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 „Ukazała się bowiem łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom.” Tytus (2,11) 

 

Zakończenie roku        Apostolat Maryjny              Urodziny  
                                                                                  ks. Józefa 
        
 
 

    
   
    

   
      

                             

W czwartek 31 grudnia zapra-
szamy do udziału we Mszy św.  
o godz. 17.00 podczas, której bę-
dziemy dziękować Panu Bogu  
za mijający rok 
  

W piątek 8 stycznia przypadają 
urodziny ks. Józefa Zubera. 
Zapraszamy do modlitwy w jego 
intencji  podczas Mszy św. o godz. 
17.00. 
  

Z okazji święta patronalnego Apo-
stolatu Maryjnego prezentujemy 
życiorys św. Katarzyny, od której 
można powiedzieć to wszystko się 
zaczęło… 
                  — czytaj str. 11—12 
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Wspomnienie  
św. Tarsycjusza 
 
 
 

W sobotę 21 listopada przypa-
dało tradycyjne wspomnienie św. 
Tarsycjusza – patrona wspólnoty 
ministranckiej. Z tej okazji 
ministranci naszej parafii spotkali 
się wraz z rodzicami na 
uroczystej Mszy św., a następnie 
na wspólnej agapie w domu 
parafialnym, gdzie czekał na 
nich słodki poczęstunek. Uro-
czystość była okazją przyjęcia 
do wspólnoty nowych członków. 
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Wspólnota ministrancka podczas swojego patronalnego święta … 

 

 
… i na agapie w domu parafialnym 

 

Święty Tarsycjuszu, Patronie i wzorze nasz, Ty 
niosłeś Jezusa na sercu i w sercu jako największy 
swój skarb. Cześć i miłość Jezusa promieniowały 

z Twojego oblicza i dla Niego oddałeś radośnie 
swe młode życie. I my chcemy nosić Jezusa  

w swym sercu. Chcemy ze czcią i miłością chodzić 
wokół Jego ołtarza. Chcemy nieść Jezusa do 

domu, do szkoły i wszędzie przez dobry przykład. 
Pomóż nam i spraw, abyśmy całym życiem tylko 

Jemu służyli i do Niego należeli. Amen. 
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Urodziny  
ks. Ireneusza 
 
23 listopada przypadały urodziny 
ks. Ireneusza Pawlaka. W jego 
intencji modlono się w tym dniu 
podczas Mszy św. o godz. 17.00 
Była to również wyśmienita oka-
zja do złożenia Solenizantowi 
życzeń urodzinowych. 
 

 
 
 
 

Życzenia Solenizantowi 
składali między innymi:  
współbracia w kapłań-
stwie, przedstawiciele 
Rady Parafialnej oraz mini-
straci. 
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Dlaczego jest święto Bożego Narodzenia?  

Dlaczego wpatrujemy się w gwiazdę na niebie?  
Dlaczego śpiewamy kolędy?  

 
Dlatego, żeby się uczyć miłości do Pana Jezusa.  

Dlatego, żeby podawać sobie ręce.  
Dlatego, żeby się uśmiechać do siebie.  

Dlatego, żeby sobie przebaczać.          
 - Ks. Jan Twardowski 

 
 

Nasz ulubiony kapłan – poeta stawia pytania i daje odpowiedzi. 
Dlatego na te kolejne Święta Bożego Narodzenia życzymy 

wiele Bożej radości : 
 

 z miłości do Jezusa,  ze szczerego uścisku dłoni, 
z uśmiechu, który ma nieraz większą moc niż bomba atomowa, 

z przebaczenia, które w tym czasie możemy okazać sobie oraz temu  
kogo Bóg postawił na naszej drodze. 

 

Niech poprzez tę gazetkę i życzliwych parafian nasze życzenia dotrą do tych, 
którzy są więźniami własnego mieszkania, szpitala lub przeróżnych ludzkich 

słabości.  
Radości z tego, co wydarzyło się w Betlejem,  

radości z Narodzenia Pana 
i tradycyjnego Do siego Roku  -  życzą 

 

ks. Proboszcz  Krzysztof , ks. Józef , ks. Ireneusz i  ks. Marcin 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

BOŻE  NARODZENIE  A.D. 2009 

 

„… Ponieważ w Betlejem jest zawsze Boże Narodzenie, w sercach chrześcijan każdy dzień jest Bożym 
Narodzeniem. Każdego dnia zostajemy wezwani, aby nieść światu orędzie Betlejem – ogłaszać radość wielką: 

Odwieczne Słowo, „Bóg z Boga i Światłość ze Światłości”, stało się ciałem i zamieszkało między nami  
[por. J 1,14]. Nowo narodzone Dziecię, bezbronne i całkowicie zależne od opieki Maryi i Józefa, zawierzone 
ich miłości, jest całym bogactwem świata. Ono jest dla nas wszystkim! W tym Dziecięciu – Synu, który został 
nam dany – znajdujemy wytchnienie dla naszych dusz i prawdziwy chleb, który nigdy się nie kończy – Chleb 

eucharystyczny, zapowiedziany już przez samą nazwę tego miasta: Bethlehem, „dom chleba”. Bóg jest ukryty  
w Dziecku; boskość jest ukryta w Chlebie Życia.” 

           Jan Paweł II, Betlejem, 22. 03. 2000 r. 
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W październiku miało miejsce kolejne 
spotkanie Rady Parafialnej. Była to dobra 
okazja do podsumowania wszystkich inicja-
tyw i działań gospodarczych w obecnym roku 
oraz wskazania na kierunki dalszych planów. 
Szczegóły możemy znaleźć w ostatnim nume-
rze naszej gazetki parafialnej. Życie toczy się 
jednak dalej i warto wskazać na aktualne za-
gadnienia duszpasterskie, administracyjne  
i gospodarcze, jakimi żyje Nasza Parafia.  
Do nich należą między innymi: 
1/ Msze św. wspólne – zgodnie z prawem lokalnego 
Kościoła mogą mieć miejsce w przypadku, gdy mimo 
woli wiernych nie ma możliwości przyjęcia intencji 
Mszalnej i odprawienia Mszy św. w innym terminie. 
Gdy jednak takie wolne miejsca istnieją – o czym 
przekonujemy się chociażby biorąc do ręki SERCE 
EWANGELII w pierwszym rzędzie powinny te wolne 
miejsca być wykorzystane. Stąd proboszcz, a pośred-
nio panie posługujące w naszej kancelarii parafialnej 
podejmują decyzje o możliwości przyjęcia intencji na 
Mszę św. tzw. wspólną.  

2/ Kancelaria – jak wiemy od października pełnią  
w niej posługę dwie panie, co umożliwia większą dys-
pozycyjność naszej kancelarii szczególnie przez trzy 
dni w godzinach popołudniowych poniedziałek, środę 
i piątek od 16.oo do 18.oo. Próbujemy powoli wpro-
wadzać program komputerowy, który uprości sposób 
funkcjonowania parafii chociażby w kwestiach finan-
sów parafialnych. Sposób realizacji faktur parafialnych 
dokonuje się głównie drogą elektroniczną. Żyjemy  
w czasach gdzie nie przechowuje się pieniędzy  
w domu. Zachęcamy również do korzystania  
z udostępnionego Konta Parafialnego (BPH  PBK 
S.A.  I O/Rybnik nr 69 1240 4357 1111 0000 5312 
7499), które umieszczone jest w informatorze 
parafialnym każdego Serca Ewangelii.  

Konto to dotyczy również Ochronki Parafialnej, za 
której finanse od miesiąca października br. odpowie-
dzialny jest proboszcz parafii. Przed nami jest również 
konieczność uporządkowania spraw cmentarnych 
tak, by ewidencja grobów naszych bliskich była do-
stępna również w kancelarii parafialnej. W kancelarii 
musi być jasne i czytelne, co i kiedy dzieje się na na-
szym cmentarzu.  

3/ Dach Kościoła – chociaż cieszymy się wizualnym 
efektem renowacji dachu naszej świątyni trzeba nam 
wiedzieć, że nie nastąpił jeszcze oficjalny odbiór  
i ostateczne zatwierdzenie wykonanej pracy, a z tego 

tytułu dopełnienie należnej reszty zapłaty. Firma wy-
konująca powyższe dzieło zobowiązana jest do wyko-
nania ustalonych poprawek. 

4/ Redukcja koron drzew na naszej „niemałej pose-
sji”. Krótko mówiąc, ze względów finansowych prze-
prowadzone zostały skuteczne rozmowy z firmą kon-
kurencyjną, która włączy się w podejmowane zadania. 

5/ Nasze nowe drzwi – trwa aktualnie montaż  
(16 grudzień) głównych, środkowych drzwi naszej 
świątyni. W bocznych przedsionkach naszego kościoła 
wierni zauważyli większą szczelność i izolację od 
zimna. Jak Pan Bóg pozwoli to w przyszłym roku do-
kończymy dzieła wymiany wszystkich drzwi w na-
szym kościele. 

W czasie odwiedzin kolędowych ktoś zapytał 
się czy parafia korzysta z kredytów na rzecz trwa-
jących jednocześnie kilku frontów robót. Powtórzę, 
że nie mamy dotychczas ani kredytów, ani pomocy 
z funduszy miejskich czy tzw. europejskich. Słowo 
„sponsor” również nie do końca wzbudza we mnie 
pozytywne odczucia. Budujemy budżet parafii  
z naszych ofiar niedzielnych, mszalnych, kolędo-
wych, które są natychmiast inwestowane czy też 
korzystnie ulokowane. Nasze obiekty na terenie 
Starej Fary w poważnej części utrzymują się same. 
Firmy muszą nieraz poczekać na otrzymanie osta-
tecznej zapłaty za wykonane dzieło. Pomocnym 
okazuje się fakt, że prawie 50 lat byłem świadkiem 
ciężkiej pracy i oszczędzania w mojej małej 3 oso-
bowej rodzinie, gdzie ojciec zajęty był 20 godzin  
w ciągu dnia poświęcając często zaledwie kilka go-
dzin na sen. Zdecydowaną większość inwestycji  
w naszym niewielkim domu wykonywało się syste-
mem gospodarczym. To dzisiaj pomaga i rodzi sza-
cunek do prostej życiowej mądrości i każdego 
„wdowiego grosza”. Stąd kolejny raz mówię dzię-
kuję i „Bóg zapłać”. 
                                                          Proboszcz   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SŁOWO  PROBOSZCZA – Nie tylko 
                                    o sprawach gospodarczych 
 

Proboszcz  z  Ars (4) 
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„Wierność Chrystusa, 
wierność kapłana” to hasło 
Roku Kapłańskiego i szcze-
gólna okazja, by nie tylko 
mówić o kapłanach, ale wraz 
z nimi i za nich podejmować 
modlitwy i proste wyrzecze-
nia. Poznajemy w tym roku 
bliżej postać Jana Vianneya, 
dlatego zachęcam do dalszej 
lektury wybranych fragmen-
tów książki „Proboszcz  
z Ars” i pogłębienia swojej 
własnej refleksji nad życiem 
kapłańskim. W kolejnym 
fragmencie lektury dowiemy 
się, w jakich czasach i wa-
runkach przyjmował pierw-
sze nauki w szkole i jak 
przygotowywał się do pierw-
szej spowiedzi i Komunii św. 
mały Jaś. Jakie pragnienia 
kryły się wówczas w Jego 
sercu. Zwracajmy dalej 
uwagę na życie francuskiego 
Kościoła i ludzi wierzących w 
okresie Rewolucji Francu-
skiej. 

(Zachęca - ks. Krzysztof 
Błotko, proboszcz.) 

 
III. SZKOŁA, PIERWSZA 
SPOWIEDŹ, PIERWSZA 

KOMUNIA ŚW. (1794 -1799) 
 

Sądząc z niektórych szczegółów  
z lat dziecięcych małego Vianney'a 
można dojść do wniosku, iż dość 
wcześnie rozwinął się on umysłowo -
w każdym razie o spóźnionym rozwoju 
umysłowym Jana Marii nie może być 
mowy. Opóźniona była tylko jego 
nauka. W dziesiątym roku życia, prócz 
oświecenia religijnego, prawie żadnej 
innej wiedzy ludzkiej jeszcze nie po-
siadł. Starsza siostra, Katarzyna, na-
uczyła go tylko rozpoznawania liter  
i umiał sylabizować na książce do nabo-
żeństwa. Pora już była, aby zaczął cho-
dzić do szkoły, ale na nieszczęście,  
w Dardilly już szkoły nie było. 

Prawo z 19 grudnia 1793 r. stano-
wiło, iż wszystkie dzieci, od lat sześciu 
najwcześniej, lub od lat ośmiu najpóź-
niej, uczęszczać miały do szkół publicz-
nych przez trzy lata z rzędu, pod karą 
grzywny grożącej rodzicom, a wynoszą-
cej czwartą część płaconych przez nich 
podatków. Nauka miała być wspólna  
i obowiązująca dla wszystkich. Członko-

wie Konwentu mniemali, iż tym sposo-
bem oświata dotrze do najbardziej zapa-
dłych wiosek. Było to wszakże marzenie 
nieziszczalne, gdyż Rewolucja usunęła 
już była we Francji wszystkie źródła 
nauczania. Nauczanie jest wolne - gło-
siła zaraz w pierwszym artykule ustawa 
z 19 grudnia , lecz nikt nie mógł uzyskać 
pozwolenia na nauczanie, kto nie złożył 
przysięgi rządowi rewolucyjnemu i nie 
uzyskał świadectwa obywatelstwa. Ża-
den członek istniejących dotąd zgroma-
dzeń zakonnych, żaden kapłan, nie mógł 
być nauczycielem. 

Wszędzie zaś brakło po trosze na-
uczycieli-jakobinów. Również szkółka 
w Dardilly, utrzymywana aż do roku 
1791 przez dobrego chrześcijanina, 
została zamknięta. Dopiero Konwent 
wywołał szczęśliwą reakcję w dziedzinie 
początkowego nauczania. Znosząc przy-
sięgę obywatelstwa, wymaganą od na-
uczycieli, przyznał każdemu obywate-
lowi prawo nauczania . Dzięki tej tole-
rancji, obywatel Dumas otworzył z po-
czątkiem roku 1795 szkółkę w Dardilly. 
Ponieważ było to w chłodnej porze roku, 
w którym to czasie dzieci na polu żad-
nego prawie zajęcia nie mają, przeto do 
nowego magistra, dobrego zresztą 
człowieczyny, poczęli napływać 
uczniowie. Prócz nauki czytania, uczył 
ich jeszcze pisać, rachować, nadto wy-
kładał im historię i geografię. Jaś przy 
nauce odznaczał się dobrym zachowa-
niem i pilnością. 

Pan Dumas - opowiada Małgo-
rzata - był z Jasia bardzo zadowolony 
i często powtarzał innym dzieciom: - 
Bierzcie przykład z małego Vianney'a. 

Postępy chłopca musiały być 
dość znaczne, gdyż widzimy, jak  
w zimowe wieczory, sam powtarzając 
katechizm, zarazem uczy go swą młod-
szą siostrę Gosię, albo czyta głośno 
żywoty ńwiętych, czego pobożnie słu-
chają jego rodzice i ich ubodzy goście. 

Kościół, na nieszczęście, ciągle był 
zamknięty. Po śmierci Robespierre'a za-
błysła na chwilę nadzieja. Prześladowa-
nie stało się nieco mniej gwałtowne. 
Dekret zniósł kult Najwyższego Jeste-
stwa, wprowadzony przez Konwent, oraz 
Konstytucję cywilną duchowieństwa. 
Lecz zaledwie upłynęły trzy miesiące,  
a już nowy dekret z 30 maja ogłaszał, 
iż nikomu nie wolno będzie spełniać 
obrzędów jakiegokolwiek wyznania, 
kto nie podda się prawodawstwu 
Republiki. Dawny proboszcz z Dardilly, 
ksiądz Rey, nie zjawił się. Rodzina 
Vianney, która zresztą nie przyjęłaby 
pasterza uznającego dekret, w dalszym 

ciągu słuchała Mszy św. po domach 
prywatnych. 

Kapłani katoliccy, którzy pozostali 
w prowincji Lyońskiej, mimo praw ska-
zujących ich na śmierć - a było ich 
tylko niespełna trzydziestu - nie mając 
miejsca stałego pobytu, obsługiwali wier-
nych do końca r. 1794 bez ustalonego 
porządku i ciągu, raz tu, raz tam. Francja 
stała się krajem misyjnym, a nawet 
gorzej. Wprawdzie biskup de Marbeuf 
uznał był za konieczne opuścić diecezję, 
lecz wikariusz jego generalny, ks. Lin-
solas, chowając się w przebraniu i do-
brze ukryty, z miasta nie wyjechał. Na 
wiosnę roku 1794 podzielił diecezję na 
poszczególne grupy parafii; dla każdej 
grupy wyznaczył misjonarzy, którym 
pomagali wprawni świeccy katechiści. 

Miejscowość Ecully stała się cen-
trum misyjnym, do którego przyłączono 
też wioskę Dardilly. Zachowały się 
imiona wyznawców wiary, którzy w tej 
okolicy z wielkim bohaterstwem pełnili 
duchowne posługi. Byli to naprzód dwaj 
sulpicjanie, księża Royer i Chailou, nie-
gdyś rektorowie większego seminarium, 
następnie ks. Karol Balley, zakonnik,  
z którym zapoznamy się bliżej, wreszcie 
ks. Groboz, wikariusz parafii ńwiętego 
Krzyża. Ten uciekłszy zrazu do Włoch, 
świeżo przedostał się z powrotem przez 
Alpy, by zastąpić tylu zabitych współ-
braci. 

Czterej ci kapłani mieszkali  
w Ecully, każdy osobno. Dla zachowa-
nia ostrożności, wyuczyli się nawet rze-
miosł, których zresztą nie mieli prawie 
potrzeby wykonywać. Wiemy, iż ks. Bal-
ley był stolarzem, a ks. Groboz kucha-
rzem. Narzędzia i sprzęty, z którymi się 
nosili, nadawały im odpowiedni wygląd 
w oczach ludności i służyły za powód do 
przechodzenia z miejsca do miejsca. 
Wychodzili z domu dopiero o zmroku, 
udając się bocznymi drogami do ozna-
czonej miejscowości, by tam Mszę św. 
odprawić. 

Z jakąż czcią i rozrzewnieniem 
spoglądał mały Vianney na tych zesta-
rzałych przedwcześnie mężów, gdy stali 
u ołtarza, a na obliczu ich widniały 
oznaki tylu znojów, tylu niedostatków 
dla dobra dusz poniesionych! I oni też 
zwrócili wreszcie uwagę na to dziecię  
o jasnych oczach, co modliło się z tak 
wielkim skupieniem i żarliwością. Któ-
regoś dnia, w roku 1797, ks. Groboz 
przechodząc przez Dardilly, odwiedził 
rodzinę Vianney na jej gospodarstwie. 
Pobłogosławił kolejno dzieci i zapytał 
Janka: 

- Ile masz lat? - Jedenaście. 
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- Jak dawno byłeś u spowiedzi? 
- Ależ nigdy jeszcze nie byłem! - od-

rzekł żywo chłopiec z niemałym zdziwie-
niem. - W takim razie zabierzmy się do 
niej natychmiast. 

Janek pozostał sam na sam z ka-
płanem i rozpoczął pierwszą spo-
wiedź. 

Stoi mi ona zawsze w pamięci - 
opowiadał w późniejszych latach 
święty. - Było to u nas w domu, pod 
zegarem. Jakież to mogły być grzechy, 
które wówczas wyznał? Raczej przy-
puszczać należy, iż szczera prostota tej 
dziecięcej duszy w podziw wprawiła 
kapłana, którego Bóg zesłał do wysłu-
chania jej zwierzeń. Było to odkryciem 
dla niego. Widział kapłan, że chłopcu 
temu potrzeba było obszerniejszej nauki 
religii, co mógłby otrzymać u pań kate-
chistek, które potajemnie osiedliły się w 
Ecully. Nie trudno przyszło księdzu 
Groboz przekonać o tym rodziców. 
Janek mógł zamieszkać na kilka mie-
sięcy w wiosce niedalekiej, w domu 
Małgorzaty Beluse, matczynej siostry, 
zamężnej z Franciszkiem Humbert'em  
i osiągnąć upragniony cel. 

Ważny jakiś powód - prawdopo-
dobnie konieczność posyłania jeszcze 
przez czas jakiś chłopca do szkoły 
pana Dumas - sprawił, iż wykonanie 
tego zamiaru odłożono do następnego 
roku. Wreszcie w kwietniu 1798 r., 
Maria Vianney poprowadziła swego 
ulubionego syna do Ecully. Umówiono 
się, że ciotka Małgorzata da siostrzeń-
cowi pomieszczenie, lecz rodzice do-
starczą ubrań i pożywienia. Dzięki tej 
umowie, Janek miał dość częstą spo-
sobność widywania w Point-du-Jour - 
taka była piękna nazwa tej posiadłości - 
ojca swego, matki, sióstr i braci. 

Dwie zakonnice Boromeuszki, 
Siostry Combes i Deville, których 
klasztor już nie istniał, znalazły przytu-
łek w Ecully. Misjonarze zlecili im 
trudne zadanie przygotowywania dzieci 
do pierwszej Komunii św.; oprócz 
Janka tedy pobierało u nich naukę 
jeszcze wiele innych dzieci. 

Zanim nastał dzień uroczysty, 
odprawiono rekolekcje. Mały Vianney 
zdawał się w tym czasie cały zatopiony 
być w Bogu. Już w tym wieku - ze-
znawał w późniejszych latach Fleury 
Vericel z Dardilly - uważaliśmy go za 

małego świętego. Modlił się, modlił 
nieustannie; nic innego nie sprawiało 
mu przyjemności. Patrzcie - wołali to-
warzysze jego, dając mu przezwisko 
odnoszące się może do gałęzi rodzinnej 
Mateusza Vianney - patrzcie, jak mały 
Gras idzie do szturmu ze swym 
Aniołem Stróżem. 

Było to w roku 1799, w epoce 
drugiego Terroru, w czasie sianokosów. 
Cisza, jaka zapanowała po upadku Rob-
espierre'a - niestety nie trwała długo. 
Prześladowanie katolików nie ustawało, 
kapłani marli setkami, wywożeni do 
Gujany, internowani na pontonach  
w Rochefort, w Re lub w Oleron. 
ńwiątobliwy papież Pius VI, osiemdzie-
sięciodwuletni starzec, był więźniem 
Rewolucji. Kalendarz Republikański 
zawsze jeszcze obowiązywał i dzień 
dziesiąty zwany decadi zastępował nie-
dzielę. Obchody pięknych naszych ko-
ścielnych uroczystości próbowano 
zastąpić śmiesznymi jakimiś ceremo-
niami. 

Kto więc chciał modlić się do 
Boga, musiał w dalszym ciągu 
ukrywać się. Dom obszerny pewnej 
pani, zwącej się poprzednio de Pingon, 
wybrali księża Groboz i Balley, by 
tam urządzić obchód wielkiego 
święta dzieci, o którym wówczas 
ogół nie wiedział. Dzieci z Dardilly  
w liczbie szesnastu, mające przystą-
pić do Komunii św., wprowadzono 
wczesnym bardzo rankiem oddziel-
nie i w zwykłych ubrankach do 
wielkiego pokoju, którego okiennice 
szczelnie były zamknięte; każde  
z dzieci bowiem otrzymać miało 
skromną świecę woskową i należało 
uważać, by z ulicy nie dostrzeżono 
świateł. Dla większej jeszcze 
ostrożności, ustawiono przed 
oknami rzędem kilka wozów z sia-
nem, które zrzucano umyślnie pod-
czas nabożeństwa, dla lepszego za-
tarcia wszelkich poszlak. Matki 
poprzynosiły białe welony lub prze-
paski naramienne, pilnie ukryte pod 
długimi płaszczami, i każda z nich 
przystrajała swe dziecko na odwie-
dziny Boskiego Gościa. 

Janek miał skończonych lat trzy-
naście. Jego dusza, w kierunku nad-
przyrodzonym wysubtelniona, umiała 
ocenić wielkość otrzymanego daru. Brat 

mój -opowiadała Małgorzata Vianney 
- był tak uradowany, iż nie chciał 
opuszczać tego pokoju, w którym miał 
szczęście po raz pierwszy przyjąć Ko-
munię świętą. 

Bo też niezawodnie przeżywał 
już naprzód prawdę tych gorących 
słów, które miały kiedyś wypowie-
dzieć jego kapłańskie usta: - Przyj-
mując Komunię św. odczuwa się coś 
nadzwyczajnego... jakąś rozkosz... 
pociechę... jakieś uczucie zadowole-
nia rozlewa się po całym ciele  
i dreszczem je przejmuje... Zmuszeni 
jesteśmy zawołać, jak Święty Jan: - 
Pan jest!... - O, Boże mój! Jakaż to 
radość dla chrześcijanina, kiedy 
odchodząc od Stołu Pańskiego całe 
niebo piastuje w sercu! ... 

W późniejszych czasach ks. 
Vianney o swej pierwszej Komunii 
św. wspomina zawsze ze łzami rado-
ści. Po pięćdziesięciu latach, poka-
zywał dzieciom w Ars skromną ko-
ronkę, pamiątkę swej pierwszej Ko-
munii św., zachęcając dziatki, aby  
i one wszystkie pamiątki z tego świę-
tego dnia przechowywały z szacun-
kiem, jako przedmioty bardzo 
cenne. 

Po przyjęciu pierwszej Komunii 
św., tegoż dnia Jan Maria powrócił  
z rodzicami do Dardilly. 

Gdy minęły lata dziecięce mło-
dego Vianney'a skończył się dla niego 
okres nauki, bo zajęcia gospodarcze  
i praca w polu zajęły mu czas 
całkowicie. Chłopiec rósł powoli, ale 
na swój wiek był dość silny. 

Odtąd, więcej jeszcze, niż daw-
niej, święty młodzieniec począł  
w domu rodzicielskim roztaczać woń 
niezwykłych cnót. Szczerość malu-
jąca się na jego twarzy i uprzedza-
jąca grzeczność dla wszystkich jed-
nała mu coraz bardziej serca ludzkie. 

 
Za: Francis Trochu, 

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

GODZINA  ŁASKI 
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8 grudnia od godziny 
12.00 do 13.00 – godzina ła-
ski dla całego świata. Matka 
Boża objawiła się pielę-
gniarce we Włoszech  
8. 12.1947 r. i powiedziała: 

życzę sobie, aby mnie 
wzywano i czczono, jako Maryję 
Różę Mistyczną, Matkę Kościoła. 
Aby każdego roku 8 grudnia w 
południe obchodzono godzinę łaski 
dla całego świata. Dzięki modlitwie 
w tej godzinie ześlę wiele łask dla 
duszy  
i ciała. Będą masowe nawrócenia. 
Dusze zatwardziałe i zimne jak 
marmur poruszone będą łaską Bożą  
i znów staną się wierne i miłujące 
Boga. Pan mój syn Jezus okaże 
wielkie miłosierdzie, jeżeli dobrzy 
ludzie będą się modlić za swych 

grzesznych braci. Jeśli ktoś nie może 
być w tym czasie w kościele, niech się 
modli w domu a otrzyma ode mnie 
łaski. Wkrótce ludzie poznają 
wielkość i cenę tej godziny łaski. 

W dniu 8 grudnia w Uroczystość 
Niepokalanego Poczęcia NMP, Apo-
stolat Maryjny i inni parafianie 
uczestniczyli w Turzy ńląskiej  

w nabożeństwie ku czci Maryi Róży 
Mistycznej, Matki Kościoła. Nabo-
żeństwo prowadził kustosz sanktu-
arium ks. prałat Gerard Nowiński.  

O godz. 11.00 odśpiewano Go-
dzinki ku czci Maryi Niepokalanej, 
następnie odmówiono Różaniec św.  
i odprawiono specjalne nabożeństwo 
maryjne z kazaniem i modlitwą  
w intencji kapłanów i o nowe 
powołania do służby Bożej. W samo 
południe została odprawiona Eucha-
rystia z homilią o tematyce maryjnej. 
Liczymy, że nasze modlitwy i ofiary 
tego pielgrzymowania przyniosą 
owoc wszystkim pątnikom i całej 
naszej wspólnocie parafialnej, o 
której pamiętaliśmy w modlitwach. 
     
   Ks. Józef 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

8 stycznia przypadają 
urodziny ks. rezydenta Józefa 
Zubera. Zapraszamy do mo-
dlitwy w jego intencji. 

Z okazji rocznicy urodzin 

najlepsze życzenia Bożego 
błogosławieństwa i opieki, 

zdrowia i wielu powodów 
do radości. 

Uroczysta Msza św. w inten-
cji Solenizanta sprawowana bę-
dzie w piątek 8 stycznia  
o godz. 17.00. 
 
Ks. Józef Zuber 

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

 

    Ambona 

 

N o c  W i g i l i j n a  
 

Każdy z nas czeka na tę noc jedyną w roku 
Która ma nieziemską moc 

Gdy pierwsza gwiazdka zaświeci o zmroku. 
Bo oto narodził się Jezus 

Z Czystej Panny Świętej w obliczu Wielkiej Chwały 
I miłości niepojętej 

Jezu malusieńki ileż mocy w Tobie 
Mimo Twych narodzin w bardzo nędznym żłobie. 

Mędrcy i lud prosty Tobie cześć oddają 
Wszyscy bez wyjątku kolana zginają. 

Niechaj Twoja siła Jezu niepojęta ześle na nas spokój 
Na Bożonarodzeniowe Święta. 

Drodzy czytelnicy zacytuję słowa: 
„Przy wigilijnym stole, łamiąc opłatek święty 

Pomnijcie, że dzień ten radosny 
W miłości jest poczęty.”  

W tę jedyną i niepowtarzalną noc życzę 
Obfitych łask Bożych 

oraz Szczęśliwego Nowego Roku 
 

Maria Ignacek 
 

Urodziny  
ks. Józefa 
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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. Kontynuujemy cykl 
rozważań poświęconych am-
bonie w naszym kościele. 

zstępuje i przychodzi 

Nad mównicą rozpościera się 
bogato zdobione okrągłe zadaszenie - 
baldachim, wznoszący się do góry na 
kształt wieżyczki. Na płycie funda-
mentu baldachimu od dołu, tuż nad 
mównicą, znajduje się posrebrzana 
figura ptaka. Jest on zamocowany na 
tle bogato zdobionego i pozłacanego 
ornamentu. Jak można się domyśleć 
figura reprezentuje Ducha ńwiętego 
podczas chrztu Pańskiego: „A gdy 
Jezus został ochrzczony, natychmiast 
wyszedł z wody. A oto otworzyły Mu 
się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego 
zstępującego jak gołębicę i przycho-
dzącego na Niego” (Mt3,16). Gołę-
bica  ma rozpostarte skrzydła i jest 
skierowana bezpośrednio na środek 
miejsca przeznaczonego dla głosiciela 
Słowa Bożego. Tylko pod wpływem 
Bożego Ducha, słowa kaznodziei 
mogą wpłynąć na serca  
i umysły słuchaczy.  

      naucza i przypomina 

„A Pocieszyciel, Duch Święty, 
którego Ojciec pośle w moim imie-
niu, On was wszystkiego nauczy  
i przypomni wam wszystko, co Ja 
wam powiedziałem” (J14,25-
26).Pan Jezus zapewnia swoich 
apostołów, że Duch ńwięty nauczy 
ich wszystkiego i przypomni im 
wszystko to, czego On sam ich 
uczył. Każdy uczący w imieniu 
Pana Jezusa może i powinien 
spodziewać się niezwykłego wpływu 
Bożego Ducha: „Gdy zaś przyjdzie 
On, Duch Prawdy, doprowadzi was 
do całej prawdy. Bo nie będzie mówił 
od siebie, ale powie wszystko, 
cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam 
rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy 

chwałą, ponieważ z mojego weźmie  
i wam objawi (J16,13-14). Tylko pod 
wpływem Ducha Prawdy człowiek  
w swoim ograniczeniu jest zdolny 
mówić prawdę i oddawać chwałę 
Jezusowi. Ten sam Boży Duch 
poprowadził uczniów Chrystusa do 
napisania czterech Ewangelii i innych 
natchnionych Pism Nowego 
Testamentu. On bierze od Chrystusa  
i oznajmia tajemnice Boże Jego 
uczniom. Musimy pochylić czoła 
przed niezwykłym dziełem Ducha 
Prawdy i Pocieszyciela, który otacza 
chwałą Syna i Ojca poprzez uczenie  
i przypominanie całej Prawdy o Bogu 
wyznawcom i głosicielom Ewangelii.   

przychodzi i przekonuje 

„Jednakże mówię wam prawdę: 
Pożyteczne jest dla was moje odejście. 
Bo jeżeli nie odejdę, Pocieszyciel nie 
przyjdzie do was. A jeżeli odejdę, 
poślę Go do was. On zaś, gdy przyj-
dzie, przekona świat o grzechu, o 
sprawiedliwości i o sądzie” (J16,7-8). 
Cudownie byłoby mieć Syna Bożego 
przez cały czas obok siebie na ziemi, 
tak jak z nim żyli przez kilka lat apo-
stołowie. Ale sam Pan Jezus przeko-
nuje, że o wiele lepiej dla ludzi, gdy 
przyjdzie Duch ńwięty. On przycho-
dzi i zamieszkuje w sercach wyznaw-
ców Chrystusa. Duch ńwięty przy-

chodzi także do wszystkich ludzi na 
całym świecie, by przekonywać o 
grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie: 
„O grzechu - bo nie wierzą we Mnie; 
o sprawiedliwości zaś - bo idę do 
Ojca i już Mnie nie ujrzycie; wreszcie 
o sądzie - bo władca tego świata 
został osądzony” (J16,9-11). Duch 

Boży jest jedyną nadzieją dla każdego 
człowieka na tej ziemi, że poruszy 
jego serce ku Zbawicielowi Jezusowi 
Chrystusowi. Żadna ludzka mądrość 
czy retoryka nie skruszą zatwardzia-
łego serca człowieka wobec Boga, 
tylko Boży Duch przenika przez tę 
zasłonę niemożliwości i przyciąga 
ludzi ku Chrystusowi. Czy uznajemy 
się grzesznikami potrzebującymi za-
stępczej śmierci Syna Bożego za na-
sze grzechy? Jeżeli nasze serca pod-
powiadają nam, że „tak”, to znak, że 
głos Ducha ńwiętego przedostał się 
przez zaporę naszej pychy. Czy uzna-
liśmy Jezusa Chrystusa swoim Panem 
i Bogiem? Jeśli staramy się być Mu 
posłuszni i żyjemy dla Niego, to tylko 
dlatego, że Boży Duch przekonał nas 
o sprawiedliwości i o sądzie. O spra-
wiedliwości, bo Pan Jezus umarł i 
zmartwychwstał za nas. O sądzie, bo 
Przyjdzie Powtórnie, by nagrodzić 
tych, którzy „umiłowali pojawienie 
się Jego” (2Tm4,8). 

końcowe refleksje 

Gdy stajemy jako prelegenci dla setek 
i tysięcy, gdy mówimy do klasy na 
lekcji religii, gdy uczymy nasze dzieci 
w zaciszu domowym, gdy rozma-
wiamy ze znajomym w pracy, zawsze, 
gdy staramy się przekazać 
jakiekolwiek prawdy związane  

z Bogiem i Jego przykazaniami,  
z grzechem i Ewangelią itp., wtedy 
pamiętajmy, że jedyną szansą na 
przyniesienie owocu jest potężna 
moc Bożego Ducha. On jest naszą 
nadzieją na uświęcenie i ugrunto-
wanie wiary: „A Bóg, dawca na-
dziei, niech wam udzieli pełni rado-
ści i pokoju w wierze, abyście przez 
moc Ducha Świętego byli bogaci w 
nadzieję” (Rz15,13). Dlatego „nie 
zasmucajmy Bożego Ducha Świę-
tego, którym zostaliśmy opieczę-
towani na dzień odkupienia” 
(Ef4,30), ale dziękujmy za Jego 
obecność i działanie w nas i przez 

nas.  

Z okazji nadchodzących 
świąt Bożego Narodzenia życzę 
wszystkim czytelnikom naszego 
„Serca Ewangelii”, aby Duch 
Święty tchnął w nas prawdziwą 
radość z narodzenia Pana.  

Ołtarze mówią (37) 
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Przy opracowywaniu tego artykułu 
korzystałem z następującej literatury: 
1. Augustyn Jankowski; Kazimierz 
Romaniuk; Lech Stachowiak: 
„Komentarz praktyczny do Nowego 
Testamentu”. Pallottinum. Poznań-
Warszawa 1975. 
2. Biblia Tysiąclecia. Wydanie trze-
cie. Pallottinum. Poznań-Warszawa 
1980. 

                                                 Piotr 
 
 
 
 

Każdego 27 dnia mie-
siąca spotyka się grupa 
Apostolatu Maryjnego na 
spotkaniu formacyjnym by 
zapalać się do gorliwości  
i wyznaczyć sobie cele i dzia-
łania na kolejny miesiąc. Ale 
spotkanie listopadowe ma 
szczególny charakter, bo-
wiem wtedy mamy swoje 
święto patronalne. Ponieważ 
o Apostolacie było już kilka 
artykułów, zamieszczamy  
w tym numerze zdjęcia z na-
szego spotkania oraz życio-
rys św. Katarzyny, od której 
można powiedzieć to 
wszystko się zaczęło… 

Katarzyna urodziła się 2 maja 
1806 r. w burgundzkiej wiosce Fain-
les-Moutiers, w licznej rodzinie 
chłopskiej (była dziewiąta z jedena-
ściorga rodzeństwa). Kiedy miała  
9 lat, zmarła jej matka. Nigdy nie 
uczęszczała do szkoły. Po pogrzebie 
matki Katarzynę zabrała ciotka Mał-
gorzata. W tym czasie starsza siostra 
Katarzyny wstąpiła do sióstr miłosier-
dzia. Kiedy rodzeństwo rozeszło się, 
ojciec wezwał Katarzynę, by mu po-
mogła w prowadzeniu gospodarstwa. 
Miała wówczas zaledwie 12 lat.  
Z całą wszakże energią zabrała się do 
nowych obowiązków, zajmując się 
nadto wychowaniem najmłodszego 
brata i siostry. 

Kiedy Katarzyna miała 20 lat  
i przekonała się, że w domu jej pomoc 
nie jest już nagląco potrzebna, wy-

znała ojcu, że pragnie wstąpić do 
sióstr miłosierdzia - szarytek. Ojciec 
stanowczo jednak odmówił i wysłał 
córkę do Paryża, do brata jej, Karola, 
żeby mu pomagała prowadzić tam 
skromną restaurację. W różnym 
wszakże towarzystwie nie czuła się 
dobrze i dlatego też, na własną już 
rękę, przeniosła się Katarzyna do 
swojej bratowej, by pomagać jej  
w prowadzeniu pensjonatu. Równo-
cześnie nawiązała kontakt z siostrami 
miłosierdzia. Wstąpiła zatem do nich 
w 24. roku życia. Po odbyciu postu-
latu i trzech miesięcy próby nowicjat 
odbyła w domu macierzystym zakonu 
w Paryżu. W domu na rue du Bac  
w Paryżu doznała mistycznych łask. 
Rzadki to wypadek, by już w nowi-
cjacie, a więc na progu życia zakon-
nego, Pan Bóg swoich wybrańców  
obdarzał darem wysokiej kontempla- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cji aż do ekstaz i objawień. ńw. Kata-
rzyna należała do tych szczęśliwych 
wybranek. Najgłośniejszym echem 
odbijały się po świecie objawienia, 
dotyczące "cudownego medalika". 
Było ich łącznie 5. Najbardziej znane 
są dwa. 

W nocy z dnia 18 na 19 lipca 
1930 roku, kiedy Francja przeżywała 
rewolucję lipcową, w której został za-
mordowany król Karol X, podczas 
snu ukazał się ńwiętej anioł, zbudził 
ją i zaprowadził do nowicjackiej ka-
plicy. Tam zjawiła się jej Matka Boża, 
skarżyła się na publiczne łamanie 
przykazań, zapowiedziała kary, jakie 
spadną na Francję i zachęciła Kata-
rzynę do modlitwy i uczynków po-
kutnych. 

W nocy z dnia 26 na 27 
listopada tego samego roku ten sam 
anioł w podobny sposób obudził św. 
Katarzynę i wprowadził ją do kaplicy. 
ńwięta ujrzała Najśw. Maryję Pannę 
stojącą na kuli ziemskiej, depcącą 
stopą łeb piekielnego węża. W rękach 
trzymała kulę ziemską, jakby ją 
chciała ofiarować Panu Bogu. 
Równocześnie ńwięta usłyszała głos: 
"Kula, którą widzisz, przedstawia cały 
świat i każdą osobę z osobna". 
Niebawem obraz zmienił się. Matka 
Boża miała ręce szeroko rozwarte  
i spuszczone do dołu, a z Jej dłoni 
wytryskały strumienie promieni. 
Usłyszała ponownie głos: "Te 
promienie są symbolem łask, jakie 
zlewam na osoby, które Mnie o nie 
proszą". ńwięta ujrzała następnie 
literę M z wystającym z niej krzyżem, 
dokoła 12 gwiazd, a pod literą M dwa 
Serca: Jezusa i Maryi. Dokoła postaci 
Maryi z rękami rozpostartymi ujrzała 
św. Katarzyna napis: "O Maryjo bez 
grzechu poczęta, módl się za nami, 
którzy się do Ciebie uciekamy". Pod 
koniec tego objawienia Katarzyna 

Spokojnych, zdrowych , radosnych Świąt  
Bożego Narodzenia 

spędzonych w serdecznym gronie rodzinnym 
oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku. 
Niechaj piękne Bożonarodzeniowe Święta 

niosą wszystkim betlejemski blask! 

                             Życzy 
                               Dyrekcja Przedszkola nr 18  
                               wraz z wychowankami 
 

BYĆ  APOSTOŁEM  NIEPOKALANEJ 
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otrzymała polecenie: "Postaraj się, by 
wybito medale według tego wzoru". 

ńwięta o swoim objawieniu oraz 
poleceniu zawiadomiła swojego spo-
wiednika, o. Aladela. Ten nie chciał 
sam decydować, ale poradził się arcy-
biskupa Paryża. Arcybiskup po wstęp-
nym zbadaniu sprawy orzekł, że nie 
widzi w tym nic, co by sprzeciwiało 
się nauce katolickiej. 30 czerwca 1832 
roku wybito 1500 pierwszych medali. 
Dla bardzo wielu łask zyskał on sobie 
tak wielką sławę, że mu nadano imię 
"cudownego medalika". W ciągu 10 
lat w samym tylko Paryżu wybito  
w różnych wielkościach ponad 60 mi-
lionów jego egzemplarzy. W roku 
1836 arcybiskup Paryża zarządził 
kanoniczne zbadanie objawień oraz 
łask, jakie wierni otrzymali przez 
cudowny medalik. Raport komisji 
stwierdził wiarygodność tak objawień, 
jak i cudów. Wtedy biskup wydał 
oficjalną aprobatę. 

Cudowny Medalik Niepokalanej 

nie był pierwszą w dziejach Kościoła 
katolickiego tego rodzaju formą czci 
Matki Bożej. Znaleziono już z wieku 
IV dwa medaliony z wizerunkiem 
Matki Bożej. Papieże w wiekach 
średnich podobne medale błogosławili 
i rozdzielali pomiędzy wiernych. 
Papież św. Pius V w 1566 roku 
udzielił nawet odpustu zupełnego dla 
tych, którzy będą go nosić. Z czasem 
jednak przestano je nosić. Cudowny 
medalik zapoczątkował ten chwalebny 
zwyczaj na nowo, a ponieważ 
współczesne medaliki są małe i bar-
dzo lekkie, dlatego wiele osób bardzo 
chętnie je nosi. Nazwę "cudowny 
medalik" zatwierdziła Stolica ńwięta, 
a papież Leon XIII dekretem z dnia 23 
lipca 1894 roku zezwolił na coroczne 
obchodzenie święta Objawienia Cu-
downego Medalika (dnia 27 listo-
pada). Mimo sławy tych objawień 
Katarzyna pozostała cicha i nieznana. 
Nie uczyniła bowiem ze swego obja-
wienia sprawy publicznej - powie-
działa o nim jedynie swojemu spo-

wiednikowi. W 1831 r. Katarzyna 
znalazła się w hospicjum przy ulicy 
Picpus i tam w ukryciu dokończyła 
swego skromnego życia, wypełnio-
nego uciążliwymi posługami około 
starców. Zmarła 31 grudnia 1876 r. 
Ciało ńwiętej spoczywa w kaplicy 
nowicjatu w domu macierzystym 
sióstr w Paryżu. W 24 lata po obja-
wieniu się medalika Niepokalanej 
papież Pius IX ogłosił dogmat Niepo-
kalanego Poczęcia Maryi (1854), a w 
4 lata potem Matka Boża objawiła się 
jako Niepokalane Poczęcie św. Ber-
nadetcie (1858). Beatyfikacji Kata-
rzyny dokonał papież Pius XI 28 maja 
1933 roku, a do chwały świętych 
wyniósł ją papież Pius XII w 1947 
roku. 

Wszystko z Niepokalaną! 
   

Opracował Ks. Ireneusz 
     
  

 
 
 
 

 
W oczekiwaniu na Boże 

Narodzenie. 
Oczekiwanie na narodzenie się 

dziecka to dla rodziców piękny czas. 
Jestem ojcem, ale jeszcze tego nie 
czuję. Nie mogę dotknąć, przytulić to 
małe, ale jakże wspaniałe moje 
dziecko. Gdy sięgam pamięcią do 
narodzin naszych dzieci to nie pa-
miętam nic tylko ogromną radość - 
byłem szczęśliwy. Bóg obdarował nas 
- małżonków uczestnictwem w dziele 
stworzenia nowego człowieka. Mogli-
śmy powołać je do życia, a Bóg obda-
rzył każde duszą nieśmiertelną. Towa-
rzyszy nam świadomość, że nasze 
macierzyństwo i ojcostwo pochodzi 
od Boga i w Nim ma sens. Moją żonę 
jak i każdą mamę Bóg wyposażył w 
instynkt macierzyński, zaś mnie, tak 
jak każdego mężczyznę i ojca obda-
rował tak wielką  wolnością, że sami 
musimy nauczyć się być najpierw 
mężczyzną, a potem także i ojcem.  
Każdy mężczyzna dla prawidłowego 
rozwoju potrzebuję wzorca. Z per-
spektywy czasu nabrałem pewności, 

że moje ojcostwo może być dobre 
tylko wtedy, gdy jest przyjmowane na 
wzór Bożego ojcostwa, pełnego miło-
ści i miłosierdzia, ale i sprawiedliwo-
ści. Wiem, że odwzajemniona miłość 
mojej żony dopełnia mnie jako męż-
czyznę, umacnia w byciu ojcem, a 
nieustanna formacja w kierunku 
świętości mi w tym pomaga. To na 
modlitwie – tym czasie spotkania z 
Bogiem Ojcem - tworzy się więź, 
dzięki której staję się lepszym ojcem. 
To u źródła miłości moje ojcostwo 
dojrzewa. Praktykując modlitwę we-
wnętrzną, każdy mężczyzna uzyskuje 
szlachetność i czystość serca nie-
zbędną by być dobrym ojcem dla 
swych dzieci. Bóg powierzył nam 
dziecko, abyśmy się nim opiekowali, 
kształtowali, byśmy byli rzecznikami 
Bożych interesów w tym dziecku, 
póki nie wyrośnie i nie przejmie cał-
kowitej odpowiedzialności za swoje 
życie i będzie zdolne samodzielnie 
dokonywać wyborów pomiędzy do-
brem, a złem. Nasza postawa dobroci 
wobec dziecka jest niezbędna dla jego 
prawidłowego rozwoju.  

Coroczne oczekiwanie na Boże 
Narodzenie jest przypomnieniem 
tamtego oczekiwania na narodzenie 
się naszych dzieci. Jest przeżywaniem 
tego na nowo w wymiarze Bożego 
planu zbawienia człowieka. To dzięki 
miłości Boga Ojca rodzi się Syn – 
Słowo Wcielone, który przez swoją 
mękę i śmierć otwiera niebo dla każ-
dego z nas. Czy jestem zdolny przyjąć 
tę miłość Stwórcy i odpowiedzieć na 
nią moją ojcowską miłością do powie-
rzonych mi dzieci? Czy ochraniam je, 
otaczam opieką i szacunkiem? Czy 
prowadzę je do Chrystusa obecnego w 
sakramentach Kościoła, czy w mojej 
nieustannej modlitwie zawierzam je 
Bogu Ojcu?. Każdego dnia, gdy mogę 
odpowiedzieć twierdząco na te pyta-
nia, to staję się „bardziej ojcem”,  
a moje ojcowskie błogosławieństwo 
jest ich umocnieniem.  
     
  Piotr z Bernadką  

 
 

Equipes Notre - Dame  - 
ruch  duchowości  małżeńskiej 
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Zanim opiszemy jak wy-
glądało nasze świętowanie 
przypomnijmy postać na-
szego Patrona i jego życio-
rys. 

ńwięty Tarsycjusz miał być 
akolitą Kościoła Rzymskiego. Jest to 
jedno ze święceń niższych, które daje 
prawo klerykom Kościoła Rzymsko-
Katolickiego usługiwania do Mszy 
ńwiętej - a więc do zaszczytnej funk-
cji, którą obecnie pełnią ministranci. 
Nie znamy bliżej daty jego śmierci. 
Przypuszcza się, że św. Tarsycjusz 
poniósł śmierć męczeńską za pano-
wania cesarza Decjusza (lata 249-251 
po narodzeniu Chrystusa). Było to 
jedno z najkrwawszych prześladowań. 
Chrześcijanie chętnie ginęli za Chry-
stusa, ale ich największym pragnie-
niem było, by mogli na drogę do 
wieczności posilić się Chlebem Eu-
charystii. Zanoszono im przeto pota-
jemnie Komunię św. do więzień. 
Gorliwością w obsługiwaniu świętych 
męczenników wyróżniał się św. Tar-
sycjusz. Dnia pewnego, kiedy jak 
zwykle niósł na sercu Wiatyk do wię-
zienia, napotkał swoich rówieśników 
bawiących się na jednym z licznych 
placów rzymskich. Pogańscy chłopcy 
zaczęli wołać Tarsycjusza, by się do 
nich przyłączył. On zaczął uciekać 
przed nimi. Zaczęli go gonić. Kiedy 
zaś spostrzegli, że coś przyciska do 
piersi, chcieli zobaczyć, co niesie  
i siłą mu to wydrzeć. Bohaterski chło-
piec bronił swego skarbu. Wówczas 
zgraja przewróciła go na ziemię, za-
częli go kopać i bić, rzucać nań ka-
mieniami. Dopiero przypadkowo 
przechodzący żołnierz, także chrze-
ścijanin, miał chłopca uwolnić i bandę 
rozegnać. Zaniósł Tarsycjusza do 
domu, gdzie ten niebawem zmarł. 
Najświętszy Sakrament ze czcią od-
niesiono do kapłana katolickiego. 
Ciało ńwiętego zostało pogrzebane na 
cmentarzu św. Kaliksta obok szcząt-
ków papieża św. Stefana I, który  
w kilka lat po nim poniósł śmierć mę-
czeńską (257 r.). Papież św. Damazy I 
męczeństwo św. Tarsycjusza opisał 
wierszem. W 1675 roku relikwie 
ńwiętego przeniesiono z Rzymu do 
Neapolu, gdzie spoczywają w bazy-
lice św. Dominika w osobnej kaplicy. 
W tymże ołtarzu znajduje się krzyż, 

z którego Pan Jezus miał przemówić 
do św. Tomasza z Akwinu: "Dobrze  
o Mnie napisałeś, Tomaszu. Jaką na-
grodę chcesz za to otrzymać?" Na to 
miał odpowiedzieć św. Tomasz: 
"Chcę tylko Ciebie, Panie, i nic wię-
cej!" Trumienka z częścią relikwii św. 
Tarsycjusza jest także w salezjańskim 
kolegium w Rzymie przy Via Appia 
Antica. We Włoszech ńwięty nasz 
cieszy się czcią szczególną, jako pa-
tron kółek eucharystycznych, czy tak 
zwanych "Kółek małego kleru". 

ńwięty był także na początku naszego 
wieku patronem kandydatów do Wło-
skiej Młodzieży Akcji Katolickiej.  
W Polsce jest on znany przede 
wszystkim, jako patron ministrantów. 
W 1939 roku architekt Rossi wystawił 
ku czci św. Tarsycjusza w Rzymie 
piękną świątynię. W słynnym na cały 
świat muzeum w Luwrze można po-
dziwiać przepiękną rzeźbę, przedsta-
wiającą świętego młodzieńca w chwili 
jego męczeńskiej śmierci, dzieło  
A. Falguiere. Jednak najszczególniej-
sze nabożeństwo do św. Tarsycjusza 
miał głośny kardynał angielski, Wi-
seman, który ńwiętemu poświecił 
osobny utwór poetycki: "Fabiola", 
napisany w 1855 roku. 

Ze względu na to wspomnienie 
ministranci obchodzili swoje święto  
w sobotę 21 listopada 2009 r. Rozpo-
częliśmy od Mszy św. sprawowanej  
o godz. 15.30. Wzorowo przygoto-
wana liturgia i imponująca asysta 
zrobiły wrażenie na wszystkich, któ-
rzy przybyli do świątyni by cieszyć 
się razem z nami. W czasie Mszy św. 

Ksiądz Proboszcz Krzysztof Błotko 
włączył do grona ministranckiego 11 
nowych kandydatów, po modlitwie 
nastąpiło symboliczne nałożenie koł-
nierza. Oto nazwiska nowych mini-
strantów: Brzęczek Szymon, Harnasz 
Bartłomiej, Kuczera Szymon, 
Mortka Mikołaj, Paszek Dawid, 
Piontek Szymon, Rosiński Szymon, 
Sobik Dawid, Stajer Karol, Stajer 
Oskar, Tkocz Piotr. Sześciu zaś 
ministrantów, którzy opuścili mury 
Szkoły Podstawowej i przeszli do 
Gimnazjum otrzymali alby – białe 
długie szaty przepasane cingulum 
(sznurem) oto ich nazwiska: 
Barczyszyn Paweł, Janyga Jakub, 
Kowalczyk Marceli, Krawczyk 
Łukasz, Szmajduch Michał, Zimoń-
czyk Marcin. Po Mszy radosne spo-
tkanie odbyło się w Domu Parafial-
nym przy stole zapełnionym słodko-
ściami. Obok ministrantów zasiedli, 
rodzice nowo ustanowionych, byli 
ministranci a także inni kapłani naszej 
parafii. Spotkanie zostało urozma-
icone nie tylko wspólnymi rozmo-
wami, ale także pokazem multime-
dialnym, prezentacją pobytu w Białce 
i wspaniała grą aktorską nowych ani-
matorów, którzy bawili innych przy 
perfekcyjnie przygotowanych ske-
czach. 

ńwięto Patronalne to okazja by 
podziękować wszystkim chłopcom 
tym młodszym i tym starszym za ich 
całoroczną wzorową służbę i poświę-
cenie. Dziękujemy Ks. Proboszczowi 
za wszelką życzliwość, a także ks. 
Józefowi i ks. Marcinowi. Za dobrą 
współpracę dziękujemy Panom Ko-
ścielnym: Bernardowi i Józefowi. 
Dziękuję za wielkie serce Kochanych 
Rodziców i ich wyrozumiałość. Dzię-
kuję też za cichą i bezinteresowną 
pomoc Paniom, które przygotowały 
nasze spotkanie – zwłaszcza Pani 
Torbickiej, piekły ciasta (mamy na-
szych ministrantów), uszyły stroje 
ministranckie – Pani Cichy. 

Zachęcamy by nowi chłopcy, 
zwłaszcza ci po I Komunii św. wstę-
powali w szeregi Służby Liturgicz-
nej Ołtarza. Nasze zbiórki odby-
wają się w każdą sobotę o godz. 
08.30.   

 
     Opiekun Ks. Ireneusz 

Patronalne święto ministrantów – św. Tarsycjusza 

 
św. Tarsycjusz 
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Czterech chłopców  
z szeregu naszych ministran-
tów już jesienią 2008 roku 
zakończyło kurs animatorski, 
czego znakiem zewnętrznym 
był noszony przez nich pas, 
zapinany na biodrach, odpo-
wiadający kolorem okresowi 
liturgicznemu. Po kursie 
obowiązuje jednak tak zwany 
rok próby, dany ministrant 
ma się zaprezentować jak  
z najlepszej strony, pomagać 
opiekunowi w prowadzeniu 
grup ministrantów, angażo-
wać się jeszcze bardziej  
w życie wspólnoty i parafii.  

Dopiero po uzyskaniu pozytyw-
nej opinii za rok stażu (próby) i prze-
słaniu jej na ręce archidiecezjalnego 
opiekuna służby liturgicznej Ks. Bog-

dana Kornka następuje radosna uro-
czystość ustanowienia kandydata 
animatorem wspólnot ministranckich. 

Ustanowienie to miało miejsce 
w krypcie katedry pw. Chrystusa 
Króla w Katowicach w sobotę 21 
listopada br. Do katedry przybyli 
zainteresowani (animatorzy) ich ro-
dzice, rodzeństwo, przyjaciele  
i oczywiście księża opiekunowie, któ-
rzy wraz z biskupem koncelebrowali 
Mszę św. Uroczystość ustanowienia 
rozpoczęła się konferencją dla mini-
strantów przygotowaną i wygłoszoną 
przez jednego z kleryków ńląskiego 
Seminarium, następnie rozpoczęła się 
Msza św. pod przewodnictwem  
Ks. Bp dra Gerarda Bernackiego. Po 
homilii nastąpił obrzęd błogosławień-
stwa i ustanowienia nowych animato-
rów. Łącznie liczba to 77 ministran-
tów z 38 parafii naszej archidiecezji, 
a na rok formacji do grona kandyda-

tów zostało włączonych 98 mini-
strantów z 46 parafii. Te liczby są 
imponujące i obiecujące, tym bardziej 
cieszy, że właśnie wśród tych 77 aż 
czterech było z naszej wspólnoty: 
Paweł Brzęczek, Sebastian Jasiński, 
Jacek Korduła i Roman Lazar. W 
czasie ceremonii Ks. Biskup nakładał 
na piersi animatorów krzyż z wize-
runkiem Chrystusa, od tego momentu 
animatorzy oprócz pasa zakładają 
także ów krzyż - znak godności, ale  
i nowych zadań i obowiązków. Jako 
nowy opiekun ministrantów pragnę 
podziękować ks. Piotrowi 
Mrozkowi, który tak wiele uczynił, 
aby z naszego grona wyszło tylu 
animatorów. 

     
     
             Ks. Ireneusz 

 

Od początków chrześci-
jaństwa kapłani, nazywani 
najpierw apostołami, potem 
misjonarzami byli narażeni 
na utratę życia za głoszoną 
Ewangelię. Nasz region też 
ma swoich księży męczenni-
ków. Nie znamy tych naj-
wcześniejszych, ale już  
w 1363 roku został utopiony 
proboszcz z Bytomia, a jego 
wikary zmarł po próbie uto-
pienia go. Osiem lat później 
zamordowano w Raciborzu 
księdza pochodzącego z Żor. 

W roku 1390 na rozkaz ówcze-
snego księcia raciborskiego, Jana 
Żelaznego, zwanego też Katem, któ-
remu podlegał nasz region, zginął 
przez utopienie proboszcz krzyżo-
wicki, ks. Maciej. Książę był czło-
wiekiem porywczym i zwolennikiem 
swego pana lennego, króla czeskiego 
Wacława IV, tego samego, który 
skazał trzy lata później na utopienie w 
Wełtawie Jana Nepomucena, ogło-
szonego w wieku XVIII świętym. 

Razem z księdzem Maciejem 
został utopiony ks. Konrad, proboszcz 
żorski. Księża bronili publicznie praw 
i słusznej wolności Kościoła, na którą 
książę Jan nastawał. Według przekazu 
ludowego obaj księża mieli ponieść 
śmierć w Ławczoku, w dużym stawie 
na granicy trzech dawnych parafii: 
krzyżowickiej, boguszowickiej  
i żorskiej.  

Minęło zaledwie 100 lat od po-
przednich męczenników, gdy w latach 
1425 – 1433 na ńląsk najechali hu-
syci, przeciwni wierze katolickiej, 
którzy zamordowali kilku księży,  
a wśród nich księdza Walentego  
z Rybnika. 

Legenda głosi, że w tym nie-
spokojnym czasie ksiądz Walenty 
jechał na koniu z Przenajświętszym 
do umierającej kobiety w Jankowi-
cach. Kiedy spostrzegł goniących go 
husytów, schował swój Najświętszy 
Skarb w dziupli drzewa i w ten sposób 
uratował go, ale sam poniósł śmierć  
z ich ręki.  

Kiedy po jakimś czasie chciano 
ziemskie szczątki księdza przenieść 
na parafialny cmentarz w Rybniku, 
ciała nie znaleziono, ale w trakcie 

kopania wytrysnęło w tym miejscu 
źródło krystalicznej wody. Ludzie 
uznali je za cudowne i zaczęli licznie 
odwiedzać, i nazwali gwarowo – Stu-
dzionką.  

Po latach od męczeńskiej 
śmierci księdza Walentego, pastusz-
kowie pasący na górce kozy, zauwa-
żyli nad dziuplą jednego z drzew tam 
rosnących dziwną jasność. (Według 
innej wersji, nad dziuplą miał się 
unosić silny rój pszczół, nie dopusz-
czając nikogo do tego miejsca).  
W dziupli znaleziono bursę  
z nietkniętą hostią. W tym miejscu 
wybudowano potem kościół, bowiem 
powiązano fakt znalezienia hostii  
z męczeńską śmiercią księdza.  

W roku 1618 nastała wojna 30-
letnia, zwana wojną religijną, pusto-
sząca tutejsze wsie. W tym czasie żył, 
działał i zginął za przywiązanie do 
swojej wiary ks. Jan Sarkander z Go-
leszowa. W mieście tym bardzo dużo 
zwolenników zdobyła wiara luterań-
ska. Z powodu wrogości innowierców   
Sarkander za radą swoich parafian 
opuścił Goleszów. Po czterotygo-
dniowym pobycie w Częstochowie 
udał się do Rybnika. Tu i w okolicy, 

MAMY CZTERECH NOWYCH ANIMATORÓW! 

Oddali życie jako kapłani 

mailto:nastawał.W@edług
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może też w Boguszowicach głosił 
słowo Boże, gdzie tylko mógł, niósł 
katolikom pocieszenie, dodawał otu-
chy wahającym się w wierze, przy-
woływał błądzących i dawał posłu-
chanie wszystkim, którzy przychodzili 
do niego po poradę. By oddać się  
w klasztorze pobożnym ćwiczeniom 
duchowym, udał się do Krakowa.  

Powodowany jednak wewnętrz-
nym głosem wrócił w październiku 
1619 r. do położonego bliżej jego 
parafii Rybnika i poświęcił się znów 
pracy duszpasterskiej. W końcu nie 
mógł się jednak oprzeć pokusie zoba-
czenia swoich Owieczek. Udał się do 
Goleszowa i jako heroiczny wy-
znawca wiary katolickiej i stróż ta-
jemnicy spowiedzi poniósł 17 marca 
1620 r. w Ołomuńcu śmierć męczeń-
ską. 

To, co spotkało tutejszą ludność 
w latach 1846 – 1848 trudno sobie 
wyobrazić. Nadszedł straszny okres 
głodu. Przez dwa kolejne lata 1847  
i 48 roku nie obrodziły ziemniaki, nie 
tylko w Boguszowicach, ale w całym 
powiecie rybnickim i pszczyńskim. Po 
prostu prawie wszystkie ziemniaki 
wygniły z zimna panującego w tych 
latach w czerwcu. Ludzie, zwłaszcza 
ci biedniejsi, których ziemniaki były 
głównym pożywieniem, zaczęli gło-
dować. Jedli wygrzebywane z pól 
różne korzenie, zwłaszcza perzu  
i gotowali z nich zupy. Liście ognichy 
– popularnego chwastu przyrządzali 
jak kapustę, a z jej nasion zmielonych 
na żarnach piekli placki, a z kory 
drzew - chleb. Jak i tego zabrakło, 
próbowali jeść trawę i nadgniłe ziem-
niaki, byleby zapełnić czymś żołądek. 
Z tego zapadali na tyfus głodowy. Dla 
wielu skończyło się to tragicznie.  
W roku 1848 tyfus zabrał jedną dzie-
wiątą parafian boguszowickich. Dzień 
w dzień przez wieś przechodziły kon-
dukty pogrzebowe ludzi umarłych  
z głodu i tyfusu głodowego przywle-
czonego tu z Austrii. W Gotartowi-
cach głodująca rodzina zjadła wyko-
panego z ziemi zdechłego konia. Ta-
kie odżywianie nie mogło ujść bez-
karnie. W Rybniku znaleziono 11 
trupów ludzi zmarłych z głodu. Nie 
zamykały się drzwi przed otępionymi 
żebrakami, chodzącymi jak mumie, 
nie potrafiącymi nawet wydawać 
głosu. 

Wtedy zmarł ks. proboszcz bo-
guszowicki Karol Markefka i to  
w wieku 37 lat po 5-letnim tutejszym 
pasterzowaniu. Przedtem dzielił się  

z głodującymi tym, co miał, chorym – 
umierającym udzielał ostatniego sa-
kramentu i pocieszenia duchowego. 
Podzielił los dwóch innych księży 
archiprezbiteriatu  żorskiego, Fessera 
z Żor i Grosseka ze Studzienki, którzy 
zarazili się śmiertelnie tyfusem. 

Wielu księży zamordowano  
w czasie okupacji. To spotkało też ks. 
prof. Franciszka Harazima urodzo-
nego w 1885r. w Osinach, w ówcze-
snej parafii krzyżowickiej, dziś Sługi 
Bożego. Zginął w 1941 r. Oto jak 
pisze o jego śmierci jego krajan ks. 
Alfons Chmiel: „Pierwszą ofiarą tego 
popołudnia na żwirowisku przy obo-
zie koncentracyjnym w Auschwitz był 
ks. Franciszek Harazim, prof. semina-
rium salezjańskiego w Krakowie, syn 
ziemi śląskiej, gorliwy, pracowity 
kapłan. Chorował na serce, toteż 
każdy wysiłek fizyczny odczuwał 
bardzo boleśnie. Często przystawał 
przy pracy i to stało się powodem, że 
kapo zainteresował się nim bliżej. 
Zmienił taktykę swych tortur, gdyż do 
męczarni fizycznych dołączył mę-
czarnie duchowe. Bił księdza grubą 
żerdzią, kopał, spychał z naładowaną 
taczką w dół. Po jednym takim ze-
pchnięciu ks. Franciszek nie mógł już 
wydostać się na wierzch, gdyż miał 
połamane ręce i nogi. Kapo zszedł do 
niego na dół i przewrócił go na 
wznak. Potem zaczął monolog reli-
gijny: „Jeśli wierzysz w Boga, czemu 
ci nie pomoże? Ja chcę Go tu widzieć, 
chcę widzieć cud. Bogiem to jestem 
ja! To ja mogę cię zabić lub darować 
ci życie.” Po chwili podszedł do pra-
cujących księży i zapytał: „Kto z was 
zna język niemiecki?” Zgłosił się ks. 
Wybraniec. Kapo zwrócił się do 
niego: „Idź i wyspowiadaj tego nie-
bieskiego błazna. Spowiedź musi być 
głośna!” – rozkazał. Ks. Józef dał 
swojemu przyjacielowi rozgrzeszenie 
bez głośnego wyznania grzechów, za 
co został oddany w ręce blokowego  
i dotkliwie pobity. 

Kapo pozostawił walczącego ze 
śmiercią ks. Franciszka i upatrzył 
sobie nową ofiarę, czwartą tego dnia. 
Ks. Wybraniec zmarł podobną śmier-
cią cztery dni później. ńmierć mę-
czeńską w obozie koncentracyjnym 
poniósł także ks. dziekan Klimek  
z Żor. 

Czy to już koniec listy pomor-
dowanych księży z naszego regionu? 
Nie! Przecież nie tak dawno zamor-
dowano proboszcza z Ligockiej Kuźni 
i mordercy nie znaleziono. Przedtem 

strasznie pobito ks. prob. szerockiego 
Antoniego Łatko, który tylko cudem 
ostał się przy życiu.  

Wszystkim tym księżom winni-
śmy pamięć i hołd. 
 

Helena Białecka 
 
 
 
 
 
 

Przebudzenie 
* 

Ranne przebudzenie 
otwiera nam oczy 
na nasze istnienie, 

senne marzenia 
przygotowują nas 
na niespodzianki 

naszej codzienności. 
Przebudzenie to narodziny, 

codzienne otwarcie oczu 
to kolejna łaska od Boga, 

jesteśmy wybrańcami 
Bożej Miłości, by czuć 

Jej dotyk sercem, 
w naszym ziemskim życiu. 

* 
Stefania Gierłowska 

 
 
 
 

Mod l i twa  
 

Pomódlmy się w Noc Betlejemską,  
w Noc Szczęśliwego Rozwiązania,  

by wszystko się nam rozplątało,  
węzły, konflikty, powikłania.  

 
Oby się wszystkie trudne sprawy,  

porozkręcały jak supełki.  
Własne ambicje i urazy 

zaczęły śmieszyć jak kukiełki.  
 

Aby wątpiący się rozpłakał 
na cud czekając w swej kolejce.  
A Matka Boska cichych, ufnych 
jak ciepły peld wzięła na ręce.  

 
                  ks. J. Twardowski 
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W poprzednich numerach 

rozpoczęliśmy cykl artykułów, 
które zawierają informacje o 
parafii boguszowickiej zamiesz-
czane na łamach przedwojen-
nych numerów „Gościa Nie-
dzielnego”. Niniejsza publikacja 
jest kontynuacją różnych spraw, 
jakimi na początku XX wieku żyli 
mieszkańcy naszej parafii. By 
oddać klimat tamtych czasów 
zachowano ówczesny, często 
nieporadny język czasopisma. 

 
Boguszowice  

w „Gościu Niedzielnym” 
 

12.08.1934; nr 32, s. 443 — Bogu-
szowice. W niedzielę, dnia 29 lipca 
obchodziło Tow. Matek Chrześcijań-
skich w Boguszowicach piękną uro-
czystość poświęcenia sztandaru.  
W uroczystości wzięły udział wszyst-
kie związki kościelne miejscowe  
i pozamiejscowe. Uroczystość rozpo-
częła się procesją do nowego ko-
ścioła, w którym miejscowy ks. prob. 
Długaj dokonał poświęcenia sztandaru 
oraz odprawił uroczystą sumę.  
W podniosłem kazaniu ks. prob. Dłu-
gaj mówił o godnościach i obowiąz-
kach katolickiej matki – kapłanki. 
Matka zapomnieć musi o sobie  
a pamiętać w pierwszym rzędzie  
o swoich najbliższych t.j. o rodzinie,  
o dzieciach. Matki i rodzice niech nie 
poprzestaną na tem, aby dzieciom 
pozostawić w spuściźnie bogactwa 
materjalne tylko – niech przede 
wszystkiem na dzieci swoje, na 
rodzine i otoczenie zleją słowy i przy-
kładem przeobfite skarby bogactwa 
duchowego modlitwy, przekonań 
katolickich, niewzruszonych zasad 
Chrystusowych. – Po nabożeństwie 
odbył się wspólny obiad dla gości  
i rodziców chrzestnych. Uroczystemi 
nieszporami zakończono obchody 
kościelne. O godz. 16-tej odbyła się 
akademja na sali p. Kuli. Na program 
złożyły się deklamacje, występy miej-
scowego kościelnego chóru cecyljań-
skiego pod dyr. St. Rojka, tańce naro-
dowe dzieci, przemówienia oraz krót-

kie sztuki teatralne. W czasie uroczy-
stości w pięknych słowach przema-
wiali pp. poseł Grzonka i Teofil 
Froehlich z Ligockiej Kuźni. Uroczy-
stość wypadła wspaniale. Niechaj 
wrażenia błogie z tej uroczystości 
poświęcenia sztandaru matek katolic-
kich w Boguszowicach pozostaną 
długo w sercach i umysłach parafjan 
oraz gości. 

28.10.1934; nr 43, s. 601 — Ofiary. 
Zestawienie kolekt na powodzian, 
zebranych do 10 paźdz. 1934 r. 
Parafje: Bełk 20 zł, Bielsko 326,99 zł, 
Bielszowice 98,85 zł, Biertułtowy 
85,85 zł, Bieruń Nowy 36 zł, Bieruń 
Stary 32,03 zł, Bobrowniki 30,20 zł, 
Boguszowice 60 zł, Bojszowy 34,10 
zł (…). 

10.02.1935; nr 6, s. 81 — Boguszo-
wice. Tutejsze stowarzyszenia ko-
ścielne urządziły w niedzielę dnia 27 
stycznia br. na sali p. Kuli wspólną 
kolendę, na którą licznie stawili się 
parafjanie. Program obejmował wy-
stępy chóru im. Moniuszki z Ligoc-
kiej Kuźni pod dyr. T. Froehlicha, 
przedstawienie żłóbka w postaci ży-
wego obrazu przez Tow. Matek 
Chrześcijańskich, oraz jednoaktowy 
występ humorystyczny „Po kolen-
dzie”, wykonany przez Kongregację 
Marjańską. Z przemówieniem o zapo-
czątkowaniu Akcji Katolickiej wystą-
pił zastępca prezesa KSK p. Froelich. 
Końcowe przemówienie wygłosił ks. 
prob. Długaj i pieśnią „My chcemy 
Boga” zakończono ten piękny wieczór 
kolendowy, który długo pozostanie 
wszystkim w żywej pamięci.  

30.06.1935; nr 26, s. 365 — Bogu-
szowice. Nasza parafja posiada stary 
kościółek św. Wawrzyńca, pocho-
dzący z 14 – go wieku. Mimo, że w 
roku 1717 został przebudowany, nie 
mógł pomieścić wszystkich parafjan. 
To też w roku 1929 przystąpiono do 
budowy nowej świątyni Pańskiej pod 
wezwaniem Najśw. Serca Jezuso-
wego, której poświęcenia dokonał 
codopiero ks. dziekan Reginek dnia 
30 maja rb. W nowym kościele za 
staraniem naszego duszpasterza ks. 
prob. Długaja oo. Franciszkanie od-

prawili od 25 maja do 3 czerwca misje 
święte. W podniosłych kazaniach 
wzięła udział cała parafja, odnawiając 
się gruntownie duchowo. Gorliwym 
ojcom misjonarzom parafjanie z tego 
miejsca jak najserdeczniej dziękują. 
— Dnia 4 czerwca zawitał do naszej 
parafji Njprzew. ks. Biskup Sufragan 
Bromboszcz, wywołując swem przy-
byciem w sercach wszystkich ser-
deczną radość. Ks. Biskup dokonał 
wizytacji kościelnej, egzaminował 
dzieci szkolne, miał konferencje  
z naszem nauczycielstwem, a wresz-
cie udzielił przeszło 1000 osobom 
sakramentu bierzmowania. Na zakoń-
czenie pobytu w parafji parafjanie 
urządzili na cześć ks. Biskupa defi-
ladę, żegnając go gromkiemi okrzy-
kami. Niezapomniane to chwile dla 
niezmiernie wdzięcznych ks. Bisku-
powi parafjan.  

06.10.1935; nr 40, s. 554 — Bogu-
szowice. W niedzielę, dnia 13 paź-
dziernika br. obchodzi K. S. Mężów 
oddział Boguszowice poświęcenie 
sztandaru, na którą to uroczystość 
zaprasza się bratnie oddziały K. S. 
Mężów z sąsiednich parafij. Spodzie-
wamy się, że bratnie oddziały za-
szczycą nas swoją obecnością możli-
wie z sztandarem. Program jest nastę-
pujący: Godz. 9-ta: Zbiórka i przyję-
cie towarzystw oraz gości przy go-
spodzie p. Kuli. Godz. 9.45: Wymarsz 
przed probostwo po sztandar i pochód 
do nowego kościoła. Godz. 10.00: 
Poświęcenie sztandaru i uroczyste 
nabożeństwo z kazaniem. Godz. 
11.45: Powrót z kościoła na salę p. 
Kuli. Godz. 12.00: Obiad i wpisanie 
się do księgi pamiątkowej. Godz. 
13.48: Wymarsz do kościoła na uro-
czyste nieszpory. Godz. 15.00: Aka-
demja na sali p. Kuli. W czasie uro-
czystości wygłoszą referaty ks. dr 
Kominek i p. prof. Sławiński. 

17.11.1935; nr 46, s. 641 — Bogu-
szowice. (Z obchodu ńwięta Chry-
stusa Króla.)  - Wszystkie Stowarzy-
szenia kościelne ugrupowały się przy 
starym kościele, skąd wyruszono przy 
dźwiękach orkiestry do nowego ko-
ścioła. Uroczyste nabożeństwo z wy-
stawieniem Przenajświętszego odpra-
wił ks. Proboszcz: członkowie 
wszystkich Towarzystw kościelnych  
i dużo parafjan przystąpiło do Ko-
munji świętej. Po nabożeństwie od-
była się uroczysta akademja  
z bardzo pięknym programem. Pod 
koniec Tow. ńpiewu odśpiewało 

z dawnej  
prasy śląskiej (14) 
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„Rotę Chrystusa Króla” w czasie 
której wszyscy uczestnicy podnieśli 
rękę, ślubując wierność Chrystusowi 
Królowi. 

08.12.1935; nr 49, s. 681 — Składki 
na budowę Katedry Śląskiej wpła-
cone do Kurji Diecezjalnej w mie-
siącu październiku 1935 r. Parafje: 
Bełk 4 zł, Bielsko 25 zł, Bielszowice 
40,50 zł, Bieruń Nowy 5 zł, Bieruń 
Stary 34,38 zł, Bobrowniki 1,92 zł, 
Boguszowice 1,50 zł, Brzesce 5 zł, 
Brzezie 2 zł, Brzeziny ńl. 8 zł, Buja-
ków 5 zł, Chorzów II św. Barbary 20 
zł, (…). 

16.02.1936; nr 7, s. 93 — Wieczna 
adoracja. 16. II. dzienna: Bogucice; 
nocna: Szpital miejski, SS. Służ. 17. 

II. dzienna: Katowice NMP; nocna: 
Panewnik, SS. Służebniczki. 18. II. 
dzienna: Sadów; nocna: Dąbrówka 
Mała. 19. II. dzienna: Dołki, par. 
Kamień; nocna: Rybnik, OO. Słowa 
B. 20. II. dzienna: Brzeziny ńl.; 
nocna: Lubliniec. 21. II. dzienna: 
Boguszowice; nocna: Bielsko, SS. 
Szkolne. 22. II. dzienna: Nowa Wieś; 
nocna: Kraków, Seminarjum ńląskie. 
17.05.1936; nr 20, s. 285 — 
Boguszowice. W drugie święto 
Wielkanocne obchodziliśmy  
w naszym nowym kościele piękną 
uroczystość, albowiem została 
poświęcona nowa ambona 
ufundowana przez robotników  
i robotnice w hucie „Silesia”, tych, co 
należą do parafji Boguszowskiej. — 

Fundatorzy postanowili ofiarować  
1 procent miesięcznego zarobku tak 
długo aż zostaną pokryte koszta nowej 
ambony. Ambona wykonana została 
bardzo pięknie przez artystę-
rzeźbiarza p. Alojzego ś dziebłę  
z Pawłowic i złotnika p. Ludwika 
Bandla z Pszczyny. Po poświęceniu 
ambony nasz Przew. ks. Proboszcz 
wygłosił z niej pierwsze kazanie, 
które niejednego słuchacza wzruszyło 
do łez. Na tej drodze należy się Szan. 
Fundatorom jak najserdeczniejsze 
podziękowanie. Parafjanin. 
 
 

Mieczysław Kula 
 

 

„Ta nasza dzielnica 
tak piykno je, 
nie zdradza ją nigdy 
uwierzcie mie. 
Ta nasza dzielnica 
tak piykno je 
zawsze z nią byda, na dobre i złe …” 
 

tak wyśpiewały I miejsce koleżanki z Koła Gospodyń 
Wiejskich z Gotartowic na III Miejskim Turnieju Kół 
Gospodyń Wiejskich w Rybniku. 

W tym roku turniej odbył się 6 grudnia w remizie 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Gotartowicach, a całość 
imprezy przygotowało i funkcję gospodarza pełniło nasze 
koło. Do rywalizacji przystąpiły cztery koła: z Ligoty, 
Kłokocina, Ochojca i Gotartowic. Oceniane były cztery 
konkurencje: 

1. Moja miejscowość w piosence. 
2. CV – przyjęcie do pracy – kabaret. 
3. Obrzędy. 

4. Najsmaczniejszy deser. 
Wszystkie konkurencje odbywały się z poczuciem 

humoru, na wesoło w gwarze śląskiej. Przy gromkim 
aplauzie publiczności i w ocenie jury I miejsce zdobyło 
podobnie jak w ubiegłym roku gotartowickie koło, które 16 
stycznia będzie reprezentować Rybnik na V Powiatowym 
Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich. Wszystkich miłośników 
folkloru śląskiego, którzy pragną kibicować naszym 
gospodyniom, zapraszamy do Rybnickiego Centrum 
Kultury 16 stycznia 2010 r. na godz. 15.00.  

Przy tej okazji pragniemy podziękować Pani Elżbiecie 
Żelawskiej za wszelką pomoc i zaangażowanie  
w przygotowanie programu konkursowego. 

 
                           Zarząd KGW Gotartowice 

 
Poniżej podajemy fragmenty tekstu nagrodzonej piosenki  
o Gotartowicach, którego autorkami są członkinie koła  
z Gotartowic oraz przepis na zwycięski deser. 

Na mel. „Przez ta gotartowsko wieś” 
Nasza gotartowsko wieś 
od Gotharda zwano je 
siedym wiekow tymu 
pora chałup było 
z rolnictwa sie ty żyło. 
 
Mieli my zomeczek 
pona i służebnice 
ludzie fest robiyli 
na pański chodzili 
i tak sie tu tropili 
 
Kacper huta zbudowoł 
ludzi do ni przijmowoł 
teroz pozwolniali 
roboty nie dali 
ciężko żyć nom sie bydzie. 

na mel. „Jak długo na Wawelu” 
Lotnisko postawiyli 
Fligry nom lokajom 
Jak najpiękniejsze ptoki 
Nad nami furgajom 

Ref.  Dużo już lot minęło 
 Lotnisku miano dali 
 Imienia Buchalikow 
 Harcyrzy nazwali. 
Mieli my staro szkoła 
Nowo postawiyli 
W starej zrobili przedszkole 
Dobrze pomyśleli 

Ref.  Dzieci sie dobrze mojom 
 Na komputerach grajom 
 Na wszystkich tyż konkursach 
 Pierwszyństwo zbiyrajom 

Sukces Koła Gospodyń z Gotartowic 
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na mel. „Szumi dokoła las” 
Z Gotartowic koło 
już długo istnieje 
za niedługo leci 
za niedługo leci  
wielko gala bydzie. 
 
My som chyntne baby 
do kożdej roboty 
w zegrodce, na polu 
w zegrodce, na polu 
i w społecznej pracy. 
 
Mieli my też gmina 
kiero nom zabrali 
teroz nos dzielnicom 

teroz nos dzielnicom 
Rybnika nazwali. 
 
Fantazja truskawkowa: 
Składniki: 
1 kg truskawek mrożonych 
6 łyżek cukru 
6 łyżek mąki ziemniaczanej 
kostka masła 
2 galaretki czerwone (truskawkowe) 
1 paczka biszkoptów, owoce lici 
 
Sposób przygotowania: 
1. Truskawki zagotować z cu-

krem. Mąkę ziemniaczaną roz-
prowadzić w niewielkiej ilości 

wody, wlać do gotujących się tru-
skawek i zagotować jednocześnie 
mieszając. Gotową masę ostu-
dzić. 

2. Ugotować galaretkę i dopro-
wadzić do stężenia. 

3. Utrzeć masło i dodawać stop-
niowo, małymi porcjami ugoto-
wany kisiel. 

4. Do naczynia przekładamy na 
przemian gotowy krem, ukła-
damy biszkopty i galaretkę po-
krojoną w kostkę oraz owoce. 

SMACZNEGO!!! 
 

Przed nami ostatnie dni 
roku 2009, czas posumowań  
i refleksji, czas wyciągania 
wniosków. Sportowcy liczą 
wtedy sukcesy i liczą prze-
grane. Nie inaczej dzieje się 
w Klubie Sportowym  
„U Walka” Gotartowice. Mie-
siące pracy, treningów i roz-
grywek już za nimi. Co działo 
się w mijającym roku? 

W sekcji piłki nożnej 
trampkarze starsi z rocznika 1995/96 
startujący w grupie B-2 w sezonie 
2009/2010 zajmują piąte miejsce  
z dorobkiem 13 punktów. Na uwagę 
zasługuje 3 miejsce młodych piłkarzy 
w X Turnieju im. Edwarda 
Jankowskiego, który odbył się w 
Chwałowicach. Aktualnie drużyna 
liczy 24 zawodników. Treningi 

chłopców prowadzi instruktor piłki 
nożnej mgr Adam Adamczyk. 

Kolejna sekcja Klubu, która 
może się poszczycić osiągnięciami  
w tym roku, to sekcja skata sporto-
wego. Jej członkowie uczestniczą  
w rozgrywkach ligi okręgowej – ten 
sezon zamknęli plasując się na piątym 
miejscu.  

Klub organizuje również tur-
nieje okolicznościowe. Oto imprezy 
sportowe, które miały miejsce ostat-
nio: 

1) 10.11.2009 - Turniej Skata 
Sportowego o Puchar Przewo- 
dniczącego Rady Dzielnicy; 

2) 21.11.2009 – Turniej Tenisa 
Stołowego o Puchar Przewo-
dniczącego Rady Dzielnicy 
Gotartowice; 

3) 02.12.2009 – Barbórkowy Tur-
niej Skata Sportowego.  

Działalność Klubu skupia się 
przede wszystkim na kształtowaniu 
charakterów młodego pokolenia  
i kultywowaniu tradycji, a wychowa-
nie poprzez sport i propagowanie go 
wydaje się być dobrym pomysłem, 
wartym naśladowania. 

Opiekunem i organizatorem 
większości działań Klubu jest jego 
założyciel i wieloletni prezes pan 
Walenty Stajer, którego zaangażowa-
nie zostało docenione, bowiem 12 
grudnia tego roku na uroczystej gali w 
Katowicach otrzymał Srebrną Od-
znakę Zarządu Polskiego Związku 
Skata Sportowego.  

Życzymy i tym młodszym, i tym 
starszym pasjonatom sportu wielu 
sukcesów w nadchodzącym 2010 
roku.   
 
 
 

Anna Stajer 
 

            Jak co roku 4 grudnia w naszej szkole 
zorganizowano uroczystą akademię z okazji 
Dnia Górnika. Patronat nad barbórką objął 
tradycyjnie Prezydent Miasta Rybnika - Adam 
Fudali.  

Oprócz naszych szanownych górników w uroczystości 
wziął udział senator RP - Tadeusz Gruszka. Nie zabrakło 
również przedstawicieli Miasta Rybnika, dyrektorów sąsied-
nich szkół, przedszkoli, Domów Kultury oraz 
przedstawicieli Rady Rodziców.  

Tegoroczna barbórka przebiegała pod hasłem „Kaj 
utopki mieszkały, jak się heksy nazywały, a kiedy górnicy 
skarbnika spotkali”.  Uczniowie naszej szkoły przypomnieli 

legendy i wierzenia mieszkańców naszego regionu. 
Usłyszeliśmy w gwarze śląskiej bajkę o królewnie  
i krasnoludkach. 

Podziwiano również tańce śląskie, słuchano śląskich 
piosenek. Młodzi artyści z 16- stki prezentowali swoje 
zdolności i talenty. 

Nie zabrakło śląskiego kołocza, chleba ze smalcem  
i kiszonych ogórków. 

Dziękujemy wszystkim przybyłym gościom, 
szczególnie górnikom i ich małżonkom. 

I chociaż w podręcznikach nie ma już wierszy  
o górnikach, piosenek o ńląsku, a w telewizji tylko pokazuje 
się migawki z uroczystości barbórkowych, to w naszej 
szkole ten dzień jest wielkim świętem. My kultywujemy 
tradycje naszego regionu i już teraz zapraszamy wszystkich 
na Barbórkę w przyszłym roku. 

                                           Dyrekcja  SP 16 

Klub Sportowy z Gotartowic – podsumowanie 
mijającego roku 

 

Barbórka w SP 16 
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Odwiedziny  
Duszpasterskie 

2009/2010 
(kolęda poświąteczna) 

27. 12. 2009 r. – niedziela – godz. 14.00 
1 kapłan – ul. Szybowcowa od końca 
2 kapłan – ul. Szybowcowa od początku 

 
28. 12. 2009 r. – poniedziałek – godz. 10.00  

1 kapłan – ul. Jutrzenki od końca 
2 kapłan – ul. Jutrzenki od początku 

 
29. 12. 2009 r. – wtorek – godz. 10.00 

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

 
30. 12. 2009 r. – środa – godz. 10.00 

1 kapłan – ul. Boguszowicka parzyste od Ligoty 
                  oraz Łukasiewicza i Brzeziny Miejskie 
2 kapłan – od pani Leokadii Tymich (128)  

                             do spotkania w kierunku Raszowca 
3 kapłan – ul. Boguszowicka parzyste od cmentarza 

 
02. 01. 2010 r. – sobota – godz. 10.00 

 

1 kapłan – ul. Kłokocińska parz. od początku 
2 kapłan – ul. Kłokocińska parz. od końca i Zadumy 
3 kapłan – ul. Kłokocińska niep. od końca 

 
03. 01. 2010 r. – niedziela – godz. 14.00 

 

1 kapłan – ul. Nowomiejska parz. od końca 
2 kapłan – ul. Nowomiejska niep. od poczatku 

 
04.01.2010 r.- poniedziałek- godz.17.30 

1 kapłan – ul. ńw. Wawrzyńca oraz Strażacka  
                  niep. od początku 
2 kapłan – ul. Strażacka parz. od początku 

 
05. 01. 2010 r. – wtorek – godz. 17.30 

 

1 kapłan – ul. Sztolniowa nr 26a, 26b, 26c 
2 kapłan – ul. Sztolniowa nr 26d, 28a, 28b 
3 kapłan – ul. Strażacka niep. od początku 

 
06. 01. 2010 r. – środa – godz. 12.30 

Kolęda na probostwie. 
(Ks. Roman Chromy) 
 

07. 01. 2010 r. – czwartek – godz. 17.30 
1 kapłan – ul. Sztolniowa nr 46a, 46b, 48b 
2 kapłan – ul. Sztolniowa nr 48a, 50a, 50b 
3 kapłan – ul. Sztolniowa nr 32a, 32b, 32c 

 
 

08.01.2010 – urodziny  ks. Józefa 
 

09.01.2010 r. sobota – godz. 10.00 
 

1 kapłan – ul. Gotartowicka niep. od początku 
2 kapłan – ul. Gotartowicka niep. od końca 

 
10. 01. 2010 r. – niedziela – godz. 14.00 

1 kapłan – ul. Gotartowicka parz. od początku. 
2 kapłan – ul. Gotartowicka parz. od końca 

 
11. 01. 2010 r. – poniedziałek – godz. 15.00 

 

1 kapłan – ul. Bagnista od początku i ul. Niska 
2 kapłan – ul. Ziołowa od końca 

 
12. 01. 2010 r. – wtorek – godz. 15.00 

 

  1 kapłan – ul. Cedrowa i Cyprysowa 
                    ul. A. Krzywoń od początku 
  2 kapłan – ul. Armii Ludowej 29a, 29b 

 
13. 01. 2010 r. – środa – godz. 15.00 

 

1 kapłan – ul. Grabowa od końca 
2 kapłan – ul. Kruczkowskiego od końca 

 
14. 01. 2010 r. – czwartek – godz. 15.00 

 

1 kapłan – ul. Spacerowa od początku 
2 kapłan – ul. Spacerowa od końca 

 
16. 01. 2010 r. – sobota – od godz. 10.00 
1 kapłan – ul. Samotna od końca 
2 kapłan – ul. Zgodna od początku. 

 
17.01.2010 r. – niedziela – godz.14.00 

1 kapłan – ul. Rajska niep. od początku 
2 kapłan – ul. Rajska niep. od końca (do spotkania) 

 
18.01.2010 r.- poniedziałek – godz.15.00 
1 kapłan – ul. Sołtystwo od początku 

 
19.01.2010 r.- wtorek – godz.15.00 

1 kapłan – ul. Jaśminowa od początku 
 

20.01.2010 r.- środa- godz.15.00 
1 kapłan – ul. Jemiołowa od początku 

 
23. 01. 2010 r. – sobota – od godz. 10.00 

1 kapłan – ul. Rajska parz. od początku 
2 kapłan – ul. Rajska parz. od końca 

 3 kapłan – ul.Braci Nalazków parz. od początku 
 

24.01.2010 r. – niedziela – godz.14.00 
1 kapłan – ul. Braci Nalazków niep. od końca 
2 kapłan – ul. Braci Nalazków niep. od poczatku 
 
3 kapłan -  kolęda dodatkowa. 

 
Wszelkie uwagi (ewentualne braki)  dotyczące 

planu odwiedzin duszpasterskich prosimy 
zgłaszać w kancelarii parafialnej. 
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Intencje 
mszalne 

Niedziela – 20.12.2009r. 
7.oo +Stefania Zieleźny, Antoni i Maria Paris, rodzice 

(Got) 
8.3o +Rajmund Pytlik z okazji urodzin (Got) 
10.oo +Helena i Teodor Stajer (Got) 
11.3o Do Opatrzności Bożej z okazji 18 rocznicy urodzin 

Mateusza Mrozek z Gotartowic, z podziękowaniem 
za odebrane łaski z prośbą o dalsze oraz o dary 
Ducha ńwiętego. Te Deum 

14.3o   Chrzty i roczki: Antonina Cieślak, Szymon Szymura, 
Kamil Sitko, Duda Emilia, Mateusz Pawela 

16.oo +Arkadiusz Bednarkiewicz - od rodziców, od żony 
z synem i siostry z rodziną 

Poniedziałek – 21.12,2009r. 
6.3o     +Aniela Benisz, rodzice Maria i Emil Benisz 
17.oo    1/+Konstanty Dziewior  
 2/+Berta Kula, 1 rocznica 

Wtorek – 22.11.2009r 
6.3o      Wolna intencja 
17.oo  1/+Konstanty Motyka, żona Gertruda, Henryk 

Wilczek, Czesław Sobik, Waleska Krupa, Jadwiga 
Głąb, Emanuel Wilczek, 2 żony (Bog) 

 2/+Jadwiga i Antoni Karwot (Bog) 

Środa – 23.12.2009r 
6.3o       1/+Emil Smołka, żona Łucja, Jan Wodniok 
 2/Do Opatrzności Bożej i M.B Cudownego 

Medalika w intencji rodzin Owsięga, Maciocha, 
Mielimąka, Gerula, Ferster, Supel, z podziękowa-
niem za odebrane łaski z prośbą o dalsze. 

17.oo     1/+Robert Szymura, 7 rocznica  
 2/+Salomea i Eryk Konsek 

Czwartek – 24.12.2009r 
7.oo       1/+Emil Klaja, 11 rocznica (Bog) 
 2/+Robert i Zofia Pierchała, Jan i Katarzyna 

Wolny, za zm. z rodzin Pierchała i Wolny (Bog) 
 3/+Gertruda Groborz, mąż Antoni 
 4/+Wilhelm Zimończyk, żona Zofia, Sabina i Jan 

Paluch, Stefan i Florentyna Walecki, Ciućka 
Wincenty, za zmarłych z rodziny 

24.oo   Za parafian 

Piątek – 25.12.2009r 
7.oo      Za parafian 
8.3o     +Augustyna Kula, Bolesław mąż 
10.oo    Do Opatrzności Bożej z okazji 18 rocznicy urodzin 

Bartłomieja Muras z Gotarttowic, z podziękowa-
niem za odebrane łaski z prośbą o dalsze. 

11.3o   Do Opatrzności Bożej z okazji 18 rocznicy urodzin 
Mateusz Kaczmarczyk z Gotartowic, z podzięko-
waniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze 

16.oo    Wolna intencja 

Sobota - 26.12.2009r 
7.oo    Za parafian 
8.3o    +Edward Kula z okazji urodzin (Got) 
10.oo  +Halina Matras, Zbigniew Kłaczek, Marek Motyka 
11.3o  Do Opatrzności Bożej z okazji 50 lat małżeństwa 

Krystyny i Bernarda Janda z Boguszowic oraz  
w intencji dzieci z rodzinami. Te Deum 

16.oo  +Benedykt Liszka, 8 rocznica (Bog) 

Niedziela – 27.12.2009r 
7.oo    Za parafian 
8.30    +Emil i Łucja Babilas, syn Walenty, Stefan i Anna 

Dyczka 
10.oo  1/Do Opatrzności Bożej z okazji 25 lat małżeństwa 

Lidii i Waldemara Raszka z Gotartowic, z podzię-
kowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze.  
Te Deum 

 2/Z okazji urodzin w pewnej intencji 
11.3o  +Stefania Pławecka, 30 rocznica, mąż Piotr, córka 

Rozalia, syn Jan 
16.oo  Do Opatrzności Bożej z okazji urodzin Heleny 

Zniszczoł z Boguszowic, z podziękowaniem  
za odebrane łaski z prośbą o dalsze 

Poniedziałek – 28.12.2009r 
7.oo  1/+Roman Ochojski, żona Berta, pokrewieństwo 

(Rasz) 
  2/+Leon Tokarski, żona Aniela, syn Zbigniew, 

córka Teresa 
17.oo   1/+Brunon Konsek, rodziców 
 2/+Józef Mandel, Zofia żona, Franciszka Mandel, 

Józef syn, Maria Skupień i Alojzy mąż 

Wtorek – 29.12.2009r 
7.oo 1/+Franciszek Kucz, żona Wincenta, Zenon 

Lewandowski 
             2/Do Opatrzności Bożej z okazji rocznicy ślubu 

Agnieszki i Pawła Szydłowski oraz o Boże  
błogosławieństwo dla wnuka Igora, z podzięko-
waniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze. 

12.oo    ńlub: Bożena Herbst – Marcin Gawroński 
17.oo  1/+Stanisław Skiba, 1 rocznica, Marzena Skiba  

5 rocznica (Got) 
 2/+Jadwiga Cyrulik,7 rocznica 

Środa – 30.12.2009r 
7.oo    1/+Józef Riemel 
           2/+Józef Mandel, 2 żony, Józef syn, córka Maria, 

mąż Alojzy, Konstanty Liszka, Anna żona, Roman 
syn 

17.oo    1/+Tomasz Ignacek 
 2/+Janusz Kubański 

Czwartek – 31.12.2009r 
7.oo Kapłańska zamawia Raszowiec 
17.oo     Za parafian 
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Piątek – 01.01.2010r. 
7.oo Za parafian  
8.3o Intencja wolna 
10.oo Intencja wolna 
11.3o +Helena Studnik 5 rocznica  
16.oo +Leokadia Podleśny 7 rocznica 

Sobota – 02.01.2010r. 
7.oo 1/Do Opatrzności Bożej z okazji urodzin Teresy 

Pierchała 
 2/+Gerard, Emilia i Anna Kocyba 
17.oo 1/W intencji rodziny Bulanda, za zmarłych 

Telesfor, Walentyna, Małgorzata Stokowy 
 2/+Bronisława Herman 

Niedziela– 03.01.2010r. 
7.oo +Serszyńska Grażyna 
8.3o Do Opatrzności Bożej z okazji 18 rocznicy urodzin 

Wioli Cygan, z podziękowaniem za odebrane łaski 
z prośbą o dalsze 

10.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 80 rocznicy urodzin 
Agaty Matuszczyk z Gotartowic, z podziękowa-
niem za odebrane łaski z prośbą o dalsze. Te Deum. 

11.3o Do Opatrzności Bożej i Matki Bożej 
Częstochowskiej z okazji 80 rocznicy urodzin 
Stanisława Łaszczewskiego, z podziękowaniem za 
odebrane łaski z prośbą o dalsze-od dzieci, wnuków 
i 15 prawnuków. Te Deum. 

16.oo +Łucja i Antoni Rojek 

Poniedziałek – 04.01.2010r. 
7.oo 1/+Konstanty Kuśka, żona Marta, Adolf Oślizlok, 

rodzice Zofia i Józef Oślizlok, Marta Motyka, 
Alfred Kluger, dziadków z obu stron. 

 2/+Genowefa Buchalik, rodzice Antoni i Maria, 
Józef Buchalik 

17.oo 1/+Róża Ochojska, 1 rocznica 
 2/+Franciszek Smołka, żona Irena 

Wtorek– 05.01.2010r. 
7.oo 1/+Franciszka Smyczek, 2 rocznica 
 2/+Bogdan Szurek, 30-ty dzień (Bog) 
17.oo 1/+Elżbieta Tarnawska 
 2/+Franciszek i Maria Motyka, 2 synów, córka 

Janina, Kinga i Wiesław Gacek 

Środa – 06.01.2010r. 
7.oo Za parafian 
10.oo +Arkadiusz Olma, Józef Waliczek, żona Berta 
15.3o +Alfred Piontek 
17.oo +Kazimierz Błoch, rodzice 

Czwartek – 07.01.2010r. I –szy czwartek 
7.oo +Roman Konsek, 25 rocznica, żona Elżbieta 
11.oo ńlub: Sabina Holona-Rafał Kuśka 
17.oo 1/+Maria Sojka, 1 rocznica 
 2/+Zofia Piksa, mąż Teofil 
 3/+Macionczyk Czesław, ojciec Jan 

 

Piątek – 08.01.2010r. I – szy piątek – kolekta 
                                                      charytatywna 

7.oo 1/+Alojzy Zniszczoł, syn Roman 
 2/+Walenty Przeliorz (Bog) 
17.oo 1/Z okazji urodzin ks. Józefa 
 2/Wotywna 

Sobota – 09.01.2010r. I – sza sobota 
7.oo 1/Wotywna za parafian 
 2/+Robert Korduła, żona Marta, 2 synów, Maria 

Maciończyk, mąż Józef 
15.3o Do Opatrzności Bożej z okazji 35 rocznicy ślubu 

Teresy i Edwarda Mandel, z podziękowaniem za 
odebrane łaski z prośbą o dalsze. Te Deum 

17.oo 1/+Emil Klaja 
 2/+Henryk Przeliorz 

Niedziela – 10.01.2010r. 
7.oo +Edward Weber, 30 rocznica, teściowie Tekla  

i Marcin Jędrysiak 
8.3o +Alojzy Kula, rodziców z obu stron 
10.oo 1/+Nowak Aniela, 4 rocznica 
 2/Do Opatrzności Bożej z okazji 18 rocznicy 

urodzin Zofii Dziwoki z Raszowca, z podzięko-
waniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze. 

11.3o Do Opatrzności Bożej z okazji 50 lat małżeństwa 
Weroniki i Brunona Stajer z Boguszowic i w 
intencji dzieci z rodzinami, z podziękowaniem za 
odebrane łaski z prośbą o dalsze. Te Deum. 

16.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 80 rocznicy urodzin 
Klaudii Kuczera, z podziękowaniem za odebrane 
łaski z prośbą o dalsze. Te Deum.  

Poniedziałek – 11.01.2010r. 
7.oo 1/+Wiesława Spałek z okazji urodzin 
 2/+Stefan Pawela 
17.oo 1/+Anna i Roman Smołka, Antoni Gajda, żona 

Aniela, Dionizy Maciończyk 
 2/+Emil Szymura, rodziców z obu stron 

Wtorek-12.01.2010r 
7.oo 1/ Intencja wolna 
 2/ Intencja wolna 
17.oo 1/+Łucja i Jadwiga Ostrzołek, mąż Józef, synowie 

Szymon i Alojzy 
 2/+Paweł Zimończyk, rodzice Emil i Maria 

Środa – 13.01.2010r. 
7.oo 1/ Intencja wolna 
 2/ Intencja wolna 
17.oo 1/+Wiesław Kusiak-od firmy Tragarz 
 2/+Sabina Hanowska, 1 rocznica 

Czwartek– 14.01.2010r. 
7.oo 1/ Intencja wolna 
 2/ Intencja wolna 
17.oo 1/+Alojzy Gruszczyk (Bog) 
 2/+Kazimierz Benisz 
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Piątek – 15.01.2010r. 
7.oo 1/+Franciszek Owsięga, żona Anna, Wawrzyniec 

Maciocha , żona Maria, Michał Baran, żona 
Franciszka, Mariusz Supel, Paweł Gerula, dusze w 
czyśćcu cierpiące 

 2/ Intencja wolna 
17.oo 1/+Jerzy Węgrzyk, 1 rocznica 
 2/+Zofia Turczyk, 1 rocznica 

Sobota-16.01.2010r. 
7.oo 1/+Janina Krupa 
 2/+Roman Cimięga, żona Stefania, córka Urszula 
12.oo ńlub: Czaińska Magdalena-Kucz Adrian 
15.45 Do Opatrzności Bożej z okazji 50 rocznicy urodzin 

Józefa Sury, z podziękowaniem za odebrane łaski  
z prośbą o dalsze. Te Deum  

17.oo 1/+Ryszard Rojek, 1 rocznica 
 2/+Bolesław Witala, 3 rocznica, żona Elżbieta 

Niedziela – 17.01.2010r. 
7.oo +Łucja Zieleźny (Got) 
8.3o +Mirosław Maciończyk z okazji urodzi 
10.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 40 lat małżeństwa 

Krystyny i Jana Szweter, z podziękowaniem za 
odebrane łaski z prośbą o dalsze. Te Deum. 

11.3o Do Opatrzności Bożej z okazji 55 lat małżeństwa 
Hildegardy i Leona Lerch oraz z okazji urodzin 
Leona. Te Deum. 

14.30 Chrzty i roczki: Paweł Swaczyna 
16.oo +Piotr Smyczek, żona Maria, Paweł Maciejończyk, 

żona Zofia 

Poniedziałek– 18.01.2010r. 
7.oo 1/+Helena i Józef Kaczmarczyk, córka Krystyna, 

rodzice Marta i Jan Konsek, córka Maria 
   2/ Intencja wolna      

17.oo    1/+Zofia Juraszczyk, 10 rocznica, mąż Antoni 
 2/+Albert Zimończyk, żona Anna, Józef Frelich, 

żona Anna, syn Antoni 

Wtorek – 19.01.2010r. 
7.oo 1/+Malina Maria, mąż Teofil, córka Helena, syn 
            Alojzy, żona Marta, syn Walenty, żona Matylda,  
            Helena Sobik, Ryszard mąż i rodziców z obu stron 
 2/+Franciszek Smyczek, 24 rocznica, rodziców z obu 
            stron, Jan Emrych, Teodor Emrych, Gertruda żona, 
            Jadwiga Gatner, mąż Paweł 
17.oo 1/+Sonia Trybuś, Alfred Konsek, Edward Trybuś,  
            23 rocznica 
 2/+Małgorzata Sobik, mąż Bolesław (Bog) 

Środa– 20.01.2010r. 
7.oo 1/+Maria Słowik, 8 rocznica, córka Janina, mąż 

Alojzy 
 2/+Adam Szydłowski, rodziców, siostra Maria, 

Leon i Marta teściowie 
17.oo 1/+Paweł Adamczyk, żona Bronisława, Roman  

i Regina Moćko, syn Norbert, Józef i Regina 
Skorupa  

 2/+Maksymilian Brych,1 rocznica 

 

Czwartek– 21.01.2010r. 
7.oo 1/+Zenon Polak 
 2/ Intencja wolna 
17.oo 1/+Piotr Nowak, 3 rocznica (Rasz) 
 2/+Maria i Henryk Szadziul, Aniela i Eryk Korduła 

Piątek – 22.01.2010r. 
7.oo 1/Za zmarłych członków Różańca w ubiegłym 

roku: Maria Sojka, Helena Nowrot, Krystyna 
Sobik, Berta Przeliorz, Genowefa Kłapczyk, 
Genowefa Buchalik, Aniela Benisz, Marta 
Szymura, Anna Kania, Berta Szmidt, Helena ńliwa 

 2/+Zofia i Robert Pierchała, za zmarłych z rodziny 
17.oo 1/+Marta Motyka, Józef mąż, Krystyna córka, 

synowa Olga, pokrewieństwo 
 2/+Małgorzata Grzybek, Rufin Grzybek, 

pokrewieństwo 

Sobota – 23.01.2010r. 
7.oo 1/+Alojzy Zimończyk, żona Augustyna, 2 synów, 

synowa, Rajmund Podleśny, Roman Podleśny, 
Marta żona, 2 zięciów, dziadków z obu stron 

 2/+Ernest Matuszczyk, 5 rocznica (Kop) 
12.oo ńlub: Joanna Ziętek-Marcin Frycz 
17.oo 1/+Katarzyna Chwastek, mąż Stefan, córka 

Krystyna z mężem, syn Tadeusz z żoną  
 2/+Jan Strzoda, żona Berta, rodziców z obu stron 

Niedziela – 24.01.2010r. 
7.oo Intencja wolna 
8.3o +Marta Kula, 2 mężów, syn Edward (Got) 
10.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 1 urodzin Kingi i 4 

urodzin Kamila Niesłańczyk, z podziękowaniem za 
odebrane łaski z prośbą o dalsze. 

11.3o +Salomea Konsek 
16.oo +Alojzy Maroszek, 1 rocznica 

Poniedziałek – 25.01.2010r. 
7.oo 1/+Zofia i Antoni Gąsior, syn Stefan i córka 

Matylda i Wiktoria 
 2/ Intencja wolna 
17.oo 1/+Gertruda Kania, mąż Jan 
 2/+Franciszka Kossak, mąż Eugeniusz 

Wtorek – 26.01.2010r. 
7.oo 1/ Intencja wolna 
 2/ Intencja wolna 
17.oo 1/+Maria Smołka,14 rocznica, mąż Franciszek (Bog) 

2/+Norbert Stajer, rodzice Helena i Alfred, Maria  
i Jan Rduch, wnuk Janusz 

Środa – 27.01.2010r. 
7.oo 1/ Intencja wolna 
 2/ Intencja wolna 
17.oo 1/Apostolat Maryjny i Akcja Katolicka 
 2/+Robert Szymura, rodziców 

Czwartek – 28.01.2010r. 
7.oo 1/ Intencja wolna 
 2/ Intencja wolna 
17.oo 1/+Tomasz Kania i Mirosław Szeliga, 4 rocznica 
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 2/+Berta Stebel,1 rocznica   

Piątek – 29.01.2010r. 
7.oo 1/+Franciszka Muras, 2 mężów 
 2/ Intencja wolna 
 3/ Intencja wolna 
17.oo MSZA WSPÓLNA: 
 +Józef Szymura w rocznicę śmierci, żona Helena, 

rodziców z obu stron, Ignacy Szewczyk 
 +Ernest Stajer 
 +Janina i Władysław Ruś, rodziców z obu stron, 

teść Józef, żona Maria (Bog) 
 +Anna Musioł, 6 rocznica (Got) 
 +Jan Gatnar, 35 rocznica, 2 żony, 2 synów Jan  

i Konstanty, zięć Rajmund (Bog) 
 +Franciszka Smyczek, mąż Emil 
 +Alojzy Rduch, 37 rocznica, żona Anna, rodziców 

z obu stron 
 +Józef Rduch, 2 rocznica, Otylia żona, syn Janusz 
 +Aniela Lubszczyk, mąż Stanisław - od wnuczki 

Jolanty z mężem i córką Antosi 
 +Zofia Matuszczyk, mąż Jan (Bog) 
 +Wiktor Papierok, rodziców z obu stroni i 

krewnych 
 +Otylia Dziwoki, 2 mężów, Eugenia córka, 

Wiesław i Stanisław zięciowie 
 +Berta Steblok, 1 rocznica, mąż Jan, rodziców z 

obu stron, Marta Kula, Alojzy Kula, Karol Kozik, 
żona Łucja, syn Eugeniusz, zmarłych z rodziny 
Chrószcz i Kozik 

 +Paweł Gajer, żona Marta, 2 córki, 2 zięciów, 
synowa Anna, Bolesław Maćczak, żona Wacława, 
syn Wiesław, 2 zięciów 

 +Ernest i Jan Fojcik, Józef Bek 
 +Tadeusz Kostera, dziadków 
 +Eufemia Gembalczyk, 2 mężów 
 +Ziemowit Szezerbiński 
 +Henryk Waliczek, Czesław Sobik, Konstanty 

Motyka, żona Gertruda, Waleska Krupa, Jadwiga 
Głęb, Emanuel Wilczek, 2 żony 

 +Stanisław Paciorek, rodzice Franciszek i 
Katarzyna, synowie Henryk i Adam, Elżbieta 
Tarnowska, rodzice, Jan Ulman, rodzice Paweł i 
Maria Kuczera 

 +Juraszczyk Robert, 13 rocznica, rodziców z obu 
stron 

 +Lis Józef, 19 rocznica, zięć Ireneusz 
 +Franciszek Nahlik, Marta żona, Alojzy Swaczyna, 

Hildegarda żona, syn Stanisław 
 +Córka Halina, ojciec Konrad Buchalik 
 +Anna Sobik, Piotr mąż, córka Anna 
 +Matylda Sobik, mąż Jan, córka Salomea, 

Franciszka Motyka, mąż Emil 
 +Alfred Przeliorz, rodzice Gertruda i Robert 

Przeliorz, pokrewieństwo, Maria Zniszczoł, mąż 
Ernest 

 +Brunon Stajer, 2 żony, Wilhelm Garbacz, żona 
Marta, Walenty Kuśka, żona Gertruda, Jan  
i Matylda Karwot, Małgorzata Flak, dziadków 
 z obu stron, siostry zakonne, dusze w czyśćcu 

 +Alfred Wencel, rodziców z obu stron 
 +Herman Musiolik, żona Klara, córka Irena, wnuk 

Henryk 

 +Alojzy Raszka, Franciszka żona, Józef syn, 
Krystyna żona (Got) 

 +Edeltrauda Gorol, 6 rocznica 

Sobota– 30.01.2010r. 
7.oo 1/+Marian Buchalik, ojciec Ewald 
 2/Do Opatrzności Bożej z okazji 18 rocznicy 

urodzin Karoliny Pierchała, z podziękowaniem za 
odebrane łaski z prośbą o dalsze 

17.oo 1/+Zenon Sitko, 1 rocznica 
 2/+Dorota Szczotka , mąż Alojzy 

Niedziela– 31.01.2010r. 
7.oo Intencja wolna 
8.3o +Jadwiga i Roman Muras, rodziców z obu stron 

(Rasz) 
10.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 50 urodzin Marka 

Buchalik, z podziękowaniem za odebrane łaski z 
prośbą o dalsze oraz w intencji całej rodziny 
Buchalik. Te Deum. 

11.3o Do Opatrzności Bożej z okazji 40 lat małżeństwa 
Ireny i Roberta Dziurok. Te Deum. 

16.oo +Maria Wielgocka 

Poniedziałek – 01.02.2010r. 
7.oo 1/+Regina Sobal, mąż Konstanty, Józef Oleś, 

Alfred Musiolik, Walenty Maciończyk 
 2/+Maria Bober 
17.oo 1/+Maria Winkler, 1 rocznica 
 2/+Aniela Pomykoł, 4 rocznica, Maria Adamczyk, 

Jan mąż, Zofia Pomykoł, Alfred mąż, dusze w 
czyśćcu 

Wtorek –02.02.2010r. 
7.oo Intencja wolna 
10.oo +Emil Romański, 11 rocznica, żona Bronisława 

(Bog) 
15.3o +Do Opatrzności Bożej z okazji 18 rocznicy 

urodzin Martyny Wawoczny 
17.oo +Bogdan Karolczak, 1 rocznica 

Środa  – 03.02.2010r. 
7.oo 1/ Intencja wolna 
 2/ Intencja wolna 
17.oo 1/+Roman Szotek, 1 rocznica 
 2/+Karol Bulanda, żona Teresa, 2 synów, 3 córki, 3 

zięciów, Elżbieta Wengerska 

Czwartek – 04.02.2010r. I – szy czwartek 
7.oo 1/1 czwartek –zamawiają Gotartowice 
 2/+Stefan Gąsior, rodziców Zofia i Antoni, Józef 

Kuczera 
17.oo 1/+Stefan Oleś, rodziców 
 2/+Augustyn Rojek, żona Albina 

Piątek – 05.02.2010r. I – szy piątek – kolekta 
                                                      charytatywna 

7.oo 1/Wynagrodzenie NSPJ i NMP za grzechy świata 
 2/ Intencja wolna 
17.oo 1/Do Najśw. Serca Pana Jezusa w intencji rodzin 

wielodzietnych i czcicieli NSPJ 
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2/+Andrzej Czerwiński, 1 rocznica, Eugeniusz 
Czerwiński, Łucja i Wacław Osiński, za zmarłych  
z rodzin Czerwiński, Osiński, Lewandowski 

Sobota – 06.02.2010r. I – sza sobota 
7.oo 1/Do Niepokalanego Serca NMP – za parafian 
 2/+Konstanty Dziewior 
17.oo 1/+Ryszard Buchalik, 1 rocznica 
 2/+Celina Szymura, 1 rocznica 

Niedziela – 07.02.2010r. 
7.oo       Intencja wolna 
8.30 Intencja wolna 
10.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 45 lat małżeństwa 

Gertrudy i Bolesława Sobik z Raszowca,  
z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą  
o dalsze. Te Deum. 

11.3o Intencja wolna 
16.oo +Leokadia Matuszczyk, mąż Stanisław  

- od wnuków 

Poniedziałek – 08.02.2010r.  
7.oo 1/+Edward Buchalik, syn Marian 
 2/+Ryszard Weber, żona Monika, Piotr Buchalik, 

żona Antonina 
17.oo 1/+Anna Sobik, 1 rocznica 
 2/+Maria i Jan Gembalczyk, rodziców i dziadków 

Wtorek – 09.02.2010r. 
7.oo 1/+Aniela Ochojska, mąż Hubert, synowa Eugenia 

(Got) 
 2/ Intencja wolna 
17.oo 1/+Arkadiusz Bednarkiewicz, 1 rocznica 
 2/+Stanisław Mandel, Ryszard Mandel, 2 żony, 

Marta i Paweł Gąsior 

Środa – 10.02.2010r. 
7.oo 1/+Alojzy Joszko, 10 rocznica, rodziców 
 2/ Intencja wolna 
17.oo 1/+Maksymilian Nowak, 1 rocznica 
 2/+Jerzy Dziwoki (Bog) 

Czwartek – 11.02.2010r. 
7.oo 1/+Tomasz Szostek 
 2/ Intencja wolna 
17.oo 1/+Emil Motyka, Franciszka żona, Franciszek 

Zimończyk, żona Karolina, Wincenty Motyka, 
Marta żona, pokrewieństwo 

Piątek – 12.02.2010r. 
7.00 1/ Intencja wolna 
 2/ Intencja wolna 
17.oo 1/+Andrzej Skrzypiec, 1 rocznica 
 2/+Marcisz Anna, mąż Józef, rodziców, wnuk 

Tomasz 

Sobota – 13.02.2010r. 
7.oo 1/+Łucja Zimończyk, 13 rocznica, mąż Paweł, syn 

Alojzy, 2 zięciów (Bog) 
 2/+Helena i Bolesław Gąsior, córka Janina 
11.oo ńlub: Danuta Szymura – Jarosław Tekla 
17.oo 1/+Justyn Zieleźny, Robert Zieleźny, Maria żona 

 2/+Jan Wencka, rodziców, Antonina i Antoni 
Gasiewicz 

Niedziela – 14.02.2010r. 
7.oo Intencja wolna 
8.30 +Bronisława i Ryszard Sobik, syn Jerzy (Got) 
10.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 85 rocznicy urodzin 

Anieli Sobik oraz w intencji całej rodziny. Te 
Deum 

11.3o +Teofil Rojek, 3 rocznica, rodziców z obu stron, 
wnuk Tomasz, szwagier, brat, sąsiadów 

16.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 18 rocznicy urodzin  
Patrycji Maleszewskiej. 

 
Przygotowała pani Aurelia Oleś 

Kronika parafialna 
Chrzty: 
 
Kacper Pitek, Samuel Kaczmarczyk, Emilia ńliwińska, Julia 
Przeliorz 
 
Pogrzeby: 
 
Korczakowska Lucyna 28.02.1957 – 13.11.2009r. 
Matuszczyk Leokadia 29.05.1928 – 18.11.2009r. 
Szurek Bogdan  18.04.1953 – 01.12.2009r. 
 

Przygotowała pani Aurelia Oleś 
 

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

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

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 

Pogrzeby 
zgłaszając pogrzeb przynosimy akt zgonu i kartę do pochowania 
zwłok oraz zaświadczenie o przyjętych sakramentach św. (wydaje 
kapelan szpitala) 
Konto Ochronki i Parafii 
BPH PBK S.A.  I O/Rybnik 
nr: 69 1240 4357 1111 0000 5312 7499 

Telefony kontaktowe w sprawie Domu 
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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Apostolat Maryjny 
 
Kolejną rocznicę swojego powstania świętowała 
parafialna grupa Apostolatu Maryjnego. Była to 
okazja do w spólnej modlitwy oraz spotkania w 
domu parafialnym. 
                                                    
— czytaj str. 11-12 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pielgrzymka czcicieli Matki Bożej do Turzy Śląskiej w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP 8 grudnia 

na Godzinę Łaski Matki Bożej Róży Duchownej — czytaj str. 9 
 

 

 
 

  

Godzina Łaski  
dla świata 
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Wspomnienie  
św. Barbary  
 
Na uroczystej Mszy św. sprawo-
wanej 4 g rudnia o godz. 9.00 
zgromadzili się tłumnie górnicy 
wraz ze swoimi rodzinami. Za 
wstawiennictwem swojej patronki 
św. Barbary modlili się o Boże bło-
gosławieństwo i opiekę w codzien-
nej pracy. 

 

Mikołaj 2009 
 
W tym roku wspomnienie św. Mi-
kołaja, biskupa przypadało w nie-
dzielę. Długo wyczekiwany szcze-
gólnie przez najmłodszych gość 
odwiedził naszą wspólnotę razem  
z anielskim orszakiem podczas 
Mszy św. o godz. 11.30, zaś 
wieczorem odwiedził rodziny, które 
zaprosiły go do swoich domostw. 

 

Dzieci Maryi 
8 grudnia podczas uroczystej Mszy 
św. o godzinie 15.30 dzieci otrzy-
mały medaliki Niepokalanej  
i wspólnie odmówiły akt oddania się 
Matce Bożej. 
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Siostry Szensztackie 
 
W naszej parafii odbywał się ad-
wentowy dzień skupienia rodzin 
szensztackich. Wcześniej ks. Pro-
boszcz odwiedził zaprzyjaźnione  
z naszą parafią Siostry Szensztackie 
z tytułu odprawianych rekolekcji. 
 

 

 

Kolejny sukces KGW 
z Gotartowic 
 
6 grudnia odbył się III Miejski Turniej 
Kół Gospodyń Wiejskich, który w tym 
roku zorganizowany został w remizie 
OSP w Gotartowicach. Podobnie jak 
w roku ubiegłym Gospodynie z Go-
tartowic nie miały sobie równych. 
 

— czytaj str. 17 

 
 

Klub Sportowy 
Gotartowice 

 
 

 
 

 
 

 
Drużyna piłki nożnej – trampkarze starsi. Stoją od lewej: mgr Adam 

Adamczyk – trener, Robert Głombica, Amadeusz Kaczmarczyk, 
Dawid Marcisz, Bartosz Konsek, Adam Graca, Michał Wita,  

Dariusz Pałka – kier. drużyny, Walenty Stajer.  
Klęczą od lewej: Wiktor Oleś, Przemysław Kołodziejski, Szymon 

Stiel, Kamil Pałka, Piotr Jurczyk – kapitan.  
 

 
Uczestnicy Turnieju Tenisa Stoło-
wego o Puchar Przewodniczącego 
Rady Dzielnicy Gotartowice rocznik 
1994 i młodsi. I m. – Karol Benisz,  

II m.  – Adam Graca (Kłokocin),  
III m. – Przemysław Kołodziejski 

 

 
Drużyna piłki nożnej – trampkarze starsi. Stoją od lewej: mgr Adam 

Adamczyk – trener, Robert Głombica, Amadeusz Kaczmarczyk, 
Dawid Marcisz, Bartosz Konsek, Adam Graca, Michał Wita,  

Dariusz Pałka – kier. drużyny, Walenty Stajer.  
Klęczą od lewej: Wiktor Oleś, Przemysław Kołodziejski, Szymon 

Stiel, Kamil Pałka, Piotr Jurczyk – kapitan.  
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XV Konkurs Wiedzy 
Biblijnej w SP 20  
w Gotartowicach 
 
26 listopada w Szkole Podstawowej 
w Gotartowicach odbył się XV 
Konkurs Wiedzy Biblijnej dla szkół 
podstawowych z rejonu Rybnika. 
 
Relacja z konkursu w następnym 
numerze SE 

 
 
Do finału diecezjalnego zakwalifiko-
wali się następujący uczniowie: Mi-
chał Dukiel (SP 18 Boguszowice 
Osiedle), Jan Mazur (SP Ksiązenice) 
oraz Marta Płaszczyńska (SP 34 
Rybnik) 
 

 
 

Prace na 
cmentarzu 
 
 
Informacje z kącika gospo-
darczego i nie tylko … 
 

— czytaj str. 6 
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Efekt redukcji koron drzew  
na naszym cmentarzu 
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