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I Komunia św.  
Do I Komunii św. dzieci naszej 
parafii przystąpią w niedzielę  
3 maja podczas Mszy św. o godz. 
11.15. Uroczyste nieszpory roz-
poczną się o 15.30, zaś popołu-
dniowa Msza św. wyjątkowo  
o godz. 16.15. 
          

Zakończenie Studium 
Przedmałżeńskiego 

W trzeci piątek marca zakończył się kolejny 
cykl katechez dla naszej młodzieży  
w ramach bliższego przygotowania do 
małżeństwa. Dyplom ukończenia Studium 
Przedmałżeńskiego otrzymało w tym roku 
116 osób.         - czytaj str. 9 – 12  

Bierzmowanie 
 

23 marca w naszej świątyni 
Sakrament Bierzmowania  
z rąk Ks. Biskupa Gerarda 
Bernadzkiego przyjęło 147 
osób 
             – czytaj str. 8 oraz 27 
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Wielki Czwartek  
 

Mszą św. Wieczerzy Pańskiej rozpoczęło się  
w Wielki Czwartek Święte Triduum Paschalne. 
Obchodząc pamiątkę ustanowienia Eucharystii  
i sakramentu kapłaństwa modliliśmy się w tym dniu  
w sposób szczególny za kapłanów. 

Wielki Piątek 
 

Liturgia Wielkiego Piątku była skupiona na opisie 
Męki Pańskiej i Adoracji Krzyża. Na zakończenie  
w uroczystej procesji przeniesiono Najświętszy 
Sakrament do Grobu Pańskiego 
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Wielka Sobota 
 
W wielką sobotę tradycyjnie odwiedzano Boży 
Grób oraz święcono pokarmy. Po zachodzie słońca 
rozpoczęła się liturgia Wigilii Paschalnej. 
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Wielka Sobota 
 
Do bogatej liturgii Wigilii Paschalnej należy m. in. 
obrzęd poświęcenia wody chrzcielnej, zaś punktem 
kulminacyjnym jest Eucharystia. Zmartwychwstały 
Chrystus zaprosił wszystkich do Stołu Pańskiego. 
Przygotował ucztę dla tych, których odkupił  
i uświęcił przez swoją śmierć i zmartwychwstanie.  

                              

 
Procesja Rezurekcyjna 
 
Poprzez udział w procesji rezurekcyjnej uroczyście 
ogłoszono, że Jezus Zmartwychwstał i Żyje! 
 

 
Dziękujemy wszystkim, dzięki którym uroczystości 
Triduum Paschalnego miały szczególnie uroczysty 
charakter i jak co roku odbywały się przy licznym 
udziale wiernych. 
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Nauki 
przedślubne 

 
7 marca odbyły się w naszej 
parafii kolejne nauki przed-
ślubne dla narzeczonych. Są 
one prowadzone przez mał-
żeństwa, które dzielą się  
z narzeczonymi swoimi do-
świadczeniami, dając świa-
dectwo własnego życia 
 

— czytaj str. 16 – 17  
 
 
 

 
Czwartek kapłański 
Tradycyjnie w drugi czwartek miesiąca spotykają 
się kapłani naszego dekanatu, by wysłuchać 
konferencji ojca duchownego oraz podzielić się 
doświadczeniami i problemami duszpasterskimi.  
W naszej parafii spotkanie takie miało miejsce  
12 marca      — czytaj str. 8  

 
 

Spotkanie Grupy  
Pielgrzym 
Grupa Pielgrzym miała swoje spotkanie formacyjne 
w piątek 20 marca w domu parafialnym. Osobę pa-
pieża Jana Pawła II i jego nauczanie przybliżył 
opiekun grupy ks, Piotr Mrozek. 
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Prelekcja filmu o Janie Pawle II podczas spotkania Grupy Pielgrzym. 

Zakończenie Studium 
Przedmałżeńskiego 
20 marca zakończył się tegoroczny cykl katechez 
dla naszej młodzieży w ramach przygotowania do 
małżeństwa. Dyplom ukończenia Studium 
Przedmałżeńskiego otrzymało w tym roku 116 
osób 

— czytaj str. 9 – 12   

 

Podsumowanie tegorocznego Studium oraz 
podziękowanie parom małżeńskim, które 
prowadziły poszczególne spotkania z młodymi  
i dzieliły się swoimi doświadczeniami miało  
w miejsce w domu parafialnym.  
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Wiosna - cieplejszy wieje wiatr,  
Wiosna - znów nam ubyło lat,  

Wiosna, wiosna w koło, rozkwitły bzy.  
Śpiewa skowronek nad nami,  

Drzewa strzeliły pąkami,  
Wszystko kwitnie w koło, i ja, i Ty.  

 

Ktoś na niebie owce wypasa, hej  
Popatrz zakwitł już Twój parasol, hej  
Nawet w bramie pan Walenty stróż,  
Puszcza wiosną pierwsze pędy już.  

 

Portret dziadzia rankiem wyszedł z ram,  
I na spacer poszedł sobie sam.  

Nie przeszkadza tytuł, wiek i płeć,  
By zieloną wiosnę w głowie mieć. 

 
Pozwoliłem sobie przypomnieć słowa po-

pularnej piosenki, którą śpiewaliśmy przed 
laty powtarzając ją za znanym polskim ze-
społem SKALDOWIE. Wiosna dodaje nam 
skrzydeł, zachęca do pracy w domu, wokół 
domu i w ogrodzie. Stąd podejmujemy to, co 
wcześniej planowaliśmy zrobić na naszych 
parafialnych włościach.  

Nasi koledzy z AA pojawili się jak zapowiadali 
wcześniej, aby pomóc uporządkować i pomalować 
pomieszczenia na poziomie piwnicy, a ściślej w byłej 
siłowni, dolnej kuchni, korytarzach i ubikacjach.  
Od samego początku istnienia Domu Parafialnego po-
mieszczenia te były tylko eksploatowane i nic tam nie 
robiliśmy oprócz napraw awaryjnych CO i uzupełnie-
niu wkładu nierdzewnego w kominie gazowej ko-
tłowni. Po remontach i pomalowaniu pomieszczeń 
postaramy się w miejscu siłowni o urządzenie dodat-
kowej salki, która będzie służyć naszym potrzebom 
duszpasterskim. Póki co, nie zostały jeszcze urucho-
mione prace na odcinku probostwo-kościół, które 
miały doprowadzić do połączenia dwóch kotłowni.  
Nie bez znaczenia była tutaj niekorzystna pogoda  
i czas świąteczny, któremu nie sprzyjały tego typu 
przekopy i związane z nimi utrudnienia. Sprzyjające 
jednak warunki pogodowe ułatwiły rozpoczęcie prac 
na Starej Farze. Głównym wykonawcą tego remontu 
na pierwszym etapie jest firma dekarska pana Damiana 
Korduły we współpracy z panem Figasem i Jego 
stałymi kolegami. Uporządkowana została już 
przestrzeń poddasza i przybite zostały deski by można 
było się tam swobodnie poruszać. Mamy zakupioną 
dachówkę na całą powierzchnię dachu i trwa 
murowanie kominów. Wszystkie prace chcemy 

przeprowadzić zachowując zgodność ze stanem 
dotychczasowym powyższego obiektu. W tej materii 
czynione są uzgodnienia z odpowiednimi instytucjami 
państwowymi.  

W podobny sposób przygotowujemy się również 
do czyszczenia i renowacji dachu naszej świątyni.  
Po wstępnych uzgodnieniach z powiatowym konser-
watorem zabytków poczyniliśmy pierwsze ustalenia, 
co do wykonawcy i jakości nowych drzwi naszego 
kościoła. Wspomniane tematy powinny znaleźć swoją 
finalizację na przestrzeni jesieni i wiosny przyszłego 
roku. Są jeszcze inne tematy gospodarcze, do których 
nawiążę przy kolejnej edycji naszej parafialnej gazetki. 

Nie samym chlebem żyje człowiek. Pomy-
śleć trzeba również o naszych zmaganiach duchowych 
i o tym gdzie warto poczynić jakiś wysiłek. Chociaż 
nie najgorzej zapowiadała się nasza czwartkowa Litur-
gia Godzin z kapłanami i za kapłanów to jednak 
ciągłe zabieganie i pośpiech, a szczególnie w okresie 
kolędowym sprawiły, że gdzieś nam się to zagubiło. 
Moja propozycja to prośba by jeszcze raz podjąć 
próbę, tym razem wspólnego odmówienia jutrzni  
w każdy czwartek przed Mszą św. poranną o godz. 
6.45. Przypomnę, że od godz. 6.3o ma miejsce 
wystawienie Najświętszego Sakramentu podobnie jak 
wieczorem. Dla osób, które mają większe problemy  
z szybkim wyszukaniem właściwych stron  
w brewiarzu są przygotowane teksty do jutrzni  
z większymi literkami. Sądzę, że nam się uda.  

Jako proboszcz mam powód do wdzięcz-
ności wielu osobom za wszelkie przejawy życzliwo-
ści i szczerego poświecenia – nie tylko od święta. Pan 
Hubert Figas oraz pan Zimnol i pan Zając jakby zapo-
mnieli sobie, że budowa domu pogrzebowego już 
dawno się zakończyła, a ja znowu ich widzę przy Sta-
rej Farze. By się nie rozwodzić – dziękujemy naszym 
harcerzom, nie tylko za tegoroczny Boży Grób, ale 
również za deklarację podjęcia tego dzieła w następ-
nych latach. Harcerzom zresztą trzeba by wiele dzię-
kować w naszej wspólnocie…Dziękuję wszystkim,  
za każdą małą i większą inicjatywę i za każdy 
„wdowi‖ i „niewodowi grosz‖.  

Niech Ten, który zmartwychwstał i żyje 
obdarzy nas wszystkich Bożym pokojem  
i prawdziwą Bożą radością.   

 
Szczęść Boże ! 

     ks. Krzysztof Błotko - proboszcz 
 
 

Z kącika gospodarczego i nie tylko… 
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Nasz nowy szafarz nadzwyczajny 

Pan dr Leszek Kukułka, ur. 15 marca 1971 r.  
w Przeworsku.  
Zamieszkały w Rybniku – Boguszowicach  
przy ul. Gronowej 27, kod pocz. 44-251 

 
Czwartki kapłańskie 

 
W każdy drugi czwartek miesiąca kapłani 

dekanatu Boguszowickiego przeżywają, kolejny już 
rok, spotkania koleżeńsko-formacyjne. Spotkania 
rozpoczyna zwykle o godz. 19.3o wspólna modlitwa 
przed Najświętszym Sakramentem w ustalonej 
wcześniej parafii. Następnie ojciec duchowny 
dekanatu wygłasza przygotowaną konferencję 
ascetyczną. Po modlitwie w kaplicy lub kościele 
kapłani udają się na skromny posiłek na probostwo lub 
do domu parafialnego. Jest to okazja by spotkać się 
razem, porozmawiać, omówić aktualne sprawy 
duszpasterskie i dekanalne. 

W miesiącu marcu br. „czwartek kapłański‖ miał 
miejsce w naszej parafii.  

 
 
 
 
 
 

W poniedziałek, 23 marca br. odbyła się  
w naszym kościele podniosła Uroczystość; 
otóż w tym dniu podczas Mszy św. o godz. 
17.00, młodzież naszej parafii przyjęła Sakra-
ment Bierzmowania. Szafarzem tego sakra-
mentu był Ksiądz Biskup Gerard Bernacki. 
Trzeba podkreślić, że młodzież głęboko prze-
żyła tę chwilę i czynnie zaangażowała się  
w liturgię sprawowanej Mszy św.: czytania, 
psalm, modlitwa wiernych, dary ofiarne –  
to tylko niektóre z posług, które sprawowali 
bierzmowańcy. 

Przygotowanie do przyjęcia tego sakramentu roz-
poczęło się już we wrześniu i odbywało się na dwóch 
płaszczyznach: katechezie szkolnej i spotkaniach przy 
parafii. Oprócz zagadnień katechizmowych, które 
młodzież zaliczała w ramach katechezy, kandydaci 
byli zobowiązani do udziału we Mszy św. młodzieżo-
wej i comiesięcznej spowiedzi, obecności na nabożeń-
stwach Różańca św., Roratach, Drodze Krzyżowej, 
Gorzkich Żalach, brali udział w Dniu Ewangelizacyj-
nym poprowadzonym przez wspólnotę Niniwa z Ka-
towic. Co miesiąc uczestniczyli w spotkaniach forma-
cyjnych przy parafii. W tym miejscu słowa wdzięcz-
ności i uznania kierujemy pod adresem Animatorów 
11 grup. Posługę tę z zaangażowaniem pełnili:  
P. Bernadeta Piechoczek, P. Jola Kuczera,  

P. Joanna Wyrwoł, P. Kazimiera Macionczyk,  
P. Alina Macionczyk, P. Mirela Szutka, P. Joanna 
Bulanda-Gorol, P. Katarzyna Macionczyk,  
P. Sylwia Janicka, P. Dorota Juraszek, P. Barbara 
Sojka. 

Sakrament bierzmowania przyjęło 147 osób,  
w tym 81 dziewczyn i 66 chłopców. Wszystkim 
bierzmowańcom gratulujemy i życzymy by z wiarą 
i mocą spełniali to, do czego ten Sakrament Dojrza-
łości Chrześcijańskiej ich zobowiązuje.  

        
                                   Ks. Ireneusz 

 
O Stworzycielu, Duchu, przyjdź, 
Nawiedź dusz wiernych Tobie krąg, 
Niebieską łaskę zesłać racz 
Sercom, co dziełem są Twych rąk. 

Pocieszycielem jesteś zwan, 
I Najwyższego Boga dar, 
Tyś namaszczeniem naszych dusz,  
Zdrój żywy, miłość, ognia żar. 

Ty darzysz łaską siedemkroć, 
Bo moc z prawicy Ojca masz, 
Przez Boga obiecany nam, 
Mową wzbogacasz język nasz. 

 

 

Bierzmowanie A. D. 2009 
 



serce ewangelii 9 

W trzeci piątek marca 
zakończył się kolejny cykl 
katechez dla naszej mło-
dzieży w ramach bliższego 
przygotowania do małżeń-
stwa. Dyplom ukończenia 
Studium Przedmałżeńskiego 
otrzymało w tym roku 116 
osób. Dziękujemy młodzieży 
II klas szkól ponadgimnazjal-
nych jak i starszej, że odpo-
wiedziała pozytywnie na na-
sze zaproszenie i uczestni-
czyła w spotkaniach, które 
mają pomóc jej dobrze przy-
gotować się do sakramental-
nego małżeństwa. 

 Od kilku lat korzystamy  
z życzliwości Dyrekcji Szkoły Pod-
stawowej nr 16 w Boguszowicach, 
która w godzinach wieczornych udo-
stępnia nam pomieszczenia, gdzie 
młodzież po Mszy św. w kościele 
może spotkać się z parami małżeń-
skimi prowadzącymi spotkania. Dzię-
kujemy także paniom sprzątaczkom 
za dopilnowanie młodzieży w szkole. 

Jak wielu zauważa, przygotowa-
nie bliższe do małżeństwa cieszy się 
wielkim zainteresowaniem w naszej 
parafii dlatego, że prowadzą je pary 
małżeńskie, które nie tylko przekazują 
wiedzę na temat problemów małżeń-
skich i sakramentu małżeństwa, ale 
same są tego świadkami, a — jak 
mówił papież Paweł VI w Evangelii 
nuntiandi —„człowiek współczesny 
woli słuchać świadków niż nauczy-
cieli... jeśli słucha nauczycieli, to 
dlatego, że są świadkami‖. 

Dziękując tym 6 parom za ich 
zaangażowanie w to przygotowanie 
młodych do małżeństwa, poprosiliśmy 
ich, aby sami na łamach Serca Ewan-
gelii podsumowali ten czas i podzielili 
się swoimi refleksjami po spotkaniach 
z młodzieżą, przybliżając czytelnikom 
tematykę, którą podejmowali. 

 
Małżonkowie Piotr i Bernadeta 

Dylowie podejmowali temat: Mał-
żonkowie jako dar dla siebie.  
Ich podsumowanie o naszym Studium 
Przedmałżeńskim ukazało się także na 

stronie internetowej Duszpasterstwa 
Rodzin Archidiecezji Katowickiej – 
www.rodzina.archidiecezja.kato-
wice.pl  

Oto tekst tam zamieszczony: 
Pragniemy podzielić się reflek-

sją na temat naszego udziału 
w spotkaniach z młodzieżą w ramach 
przygotowania bliższego do małżeń-
stwa. To już czwarta grupa młodych 
ludzi przychodzi, aby uczestniczyć 
w tym czasie zamyślenia i spotkania 
z małżeństwami im życzliwymi, 
dzielącymi się swoim doświadcze-
niem małżeńskim oraz postawą chrze-
ścijańską.   

Małżeństwo sakramentalne to 
rzeczywistość, w której dwoje ludzi 
staje się jednością dzięki łasce tegoż 
sakramentu. Działa ona wtedy, gdy  
o nią prosimy, a jesteśmy w stanie 
łaski uświęcającej – jesteśmy  
w przyjaźni z Bogiem. Dlatego rozpo-
czynamy każde spotkanie od adoracji 
Pana Jezusa w Najświętszym Sakra-
mencie. Króciutkie rozważanie przy-
gotowuje każdorazowo inna para mał-
żeńska. Jest to czas, by budować 
więzy przyjaźni z Jezusem, zawierzyć 
swoją przyszłość i rozeznanie powo-
łania. Jest możliwość przystąpienia do 
sakramentu pojednania. Kapłani są, 
czekają.   

Sakrament małżeństwa jest nie-
jako w symbiozie z Eucharystią. Bez 
niej małżonkowie nie mogliby spo-
żywać pokarmu dającego życie ich 
jedności małżeńskiej. Dlatego kolejny 
punkt spotkania to Eucharystia. Mał-
żonkowie uczestniczą w liturgii 
słowa. Aktywnie wyznają swoją 
wiarę. Kapłan podczas kazania dzieli 
się swoim kapłańskim postrzeganiem 
małżeństwa. Następnie ofiarujemy 
Bogu naszą przyszłość, a w procesji 
komunijnej pary małżeńskie trzyma-
jąc się za ręce przyjmują Pana Jezusa 
do serca. Pragną być w oczach Bo-
żych jednością. Młodzież - wszak nie 
wszyscy -  jednak w dużej większości 
przyjmuje Pana Jezusa do swojego 
serca – chce byś z Nim w przyjaźni. 
To bardzo dobrze rokuje na ich przy-
szłość.  

Po zakończeniu Eucharystii 
młodzież otrzymuje potwierdzenie 

uczestnictwa w Eucharystii. Udajemy 
się na spotkanie w grupach do sal. 
Grupy liczą ponad 20 osób. 
W każdym kolejnym miesiącu inne 
małżeństwo odwiedza daną grupę, 
prezentując sobie przypisany temat, 
tak by po sześciu spotkaniach każda 
grupa miała omówiony cały materiał. 

Dlaczego małżonkowie razem, 
a nie np. katecheci czy osoby 
w pojedynkę? Mamy świadomość 
ogromnych trudności młodych  ludzi 
w dobrym przygotowaniu do zawarcia 
sakramentu małżeństwa. Do rozezna-
nia istoty tegoż sakramentu. Pozyska-
nia pewności słusznego wyboru – 
wyboru związku małżeńskiego sa-
kramentalnego, którego istotą  jest 
bycie ikoną Boga Trójjedynego. To 
bycie ikoną jest przecież  najwięk-
szym naszym – małżonków zadaniem. 
Dlatego wydaje nam się, że powinni-
śmy być dla tych młodych ludzi 
przede wszystkim świadkami – ży-
wym obrazem Jedności Boskich Osób 
– jedności stanowiącej najgłębszą 
istotę sakramentalnego związku mał-
żeńskiego mężczyzny i kobiety.  

O tym nie da się opowiedzieć 
tego trzeba dotknąć, doświadczyć. Ta 
jedność małżonków to codzienne 
wyzbywanie się własnego egoizmu, 
wybieranie tego drugiego, bycie na 
tak, codziennie od nowa i na zawsze. 
Ci młodzi ludzie muszą to poczuć. 
Miłość to nie uczucie.  

Więc co? Na to pytanie odpo-
wiadamy w ciągu tych 6 spotkań. 
Nam przypadł w udziale temat „Mał-
żonkowie jako dar‖. Jakże to piękny 
temat na dzielenie się naszym do-
świadczeniem, naszym poszukiwa-
niem. Mówimy jak próbujemy być 
codziennie na nowo tym Bożym da-
rem dla współmałżonka, jaki ogarnia 
nas niepokój gdy coś przeszkadza na-
szej jedności. Jak sobie z tym ra-
dzimy,  gdzie szukamy pomocy, jaką 
pracę wykonujemy, aby żyć 
w świadomości i przeświadczeniu, że 
w hierarchii wartości i celów małżeń-
stwo jest najważniejsze. Wszystko 
inne: dzieci, rodzice, praca zawo-
dowa, kariera są ważne, ale najważ-
niejsze jest nasze małżeństwo, a dla 

Podsumowanie tegorocznego Studium 

Przedmałżeńskiego 
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naszej jedności małżeńskiej – Bóg -
 źródło naszej miłości.  

Spotkania te to trudne wyzwa-
nie. Mamy świadomość, że bez wie-
loletniej formacji nie bylibyśmy wsta-
nie stanąć pośród tych młodych ludzi. 
Co byśmy im powiedzieli o czym 
byśmy świadczyli, jaką drogę propo-
nowali, gdybyśmy  sami po niej nie 
kroczyli. 

„A tak już nie są dwoje, lecz 
jedno ciało. Co więc Bóg złączył, 
niech człowiek nie rozdziela‖ (Mt 
19,6). Pragniemy być tego świadkami.  

Na zakończenie spotkania  
wspólna modlitwa i podpisujemy 
karty uczestnictwa.  

 
Leszek i Maria Kukułka po-

dejmowali temat: Dar miłości w rę-
kach ludzi. Oto ich refleksje: 

„Życie jest talentem powierzo-
nym każdemu z nas, tak abyśmy je 
przemieniali i pomnażali, czyniąc z 
niego dar dla innych. Nikt nie jest 
górą lodową dryfującą na oceanie 
historii. Każdy z nas należy do wiel-
kiej rodziny, w której mamy swe 
miejsce i rolę do odegrania.‖ Jan Pa-
weł II 

„Dar Miłości w rękach ludzi‖ to 
temat, którego dotykaliśmy na spo-
tkaniach z młodzieżą. Chcieliśmy 
ukazać miłość mającą źródło w Bogu 
jako prawdy obiektywnej, którą czło-
wiek darmo otrzymał wraz z zapro-
szeniem do szczęścia. 

Na naszych spotkaniach pragnę-
liśmy poznać sposób myślenia mło-
dego człowieka na temat miłości, jak 
również otrzymać odpowiedź na py-
tanie, „dlaczego człowiek, który 
otrzymując taki Dar, że może kochać i 
być kochanym bardzo często jest 
wręcz nieszczęśliwy?‖. Staraliśmy się 
podsumowywać te wypowiedzi i po-
kazywać, że zapraszając Chrystusa do 
swojego małżeństwa w momencie 
zawierania Sakramentu Małżeństwa 
możemy razem z Nim kroczyć i na 
Nim się opierać, z Niego czerpać po-
trzebną nam Miłość. Jak pisał Jan 
Paweł II: „Osoba bowiem urzeczy-
wistnia się przez miłość. (…) Jeśli 
[małżonkowie] wykluczają Boga 
spomiędzy siebie, mogą się wzajem-
nie tylko zniszczyć. Każdy bowiem 
związek kobiety i mężczyzny powi-
nien się opierać na miłości i relacyj-
ności Trójcy Świętej. Związek jest 
niemożliwy, jeśli Bóg nie jest jego 
fundamentem. W przeciwnym razie 

pozostaje jedynie ogień namiętności i 
pasje, które ich niszczą.‖ 

Pięknie jest jeżeli każdy kolejny 
dzień życia małżonków (po roku, 5 
latach, 25 latach, 50 …) jest taki jak 
ich pierwszy dzień – dzień zaślubin. 
Wspaniale jest zaślubiać się każdego 
dnia na nowo. 

Tak jak w pracy zawodowej cią-
gle się doskonalimy, jeździmy na 
kolejne kursy i studia podyplomowe, 
tak czy nasze życie małżeńskie tym 
bardziej nie powinno się doskonalić 
we wzajemnej Miłości? 

 
Piotr i Małgorzata Zimnol 

podejmowali temat: Przebaczenie  
a małżeństwo – szansa rozwoju. 

Refleksje po spotkaniach z mło-
dzieżą w ramach przygotowania bliż-
szego do małżeństwa: 

Nawet najbardziej kochający się 
małżonkowie nie są w stanie uniknąć 
wzajemnych zranień, kłótni czy nie-
porozumień. Nasi młodzi uczestnicy 
spotkań przedmałżeńskich także sty-
kają się z krzywdami. Obserwują 
niejednokrotnie wiele negatywnych 
lub nawet patologicznych reakcji na 
krzywdę w swoich rodzinach lub w 
życiu codziennym. Naszym pragnie-
niem było pokazanie młodym lu-
dziom, na przykładach z życia mał-
żeństwa i rodziny, złych reakcji na 
doznane krzywdy, takich jak agresja, 
obojętność, poczucie winy czy 
ucieczka oraz najlepszej reakcji, jaką 
jest przebaczenie. Staraliśmy się prze-
kazać młodzieży, na czym polega 
przebaczenie, gdyż zazwyczaj rozu-
miane jest ono, jako pogodzenie się  
z krzywdzicielem, czyli pojednanie. 
Choć pojednanie jest bardzo ważne, to 
jednak wymaga spełnienia pewnych 
warunków, np. obie strony konfliktu, 
tj. krzywdziciel i skrzywdzony muszą 
chcieć się pojednać, pogodzić. Praw-
dziwe przebaczenie jest bezwarun-
kowe, gdyż jest osobistą decyzją 
przed Bogiem, że chcemy okazać 
miłosierdzie, że nie chcemy rewanżu, 
że rezygnujemy z dochodzenia spra-
wiedliwości, że bierzemy na siebie 
ból krzywdy, by uzyskać wolność 
moralną i psychiczną, wolność  
od zgorzknienia i złości, że nigdy już 
nie będziemy wracać do tej sprawy by 
zadośćuczynić swojej krzywdzie. 
Takie przebaczenie jest możliwe  
w Chrystusie, który nam pierwszy nie 
tylko przebaczył  grzechy, ale zapłacił 
swoją krwią za nas. Pan Jezus co-
dziennie nam przypomina  „(...) i od-

puść nam nasze winy, jako i my od-
puszczamy naszym winowajcom‖. 
Przebaczenie nie jest niesprawiedli-
wością, jest tylko oddaniem pomsty 
Bogu, który za dobre wynagradza, a 
za złe karze. Przebaczenie nie oznacza 
zapomnienia, ale jest szansą dla oka-
zania dobra, mimo złych wspomnień. 
Chcieliśmy, by nasi młodzi słuchacze 
zapragnęli nauczyć się przebaczania 
dla dobra swojego przyszłego małżeń-
stwa i rodziny. Jesteśmy bowiem 
przekonani, że przebaczanie jest nie 
tylko sposobem na rozwiązywanie 
konfliktów, ale wręcz szansą na roz-
wój małżeństwa. Każde przebaczenie 
sobie nawzajem w małżeństwie i na-
stępujące po nim pojednanie, pozwa-
lają nam zbliżać się do siebie w praw-
dzie i miłości, która „(...) cierpliwa 
jest, łaskawa jest, nie zazdrości, nie 
szuka poklasku, nie unosi się pychą; 
nie dopuszcza się bezwstydu, nie 
szuka swego, nie unosi się gniewem, 
nie pamięta złego; nie cieszy się  
z niesprawiedliwości, lecz współwe-
seli się z prawdą. Wszystko znosi, 
wszystkiemu wierzy, we wszystkim 
pokłada nadzieję, wszystko prze-
trzyma - (1Kor13,4-7). W spotkaniach 
z młodzieżą uczestniczymy już trzeci 
rok. Kontakt z młodymi ludźmi jest 
dla nas zawsze wyzwaniem, ale 
zwykle miłym i budującym. Starali-
śmy się każde spotkanie oddać Panu 
Bogu w modlitwie. Pragnęliśmy 
swoimi osobistymi refleksjami i przy-
kładem, być choćby malutkim zachę-
ceniem ku życiu z Chrystusem i dla 
Chrystusa. Wierzymy, że duchowa  
i psychiczna dojrzałość nastolatków, 
jest fundamentem późniejszego zbu-
dowania przez nich nierozerwalnego 
małżeństwa i rodziny. 

 
Henryk i Barbara Krusberscy 

podejmowali temat: Naturalne me-
tody rozpoznawania płodności. Oto 
ich refleksje: 

W wieku rozpowszechnienia in-
formacji, kiedy człowiek potrafi zgłę-
biać tajniki nauki i techniki dziwi brak 
wiedzy o funkcjonowaniu organizmu. 
Młodzi ludzie potrafią obsługiwać 
urządzenia zaawansowanej techniki 
(komputery, telefony komórkowe), ale 
nie są w stanie wykazać się wiedzą na 
temat własnego organizmu, przeka-
zywania życia, płodności. Nieznajo-
mość zasad funkcjonowania organi-
zmu sprawia, że wielu małżonków 
życie w ciągłym strachu przed nieza-
planowanym poczęciem, z negatyw-
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nym nastawieniem do własnej płod-
ności. Wiele małżeństw nie może 
doczekać się potomstwa, gdyż nie 
potrafi dobrze określić czasu płodno-
ści. Żeby żyć w zgodzie z własnym 
ciałem, w pełni zaakceptować swoją 
płciowość oraz przyjąć płodność jako 
dar Boży, przybliżamy uczestnikom 
studium naturalne metody rozpozna-
wania płodności. Zwracamy również 
uwagę na godność przekazywania 
życia oraz uświęcającą moc aktu mał-
żeńskiego. Podkreślamy, że naturalna 
regulacja poczęć nie jest tylko „jakąś 
metodą‖, lecz fundamentem chrze-
ścijańskiego małżeńskiego stylu 
życia. Nie jest wyjściem awaryjnym, 
lecz życiem małżeńskim według 
planu Boga, a przez to życiem w czy-
stości małżeńskiej. Na zakończenie 
zachęcamy młodych ludzi, którzy  
niedługo będą zakładać własne ro-
dziny, aby odwiedzili poradnię życia 
rodzinnego, w której mogą nauczyć 
się objawowo-termicznej naturalnej 
metody regulacji poczęć.  

 
Tadeusz i Ilona Janyga 

podejmowali temat: Zagrożenia 
współczesnych małżonków. Oto ich 
refleksje: 

Temat spotkania składał się z 
dwóch części. W pierwszej części 
spotkania omawialiśmy psycholo-
giczne prawidłowości rządzące kon-
fliktem, natomiast w drugiej części 
przedstawialiśmy przebieg i następ-
stwa choroby alkoholowej. 

Konflikt to zjawisko występu-
jące powszechnie, najczęściej kojarzy 
nam się z nieprzyjemnymi wraże-
niami. Nie ma on tylko zabarwienia 
negatywnego. Ujawnienie konfliktu 
świadczy o zakłóceniu relacji mię-
dzyludzkich. Jest również etapem na 
drodze do większej jedności, gdyż 
zmusza do kompromisu. Konflikty są 
siłą napędową rozwoju. Są różne spo-
soby rozwiązywania konfliktów. Lu-
dzie, którzy potrafią i chcą rozwiązy-
wać konflikty to ci, którzy opanowali 
sztukę przebaczania, miłości, dostrze-
gania dobra w innych, akceptowania 
siebie i innych. 

Choroba alkoholowa dotyka 
wiele polskich rodzin, a zaczyna się 
zwykle od picia towarzyskiego. Me-
dycznie zdefiniowany zespół uzależ-
nień od alkoholu obejmuje siedem 
objawów uzależnienia. Jeśli u czło-
wieka pijącego alkohol wystąpią 
przynajmniej trzy symptomy, to 

można powiedzieć, że jest on alkoho-
likiem. 

Objawy uzależnienia od alko-
holu: 
1. Silna, natrętna potrzeba spożywa-

nia alkoholu (głód alkoholowy) 
2. Upośledzona zdolność kontrolowa-

nia picia alkoholu 
3. Picie alkoholu w celu złagodzenia, 

albo zapobieżenia alkoholowemu 
zespołowi abstynenckiemu oraz 
subiektywne poczucie skuteczności 
takiego postępowania. 

4. Objawy abstynenckie po zapiciu 
(drżenie mięśni, nudności, bezsen-
ność, potliwość) 

5. Zmieniona – najczęściej zwięk-
szona – tolerancja na alkohol 

6. Postępujące zaniedbywanie spraw 
rodzinnych, zainteresowań, hobby 
życiowego, ważnych celów życio-
wych.  

7. Picie alkoholu pomimo oczywistej 
wiedzy o jego szczególnej szko-
dliwości dla zdrowia pijącego. 

Informujemy również o sposo-
bach pomocy alkoholikowi. Podkre-
ślamy rolę grup samopomocowych 
AA oraz rolę poradni leczenia uzależ-
nień.  

 
Andrzej i Anna Zawada po-

dejmowali temat: Rodzina Domo-
wym Kościołem. Rola ojca w rodzi-
nie. Oto ich refleksje: 

Temat wydaje się prosty, jednak 
my uświadamiamy sobie ciągle na 
nowo po każdym spotkaniu z mło-
dzieżą, że otrzymujemy ogromną 
łaskę od Boga, który pozwala nam 
uczestniczyć w tych spotkaniach.  
W czasie naszych spotkań nie chcemy 
mówić młodym ludziom o teorii mał-
żeństwa, lecz mówimy im o naszym 
małżeństwie i naszej rodzinie. Prze-
szło dwadzieścia lat temu stanęliśmy 
przed sobą w obecności kapłana  
i świadków, aby złożyć sobie przy-
sięgę małżeńską i zaprosić Pana Boga 
do naszego małżeństwa wypowiadając 
na koniec przysięgi słowa ―Tak mi 
dopomóż Panie Boże Wszechmogący 
w Trójcy jedyny i wszyscy święci‖. 
Te słowa odróżniają wszystkie inne 
przysięgi małżeńskie od przysięgi 
złożonej w kościele. Sakrament mał-
żeństwa to nieustanna współpraca 
małżonków z Panem Bogiem i Jego 
łaską udzielaną w tym sakramencie. 
Sakrament małżeństwa to nie kontrakt 
na kilka lat, ale wierność do końca raz 
podjętemu zobowiązaniu. 

 Właśnie na tych spotkaniach 
mówimy młodzieży, jak wyglądał 
nasz ślub, jak w tym dniu patrzyliśmy 
sobie w oczy i do dziś nie zapomi-
namy naszych głębokich spojrzeń. 
Mówimy, że od samego początku 
modlimy się wspólnie i że dzięki tej 
modlitwie nigdy nie było między 
nami tzw. „cichych dni‖. Nasza 
wspólna modlitwa w naturalny sposób 
wprowadziła nasze kolejno rodzące 
się dzieci, a mamy ich piątkę, 
w naszą wspólną modlitwę rodzinną. 
Ciekawe są to historie, bo każde 
dziecko inaczej w to wchodziło, ina-
czej to przeżywało. Staramy się mó-
wić, jak ważną sprawą jest wspólne 
świętowanie niedzieli, wspólne świę-
towanie uroczystości kościelnych, 
świąt. W naszym małżeństwie bardzo 
ważne jest korzystanie, jeśli to moż-
liwe razem z sakramentu pokuty. Moc 
sakramentu pokuty jest ogromna  
i niejednokrotnie się o tym 
przekonaliśmy. Konsekwencją tego 
jest nasze uczestnictwo w Eucharystii, 
staramy się, aby było to często, bo 
zdajemy sobie sprawę, że stąd płynie 
przeogromna łaska i nasza siła. 
Bardzo ważne są dla nas nasze 
comiesięczne „zasiądźmy razem‖. Dla 
nas są to takie randki małżeńskie, 
które pozwalają nam jeszcze bardziej 
zbliżać się do siebie. Nasze codzienne 
rozmowy nie są w stanie oddać tego 
jednego spotkania. 

 Nasz domowy Kościół staramy 
się budować na wspólnocie z Bogiem 
i z rodziną, przyjaciółmi i wszystkimi 
ludźmi, których spotykamy. Przecież 
Kościół to wspólnota wierzących  
z Chrystusem na czele. 

 Ogromną rolę w rodzinie od-
grywa ojciec. Od stosunku ojca do 
Boga i pozostałych członków rodziny 
zależy w ogromnym stopniu później-
sza relacja dzieci do Boga. Staramy 
się mówić o tym na naszym osobi-
stym przykładzie i na przykładzie 
rodzin naszych najbliższych. 

 Jeżeli chcemy osiągnąć sukces 
w małżeństwie, jeśli chcemy kochać 
swego współmałżonka więcej po 
wielu latach niż na samym początku 
małżeństwa. Jeżeli chcemy, by nasze 
dzieci czuły się dobrze i bezpiecznie 
w swojej rodzinie; jeżeli chcemy ra-
zem, u swego boku z tą jedyną osobą, 
której w dniu ślubu powiedzieliśmy 
„ślubuję Ci miłość, …‖ przeżywać 
kolejne jubileusze małżeńskie, to nie 
bójmy się otworzyć drzwi swego mał-
żeństwa Temu, którego zaprosiliśmy 
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w dniu składania przysięgi małżeń-
skiej. To wszystko staramy się  
w miarę naszych możliwości 

przekazać tym młodym ludziom, 
którzy tak jak my przed laty będą być 
może chcieli „wypłynąć na głębię‖  

i zawrzeć sakrament małżeństwa,  
a nie kontrakt małżeński. 

 

 
„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 scenę z aniołami poda-
jącymi Komunię świętemu 
mężowi. W tym przyjrzymy 
się zdobionemu monogra-
mowi znajdującemu się na 
tabernakulum.  

 
Christos 
   

Christos był już w czasach 
antycznych używany jako znak steno-
graficzny niektórych słów zaczynają-
cych się od greckich liter XP (chi - 
rho). Ten ogólnie stosowany znak 
przejęli również od pierwszej połowy 
II w. Chrześcijanie, jako skróconą 
formę zapisu imienia Chrystus.  

Niewątpliwie duży wpływ na 
rozpowszechnienie się tego znaku  
w kształcie krzyża, miała legendarna 
wizja Konstantyna Wielkiego, któ-
remu przed bitwą na moście mulwij-
skim w 312 r. ukazał się znak krzyża, 

a głos obwieścił: In hoc signo vinces – 
„w tym znaku zwyciężysz‖. Według 
tradycji Konstantyn miał właśnie zo-
baczyć znak chi – rho, który kazał 
następnie umieścić na sztandarach  
i tarczach swoich wojsk. Historyk Ko-
ścioła Euzebiusz z Cezarei (zm. 340 
r.) opisuje w swoim „Żywocie Kon-
stantyna‖ wygląd sztandaru: „ (...) 
długie pozłacane drzewce przecięte 
poprzeczną żerdką na kształt krzyża. 
W górze na szczycie drzewca przy-
twierdzony był znak, wieniec ze złota 
i drogich kamieni. W tym zaś znak 
imienia Zbawiciela, a mianowicie 
dwie litery będące inicjałem imienia 
Chrystusa – litera P skrzyżowana 
pośrodku z literą X (...) Rozkazał też, 
by inne znaki, sporządzone na podo-
bieństwo tamtego, noszone były przed 
wszystkimi oddziałami.‖ Również na 
na monetach kazał Konstantyn wytło-
czyć taki monogram.  

Św. Paulin z Noli (zm. 431 r.) 
dostrzega w tym znaku nie tylko dwie 
początkowe litery imienia Chrystusa, 
ale także wszystkie następne. W pro-
stej linii litery P dostrzega jotę (I), a w 
połączeniu z jej górną poprzeczna 
kreską tau (T). W pętli litery R widzi 
(O) i odwróconą sigmę (C). 

Nasz monogram na tabernaku-
lum jest dodatkowo przystrojony 

symbolami ciała i krwi Chrystusa,  
w postaci winogrona i pędów zboża. 

zapłacone w całości  

O śmierci Pana Jezusa na krzyżu 
napisano tysiące książek, wygłoszono 
być może i miliony kazań. Nie ma 
żadnego innego ważniejszego wyda-
rzenia w dziejach ludzkości, które 
spowodowałoby tak wielkie porusze-
nie i zgorszenie, a zarazem tak nie-
zwykłe zmiany w życiu setek, tysięcy, 
a nawet milionów ludzi.  

Z racji przeżywania kolejnych 
świąt upamiętniających wydarzenia 
związane z naszym zbawieniem, po-
zwolę sobie na kilka osobistych re-
fleksji o znaczeniu krzyża dla naszego 
odkupienia. Jednym z najbardziej 
poruszających fragmentów Pisma 
Świętego opisujących znaczenie 
krzyża Chrystusa są słowa św. Pawła 
z „Listu do Kolosan‖: „I was, umar-
łych na skutek występków i nieobrze-
zania waszego (grzesznego) ciała, 
razem z Nim przywrócił do życia. 
Darował nam wszystkie występki, 
skreślił zapis dłużny obciążający nas 
nakazami. To właśnie, co było naszym 
przeciwnikiem, usunął z drogi, przy-
gwoździwszy do krzyża. Po rozbroje-
niu Zwierzchności i Władz, jawnie 
wystawił (je) na widowisko, powiódł-
szy je dzięki Niemu w triumfie” - 
(Kol2,13-15). 

Nigdy w wystarczający sposób 
nie podziękujemy Panu Bogu za to, co 
dla nas zrobił. Nas umarłych z po-
wodu zepsucia moralnego, przywrócił 
do życia, tak jak przywrócił Jezusa 
przez zmartwychwstanie. 
1. Darował nam wszystkie nasze 

występki (grzechy). 
2. Skreślił/starł obciążający nas zapis 

(rękopis), który był przeciwko 
nam. 

3. Wziął nasze długi na siebie. 
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4. Przygwoździł go (ten zapis – czyli 
swojego Syna) do krzyża. 

5. Obdarł/rozbroił (termin militarny 
oznaczający odebranie wrogowi 
jego uzbrojenia i wszelkich 
posiadanych dóbr) zwierzchności i 
władze duchowe ciemności. 

6. Wystawił siły diabelskie na 
publiczny pokaz triumfu nad nimi 
Pana Jezusa. 

Materiałem, na którym zazwy-
czaj pisano w czasach Jezusa był pa-
pirus lub pergamin. Oba te materiały 
były dość drogie i jako takie nie były 
przez nikogo niszczone. Starożytny 
atrament nie zawierał w sobie kwasu 
tak jak współczesne atramenty wgry-
zające się w materiał. Czasami skry-
bowie używali papirusu, który był 
wcześniej zapisany. Czyniąc tak, 
skryba musiał wymazać to, co było na 
nim wcześniej zapisane. To było 
możliwe gdyż atrament pokrywał 
tylko powierzchnię papirusu. Atra-
ment mógł być wytarty w taki sposób 
jakby papirus nigdy nie był zapisany.  

Bóg okazał nam niesamowitą ła-
skę – ON KOMPLETNIE WYMA-
ZAŁ NASZE DŁUGI WYNIKA-
JĄCE Z GRZECHU, w sposób 
trwały, nieodwracalny – tak, że nikt 
nie jest w stanie ich odtworzyć. 
Chwała mu za to! 

Żaden z naszych wrogów nie 
dokopie się do tych papierów, żadne 
tajne akta z naszymi grzechami nie 
istnieją, żadne stare grzechy nie zo-
staną wyciągnięte przeciwko nam! 

Jak się czujemy zderzeni z taką 
miłością i przebaczeniem wobec ca-
łego brudu grzechów, jakie popełnili-
śmy i popełniamy? 

Św. Paweł stwierdza, że przeba-
czenie jest zupełne. Tak wielkie, że 
możemy zapomnieć o przeszłości, nie 
wracać do niej, nie rozgrzebywać jej, 
nie bać się jej skutków. 

Po prostu podejdźmy do krzyża, 
upadnijmy na kolana zdjęci ogromem 
Bożego miłosierdzia i oddajmy 
chwałę Barankowi zabitemu za nasze 
grzechy. 

Jezus definitywnie unieważnił 
certyfikat stwierdzający nasze 
zadłużenie i unieważnił go wiedząc, 
że nie byliśmy w stanie go spłacić. W 
czasach starożytnych jeśli ktoś miał 
dług i spłacił go w całości, na 
papierze dłużnym pisano TETELE-
STAI, co oznacza „ZAPŁACONO W 
CAŁOŚCI‖. Właśnie te słowa jako 
ostatnie w ziemskim ciele wypowie-
dział nasz Pan na krzyżu: „A gdy 
Jezus skosztował octu, rzekł: Wyko-
nało się! (tetelestai) I skłoniwszy 
głowę oddał ducha” - (J 19,30). 

całkowicie wolni 

Kiedy przestępca był skazany na 
śmierć przez ukrzyżowanie, przed-
miot jego winy (jego dłużny zapis) 
był przybijany na tablicy do krzyża. 
Zarzut przeciwko Chrystuso-wi objął 
całe Prawo Boże, gdyż każde przyka-
zanie zostało przez ludzi złamane. 
Chrystus umarł za wszystkie grzechy 

całego świata. Jezus spłacił cały nasz 
dług, jesteśmy całkowicie wolni. 
Mamy dokument zapłacony w pełni 
krwią Syna Bożego Jezusa Chrystusa. 
Zaciągnęliśmy długi, których nigdy 
nie spłacimy, a Jezus spłacił długi, 
których nigdy nie zaciągnął. 

Bóg przybił do krzyża Prawo 
wraz z jego nakazami, biorąc na siebie 
przekleństwo Prawa. Prawo straciło 
swą moc przez śmierć Jezusa Chry-
stusa na krzyżu i zostało razem z Nim 
ukrzyżowane. Już nigdy nie musimy 
być dłużnikami Prawa. Jesteśmy 
wolni, wyzwoleni, o ile zrozumieli-
śmy swą duchową niewolę i o ile 
przyjęliśmy ten wspaniały dar zba-
wienia w Jezusie Chrystusie.  

Cechą świętych ludzi jest nie-
skończona wdzięczność do Boga za 
dar zbawienia i życia wiecznego  
w Panu Jezusie Chrystusie. Taką była 
święta Barbara.  

Przy opracowywaniu tego arty-
kułu korzystałem z następującej lite-
ratury:  
1. Dorothea Forstner: Świat symboliki 
chrześcijańskiej. PAX, Warszawa 
1990. 
2. Wincenty Zalewski: Święci na 
każdy dzień. Wydawnictwo Salezjań-
skie. Warszawa 1989. 
3. Biblia Tysiąclecia. Wydanie trze-
cie. Pallottinum. Poznań-Warszawa 
1980. 

Piotr 

Na pewno wśród parafian, 
którym leży na sercu dobro Ko-
ścioła oraz rozwój życia ducho-
wego parafii i wszystkiego, co 
się w tej materii dzieje, rodzi się 
niepokój, którego powodem są 
pustoszejące świątynie.  

Temat tak szybko podchwyty-
wany przez nasze wszechwładne me-
dia oraz chętnie podejmowany, by-
najmniej nie z troski o Kościół, ale 
wręcz przeciwnie, ku uciesze tych 
wszystkich, którym zależało i w dal-
szym ciągu zależy, aby mury naszych 
świątyń świeciły pustkami. Niepokój 
rodzą nie tylko pustoszejące świąty-
nie, ale również to, że stają się one 
powoli nieme. Na próżno wysiłki 

duszpasterzy, którzy kupują dla nas  
i wykładają w ławkach, śpiewniki. Na 
próżno wysiłki organistów, przygoto-
wujących teksty pieśni wyświetlane 
na ekranach. 

Wszystko na próżno, jeżeli my 
będziemy tylko – p r z y c h o d z i l i 
– do kościoła, a już nie bardzo nam 
się będzie chciało otworzyć usta  
i wydobyć z siebie głos. Może trzeba 
by wrócić do zwyczaju, kiedy to ka-
płan wspólnie z organistą, na 10 minut 
przed rozpoczęciem Mszy św. uczyli, 
a tym samym wprowadzali do liturgii 
nowe pieśni. 

Nasz diecezjalny śpiewnik za-
wiera 860 pieśni. Ile z tego potrafimy 
zaśpiewać i śpiewamy?  

Jak jednak mają się czuć organi-
ści, którzy usiłują podciągać swoim 
śpiewem jeszcze śpiewających  
w kościele, kiedy spotykają się  
z uszczypliwymi uwagami i kryty-
kanctwem ze strony parafian? 

Jak mają się czuć chórzyści, 
kiedy wchodząc do kościoła i kierując 
się na chór, spotykają się z uwagami 
typu – „znowu będziecie się drzeć  
i wyć‖, „znowu będziecie pioć‖? 

Może ci „znawcy‖ przyjdą i po-
każą organiście, jak należy grać na 
organach i prowadzić śpiew w czasie 
liturgii. Może ci „znawcy‖ przyjdą  
i poprowadzą próbę chóru oraz nauczą 
chór śpiewać, a nie wyć.  

„Kto  śpiewa  dwakroć  się  modli”  
Ś w .  A u g u s t y n  
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Pozostajemy otwarci na uzasad-
nione słowa krytyki i cenne wska-
zówki pozwalające na wniesienie 
czegoś nowego i poprawienie tego, co 
doskonałe nie jest, ale nie na prostac-
kie krytykanctwo. 

Poddając pod rozwagę uczest-
nictwo w liturgii Mszy św., jak 

też we wszystkich innych 
nabożeństwach, poprzez aktywne 
włączenie się do wspólnego śpiewu, 
posłużę się słowami największego 
niemieckiego poety okresu 
romantyzmu: 
Gdzie słyszysz śpiew tam wstąp, tam 

dobre serca ludzie mają. Źli ludzie 
wierzaj mi, ci nigdy nie śpiewają.  

/J.W. Goethe / 
 

S.P. 
 

 
Kierunek pracy Ruchu 

Międzynarodowe Zgro-
madzenie w Lourdes odby-
wające się we wrześniu 2006 
roku wytyczyło kierunek 
pracy Ruchu na najbliższe 6 
lat: "Ekipa: żywa wspólnota 
małżeństw, prawdziwym od-
biciem miłości Chrystusa". 
Rok formacyjny to dziewięć 
spotkań - osiem miesięcz-
nych poszukiwań zakończo-
nych spotkaniem podsumo-
wującym.  

Każde małżeństwo przy-
gotowuje swoje refleksje na piśmie, 
tak by pozostał ślad na kartce, nie 
tylko w naszym sercu i umyśle. W 
roku 2006/2007 temat przewodni 
poszukiwań brzmiał: Duchowość 
małżeńska i zadania Equipes Notre-
Dame, zaś tematy comiesięcznych 
spotkań  to: 
1. Wezwanie do życia duchowością 

małżeńską, cel Equipes Notre-
Dame.  

2. Duchowość małżeńska i sakra-
ment małżeństwa - sakrament. 

3. Duchowość małżeńska i sakra-
ment małżeństwa - system warto-
ści, wspólnota, marszruta du-
chowa. 

4. Duchowość małżeńska i zadania  
w Equipes Notre-Dame. 

5. Duchowość małżeńska i spotkanie 
ekipy. 

6. Duchowość małżeńska i kierunki 
życia - wzrastać w miłości do 
Boga. 

7. Duchowość małżeńska i kierunki 
życia - wzrastać w miłości – dla 
przyszłych pokoleń. 

8. Duchowość małżeńska i świętość. 

Praca w roku 2007/2008 upły-
wała pod hasłem: Jezus Chrystus cen-
trum życia chrześcijanina, natomiast 
tematami do przemyśleń na kolejne 
miesiące pracy były: 
1. Jezus - człowiek ‖doświadczony 

we wszystkim z wyjątkiem grze-
chu‖. 

2. Jezus - człowiek „a słowo było  
u Boga… i stało się ciałem …‖. 

3. Polecenie Jezusa – ubogim nieść 
dobrą nowinę. 

4. Polecenie Jezusa - Ja jestem po-
śród was jak ten, kto służy. 

5. Polecenie Jezusa - wy zatem tak 
się módlcie. 

6. Polecenie Jezusa - chcę raczej 
miłosierdzia niż ofiary. 

7. Męka Jezusa - „ukrzyżowany rów-
nież za nas pod Poncjuszem Piła-
tem został umęczony i pogrze-
bany. I zmartwychwstał trzeciego 
dnia‖. 

8. Jezus obecny w swoim Kościele - 
„bo gdzie są dwaj albo trzej ze-
brani w Imię moje, tam jestem po-
śród nich‖. 

Rok 2008/2009 to rok - Świad-
ków w służbie małżeństwom.  

Każdego miesiąca towarzyszy 
nam refleksja nad proponowanymi 
przez ruch tematami: 
1. Analiza kulturowej rzeczywistości 

dzisiejszego świata. 
2. Budowanie królestwa miłości. 
3. Charakterystyka relacji między- 

osobowych. 
4. Relacje międzyludzkie wzorowane 

na Chrystusie. 
5. Słabe przygotowanie pary do mał-

żeństwa. 
6. Przygotowanie pary do małżeń-

stwa chrześcijańskiego. 

7. Charakterystyka relacji w małżeń-
stwie. 

8. Małżeństwa Equipes Notre-Dame, 
misjonarze sakramentu małżeń-
stwa. 

Formacja nasza wsparta jest 
modlitwą ekipy, życiem sakramental-
nym oraz udziałem w różnego rodzaju 
spotkaniach rekolekcyjnych, warszta-
tach, sesjach dla par odpowiedzial-
nych, pilotujących  i.t.p. 

Przykładowe tematy przewodnie 
rekolekcji to: 
 Otwórzcie drzwi Chrystusowi. 
 Małżeństwo drogą do świętości – 

święci małżonkowie Quartocchi. 
 Modlitwa w ciszy wg Henri Caffa-

rela. 
 Budowanie jedności w małżeń-

stwie. 
 Czuwajcie i módlcie się. 
 Miłość i odpowiedzialność  

wg Jana Pawła II.  
 Henrii Caffarel – zagubiony  

w Bogu. 
 Komunikacja w rodzinnie. 
 Reguła życia. 
 Idźcie i głoście. 
 Seksualność darem Boga. 
 Współczesne rodzicielstwo: ojco-

stwo i macierzyństwo. 
 Droga błogosławieństw. 
 Połóż mnie jak pieczęć na Twym 

Sercu - małżeństwo sakramen-
talne. 

 Źródła Bożego Miłosierdzie na 
drodze do świętości sakramentu 
małżeństwa. 

To oczywiście nie wszystkie 
tematy spotkań rekolekcyjnych, ale te 
przykłady pokazują jak bogatą ofertę 
mają małżonkowie do wyboru. Spo-
tkania rekolekcyjne są otwarte tzn.,  
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że każde małżeństwo sakramentalne 
może brać w nich udział - nie musi 
być członkiem ruchu.  

Kapłani naszej parafii byli zaw-
sze bardzo zaangażowani w to dzieło  
i tak ks. Robert Błotko w czasie ca-
łego pobytu w naszej parafii pełnił 
posługę doradcy duchowego, ks. Piotr 
Mrozek od trzech lat towarzyszy jako 
doradca duchowy ekipie młodych 

małżonków, ks. Michał Lepich pro-
wadził rekolekcje wakacyjne dla mał-
żonków z ekip. Księża proboszczo-
wie: ks. Stanisław Gańczorz jak  
i obecny ks. Krzysztof Błotko zawsze 
z życzliwością otwierali drzwi 
Kościoła i Domu Parafialnego na 
wszelkie zgromadzenia ruchu. Za tę 
troskę i okazywaną życzliwość z serca 
im dziękujemy, powierzając się ich 

kapłańskiej modlitwie. 
Equipes Notre-Dame nie jest ru-

chem akcji, ale pragnie być ruchem 
ludzi aktywnych i poszukujących. 

  
  Bernadka i Piotr 

 

Podczas rekolekcji dla 
studentów Ojciec- rekolek-
cjonista zadał nam „zadanie 
domowe”. Poprosił, by przed 
zaśnięciem zastanowić się  
i wymienić pięć sytuacji,  
w których nas Pan Bóg dziś 
ukochał. Pięć sytuacji. Dla 
jednych „tylko”, a dla innych 
„aż” pięć.  

Podczas konferencji próbował 
nam wytłumaczyć jak to Pan Bóg 
może nas w codziennym dniu uko-
chać. A to, jakimś „cudem‖ zdążyli-
śmy na pociąg, który już 3 minuty 
temu miał odjechać z peronu, a to 
koleżanka, z którą nie mamy dobrych 
kontaktów powiedziała nam coś mi-
łego, sąsiad się uśmiechnął, świeciło 
cały dzień słońce, chociaż zapo-
wiadali deszcz, niby przypadkiem 
zadzwonił telefon, gdy tak bardzo 
chcieliśmy z kimś porozmawiać. 
Codziennie jest tego tak wiele, tylko 
czy zastanawiamy się, od kogo to po-
chodzi? Skąd te przypadki, szczęśliwe 

trafy? No właśnie. Czy przypadki 
istnieją? Ojciec dał na to taką odpo-
wiedź: „nie ma przypadków, jest tylko 
Opatrzność Boża‖. Bo to, co dla nas 
niepojęte, a często niemożliwe,  
w oczach Pana Boga takie nie jest. 
Dobro, które nas spotyka, radości, 
które przeżywamy (chociaż często nie 
zdajemy sobie z tego sprawy) są uko-
chaniem nas przez Pana Boga. Miłość 
objawia się w czynach, gestach i sło-
wach. Słowa Pana Boga kierowane do 
nas nie usłyszymy tylko z ambony 
podczas Mszy Świętej. Gdyby tak 
było, jak Pan Bóg mógłby dotrzeć do 
tych, co Kościoła nie odwiedzają? Pan 
Bóg posługuje się ludźmi do okazy-
wania swojej dobroci i miłosierdzia. 
Słowo usłyszane od drugiego, które 
poruszy nasze serce może właśnie jest 
Ukochaniem Pana Boga. Wokół nas 
poda tyle słów, tyle się dzieje, że re-
fleksja nad źródłem tego wszystkiego 
bywa pomijana. Dlatego Ojciec pod-
czas rekolekcji próbował nas uwraż-
liwić na to, co nas spotyka, co sły-
szymy, czego doświadczamy. Tak 
często czujemy się niekochani, osa-

motnieni, porzuceni nawet przez sa-
mego Pana Boga. Myślimy, że  
w ogóle Go nie obchodzimy, bo po co 
miałby się przejmować mną, skoro na 
głowie ma cały świat? Próbujemy 
zmierzyć Boga ludzkimi kategoriami. 
Tylko, że On jest Bogiem, i to 
wszechmogącym. Dla Niego nie ma 
niemożliwego. I to od nas zależy czy 
na miłość Pana Boga się otworzymy, 
czy będzie ona po nas spływać. Mi-
łość Pana Boga jest cierpliwa, tylko 
kto wie ile nam zostało czasu? Warto 
więc na koniec dnia zastanowić się,  
kiedy Pan Bóg mnie dziś ukochał. 
Dostrzec pięć takich sytuacji. I po-
dziękować za nie. Chociaż  praktykuję 
to dopiero od dwóch tygodni, to 
umacniam się w tym, że nie jestem 
sama, a moje losy przeplatają się Bożą 
dobrocią. Życzę Tobie bracie i siostro 
i sobie wrażliwości na to, co wokół 
nas, a może uda nam się dostrzec 
Boga… 

 Magdalena Kowalska 
 

1 marca o godz. 17.00  
w Teatrze Ziemii Rybnickiej 
odbył się koncert zespołu 
TGD (Trzecia Godzina Dnia), 
na który wybraliśmy się 
naszą wspólnotą Oazową.  

Funkcję konferansjera objął dy-
rektor Rybnickiego Centrum Kultury 
pan Adam Świerczyna. Koncert po-
przedził występ zespołu Filadelfia. 
Jest to grupa młodych pasjonatów  
z kościoła Zielonoświątkowego 
Filadelfia z Wodzisławia Śląskiego. 
Jak pisze założycielka zespołu Beata 

Mazurek na ich stronie internetowej: 
„Uwielbienie nie wymaga czystości 
dźwięków, poprawnych form, czy 
melancholijnych melodii. Jedyne, co 

jest w nim niezbędne to serce - zła-
mane serce. W uwielbieniu odnala-
złam siebie. W moim cudownym 
Bogu odnalazłam prawdę o sobie.” Tą 
prawdę przekazują całym sobą, ze 
wszystkich sił członkowie Filadelfii 
śpiewając sercem i mówiąc z miłością 
o Bogu. Jednak to był dopiero począ-
tek. Punktem kulminacyjnym tego 
wieczoru był występ zespołu Trzecia 
Godzina Dnia.  

TGD - to zespół 35 młodych 
wokalistów i instrumentalistów, ser-
wujących ze sceny gigantyczny ładu-
nek pozytywnej energii. Są wśród 

BOŻA  OPATRZNOŚĆ  

Trzecia Godzina Dnia w Rybniku 

 



serce ewangelii 16 

nich zawodowcy, na 
co dzień śpiewają-
cych w zespołach  
i teatrach muzycz-
nych, ale i amatorzy 
- między innymi 
laureaci „Szansy na 
Sukces‖ i „Drogi do 
Gwiazd‖. Młodość  
i energia, zaangażo-
wanie i spontanicz-
ność stały się zna-
kiem rozpoznaw-
czym zespołu. Była 
to naprawdę mocna 
dawka energii. Mu-
zycy pokazywali, że 
wiedzą, o Kim 

śpiewają i dla Kogo. Ich muzyka była 
pełna uwielbienia i radości. Już od 
pierwszych taktów publiczność pode-
rwała się z miejsc i zaczęło się uwiel-
bienie. Niesamowity czas modlitwy, 
śpiewu i radości. TGD na swoim kon-
cercie wykonało swoje największe 
przeboje z poprzednich płyt: ‖Wiara 
czyni cuda‖ i „W cieniu Twoich rąk‖. 
Jednak większość utworów pocho-
dziło z ich najnowszej płyty „TGD 
PS‖.  

Chciałabym podziękować Księ-
dzu Proboszczowi, który dofinanso-
wał nam połowę wartości biletów. 

 
Olga

W tym roku nasze małżeń-
stwo stanie się „pełnoletnie”, 
skończy 18 lat. Od około 13 lat 
mamy przywilej, uczestniczyć w 
naukach przedślubnych w na-
szej parafii i dzielić się z narze-
czonymi tym, czego nauczyli-
śmy się o małżeństwie i w mał-
żeństwie. Sami też stale się 
uczymy, jak być lepszą żoną  
i mężem, jak prowadzić dzieci 
do dojrzałości, jak coraz lepiej 
wypełniać nasze powołanie: 
mężczyzny - kobiety, męża - 
żony, rodziców. Naszym najlep-
szym nauczycielem od lat jest 
sam Pan Bóg, a najlepszym 
podręcznikiem Biblia.  

Pan Bóg stworzył człowieka  
z myślą o małżeństwie, bo stworzył 
go jako mężczyznę i kobietę, którzy 
są równi w oczach Bożych, ale inni. 
Dopiero razem tworzą pełnię. Pan 
Bóg stworzył każdego człowieka na 
swój obraz i podobieństwo, ale do-
piero pełny obraz Boga zaplanował 
dla małżeństwa. Tak jak Pan Bóg jest 
w 3 osobach, które stanowią jedność, 
tak mąż i żona mają stanowić jedność, 
na wzór Trójcy Świętej. Niestety 
grzech pierwszych ludzi sprowadził 
przekleństwo na kobietę, na mężczy-
znę, na małżeństwo, rodzinę. Do dziś 
ponosimy konsekwencje tego grze-
chu. Ale Pan Bóg miał wspaniały 
plan, by ratować to co zepsuł czło-

wiek. Ten plan to posłany na świat 
Syn -Jezus Chrystus, który oddając 
swoje święte życie na krzyżu, zapłacił 
za każdy grzech człowieka, począw-
szy od grzechu pierwszych małżon-
ków, aż po grzechy tych, których 
zastanie w czasie swojego 
powtórnego przyjścia. Pan Jezus 
odkupił każdą kobietę, każdego 
mężczyznę z więzów śmierci  
i grzechu, i zaprasza każdego do 
„nowego życia‖. Życia, którego celem 
jest przynoszenie chwały Panu Bogu, 
a nagrodą - Boże Błogosławieństwo  
i życie wieczne w obecności Stwórcy. 

Trójkąt małżeński 

Taki cel postawiliśmy sobie kie-
dyś przed naszym małżeństwem: 
przynosić chwałę Temu, który nas 
stworzył, zbawił i powołał do Święto-
ści. Słowo Boże jest pełne obietnic dla 
wszystkich, którzy słuchają Boga  
i chodzą jego drogami. „Beze mnie 
nic nie możecie uczynić” (J5,5), „Bóg 
z tymi, którzy go miłują, współdziała 
we wszystkim dla ich dobra”  
(Rz 8,8)‖, „Albowiem oczy Pana 
obiegają całą ziemię, by wspierać 
tych, którzy mają wobec Niego serce 
szczere” (2Krn 16,9). 

Dlatego też stając przed narze-
czonymi, pragniemy im przede 
wszystkim powiedzieć, że aby ich 
marzenia i pragnienia szczęśliwego 
małżeństwa spełniły się, każdy z part-

nerów musi zaprosić Pana Jezusa do 
swego serca. Kolejnym krokiem jest 
zaproszenie Jezusa do swojego mał-
żeństwa, aby stworzyć jedyny „Święty 
Trójkąt Małżeński‖. To jest naj- 
ważniejsza decyzja w życiu każdego 
człowieka i każdej pary małżeńskiej. 
Jej ważność nie kończy się z chwilą 
odejścia, któregokolwiek z mał- 
żonków z tego świata, jej ważność ma 
wymiar wieczny. 

Co to jest miłość 

Mężczyzna i kobieta, którzy 
zamierzają się pobrać są zakochani, 
zauroczeni sobą, rozmarzeni przyszło-
ścią. Ale to jeszcze nie jest Miłość. 
Miłość przez duże „M‖ to dawanie 
tego co najlepsze drugiej osobie. Mi-
łość bez warunków. Miłość na zaw-
sze. Nowy Testament pisany w języku 
greckim używa kilku słów na określe-
nie miłości m.in.:  fileo- miłość przy-
jacielska, eros- miłość romantyczna, 
zakochanych, agape- decyzja miłości 
bezwarunkowej, „na zawsze‖, bez 
względu na to, co się stanie. Pierwsze 
dwie to „miłości naturalne‖, przeżywa 
je każdy człowiek, wierzący i niewie-
rzący, ale miłość agape może dać 
tylko Pan Bóg. Tą miłością On nas 
ukochał. I choć czynimy różne pa-
skudne rzeczy, grzeszymy, krzyw-
dzimy, Bóg stale daje nam szansę 
nawrócenia, powrotu do Niego i Jego 
przebaczenia. Tak też jest w małżeń-

„I ślubuję Ci miłość,  wierność i  uczciwość 
małżeńską oraz,  że Cię nie opuszczę  

aż do śmierci…” (1)  

Nasze „Oazowiczki” przed koncertem  
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stwie. Dzięki miłości agape, każda 
krzywda jest do przebaczenia i zawsze 
można zacząć od początku budować 
relację mąż-żona, nawet po najwięk-
szej burzy. Bo Bóg daje siłę i pomysły 
jak to czynić.  

Cokolwiek byśmy nie powie-
dzieli o małżeństwie młodszym od 
nas, nie będzie to możliwe do zasto-
sowania, jeśli nie będzie relacji z Pa-
nem Bogiem. Nie ma lepszej drogi do 
szczęścia w małżeństwie i rodzinie. 

Recepta na udane małżeń-
stwo 

Jednym z najważniejszych wer-
setów  biblijnych dot. małżeństwa jest 
zdanie z Księgi Rodzaju „ Dlatego to 
mężczyzna opuszcza ojca swego  
i matkę swoją i łączy się się ze swoją 
żoną tak ściśle, że stają się jednym 
ciałem” (Rdz 2,24). Zdanie to powtó-
rzone jest w Nowym Testamencie 
przez Pana Jezusa (Mk 10,7-8) a po-
tem przez Św. Pawła (Ef 5,31). To 
jedno zdanie zawiera kilka warunków, 
koniecznych do stworzenia małżeń-
stwa zgodnie z Bożym planem.  

Warunek pierwszy  

Warunek pierwszy to „opusz-
czenie rodziców‖ przez mężczyznę  
i kobietę, żeby założyć nową rodzinę. 
Opuszczenie rodziców, rozumiane jest 
tu jako uniezależnienie się emocjo-
nalne, finansowe, mieszkaniowe. 
Opuszczenie rodziców nie jest odrzu-
ceniem ich, pozostawieniem w po-
trzebie czy chorobie, ale zmianą  
w hierarchii wartości. Małżeństwo za-
wiera się z mężem, z żoną, nie z ro-
dzicami. W małżeństwie najważniej-
szą osobą (po Panu Bogu), ma stać się 
mąż, żona. Dopiero w następnej ko-
lejności powinny być dzieci, rodzice, 
inni. Oddzielenie emocjonalne od 
rodziców to podstawa do zbudowania 
głębokiej więzi między mężem-żoną, 
która wymaga pielęgnowania jako 
priorytet przed innymi relacjami. 
Mamy obowiązek IV Przykazania 
Bożego „czcić rodziców‖, a więc 
okazywać im miłość, troskę i szacu-
nek, nawet gdyby rozum stracili na 
stare lata ( Syr 3,12-13)), ale mąż - 
żona w momencie ślubu stają się 
ważniejsi niż rodzice. Opuszczenie 
finansowe rodziców jest również 
ważne, młoda rodzina ma swoje 
plany, marzenia, które powinna reali-
zować. Sposób życia młodych nieko-
niecznie będzie podobny do sposobu, 
w jaki żyją rodzice (urządzenie domu, 

ulubione potrawy, sposób spędzania 
wolnego czasu itp.). Dlatego tak 
ważne jest, żeby młodzi mieli źródło 
dochodu i mogli sami decydować na 
co przeznaczają swoje pieniądze. Nie 
zawsze w naszym kraju jest możliwe, 
aby młodzi po ślubie mieli swoje 
mieszkanko, ale warto się o to starać 
(osobne wejście do domu, osobna 
kuchnia, łazienka), bo młoda rodzina 
potrzebuje budować własny klimat, 
własne tradycje, własną intymność. 
Aby to realizować potrzeba pewnej 
dojrzałości, bo małżeństwo może się 
wspaniale rozwinąć, gdy zawierają je 
ludzie dojrzali. Nie chodzi o wiek, ale 
dojrzałość duchową, umysłową, uczu-
ciową. Niestety często słyszę zdanie, 
że „niektórzy ludzie nigdy nie doj-
rzewają, tylko się starzeją‖. Z chłopca 
nie wyrasta mężczyzna, z dziew-
czynki kobieta. „Niedojrzali‖ wyżej 
stawiają przywiązanie i uzależnienie 
od rodziców, niż związek małżeński, 
dlatego też przy poważniejszym kon-
flikcie nie próbują walczyć o swoje 
małżeństwo, ale ratują się „ucieczką‖ 
do rodziców. Boży plan dla małżeń-
stwa to oddzielenie od rodziców  
i budowanie nowego własnego 
„gniazda‖. 

Warunek drugi 

Drugi warunek zawarcia mał-
żeństwa z Bożym planem to „ścisłe 
połączenie‖ dwojga ludzi. Ścisłe połą-
czenie to jakby sklejenie dwóch stron 
papieru w jedną. Sklejonych stron nie 
można już rozdzielić, nie uszkodziw-
szy żadnej z nich. Na jednym z wy-
kładów o małżeństwie, wykładowca 
użył matematycznego działania, na 
pierwszy rzut oka niepoprawnego 
1+1=1. 1 mąż + 1 żona = 1 małżeń-
stwo. Dla Pana Boga małżeństwo jest 
nierozerwalne, dla Pana Boga nie ma 
rozwodu. „Co więc Bóg złączył, czło-
wiek niech nie rozdziela” (Mt 19,6). 
Wchodząc w małżeństwo trzeba się 
zastanowić: czy dla mnie przysięga 
małżeńska, złożona wobec Pana Boga 
i świadków, jest „sklejeniem się‖, 
ścisłym złączeniem z moim małżon-
kiem na zawsze, aż do śmierci? Jeśli 
tak nie jest, to lepiej odłożyć decyzję 
o małżeństwie, niż później zrywać 
złożoną przysięgę. Nie zdajemy sobie 
chyba dziś sprawy z tego, że kiedyś 
zostaniemy rozliczeni przez Boga  
z każdego wypowiedzianego słowa,  
a co dopiero ze złożonej a nie dotrzy-
manej przysięgi (Mt 12,36-37).  

 

Warunek trzeci 

Warunek trzeci Bożego małżeń-
stwa to „stanie się jednym ciałem‖. 
Św. Paweł w Liście do Tesaloniczan 
pisze do adresatów i do nas „Sam Bóg 
pokoju niech was całkowicie uświęca, 
aby nienaruszony duch wasz, dusza  
i ciało bez zarzutu zachowały się na 
przyjście Pana naszego Jezusa 
Chrystusa” (1Tes 5,23). Tak więc 
każdy z nas ma w sobie 3 sfery: du-
cha, duszę i ciało, o które ma dbać 
aby były święte i gotowe na spotkanie 
z Panem Bogiem. Duch to sfera od-
powiedzialna w nas za kontakt z Pa-
nem Bogiem. Dusza to: uczucia, my-
śli, wolna wola. Ciało to: to, co wi-
dzimy i dotykamy. Ponieważ kobieta 
ma w sobie 3 sfery i mężczyzna ma  
w sobie 3 sfery, to aby razem mogli 
stworzyć pełną jedność w małżeń-
stwie, muszą się połączyć we wszyst-
kich tych 3 sferach: ducha, duszy  
i ciała. Jeśli zaczyna się małżeństwo 
w oparciu tylko o jedność w sferze 
ciała, to podobnie jak okrągły stół 
przygotowany do przykręcenia mu  
3 nóg, nie będzie nigdy dobrym  
i solidnym meblem, jeśli będzie miął 
jedną nogę dłuższą a pozostałe 
krótsze. Tak małżeństwo zbudowane 
tylko na jedności ciała, nie będzie 
nigdy udanym, szczęśliwym mał-
żeństwem. Będzie się chwiało i stale 
groziło rozsypaniem się. Jak wspom-
niany stół potrzebuje 3 nóg i to równej 
długości, tak mąż i żona, potrzebują 
równomiernie rozwiniętej jedności  
w dziedzinie ducha, duszy i ciała. Na 
szczegółowe rozważenie tego tematu 
zapraszam za miesiąc. 

Małgorzata 
 

Dzięki, o Panie,  
że dałeś nam miłość 
potrafiącą zmieniać istotę rzeczy. 
Kiedy mężczyzna i kobieta 
stają się jednym w małżeństwie, 
nie są już jak ziemskie stworzenia, 
lecz są obrazem samego Boga. 
Tak zjednoczeni, niczego się nie boją. 
W zgodzie, miłości i pokoju 
mężczyzna i kobieta posiadają 
wszystkie piękności świata. 
Mogą żyć w spokoju, 
chronieni przez dobro, 
którego chcą dla siebie nawzajem 
według tego, co Bóg ustanowił. 
Dzięki, o Panie, 
za miłość, którą nam darowałeś. 

Jan Chryzostom 
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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 

26.10.1912 nr 120, s. 6 (Sprawy 
towarzystw, zebrania): Towarzystwo 
Śpiewu „Jutrzenka‖ zwołuje na nie-
dzielę, 27 października o godz. 3 po 
południu u p. Thaula zebranie, na 
które stawić powinni się wszyscy. 
(Podobne ogłoszenie znajduje się też 
w nr 143 z 28,11, 1912 r. M.K.) 

 
02.11.1912 nr 132, s. 5 (Dodatek). 

Boguszowice w Rybnickiem. 
W zeszłym tygodniu były dwa po-

żary, które dużo szkody zrobiły.  
W środę, 23 października stanęła  
w płomieniu stodoła właściciela 
Augusta Dziewiora, która się spaliła 
do szczętu. Drugiego zaś dnia stodoła 
właściciela Konstantyna Rojka około 
godz. 8 rano stanęła w płomieniach. 
Była 37 metrów długa, a około niej są 
inne budynki. I ta stodoła zgorzała 
doszczętnie. Była wielka obawa, że i 
pobliskie budynki się zapalą. – Zapy-
tuję się teraz, czy jest kto zobowią-
zany w niedziele iść ku sikawce po-
żarnej na ćwiczenia? Bo tutaj się tak 
zdarzyło, że w niedzielę 20 paździer-
nika o godzinie 6½ zrobili alarm, że 
się mają wszyscy obywatele stawić ku 
sikawce! Albo ci, którzy cały tydzień 
w polu od rana do wieczora pracowali 
i niedzielnemu się odpoczynkowi 
radują, także mają iść do sikawki! 
Niejeden cały tydzień w kościele nie 
był na Mszy i chce iść w niedzielę 
rano do kościoła, a tu go przymuszają 
do sikawki. (Jeżeli to ludziom czas 
zabierało, że nie mogli iść do kościoła 

spełnić obowiązków, to można popro-
sić miejscowego ks. proboszcza, aby 
przeciw temu ze zażaleniem do wła-
dzy wystąpił. – Red.) 

Teraz jeszcze dziękujemy czci-
godnemu duszpasterzowi naszemu za 
niedzielne popołudniowe nauki,  
z których parafianie bardzo są zado-
woleni. 

 
13.12.1913 nr 149, s. 5 Boguszo-

wice. W Rybnickiem. (G e r m a n i z 
a c j a.) W dzień św. Barbary, patronki 
górników, odbyło się nabożeństwo  
w parafialnym kościele, jak zwykle 
uroczyste. Zaraz na początku było 
kazanie, kilka słów po polsku,  
a następnie niemieckie bardzo gładkie 
i dłuższe. Dla kogo było to kazanie 
niemieckie, nie wiadomo, bo Bogu-
szowice są wsią czysto polską. Niem-
ców tu nie ma; jest jeden nadsztygar  
i dwóch sztygarów, którzy po polsku 
dobrze rozumieją i mówić lepiej po-
trafią, niż ks. proboszcz. Podczas 
Mszy św. co słychać? śpiew nie-
miecki! Dzieci polskie polskich rodzi-
ców, które nauczycie1 przyprowadził, 
i musiały opiewać na chórze. Było ich 
niewiele wobec tego, że kościół na-
pełniony był po same brzegi. Musiał 
milczeć ogół ludzi. Nic dziwnego, że 
lud począł głośno szemrać. Na ofiarę 
poszło tylko kilku ludzi. Ogół się 
nudził do końca nabożeństwa. Po 
nabożeństwie na cmentarzu można 
było słyszeć klątwy, złorzeczenia, od 
„jasnych‖ i „siarczystych‖ aż mrowie 
człowieka przechodziło. Nie sposób 
opisać całego oburzenia i zgorszenia, 
które powstało. - Taki był skutek tego 
dorocznego „nabożeństwa‖ górni-
ków.-. (Wiele rzeczy musieliśmy po-
skreślać, bo się nie nadają do gazety. 
Zresztą radzimy złorzeczenia i klątwy 
powstrzymać bo to nikomu nie po-
może, a zaszkodzić może. Natomiast 
napisać należy protest do władzy bi-
skupiej i podpisać go ile możności 
przez wszystkich dorosłych parafian. 
Inaczej takie rzeczy mogłyby się jesz-
cze powtórzyć.- Redakcja.) 

 
26.01.1922 nr 11, s.5 Gotartowice 

(W polskie ręce) Tutejsze zakłady 
wyrobów z emalii, które dotychczas 

były w posiadaniu Niemca, przeszły 
w drodze kupna w ręce polskie. No-
wym właścicielem jest p. Piotrowski. 

 
27.04.1922 nr 50, s.7 Rybnik 

(Nowa szosa). Brak porządnej szosy 
między szybami Blüchera a Rybni-
kiem dawał się już od dawna we 
znaki. Obecnie krążą pogłoski, że  
w przyszłym roku ma się rozpocząć 
budowę tej szosy. Prowadzić ona 
będzie przeważnie torem dotychcza-
sowej ulicy Polnej do Świerklan  
i dojdzie do miasta w okolicy wieży 
wodnej. W ten sposób odda znaczne 
usługi zaniedbanej dotychczas części 
powiatu, pozostawionej bez należytej 
komunikacji. W interesie ogółu leży, 
aby prace ukończono jak najprędzej. 

 
06.06.1922 nr 67, s.3 Rybnik 

(Nowa placówka przemysłu pol-
skiego). Znana fabryka naczyń ema-
liowanych i wyrobów tłoczonych  
w Gotartowicach (w Rybnickiem) 
wraz z należącymi doń zabudowa-
niami, parkiem i obszernymi stawami 
rybnymi, przeszła przed kilku dniami 
z rąk niemieckich w polskie. Fabryka 
ta o obszarze około 156 mórg, urzą-
dzona jest wedle najnowszych postę-
pów techniki i produkuje wyroby, 
które znajdują wielki popyt nie tylko 
w kraju, lecz i za granicą, a wyroby 
swoje wywozi do Malej Azji i zamor-
skich kolonii angielskich. Grono 
przemysłowców polskich, nabywszy 
tę fabrykę pod nader korzystnymi 
warunkami, utworzyło spółkę akcyjną 
z kapitałem 10 milionów marek nie-
mieckich. Uruchomiwszy przedsię-
biorstwo, które obecnie zatrudnia 
około 200 robotników, zamierza wo-
bec znacznych zamówień z kraju i z 
zagranicy, przystąpić w najbliższej 
przyszłości do znacznego rozszerzenia 
celem zwiększenia produkcji do po-
dołania licznym zamówieniom. 

(Stan oblężenia) zaprowadziła 
Komisja Międzysojusznicza w całym 
powiecie. Służbę bezpieczeństwa 
pełnią w mieście żołnierze francuscy. 
W nocy zauważyć można silne patro-
lki. Dojścia do miasta strzegą żołnie-
rze z karabinami maszynowymi. Na 
rynku ustawiono samochód opance-
rzony. 

Żory. – Terror wobec niemieckiej 
ludności. Pastor Jendersy był zmu-
szony uchodzić z miasta. 
 

Mieczysław Kula 

z dawnej  
prasy śląskiej (9) 
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Gdy Hitler wywołał  
1 września 1939 r. II wojnę 
światową, miała to być wojna 
błyskawiczna, bo naczelny 
wódz armii niemieckiej 
zgromadził pod dostatkiem 
wojska, sprzętu i amunicji 
bojowej. Jednak się przeli-
czył, myśląc, że podbite na-
rody nie będą broniły swej 
ziemi, że łatwo zgodzą się na 
niemieckie jarzmo. Po klęsce 
pod Stalingradem naziści 
jeszcze się nie poddawali, 
tylko szukali rezerw dla woj-
ska i sprzętu wojennego.  

Do Wehrmachtu zaczęli zacią-
gać ze Śląska mężczyzn zaliczonych 
do trzeciej grupy narodowościowej. 
Na tych, którzy się nie podporządko-
wali i uchylali od poboru, czekał obóz 
koncentracyjny.  

Armia bez uposażenia bojowego 
nie mogła funkcjonować. Zaczęło 
brakować wszystkiego: czołgów, 
dział, pocisków i bomb. Ale w ko-
ściołach w Niemczech i krajach pod-
bitych były zawieszone spiżowe 
dzwony – doskonały materiał na 
środki bojowe. Już dnia 15 III 1940 
ukazało się specjalne rozporządzenie 
władz Rzeszy o rekwizycji wszystkich 
dzwonów. Wzorem I wojny światowej 
przy zabieraniu dzwonów z kościołów 
zaraz je klasyfikowano. Oznaczano 
białą farbą literami ABC lub D.  
W czasie I wojny światowej dzwony 
oznaczone literą D jako najstarsze, 
zabytkowe i te mające wartość arty-
styczną pozostawiono w kościołach  
i kaplicach. W Boguszowicach istniał 
wtedy tylko stary drewniany kościół 
p.w. św. Wawrzyńca i dzwonu z jego 
wieży nie zabrano, bo został ufundo-
wany przed rokiem 1800 i zakwalifi-
kowany do kategorii D.  

Podczas II wojny światowej za-
bierano wszystkie dzwony sygnowane 
od A-D i wieziono do przetopienia na 
cele wojenne. Parafia boguszowicka 
szczyciła się już nowym kościołem  
i nawet czterema nowymi dzwonami. 
Jeszcze wtedy wystrój kościoła był 
ubogi, ściany pomalowane tylko na 
biało, brakowało bocznych ołtarzy  
i pozostał dług u budowniczego, bo 
lata trzydzieste, to lata wielkiej biedy  

i bezrobocia oraz powszechnego kry-
zysu gospodarczego, ale dzwony  
z wieży kościoła już wzywały wier-
nych na nabożeństwa, dzwoniły na 
Anioł Pański i ogłaszały zgon para-
fian. A dzwoniły gromko i ich głos 
rozlegał się daleko. To dzięki ambicji 
hutników i górników z naszej parafii 
ufundowano te dzwony. W roku 1939, 
krótko przed wybuchem wojny hut-
nicy ufundowali 2 kwietnia aż trzy 
dzwony, a górnicy dwa miesiące póź-
niej jeden dzwon bardzo wielki  
i nadali mu imię swojej patronki - 
BARBARA. Wszystkie dzwony wy-
konała firma „Schwalbe‖ z Bielska. 
Poświęcenia dzwonów dokonał 1 VII 
1939 roku ówczesny ks. prob. Karol 
Długaj. Odbywało się to w uroczystej 
atmosferze i powszechnej radości. 
Nikt nie domyślał się, jaki los nie-
długo spotka te dzwony. 

Nadeszła wiosna 1942 roku,  
a wojna wciąż trwała. Na froncie 
wschodnim Niemcy ponosili klęski. 
Wtedy pod nowy kościół w Bogu-
szowicach podjechał samochód cięża-
rowy z dwoma wojskowymi i grupą 
obcych robotników, i po kolei zostały 
odwożone zdejmowane z wieży 
dzwony, począwszy od największego. 
Zbiegli się ludzie z bliższych i dal-
szych domów i płakali z żalu i bezsil-
ności, że zabierają im dzwony, a oni 
nie mogą w tym przeszkodzić. Nie 
wiadomo, jaka była reakcja ks. prob. 
K. Długaja, ale w tym samym roku 
został przeniesiony z Boguszowic do 
innej parafii. Razem z dzwonami za-
brano też miedziane poręcze z klatki 
schodowej z boguszowickiej, nowej 
szkoły. 

A co działo się dalej z tymi 
dzwonami, dokąd je wieziono? Naj-
więcej dzwonów odstawiano do 
przetapialni w Hamburgu i przypusz-
czalnie boguszowickie dzwony też 
tam trafiły. Składowano je na placu 
wielkości stadionu. Dzwony ozna-
czone literami A i B, te najnowsze  
i odlane po 1860 roku (w czasie II 
wojny światowej zabierano starsze 
dzwony niż w czasie I wojny) szły 
zaraz w swą ostatnią drogę - na prze-
topienie. Taki los spotkał wszystkie 
dzwony z boguszowickiego nowego 
kościoła, bo z pewnością oznaczono 
je literą A. Te z literami C i D czekały 

na składowisku w dalszej kolejności. 
Specjalni archiwiści nadawali im 
kody cyfrowe, według których można 
by je zidentyfikować.  

Poza Hamburgiem istniały jesz-
cze inne mniejsze zakłady w Niem-
czech i w Austrii, które spełniały te 
same zadania. Dzwony przetapiano do 
1943 roku. Potem przyszły im z po-
mocą bomby aliantów. Alianci z sa-
molotów widzieli tysiące dzwonów 
pod gołym niebem, zwały monumen-
tów i pomników z brązu, bo i te re-
kwirowano. Przez 3 noce naloty dy-
wanowe aliantów niszczyły wielkie 
piece Hamburga. Niestety naloty 
zniszczyły też 500 dzwonów składo-
wanych najbliżej huty, ale to niewiele 
przy 100 tysiącach przetopionych. 
Niektóre dzwony ocalały. 

Dnia 3 maja 1943 roku wojsko 
armii brytyjskiej zajęło Hamburg  
i okolice. Ocalone dzwony uznano 
najpierw jako zdobycz wojenną, za-
szeregowaną w zakres alianckich 
odszkodowań wojennych. Niemieccy 
przedstawiciele Kościoła przekonali 
jednak zdobywców, że te dzwony nie 
są własnością państwa niemieckiego, 
bo za nie nie zapłaciło. Są one nadal 
własnością parafii, z których je za-
brano. Zatem dzięki oznakowaniu 
dzwony najpierw wróciły na swoje 
miejsca w Niemczech, potem do kra-
jów podbitych, w tym do Polski cen-
tralnej. Dzięki odważnym pracowni-
kom i kierownictwu huty, które 
uznawało przetapianie dzieł sztuki za 
barbarzyństwo, udało się ukryć na 
terenie zakładu jeszcze w czasie jego 
działania wiele dzwonów i monu-
mentów. Dzięki temu mógł wrócić 
między innymi pomnik A. Mickiewi-
cza do Warszawy. 

Nie wróciły jednak dzwony na 
Górny Śląsk i na tzw. Ziemie Odzy-
skane, a to na skutek zimnej wojny, 
jaka zaistniała w 1949 roku między 
dawnymi koalicjantami ze Wschodu  
i Zachodu. Te nasze śląskie dzwony 
niszczały nadal pod gołym niebem na 
składowiskach. Po 1954 roku mogli je 
zabrać księża niemieccy do swoich 
parafii, głównie do tych, do których 
po wojnie przybyli przesiedleńcy  
ze wschodu i z południa Europy.  

Fakt o tym, że niektóre dzwony 
górnośląskie ocalały i wiszą w nie-

Los  boguszowickich  dzwonów 
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mieckich kościołach, nie był w ate-
istycznej Polsce Ludowej nagłaśniany 
i parafie, których dzwony ocalały,  
o ich istnieniu długo nie wiedziały. 
Jednak od kilku lat dzwony wracają 
do prawowitych właścicieli, bo para-

fie niemieckie otrzymały górnośląskie 
dzwony tylko w dzierżawę. W takiej 
dzierżawie są dwa szerockie zabyt-
kowe dzwony i o nich będzie mowa  
w następnym artykule. 

               Helena Białecka 

 
Nieistniejące już boguszo-

wickie dzwony są ukazane w Sercu 
Ewangelii nr 85, s. 24 i nr 86, s.20. 

Dziękujcie zawsze za 
wszystko Bogu Ojcu w imię 
Pana naszego, Jezusa 
Chrystusa" Ef 5,20 
 

5 marca 2009r. nasi chłopcy: Ja-
kub Zimnol, Grzegorz Błanik i Daniel 
Kubacki, stanęli do rywalizacji na 
rejonowym szczeblu VIII Woje-
wódzkiego Konkursu Biblijnego. 
Ten etap zmagań odbył się w Gimna-
zjum im. Karola Miarki w Świerkla-
nach.  

Konkurs przebiegał w miłej at-
mosferze i zacnym towarzystwie, 
zaproszono, bowiem księdza Probosz-
cza z kościoła św. Anny, wójta gminy 
Świerklany oraz przedstawicieli Rady 
Rodziców. Czas oczekiwania na wy-
niki, swoim śpiewem umilał szkolny 
chórek. Mieliśmy także okazje zapo-
znać się z historią szkoły Świerkla-
nach, gdyż tamtejsza młodzież przy-
gotowała i przedstawiła prezentację 

multimedialną 
właśnie na ten temat. 
Nie można nie wspo-
mnieć oczywiście  
o poczęstunku, bo ta-
kich wybornych 
pączków dawno nie 
jedliśmy – wszyscy 
chwalili, bez wyjątku.  

A tak już po-
ważnie, nasza szkoła 
zajęła 11 miejsce. Po 
raz kolejny okazało 
się, że ten św. Paweł 
jest rzeczywiście nie-
zwykłym świętym, 
którego trudno zro-
zumieć. Tak jakby nie chciał, żeby 
nasze myśli utknęły gdzieś w 
ziemskim świecie, ciągle podrywa je 
do lotu wysoko, wysoko… No, ale w 
końcu jego sam Chrystus oślepił pod 
Damaszkiem i wywrócił mu całe 
życie do góry nogami.  

Nie pozostaje nam nic innego, 
jak tylko czytać, czytać i …chyba 
modlić się, żeby i nam Pan Jezus 
przynajmniej tak trochę w życiu 
poprzewracał, żebyśmy nareszcie coś 
zrozumieli. 

 
                  J. Kuczera 

 

Wiosna (nie ta kalenda-
rzowa) w tym roku zawitała 
na początku kwietnia. Zima, 
choć nie sroga dłużyła się  
i dawała we znaki wszystkim, 
tym, którzy martwili się  
o kolejne tony opału (wia-
domo koszty), tym, którzy 
dbali o utrzymanie dróg,  
a także użytkownikom dróg 
(plaga dziur). 
        Jeszcze raz okazało się, że przy-
roda przystosowała się bardzo szybko 
do panujących warunków pogodo-
wych. Soczysta zieleń zaczęła się 
przebijać przez brudy pozostałe po 
zimie, a z każdym dniem świat stawał 
się bardziej kolorowy. 

         Gorzej z człowiekiem, 
który zaczął się budzić do wiosen-
nego rytmu życia niby zaspany 

niedźwiedź. Problem drogowych 
dziur zaczyna przypominać nieroz-
wiązywalny w minionej epoce pro-
blem sznurka do snopowiązałek. 
Ilość i sposób łatania ich zapewne 
nie zostanie rozwiązany tej wiosny  
i oby do zimy! 

W zakresie brudów po zimie. 
Śnieg, który ustąpił pokazał w całej 
okazałości jak „czynimy sobie Ziemię 
poddaną‖. Pobocza dróg, przydrożne 
rowy, skraje naszych lasów „przy-
ozdobione‖ ludzką ręką i anty-logiką. 
Drogi Czytelniku jadąc samochodem, 
przechadzając się drogami, spacerując 
po naszych lasach zauważysz śmieci, 
śmieci wszelkiej maści: plastykowe  
i szklane butelki, puszki, kartony, 
sprzęty, opony, gruz i żużel..... Tego 
nie zostawiła natura jako efekt zimy. 
To ludzie ludziom gotują ten los.  
I dzieje się to wszystko w dobie segre-
gacji śmieci, stałego i „akcyjnego‖ 

zbierania odpadów. Pomyśl, co 
powiedzieć dziecku, wnukowi, które 
prowadzisz za rękę na spacer  
i omijasz wyrzucone reklamówki 
pełne śmieci, porzucone sprzęty 
AGD, wysypane wywrotki gruzu. To 
robią ludzie spośród nas. To, co robią 
należy nazwać po imieniu – jest to 
grzech, a jeśli kogoś razi to słowo to 
jest to wykroczenie, a w skrajnych 
przypadkach to przestępstwo. 

         Starzy (mądrzy) ludzie 
powiadali: 

„NIE CZYŃ TEGO DRU-
GIEMU, CO TOBIE NIEMIŁE”. 

Tę maksymę dedykuję tym 
wszystkim, którzy idąc na łatwiznę, 
czy na skróty tworzą obraz naszej 
wspólnoty regionalnej i naszego 
otoczenia. 

 Ziemia śląska słynęła z ładu  
i porządku, choć czasami było bied-
nie, ale zawsze było schludnie. Dziś 
jest to już tylko wspomnienie. Za-
mknęliśmy się za estetycznymi pło-
tami z kamienia i stali, a co poza 

KONKURS  BIBLIJNY – etap rejonowy 

 
Reprezentacja Gimnazjum nr 7 w konkursie 

Widziane z boku … 
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tym stworzonym kordonem to nas 
nie obchodzi. Zawsze można zwalić 
na Państwo, władze, służby utrzy-
mania czystości. 

Wcale nie tak dawno w każdą 
sobotę obowiązkiem, punktem ho-
noru było wyczyścić obejście wokół 
posesji, dziś niektórzy nie robią tego 
na święta, odpust, czy Boże Ciało. 
Zapomnieli o tej tradycji, dobrym 
smaku ludzie, którzy wyszli czy 
wyrośli z tej ziemi, śląskiej ziemi. 

Z tymi pozimowo- wiosennymi 
przemyśleniami pozostawiam Czy-
telników „SERCA EWANGELII” 
do następnego „Spojrzenia  
z boku...”  

          
              OBSERWATOR 

 
 
      

GRUPA  PIELGRZYM 

informuje, że pielgrzymka  

do Rychwałdu, Przyłękowa  

i in. planowana na  

25 – 26. 05. 2009 r.  

odbędzie się w dniach  

11 – 12. 05. 2009 r. 

Zapisy w zakrystii!!! 

WIOSNA 
Spoglądasz w okno – aż oczy się 

cieszą 
Bo za nim jakoby wolniej ludzie się 

śpieszą, 
Ptaki radośniej śpiewają, 

Barwne kwiatki swe główki do 
słońca zwracają, 

Trawa swe zielone pędy 
Roztacza wokoło i … 
Jest ją pełno wszędy! 

Wokół nowym życiem wszystko 
tchnie – 

Czy rozumiesz już, czy też nie? 
Serce w Twej piersi żywiej bije, 

Chciałoby kochać mocniej, silniej – 
Tak jak ten ptaszek, który gniazdko 

wije, 
Spoglądasz na świat przymilnie! 

Wiosna jest piękna! 
I wkoło nas swym pięknem otacza 

Wtóruje jej słonko, które swym 
blaskiem 

Ten kolorowy świat pozłaca 
Spójrz! – soczystą ma zieleń ruda 

sosna 
Co serce Ci mówi? 

Tak, to przyszła wiosna! 
 

                  Maria Ignacek 
 
 

                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

            
INFORMUJEMY 

 
że nastąpiła zmiana adresu 

Biura Rachunkowego 
 

KOSMA 
Doradca Podatkowy 

mgr Stanisław Kosmala 
ul. Małachowskiego 18 

44 – 251 Rybnik 
tel. 032 4215480 
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Intencje 
mszalne 

Niedziela – 26.04.2009r. 
7.oo +Piotr Kuśpiel, 3 roczn 
8.3o +Bernadeta Nowak, 6 roczn, teściowa Maria 
10.oo Do Op.B. z okazji  urodzin Barbary Wajs  oraz  

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

11.30 Do Op.B. z okazji 50 lat małż. Ireny i Erwina 
Szulik z Bog. i z okazji urodzin Ireny  z podz. za 
otrzymane łaski z prośbą o dalsze. Te Deum. 

13.oo Do Op.B. z okazji 80 rocznicy urodzin Franciszka 
Rubina z podz. za otrzymane łaski z prośbą o Boże 
błogosławieństwo dla całej rodziny. Te Deum.  

16.oo 1/+Alojzy Maroszek(Bog) 
 2/+Ewa Pustołka, 30-ty dzień 

Poniedziałek – 27.04.2009r. 
7.oo 1/+Łucja Zielonka, 2 roczn, mąż Józef(Got) 
 2/+Waleska Zimończyk(Bog) 
17.oo 1/+W intencji Apostolatu Maryjnego i Akcji 

Katolickiej 
 2/+Hildegarda i Eryk Gruszka(Bog) 

Wtorek – 28.04.2009r. 
7.oo 1/+Alojzy Kula 
 2/+Berta Buchalik, mąż Franciszek, rodziców z obu 

stron(Bog) 
17.oo 1/+Felicyta Oleś(Bog) 
 2/+Ernest Matuszczyk, żona Gertruda(Bog) 

Środa –29.04.2009r. 
7.oo 1/+Jan Dziwoki, 2 żony, syn Jan, Franciszek Klepek, 

syn Erwin, dziadków(Bog) 
 2/+Alojzy i Paulina Gorol, Róża Grabiec, Alojzy 

Gorol, Edeltrauda Gorol(Got) 
17.oo 1/za zmarłą Sigrid Stajer(Got) 
 2/+Wiktor Papierok, rodziców z obu stron, 

pokrew(Bog) 

Czwartek – 30.04..2009r.  
7.oo 1/+Na cześć Chrystusa Najw. Arcykapłana za 

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

 2+Augustyna i Bolesław Kula(Bog) 
17.oo 1/+Rajmund Romański, rodzice Waleska i 

Maksymilian, Maria Romański, teściowie, Jan Gatnar, 
2 żony, 2 szwagrów Jana i Konstantego(Bog) 

 2/+Wincenty Szczypka, 7 roczn(Bog) 
 3/+Maria Nowok – z okazji urodzin 

 
 

Piątek – 01.05.2009r.  I – szy piątek, kolekta  
      charytatywna 
7.oo 1/wynagrodzenie za grzechy świata uczynione NSPJ  

i Niepokalanemu Sercu NMP  w intencji członków 
 Straży Honorowej NSPJ i za ich opiekuna Ks. Józefa. 

2/+Franciszka i Ludwik Budny, za ++ z rodzin Budny  
i Korduła 

17.oo 1/W intencji rodzin wielodzietnych i czcicieli NSPJ 
2/+Gerard Oleś-w rocznicę urodzin, żona Marta, zięć 
Ignacy, rodziców(Bog) 

Sobota – 02.05.2009r. I – sza sobota 
7.oo 1/+Do Niepokalanego Serca NMP – za parafian 

2/+Anna Cofalik, mąż Szymon, rodziców z obu stron – 
od córki Łucji 

17.oo 1/+Telesfor i Walentyna Stokowy, córka 
Małgorzata(Bog) 

 2/+Henryk Szymura, 1 roczn 
3/Do Op.B. z okazji 80 rocznicy urodzin Haliny 
Antoniewskiej z podz. za otrzymane łaski z prośbą o 
Boże błogosławieństwo dla całej rodziny. Te Deum. 
4/Do Op.B. w intencji żyjących strażaków i ich rodzin  
z Boguszowic i Gotartowic oraz za ++ strażaków 

Niedziela – 03.05.2009r. 
7.oo +Henryk Malina(Bog) 
8.3o +Jadwiga Muras, mąż Roman, rodziców z obu 

stron(Rasz) 
10.oo W intencji Ojczyzny 
11.15 W intencji dzieci przystępujących do I Komunii Św. 
16.15 1/+Stanisław Związek, 8 roczn, rodziców Zofię  

i Józefa  Związek(Got) 
 2/+Alojzy Maroszek-od sąsiadów 

Poniedziałek – 04.05.2009r. 
7.oo 1/+Henryk Wiśniewski, rodziców z obu stron(Bog) 

2/+Florian Skrobol, żona Helena, rodziców z obu 
stron(Bog) 

17.oo 1/+Wiktor Sobik, żona Helena, Dominik Sobik 
2/+Jadwiga Oleś, syn Erwin, rodzice Anna  
i Konstanty Buchalik, syn Alfred(Bog) 

Wtorek – 05.05. 2009r. 
7.oo 1/+Maria Sojka, mąż Alfons – od Marii Gorol(Got) 

2/+Bronisława Kaczmarczyk, 3 roczn, mąż 
Leon(Got) 

17.oo 1/+Marcin Jończyk, 1 roczn 
2/+Elżbieta Wengerska(Bog) 

 Środa – 06.05.2009r. 
7.oo 1/+Alojzy Sobik, żona Anna, Leon Sobik, Alojzy 

Sobik, żona Janina(Bog) 
2/+Robert Mura, syn Henryk 

17.oo 1/+Róża Korduła(Bog) 
 2/+Zofia Szier, mąż Wiktor(Bog) 

Czwartek – 07.05.2009r. 
7.oo 1/+Waleska Kuczera, 9 roczn, mąż Albert, wnuczka 

Bernadeta 
 2/+Ernest Kula-w rocznicę śmierci, żona Berta, 

rodzice Ryszard i Maria Miguła 
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17.oo 1/+Albina Tarabura, mąż Herman, zięć Jan, wnuk 
Czesław 

 2/+Sylwester Kołatek, rodziców z obu stron(Bog) 

Piątek – 08.05.2009r. 
7.oo 1/+Jadwiga Paszek, mąż Paweł, syn Józef 

2/+Józef Kania, 15 roczn(Bog) 
17.oo 1/+Anna Wiaterek, 1 roczn(Got) 
 2+Józef i Maria Maciończyk(Bog) 

Sobota – 09.05.2009r. 
7.oo 1/+Anna i Stefan Dyczka, Łucja i Emil Babilas, syn 

Walenty 
2/+Gertruda Hyła, 5 roczn 

11.oo Ślub: Michałowicz Edyta – Tarnawski Adam  
17.oo 1/+Mieczysław Muras, 1 roczn 

2/+Alojzy Gorzawski, 2 roczn(Bog) 
3/+Aniela Konka, 30-ty dzień(Got) 

Niedziela – 10.05..2009r. 
7.oo +Krystyna Sobik-od sąsiadów z ulicy 

Boguszowickiej i Jesiennej 
8.3o +Roman Cyganek 
10.oo Do Op.B. z okazji 80 rocznicy urodzin Izydora 

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

11.3o 1/+Helena Brych, mąż Maksymilian(Bog) 
16.oo   Do Op.B. z okazji 18rocznicy urodzin Adama 
Gawędy z podz. za otrzymane łaski z prośbą  
o dalsze. 

Poniedziałek – 11.05.2009r. 
7.oo 1/+Maria Wajs, mąż Teofil, córka Łucja, 2 mężów, 

rodziców z obu stron, Albin Piksa 
2/+Franciszek Kania, żona Gertruda, Jan Klejnot, 
żona Gertruda 

17.oo 1/+Henryk Konieczny 
2/+Helena Wita, mąż Henryk, Maria i Izydor 
Bochenek, Andrzej Swaczyna, Bronisław i Krystyna 
Pokładek, Marta Motyka, mąż Paweł, Anna Tomecka 

Wtorek – 12.05.2009r. 
7.oo 1/+Albert Bernacki, rodziców, Ignacy Reclik, żona 

Zofia 
 2/+Edward Betka, rodziców z obu stron 
17.oo 1/+Paweł Machulec, żona Monika, córka Marta, 

Emil, Roman i Józef synowie, Józef Gembalczyk, 
Maria żona, Piotr Machulec(Bog) 

 2/+Aniela i Eryk Korduła, Henryk i Maria Szadziul 

Środa – 13.05.2009r. 
7.oo 1/+Lucja Blazy, 2 mężów, córka Anna i zięć(Bog) 

2/+Franciszek Buchalik, żona Berta, rodziców z obu 
stron(Bog)  

17.oo 1/+Emil Gorecki, 16 roczn.(Bog) 
2/+Maksymilian Szymura, żona Helena, zięć Eryk, 
rodziców z obu stron, Paweł Śliwka, Stefania 
 Wengerska(Rasz) 

19.oo Nabożeństwo Fatimskie 

 
 

Czwartek – 14.05.2009r. 
7.oo 1/Paweł Przeliorz, żona Berta, córka Maria, syn 

Nikodem, zięć Zygmunt, rodziców z obu stron(Rasz) 
2/+Franciszka Matuszczyk, mąż Antoni, Gertruda 
Matuszczyk 

16.oo Do Op.B.  o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla 
emerytów i rencistów Koła nr 13 z Bog. 

17.oo 1/+Antoni i Franciszka Przeliorz, syn Andrzej, córka 
Róża, zięć Eugeniusz, synowa  Helena, rodziców, 
krewnych z obu stron 

 2/+Alfred Piątek, teściów 

Piątek – 15.05.2009r. 
7.oo 1/zaginiony Antoni  Sobik(Got) 
 2/+Maria Kuczera(Bog) 
17.oo 1/+Ryszard Nikel, żona Maria 
 2/+Anna Dyczka 

Sobota – 16.05.2009r. 
7.oo 1/+Teodor Eliasz, żona Marta(Rasz) 
 2/+Alojzy Dziwoki(Rasz) 
 3/+Berta Przeliorz, 30-ty dzień(Rasz) 
17.oo 1/+Jan Karwot 

2/+Matylda Juraszczyk, 2 mężów, syn Henryk, 
rodziców z obu stron, brat Nikodem 

Niedziela – 17.05.2009r. 
7.oo +Eryk Zimończyk, 2 roczn 
8.3o +Mirosław Maciończyk, 5roczn. 
10.oo +Arkadiusz Bednarkiewicz 
11.3o +Roman Kuczera, 1 roczn. 
14.3o Chrzty i roczki 
16.oo Do Op.B. z okazji 18 rocznicy urodzin Martyny 

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

Poniedziałek – 18.05.2009r. 
7.oo 1/+Zofia Nikel, mąż Jan, 2 córki, 2 zięciów,  

2 synów, 2 synowe 
 2/+Maksymilian Krupa, żona Helena, rodziców 
17.oo 1/+Franciszek Zdziarski, żona Jadwiga, zięć Leszek 

Kula 
 2/+Barbara Jaworska, 2 roczn. 

Wtorek – 19.05.2009r. 
7.oo 1/+Gabriela Matuszczyk, mąż Ernest(Bog) 
 2/+Jan Wencka(Bog) 
17.oo 1/+Serafin Szymura, 2 roczn(Bog) 
 2/+Maria Pierchała, Robert Pierchała, żona Maria 

Środa – 20.05.2009r. 
7.oo 1/+Jadwiga Groborz, córka Krystyna 
 2/+Ryszard Oleś, rodziców 
17.oo 1/+Dorota Adamczyk, Gertruda i Nikodem Kula 
 2/+Łucjan Bombik, rodziców, Marta i Alojzy 

Orszulik 

Czwartek – 21.05.2009r. 
7.oo 1/+Maria Klimanek, Franciszek Klimanek, żona 

Maria, Franciszek Kucz, żona Wincenta 
 2/+Antoni Juraszczyk, 10 roczn, żona Zofia(Bog) 
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17.oo 1/+Łucja Michalak, mąż Idzi 
 2/+Walenty Jurczyk, 5 roczn, Marian Jurczyk(Got) 

Piątek – 22.05.2009r. 
7.oo 1/za ++ członków Różańca 
 2/+Augustyn Buchalik, Marta i Jadwiga żony, syn 

Stefan(Bog) 
17.oo 1/+Maria Pikuła, 20 roczn, mąż Władysław, 15 

roczn, córka Krystyna Tasarz, 7 roczn, Aleksander 
Pazgan, 14 roczn 

 2/+Jerzy Wawoczny, 10 roczn (intencja  
z Raszowca) 

Sobota – 23.05.2009r. 
7.oo 1/+Eugenia i Emil Sodzawiczny, Alojzy 

Pierchała(Bog) 
 2/+Klara i Józef Niesporek, syn Zbigniew 
12.oo Ślub: Kubiak Lucyna – Habraszka Krzysztof 
17.oo 1/+Roman Benisz(Got) 
 2/+Teofil Rojek, żona Łucja, córka Weronika(Bog) 

Niedziela – 24.05.2009r. 
7.oo za parafian 
8.3o +Agnieszka Lampart – zamiast kwiatów od Józefa 

Stajera z córkami i od rodziny Elżbiety Kocztorz 
10.oo 1/+Krystyna Kuczera(Bog) 
 2/+Weronika Zniszczoł, 3 roczn, syn Czesław 
11.3o Do Op.B. w intencji rodzin Kubiak i Habraszka  

z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze. 
16.oo Do Op.B. z okazji 18 rocznicy urodzin Ewy 

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

Poniedziałek – 25.05.2009r. 
7.oo 1/+Regina Mura, mąż Franciszek, córka Dorota, 

Piotr i Maria Rojek(Got) 
 2/+Alfred Klejnot – od rodziny Cnota 
17.oo 1/+Franciszek Szweda(Bog) 
 2/+Feliks i Gertruda Hyła, rodziców z obu 

stron(Bog) 

Wtorek – 26.05.2009r. 
7.oo 1/+Felicyta Oleś(Bog) 
 2/+Stanisław Witala, Paweł Witala, Albina żona, 

Jan Szymik 
17.oo 1/W intencji matek 
 2/+Krystyna i Jerzy Kasperczyk, 2 zięciów(Suszec) 

Środa – 27.05.2009r. 
7.oo 1/+Józef Rimel, Antoni Rimel, żona Waleska 
 2/+Alojzy Kuczera, rodzice Karol i Marta 
17.oo 1/W intencji Apostolatu Maryjnego i Akcji 

Katolickiej 
 2/+Ewald Buchalik(Bog) 

Czwartek – 28.05.2009r. 
7.oo 1/+Alojzy Zniszczoł, 14 roczn., rodzice Paweł i 

Łucja, 2 szwagrów 
 2/+Hubert i Aniela Ochojski, synowa Eugenia(Got) 
17.oo 1/+Maria Matuszczyk, 1 roczn(Bog) 
 2/+Marian Jurczyk 

Piątek – 29.05.2009r. 
7.oo 1/+Walenty Kaczmarczyk, rodziców z obu 

stron(Bog) 
 2/+Edward Karwot, Alojzy Karwot, żona Jadwiga, 

Barbara Karwot, Jan Dziwoki, 2 żony, syn Jan(Got) 
 3/intencja wolna 
17.oo Msza wspólna: 
 +Otylia i Jerzy Koziołek, syn Maksymilian, zięć 

Alojzy 
 +Aniela Lubszczyk – od dzieci z okazji Dnia Matki 
 +Edward Rojek(Got) 
 +Maria Sobik, mąż Franciszek, Ewa Kudyba 
 +Franciszek Zadka, Józef Zadka, 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 

 +|Gertruda Szymura, mąż Walenty, 3 synów, 
Sylwia Pawlas, rodzice Gembalczykowie i 
Szymurowie 

 +Anna i Józef Przeliorz, rodziców z obu stron 
 +Maria i Henryk Woryna, rodziców z obu stron 
 +Eugeniusz Langowski, żona Eugenia 
 +Henryk Mokry, żona Jadwiga, syn Stanisław 
 +Władysław Janawa, żona Eugenia, 

 +Józef Stoszko, żona Aniela, córka Maria 
 +Władysław Wilk, żona Marianna 
 +Anna Mura, mąż Emil, rodziców z obu stron, 

dziadków, Szczepan Konsek, ks. infułat Edward 
Tobola, ++ sąsiadów, dusze w czyśćcu cierpiące 

 +Ruta Lip, Gertruda i Alojzy rodzice, Monika 
Miler, mąż Alojzy, dusze w czyśćcu cierpiące 

 +Walenty Przeliorz(Bog) 
 +Franciszek Bortlik, żona Maria, zięć 

Bronisław(Bog) 
 +Florian Buchalik, żona Maria, 3 synów, synowa 

Regina 
 +Marta Weinoch, mąż Augustyn, rodziców z obu 

stron,  
 +Gerard Groborz, 6 roczn, rodziców z obu stron, 

zięć Paweł, za ++ z rodzin Zniszczoł, Groborz  
i Marek 

 +Berta Klosok, mąż Józef, rodziców z obu stron 
 +Józef Zaik, żona Jadwiga, córka Weronika,  

2 zięciów, Stanisław Kula, Jan i Stanisław synowie, 
Elżbieta Leśnik, 2 mężów, Paweł Rojek(Bog) 

 +Czesław Reselski, żona Gertruda, córka Dorota 
Stisz, wnuk Jan 

 +Marta Motyka, 2 mężów, Brunon i Edward 
synowie, Hieronim Zimończyk, żona Maria, syn 
Józef, wnuk Mariusz, dziadków(Got) 
+Gabriela Piechaczek, Małgorzata Zimończyk(Got) 
+Zofia Sobik, 4 roczn. ,mąż Brunon, rodziców  
z obu stron(Got) 
+Wincenty Kula, 2 żony 
+Regina Skiba, mąż Leopold, zięć Oskar 
+Bronisława i Wilhelm Maciończyk, synowie 
Hubert i Dionizy, synowa Aniela, Gertruda 
Kula(Got) 
+Helena i Adolf Stajer 
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+Krystyna Konieczny, synowa Krystyna, rodziców 
z obu stron(Got) 
+Gertruda Kula, Zygmunt Torbicki, Rufin i Zofia 
Kula, rodziców z obu stron, Maria Kołodziej,  
2 mężów 
+Aniela Oleś, syn Stanisław, rodzice Helena  
i Ludwik Kuźnik, Franciszek Muras, Rudolf 
Piecha(Rasz) 
+Maria i Faustyn Kuśka, rodziców z obu stron 
+Aniela Tokarska, mąż Leon, córka Teresa, syn 
Zbigniew(Bog) 
+Maria i Emil Kłosek 
+Walenty i Albina Henich 
+Jan i Berta Kostorz, córka Małgorzata, zięć 
Bolesław 
+Józef Kuziel 
+Piotr Niesporek, Edward Skałbania, żona Regina, 
Marian Pyżalski, Maria żona, Helena Kafka, 
Bolesław Pierchała(Got) 
+Alojzy Maroszek 
+Jerzy Kaczmarczyk, 6 roczn 
+Julianna i Antoni Liszka, syn Benedykt, Rajmund 
Kieloch(Got) 
+Helena Brzózka, siostry Łucja i Wiktoria, 
rodziców(Got) 
+Helena Kuczera, mąż Wilhelm, rodziców, 
Jadwiga Sokołowska, mąż Stanisław, rodziców 
+Mirosław Pustółka(Got) 
+Elżbieta i Marta Kula, mąż Wincenty 
+Albertyna Henich, mąż Franciszek, synowa 
Elżbieta, Edward Pyszny(Got) 
+Antoi Raszka, Wilhelm Król, Maksymilian 
Jurczyk(Got) 
+Franciszek i Maria Gromada – od dzieci 
za ++ z rodziny Pagiełów 
+Marianna i Michał Gogólscy – od syna Marka  
z rodziną 
+Gertruda Korduła, 25 roczn., Józef Janko, żona 
Berta, Antoni Korduła, żona Gertruda, Józef Mikoś, 
żona Agata 
+Alfred Klejnot 
+Maksymilian Marczyk, Anna Groborz, Alfred 
Marczyk, żona Anna, Henryk Musiolik(Bog) 
+Janina Liszka, Emil Niesporek, żona Otylia, 
Maksymilian Baron, żona Wiktoria, Leon 
Maciejczyk 
+Celina Szymura-od rodziny Cincio 
+Emil i Anastazja  Sobik, syn Stefan, żona Ruta, 
Reinhold Buchalik, Marian Cincio 
+Krystyna Sobik, Małgorzata Dronszczyk –  
od grupy Pielgrzym 
+Halina Buchalik, ojciec Konrad 
+Paweł Sobik, 3 żony, 3 synów i synowe, za ++ z 
pokrewieństwa 
+Wincenty Buchalik, żona Łucja, 3 synów  
i synowe 
+Alojzy i Elfryda Pakura, synowa Barbara, 
Wilhelm Święty, 3 żony, 4 synów i 3 córki, Filip 
Kuźnik, żona Elżbieta, syn Franciszek, zięć Rafał 
+Karol Hytrek, żona Tekla, Alfred Mazurek, żona 
Wiktoria, Maksymilian Żelawski, żona Gertruda, 
dusze w czyśćcu cierpiące 

+Jan Kandelski, żona Marta, syn, synowa, 3 córki, 
3 zięciów, dziadków, pradziadków z obu stron, 
Halina Matuszczyk, Joachim Rojek, Franciszek 
Podbioł, żona Katarzyna, Herman Szramowski, 
żona Waleska, Władysław Sarzyński, Bolesław 
Kruk, dusze w czyśćcu cierpiące 
+Gertruda Kobyłka – od koleżanek i kolegów 
rocznika 1939 
+Helena Sieroń, Franciszka Sieroń, Stanisław 
Szewczyk, Emilia Parol, dusze w czyśćcu cierpiące 
+Alojzy Marczyk, rodzice Anna i Alfred, Otylia  
i Jan Podleśny 
+Aniela i Józef Konsek, ++ rodziców, Felicyta 
Kafka, ++ rodziców 
+Jadwiga Szymura, mąż Alojzy, rodziców z obu 
stron 
+Łucja Szmid, rodzice Wiktoria i Józef Szmid, 
Stanisław Pieńkowski, rodziców z obu stron 
+Robert Owczorz, rodziców, syn Bogusław, Józef  
i Genowefa Motyka, dusze w czyśćcu cierpiące 
+Wincenty frelich, rodziców z obu stron, Leon 
Sierny, Mariusz Grabowiec. 

Sobota – 30.05.2009r. 
7.oo +Marta Dziwoki, mąż Jan, syn Jan, Maria Dziwoki, 

Franciszek Klepek, syn Erwin, dziadków(Bog) 
12.oo Ślub: Ogierman Zuzanna – Śmieja Mariusz 
17.oo 1/+Katarzyna Dronszczyk, 2 mężów, synowa 

Małgorzata 
2/Do Op.B. z okazji 50 rocznicy urodzin Rozalii 
Korgól i w intencji całej rodziny z podz. za 
otrzymane łaski z prośbą o dalsze. Te Deum. 
3/+Józef Filipowski, żona Elżbieta, Łucja Danel,  
2 mężów Otton i Marian 

Niedziela – 31.05.2009r. 
7.oo za parafian 
8.3o +Alojzy Karwot, żona Helena(Got) 
10.oo +Aniela Pomykoł, Jan Adamczyk, żona Maria, 

Alfred Pomykoł, żona Zofia 
11.3o Do Op.B. z okazji 55 lat małż. Eryka i Stefanii Oleś  

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

16.oo Do Op.B. z okazji 25 lat małż. Ewy i Jana 
Glinieckich oraz z okazji urodzin Ewy z podz.  
za otrzymane łaski z prośbą o dalsze. Te Deum. 

 
Przygotowała pani Kornelia Mokry 
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Kronika parafialna 
Chrzty: 

Julia Zugaj, Natalia Grolik, Krzysztof Kloczkowski, 
Emilia Cofalik, Rozalia Soliwodzka, Mateusz Fojcik, 
Dawid Korduła, Amelia Staniczek, Kacper Mazurek, 
Filip Osadzin, Teresa Bąk, Nikanor Pawlik, Natalia 
Grobelkiewicz, Michał Konsek, Tomasz Buchalik, 
Agata Kuniszyk, Szymon Szarlej, Natalia Zbróg, 
Emilia Glinkau, Franciszek Benisz, Bartosz Kawiecki, 
Oliwier Suchocki, Natalia Sadanowicz, Filip Glodny, 
Borys Buchalik, Paweł Dalot, Jakub Kawecki, 
Zuzanna Kawecka, Jagoda Oleś 
 
Śluby: 

Stasiński Piotr – Boguszewska Natalia 
Zdziarski Jakub – Szymura Patrycja 
Moskal Aleksander – Duda Wioleta 
 
Pogrzeby: 

Klejnot Alfred  17.03.1928 – 02.03.2009r. 
Puka Adam   08.04.1977 – 09.03.2009r. 
Buchalik Józef  03.05.1929 – 12.03.2009r. 
Sobik Krystyna  03.08.1944 – 20.03.2009r. 
Koziołek Władysław 23.11.1941 – 26.03.2009r. 
Wadowski Julian   20.01.1934 – 27.03.2009r. 
Pustołka Ewa  27.03.1966 – 01.04.2009r. 
Konka Aniela  30.10.1986 – 11.04.2009r. 
Przeliorz Berta  23.05.1928 – 16.04.2009r. 
 
 

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 24 maja 2009 r. 

Materiały przeznaczone do druku  
w numerze marcowym proszę przesyłać  

w wersji elektronicznej  
lub dostarczyć w formie papierowej  
najpóźniej do dnia 15 maja 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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Bierzmowanie A. D. 2009 
 
23 marca w naszej świątyni Sakrament Bierzmo-

wania z rąk Ks. Biskupa Gerarda Bernadzkiego 
przyjęło 147 osób 

— czytaj str. 8  
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Rekolekcje dla młodzieży 
 
W dniach 30. 03 – 01. 04 swoje rekolekcje wielko-
postne przeżywała młodzież z Gimnazjum nr 7 
oraz Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1. 
Spotkania rekolekcyjne prowadził ks. Tomasz 
Mrozek. 
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Dzień Papieski  
 

2 kwietnia obchodziliśmy 
czwartą rocznicę śmierci Jana 
Pawła II. Była to okazja by 
spotkać się w naszej świątyni 
na wspólnej modlitwie w in-
tencji jego rychłej beatyfikacji 
oraz przypomnieć sobie jego 
przesłanie, które kierował do 
nas w czasie całego pontyfi-
katu. 

 

 

 

Pierwsza spowiedź 
 

4 kwietnia dzieci przygotowujące się do Pierwszej  
i Wczesnej Komunii Świętej przeżywały swoje 

pierwsze spotkanie z Panem Jezusem Miłosiernym 
w sakramencie pokuty i pojednania. Do Pierwszej i 
Wczesnej Komunii Świętej dzieci przystąpią 
tradycyjnie w I niedzielę maja. 
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Rekolekcje dzieci … 
 

Dzieci ze szkół podstawowych przeżywały swoje 
rekolekcje w dniach od 06 – 08 kwietnia. Spotkania 
rekolekcyjne prowadził ks. dr Bernard Rak - 
wykładowca WŚSD w Katowicach. 

… i dorosłych 
 

 
 
Równolegle z re-
kolekcjami naszych 
milusińskich ze 
szkół podstawo-
wych odbywały się 
rekolekcje wielko-
postne dla doro-
słych z naukami 
stanowymi. 
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Spotkanie z chorymi 
 
7 kwietnia swoje rekolekcje przeżywały osoby 
chore i w podeszłym wieku. Po nabożeństwie  
w kościele odbyło się tradycyjne spotkanie przy 
kawie w domu parafialnym. 

 
 
 
 

Harcerze na probostwie 
 

16 kwietnia boguszowiscy harcerze skorzystali  
z zaproszenia Ks. Proboszcza i spotkali się przy 
wspólnym stole. Spotkanie było okazją, by podziękować 
im za tegoroczny Boży Grób, deklarację kontynuacji 

tego dzieła w następnych latach i za wszelkie 
inicjatywy, które podejmują na rzecz naszej 
wspólnoty. 
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Z kącika gospodarczego 
 
Wraz z nadejściem wiosny podejmowane są 
zaplanowane prace remontowe w naszych 
obiektach parafialnych 

— czytaj str. 7  
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