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 „Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony, na wieczne czasy bądźże pozdrowiony. Gdzie Bóg Król świata 
 całego dokonał życia Swojego.” 

 
  

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Wspomnienie  
o ks. Podleskim  

 
O nieprzeciętnym kapłanie, który 
swoją postawą poświęcenia się 
ludziom chorym i starszym dawał 
piękne świadectwo wiary 

– czytaj str. 4 – 5  
          

Rekolekcje 
wielkopostne 

 
Tegoroczne rekolekcje w naszej 
parafii poprowadzi ks. dr Bernard 
Rak. Szczegółowy harmonogram 
dni rekolekcyjnych na                        
                                       – str. 8 

Święte Triduum 
Paschalne 

 
Niech nie zabraknie nas na ce-
remoniach Wielkiego Czwartku, 
Wielkiego Piątku i Wielkiej So-
boty 
                     – czytaj str. 9 – 10 
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Dzieci Maryi 
w Cieszynie  
 
28 lutego wspólnota Dzieci Maryi 
pojechała do Cieszyna, by od-
wiedzić byłą animatorkę,  
a obecną postulantkę Anię 
Eckert, która od końca sierpnia 
przebywa w Domu Generalnym 
Sióstr Elżbietanek Cieszyńskich, 
gdzie rozpoczęła formację za-
konną 
 
  – czytaj str. 12 
 
Dzieci Maryi z wizytą w Betanii 
 
 

 
 
i podczas spaceru po Cieszynie przy 
rotundzie pw. św. Mikołaja 

 

Ministrancki kulig 
 
Ministranci naszej parafii mieli radość 
skorzystania z uroków zimy na k uligu, 
który odbył się 21 lutego, dzięki życzli-
wości pana Zniszczoła i pana Stoszko, 
dziadka dwóch naszych ministrantów. 
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Dzień 8 marca może stanowić niezłą pro-
wokację ku temu, aby poróżnić się w rozmo-
wie na temat pochodzenia tego święta, jego 
sensu i sposobu przeżywania. Można przy-
wołać różne wspomnienia z epoki, która tak 
naprawdę nie do końca przeminęła. Niektórzy 
będą przypominać o mężu, który właśnie  
w tym dniu wracał „chwiejnym krokiem”  
do domu, by obdarzyć swoją żonę złamanym 
po drodze goździkiem i wątpliwej jakości 
formą uczuć. Ulegając więc prowokacji tego 
dnia, życzymy kobietom napotkanym  
na naszej drodze szczerych codziennych 
uczuć, radości i kwiatów, którymi na co dzień 
stawać się będą słowa płynące z ust 
najbliższych i szczerze kochających. 

A za naszym Wielkim Rodakiem powta-
rzamy: 

Dziękujemy ci, kobieto – matko, która w swym 
łonie nosisz istotę ludzką w radości i trudzie jedynego 
doświadczenia, które sprawia, że stajesz się Bożym 
uśmiechem dla przychodzącego na świat dziecka, 

przewodniczką dla jego pierwszych kroków, oparciem 
w okresie dorastania i punktem odniesienia na dalszej 
drodze życia. 

Dziękujemy ci, kobieto – małżonko, która niero-
zerwalnie łączysz swój los z losem męża, aby poprzez 
wzajemne obdarowywanie się służyć komunii i życiu. 

Dziękujemy ci, kobieto – córko i kobieto – sio-
stro, która wnosisz w dom rodzinny, a następnie  
w całe życie społeczne bogactwo twej wrażliwości, 
intuicji, ofiarności i stałości. 

Dziękujemy ci, kobieto pracująca zawodowo, za-
angażowana we wszystkich dziedzinach życia spo-
łecznego, gospodarczego, kulturalnego, artystycznego, 
politycznego, za niezastąpiony wkład, jaki wnosisz w 
kształtowanie kultury zdolnej połączyć rozum i uczu-
cie, w życie zawsze otwarte na zmysł „tajemnicy”,  
w budowanie bardziej ludzkich struktur 
ekonomicznych i politycznych. 

Dziękujemy ci, kobieto konsekrowana, która na 
wzór największej z kobiet, Matki Chrystusa Słowa 
Wcielonego, otwierasz się ulegle i wiernie na miłość 

Bożą, pomagając Kościołowi i całej ludzkości dawać 
Bogu „oblubieńczą” odpowiedź, wyrażającą się  
w przedziwnej komunii, w jakiej Bóg pragnie pozosta-
wać ze swoim stworzeniem. 

Dziękujemy ci, kobieto, za to, że jesteś kobietą! 
Zdolnością postrzegania cechującą twą kobiecość 

wzbogacasz właściwe zrozumienie świata i dajesz 
wkład w pełną prawdę o związkach między ludźmi. 

(Z Listu do kobiet A Ciascuna Di Voi,  Ojca 

Świętego Jana Pawła II na IV Światową 
Konferencję o Kobiecie w Pekinie w 1995 roku) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M Ó J  D Z I E Ń  
 

Gdy rano się budzę i otwieram oczy 
Spoglądam w okno, jaki tam dzień. 

Ubieram się szybko, lodówkę otwieram 
By zrobić śniadanie – jak zwykle, co dzień. 

Później sprzątanie, odkurzanie, zmywanie – 
czasu brak na rozmyślanie. 

Bo ten zegar bez litości pokazuje czasu bieg, 
Przecież obiad być powinien, głodny przyjdzie 

każdy człek. 
No a potem jeszcze pranie, mycie okien, 

cerowanie, szycie, zakupy, prasowanie!!! 
Uff – nie, dosyć moje panie! 

Gdzie zapłata? Gdzie uznanie? 
A gdy przyjdzie pan i władca, w kąty rzucasz 

dalszą pracę, 
by jedzenie podać panu, 

Bo z nim trzeba wyjść na spacer 
Myślisz sobie – „Boże drogi, przecież tak mnie bolą nogi. 

Bolą nogi, bolą ręce – nie wytrzymam w tej udręce” 
Lecz ubierasz się, wychodzisz (by to mieć już poza sobą). 

A twój pan zadowolony bawi Ciebie swą rozmową, 
A ty myślisz już o łóżku, 
O tym, co Cię jutro czeka, 

Co znów zrobisz na śniadanie 
- taki to już los człowieka!!! 

I tak kończy się dzień kobiet, które są przepracowane, 
Które nawet w dniu „Dnia Kobiet” są przez Państwo 

zapomniane. 

                                                Maria Ignacek 

Zamiast życzeń … od proboszcza 
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Zima w tym roku przebiega bez większych sen-
sacji jednak nieco bardziej zaznaczyła swoją obecność 
niż w czasie dwóch ostatnich lat. Pewnej próbie został 
również poddany nasz system grzewczy podtrzymu-
jący wystarczającą temperaturę we wnętrzu kościoła. 
Wentylatory, nagrzewnice i filtry pracują przez 24 go-
dziny na dobę przy temperaturze na piecu w granicach 
60 -70 stopni. Miała jednak miejsce usterka, która za-
kłóciła płynność w ogrzewaniu naszej świątyni. Za-
równo projektant, wykonawcy jak i firmy obsługujące 
urządzenia sterujące oraz zajmujące się wymianą fil-
trów w nagrzewnicy „Ventus” nie zabezpieczyli urzą-
dzenia przed kurzem oraz przed bardzo niebezpiecz-
nym dla całego systemu grzewczego przegrzaniem 
kotła. Awaria polegała na przerwie w dopływie prądu, 
przegrzaniu pieca i w końcu na trwałym uszkodzeniu 
(z koniecznością wymiany) falownika sterującego na-
grzewnicą. Obecnie trwają przygotowania do istotnego 
przedsięwzięcia, jakim będzie podłączenie ogrzewania 
Domu Parafialnego pod kocioł węglowy znajdujący się 
w kościele. Będzie to najlepsza forma zabezpieczenia 
całego systemu przed zgubnym i niebezpiecznym  
w skutkach przegrzaniem. Płynność w przepływie 
wody grzewczej można będzie podtrzymać,  
w przypadku nagłego braku prądu, urządzeniem 
akumulatorowym podtrzymującym przez kilka godzin 
pracę pomp wodnych. W efekcie może nastąpić 

ogrzanie w Domu Parafialnym tych pomieszczeń,  
w których dotychczas było zimno ze względu na 
wysoki koszt ogrzewania gazowego. Chociaż montując 
trzy lata temu nowy piec w kotłowni kościelnej 
myśleliśmy o połączeniu się z probostwem to jednak 
ostatni rachunek za gaz na nowej farze w miesiącu 
styczniu (3300 zł) - stał się poważną inspiracją  
i przyśpieszył sprawę przeróbki. 

Razem z pierwszymi powiewami wiosny zaist-
niały możliwości rozpoczęcia prac na naszych obiek-
tach parafialnych. Chociaż pojawiła się już pierwsza 
firma na dachach naszych „starych zabudowań”, to 
dopiero z utrwaleniem się wiosennej aury rozpoczną 
się prace dotyczące remontu dachów, odbudowy ko-
minów, zastosowania izolacji i wymiany dachówek na 
starej farze.  

Jest jeszcze wiele innych wątków gospodarczych, 
które warto by poruszyć, lecz przyjdzie na nie czas  
w następnym numerze SERCA.  

 
Z poważaniem wobec wszystkich zainteresowa-

nych i służących jakąkolwiek pomocą 
 

    Szczęść Boże — proboszcz 
 

Był to wrześniowy wie-
czór 1979 roku. Do auli kon-
ferencyjnej w budynku Wyż-
szego Śląskiego Seminarium 
Duchownego w Krakowie 
wszedł ks. Czesław Podleski. 
Jako alumni rozpoczynający 
swoją formację do kapłań-
stwa i trwające siedem lat (z 
przerwą na rok pracy fizycz-
nej) studia teologiczne wie-
dzieliśmy już, że jest to jeden 
z ojców duchownych, który 
przez ten czas będzie miał 
nam coś do powiedzenia. 
Ojciec duchowny w semina-
rium to oprócz księdza rek-
tora, jego zastępcy, prefek-
tów odpowiedzialnych za 
dyscyplinę i ekonoma semi-
naryjnego zwanego groźnie 
„prokuratorem” – osoba 

szczególna. Widzi się go jak 
sprawuje Eucharystię, głosi 
homilie, konferencje forma-

cyjne, spowiada i przepro-
wadza rozmowy w trybie cy-

klicznym lub wtedy, gdy  
kandydat do kapłaństwa za-
puka do jego drzwi. Jest 
zawsze dyspozycyjny i obo-
wiązuje go ścisła tajemnica, 
jak każdego spowiednika. 
Można mieć do niego pełne 
zaufanie. Nie bierze udziału  
w głosowaniu jakie przepro-
wadzają pozostali przełożeni, 
na czele z Rektorem, by za-
decydować o dalszych lo-
sach kandydata – alumna. 
Ojciec Podleski – bo tak na-
zywaliśmy naszego ojca du-
chownego, który razem z ks. 
dr Michałem Kaszowskim 
pełnił tę funkcję -  był kapła-
nem nieprzeciętnym. Wnosił 
w każdą relację i spotkanie  
z nim wiele spokoju, radości  
i ciepła. Uśmiechał się  

Z kącika gospodarczego i nie tylko… 
 

WSPOMNIENIE o ks. Czesławie Podleskim 
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w szczególny sposób  
i swoją postawą dawał 
piękne świadectwo wiary  
i zachęcał całym sobą do mo-
dlitwy i pozytywnej odpowie-
dzi Jezusowi na Jego we-
zwanie. Dlatego „za plecami” 
mówiliśmy o Nim - „Cukierek 
idzie”. Nie jeden z naszych 
parafian, szczególnie cho-
rych, słuchał Jego słów pły-
nących na falach radiowych 
czy też czytał tak bardzo 
związane z Nim „Apostolstwo 
chorych”. Poważną część 
swojego czasu poświęcił 
ludziom starszym i chorym. 
Dlatego pięknym i ciekawym 
znakiem jest to, że Bóg 
zabrał Go do wiecznej 
szczęśliwości 11 lutego,  
w liturgiczne wspomnienie 
Matki Bożej z Lourdes i zara-
zem XVII Światowy Dzień 
Chorego, ustanowiony przez 
Sługę Bożego Jana Pawła II.  

W nawiązaniu do tych 
doświadczeń osobom zainte-
resowanym przedstawiam na 
podstawie materiałów na-
szego katowickiego Kościoła 
życiorys i ważniejsze fakty 
świadczące o bogactwie ży-
cia śp. Ks. Czesława Podle-
skiego. 

Urodził się 23 sierpnia 1934 r.  
w Świętochłowicach-Zgodzie jako 
syn Józefa i Florentyny zd. Gwóźdź. 
Ochrzczony został 2 września tegoż 
roku w kościele św. Józefa w Zgo-
dzie. Pierwszy raz przystąpił do Ko-
munii św. 29 czerwca 1945 w kościele 
Wniebowzięcia NMP w Chorzowie 
Batorym. Bierzmowany został w 1947 
w Zgodzie. Naukę w szkole po-
wszechnej zaczął w Chorzowie Bato-
rym, a potem kontynuował w Szkole 
Powszechnej nr 2 w Świętochłowi-
cach. W 1948 wstąpił do ósmej klasy 
Szkoły Ogólnokształcącej stopnia 
podstawowego i licealnego w Święto-
chłowicach. Był ministrantem. W 
szkole należał do Koła Sportowego.  

Po zdaniu w 1952 egzaminu doj-
rzałości wstąpił do Śląskiego Semina-
rium Duchownego w Krakowie. Stu-
dia rozpoczął na Wydziale Teologicz-
nym UJ. Po zlikwidowaniu w 1954 

tego Wydziału studia były w Semina-
rium Duchownym. Święcenia diako-
natu przyjął z rąk biskupa koadiutora 
Herberta Bednorza w kaplicy Ślą-
skiego Seminarium Duchownego w 
Krakowie 10 kwietnia 1957. Ten też 

biskup udzielił mu 14 sierpnia tegoż 
roku w kościele św. Ludwika Króla  
i Wniebowzięcia NMP w Panewni-
kach święceń prezbiteratu.  

Ks. Czesław Podleski był wika-
riuszem w parafii św. Józefa w Kale-
tach-Jędrysku (od 30 sierpnia 1957),  
a następnie w parafii śś. Apostołów 
Piotra i Pawła w Katowicach (od 30 
sierpnia 1962). 7 września 1968 został 
mianowany rekolekcjonistą diecezjal-
nym w Domu Prowincjalnym Sióstr 
Służebniczek w Panewnikach. 

Od 31 sierpnia 1971 pracował  
w parafii św. Katarzyny w Jastrzębiu 
Górnym, najpierw jako wikariusz 
ekonom, a od 11 października tegoż 
roku jako proboszcz. Były to czasy 
intensywnej rozbudowy Jastrzębia 
Zdroju. Kościół św. Katarzyny nie 
zdołał pomieścić gwałtownie zwięk-
szającej się liczby parafian. 

 Ks. Czesław Podleski w ob-
szernej stodole urządził w 1972 ka-
plicę śś. Apostołów Piotra i Pawła, 
zapoczątkował odprawianie nabo-
żeństw w kaplicy przydrożnej św. 
Jana Nepomucena, położonej w po-
bliżu budowanego osiedla. Przyczy-
niło się to do uzyskania zgody na 
wybudowanie nowego kościoła. 

14 sierpnia 1974 ks. Podleski 
został mianowany ojcem duchownym 
w WŚSD. W roku 1980 uzyskał na 
Wydziale Teologicznym KUL stopień 
doktora teologii pastoralnej na pod-
stawie pracy: "Model prezbitera die-
cezjalnego - studium pastoralne na 
przykładzie diecezji katowickiej". 

Od 1 lipca 1982 był wikariu-
szem ekonomem parafii śś. Aposto-
łów Piotra i Pawła w Katowicach,  
a od 15 października tegoż roku pro-
boszczem tej parafii. W 1986 Konfe-
rencja Plenarna KEP powierzyła mu 
funkcję Sekretarza „Apostolstwa 
Chorych”. Biskup katowicki Damian 
Zimoń, w porozumieniu z Prymasem 
Polski kard. Józefem Glempem,  
z dniem 23 listopada 1986 mianował 
ks. Podleskiego Sekretarzem Ogólno-
polskim „Apostolstwa Chorych”.  
Z tym urzędem związana była funkcja 
redaktora miesięcznika „Apostolstwo 
Chorych”. Pełnił te zadania do 2001. 

Inne funkcje i zadania, które 
wypełniał ks. Podleski w różnych 
okresach swojej posługi kapłań-

skiej:  

 pomocnik ojca duchownego kapła-
nów roczników 1967 i 1968, 

 członek Komisji ds. Duchowień-
stwa I. Synodu Diecezji Katowic-
kiej i Komisji ds. Przekazu Ewan-
gelicznego – Podkomisja Kazno-
dziejska, 

 wykładowca w WŚSD (1974 - 
2001), 

 wykładowca teologii pastoralnej  
i laikatu na Eksternistycznym Stu-
dium Teologicznym Wydziału 
Teologii KUL w Katowicach – do 
2001, 

 dyrektor Unii Apostolskiej  
w diecezji katowickiej, 5 listopada 
1984, 

 asystent kościelny zespołu przygo-
towującego w Rozgłośni Pol-
skiego Radia w Katowicach audy-
cje dla chorych (6 września 1990), 

 duszpasterz „Hospicjum”  
(24 marca 1993), 

 cenzor książek (15 listopada 
1995), 

 ojciec duchowny kapłanów de-
kanatu Katowice-Śródmieście 
(2004 do śmierci), 

 ojciec duchowny kapłanów ar-
chidiecezji katowickiej (2005-
2008). 

 
Przewodniczący Komitetu ds. 

Radia i Telewizji przyznał Ks. Cze-
sławowi Podleskiemu nagrodę za 
wznowienie cyklu audycji dla chorych 
pt. „Gdzie miłość wzajemna”  
(11 stycznia 1991). 

W roku 1992 został mianowany 
kapelanem Jego Świątobliwości. 
(prałatem) 

W 2001 zamieszkał w Domu 
Księży Emerytów w Katowicach.  

Zmarł 11 lutego 2009 w szpi-
talu w Krakowie w 75 roku życia  
i w 52 roku kapłaństwa. Pogrzeb 
odbył się w katedrze Chrystusa 
Króla w Katowicach w niedzielę  
15 lutego 2009 r. o godz. 15.00. 

Wieczny odpoczynek racz mu 

dać, Panie... Z wyrazami szacunku  
i pamięci  
 

Ks. Krzysztof Błotko  
        – proboszcz. 
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Siedemdziesiątnica, czyli 
dziewiąta niedziela przed 
Wielkanocą, kładzie kres ra-
dościom gwiazdkowym i we-
sołemu "Alleluja", a dzieło 
odkupienia przedstawia się 
duszy naszej ze swej najpo-
ważniejszej strony. Okres 
Wielkiego Postu jest czasem 
przygotowania na święta 
wielkanocne. W pierwszych 
wiekach chrześcijaństwa 
okres ten trwał czterdzieści, 
pięćdziesiąt, sześćdziesiąt 
albo i siedemdziesiąt dni. 
Dopiero w szóstym wieku 
papież Grzegorz Wielki wy-
znaczył taki okres Wielkiego 
Postu, jaki dzisiaj jeszcze 
obchodzimy. 

Wielki Post jest czasem ofiaro-
wania i ofiary. Składamy Bogu  
w ofierze dziesiątą część roku i z tą 
dziesięciną ofiarujemy siebie, całe 
nasze życie, wszystkie nasze dni  
i godziny. Ofiara ta, jeśli ma być zna-
cząca, musi być kosztowna, warto-
ściowa, związana z osobistym wysił-
kiem. Do postu należy podejść z po-
wagą, a wówczas stanie się on realną 
dźwignią naszej egzystencji ze stanu 
upadku.  

We współczesnym, zeświecczo-
nym i otoczonym wyznawcami in-
nych religii świecie, rozpowszechnił 
się czysto negatywny sposób podej-
ścia do postu. Mimo, że post ciągle 
jest przestrzegany, stracił on jednak 
bezpośrednią styczność z naszym 
życiem, przestał być czasem pokory  
i odnowy, którą winien się okazywać. 

Cokolwiek powiedzieć o trud-
nościach i przeszkodach współcze-
snego świata, nie są one jednak na 
tyle absolutne, by praktykowanie 
postu czynić niemożliwym. Prawdzi-
wym powodem tego, że post coraz 
bardziej przestaje oddziaływać na 
nasze życie jest sprowadzanie religii 
do powierzchownego symbolizmu, do 
szukania sposobów obejścia dykto-
wanych przez religię nakazów i zo-
bowiązań.  

Post nie polega na przestrzega-
niu tradycyjnego rytuału zachowań 
zewnętrznych, ale na przemianie serca 

człowieka inspirowanej wiarą pra-
gnieniem przylgnięcia do Boga.   

POST CHRZEŚCIJANINA: 
 nie jest praktyką czynioną dla 

uznania innych; 
 nie jest zewnętrznym rytuałem; 
 nie jest ascetycznym wyczynem; 
 jest aktem religijnym; 
 jest oddaniem czci Bogu; 
 jest uznaniem zależności od Boga; 
 jest prawdziwym uznaniem wła-

snej słabości; 
 wynika z autentycznej chęci prze-

miany życia; 
 wyraża zaufanie do Boga; 
 jest prośbą o pomoc skierowaną 

do Boga; 
 pomaga uświadomić sobie,  

w jakim stanie jest nasze życie ze-
wnętrzne; 

 pomaga odkryć wady i grzechy; 
 wyraża dbałość o naszą kondycję 

duchową; 
 kształtuje poprawne patrzenie na 

Boga; 
 jest pracą nad sobą, nad swoim 

charakterem; 
 wyraża dbałość o dobre relacje  

z bliźnimi; 
 wyraża się znakami zewnętrznymi 

(powstrzymanie od jedzenia, picia 
itp.), ale tylko wtedy, gdy się do 
nich ogranicza. 

Nie ma prawdziwego postu bez 
podejmowania wysiłku duchowego. 
Jeśli Chrystus podczas postu doznał 
pokus, to i my nie mamy szansy tych 
pokus uniknąć. Należy zatem uzbrajać 
się w modlitwę, koncentrować myśli 
na Bogu. 

 W czasie postu, pod naporem 
pokus i słabości może przyjść po-
rażka. Należy wówczas pamiętać, ze 
nie ma postępu w chrześcijańskim 
życiu, któremu nie towarzyszyłyby 
gorzkie porażki i upadki. Jeżeli do-
znawszy jej nie zrażamy się, lecz 
zdobywamy znów na wysiłek, wcze-
śniej czy później post przyniesie du-
chowe owoce. Lepiej na początku 
zacząć wysiłek postu od minimum, 
trochę powyżej naszych naturalnych 
możliwości a następnie go wzmagać. 
Niech będzie zredukowany i skromny, 
ale za to konsekwentny i poważny. 
Nie zapominajmy jednak o tym, że 
poszcząc nie wolno zrażać się ograni-
czonością naszych możliwości, lecz 

traktować ten czas jako okazje do 
wykazania się, ze to, co niemożliwe 
dla człowieka, możliwe jest dla Boga.  

Św. Leon Wielki w Kazaniu na 
Wielki Post pisze: „Treść postu nie 
zasadza się na samym powstrzymy-
waniu się od pokarmu, ani na ubiera-
niu ciału pożytecznego pożywienia, 
jeśli nie oderwie się myśli od nie-
sprawiedliwości, a języka nie po-
wstrzyma od uwłaczania. Tak, więc 
należy pokierować swobodą jedzenia, 
by także inne namiętności tym samym 
były trzymane na wodzy”. Praktyki 
wielkopostne winne być wspierane 
całym naszym życiem. Należałoby się 
zastanowić, co można by zmienić  
w okresie wielkiego postu w naszym 
życiu domowym. Może to być na 
przykład przyciszenie telewizora, 
wyłączenie komputera, rezygnacja  
z oglądania programów rozrywko-
wych, wykorzystanie wolnego czasu 
na religijną lekturą, tak, aby wzboga-
cić nasze wewnętrzne życie i dźwi-
gnąć na wyższy poziom. Można ten 
czas wykorzystać na przemyślenia  
i poprawę stosunków międzyludzkich 
w naszym życiu. Należałoby również 
poddawać szczególnej kontroli nasz 
język. Mowa ludzka wyposażona jest 

w ogromna siłę pozytywną lub nega-
tywną. Mimowolnie wypowiedziany 
żart może niekiedy pociągnąć za sobą 
fatalne skutki, może jednak pełnić 
role świadectwa. Przygodna rozmowa, 
gdy idzie o przekazanie naszego 
punktu widzenia lub przekonanie  
o potrzebie zajęcia innej postawy, 
zdziałać może więcej niż całe kazanie. 
I jakże często bywa, że ludzie nawra-
cają się do Boga dlatego, że  
w drugim człowieku dojrzeli świa-
tłość, radość, głębię i miłość.  

Jak przeżyć najlepiej, najpięk-
niej te 40 dni? Na wzór Jezusa Chry-
stusa, który w czasie pobytu na pu-
styni modlił się, pościł i walczył  
z pokusami szatana. Oto, więc trzy 
warunki dobrego Wielkiego Postu: 
modlitwa, post, jałmużna i walka  
z pokusami. 

modlitwa  
Pierwszy warunek to modlitwa. 

Trzeba sobie postawić pytanie o jej 
rolę i znaczenie w naszym życiu. 
Modlitwa należy bowiem do najważ-
niejszych powinności życia religij-

WIELKI  POST   I  JEGO  ZNACZENIE  
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nego. Jest wyrazem naszej wiary. Jeśli 
chcemy poznać jej poziom, należy 
pytać o modlitwę. Ona jest jej spraw-
dzianem - jeśli bowiem się nie modlę, 
to znaczy, że Bóg jest mi obojętny. 
Nie myślę o Nim, odsunąłem Go na 
margines swego życia. Niczego się od 
Niego nie spodziewam, o nic Go nie 
proszę, za nic Mu nie dziękuję. Liczę 
tylko na samego siebie, na własne 
siły. Modlitwa to przebywanie z Bo-
giem, który jest naszą mocą. To pyta-
nie Go: "Co chcesz, abym uczynił?”. 
To przepraszanie za każdy grzech. To 
odnajdywanie światła w ciemności, 
szukanie przebaczenia. To radosne 
przebywanie z kochającym i wyma-
gającym Ojcem. Jan Paweł II powie: 
"Modlić się znaczy dać trochę swo-
jego czasu Chrystusowi, zawierzyć 
Mu, pozostawać w milczącym słucha-
niu Jego słowa, pozwalać mu odbić 

się echem w sercu”. W okresie Wiel-
kiego Postu, który jest dla nas jakby 
czasem wielkich rekolekcji, znajdźmy 
chwile na modlitwę, milczenie i sku-
pienie.  

post 
Drugi warunek dobrego przy-

gotowania do Wielkiej Nocy to post. 
Oznacza on jednak nie tylko niejedze-
nie mięsa, lecz także rezygnację  
z tego, co dobre, przyjemne, co cie-
szy. Rezygnację dla Boga, by Mu 
pokazać swoje serce. Pokazać Mu, że 
jest dla mnie najważniejszym, naj-
większym Dobrem, że Go prawdziwie 
kocham, że dla Niego jestem zdolny 
do zrezygnowania z wielu rzeczy. 
Post to przede wszystkim całkowite 
zdanie się na Boga, to poddanie się 
Jego woli, to czas karmienia się Jego 
słowem. Dlatego właśnie zawsze musi 
być złączony z modlitwą - ze spoży-
waniem pokarmu duchowego. Wielu  
z nas podejmie różne wyrzeczenia. 
Każdy zrobi inne: jeden ograniczy 
palenie papierosów, drugi zrezygnuje 
do Wielkiej Niedzieli z picia alko-
holu, trzeci na czas Wielkiego Postu 
wyłączy telewizor i godziny przezna-
czone na oglądanie programów tele-
wizyjnych wykorzysta na czytanie 
dobrej książki lub prasy, czwarty 
wstanie dziesięć minut wcześniej niż 
zwykle, aby porządnie odmówić ranną 
modlitwę. 

jałmużna 
Jałmużnę nazwano w Biblii czy-

nem sprawiedliwości, co miało pod-
kreślać religijną dojrzałość, świętość 
tego, kto jej udzielał. W chrześcijań-

skim rozumieniu jałmużna nie jest 

jedynie gestem filantropii, ale posiada 
również znaczenie religijne. Jałmużna 
to nie tylko materialne wsparcie ubo-
giego, ale to każdy przejaw miłosier-
dzia. Już z takiego rozumienia jał-
mużny wynika, że nie mierzy się jej 

wysokością daru, ale zaangażowa-
niem serca, czyli miłością. Jałmużna 
to także poskramianie własnych wad  
i ćwiczenie się w cnotach. Przez 
udzielanie jałmużny wierzący naśla-
dują i upodabniają się do Boga, który, 
w sposób nieograniczony udziela 
ludziom swoich darów. Jest to więc 
gest naśladowania dobroci Boga, 
przez który jednocześnie oddajemy 
Mu chwałę. 

walka z pokusami 
Do tych warunków, które Ko-

ściół nam ukazuje, abyśmy nie zmar-
nowali Wielkiego Postu, Pismo 
Święte dodaje konieczność czujności 
wobec szatana i jego pokus. Każda 
pokusa jawi się jako zagrożenie dla 

naszej jedności z Bogiem, dla naszego 
zbawienia. W znaczeniu chrześcijań-
skim pokusa jest głosem złego ducha, 
który nakłania do wejścia na drogi 
sprzeczne z Ewangelią, a zatem do 
wyrzeczenia się zobowiązań wypły-
wających z chrztu świętego.  
Jeśli chcemy zwyciężyć szatana, po-
winniśmy zbliżyć się do Boga, który 
jest pełen miłosierdzia. Przekonuje 
nas o tym św. Jakub: "Bądźcie więc 
poddani Bogu, przeciwstawiajcie się 

natomiast diabłu, a ucieknie od was. 
Przystąpcie bliżej do Boga, to i On 
zbliży się do was” (4,7-8). Chowajmy 
się więc często w ramionach naszego 
Ojca, który zwycięża szatana. 

Rozpoczynając okres Wielkiego 
Postu, wyraźmy naszą gotowość do 
szukania bliskości Boga, który udzieli 
nam mocy panowania nad pokusami. 
Szukajmy jej przede wszystkim  
w modlitwie i w słuchaniu słowa Bo-
żego. Podjęte zaś ze wspaniałomyśl-
nością wielkopostne umartwienia 
niech będą wyrazem naszej miłości ku 
Niemu i tarczą w codziennych zma-
ganiach z szatanem. 

 Wielki Post, to szczególny czas 
uczenia się radości, poznawania siebie 
i dochodzenia do prawdy. Nie można 
zatrzymywać się na popiele sypanym 
na nasze głowy, na wyrzeczeniach  
i surowości wobec siebie samego. Po-
kuta wiąże się z odejściem od siebie  
i zmianą myślenia. Szukanie winy  
u innych, licytowanie, kto jest więk-

szym winowajcą, nawet rozczulanie 
się nad własną słabością nie mają 
większego sensu. Jeśli nie pojmiemy, 
że całe nasze życie jest uczeniem się 
radości — zaginiemy: najpierw  
w życiu, bo zabraknie nam optymi-
zmu, później zaś w perspektywie 
wieczności — bo pesymizm udusi 
naszą nadzieję. Czas pokuty, to okazja 
powrotu do tego, co zagubiło się 
gdzieś w gąszczu terminów, proble-
mów i spraw do załatwienia. Wracać 
powinniśmy przede wszystkim do 
Boga. On jest zasadniczym celem 
człowieka i jako jedyny jest w stanie 
zamienić nasze zagubienie w radość. 

     
   Bernadeta P. 

 

 

 

 

NA WIELKI TYDZIEŃ 
Ofiarę Męki Pańskiej w wierszu 

wspomnieć muszę 
Bo Jezus Zmartwychwstał, 

Aby zbawić dusze. 
Pan nasz Jezus Chrystus 

W całej swojej chwale 
Dał się ukrzyżować 
Na Golgoty skale. 

Przez swą śmierć męczeńską 
I swe Zmartwychwstanie 
Pokazał nam wszystkim 

Co to jest „Kochanie”. 
Pan nasz Jezus Chrystus 

Z miłości do świata 
Dał się pojmać Żydom – 

Prowadzić do kata. 
Skazany przez Piłata na 

ukrzyżowanie 
Przebacz nam grzesznym 

Miłościwy Panie. 
Cieszyli się Żydzi hardo i zuchwale, 

Lecz niedługo – bo Jezus 
Zmartwychwstał 

W potędze i chwale. 
Radujmy się szczerze 

Bo to wielki cud, 
Bo Pan dał nam dowód 

Jak bardzo ukochał swój lud. 
 

                     Maria Ignacek 
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Tegoroczne rekolekcje w naszej para-
fii poprowadzi ks. dr Bernard Rak. Jest to 
kapłan pochodzący z Chełmu Śląskiego  
a obecnie pełniący funkcję prefekta  
w Wyższym Śląskim Seminarium Du-
chownym w Katowicach. Wprowadzeniem 
do rekolekcji parafialnych będą kazania 
wygłoszone przez tego kapłana w V Nie-
dzielę Wielkiego Postu poprzedzającą 
Niedzielę Palmową, od której rozpoczną 
się rekolekcyjne nauki stanowe. W trakcie 
rekolekcji parafialnych odbędą się również 
rekolekcje naszych milusińskich ze szkól 
podstawowych w Boguszowicach i Gotar-
towicach.  Oto plan dni rekolekcyjnych: 

 
Sobota                             28.03  – Msza św.  

o 17.oo z kazaniem. 

Niedziela ( V Ndz. WP)  29.03 – Msze św.  
z kazaniami o: 7.oo, 8.3o, 10.oo, 11.3o i 16.oo 

 
Niedziela Palmowa         5.04   – nauka stanowa 

dla mężczyzn po Mszy św. o 16.oo 

 

Wielki Poniedziałek   6 kwietnia 

godz. 7.oo  — Msza św. z nauką ogólną 

 

(SP 16 Boguszowice  i  SP 20 Gotartowice) 

godz. 9.oo  klasy IV – VI 

godz. 10.3o klasy I – III                    

 

godz. 16.oo — wystawienie Najśw. Sakramentu 

z okazją do spowiedzi św.  

godz. 17.oo — Msza św. z nauką ogólną.  
Po Mszy św. nauka stanowa dla kobiet. 
 

Wielki Wtorek   7 kwietnia 

godz. 7.oo — Msza św. z nauką ogólną 

                                          

(SP 16 Boguszowice  i  SP 20 Gotartowice) 

godz. 9.oo  klasy IV – VI 

godz. 10.3o klasy I – III 

 

godz. 16.oo — wystawienie Najśw. Sakramentu  

z okazją do spowiedzi św.  

godz. 17.oo — Msza św. z nauką ogólną.  
Po Mszy św. nauka stanowa dla młodzieży. 
 

Ponadto we wtorek rekolekcyjny (7 kwietnia) 

o godz. 15.oo zapraszamy osoby chore i w podeszłym 
wieku na koronkę do Miłosierdzia Bożego oraz 
Mszę św. (proboszcz) w ich intencji. Po spotkaniu w 
świątyni zapraszamy naszych podopiecznych na trady-
cyjne spotkanie przy kawie w domu parafialnym.  

 

Wielka Środa       8 kwietnia  

 

(SP 16 Boguszowice  i  SP 20 Gotartowice) 

godz. 9.oo   — Eucharystia   klasy IV - VI  

godz. 10.3o — Eucharystia   klasy I - III  

 
Rekolekcje młodzieży gimnazjalnej i ponad-

gimnazjalnej rozpoczną się 30 marca i poprowadzi 
je ks. Tomasz Mrozek. 

Zapraszamy do owocnego przeżycia czasu  
Wielkiego Postu. Dlatego niech nie zabraknie nas na 

Drodze Krzyżowej z kazaniem pasyjnym  
w każdy piątek o godz. 16.oo, a w niedzielę na tra-

dycyjnym nabożeństwie Gorzkich Żali o godz. 15.3o. 
 

Zapraszamy słowami znanej pieśni: 
„Nie zamykajmy serc - zbawienia nadszedł czas. 
Gdy Chrystus puka w drzwi – może ostatni raz”  

REKOLEKCJE  WIELKOPOSTNE 
Anno Domini  2009 
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Wielki Czwartek 

Msza święta Wieczerzy Pańskiej sprawowana 
jest na pamiątkę ustanowienia Eucharystii i Sakra-
mentu kapłaństwa. Tą Mszą św. rozpoczyna się 
Święte Triduum Paschalne Męki, Śmierci i Zmar-
twychwstania Pańskiego, najważniejsze dni całego 
roku liturgicznego. Kapłani dziękują Bogu za dar ka-
płaństwa, a wszyscy ludzie dobrej woli składają im 
życzenia. W czasie Mszy św. podczas uroczystego 
„Gloria” rozbrzmiewają dzwony i dzwonki. Po zakoń-
czeniu hymnu milkną, aż do Wigilii Paschalnej. Po 
Mszy św. następuje złożenie Najświętszego Sakra-
mentu w bocznym ołtarzu (ciemnicy). 

Pamiętaj, miejsce, w którym jesteś jest święte. 
Nie bądź obecny tylko fizycznie, ale przede wszystkim 
sercem szukaj Boga. 

Panie Jezu błogosław w tym dniu Kapłanom  
i całej służbie liturgicznej. 

 
Msza św. Wieczerzy Pańskiej  

w Wielki Czwartek rozpoczyna się  
o godz. 17.00. 

„Jezu najsłodszy i najłaskawszy! Jaka cześć, dzięki  
i uwielbienie należą się Tobie po wieczne czasy, że pozwa-
lasz nam przyjmować Twoje święte Ciało, którego dostojeń-
stwa nikt nie zdoła wysławić. (…) 

Oto przychodzisz do mnie, chcesz ze mną być, wzy-
wasz mnie do Twego stołu. 

Pragniesz mi dać do pożywania pokarm niebieski, 
Chleb aniołów, będący Tobą samym, Chlebem Bożym, 
który z nieba zstępuje i życie daje światu. 

Oto źródło miłości! Tutaj jaśnieje Twoje zmiłowanie, 
za które jak Ci dziękować, jak uwielbić, Boże? 

Jakże zbawienne było dla nas Twoje ustanowienie 
Najświętszego Sakramentu. Jak słodka i radosna uczta,  
w której siebie samego dałeś nam na pokarm.” 

       Tomasz a Kempis 
                                      „O naśladowaniu Chrystusa” 

Wielki  Piątek 

Liturgia na cześć Męki Pańskiej. W skupieniu 
gromadzimy się na sprawowaniu pamiątki męki  
i śmierci Pana Naszego Jezusa Chrystusa. Udajemy 
się przed ołtarz gdzie, po oddaniu czci ołtarzowi przez 
ukłon, kapłani padają na twarz. Wszyscy zgromadzeni 
modlą się w ciszy. Po modlitwie kapłana mają miejsce 
następujące części liturgiczne: 

1. Liturgia słowa – czytania i psalmy nawiązujące do 
męki i śmierci Pana Jezusa oraz modlitwa 
wiernych, obejmująca wszystkich ludzi i cały 
świat. 

2. Adoracja Krzyża – chcemy uczcić Krzyż, 
narzędzie śmierci, a zarazem znak zwycięstwa  
i naszego zbawienia. 

3. Komunia Święta – od Krzyża prowadzi nas 
liturgia do Komunii św. Pragnie nam przez to 
powiedzieć, że między Ofiarą na Krzyżu  
a Eucharystią istnieje ścisły związek. Komunia 
św. jest pokarmem, Owocem zerwanym z Drze- 
wa Krzyża. 

4. Procesja do Grobu Pańskiego – patrzymy na 
wystawiony w monstrancji Najświętszy 
Sakrament. 

Pragniemy Cię adorować Panie Jezu... 

Początek ceremonii Wielkiego Piątku  
o godz. 17.00. 

„Zwycięstwo pokonanych. Bo przecież w każdym 
człowieku – nawet w tym, który zdradzi o trzecim pianiu 
koguta, nawet w tym, który wyda za trzydzieści srebrników, 
nawet w tym, który zada śmiertelny cios – tli się iskra 
człowieczeństwa, uczciwości, sprawiedliwości. 

Zwycięstwo ukrzyżowanego Chrystusa w nas – 
którzyśmy i tchórzliwi, i sprzedajni, i okrutni. Bo w nas też 

tli się iskra sprawiedliwości, uczciwości, prawdy, która 
przez krzyż Chrystusa potrafi rozgorzeć i ogarnąć nas jak 
płomień.” 

ks.  Mieczysław Maliński 

 

ŚWIĘTE  TRIDUUM  PASCHALNE  
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Wielka  Sobota 

Dzień ciszy i skupienia. Trwamy przy Grobie 
Pańskim, gdzie złożono Jezusa zabitego za nasze 
grzechy. Wiemy i wierzymy, że trwając w łączności  
z Chrystusem wraz z Nim zwyciężymy śmierć. 

Wigilia paschalna 

W sobotni wieczór uroczyście obchodzimy Wigi-
lię paschalną Zmartwychwstania Pańskiego. 

1. Obrzęd światła – poświęcenie ognia  
i przygotowanie paschału, procesja do kościoła  
i orędzie wielkanocne (Exultet). 

2. Liturgia słowa – w czytaniach uobecnione są 
wielkie dzieła, jakich Bóg od początku dokonywał 
dla pierwszego swego ludu. Zawierają one obiet-
nice ważne dla nowego ludu Bożego. 

3. Liturgia chrzcielna – błogosławieństwo wody 
chrzcielnej (udzielanie chrztu i bierzmowania), 
odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. 

4. Liturgia Eucharystyczna – Zmartwychwstały 
zaprasza wszystkich do Stołu Pańskiego. Przy-
gotował ucztę dla tych, których odkupił i uświęcił 
przez swoją śmierć i zmartwychwstanie. 

 
Przez procesję rezurekcyjną uroczyście 

ogłaszamy, że Jezus 
ZMARTWYCHWSTAŁ i ŻYJE – ALLELUJA! 

Początek Mszy św. Wigilii Paschalnej  
o godz. 20.00 

2 kwietnia będziemy obchodzić czwartą rocznicę 
śmierci Jana Pawła II. Każdy z pewnością pamięta jego 
postać, głos, uśmiech, ale chyba przede wszystkim słowa, 
które kierował do ludzi na całym świecie. Było w nich coś 
co w szczególny sposób zaskakiwało, dotykało, poruszało, 
wskazywało życiową drogą. Dzisiaj świat, a szczególnie 
Polacy, z miłością wspominają osobę Jan Pawła II. Gdyby 
jeszcze chcieli na co dzień pamiętać o tym, czego uczył 
Sługa Boży oraz wcielić w życie jego słowa, jakże inaczej 

wyglądałby świat i Polska. Mając w pamięci słowa papieża 
wypowiedziane 19 sierpnia 2002 r. w Kalwarii Zebrzydow-
skiej: „I nadal proszę: nie ustawajcie w tej modlitwie – raz 
jeszcze powtarzam – za życia mojego i po śmierci”, 
wdzięczni Bogu za jego posługę, upraszajmy modlitwą 
beatyfikację Sługi Bożego Jana Pawła II. 

Modlitwa o beatyfikację Jana Pawła II 

Boże w Trójcy Przenajświętszej,  
dziękujemy Ci za to,  
że dałeś Kościołowi Papieża Jana Pawła II,  
w którym zajaśniała Twoja ojcowska dobroć,  
chwała krzyża Chrystusa i piękno Ducha miłości.  
On, zawierzając całkowicie Twojemu miłosierdziu  
i matczynemu wstawiennictwu Maryi,  
ukazał nam żywy obraz Jezusa Dobrego Pasterza,  
wskazując świętość, która jest miarą życia 
chrześcijańskiego,  
jako drogę dla osiągnięcia wiecznego zjednoczenia  
z Tobą.  
Udziel nam, za Jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą,  
tej łaski,  
o którą prosimy z nadzieją, że Twój sługa Papież  
Jan Paweł II  
zostanie rychło włączony w poczet Twoich świętych.  

Amen. 

 

 

 

Czwarta rocznica 
śmierci Jana Pawła II 
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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 rozważali-
śmy treści pozłacanych na-
pisów łacińskich. W tym 
przyjrzymy się pozłacanej 
płaskorzeźbie znajdującej 
się, patrząc w kierunku ołta-
rza, po prawej stronie od 
centralnej figury przedsta-
wiającej św. Barbarę. 

 
Barbara i wiatyk 
Jedna z legend o św. Barbarze 

opowiada o tym, jak to ubiczowana, 
poraniona i zamknięta w więzieniu 
zostaje nakarmiona duchowo przez 
Jezusa. Tej nocy odwiedzają Barbarę 
w więzieniu bracia i siostry w wierze, 
umacniają ją modlitwą, opatrują rany  
i przynoszą Eucharystię. Gdy młoda 
chrześcijanka przyjmuje Komunię, 
przeżywa mistyczną wizję obecności 
Jezusa Chrystusa, który sam karmi ją 
swoim Ciałem i Krwią oraz leczy jej 

rany. Nad ranem Barbara, w pełni sił  
i z zagojonymi ranami, modli się śpie-
wając psalmy. Wiedział o tym poda-
niu św. Stanisław Kostka. Kiedyś 
podczas podróży ciężko zachorował. 
Właściciel domu w Wiedniu, w któ-
rym podróżny się zatrzymał nie zgo-
dził się, aby chorego odwiedził kapłan 
z wiatykiem. Stanisław zaczął gorąco 
się modlić i nie zawiódł się. Jak głosi 
podanie, aniołowie z nieba za wsta-
wiennictwem świętej Barbary przy-
nieśli mu duchowy pokarm z nieba. 
Wydaje się, iż właśnie tę opowieść 

stara się nam przedstawić 
scena zawarta na opisywa-
nej płaskorzeźbie. 

pokarm z nieba 

„Nie chciałbym, bra-
cia, żebyście nie wiedzieli, 
że nasi ojcowie wszyscy, co 
prawda, zostawali pod 
obłokiem, wszyscy przeszli 
przez morze, i wszyscy byli 
ochrzczeni w imię Mojże-
sza, w obłoku i w morzu; 
wszyscy też spożywali ten 
sam pokarm duchowy i pili 
ten sam duchowy napój. 
Pili zaś z towarzyszącej im 
duchowej skały, a ta skała - 
to był Chrystus. Lecz  
w większości z nich nie 
upodobał sobie Bóg; pole-
gli bowiem na pustyni. 
Stało się zaś to wszystko, 
by mogło posłużyć za przy-
kład dla nas, abyśmy nie 
pożądali złego, tak jak oni 
pożądali” (1Kor10,1-6). 

Mamy ten cudowny 
przywilej by karmić się 
Chrystusem, spożywać Jego Ciało  
i pić Jego Krew. Zanurzyliśmy się 
(ochrzciliśmy się) w wodzie żywej,  
w Chrystusie, by stać się nowym 
stworzeniem ku chwale Boga Ojca, 
Syna i Ducha Świętego. Otrzymali-
śmy o wiele większe i cudowniejsze 
dary, niż Izraelici wędrujący 40 lat po 
pustyni. Prowadzi nas ten sam Bóg, 
który prowadził Izraelitów pod posta-
cią obłoku, a który dziś mieszka  
w nas. Należałoby się więc spodzie-
wać, że okażemy większą wdzięcz-
ność i posłuszeństwo niż ci, którzy nie 
weszli do ziemi obiecanej, pomimo 
tego, że karmił ich sam Chrystus. 
Jakimi chrześcijanami jesteśmy? Czy 
Bóg ma w nas upodobanie? Czy kar-
mimy się Chrystusem, by umocnić się 
ku czynieniu dobra i ku świętemu 
życiu? 

Uczniowie Pana Jezusa także 
mieli problem z właściwym rozumie-

niem Jezusa, który pragnął by karmili 
się nie tylko chlebem dla ciała, ale 
przede wszystkim duchowo. Kiedy 
tuż po cudzie drugiego rozmnożenia 
chleba, uczniowie przeprawiali się na 
drugi brzeg Jeziora Galilejskiego, 
zorientowali się, że nie mają dosyć 
chleba. Ten problem zajął ich myśli  
i serca. „Jezus zauważył to i rzekł im: 
Czemu rozprawiacie o tym, że nie 
macie chleba? Jeszcze nie pojmujecie 
i nie rozumiecie, tak otępiały macie 
umysł? Macie oczy, a nie widzicie; 
macie uszy, a nie słyszycie? Nie pa-
miętacie, ile zebraliście koszów peł-
nych ułomków, kiedy połamałem pięć 
chlebów dla pięciu tysięcy? Odpowie-
dzieli Mu: Dwanaście. A kiedy poła-
małem siedem chlebów dla czterech 
tysięcy, ile zebraliście koszów pełnych 
ułomków? Odpowiedzieli: Siedem.  
I rzekł im: Jeszcze nie rozumiecie?” 
(Mk8,17-21).  
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Czy my rozumiemy? Czy nasze 
oczy wiary rozumieją jakie niezwykłe 
cuda przemiany serca dokonuje w nas 
Chrystus? Czy rozumiemy z Kim 
mamy do czynienia? Czy karmimy się 
Chrystusem? 

Święta Barbara znała wartość 

duchowego pokarmu. To dzięki 
umocnieniu Chrystusem mogła prze-
trwać tortury ciała i upokorzenia du-
szy.  

chleb i kielich aż przyjdzie 

Izraelici, choć zobaczyli cud 
rozstąpienia się Morza Czerwonego  
i plagi egipskie, i mannę z nieba,  
i wodę ze skały, nie weszli do ziemi 
obiecanej. Uczyniły to dopiero ich 
dzieci. Naszą ziemią obiecaną jest 
Nowa Jerozolima Niebiańska, „przy-
bytek Boga z ludźmi: <i zamieszka 
wraz z nimi i będą oni jego ludem,  
a On będzie Bogiem z nimi>” 

(Ap21,3). Czy wejdziemy do przy-
bytku w Niebie? Czy zamieszkamy  
z Panem?  Czy On zastanie naszą 
wiarę „gdy przyjdzie”? Czy zastanie 
nas gotowych na spotkanie z Sobą? 
Czy widzimy, słyszymy i rozumiemy 
duchową rzeczywistość wokół nas, 
duchowy pokarm dla nas i duchowe 
życie w nas? Pamiętajmy: „Ilekroć 
bowiem spożywacie ten chleb albo 
pijecie kielich, śmierć Pańską głosi-
cie, aż przyjdzie” (1Kor11,26).  

Cechą świętych ludzi jest gorli-
wość w karmieniu się Chrystusem, 
Który napełnia ich mocą do życia  
w świętości i czynienia dobra. 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. Biblia Tysiąclecia. Wydanie trze-
cie. Pallottinum. Poznań-Warszawa 
1980. 

                          Piotr 
 

 
Podczas tegorocznych 

ferii zimowych 28 lutego po-
jechaliśmy do Cieszyna od-
wiedzić naszą byłą anima-
torkę, a obecną postulantkę 
Anię Eckert. Ania od końca 
sierpnia przebywa w Domu 
Generalnym Sióstr Elżbieta-
nek Cieszyńskich, gdzie roz-
poczęła formację zakonną. 
Był to główny cel naszego 
wyjazdu, ale nie jedyny.  

Cieszyn, który jest jednym  
z najstarszych miast w Polsce ma 
wiele zabytków, które również chcie-
liśmy zobaczyć. Martwiliśmy się 
trochę o pogodę, ale na szczęście 
parasole i pelerynki okazały się 
zbędne. Ania powitała nas w Cieszy-
nie nie kryjąc swej radości z naszych 
odwiedzin. Zaprowadziła nas i opro-
wadziła po Betanii – miejscu, w któ-
rym siostry opiekują się ludźmi star-
szymi. Sprawiliśmy im miłą niespo-
dziankę naszą wizytą, bowiem nie 
szczędzili nam uśmiechów:) Tam też 
zostaliśmy poczęstowani ciepłą her-
batą i kanapkami. Ania opowiedziała 
nam o swojej nowej posłudze, obo-
wiązkach i o swoim nowym domu. 

Następnie przeszliśmy do kościoła 
przy klasztorze, w którym s. Kornelia 
opowiedziała nam historię zgroma-
dzenia Św. Elżbiety i przedstawiła 
życie i posługę sióstr dzisiaj.  

Po wizycie w klasztorze udali-
śmy się do centrum Cieszyna, by 
zapoznać się z jego historią i zabyt-
kami. Najpierw swoje kroki skiero-
waliśmy do Sanktuarium Matki Bo-
skiej Cieszyńskiej (kościoła p.w. Marii 
Magdaleny). Historię kościoła i jego 
cudownego obrazu przybliżył nam 
miejscowy przewodnik, który towa-
rzyszył nam w dalszej części wy-
cieczki. Później przeszliśmy obok 
Teatru A. Mickiewicza i doszliśmy do 
Wzgórza Zamkowego, na którego 
wejście okazało się nie lada wyzwa-
niem. Zobaczyliśmy tam Kaplicę 
zamkową p.w. św. Mikołaja i św. Wa-
cława, Wieżę Piastowską i Wieżę 
Ostatecznej Obrony. Wszystkie te 
zabytki znajdują się w parku, w któ-
rym rosną również bardzo stare  
i okazałe drzewa, o czym informował 
nas pan przewodnik, ucząc jak roz-
różniać różne ich gatunki. Później 
przechodząc Most Przyjaźni weszli-
śmy na terytorium Czech i ta 
wyprawa za "granicę" sprawiła nam 
wiele radości. Spacer wzdłuż rzeki 

Olzy zaprowadził nas do Studni 
Trzech Braci - gdzie początek ma 
legendarna historia Cieszyna. Spacer 
sprawił, że staliśmy się głodni. I tu  
z pomocą przyszedł nam ks. Piotr, 
który zabrał nas na ciepła herbatkę  
i hamburgera. Nie trzeba wspominać, 
że wszystkim smakowało. Wycieczka 
dobiegała końca, ale myślę, że nie 
była to nasza ostatnia wizyta  
w Cieszynie. 

 
Magdalena Kowalska 

 
Rotunda pw. św. Mikołaja 
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Pragniemy tym razem 
podzielić się z Wami infor-
macjami dotyczącymi ruchu 
duchowości małżeńskiej, w 
którym mamy szczęście od 
szeregu lat trwać czerpiąc z 
jego pedagogiki dla naszego 
rozwoju duchowego i umac-
niania jedności małżeńskiej.  

Założyciel ruchu ks. 
Henri Caffarel mówił, że: 
”Equipes Notre-Dame ma za 
podstawowy cel pomagać 
małżeństwom w dążeniu do 
świętości. Ani więcej, ani 
mniej”.  

Ruch będąc wspólnotą mał-
żeństw połączonych sakramentem 
małżeńskim pomaga małżeństwom  
w pełnym przeżywaniu ich sakra-
mentu, pomaga nam spotykać się "w 
Imię Chrystusa", abyśmy w ten spo-
sób lepiej mogli odpowiedzieć na 
Jego wezwanie i przez osobisty przy-
kład byli świadkami chrześcijańskiego 
małżeństwa w Kościele i w świecie.  

X Międzynarodowe Zgroma-
dzenie w Lourdes odbywające się  
w dniach 16 - 21 września 2006 roku 
wytyczyło kierunek pracy Ruchu na 
najbliższe 6 lat: "Ekipa: żywa wspól-
nota małżeństw, prawdziwym odbi-
ciem miłości Chrystusa".  

Wprowadzono nowe logo poka-

zujące w sposób klarowny tożsamość 

i jedność Ruchu. 

Logo jest złożone z dwóch sym-
boli - ryby i obrączek oraz nazwy 

Ruchu. Ryba jest symbolem pierw-
szych chrześcijan. Litery greckiego 
słowa "ryba" (ICHTUS) oznaczają 

"Jezus Chrystus, Syn Boży Zbawiciel" 
- tak więc ryba przedstawia Chry-
stusa. Słowo "equipe" pochodzi od 
starego francuskiego słowa "esquif", 
które oznacza małą łódkę. W symbolu 
ryby zawarte jest zarówno odniesienie 
do Chrystusa, jak i do ekip.  

Obrączki: są to obrączki ślubne, 
które przedstawiają sytuację osoby 
poślubionej. Symbolizują zo-
bowiązanie: miłość i wierność osobie 
ukochanej, którą wybraliśmy.  

Logo zawiera dwa wyraźne 
znaki podstaw Ruchu: odniesienie do 
chrześcijaństwa i do małżeństwa. Są 
na nim trzy podstawowe kolory: nie-
bieski, żółty i czerwony - odpowied-
nio do znaczenia, jakie mają one w 
ikonografii.  

 kolor niebieski oznacza boskość 
(Boga).  
 kolor żółty lub złoty symbolizuje 
Chwałę Bożą.  
 kolor czerwony przedstawia 
człowieka.  

Ryba jest koloru niebieskiego. 
Obrączki są cieniowane na żółto  
i czerwono. Przeplatane przez rybę 
symbolizują przymierze Boga z Jego 
ludem, od którego małżeństwo chrze-
ścijańskie czerpie swoje podstawy i z 

którego bierze swoją naturę jako sa-
krament. Poniżej grafiki jest napis 
"Equipes Notre Dame".  

Ruch organizacyjnie podzielony 
jest na cztery strefy:  

 Europa Centralna 2772 ekip 2772 ekip 
 Euroazja 392 ekip 
 Euro-Afryka 3100 ekip 
 Ameryka 4168 ekip 

 
oraz na Regiony – Tab. 1.  
     

Z ekipami pracuje 7 631 kapła-
nów jako Doradcy Duchowi Ekip. 

Tam gdzie jest kapłan, który po-
kochał ruch lub para małżeńska żyjąca 
ideałami ruchu, tam powstają ekipy. 
W Polsce ruch Equipes Notre-Dame 
obecny jest od 2001 roku i liczy 43 
ekipy. Pewne elementy duchowości 
małżeńskiej można było odnaleźć już 

wcześniej w gałęzi rodzinnej ruchu 
Światło-Życie i tam się z nią spotkali-
śmy. Duchowość ta była i jest bliska 
naszemu sercu. Wybór pójścia tą 

drogą był motywem włączenia się  
w struktury ruchu END. 

Kilkanaście lat formacji budzi  
w nas pragnienie dzielenia się z Wami 
tym dobrem, jakiego doświadczamy, 
radością rodziców, których zamężne 
dzieci zanurzają się w ruch, by 
budować swoją jedność małżeńską 
korzystając z charyzmatu ruchu i jego 
pedagogiki. 

    
 Bernadka i Piotr 

 
P.S. Dziękujemy tą drogą do-

radcy duchowemu naszej ekipy ks. 
Janowi Brolowi, który mieszkając  
i pracując w Mikołowie jest z nami na 
każdym spotkaniu ekipy, merytorycz-
nie przygotowany sprawuje kapłańską 
posługę. Dziękujemy również mał-
żonkom ekipy za wspólne wieloletnie 
wędrowanie drogą duchowości mał-
żeńskiej. 

 

 

 

 Zwracamy się do Wiernych Archidiecezji 
Katowickiej z prośbą o darowiznę w postaci 1% 

podatku. W formularzu podatkowym PIT  
w rubryce, gdzie podaje się nazwę organizacji 
OPP należy wpisać następującą informację: 

Caritas Archidiecezji Katowickiej 
KRS 0000221725 

Wszystkim, którzy wspierają kościelne akcje 
charytatywne wpłacając darowizny na Caritas 
Archidiecezji Katowickiej składamy serdeczne 

Bóg zapłać. 
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Tab. 1.  Regiony podziału Ruchu "Equipes Notre Dame".

Super Region (SR), Region podlegający 
bezpośrednio ERI (RR) Kraje ilość 

ekip ilość osób 

SR Afryka francuskojęzyczna  

Benin, Burkina, Mali, Senegal, Togo, 
Kamerun, Środkowa Afryka, Gabon, Gujana, 

Mozambik, Wybrzeże Kości Słoniowej, 
Nigeria, Rwanda, Tanzania, Zambia, Kongo  

299 3 616 

SR Belgia Belgia 323 3 042 

SR Brazylia Brazylia 3 019 38 746 

RR Canada Canada 42 402 

SR Hiszpania  Hiszpania 914 9 229 

SR USA USA 589 6 203 

SR Francja-Luksemburg-Szwajcaria Francja, Luksemburg, Szwajcaria 2 260 21 826 

RR niemieckojęzyczny Niemcy, Austria, Węgry 86 960 

SR Ameryka hiszpańskojęzyczna 
Argentyna, Boliwia, Columbia, Dominikana, 
Gwatemala, Honduras, Porto Rico, Paragwaj, 

Peru, Costa Ryka, Ekwador, Meksyk 
502 6 678 

RR Indie Indie 34 464 

SR Włochy Włochy 707 7 855 

RR Liban Liban 46 523 

RR Mauritius Mauritius 39 385 

SR Oceania Australia, Nowa Zelandia, Filipiny 158 1 614 

RR Polska Polska, Białoruś, Słowacja 53 554 

SR Portugalia Portugalia 1 119 13 499 

RR Syria Syria 53 633 

SR Transatlantycki Wielka Brytania, Irlandia, Trinidad Tobago 186 1 733 

RR Korea  Korea 4 28 

 Razem 10 433 117 990 
 

 

OGŁOSZENIE 
 

Rada Dzielnicy zaprasza mieszkańców BOGUSZOWIC 
STARYCH na zebranie sprawozdawcze za rok 2008, które 

odbędzie się w poniedziałek 09 marca 2009 r. o godz. 18.00 
w Szkole Podstawowej nr 16 

        Przewodniczący Rady Dzielnicy 
                                                  Jan Mura 
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Niejeden parafianin bo-
guszowicki miał okazję po-
dziwiania eksponatów zgro-
madzonych w szerockim mu-
zeum dzwonków powstałym 
przy probostwie. Założył je 
śp. ks. prob. Antoni Łatko. 
Obraz jego ojca Feliksa Łatko 
- artysty malarza, przed- 
stawiający Matkę Boską Fa- 
timską, namalowany w 1955 
roku wisi w boguszowickim 
kościele z tyłu, naprzeciw 
zejścia z chóru. 

Zanim ks. Antoni przybył  
w 1978 roku do Szerokiej, był 
proboszczem w Pastwiskach pod 
Cieszynem. Uczył tam też dzieci 
religii. Pewnego dnia w środku lekcji 
uczeń – żartowniś potrząsnął ukrytym 
pod ławką dzwonkiem. Ksiądz 

łagodnego usposobienia nie złajał 
ucznia, ale dzwonek mu odebrał  
i położył na szafie, mówiąc przy tym 
proroczo, że jest to pierwszy dzwonek 
do kolekcji. Uczniowie potraktowali 
słowa księdza poważnie i odtąd raz po 
raz ktoś z nich przynosił księdzu 
nowy dzwonek. Ale proboszczowanie 
ks. Łatko w Pastwiskach się wnet 
skończyło, gdyż przeniesiono go na 
takie samo stanowisko do Szerokiej. 
Dary uczniów zabrał ze sobą. 
Najpierw poukładał i porozwieszał je 
w swoim pokoju mieszkalnym, gdzie 
mogli je oglądać tylko najbliżsi, 

zaufani. 
Dzwonków także w Szerokiej 

stale przybywało, bo przyjaciele zna-
jący księdza pasję, też wzbogacali 

jego zbiory. Chodząc w Szerokiej po 
kolędzie, mówił do ludzi niby poważ-
nie: „Nie przywiązujcie się do rzeczy 
doczesnych i dawajcie mi swoje 
dzwonki”. No, i dawali. Należy przy-
znać, że przy wielkim zaangażowaniu 
w swoje hobby nie zaniedbywał obo-
wiązków duszpasterskich w parafii, 

był również kapelanem w szerockim 
zakładzie karnym, dziekanem pawło-
wickim i pełnił kilka funkcji na 
szczeblu diecezjalnym, a jeszcze 
dodatkowo oddawał się pracy pisar-
skiej. Spod jego pióra wyszły dwie 

książki. Pierwsza pt. Dzwon Zyg-
munta, druga - Święci i błogosławieni. 

W krótkim czasie dzwonków 
przybyło tyle, że zabrakło miejsca  
w dość obszernym pokoju Księdza. 
Wtedy zaadaptował na ekspozycję 
zebranych zbiorów jeden z budynków 
gospodarczych, jakie zostały przy 
probostwie z czasów, gdy probosz-
czowie prowadzili gospodarstwo 
rolne. Ale i to pomieszczenie wkrótce 

przepełniło się dzwonkami, które 
leżały w gablotach dookoła ścian,  
a kilka kościelnych dzwonów bezpo-
średnio na podłodze. Z sufitu na pa-
skach, krajkach i wstążkach zwisały 
dzwonki mniejsze. Ten Ksiądz, uta-
lentowany plastycznie jak jego ojciec, 
stworzył ekspozycję naprawdę miłą 
dla oka. Początkowo niektórzy zwie-
dzający i nie zwiedzający traktowali 
jego zainteresowania z przymruże-
niem oka, ale z czasem nabrali re-
spektu. Ksiądz nie tylko stworzył 
oryginalną dekorację tego, można już 

powiedzieć muzeum, ale potrafił  
o każdym z eksponatów ciekawie 
opowiadać. Dzwon, sygnaturka, to nie 
rzecz banalna, bowiem towarzyszy 
człowiekowi od jego narodzin aż do 
śmierci. Rano wzywa go do kościoła, 
w południe i wieczorem przypomina  
o modlitwie i to czyni już przez wieki. 
Inne dzwony, dzwonki pełnią rolę 
służebną, np. budzik, dzwonek 
szkolny, kolędowy i ten towarzyszący 
kapłanowi idącemu z Wiatykiem do 
umierającego. W kolekcji Księdza 
znalazły się eksponaty z całego nie-
mal świata. Wśród nich dzwonki 
pasterskie, od sań, kopalniane, okrę-
towe, wiatrowe a nawet pamiątki 
historyczne, jak np. dzwon ze spalo-
nego w czasie działań wojennych 
kościoła z Bzia, XIX-wieczna sygna-
turka z kościoła szerockiego, dzwon 
pokładowy z niemieckiego pancer-
nika, czy dzwon – świadek powstania 
węgierskiego z roku 1956. 

Muzeum zapełnione, a dar-
czyńcy nadal przynosili eksponaty i to 
coraz cenniejsze. Wówczas ks. Pro-
boszcz podjął się wybudowania spe-
cjalnego muzeum przy probostwie. 
Przy wysiłku niektórych parafian 

powstał zatem specjalny budynek,  
w którym cały parter z małymi okrą-
głymi okienkami został przeznaczony 
na ekspozycję liczących ponad 2 tys. 
przedmiotów dzwoniących. I znowu 
ks. Proboszcz wykazał swoje zdolno-
ści, ozdabiając sufit wielgachnej sali 
wystawowej herbami miast polskich. 
Dzwonków przybywało nadal wiele  
i to coraz droższych – od Rady Para-
fialnej na każde imieniny ks. Anto-
niego i od ofiarodawców indywidual-
nych, także z zagranicy. Niektórzy 
mieli w muzeum całą gablotę ze 
swymi darami. Wracający z pielgrzy-
mek krajowych, a nawet zagranicz-
nych przywozili do muzeum dzwo-
niące pamiątki, bo już niemal wszyscy 
parafianie utożsamiali się z muzeum, 
bo to było ich muzeum, stojące na 
szerockiej, kościelnej ziemi. Nie ża-
łowali więc na dzwonki ani grosza, 
ani trudu. Nawet ks. arcybiskup Da-
mian Zimoń przyjeżdżając na wizyta-
cje, przywoził ze sobą zawsze jakiś 
eksponat do tego muzeum, bo stano-
wiło ono także dumę całej archidiece-
zji, ponieważ było unikatowym mu-
zeum na skalę Europy. Gdy ekspozy-
cja liczyła 2700 eksponatów, ks. prob. 
Łatko zaprzestał przyjmowania da-
rów. 

W międzyczasie wydarzyło się 
coś strasznego. Dwaj eks-więźniowie 
z szerockiego zakładu karnego napa-
dli w nocy na śpiącego proboszcza 
Antoniego i zadali mu metalową fi-
gurką kilkanaście ciosów w głowę  
i inne części ciała. Zmasakrowanego  
i nieprzytomnego znaleziono go nad 
ranem. Dopiero po kilku dniach odzy-
skał przytomność w szpitalu. Dopóki 
jego stan był beznadziejny, przez  
9 dni kościół w Szerokiej zapełniał się 
wiernymi, którzy modlili się o jego 
zdrowie. W tej samej intencji modliły 
się też ss. loretanki w Warszawie, 
zaprzyjaźnione z Księdzem. Po kilku 
miesiącach ks. Proboszcz wrócił do 
zdrowia i wtedy zbudował wspo-
mniane muzeum. Początkowo było 
dość często odwiedzane przez wy-
cieczki i osoby prywatne, ale gdy 
zdrowie Księdza się pogorszyło, od-

Muzeum dzwonków w Szerokiej 
zieje pustką 
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wiedziny w muzeum bywały już tylko 
sporadyczne.  

Dnia 27 czerwca 2008 roku ks. 
prob. Antoni Łatko odszedł do wiecz-
ności. W czasie mowy pogrzebowej 
uczestniczący w ceremonii ks. Arcy-
biskup powiedział do licznie zgroma-
dzonych żałobników, że zmarły ks. 
Proboszcz zostawił muzeum dzwon-
ków parafianom. Wszyscy, którym 
przyszłość muzeum leżała na sercu, 
bardzo się z tego ucieszyli. Jednak ks. 
Arcybiskup powiedział tylko część 

prawdy, taką, jaką uważał za słuszną, 
bo Zmarły zapisał w testamencie 
swoją spuściznę pewnej szerockiej 

rodzinie, opiekującej się nim do 
końca, a ta miała dwie opcje do wy-
boru: zostawić eksponaty w szeroc-
kim muzeum, albo przekazać je ss. 

loretankom do Warszawy. Siostry 
starały się o wyniesienie na ołtarze 
założyciela swego zgromadzenia 
Sługi Bożego ks. Ignacego Kłopotow-
skiego i cudowne ozdrowienie ks. 
Antoniego za jego przyczyną stało się 
podstawą do ogłoszenia go Błogosła-
wionym.  

We wrześniu z dokumentem 
własności sporządzonym u notariusza, 
bez świadków ze strony parafian, pod 
muzeum podjechał wóz i siostry zała-
dowały go eksponatami. Podobno 
zostały tylko puste gabloty. Parafianie 
dowiedzieli się o tym fakcie nazajutrz 

i oniemieli ze zdumienia i bezsilności. 
Jakiż mędrzec mógł przewidzieć taki 
obrót sprawy? Spadkobierca twierdzi, 
że chciał zostawić dzwonki w Szero-
kiej, ale nastały okoliczności unie-

możliwiające spełnienie jego woli  
i dlatego przekazał je klasztorowi, by 
służyły na chwałę Bożą. 

Rada Sołecka z Szerokiej i Pre-
zydent Miasta Jastrzębia Zdroju napi-
sali list do Sióstr z prośbą o chociaż 
częściowy zwrot eksponatów. Siostry 
odpisały grzecznie, ale dały odpo-
wiedź negatywną. Dzwonki są im 
potrzebne do muzeum, jakie chcą 
stworzyć w podziemiu budowanego 
przez nich kościoła 100 km za War-
szawą. Uprzejmie zapraszają szero-
czan do odwiedzin tego muzeum, 
które powstanie w przyszłości. 

 
Helena Białecka 

                   

Wejście w krąg wpływów 
zachodnich rozstrzygnęło  
o charakterze polskiego pis- 
ma i sposobu pisania. Z 
Zachodu bowiem przyjęli 
Polacy sztukę pisania alfa-
betem łacińskim. Wstępne 
dzieje polskiej grafii i orto-
grafii to wysiłki wyzyskania 
zasobu znaków, który we 
właściwych sobie warunkach 
rozwojowych zdatny i spraw-
ny, okazał się niedostateczny 
w zastosowaniu do tak 
odmiennego polskiego syste-
mu fonologicznego. Pełna 
wartości i zasługi praca bezi-
miennych, nieznanych skry-
bów średniowiecza, zajętych 
w kancelariach państwowych 
i kościelnych oraz w klasz-
tornych skryptoriach utarła 
najstarsze zasady ortogra-
ficzne.  

Różni pisarze i kopiści po 
swojemu radzili sobie z trudnym 
alfabetem łacińskim, o jakimś pow-
szechniejszym porozumieniu się i wy-
pracowaniu ogólnie obowiązującej 

normy ortograficznej w ówczesnych 
prymitywnych warunkach oświato-
wych i kulturalnych nie mogło być 
mowy, a z biegiem czasu oddział-

ływały też nieraz rozbieżne wpływy 
czeskie i niemieckie. Średniowieczny 
sposób pisania przedstawia się jako 
wielce niejednolity i niekosekwentny.  

Przykłady najdawniejszej piso-
wni przedstawia Bulla gnieźnieńska, 
czy Kazania świętokrzyskie. W przed-
stawieniu ortografii XV wieku 
podkreśla się wyjątkowe stanowisko 
Psałterza puławskiego, którego nowo-
cześniejsza pisownia uderzała już 

Aleksandra Brücknera (wybitnego ba-
dacza literatury), a w ostatnich latach 
wzbudziła podejrzenia, że zabytek ten 
jest odpisem pochodzącym dopiero  
z pierwszej połowy XVI wieku. 

Przywiązanie do sławnej mowy 
ojczystej, dbałość o jej najlepszą 
użyteczność i patriotyczna ambicja, 
by naród polski nie był zacofany, 
sprawiły, że ukazał się około 1440 r. 
pierwszy polski traktat ortograficzny 
Jakuba Parkoszowica (profesora Aka-
demii Krakowskiej). Dziełko Parko-
szowica ma zapewnioną pamięć  
w historii polszczyzny jako pierwszy 
znany nam objaw dbałości o kulturę 
językową z podkładem wyraźnie pa-
triotycznym. Jest objawem poszu-
kiwania drogi wyjścia pisowni pol-
skiej ze stanu prymitywu, chwiejności 
i niepewności.  

W początkach XVI w. kra-
kowscy drukarze czynili wyraźne 
wysiłki, aby pisownię udoskonalić, 
uprościć i ujednolicić. Poprzestawali 

na próbach ograniczenia wielofun-
kcyjności tej samej litery oraz odda-
wania jednym i jednakowym znakiem 
tej samej głoski. Syntezą porządku-
jących ortografię usiłowań, prób i wy-
ników była praca S. Murzynowskiego 
Ortografia polska z 1551 r. Propo-
zycja sposobu pisania poszczególnych 
głosek według Murzynowskiego jest 

bardzo zbliżona do stanu dzisiejszego. 
Do rozważań ortograficznych przy-
stąpił także autor i wydawca kate-
chizmu i pieśni religijnych Jan 
Seklucjan.  

W ortografii średniopolskiej nie 
doprowadzono jeszcze do wyczerpu-
jącego i przekonywającego swymi 
racjami skodyfikowania prawideł po-
prawnej pisowni. Nie było ośrodka, 
gdzie by się mogły ukształtować. 
Pisownia była sprawą autora, a głów-
nie i najczęściej wydawcy, drukarza  
i korektora. Dlatego też w okresie 
upadku drukarstwa także szata gra-
ficzna i ortografia ogłaszanych ksią-
żek bardzo się popsuły. Zasada ze 
średniowiecza wyniesiona i dobie 
dzisiejszej przekazana to oparcie pi-
sowni wyrazu przede wszystkim na 
etymologii jego słowotwórczej 
budowy.  

Przy opracowywaniu tego 
artykułu korzystałam z Historii języka 
polskiego Zenona Klemensiewicza. 

Kinga 

Dlaczego piszemy dziś tak, a nie inaczej? 
O początkach ortografii. 
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W poprzednich numerach 
„Serca Ewangelii” ukazał się 
nowy cykl, który miał na celu, 
poprzez wypisy z „dawnej prasy 
śląskiej”, przybliżyć czytelni-
kom sprawy, jakimi na przeło-
mie XIX i XX wieku żyli miesz-
kańcy naszej parafii oraz całego 
Górnego Śląska. Niniejsza pu-
blikacja jest kontynuacją róż-
nych ciekawostek i informacji, 
które na swoich łamach za-
mieszczał „Katolik”- czasopi-
smo społeczno-kulturalne. 

„Katolik”  
o parafii boguszowickiej 

06.04.1909 nr 41, s.2 Zmiany  

w duchowieństwie. Mianowani lub 
przeniesieni zostali: Ksiądz kapelan 
Pampuch z Kamienia pod Bytomiem 
do Boguszowic pod Rybnikiem. 

 
28.08.1909 nr 103 W Boguszowi-

cach rozdano w tych dniach ubogim 
100 marek, które im był zapisał 
zmarły proboszcz miejscowy śp. ks. 
Pendziałek. 

 
02.09.1909 nr 105, s.3 W Bogu-

szowicach ustępuje w stan spoczynku 
organista od 1 października. Na jego 
miejsce zgłosiło się już 93 kandyda-
tów. Wybór nie został jeszcze doko-
nany. 

 
02.10.1909 nr 118, s.6  Z powodu 

wścieklizny stwierdzonej w Gotarto-
wicach nakazały władze wiązanie 
psów w całej okolicy do 10 grudnia, 
mianowicie .....w Boguszowicach.... 

 
1909 październik Boguszowice  

w Rybnickiem. (Z p a r a f i i). Przed 
nieomal 7 miesiącami donosiłem  
o smutnych i bolesnych obrządkach, 
dotyczących pogrzebu ks. proboszcza 
naszego Śp. Antoniego Pendziałka. 
Dziś atoli chcę podać opis uroczysto-
ści wprowadzenia nowego ks. pro-
boszcza w osobie Przew. ks. Janitzka 
z Schiefelbeinu na Pomorzu. Przew. 
ks. proboszcz Janitzek zawitał do nas 
w środę dnia 3 listopada. Na dworcu 
w Rybniku powitany został przez 

deputację zarządu kościelnego.  
Z dworca towarzyszyli im jeźdźcy na 
koniach, co sprawiało piękny widok, 
gdyż podróż dość daleka przez Ryb-
nik i Ligotę do Boguszowic (8 kilo-
metrów). W Ligocie około oberży  
p. Kaczmarczyka, jako na granicy 
parafii Rybnickiej i Boguszowickiej, 
stała pierwsza brama z napisem pol-
skim; bramę tę postawił oberżysta  
p. Kaczmarczyk z Ligoty. W Bogu-
szowicach przed wioską stała druga 
brama z polskim napisem uszykowana 
przez pewnych parafian z Ligockiej 
Kuźni. Przy tejże bramie oczekiwali 
liczni parafianie procesjonalnie i z 
muzyką swego nowego duszpasterza. 
W imieniu tychże parafian powitał 
nowego proboszcza pewien parafianin 
z Ligockiej Kuźni w pięknych i tre-
ściwych słowach, za co ks. proboszcz 
serdecznie podziękował, poczem 
dziewczynka oberżysty p. Rójka  
z Boguszowic podała mu bukiet kwia-
tów i przemówiła coś po niemiecku. 

Potem panna Pojda z Ligockiej 
Kuźni wręczyła nowemu ks. probosz-
czowi stułę, którą sprawiły wszystkie 
dziewczyny z parafii, przy czym wy-
głosiła po polsku piękny wiersz. Tutaj 
Przew. ks. proboszcz zszedł z powozu 
i szedł ze swymi nowymi parafianami 
do kościoła. Tuż stała znowu brama, 
postawiona przez boguszowskich 
obywateli z napisem łacińskim; przy 
niej oczekiwało Przew. duchowień-
stwo, i to ks. dziekan Los z Pawłowic, 
ks. proboszcz Śliwa z Jankowic oraz 
ks. kapelan Pampuch. Następnie oddał 
ks. dziekan Los kościół nowemu pro-
boszczowi, a po odbytych obrządkach 
kościelnych przemówił do zebranego 
ludu; zaczął od słów „Sieroty dostały 
ojca”; gdy przyszedł do wspomnienia 
Ś. p. księdza Antoniego Pendziałka, 
lud wybuchnął wielkim płaczem. 
Potem zabrał glos ks. proboszcz Janit-
zek do swoich owieczek, określając 
obowiązki dla duszpasterza względem 
swoich owieczek i obowiązki owie-
czek względem swojego duszpasterza; 
gdy znów przyszedł do mówienia, jak 
Ś. p. ks. Antoni Pendziałek pracował 
pomiędzy nami 20 lat, lud powtórnie 
płaczem wybuchnął, bo mimo woli 
każdy był do głębi wzruszony. Stąd 

poznać można, iż nieboszczyk ks. 
Pendziałek zjednał sobie szacunek  
i serca wszystkich swych owieczek. 

Więc naukę pierwszą słyszeliśmy 
bardzo piękną od naszego Przew. ks. 
proboszcza, tylko obowiązkiem teraz 
naszym jest, słowa naszego duszpaste-
rza zamienić w czyn; bo na nic się 
zdają wszystkie prace i wysilenia 
duszpasterza, jeżeli tego, co słyszymy, 
nie wykonujemy. Po skończonym 
polskim kazaniu mówił jeszcze kilka 
słów po niemiecku, po czym odprawił 
ks. proboszcz uroczyste nabożeństwo, 
po którym odśpiewano „Te Deum”. 
Na koniec odprowadzono ks. pro-
boszcza na probostwo, który tam jesz-
cze raz dziękował za miłe przyjęcie. 

Na tym zakończyła się cała wznio-
sła uroczystość. - A my udaliśmy się 
do domów z jednej strony z żałością, 
że się pożegnać musieliśmy z ks. ka-
pelanem Pampuchem, który zawia-
dywał przez te 7 miesięcy naszą para-
fią, i który to przez ten czas zjednał 
sobie wielką miłość u parafian przez 

pracę gorliwą. Niewiasty z całej para-
fii sprawiły mu piękny upominek, 
mianowicie kielich. Z drugiej strony 
czuliśmy radość, że mamy znów sta-
łego duszpasterza, który niech żyje 
długie lata pomiędzy nami!   Bogusz. 
 

1911 nr 16  Z parafii boguszow-

skiej. W zeszłą niedzielę, dnia 29  
z. m. miał zamówiony tutejszy 
„kriegerverajn” nabożeństwo. Pożal 
się Boże, owi członkowie, pomiędzy 
nimi i starzy weterani z pobielałym 
włosem, naraz Niemcami się stali. Dla 
nich po polsku - to „ajfach”, więc 
zaczęli „gebildet”, bo przy Mszy 
świętej śpiewano „fajn” po niemiecku, 
a ponieważ pieśni niemieckiej owi 
„kriegerzy” w swoich polskich mo-
dlitewnych książkach nie mieli, zastą-
piły ich jakieś dwie cudze damy  
i panowie im także pomogli, a resztę 
docisnął p. organista, no - ale śpiew 
niemiecki się odbył i to pierwszy raz. 
Zaznaczam to po pierwszy raz, jak 
nasz kościół stary, a liczy 200 lat. Po 
Mszy św. także Przewiel. ks. pro-
boszcz wszystkie modlitwy odprawił 
po niemiecku. Pożal się Boże, co się 

zaczyna dziać w tak polskiej parafii. 

Za śp. ks. Pendziałka nie było ani 
półtora Niemca, obecnie wzrosła 
liczba do tego stopnia, że musiano 
polskim „kriegerom” odprawić nie-
mieckie nabożeństwo. Czemuż nam to 
Przewiel. ks. proboszcz z góry nie 
powiedział, że się odbędzie dla „krie-

z dawnej  
prasy śląskiej (8) 
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gerów” niemiecka odprawa? Byliby-
śmy im swobodne miejsce w kościele 
zostawili, a wtedy byłby zapewnie 
Przewiel. ks. proboszcz samym „krie-
gerom” (Hauptmann jest ewangeli-
kiem) owe nabożeństwo odprawił. Co 
za ustępstwa ze strony ks. proboszcza 
dla jednej osoby, a do tego inno-
wiercy! Co by się było stało, gdyby 
był odmówił niemieckiego nabożeń-
stwa? Nic a tak cała parafia o tym 
mówi, bo dla parafian zgorszenie 
powstało. Spodziewamy się, że  
w przyszłości Przewiel. ks. proboszcz 
tyle względu na jednostki brał nie 
będzie.  

Parafian jeden za wielu. 
26.10.1911 nr 128, s. 6 (Dodatek). 

Boguszowice. Kradzież. Pewien mło-
dzieniec tu stąd poszedł do Rybnika  
w dzień wypłaty, by od krawca 
odebrać zamówiony ubiór. W drodze 
do domu wstąpił jeszcze do innego 
składu po towary. Tutaj spotkał swego 
kolegę, z którym się powitał. W tym 
momencie jednak, kiedy się obejrzał, 
spostrzegł, że „wyzwolono” go od 
nowego ubioru, który niósł od krawca. 
A więc w ciągu 5 minut złodziej 

zdołał ukraść ubiór wartości 40 mk.  
i umknąć z nim. 

 
06.02.1912 nr 16, s. 6 (Dodatek) 

Jak głosowali w Boguszowicach? 
Hr. Mielżyński       - 106  
Ks. Bojdoł             -    48 
Ks. Schleinitz         -     9 
Ritzmann              -       4 
 

17.02.1912 nr 21, s. 5 (Dodatek) 

Boguszowice pod Rybnikiem. Mia-
łem też przyleżytość trochę stanąć 
przed lokalem wyborczym w Bogu-
szowicach i dało mi się słyszeć, jak  
w lokalu była odebrana od Fr. R.  
a inna mu dana przez zastępcę prze-
wodniczącego K.R. Na to są świad-
kowie, jak o tym mówiono przed lo-
kalem czasem odbierane kartki a inne 
dane. – Dam wam, szanowni czytel-
nicy więcej jeszcze wiadomości, i to 
jakie to tutaj germanizowanie słynie. 
Nic jeno „elternabenty a „krigerfe-
rajny”. Już tu były trzy takie zabawy 
germanizacyjne. I dzieci p. organista 
w szkole uczy, że mają czytać ich ro-
dzice jeno niemieckie gazety a polskie 
nie. Lepiej mu było, ażeby w kościele 
insze też pieśni zagrał, nie jeno trzy, 
bo w książkach tak dużo pieśni, aż ich 
bieda policzyć. – Tak to w tej polskiej 
naszej wiosce jest, że jak się ksiądz  
i organista i wójt i oberżysta  

i żandarm oraz ich ujkowie do kupy 
wezmą, to jest wieś nasza polska 
oczywiście „deucz”. 

                                   Walenty.  

29.02.1912 nr 26, s. 6 (Dodatek). 
Boguszowice w Rybnickiem. (Z para-
fii.) W ostatniej stąd korespondencji 
opisywał pan Walenty z Boguszowic 
tutejsze okolicznościowe sprawy; 
pomiędzy innymi także sprawę  
p. organisty. Nie jestem żadnym bra-
tem ani swatem jego, to jest organisty, 
lecz gdy kto chce coś do gazet pisać, 
to musi gruntowną prawdę pisać. Lecz 

tu w sprawie p. organisty p. W. bar-
dzo przeholował. Wprawdzie nie 
wiem, jak i co tam w szkole robi, ale 
co się tyczy grania pieśni w kościele, 
to muszę zaznaczyć, że się p. W. 
grubo pomylił. Teraźniejszy p. orga-
nista daleko więcej pieśni grywa, 
aniżeli jego poprzednik. Jeżeli p. W. 
twierdzi, że tylko trzy pieśni gra, to  
z tego wynikałoby może, że bardzo 
rzadko do kościoła chodzi, bo p. or-
ganista nieomal na każdej pierwszej 
Mszy św. aż dwie i trzy pieśni prze-
gra, czego dawniej wcale nie było,  
a nie gra zawsze jednych i tych sa-
mych, lecz zawsze inne. – Że w Bo-
guszowicach germanizacja słynie, to 
rzecz jasna, boć się już i do kościoła 
wciska. Gdy owi „kriegerzy” mają 
nabożeństwo zakupione, toć się już na 
to nabożeństwo wszystkie dzieci 
szkolne do kościoła sprowadzi, ażeby 
tym „kriegerom” po niemiecku śpie-
wały, boć oni sami może śpiewać nie 
potrafią, gdyż to nieomal sami Polacy; 
tego roku im nawet nasz ks. proboszcz 
niemieckie kazanie wygłosił, lecz 
wątpię, czy tego nie można nazwać 
germanizacją. (Wrazidło) 

                                                                                                                              
25.06.1912 nr 76, s. 5-6 

(Dodatek). Boguszowice pod 

Rybnikiem. (Z parafii). 
Za wolą kilku parafian muszę na-

pisać kilka słów o opieszałości religij-
nej tutejszej młodzieży. Rok  
w rok wychodzi z naszej parafii pro-
cesja do Jankowic na odpust Bożego 
Ciała. Jest to wzruszający widok  
i poruszenie serca nabożnego, gdy się 
widzi taki pochód wiernych, w któ-
rym idą dziewczyny w bieli z wian-
kami na głowie, niosące obrazy i fi-
gury, a mamy tu 8 odpowiednich ob-
razów i 4 figury. Lecz młodzież tutej-
sza jest bardzo leniwa upiększenia 
takiej procesji, gdyż nie ma ona żad-
nej ochoty na niesienie chorągwi. 
Śpiewak musi błagać o to, aby ktoś 

chorągwie zabrał, a tego roku już ani 
prośby śpiewaka nie skutkowały i nikt 
się do chorągwi nie zabrał – aż wresz-
cie musiał sam ks. proboszcz chodzić 

pomiędzy ludźmi i wyszukiwać mło-
dzieńców, aby nieśli chorągwie na 
cześć i chwałę Pana Boga. Tak, więc 
za wdaniem się ks. proboszcza 
nazbierało się sześć osób (ale nie sami 
młodzieńcy), co zabrały chorągwie. – 
Oto mamy i tym znowu przykład  
i dowód, że czasy się mienią. Gdy ja 
byłem młodzieńcem, tośmy sobie 
chorągwie po prostu jeden drugiemu 
wydzierali. Ale teraz? Smutno to bar-
dzo! Dzisiejsza młodzież to jeno na 
rowerach (kołach) na odpusty lubi 
jeździć, aby się tam zabawić. – Ro-
dzice, od młodości dzieci waszych 
przypominajcie im ciągle zaszczytne 
obowiązki religijne i wpajajcie w nie 
ducha prawdziwie religijnego, bo 
inaczej zdziczejemy. 

 
13.08.1912 nr 97, s. 5  

Z Rybnickiego. Pierwszy wiec  
w Roju odbył się w niedzielę 4 sierp-
nia o godz. 4 po południu. Wiec zagaił 
p. Nokielski z Rybnika i objął sam 
przewodnictwo i pierwszy też prze-
mawiał o stosunkach robotniczych. 
Szeroko się rozwodził o ostatnim 
ruchu zarobkowym; czemu robotnik 
na Górnym Śląsku najgorzej opła-
cany. Udowodnił faktami, że, gdzie 

robotnicy są zorganizowani, postępują 

zarobki naprzód i robotnik jest sza-
nowany. Przedstawił robotnikom bu-
dowlanym, że ich na wiosnę czeka 
walka i zapytał się, czy są do niej 

przygotowani, bo już mogą być dzi-
siaj pewni, że walkę przegrają. Zachę-
cał do organizacji, lecz tylko w Zjed-
noczeniu Zawodowym Polskim. – 
następnie przemawiał adwokat p. dr 
Różański z Rybnika, który przedsta-
wił historyczny rozwój stosunków 
polsko – pruskich, i omawiał położe-
nie obecne nas Polaków. Zakończył 
obszernym cytatem z Krasińskiego. 
Na cześć mówcy wniesiono trzy-
krotny okrzyk „Niech żyje!” – Na-
stępnie przemawiał p. Prus, kupiec  
z Rybnika, który zachęcał do oświaty, 
do czytania gazet polskich i książek 
pouczających. Każdy Polak bez wy-
jątku powinien się trzymać hasła swój 
do swego. – O godz. ½ 7 zakończono 
wiec ten (przy?) udziale 600 osób,  
w czym około połowa była niewiast. 
                                                Byłtam 
 

Mieczysław Kula 
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Moja prababcia Albina 
Sobik urodziła się 13 lutego 
1009 r., a więc w ubiegłym 
miesiącu ukończyła sto lat!!! 
Prababcia całe życie mieszka 
w Gotartowicach, w domu, 
który zaczęła budować ze 
swoim pierwszym mężem 
Emilem Pawlasem, a w dwa 
lata po jego nagłej śmierci, z 
drugim mężem Konstantym 
Sobikiem.  

Rodzice prababci nazywali 
się Maria i Franciszek Oleś. Miała też 
liczne rodzeństwo: pięć sióstr i dwóch 
braci. Do dziś żyje już tylko jedna 

siostra Elżbieta. W młodości prabab-
cia pracowała w gospodarstwie rol-
nym, a później w Hucie Silesia przy 
obróbce garnków. Nasza Seniorka 
wychowała trzech synów, z których 
żyje tylko najmłodszy – Jerzy, czyli 
mój dziadek. To właśnie on wraz  
z żoną Ireną opiekuje się prababcią, 
która od kilku lat ma bardzo słaby 
słuch, zaś od kilku miesięcy nie poru-
sza się o własnych siłach; czas spędza 
w łóżku lub na wózku, gdyż ma chore 
biodro i nogę. Prababcia doczekała 
się7 wnuków, 17 prawnuków i jednej 

praprawnuczki. Nasza Albinka to 
osoba wesoła, pogodna i bardzo towa-
rzyska, czego najlepszym dowodem 
była jej przepełniona szczęściem 

twarz, podczas uroczystej Mszy św.  
w parafialnym kościele i rodzinnego 
świętowania z okazji jej setnych uro-
dzin. 

   prawnuczka Helena 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

"W karnawale nie sie-
dzimy w domu wcale..." tak 
mogłyby zaśpiewać dzieci  
z Gotartowic, które przybyły 
do sali OSP na coroczny bal 
przebierańców. Tym razem 
nasi najmłodsi mieszkańcy 
bawili się przez dwa dni - 28 
stycznia dzieci z klas I-III,  
a 29 stycznia przedszkolaki. 
W sumie na zaproszenie cza-
rodzieja Lechosława przy-
było około 160 dzieci.  

Wśród kolorowych postaci 
można było dostrzec wróżki, 
księżniczki, pszczółki, Czerwone 
Kapturki, Indian, rycerzy, kowbo-
jów.... trudno zapamiętać i wymie-
nić wszystkich, ale na podkreśle-
nie zasługuje różnorodność stro-
jów i pomysłowość ich twórców. 
Dla wielu był to pierwszy bal  
w życiu, z tej prostej przyczyny, że 
najmłodsi uczestnicy liczyli so-
bie.... zaledwie roczek i bawili się 
na rękach mamy lub babci. Więk-
szość uczestników mogła jednak 
samodzielnie brać udział w zaba-
wach przygotowanych przez Radę 

Dzielnicy i Szkołę Podstawową  
nr 20. Wszyscy bawili się 
doskonale, były tańce, konkursy  
i zabawy, prowadzone przez panie 
z SP nr 20 i Przedszkola nr 22. 
Każdy uczestnik balu mógł 
podczas poczęstunku pokrzepić 
nadwątlone zabawą siły, a na 
zakończenie wszyscy otrzymali 
drobne upominki. W imieniu dzieci 
dziękujemy organizatorom za "Bal 
u czarodzieja Lechosława" i.... 
czekamy na następny. 

 
               Barbara Benisz 

Koło Pasjonatek Robó-
tek Ręcznych, liczące prze-
szło dziesięć osób, obcho-
dziło niedawno pierwszą 
rocznicę swojego powstania. 
Mimo tak krótkiego czasu 
istnienia, mamy na swoim 
koncie już niejedną wystawę. 

 Wszystko zaczęło się, jak na-
zwa koła wskazuje, od festynu far-
skiego, „Wystawy Zbieraczy”,  
a także Dożynek, które odbyły się 
na parafialnym farskim ogrodzie, 

gdzie mogłyśmy pokazać swoje 
wyroby. Z biegiem czasu 
zaczęłyśmy poszerzać horyzonty 
naszej działalności, począwszy od 

swojego miasta (wystawa w 
Centrum Kultury Rybnickiej), aż 

poza jego granice (jarmark 
świąteczny w gminie Pawłowice, 
wystawa w Zawiści). Nie zapomnia-
łyśmy również o udekorowaniu 

naszej świątyni, w której 
przyozdobiłyśmy swoimi wyrobami 
jedną ze świątecznych choinek. 

Chciałyśmy podziękować Panu 

Bogu za wszystkie łaski i talenty, 
którymi nas obdarzył, a także 

księdzu proboszczowi za możliwość 
działania przy naszej parafii. 
Przypominamy, że koło jest otwarte 
na każdą pomocną dłoń, stąd też 

zapraszamy wszystkich chętnych na 

nasze spotkania, które odbywają się 
w każdą środę o 16:30  
w domu przy ulicy Małachowskiego 
36c (obok kościoła). 
 

Pasjonatki 

Moja 100–letnia Prababcia Albinka 

Bal  karnawałowy  w Gotartowicach 

Parafialne Koło Pasjonatek Robótek Ręcznych 
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KU  PAMIĘCI 
Niechaj te słowa poświęcone Tobie  

będą wyrazem szacunku i wdzięczności 
gdyż chór „Cor Jesu” jest w smutku i żałobie. 

Odszedłeś od nas drogi dyrygencie za wcześnie – 
byłeś na życia zakręcie, 

lecz taka wola Boga była, 
Twa droga życia już się skończyła. 

Skończyły się dni pełne lęku 
cierpienia i niepewności, 

spojrzeń zapłakanych oczu, 
a także cielesnej słabości. 

Żegnamy Cię chórmistrzu i dziękujemy 
za trud i cierpliwość, którą dla nas miałeś 

nawet w dniach bólu i słabości nas nie opuszczałeś. 
Ten wiersz to chóru pożegnanie, 

a pamięć w nas o Tobie na zawsze zostanie. 
Niechaj Maryja w opiece Cię ma, 

a Bóg Twojej duszy niech zbawienie da. 
Zacytuję słowa, co na myśl przychodzą: 

„Śpieszmy się kochać ludzi – tak szybko odchodzą”. 
 
                            Maria Ignacek 
 

W poprzednim numerze 
Serca Ewangelii został poru-
szony problem zagrożeń, ja-
kie niesie ze sobą bezkry-
tyczne korzystanie z Inter-
netu jako szczególnie groź-
nego i uzależniającego me-
dium. Przy tej okazji zasy-
gnalizowano również nega-
tywny wpływ gier kompute-
rowych, które według naj-
nowszych badań są najbar-
dziej oddziałującym na psy-
chikę elementem wirtualnego 
świata. W tym numerze 
spróbujemy dokładniej przyj-
rzeć się temu zjawisku.  

Wśród większości młodych lu-
dzi gry komputerowe są odbierane 
jako nowoczesna i bardzo atrakcyjna 
forma zabawy, pozwalająca przeżyć  
w wirtualnym świecie wiele fascynu-
jących przygód. Dają one graczowi 
możliwość decydowania o przebiegu 
akcji i wpływania na losy bohaterów. 
Dodatkowym „atutem” podczas za-
bawy grą komputerową jest to, że 
zbędna staje się obecność drugiego 
człowieka – towarzysza zabawy, po-
nieważ zastępuje go komputer. Świat 
gier komputerowych jest szczególnie 
pociągający dla osób sfrustrowanych, 
o niskiej samoocenie oraz tych, które 
nie mają dobrych relacji z rodzicami. 
Osoby w grach mogą doświadczyć 
poczucia władzy, siły, wpływu na losy 
innych, mogą w wirtualnym świecie 

gier zrealizować wiele marzeń i 
pragnień. Wszystko to sprawia, że gry 
komputerowe dostarczają dziecku 
silnych przeżyć, doświadczeń, anga-
żują emocjonalnie, nie dają uczucia 
nudy i są idealnym światem ucieczki 
przed trudną rzeczywistością.  

Niestety należy sobie uświado-
mić, że fascynacja tą „nowoczesną 
formą zabawy” niesie ze sobą wiele 
niebezpieczeństw, więc w trosce o 
wychowanie dzieci i młodzieży warto 
się zastanowić nad jej wpływem na 
rozwój młodych ludzi.  

Agresja, przemoc i destrukcja 

Zdecydowana większość  
(80 – 90 %) gier komputerowych 
skonstruowana jest na bazie scenariu-
szy pełnych przemocy i destrukcji  
z ogromnym ładunkiem agresji  
i wyrafinowanego okrucieństwa.  
W wirtualnym świecie dominuje 
prawo silniejszego, kumulują się 

agresywne zachowania: strzelaniny, 
bijatyki, zabijanie, okaleczanie ciała 
przeciwnika różnymi dostępnymi 
środkami. Gracze wcielają się  
w terrorystów, złodziei i gangsterów, 
a przyjaźń jest dopuszczalna jedynie 
w perspektywie własnej korzyści.  
W świecie gier takie cechy jak 
dobroć, współczucie czy wzajemna 
pomoc nie mają żadnego znaczenia. 
Niepokojącym jest fakt, że przemoc  
w grach komputerowych traktowana 
jest jako rzecz niezbędna  
i równocześnie wartość pozytywna. 
Gry są tak skonstruowane, że poprzez 

dobre, konstruktywne zachowania 
najczęściej nie można osiągnąć kolej-
nego etapu gry, zło natomiast jest 
nagradzane. Zabicie kogoś pozwala 
iść do przodu czy uzyskać dodatkową 
broń, za przejechanie przechodniów 
uzyskuje się dodatkowe punkty. Agre-
sywne zachowania są kojarzone  
z nagrodą i przyjemnością. Podczas 
zaangażowania w tego rodzaju gry 
dziecko dowiaduje się, że zło wcale 
nie jest takie złe, a nawet może być 
całkiem dobre, bo jest skuteczne. Po-
woli ulega rozmyciu granica między 
dobrem a złem.  

System zasad tworzony w opar-
ciu o gry pełne przemocy często pro-
wadzi młodego człowieka do we-
wnętrznej pustki, poczucia braku 
sensu, wewnętrznego niepokoju  
i dezorientacji. Dzieci wychowywane 
na grach komputerowych są narażone 
na wypaczenie podstawowych warto-
ści moralnych, pomieszanie dobra ze 
złem. Młody człowiek nie może pra-
widłowo ukształtować się pod wzglę-
dem uczuciowym i moralnym. Bardzo 
często w normy świata, w którym żyją 
młodzi ludzie wpisują się niemoral-
ność, pogarda dla drugiego człowieka 
czy prawo silniejszego. Według prze-
prowadzonych badań, dzieci, które 
bawią się „agresywnymi” grami są 
bardziej napięte emocjonalnie, napa-
stliwe, wulgarne oraz obojętne na 
dobro. Wielu młodych komputerow-
ców zatraciło w sobie takie cechy, jak 
miłość, cierpliwość, delikatność, tro-

W drugą rocznicę śmierci 
dyrygenta chóru „Cor Jesu” 

 

Gry komputerowe – elektroniczne LSD (1) 
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ska o drugiego człowieka czy szacu-
nek wobec życia i śmierci. 

Nie można pominąć również 

faktu, że w niektórych grach używany 
jest wulgarny język, czasami poja-
wiają się nawiązania do narkotyków, 
jest pokazane ich zażywanie, a inne 
zachęcają do uprawiania hazardu lub 
go uczą. 

Uzależnienie od gier kompu-
terowych 

Prawdopodobnie żaden z produ-
centów gier komputerowych nie przy-
zna się do tego, ze jego celem jest 
uzależnienie gracza od ich produktów. 
To samo można również powiedzieć  
o producentach papierosów czy 
narkotyków. Ale wszyscy zdajemy 
sobie sprawę z tego, że nie zależy im 
raczej, aby gracze odchodzili po kilku 
minutach od nowej gry. Zazwyczaj 
gry są tak skonstruowane, aby ciągle 
coś się w nich działo. Gry sprawiają, 

że poprzez kolejne godziny gracz 
ciągle idzie do przodu (kończy 
kolejne misje, przechodzi do nowych 
poziomów, itd.), po porażkach 
ponawia kolejne próby. Mamy 
wówczas do czynienia z zatarciem 
granicy pomiędzy rzeczywistością  
a wirtualną fikcją. Im gra bardziej 

oddziałuje na emocje (np. jest 

brutalna), tym szybciej angażuje 
uwagę odbiorcy. 

Coraz częściej psycholodzy 
zwracają uwagę na możliwość uza-
leżnienia się od gier komputerowych 
porównując je do „elektronicznego 
LSD”. Istnieją bowiem pewne podo-
bieństwa do uzależnienia od substan-
cji psychoaktywnych, gdyż zaprzesta-
nie uzależniającej aktywności objawia 
się rozdrażnieniem lub depresją, trud-
nościami z koncentracją uwagi, drże-
niem w sytuacji braku dostępu do gry 
czy wybuchami niekontrolowanej 
agresji. Osoby uzależnione od gier 

komputerowych często mają wahania 
nastrojów, charakteryzuje je apatia  
i obniżona aktywność lub agresyw-
ność i impulsywność. Uzależnieni 
każdą wolną chwilę spędzają przy 
komputerze, rezygnując ze spotkań  
z przyjaciółmi, z nauki, mają trudno-
ści w kontaktach z rodziną  
i rówieśnikami, często wchodzą  
w konflikty (najczęściej z rodzicami). 
Nawet naturalne potrzeby fizjolo-
giczne, jak spanie, jedzenie, wydala-
nie, staja się uciążliwymi, choć ko-
niecznymi przerwami podczas gry.  

O pozostałych aspektach nega-
tywnego wpływu gier komputerowych 
na psychikę i zdrowie młodego 
człowieka będzie mowa w następnych 
numerach „Serca Ewangelii” 

    
LR

Intencje 
mszalne 

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

którzy w I kwartale obchodzą swoje urodziny: Aniela 
Kobus, Agnieszka Sobota, Weronika Rojek, Jan 
Korduła, Józef Dulniok, Klaudia Król, Emma Piecha, 
Antoni Torebko, Helena Kubańska 

8.3o +Alojzy Kirsek  
10.oo 1/+Aniela Kujawa, 1 roczn 
  2/ Do Op.B. z okazji 50 rocznicy urodzin Krystyny 

Benisz o zdrowie i Boże błogosławieństwo z podz.  
za otrzymane łaski z prośba o dalsze. Te Deum. 

11.3o Do Op.B. z okazji 18 rocznicy urodzin Gabrieli 
Sztwiorok z podz. za otrzymane łaski z prośbą  
o dalsze. 

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

Poniedziałek – 09.03.2009r. – Św. Franciszki 
Rzymskiej, zakonnicy 

7.oo 1/+Roman Szotek, 30-ty dzień 
 2/w pewnej intencji 
17.oo 1/+Piotr Grolik, 1 roczn 
 2/+Józef  Grenadier, żona Maria, Ernest Toszek, 

żona Maria 

Wtorek – 10.03.2009r. 
7.oo 1/+Leon Pawela, wnuk Adam, rodzice Karol  

i Anna Pawela, Stefan syn, Alojzy Szweda, Teodor 

Szweda, żona Jadwiga, dziadków z obu stron, 
Agnieszka Kuczera, mąż Alojzy, 2 córki, 3 synów, 
synowa, 2 zięciów(Got) 

 2/+Józef Oleś – od szwagierek(Bog) 
17.oo 1/+Matylda Malina, 1 roczn 
 2/ +Gertruda Hartman, 7 roczn, mąż Roman, 

rodziców z obu stron, rodzeństwo. 

Środa – 11.03.2009r. 
7.oo 1/+Leon Sobik, Alojzy Sobik, żona Janina, Alojzy  

i Anna Sobik 
 2/ +Anna Sobik, 30-ty dzień 
17.oo 1/+Jerzy Przeliorz, 2 roczn(Bog) 
 2/+Julianna Emrych, mąż Franciszek, Teodor 

Emrych, żona Gertruda, Pelagia Szymura, mąż 
Wilhelm(Got) 

Czwartek – 12.03.2009r. 
7.oo 1/+Gertruda Smołka, mąż Maksymilian, Maria  

i Piotr Kuczera, Bolesław i Roman synowie 
 2/+Matylda Sobik, mąż Jan, Franciszka Motyka, 

mąż Emil 
17.oo 1/Do Op.B. z okazji urodzin Kazimiery 

Maciończyk z podz. za otrzymane łaski z prośbą  
o dalsze oraz o Boże błogosławieństwo dla całej 
rodziny. 

 2/+Celina Szymura, 30-ty dzień(Bog) 

Piątek – 13.03.2009r. 
7.oo 1/+Rufin Karwot, żona Anna, syn Engelbert, wnuk 

Adam, rodziców z obu stron 
 2/wynagrodzenie za grzechy świata uczynione 

NSPJ i Niepokalanemu Sercu NMP , w intencji 
członków Straży Honorowej oraz za ich opiekuna 
Ks. Józefa i w intencji wyniesienia na ołtarze 
siostry Marii od NSPJ- założycielki Straży 
Honorowej. 
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17.oo 1/+Józef Hajnisz, żona Florentyna, Ryszard 
Hajnisz, żona Marta 

 2/+Gertruda  Motyka, mąż Konstanty, Waleska 
Krupa, Krystyna Kołodziej, mąż Franciszek, córki 
Łucja i Marta, mąż Jerzy, dusze w czyśćcu 
cierpiące. 

Sobota – 14.03.2009r. 
7.oo 1/+Alojzy Tworuszka, żona Marta, pokrew.(Bog) 
 2/+Maksymilian Nowak, 30-ty dzień(Got) 
17.oo 1/Do Op.B. z okazji 50 rocznicy urodzin 

Mieczysława Potyrchy oraz w intencji całej rodziny 
z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze.  
Te Deum. 

 2/+Janina Ruś, 3 roczn, mąż Władysław(Bog) 
 3/+Andrzej Czerwiński – od kolegów KWK 

Krupiński 

Niedziela – 15.03.2009r. – Św. Klemensa Marii 
Hofbauera, kapłana 

7.oo +Arkadiusz Bednarkiewicz, 30-ty dzień 
8.3o +Gariel Kiełbus, 3 roczn(Got) 
10.oo +Zbigniew Woźniak, 6 roczn, Stefania Klimosz,  

4 roczn 
11.3o +Joanna Pytel, Gertruda Pytel, Emil Pytel, Karol 

Pytlik, Gerda Rozkosz, Konrad Rozkosz, Elżbieta 

Rozkosz 
14.3o Chrzty i roczki: Dawid Sobik, Filip Kula, Julia 

Dzianok, Łukasz Kozielski, Maria Kaznocha, 
Kamil Michalski, Jakub Roezner, Nikola Dragon, 
Artur Zieliński 

16.oo 1/Do Op.B. z okazji  urodzin Antoniego Blazy   
z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze. 

 2/+Andrzej Damec, 4 roczn(Bog) 

Poniedziałek – 16.03.2009r. 
7.oo 1/+Antoni i Gertruda Korduła, Bronisław 

Zawionka(Bog) 
 2/+Józef Klejnot, żona Franciszka, 6 synów, córka 

Maria, mąż Ludwik, Alojzy Joszko, Karol Sobik, 
żona Paulina(Got) 

17.oo 1/+Małgorzata Sobik, 1 roczn(Bog) 
 2/+Maria Wielgocka(Bog) 

Wtorek – 17.03.2009r. – Św. Patryka, bp. 

7.oo 1/+Jan Maciończyk, syn Czesław(Bog) 
17.oo 1/+Maria Pierchała, mąż Robert, synowa Maria 
 2/+Herman Niemczyk, żona Gertruda, Marcin 

Grzelak, żona Julianna, Jan Niemczyk, żona 
Franciszka, Wacław Świątek, żona Anna 

 3/+Józef Oleś – od siostry Heleny z mężem  
i rodziną 

Środa – 18.03.2009r. – Św. Cyryla Jerozolimskie- 
go, bp. i doktora Kościoła 

7.oo 1/+Józef Szafraniec, ojciec Maksymilian 
 2/intencja wolna 
17.oo 1/+Marianna Kiczyńska 
 2/+Łucja i Józef Kula, syn Eugeniusz, Eryk 

Wyrobek 
 
 

Czwartek – 19.03.2009r. – Św. Józefa,  
Oblubieńca NMP 

7.oo 1/Z okazji imienin Ks. Józefa 
 2/za parafian 
17.oo 1/w intencji mężczyzn 
 2/+Józef Ostrzołek, 2 żony Jadwiga i Łucja, 

synowie Alojzy i Szymon 

Piątek – 20.03.2009r. 
7.oo 1/za ++ członków Różańca: Jadwiga Gruszka, 

Marta Kula, Berta Kula, Maria Sojka, Helena 
Nowrot 

 2/Do Op.B. w intencji rodziny Smołka i w intencji 
dzieci z rodzinami z podz. za otrzymane łaski  
z prośbą o dalsze. 

17.oo 1/+Wiesław Kachniarz, rodziców z obu stron, 
rodzeństwo(Rasz) 

 2/+Antoni Zimończyk, żona Elżbieta, syn 
Stanisław, rodziców z obu stron 

18.3o w intencji młodzieży przygotowującej się   
do sakramentu małżeństwa 

Sobota – 21.03.2009r. 
7.oo 1/+Leopoldyna i Franciszek Sojka, 2 synów,  

2 córki, 3 zięciów 
 2/+Maria Szymura, 1 roczn 
15.oo W intencji rocznika 1965 klasy A z Gotartowic 

oraz za ++ kolegów Zenona Gruszkę i Andrzeja 
Czerwińskiego 

17.oo 1/+Anna Łobodzińska, mąż Erwin, rodziców z obu 
stron 

 2/+Helena Nowrot, 30-ty dzień oraz za zmarłego  
Fryderyka Kula, żonę Emilię, Karola  Nowrot, 

rodziców Karola i Annę(Bog) 

Niedziela – 22.03.2009r. 
7.oo +Zenon Sitko – od pracowników KRUS Katowice 
8.3o +Edward Motyka(Got) 
10.oo +Leszek Gomółka(Got) 
11.3o Do Op.B. i Miłosierdzia Bożego z okazji 63 

rocznicy urodzin Jadwigi Markowicz z podz.  
za otrzymane łaski z prośbą o dalsze.  

16.oo Do Op.B. z okazji 80 rocznicy urodzin 
Mieczysława Kuli z Bog. z podz. za otrzymane 
łaski z prośbą o dalsze. Te Deum. 

Poniedziałek – 23.03.2009r. 
7.oo 1/+Bronisława Malina, mąż Alojzy, wnuk Karol, 

Ryszard Hajzyk, żona Zofia, syn Oskar(Bog) 
 2/+Franciszek i Franciszka Gruszka, 3 córki, 

synowa(Got) 
17.oo 1/+Franciszek Dziwoki, żona Krystyna(Got) 
 2/+Bronisława Benisz, mąż Kazimierz(Got) 
 3/w intencji przystępujących do sakramentu 

bierzmowania 

Wtorek – 24.03.2009r. 
7.oo 1/+Ernest Stajer(Bog) 
 2/+Gertruda Weinert, Jan Gołębiowski, córka 

Maria 
17.oo 1/+Maria i Józef Maciończyk, rodziców, 

rodzeństwo, Rozalia i Józef Karwot(Bog) 
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 2/+Ernest Rajnhard, 5 roczn, Fryderyk Englisz, 
żona Aniela, syn Edmund(Bog) 

Środa – 25.03.2009r. – Zwiastowanie Pańskie 

7.oo 1/+Berta Przeliorz, mąż Paweł, córka Maria, syn 
Nikodem, zięć Zygmunt, rodziców z obu 
stron(Rasz) 

  2/+Waleska Fojcik, 2 mężów, Gertruda Szweda, 
mąż Wilhelm, dziadków z obu stron(Rasz) 

17.oo 1/+Otylia Pierchała, 6 roczn, mąż Paweł(Bog) 
 2/+Walenty Jurczyk, Anastazja Kluger – z okazji 

urodzin(Got) 

Czwartek – 26.03.2009r.  
7.oo 1/+Andrzej Motyka, ojciec Bronisław 
 2/+Franciszek Motyka, żona Maria, Antoni i 

Franciszek synowie, Roman i Andrzej wnuki, córka 
Gertruda 

17.oo 1/W intencji Apostolatu Maryjnego i Akcji 
Katolickiej 

 2/+Ks. Alojzy Motyka, rodziców, rodzeństwo(Bog) 

Piątek – 27.03.2009r. 
7.oo 1/+Józef Dziwoki, 11 roczn, żona Marta 
 2/intencja wolna 
 3/intencja wolna 
17.oo Msza wspólna: 
 +Franciszek Żadka, Józef Żadka, żona Józefa,  

4 synów, 2 synowe, Paweł Gasz, 2 żony, 4 synów, 
córka Emilia, 2 zięciów, 2 synowe, córka Zofia, 
Ryszard Praśniewski, 2 synów, Stanisław 
Michałowicz, żona Monika, syn Bernard, zięć 
Janusz, Maksymilian Piksa, Paweł Gojny, syn 
Zdzisław, Bartosz Pawlas 

 +Emanuel Waliczek, żona Anna, zięć Erwin, Maria 
córka, zięć Jan, wnuk Tadeusz, Ryszard Piecha, 
Marta żona, Wincenty Skrzypiec 

 +Józef i Anna Przeliorz, Alojzy i Marta Tworuszka 
 +Dorota i Henryk Śliwa – od znajomych 
 +Stanisław i Helena Roziak, syn Jerzy(Bog) 
 +Wilhelm Sobik, rodzice, Roman Tkocz, Maria 

żona, dziadków z obu stron 
 +Łucja Raszka, 18 roczn, mąż Józef, rodziców  

i rodzeństwo 
 +Wiktor Szier, żona Zofia, rodziców(Bog) 
 +Jadwiga Buchalik, mąż Jan, syn Roman, Anna 

Konsek, mąż Antoni, 2 synów 
 +Anna Gałuszka, mąż Walenty, córka Genowefa, 

syn Stefan(Bog) 
 +Anna Szotek, mąż Aleksander, syn Antoni, zięć 

Ryszard(Bog) 
 +Stanisław Palarz, żona Gertruda, Marta i Monika 

Konsek, dusze w czyśćcu cierpiące 
 +Anna Groborz, mąż Robert, syn Gerard, 

dziadków, za ++ z pokrew. 
 +Helena Hurny 
 +Gertruda Reselski, mąż Czesław, córka Dorota 

Stisz, wnuk Jan 
 +Paweł Gajer, żona Marta, 2 córki, 2 zięciów, 

synowa Anna, Bolesław Maćczak, żona Wacława, 
syn Wiesław, 2 zięciów 

 +Józef Werber, 15 roczn, żona Łucja, Feliks 
Mańkowski, żona Salomea 

 +Gabriela Piechaczek(Got) 
 +Stanisław Siwczak, 6 roczn, żona Janina, 4 roczn 
 +Henryk Hyła, żona Helena(Bog) 
 +Henryk i Łucja Śmiatek, Zofia i Jan Garbocz, 

Bronisława i Zygmunt Janowicz, za ++ z rodzin 
Śmiatek, Garbocz, Waliczek, Gorus, Figas, dusze  
w czyśćcu cierpiące(Bog) 

 +Marta Ogierman, mąż Wawrzyniec, pokrew.  
z obu stron, Paweł Woźniok, żona Katarzyna, 
pokryw. z obu stron, za ++ kapłanów, dusze  
w czyśćcu cierpiące, za ++ z ulicy Kłokocińskiej 

 +Konstanty Sobik, Franciszek i Antoni Pawlas, 
Amalia i Magdalena żony, Bartosz Pawlas 

 +Celestyna Mieszczak – od Swatów i Sułków 
 +Dionizy Maciończyk, żona Aniela, Antoni Gajda 
 +Jan i Gertruda Bogaczek, synowie Alojzy, 

Bolesław i Roman, synowa Helena(Got) 
 +Jan Mędrala, Anastazja Mędrala, Anna i Paweł 

Szymura, dusze w czyśćcu cierpiące 
 +Józef Sobik, żona Matylda, wnuczka Celina 

Szymura, synowa Grażyna, zięciowie Józef  
i Damian, wnuczka Katarzyna, rodziców z obu 
stron(Bog) 

 +Roman Brachman, 2 żony, Helena i Berta 

Brachman, córka Eleonora, syn Bernard, zięć Józef, 
Kazimiera i Florian Babilas, Klara i Jan Rubin, zięć 
Eryk, Ema i Józef Leśnik, dusze w czyśćcu 
cierpiące 

 +Józef Kania(Bog) 
 +Waleria Tudzież, mąż Alojzy, Małgorzata Procek, 

mąż Aureliusz, syn Andrzej(Got) 
 +Zofia Turczyk – od sąsiadów zamiast kwiatów 
 +Jadwiga Kąsek, 5 roczn(Bog) 
 +Maria Kionka, Jadwiga Kionka, mąż Antoni, 

Maria Zipcer, mąż Artur, syn Alfred(Got) 
 +Aniela Szymura, 20 roczn, mąż Emanuel,  

2 synów, 3 córki 
 +Józef Kuziel 
 +Józef Gorzyński, żona Katarzyna, rodziców z obu 

stron, pokrew.(Bog) 
 +Piotr Niesporek, Edward Skałbania, żona Regina, 

Marian Pyżalski, żona Maria, Alojzy Gorol(Got) 
 +Alojzy Maroszek(Bog) 
 +Jan Zając, 2 żony, córka Róża, syn Zygfryd, żona 

Gertruda, Ludwik Rojek, 2 żony, zaginiony syn 
Józef, Gabriela Rojek, Janusz Daniel, Emanuel 

Konsek, żona Stefania 
 +Elżbieta Liszka, Antoni i Karolina rodzice(Got) 
 +Genowefa Mucha, 19 roczn, mąż Walenty(Got) 
 +Teodor Kempny, Szymon Cofalik(Bog) 
 +Aniela Piecha, 4 roczn, mąż Alojzy,  

15 roczn(Bog) 
 +Antoni Ulman, żona Maria, Waleska Cyroń, mąż 

Augustyn 
 +Jadwiga Konsek, 8 roczn, mąż Józef, syn 

Stanisław, rodzice z obu stron 
 +Gertruda Białecka, 12 roczn, mąż Ryszard,  

5 roczn, wnuk Damian, Maria Pozor, mąż Paweł,  
2 córki, 2 zięciów 

 +Henryk Modzelewski, 9 roczn, rodziców(Bog) 
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 +Katarzyna Sobaszek, 8 roczn, ojciec Józef, za ++ 
z rodziny i pokrew.(Rasz) 

 +Maria Betka, Jan Betka, siostra Anna, brat Alfred, 
za ++ z rodziny Żyłkowskich, Władysław Stasiak, 
żona Franciszka, brat Stach z żoną Janiną, brat 

Stefan, za ++ z rodziny Kempny 
 +Krystian Dziwoki, bracia Jerzy i Zbigniew, Józef 

Dziwoki, 2 żony 
 +Józef Babilas, 2 roczn, rodziców z obu stron 
 + Roman Szotek – od kuzynki Marii 
 +Edward Radler(Bog) 
 +Anna Pakura, mąż Augustyn, Jan Szymik, 

Stanisław Szymik, Matylda Muras, mąż Paweł. 
 +Franciszka Raszka, Alojzy mąż,  Zofia Tudzież, 

Paweł mąż 
 +Apolonia Łaszczewska, Zygfryd Zając, żona 

Gertruda, za ++ z rodzin Zając, Lisiak, Świder,  
za ++ Swatów i sąsiadów. 

 +Alojzy Kula, żona Marta, rodziców z obu stron, 
Jan Steblok, Berta żona 

 +Irmgarda Sztajer, 10 roczn 
 +Józef Trybuś, żona Łucja, rodziców z obu stron, 

Teresa Brzezina, Ernest i Marta Brzezina, 
Bronisława i Antoni Mędrala, Maria i Czesław 
Wilk, za ++ sąsiadów z ulicy Szeptyckiego 

 +Piotr Rojek, żona Maria, Feliks Marek, żona 
Maria 

 +Franciszek Grenadier, 2 żony, syn Jerzy, Gertruda 
Kuczera, mąż Władysław 

 +Konstanty Sobik, Emil Pawlas, dwóch synów  
i dwie synowe, Bartosz Pawlas 

Sobota – 28.03.2009r. 
7.oo 1/+Marta Kuśka, mąż Konstanty, Adolf Oślizlok, 

Józef Oślizlok, żona Zofia, dziadków z obu 
stron(Bog) 

 2/+Franciszka Sobik, mąż Józef, synowa Janina,  
2 zięciów, wnuk 

17.oo 1/+Stanisław Oleś, 3 roczn 
 2/+Helena Kula, 7 roczn, mąż Alfred 

Niedziela – 29.03.2009r. 
7.oo za parafian 
8.3o +Marta Kula, mąż Józef(Bog) 
10.oo +Helena Kuczera(Rasz) 
11.3o +Konstantyna Smyczek, 2 roczn, mąż Roman(Kop) 
16.oo 1/Do Op.B. i MB Fatimskiej z okazji 50 rocznicy 

urodzin Teresy Kukla z Bog. z podz. za otrzymane 
łaski z prośbą o dalsze. Te Deum. 

 2/Do Op.B. z okazji 18 rocznicy urodzin Jacka 
Kajzerek z Raszowca z podz. za otrzymane łaski  
z prośbą o dalsze. 

Poniedziałek – 30.03.2009r. 
7.oo 1/+Elżbieta Konsek, 15 roczn, mąż Roman(Bog) 
 2/+Maria Bober, 2 roczn(Rasz) 
17.oo 1/+Krystyna Dziwoki, 2 roczn 
 2/+Henryk Mokry – od kuzynów 

Wtorek – 31.03.2009r. 
7.oo 1/+Anna Szotek, 3 roczn, mąż Aleksanser, syn 

Antoni, zięć Ryszard(Bog) 

 2/+Franciszek Motyka, 4 roczn 
17.oo 1/+Maria Nikel, mąż Ryszard(Got) 
 2/+Czesław Dombek(Got) 

Środa – 01.04.2009r. 
7.oo 1/+Józef Wawrzyńczyk, rodziców z obu stron, 

Alojzy Nowrot, żona Bronisława, syn Alojzy, 
Alojzy Kula 

 2/+Teresa Sobik, mąż Franciszek, Janina i Jan 
Podliński 

17.oo 1/+Norbert Karwot, 2 roczn(Rasz) 
 2/+Alfred Winkler, 2 roczn 

Czwartek – 02.04.2009r.  I-szy czwartek 
7.oo 1/Na cześć Chrystusa Najw. Arcykapłana za 

wszystkich biskupów, kapłanów, kleryków, 
zgromadzenia zakonne i o powołania kapłańskie  
i zakonne – zamawia Kopalnia 

 2/+Helena Kuczera, mąż Eryk, córka 
Małgorzata(Bog) 

17.oo 1/+Bronisława Romański, mąż Emil, Marta  
i Antoni Gembalczyk(Bog) 

 2/+Adelajda Kuna, Wanda i Stanisław Kuna, syn 
Józef(Bog) 

Piątek – 03.04.2009r. I-szy piątek - kolekta  
charytatywna 

7.oo 1/wynagrodzenie za grzechy świata uczynione 
NSPJ i Niepokalanemu Sercu NMP w intencji 
Straży  Honorowej i ich opiekuna Ks. Józefa 

 2/+Franciszek Wesoły, Krzysztof Szczerbiński, syn 
Ziemowit 

17.oo 1/Do Najśw. Serca Pana Jezusa w intencji rodzin 
wielodzietnych i czcicieli NSPJ 

 2/+Erwin Oleś, 13 roczn, matka Jadwiga, 23 roczn, 
rodzice Anna i Konstanty Buchalik, syn Alfred 

Sobota – 04.04.2009r. I-sza sobota 
7.oo 1/Do Niepokalanego Serca NMP – za parafian 
 2/+Augustyn Buchalik, 2 żony, syn Stefan, Henryk 

Misala, rodziców(Bog) 
17.oo 1/+Edward Rojek, 3 roczn 
 2/Do Op.B. z okazji 80 rocznicy urodzin 

Stanisławy Dudek z podz. za otrzymane łaski  
z prośbą o dalsze. Te Deum/ 

 3/+Bronisława Jakubczyk, 4 roczn, rodziców, 
Alojzy Joszko(Got) 

Niedziela – 05.04.2009r. 
7.oo +Zenon Sitko – od pracowników KRUS Katowice  
8.3o Do Op.B. z okazji 85 rocznicy urodzin Elżbiety 

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

10.oo +Stefan Brzęczek, 10 roczn, rodziców(Bog) 
11.3o +Czesław Mura, 28 roczn, Alojzy i Gertruda Mura, 

syn Paweł, Emilia Koszowska, mąż Karol(Bog) 
16.oo Do Op.B. z okazji 18 rocznicy urodzin Moniki 

Lewandowskiej i Katarzyny Cebulskiej z podz. za 
otrzymane łaski z prośbą o dalsze. 

 
 



serce ewangelii 25 

Poniedziałek – 06.04.2009r. 
7.oo 1/+Józef Gąsior, żona Helena, Emil i Henryk 

synowie, 2 synowe, zięć Stanisław Oleś 
 2/+Genowefa Sobik, 8 roczn(Got) 
17.oo 1/+Elfryda Ociepka – od koleżanek 
 2/+Ryszard Piechaczek 

Wtorek – 07.04.2009r. – Św. Jana Chrzciciela de 
la Salle, kapłana 

7.oo 1/+Eryk Zimończyk 
 2/+Łucja Konsek, mąż Paweł, Robert Raszka, żona 

Anna, Zofia Prządka(Got) 
17.oo 1/+Zofia Oślizlok, 10 roczn, mąż Herman 
 2/+Urszula Kardynalska, 6 roczn, Zdzisław Barć, 

rodziców, teściów 

Środa – 08.04.2009r. 
7.oo 1/+Maria Słowik, córka Janina, mąż Alojzy 
 2/+Józef Buchalik, żona Regina, rodziców z obu 

stron, braci i szwagrów 
17.oo 1/+Waleska i Tomasz Lip(Rasz) 
 2/+Teresa Frelich, Stanisław Woźniak(Bog) 

Czwartek – 09.04.2009r. – Wielki Czwartek 
17.oo 1/Na cześć Chrystusa Najw. Arcykapłana  
 2/Do Serca Jezusa Konającego w intencji 

duszpasterzy naszej parafii – od Św. Rodziny Fr. 
 3/Za parafian 

Piątek – 10. 04.2009r. – Wielki Piątek 
9.00 Droga Krzyżowa 
17.oo Ceremonie wielkopiątkowe 

Sobota – 11.04.2009r. – Wielka Sobota 
20.oo 1/za parafian 
 2/intencja wolna 
 3/intencja wolna 
 4/intencja wolna 

Niedziela – 12.04.2009r. – Wielkanoc 
7.oo za parafian 
8.3o Do Op.B. z okazji 19 rocznicy urodzin Arkadiusza 

Kołtuna z podz za otrzymane łaski z prośbą  
o  pomyślne zdanie egzaminu maturalnego 

10.oo Do Op.B. z okazji urodzin w pewnej intencji  
z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze. 

11.3o +Tomasz Winiarski – od chrzestnych 
13.oo Ślub: Piekut Patrycja – Seweryniak Maciej 
16.oo +Arkadiusz Bednarkiewicz 

Poniedziałek – 13.04.2009r.  – Poniedziałek 
Wielkanocny 

7.oo za parafian 
8.3o +Ernest Bulanda 
10.oo Do Op.B. w intencji rodzin Sobik i Burda z podz. 

za otrzymane łaski z prośbą o dalsze. Te Deum. 
11.3o Do Op.B. z okazji 80 rocznicy urodzin Anieli Oleś 

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

13.oo Ślub: Stasiński Piotr – Boguszewska Natalia 
16.oo +Brunon Konsek, rodziców, rodzeństwo 

Wtorek – 14.04.2009r. 
7.oo 1/+Bronisława Zimończyk, mąż Ryszard, syn 

Justyn, Alojzy Gembalczyk, 2 żony 
 2/+Berta i Emanuel Konowol(Bog) 
17.oo 1/+Władysław Kuczera, 1 roczn(Got) 
 2/+Irena Smołka, 10 roczn, mąż Franciszek(Bog) 

Środa – 15.04.2009r. 
7.oo 1/+Paweł Maciończyk, żona Klara 
 2/+Wilhelm i Helena Kuczera, rodziców z obu 

stron 
17.oo 1/+Helena Przeliorz, 10 roczn, rodzice Paweł  

i Albertyna Smołka, Franciszka i Antoni Przeliorz, 
krewnych z obu stron 

 2/+Stanisław Wądołowski, 1 roczn, żona Genowefa 

Czwartek – 16.04.2009r. 
7.oo 1/+Matylda Sobik, mąż Emil, Jan Konsek(Bog) 
 2/+Emil Mandel(Rasz) 
17.oo 1/+Helena Sobik, mąż Wiktor, Dominik Sobik(Got) 
 2/+Marta i Alojzy Oleś, Zygfryd i Józef 

synowie(Bog) 

Piątek – 17.04.2009r. 
7.oo 1/+Albina Filipowska, 22 roczn, mąż Adolf 
 2/+Emil i Bronisława Król, synowa Teresa(Got) 
17.oo 1/+Maria Nikel, mąż Ryszard(Got) 
 2/+Florentyna Hajnisz, mąż Józef, Jan Jurczyk, 

żona Anastazja(Got) 

Sobota – 18.04.2009r. 
7.oo 1/+Alojzy i Augustyna Zimończyk, Józef i Maria 

Razim 
11.oo Ślub: Zdziarski Jakub – Szymura Patrycja 
12.oo Ślub: Duda Wioleta – Moskal Aleksander 
13.oo Ślub: Kopka Przemysław – Kurowska Monika 
15.oo W intencji rodziny Sobik z Gotartowic - zjazd 

rodzinny  
17.oo 1/+Henryk Berger, 1 roczn 
 2/+Bronisław Biskupek 

Niedziela – 19.04.2009r. 
7.oo Do Miłosierdzia Bożego w intencji Raszowca 
8.3o Do Op.B. z okazji 40 lat małż. Otylii i Eryka Rugor 

z Bog.  z okazji urodzin Otylii oraz w intencji 
dzieci z rodzinami z podz. za otrzymane łaski  
z prośbą o dalsze. Te Deum 

10.oo Do Op.B. z okazji 50 rocznicy urodzin Czesława 
Sobika z Bog. z podz. za otrzymane łaski z prośbą 
o dalsze. Te Deum 

11.3o Do Op.B. z okazji 18 rocznicy urodzin Tomasza 
Dziwoki z Got.  i w intencji brata, rodziców  
i rodziców chrzestnych z podz. za otrzymane łaski 
z prośbą o dalsze. 

14.3o Chrzty i roczki: Marta Buchalik 
16.oo Do Op.B. z okazji 15 lat małż. Joanny i Adama 

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

 
 

Przygotowała pani Kornelia Mokry 
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Kronika parafialna 
Chrzty: 

Oliwia Buchalik, Gabriel Cińcio, Antonina Cieślak, 

Paweł Swaczyna, Marcjanna Motyka, Agata Stajer, 
Kinga Niesłańczyk, Tymoteusz Torebko, Olga 
Siemianowska, Kacper Przeliorz, Aleksander Banach, 
Radosław Marciniak, Marcin Dukaczewski, Karol 
Okła 
 
Śluby: 

Landziński Jacek – Kosmala Ewa 
Dżugan Maciej – Puchacz Magdalena 
Łabuda Artur – Terkiewicz Katarzyna 
Galowy Wojciech – Pakura Weronika 
 

Pogrzeby: 

Maroszek Alojzy      22.02.1936 – 21.01.2009r. 
Sitko Zenon       09.02.1966 – 29.01.2009r. 
Steblok Berta      22.11.1922 – 29.01.2009r. 
Karolczak Bogdan      28.08.1959 – 02.02.2009r. 
Winkler Maria      09.01.1930 – 01.02.2009r. 
Szotek Roman      12.06.1922 – 03.02.2009r. 
Buchalik Ryszard      21.06.1937 – 06.02.2009r. 
Szymura Celina      10.08.1978 – 06.02.2009r. 
Czerwiński Andrzej     24.11.1965 – 06.02.2009r. 
Sobik Anna       22.06.1932 – 08.02.2009r. 
Bednarkiewicz Arkadiusz    18.05.1983 – 09.02.2009r. 
Nowak Maksymilian     03.07.1925 – 10.02.2009r. 
Skrzypiec Andrzej      23.04.1953 – 12.02.2009r. 
Nowrot Helena      12.06.1921 – 20.02.2009r. 
 
 

Przygotowała pani Kornelia Mokry 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zapraszamy i zachęcamy parafian  
do wspólnego redagowania naszej 

gazetki. Jesteśmy otwarci na wszelkie 
ciekawe i konstruktywne pomysły. 

Kontakt:  tel. 500 255 583 
  e-mail: serce_ewangelii@op.pl 
 
 

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 12 kwietnia 2009 r. 

Materiały przeznaczone do druku  
w numerze marcowym proszę przesyłać  

w wersji elektronicznej  
lub dostarczyć w formie papierowej  

najpóźniej do dnia 03 kwietnia 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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Kolejnych 100 lat! 
 
13 lutego swoje setne urodziny obchodziła 
nasza parafianka Albina Sobik z Gotartowic.  
W dniu urodzin dostojnej jubilatce życzymy 
wielu łask Bożych, zdrowia i pogody ducha na 
kolejne lata. O solenizantce  

– czytaj str. 12 
                                       

Pani Albina Sobik w towarzystwie syna, 
synowej, prawnuczki oraz ks. proboszcza 
w świątyni podczas Mszy św. z okazji 
swoich setnych urodzin 
 

 
 

Parafialne Koło Pasjonatek 
Robótek Ręcznych 

 
– czytaj str. 19 

 
W czasie okresu Świąt Bożego Narodzenia 

mogliśmy podziwiać jedną z choinek w naszej  
świątyni, która w całości była przyozdobiona  

wyrobami Koła Pasjonatek    
 
 

 
 

Z kącika 
gospodarczego 
 
Razem z pierwszymi powiewami 
wiosny zaistniały możliwości 
rozpoczęcia prac na naszych 
obiektach parafialnych, więc 
pojawiła się już pierwsza firma na 
dachach naszych „starych 
zabudowań”. 
 

– czytaj str. 4 
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Pani Janko –  
Dziękujemy! 

 
Przez wiele lat podziwialiśmy 
piękne kompozycje kwiatowe,  

które wychodziły  spod ręki 
pani Janiny Gomola. Nadszedł 

czas przekazania tego 
twórczego obowiązku innym 

osobom. Dlatego z serca 
dziękujemy pani Jance za ten 

wieloletni trud na rzecz 
wspólnoty parafialnej  

i życzymy Jej wiele 
zdrowia i Bożego 

błogosławieństwa na 
dalsze lata życia. 
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Bal przebierańców  
w Gotartowicach - czytaj str 19 
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