-ty dzieeń 

2/intencja wolna 

17.oo 1/+Grzegorz Brachaczek, 1 roczn 

 2/+Alfred Torbicki, Jan Torbicki, żona Leokadia 

Czwartek – 19.02.2009r. 
7.oo 1/+Małgorzata Zimończyk, 10 roczn, Konstanty  

i Berta Kania, Konstanty i Maria Zimończyk,  
3 synów(Bog) 

17.oo 1/+Sabina Jurczyk – z okazji urodzin 

2/+Antoni Przeliorz, żona Franciszka, syn Andrzej, 
córka Róża, zięć Eugeniusz, synowa Helena, 

rodziców i krewnych z obu stron 

3/+Elżbieta Karwot, mąż Alojzy, syn Bolesław(Bog) 

Piątek – 20.02.2009r 
7.oo 1/Za żywych członków Różańca 

 2/+Józef Tlałka, Rozalia Tlałka, Władysław Hulbój 
17.oo 1/+Roman Kuśka(Got) 
 2/+Paweł Zimończyk, rodzice Emil i Maria(Bog) 

18.oo W intencji młodzieży przygotowującej się do 
sakramentu małżeństwa 

Sobota – 21.02.2009r. 
7.oo 1/+Emil Motyka, żona Franciszka, Franciszek 

Zimończyk, żona Karolina, Wincenty Motyka, żona 
Marta, pokrew(Bog) 

2/+Krystyna Borowicz, Józef Motyka, żona Marta, 

Olga Motyka, pokrew.(Bog)  

17.oo 1/+Pelagia Oleś, mąż Konstanty, ++rodziców,  
2 zięciów 

2/+Stanisława i Wincenty Adamski, 3 synów, 
pokrewieństwo Adamski, Biczysko, 
Jędrzejczyk(Bog) 

Niedziela – 22.02.2009r. 
7.oo za parafian 

8.3o + Maksymilian Brych, 30-ty dzień (Bog) 
10.oo za ++ z rodzin Raniszewski, Reginek, Nijakowski  

i Mazur 

11.3o Do Op.B. z okazji 90 rocznicy urodzin Gertrudy 

Morgała z Got.  z podz. za otrzymane łaski z prośbą 
o dalsze. Te Deum. 

16.oo   intencja wolna 

Poniedziałek – 23.02.2009r. – Św. Polikarpa, bp.  
                                                                           i męcz. 
7.oo 1/intencja wolna 

 2/intencja wolna 

17.oo 1/+Wiesława Musioł, 1 roczn(Kop) 
 2/+Róża Korduła(Bog) 

Wtorek – 24.02.2009r. 
7.oo 1/intencja wolna 

 2/intencja wolna 

17.oo 1/+Helena Pawliczek, mąż Józef, córka Bronisława, 
zięć Józef, syn Gerard, zięć Robert 

 2/+Leon Kucharczyk, rodziców z obu stron(Bog) 

Środa – 25.02.2009r. – Popielec 
7.oo 1/+Berta Ochojski, mąż Roman, rodziców, 

pokrew.(Rasz) 

15.3o intencja wolna 

17.oo 1/+Alojzy Juraszczyk, 1 roczn(Bog) 

2/+Jan Kampczyk, rodziców z obu stron, rodzeństwo, 
Helena Fudala(Bog) 

Czwartek – 26.02.2009r. 
7.oo 1/+Stanisław Sobik, rodziców z obu stron(Bog) 
 2/W intencji rodziny Zimończyk 

17.oo 1/+Felicyta Oleś, 1 roczn(Bog) 

2/+W intencji Apostolatu Maryjnego i Akcji 

Katolickiej 

Piątek – 27.02.2009r. 
7.oo 1/intencja wolna 

 2/intencja wolna 

17.oo Msza wspólna: 
 +Alojzy Gorzawski, Helena Gorzawska, syn Jan 

 +Irena Rabiej, 1 roczn 

 +Emil Kopiec, 21 roczn(Kop) 

 +Józef Front, żona Jadwiga 

 +Ryszard Lachowski, 3 roczn 

 +Genowefa Niemiec, mąż Wawrzyniec(Got) 
 +Zofia Culic, Józef Raczkowski(Bog) 
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+Sylwester Liszka, żona Waleska, 2 synów, wnuczka 
Ewa 

 +Henryk Musiolik, Maksymilian Marczyk 

 +Halina Piekut, Helena Piekut 

+Marta Sobik, mąż Roman, córka Anna, rodziców  
z obu stron(Got) 

 +Emilia Kuś, mąż Karol, syn Edward(Bog) 
+Ema Klimek, mąż Florian, Waleska Dziwoki,  
mąż Robert 

 +Janina Siwczak  - z okazji urodzin, mąż Stanisław 

+Roman Juraszczyk, żona Berta, zięć Jerzy 
Gorol(Got) 

+Teofil Rojek, 2 roczn, rodziców z obu stron, wnuk 
Tomasz(Bog) 

+Celestyna Mieszczak – od szwagra Władka  
z rodziną z Bielska 

+Bronisława Janowicz, 8 roczn, mąż Zygmunt, 
Stanisława Janowicz, mąż Antoni, Łucja Śmiatek, 
mąż Henryk, Zofia Garbocz, mąż Jan 

+Franciszka i Teodor Kempny, rodziców(Got) 
+Paweł Wiaterek, żona Paulina, Brunon Sobik, żona 
Zofia, dusze w czyśćcu cierpiące(Got) 
+Hubert Sobik, żona Anastazja Sobik, Antoni 
Wengerski, żona Franciszka 

+Wincenty Kula, żona Marta, Elżbieta Kula 

+Robert Musiolik 

+Jan Dworok, Franciszka żona, córka Bronisława, 
syn Ludwik, rodziców z obu stron 

+Antoni Gajda, żona Aniela, Dionizy Maciończyk 

+Osfald Śliwa, 26 roczn 

+Apolonia Łaszczewska, Gertruda Zając, mąż 
Zygfryd, dziadków z obu stron, za ++ z rodzin Zając, 
Świder, Łaszczewski, Kuczera, Lisiak, Stanisława 
Godzina, mąż Czesław, za ++ Swatów, sąsiadów, 
znajomych, za ++ z pokrewieństwa 

+Małgorzata Zimończyk, Gabriela Piechaczek 

+Gertruda Kobyłka – od sąsiadek 

+Irena Knop, mąż Jan(Bog) 
+Regina Skiba, mąż Leopold, zięć Oskar 

+Bronisława i Wilhelm Maciończyk, synowie Hubert 
i Dionizy, synowa Aniela, Karol i Marta 

Kuczera(Got) 

+Franciszka Szymura, mąż Józef 
+Zygmunt Konsek(Got) 

+Marta Kula – od Świeckiej Rodziny 
Franciszkańskiej 
+Maria i Adam Cyroń, rodzice, Józef Sobik, 
Małgorzata i Gerard Maciejczyk(Bog) 

+Zygmunt Torbicki, rodziców z obu stron, Helena  
i Kazimierz Szweda 

+Albina i Walenty Henich, Maria i Emil 

Konsek(Got) 

+Albert Pustołka, synowie Mirosław  
i Aleksander(Got) 

+Zofia Turczyk – od sąsiadów zamiast kwiatów 

+Gertruda Dziwoki, synowa Gabriela, rodziców 

+Józef Kuziel 
+Maria Sztajer, mąż Edward, syn Ryszard 

 

 

Sobota – 28.02.2009r. 
7.oo 1/+Anna Gembalczyk, mąż Robert, rodziców z obu 

stron(Got) 

 2/+Jan Fojcik, 5 roczn(Bog) 

17.oo 1/+Rufin Gawlik, zięć Piotr Szymiczek(Bog) 

2/+Jerzy Dziwoki(Bog) 

Niedziela – 01.03.2009r. 
7.oo +Krystyna Zniszczoł, 15 roczn. 
8.3o za parafian  

10.oo +Jan Nogły(Bog) 
11.3o Do Op.B. z okazji 85 rocznicy urodzin Heleny Stajer 

z Bog. oraz w intencji dzieci z rodzinami z podz. za 

otrzymane łaski z prośbą o dalsze. Te Deum.. 
16.oo 1/+Tadeusz Swajda, rodzice Helena i Stefan,  

2 córki, 3 synów, Maria i Franciszek Trybuś(Bog) 

 2/+Anna i Wincenty Mura(Bog) 

Poniedziałek – 02.03.2009r. 
7.oo 1/+Wincenta Kucz, mąż Franciszek, Zenon 

Lewandowski 

 2/intencja wolna 

17.oo 1/+Maria Juraszczyk, mąż Alojzy, Berta Buchalik, 
mąż Franciszek(Bog) 

 2/+Róża Korduła, za ++ z rodzin Korduła  
i Budny(Bog) 

Wtorek – 03.03.2009r. 
7.oo 1/intencja wolna 

 2/intencja wolna 

17.oo 1/+Alojzy Gorol, 1 roczn(Got) 

 2/+Alfred Piontek, rodziców(Bog) 

Środa – 04.03.2009r. – Św. Kazimierza  
                                                                    Królewicza 

7.oo 1/+Karol Hajzyk, dziadków(Bog) 
2/Do Op.B. z okazji urodzin Jana Hajzyka z Bog  

z podz. za otrzymane łaski z prośbą  o dalsze. 

17.oo 1/+Kazimierz Słapa – z okazji imienin 

 2/+Kazimierz Janiczek(Rasz) 

Czwartek – 05.03.2009r. – I-szy czwartek 
7.oo 1/Na cześć Chrystusa Najw. Arcykapłana za 

wszystkich biskupów, kapłanów, kleryków, 
zgromadzenia zakonne i o powołania kapłańskie  
i zakonne – zamawiają Boguszowice 

 2+Emil Karwot(Bog) 

17.oo 1/+Jan Dziurok, Jan Gołyszny, żona Waleska 

2/+Otylia Matuszczyk, mąż Wilhelm, rodziców z obu 
stron(Bog) 

Piątek – 06.03.2009r. –  I-szy piątek, kolekta  
                                                                charytatywna 

7.oo 1/+Alojzy Sobik, 28 roczn, żona Janina, Leon Sobik, 
Franciszek i Helena Lubszczyk(Bog) 

2/+Franciszek Buchalik, żona Maria, syn Albert, 
rodziców, dziadków z obu stron, Małgorzata 
Zimończyk(Bog) 

17.oo 1/W intencji rodzin wielodzietnych i czcicieli NSPJ 

 2/+Berta Waliczek, mąż Józef, wnuk Arkadiusz 
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Sobota – 07.03.2009r. – I-sza sobota 
7.oo 1/Do Niepokalanego Serca NMP – za parafian 

2/+Maria i Wiktor Szewczyk, Jan, Edward i Ignacy 

synowie, dziadków z obu stron(Bog) 
17.oo 1/+Marek Gruszka, 2 roczn(Got) 

 2/+Henryk Wilczek, 2 roczn(Bog) 

Niedziela – 08.03.2009r. 
7.oo 1/Za członków Świeckiej Rodziny Franciszkańskiej, 

którzy w I kwartale obchodzą swoje urodziny 

8.3o +Alojzy Kirsek(Rasz) 

10.oo +Aniela Kujawa, 1 roczn 

11.3o Do Op.B. z okazji 18 rocznicy urodzin Gabrieli 

Stronczek z podz. za otrzymane łaski z prośbą  
o dalsze. 

16.oo +Marta Wowra, mąż Józef, córka Krystyna, dusze  
w czyśćcu cierpiące(Rasz) 

 

 
Przygotowała pani Kornelia Mokry 

 
 

 
 

Kronika parafialna 
Chrzty: 

Kacper Olczak, Paulina Adamowicz, Zuzanna 

Szymura, Julia Lisinska, Kamil Sitko, Patryk 

Smyczek, Maurycy Wojtasiak, Karol Okła, Lilly 
Kotlarz, Mikołaj Stanek, Adrian Knapek, Małgorzata 
Poręba, Wiktoria Wiaterek, Szymon Szymura, Emilia 
Duda, Mateusz Pawela, Malwina Zimończyk 
 

Śluby: 

Jesiomkowski Dawid – Sobik Michalina 

 

Pogrzeby: 

Mucha Walenty  09.07.1941 – 12.12.2008r. 

Kula Helena   13.05.1914 – 14.12.2008r. 

Kula Marta   22.06.1906 – 14.12.2008r. 

Śpiewok Rajmund  27.03.1939 – 18.12.2008r. 

Skiba Stanisław  14.10.1951 – 28.12.2008r. 

Kacprzak Joanna  17.06.1920 – 28.12.2008r. 

Ochojska Róża  01.07.1946 – 01.01.2009r. 

Sojka Maria   01.05.1927 – 07.01.2009r. 

Kluger Ryszard  06.07.1906 – 13.01.2009r. 

Hanowska Sabina  10.09.1933 – 13.01.2009r. 

Węgrzyk Jerzy  30.07.1941 – 15.01.2009r. 

Turczyk Zofia  02.05.1941 – 15.01.2009r. 

Brych Maksymilian 27.08.1933 – 21.01.2009r. 

 

 
 

Przygotowała pani 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, wtorek, czwartek i piątek: 8.00-12.00 
 środa: 15.00-17.00 
kancelaria w lipcu i sierpniu: 
 poniedziałek i piątek: 8.00-12.00 
 środa: 15.00-17.00 
Protokoły przedślubne 
 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 8 marca 2009 r. 

Materiały przeznaczone do druku  
w numerze marcowym proszę przesyłać  

w wersji elektronicznej  
lub dostarczyć w formie papierowej  
najpóźniej do dnia 27 lutego 2009 r. 

 
 

Telefony kontaktowe w sprawie Domu 
Pogrzebowego: 

 

Pan Hubert Figas:   tel. dom.  032- 42 20 468     
tel. kom.  0511 076 934 

 

Całodobowy Zakład Pogrzebowy STYX:    
032- 42 20 361,   tel. kom. 0601 530 578 
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Zmarł ksiądz  
Rufin Sładek 

 

21 stycznia 2009 roku zmarł  
w 46 roku kapłaństwa ksiądz Rufin 
Sładek, były proboszcz parafii  
św. Stanisława Kostki w Giszowcu.  
Na zdjęciu obok (w środku)  
ks. Sładek przewodniczy uroczystej 
sumie odpustowej w 2007r. w 
naszej wspólnocie. 

 
Wspomnienie o zmarłym kapłanie 
– czytaj str. 7 – 8 
 

 

Jasełka w SP 16  
w Boguszowicach 
 
 
Tradycyjnie przed okresem Bożego Na-
rodzenia dzieci ze Szkoły Podstawowej  
nr 16 przygotowały jasełka, które 
przedstawiły całej społeczności szkolnej. 
 
 

 

 
 

 
Nowo ustanowieni animatorzy z Boguszowic: Paweł Brzęczek, Sebastian Jasiński, Jacek Korduła i Roman Lazar 
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Róże  
Różańcowe 
 
 

W czwartą niedzielę Adwentu  
21 grudnia 2008 r. swoje 
spotkanie opłatkowe z księdzem 
opiekunem w domu parafialnym 
przeżywały zelatorki Żywego 
Różańca. 
 

 
 
 

Straż Honorowa 
NSPJ 
 

Straż Honorowa Najświętszego 
Serca Pana Jezusa swoje spotkanie 
opłatkowe rozpoczęła od adoracji 
Jezusa w betlejemskim żłóbku we 
wtorek 13 stycznia. 

Koło Emerytów z Boguszowic 
na swoim spotkaniu opłatkowym i kolędzie 6 stycznia 

 

 

 

  

  



serce ewangelii 27 

Boguszowickie 
spotkanie 
seniora 
 
Ponad 170 os ób zebrało się  
w sobotę 10 stycznia na trady-
cyjnym spotkaniu seniora zor-
ganizowanym przez Radę 
Dzielnicy Boguszowice Stare. 
 

Czytaj str. 16 – 17 
 
 
 
 

Kolędowanie przy żłóbku 
         uczniów z SP 16 
 

W niedzielę 11 stycznia uczniowie Szkoły Podstawowej  
nr 16 w ramach nieszporów kolędowali przy żłóbku. 
Uzdolnione muzycznie dzieci śpiewały i grały na różnych 
instrumentach. – czytaj str. 12 – 13 
 

„Serce Ewangelii” miesięcznik parafii  
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa 

w Rybniku - Boguszowicach + Redaktor 
prowadzący: Lucjan Rugor + Adres 

redakcji: probostwo, ul. Małachowskiego 38,  
44-251 Rybnik-Boguszowice,  

tel. 42-20-322 +  
e-mail: serce_ewangelii@op.pl + Internet: 

www.nspj-boguszowice. katowice. opoka.org.pl 
+ Nakład: 1.400 egz. 

ofiara za gazetkę 
3,00 zł 
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