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11 lutego mija 150–ta rocznica objawień Matki Boskiej w Lourdes. Na pamiątkę
Foto: Ks. J. Zuber
pierwszego objawienia Maryi w Grocie Massabielskiej Bernadecie Soubirous
papież Jan Paweł II ustanowił dzień 11 lutego Światowym Dniem Chorego — czytaj str. 7

Spotkania opłatkowe
Okres Bożego Narodzenia to czas spotkań
opłatkowych w grupach parafialnych,
placówkach oświatowych i dzielnicach.
Była to okazja do złożenia sobie życzeń
i wspólnego kolędowania.

Podsumowanie
Starego Roku
czytaj str. 8, 9, 10, 15

Środa
popielcowa
6 lutego środą popielcową
rozpoczynamy okres Wielkiego Postu — czytaj str. 7
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Pasterka
Tradycyjnie przed
pasterką odbyło się
muzyczne czuwanie.
W tym roku poprowadziła
je oazowa schola.
Po pasterce na placu
kościelnym harcerze
zapraszali do dzielenia
się opłatkiem oraz na
kubek gorącej herbaty.
Oazowa schola pod
okiem p. Krzysztofa
Siudzińskiego podczas
tradycyjnego czuwania

Kapłani odprawiający
Mszę św. pasterską

Konkurs
szopek
6 stycznia zostały
ogłoszone wyniki
konkursu na szopkę
bożonarodzeniową, który
tradycyjnie już zorganizował Parafialny Oddział
Akcji Katolickiej
czytaj str. 20
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Uczestnicy konkursu szopek wraz z organizatorami

Pokonkursowa wystawa szopek cieszyła się dużym zainteresowaniem zwiedzających
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Wieści
z Wiejskiej …
5 listopada 2007 r. przewodniczący Państwowej
Komisji Wyborczej Ferdynand Rymarz wręczył senatorom-elektom mandaty
senatorskie, życząc aby
troska o dobro wspólne,
stanowiła najwyższy cel
ich działań.
Senator RP Tadeusz
Gruszka odbiera swój
mandat

oraz z otwarcia biura
senatorskiego
22 grudnia 2007 r. odbyło się oficjalne otwarcie biura
senatora RP Tadeusza Gruszki, które mieści się przy
ulicy Sobieskiego 1. W uroczystości wzięli udział
między innymi obecni parlamentarzyści wywodzący
się z okręgu rybnickiego, władze miasta na czele
z prezydentem Adamem Fudalim oraz ks. Proboszcz
Krzysztof Błotko.
Pan senator w otoczeniu swoich najbliższych
podczas otwarcia biura

Konkurs Poezji
Religijnej
w DK
Boguszowice
12 grudnia 2007 r.
w DK Boguszowice odbył
się Konkurs Recytatorski
Poezji Religijnej pod
hasłem „W poszukiwaniu
wartości nieprzemijalnych”
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Spotkanie
z aniołami
księdza Jana …
miało miejsce 21 grudnia
2007 r. w SP 20 w Gotartowicach w ramach cyklicznych Literackich Wieczorów
Środowiskowych.
czytaj str. 22
Zespół Misericordia
z Rownia w otoczeniu
aniołów recytujących
utwory ks. Jana Twardowsiego

Opłatek
w SP 20
Jak co roku w przeddzień
Wigilii Bożego Narodzenia
miało miejsce spotkanie
wszystkich
pracowników
gotartowickiej szkoły przy
wspólnym stole. Było ono
okazją do połamania się
opłatkiem, złożenia sobie
życzeń i wspólnego kolędowania.

Chór
„Cor Jesu”
Tradycją stało się, że
w okresie Bożego Narodzenia chór „Cor Jesu” adoruje
Boże
Dziecię
zrodzone
w ubogiej stajence i złożone
w żłobie.
W tym roku, w święto
Objawienia Pańskiego –
Trzech Króli, chór zaprosił
nas do wspólnej adoracji
żłóbka.
czytaj str. 23
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Spotkanie
seniora
Po raz 16. Rada dzielnicy
Boguszowice Stare zorganizowała spotkanie dla
wszystkich
seniorów.
W sobotę 12 stycznia
wspólnie świętowało ponad 170 najstarszych
mieszkańców dzielnicy.
czytaj str. 21

Opłatek
w SP 16
21 grudnia tradycyjnie
zostało
zorganizowane
spotkanie
opłatkowe
w SP 16 w Boguszowicach.

Aktualna i emerytowana
dyrekcja SP 16 przy
wspólnym stole

Kolędowanie
przy żłóbku
6 stycznia w kościele miał
miejsce koncert laureatów
konkursu kolęd zorganizowanego przez SP 16
w Boguszowicach. W koncercie wystąpili również
uczniowie, którzy indywidualnie uczą się gry na
różnych instrumentach.
Zespół muzyczny
prowadzony przez panią
Lucynę Kwiatoń-Skurę
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Trwa rok jubileuszowy w Lourdes
150-lecie objawień
W sanktuarium maryjnym
w Lourdes w grudniu 2007 roku
rozpoczęły się obchody roku jubileuszowego z okazji 150. rocznicy
objawień Matki Bożej św. Bernadecie Soubirous. Mszy św. otwierającej
jubileusz w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, przewodniczył
kard. Ivan Dias. Prefekt Kongregacji
Ewangelizacji Narodów przekazał
tysiącom wiernych, którzy przybyli na
uroczystości, pozdrowienia i apostolskie błogosławieństwo Benedykta
XVI.
W homilii kard. Dias przypomniał istotę objawień w Lourdes,
ich wezwanie do nawrócenia i pokuty grzeszników.
Prefekt Kongregacji Ewangelizacji Narodów zauważył, że Matka
Boża w Lourdes i innych objawieniach ostrzegała, przed zagrożeniami,
jakie niesie ze sobą przyszłość ―słabnięciu wiary, trudnościach Kościoła,
pokusach Antychrysta, aby zastąpić
w życiu ludzi Boga; pokusach, które
mimo przytłaczających sukcesów
skazane są na porażkę‖. Kard. Dias
przywołał również słowa sługi Bożego Jana Pawła II, który kilka miesięcy przed wyborem na Stolicę Piotrową przypominał, że chrześcijaństwo stoi w obliczu ostatecznej walki
między dobrem a złem, ―walki która
zostanie zwyciężona siłą Maryi, niewiasty z Księgi Rodzaju i Apokalipsy,
która pokonuje smoka‖.

W czasie uroczystości otwarto
―święte wrota‖ bazyliki Piusa X
w Lourdes. Po Mszy św. wierni
procesyjnie nawiedzili kaplicę Matki
Bożej w Grocie Massabielskiej.
Otwarcie jubileuszu poprzedziła
7 grudnia, w wigilię uroczystości
Niepokalanego
Poczęcia
NMP,
procesja, która przeszła w ogniu pochodni m.in. do kościoła parafialnego
św. Bernadety. Udział w niej wzięło
ok. 18 tysięcy wiernych.
Obchody jubileuszu potrwają do
8 grudnia 2008 r. Ich centralnym
punktem będzie wizyta Benedykta
XVI w pirenejskim sanktuarium,
która, jak ujawnił abp Perrier, nastąpi
z pewnością jesienią 2008 r.
Szczególnie uroczyście będzie przebiegała rocznica pierwszego
objawienia Matki Bożej w grocie
Grocie Massabielskiej, które miało
miejsce 11 lutego 1858 r.
Kiedy stoję przy ołtarzu
w naszym parafialnym kościele
niemal jak bumerang powraca do
mnie myśl, że Pan Bóg dał mi
kolejny dzień życia i kolejną chwilę
by uwielbić Go w tym miejscu.
Jednocześnie myślę o tych, którzy
o własnych siłach nie byli już
w stanie przybyć do naszej świątyni,
albo i przybyli ze świadomością
swojej ciężkiej choroby. Kochani
nasi chorzy i cierpiący w Chrystusie
niech Matka Boża – ta z Lourdes –
wyprasza Wam dar znoszenia

Pielgrzymka chorych do sanktuarium w Lourdes

cierpień, a jeśli jest tak wola Boża dar powrotu do zdrowia. Niech
w naszym życiu nieustannie
znajdują sens słowa św. Pawła
mówiące, że „Bóg z tymi, którzy Go
miłują współdziała we wszystkim
dla
ich
dobra”
(Rz
8,28).
Św. Katarzyna ze Sieny przypomina
bowiem wszystkim, którzy gorszą
się i buntują przeciw temu co się
zdarza
„Wszystko
pochodzi
z miłości, wszystko jest skierowane
ku zbawieniu człowieka. Bóg czyni
wszystko tylko w tym celu”.
Uzdrowienie chorych –
módl się za nami !
ks. Krzysztof Błotko - proboszcz

Wielki Post
rozpoczyna się Środą Popielcową w dniu 6 lutego. Zapraszamy
do owocnego przeżycia tego czasu,
który przeminie szybciej niż nam
się wydaje. Dlatego niech nie zabraknie nas na Drodze Krzyżowej
z kazaniem pasyjnym w każdy piątek o godz. 16.oo, a w niedzielę na
tradycyjnym nabożeństwie Gorzkich Żali o 15.3o. Młodzież szkól
średnich i gimnazjaliści będą przeżywać swoje rekolekcje wielkopostne w dniach od 24 do 26 lutego
br. Rekolekcje Parafialne dla dorosłych trwać będą od Niedzieli Palmowej 16 marca do Wielkiej Środy.
W tym czasie odbędą się również
rekolekcje szkolne dla naszych
dzieci szkół podstawowych.
Zapraszamy słowami znanej pieśni- „Nie zamykajmy serc - zbawienia
nadszedł czas. Gdy Chrystus puka
w drzwi – może ostatni raz‖
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Słowo podsumowania
i wdzięczności
na zakończenie Starego
2007 Roku
Zakończenie Starego Roku
było okazją do podsumowania tego
czasu życia naszej wspólnoty parafialnej, który - choć świeżo mamy
w pamięci - to jednak bezpowrotnie
minął. Zgodnie z tradycją wieczór
31 dnia grudnia, wieczór Sylwestrowy
to przede wszystkim dziękczynna
Msza święta z tzw. duszpasterskim
sprawozdaniem rocznym proboszcza
oraz nabożeństwo dziękczynno-ekspiacyjne z udziałem wiernych szczególnie zainteresowanych życiem parafii. Reasumując powyższe sprawozdanie na łamach naszej gazetki pragnę
jeszcze raz przypomnieć, co dzięki
Bogu i ludziom udało nam się wspólnie przeżyć, czego dokonać i za co
chcemy wyrazić wdzięczność. Cel
tworzenia wspólnoty parafialnej ma
przede wszystkim charakter duchowy
i zmierza do osiągnięcia zbawienia
poprzez wyrażenie swojej wiary i woli
życia przykazaniami Bożymi. Dlatego
we wspólnocie wielbimy Boga
i poprzez udział w sakramentach
świętych umacniamy się w drodze do
zbawienia, które Jezus osiągnął dla
nas na Krzyżu. Nie jesteśmy jednak
wolni od trosk doczesnych a nawet
zobowiązani do pomnażania i dbania
o to, co nam zostało powierzone. Stąd
wśród ubiegłorocznych poczynań
gospodarczych wymieniamy między
innymi: dokończenie prac w nowej
kotłowni kościoła, rozpoczęcie budowy Domu Pogrzebowego, awaryjne
naprawy uszkodzonego dachu i wieży
kościoła, modernizacja ogrodu far-

skiego - uzbrojenie elektryczne,
oświetlenie parkowe, nowe bramy,
płoty działowe, niwelacja terenu,
zasianie trawy i zasadzenie krzewów,
wybrukowanie terenu pod domki,
instalacja domków uniwersalnego
użytku oraz dwóch ubikacji z bieżącą
wodą, wyposażenie ogrodu w dalszą
część nowych ław i stołów.
Dalsze prace dotyczyły odbudowania kominów nad kotłownią i dokończenia budowy Domu Pogrzebowego na etapie pokrycia dachówki,
wstawienia okien i drzwi, położenia
zasadniczej części płytek, boazerii
sufitowej oraz zainstalowanie liczników z prądem, wodą i podłączenie
kanalizacji.
Oprócz cichych zamiarów wynikających z konieczności czy też
z chęci upiększenia naszych obiektów
w planie prac na najbliższe lata znajduje się przede wszystkim gruntowny
remont „starej fary‖ oraz czyszczenie
i malowanie dachu naszego kościoła.
Te dwie ostatnie sprawy wynikają ze wskazań wizytatora mienia
kościelnego. Tegoroczne ofiary kolędowe zostaną w głównej mierze przeznaczone na wykończenie Domu
Pogrzebowego i koniecznego przy
nim obejścia nawiązującego do tego,
które mamy przy kościele. W tym
miejscu należy się gorące słowo podziękowania wszystkim parafianom,
którzy popierają nasze inicjatywy
każdą ofiarowaną złotówką.

Zakończenie Starego Roku
to szczególna okazja do wyrażenia
słów podziękowania wobec wszystkich, którzy budują naszą wspólnotę
parafialną.
Tradycyjnie podziękowaliśmy
w tym dniu naszym kapłanom oraz
bezpośrednim ich współpracownikom
- kościelnym, pani w kancelarii, pani
organistce i panu organiście. Podziękowaliśmy paniom, które od pewnego
czasu jak pamiętamy zajmują się
sprzątaniem kościoła, tym którzy
dbają o czystość obejścia i pani Jance
od kwiatów, które cieszą nasze oczy.
Bóg
zapłać
panu
grabarzowi
Michałowi oraz wszystkim, którzy
współpracują z parafią a także pomagają na probostwie. Bóg zapłać
wszystkim sponsorom naszych dzieł
charytatywnych i ich rodzinom, których nazwiska są nam powszechnie
znane.
Słowo podziękowania zostało
przekazane
wszystkim
grupom
i wspólnotom działającym na terenie
parafii wraz z ich opiekunami - nie
zapominając również o naszych harcerzach. Są osoby, które w szczególny
sposób wpisały się w tę bezinteresowną współpracę z dziełami w naszej
parafii jak chociażby pan Krystian
Dziurok przez wieloletnie prowadzenie naszej gazetki parafialnej
„SERCE”.
„Dziękuję” wypowiadam w imieniu
swoim i wszystkich czytelników.
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Dziękujemy wszystkim twórcom naszego festynu i majówki na
czele z panem Januszem Zimonczykiem, panią Mirelą Szutką i Cezarym
Kaczmarczykiem.
Panu Ryszardowi Góreckiemu
za przywożenie samochodem darów
do ochronki z katowickiego „Caritasu‖.
Jako proboszcz parafii bardzo
cenię sobie dobrą współpracę
z wszystkimi naszymi placówkami
oświatowymi. Dziękuję nauczycielom
i dyrektorom przedszkoli i szkół,
a w szczególności tym, którzy niedawno odeszli na emeryturę – pani
Urszuli Stajer i panu Michałowi
Wengerskiemu.
Trudno jest wyrazić wdzięczność osobom, które w sposób bezinteresowny włożyły wielki wysiłek
fizyczny w powstający Dom Pogrzebowy. Stąd panu Hubertowi
Figasowi oraz Janowi Zimnolowi,
Robertowi i Piotrowi Zającom życzymy
wiele
Błogosławieństwa
i zdrowia na nowy 2008 rok i mówimy serdeczne Bóg zapłać. Dziękujemy panom: Piotrowi Pierchale,
Andrzejowi Szulikowi, Januszowi
Gawendzie, Krzysztofowi Koziołkowi, Alojzemu Nikelowi, Jankowi
Murze oraz pełniącemu nadzór nad
budową inż. Józefowi Joszce,
na których współpracę zawsze można
liczyć.
Myślę, że tworzenie wyczerpującej
„litanii‖ osób, którym powinniśmy
powiedzieć dziękuję w ostatnim dniu
Starego Roku jest rzeczą dosyć
trudną i niezręczną. Dlatego pozostanie to sprawą otwartą i w pewnym
sensie niedoskonałą.
Bogu dziękujemy za dar nowych powołań kapłańskich, które
w liczbie trzech alumnów ujawniły się
w naszej parafii w osobach: Dariusz
Trzaskalik (rok III), Michał Harnasz
(rok II) i Sebastian Mandrysz (rok II).
Czas życia seminaryjnego to czas
formacji i sprawdzania swojego powołania do kapłaństwa. Powierzamy
ich Bożemu Miłosierdziu. Powyższy
rok był rokiem naszej wizytacji kanonicznej, która zakończyła się w ogólnym rozrachunku wynikiem pozytywnym.
Ksiądz biskup Gerard Bernacki
w swoim dekrecie wizytacyjnym
w podsumowaniu zapisał następujące

Ksiądz biskup Gerard Bernacki w naszej świątyni
słowa; „Kończąc ten dekret wizytacyjny, dziękuję Księdzu Proboszczowi Krzysztofowi Błotce
za całość gorliwej pracy duszpasterskiej, zwłaszcza za trud
nauczania wiary, troskę o biednych i potrzebujących, za pieczę
nad
kościołem
parafialnym
i jego obejściem.
Słowa
wdzięczności
kieruję pod adresem Księży
Wikariuszy. Dziękuję za trud
duszpasterstwa
parafialnego,
katechizację, prowadzenie grup
formacyjnych.
Bóg zapłać Księdzu Seniorowi za służenie duszpasterską pomocą. Dziękuję osobom
świeckim
zaangażowanym
w parafialną strukturę Kościoła,
a zwłaszcza Katechetom, pracownikom świątyni i pomagającym na probostwie. Szczególne
podziękowanie składam wszystkim włączającym się w przygotowanie i przebieg wizytacji
kanonicznej.
Niech pełna Miłości opieka
Zbawiciela towarzyszy wszystkim dobrym dziełom duszpasterskim podejmowanym w parafii na progu nowego tysiąclecia”.
Słowa
Biskupa
niech
stanowią zachętę i pokrzepienie dla
całej naszej wspólnoty parafialnej.

Przepraszając natomiast za
to, co było złe i niepotrzebne w minionym roku życzę wszystkim nowej
nadziei i obfitych łask płynących
z Serca Pana Jezusa.
Szczęść Boże
– proboszcz
ks. Krzysztof Błotko
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Z kącika gospodarczego i nie tylko…
Mija powoli rok od rozpoczęcia
budowy naszego Domu Pogrzebowego. Jak wiemy po podłączeniu
prądu, wody i kanalizacji trwają prace
wykończeniowe we wnętrzu obiektu.
Warunki pogodowe pozwoliły na
podjęcie prac wykończeniowych
związanych z dachem oraz na rozpoczęcie wykonania podkładu pod plac i
obejście przy obiekcie. Wewnątrz
domu trwa instalacja chłodni z dwoma
pomieszczeniami
docelowymi:
miejscem do przechowania ciał
naszych zmarłych i miejscem do wystawienia trumny w czasie modlitw
poprzedzających pochówek. Nasza
czteroosobowa ekipa budowlana
zmaga się z wykończeniem pomieszczeń uwarunkowanych od wskazań
SANEPID-u. Należą do nich dwa
pomieszczenia WC z uwzględnieniem
osób niepełnosprawnych oraz kącik
sanitarny z brodzikiem i miejscem na
szczotki i środki czystości. Przewidzieliśmy mini ogrzewanie elek-

tryczno – wodne, które zabezpieczy te
pomieszczenia przed szkodliwym
działaniem niskich temperatur i jednocześnie ułatwi korzystanie z nich
w czasie mroźnych dni. Jak Pan Bóg
pozwoli powyższe prace trwać będą
ok. 3-4 miesięcy. Wszystko jednak
zależy od warunków pogodowych, od
wywiązania się ze swoich zadań zatrudnionych firm i od siły i zdrowia
„naszych budowlańców‖. Obiekt
wymaga ogrodzenia, zainstalowania
bram a w następnej kolejności uporządkowania terenu pod parking,
który obecnie jest jeszcze terenem
„księżycowym‖.
Myśli
nasze
wybiegają jednak ku wielu sprawom
związanym z remontami naszych
obiektów. Na pierwszy plan wysunie
się jeszcze w tym roku odbudowa
kominów i być może wymiana dachu
na starej farze.
Korzystając z okazji pragniemy podziękować wszystkim
wiernym za tegoroczne ofiary kolę-

Obecny stan zewnętrzny Domu Pogrzebowego

dowe, które w tym roku jak wiemy
wykorzystane są na rzecz naszego
Domu Pogrzebowego. Z odwiedzinami kolędowymi związana była
tradycyjna życzliwość i gościnność
naszych parafian, za co z serca
wszystkim dziękujemy. Podczas
kolędy stawiane były pytania oraz
formułowane uwagi, rady i prośby
wobec proboszcza czy innych osób
związanych z parafią. Większość
tych spraw została odnotowana
i w stosownym czasie znajdzie swoją
odpowiedź w działaniach naszej
wspólnoty czy w słownych wyjaśnieniach. Już dzisiaj polecamy to
wszystko Bogu i życzliwości naszych
parafian.
Z
wyrazami
szacunku
w imieniu swoim i duszpasterzy
proboszcz

Prace wykończeniowe wewnątrz budynku

Podziękowanie za wspólne 15 lat
Chciałbym podziękować na łamach „Serca Ewangelii”, jeśli nie
wszystkim, którzy przez ostatnie
15 lat pomagali mi przy tworzeniu
gazetki parafialnej (tak wiele ich,
a pamięć tak zawodna), to przy-

najmniej tym, którzy pozostali
w mojej pamięci. Przez ten okres
autorami gazetki było sporo ponad
100 osób, można więc śmiało powiedzieć, że w naszej parafii mało
kto do naszej gazetki nie pisał.

Wszystkim tym osobom serdecznie
dziękuję.
W pierwszym rzędzie dziękuję
Gosi i Piotrowi Zimnolom – współtwórcom gazetki. I to nie tylko za
wytrwałość, ale także za artykuły
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na niezmiennie wysokim poziomie.
Niezależnie czy dotyczyły rzeczy
bliskich (jak ołtarze i malowidła), czy
bardzo trudnych (cykl „Odpowiedzi
na trudne pytania‖). Piotr był (i jest)
prawdziwą opoką gazetki.
Dziękuję ks. Stanisławowi Gańczorzowi i ks. Krzysztofowi Błotce,
za wsparcie i wolność twórczą. Pierwszy z nich zainspirował powstanie
gazetki i dzielnie sekundował jej
zmianom (na lepsze), zaś drugi przejął
i kontynuował to dzieło.
Dziękuję panu Mieczysławowi
Kuli, pani Helenie Białeckiej i panu
Alfredowi Murze – za wspaniałe artykuły, pełne pasji i znajomości rzeczy.

Dziękuję pani Kornelii Mokry
za znakomitą współpracę przy redagowaniu intencji mszalnych – chyba
najważniejszej części gazetki.
Dziękuję panu Andrzejowi
Krzemień – wydawcy gazetki – za
naprawdę wspaniałą i bezproblemową
współpracę trwającą całe lata.
Dziękuję całej mojej Rodzinie,
zwłaszcza Rodzicom, za wsparcie
i pomoc: za pierwszy komputer i drukarkę, za ręczne składanie gazetki, za
pomoc, cierpliwość i wyrozumiałość.
Wiem, że przez te 15 lat gazetka
tak wrosła w życie naszej parafii,
że nie może jej zabraknąć. Wiem też,

że dzieło to znajdzie godnych następców i będzie kontynuowane.
Wszystkim mogę jedynie powiedzieć z serca płynące „Bóg zapłać‖!
Krystian Dziurok
Ps.
Naprawdę czuję się wzruszony i...
zaskoczony wszystkimi przejawami
sympatii i pamięci. Szczególnie zaskoczyli mnie członkowie Rady
Dzielnicy Boguszowice Stare. Dziękuję im za wspaniałe pożegnanie
i dyplom, który już od kilku dni dumnie stoi w moim mieszkaniu.

Dlaczego pragniemy dla naszych dzieci
związku sakramentalnego?
Przynosząc nasze dzieci do Kościoła i prosząc o Chrzest mieliśmy
w sercu ogromne pragnienie obdarowania
ich
wszelkim
dobrem,
a największym dobrem naszych dzieci
jest Jezus mieszkający w ich sercach.
Kapłan udzielając Chrztu Św. wprowadził je do Kościoła Katolickiego.
Nasze dzieci stały się cząstką Ciała
Mistycznego – Kościoła Chrystusowego pielgrzymującego do domu
Ojca.
Przez czas ich dzieciństwa staraliśmy się na tyle na ile sami potrafiliśmy, utrzymać nasze dzieci blisko
Jezusa. Tam były bezpieczne. Bardzo
przeżywaliśmy ich pierwszą komunię
świętą, nasze małe dziecko przyjmowało Jezusa eucharystycznego do
swego serca. Towarzyszył nam lęk,
czy aby na pewno zrobiliśmy jako
rodzice wszystko, by to spotkanie
było dla naszego dziecka ważnym
wydarzeniem, by od tego dnia chciało
codziennie na nowo otwierać drzwi
swojego serca dla Jezusa, by żyło
każdego dnia w łasce uświęcającej
i przyjmowało Jezusa jak najczęściej
w komunii św. podczas Eucharystii.
Jak to pragnienie miało się do
naszej osobistej formacji, naszego
stylu
życia,
naszej
zażyłości
z Jezusem, naszej jedności małżeńskiej bo to z niej wypływa ciepło
miłości rodzicielskiej i ogrzewa nasze

dzieci. To pytanie pojawiało się
za każdym razem, gdy nasze dzieci
przyjmowały sakrament. Gdy udawały się do sakramentu pojednania,
przychodząc czasem z wyciągniętą
ręką w geście przeproszenia, były dla
nas pytaniem o naszą postawę rodzicielską, naszą miłość małżeńską. To
z naszej miłości małżeńskiej budowała się miłość rodzicielska szukająca
prawdziwego dobra dla naszych
dzieci.
Panie Jezu dziękujemy Ci
za każdy przyjęty przez nasze dzieci
sakrament będący ich umocnieniem,
dający im życie w prawdzie, w poczuciu bycia ważnym dla nas rodziców, a przede wszystkim bycia kimś
drogim i kochanym przez Ciebie.
Boże, Ty pragniesz dla nas i dla naszych dzieci życia wiecznego.
Tak wiemy, jesteśmy odpowiedzialni za nasze zbawienie, ale czy
zdajemy sobie sprawę jak bardzo
oboje
jesteśmy
odpowiedzialni
za zbawienie naszych dzieci? Bóg jest
miłością i poprzez naszą miłość powołał do istnienia nasze dzieci dając
im duszę nieśmiertelną. Od chwili ich
poczęcia, aż do naszej śmierci nosimy
w sercu odpowiedzialność za zbawienie naszych dzieci. Walczymy
o nie każdego dnia powierzając je
Bogu w modlitwie. To podczas naszej
osobistej modlitwy oraz naszej mo-

dlitwy małżeńskiej otrzymujemy
zdolność i umiejętność kochania naszych dzieci tą Bożą miłością, która
nigdy nie ustaje.
Jak więc nie pragnąć dla naszych dzieci życia w związku sakramentalnym, małżeństwie pobłogosławionym przez kapłana? To Chrystus
w czasie składania przysięgi przez
małżonków jest obecny i zawiera
przymierze, że będzie z nimi zawsze,
gdy tylko Go o to poproszą. Jezus
ustanowił sakrament małżeństwa, jako
źródło łask potrzebnych każdemu
małżeństwu w drodze do życia wiecznego. To ta łaska czyni nas godnymi
stanu. Z tą łaską jesteśmy niepokonani, jesteśmy szczęśliwymi małżonkami i rodzicami.
Mamusiu, tatusiu, dlaczego tyle
małżeństw zawartych w Kościele,
rozpada się, a małżonkowie nie są
wierni swojej przysiędze? - to tak
często stawiane pytanie. Odpowiedź
jest prosta - ponieważ nie wierzą
w moc sakramentu małżeństwa, nie
żyją w stanie łaski uświęcającej,
a przez to nie mogą przyjąć potrzebnych im łask, tak by wszelkie trudności życia stały się proste i bez znaczenia dla ich jedności i nieugaszonej
miłości małżeńskiej.
c.d.n.
Bernadka i Piotr
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z dawnej
prasy śląskiej (1)
W latach 1868 – 1931 ukazywało się, początkowo w Chełmnie k. Bydgoszczy, później
w Królewskiej Hucie (Chorzów)
i Bytomiu
czasopismo
społeczno-kulturalne „Katolik” pomyślane jako ilustrowany magazyn religijny. W latach 1869 1
81 wydawał je Karol Miarka ,
nadając mu charakter pisma
polityczno-społecznego, występującego w obronie praw narodowych Polaków na Śląsku.
W 1889 r. przejął je redaktor
A. Napieralski. Od 1925 do
1931 r. pismo stanowiło organ
I Dzielnicy Związku Polaków
w Niemczech.
W czasopiśmie tym ukazywały się artykuły i listy – nie
zawsze obiektywne i wyważone
- broniące polskości Górnego
Śląska oraz katolicyzmu.
Celem niniejszej publikacji
w
„Sercu
Ewangelii”
jest
przybliżenie czytelnikom spraw,
jakimi na przełomie XIX i XX
wieku żyli mieszkańcy Górnego
Śląska.
Jak każda gazeta, tak i „Katolik”, chcąc pozyskać czytelni1

Miarka Karol (1825-1882), polski
działacz społeczny na Górnym Śląsku,
nauczyciel, pisarz i publicysta. Inicjator utworzenia i organizator wielu
polskich organizacji społecznych,
gospodarczych i kulturalnych na Śląsku, m.in. Górnośląskiego Towarzystwa Kredytowego Włościan. W latach 1869 - 1881 właściciel i redaktor
czasopisma Katolik oraz nakładowej
Księgarni Katolickiej.. W 1876 r.
otworzył drukarnię w Mikołowie,
gdzie wydawał tygodnik oświatowy
"Monika" (1876 - 1880) i dwutygodnik "Poradnik Gospodarczy" (1879 1881). Po 1871 r. związał się z niemiecką katolicką partią opozycyjną
Centrum. Obrońca polskiego Kościoła
katolickiego w okresie „Kulturkampfu‖. Prześladowany i więziony
przez władze pruskie. Autor popularnych powieści historycznych.

ków, zamieszczał na swoich
łamach
różne
ciekawostki
i informacje niezwykłe. Wiadomości o poszczególnych wydarzeniach podaję w porządku
chronologicznym. Zachowałem
ówczesny język czasopisma,
często nieporadny.

Ciekawostki z „Katolika”
27.12.1877. Pana landrata Gemandra spotkało nieszczęście, bo na polowaniu jako strzelec zamiast do bażanta (fazana) strzelił do innego myśliwego i zranił go na skroniach, lecz
rana nie jest dotąd niebezpieczna,
chociaż śrutu lekarze nie mogą wydobyć, aż spuchlina ustąpi.
28.03.1878 Rybnik. Chociaż surowe przepisy są wydane przeciw
żebraniu, zdarza się jednak często,
że się pojawiają żebracy, którzy nawet
przekazują się świadectwem urzędu
wiejskiego, lub innej poważnej osoby:
„że wygorzeli, że im bydło upadło‖,
albo ogólnie: „że to bardzo ubodzy
ludzie‖. Królewska Rejencja wydała
surowe rozporządzenie, aby władze
policyjne miały baczne oko, szczególnie na takich żebraków, opatrzonych
w pisemne świadectwo, i żeby nie
tylko takich zaraz aresztowano i do
domu poprawy odesłano, lecz także,
żeby urzędy, które takie świadectwa
o zaszłych nieszczęściach wystawiły,
surowo były karane.
04.06.1879 nr 23 – w Książenicach była burza, w czasie której
3 osoby zostały porażone od pioruna.
05.08.1880 nr 32 – Przestroga dla
tych co na cmentarzu z grobów
kwiatki kradną, obłamują, albo cudzego na swój przesadzają. 85 lat
stara dotąd jeszcze nigdy nie karana
pani w Berlinie ułamała sobie parę
osek róży (nie rozkwitniętą jeszcze
różę) na cmentarzu Św. Zofii. Za to
sąd przysięgłych skazał ją na 1 dzień
więzienia. Daleko ostrzejszą karę
wymierzono w D... na Górnym Śląsku
jednemu za to, że z ogromnego grobu

wziął parę kwiatków; dostał bowiem
4 lata ciężkiego więzienia. Także na
Górnym Śląsku w Kat. za podobne
kradzieże dwie panie, jeden robotnik,
2 dzieci zostało skazanych na
2-4 tygodnie więzienia. Cmentarz jest
miejsce święte; na cmentarzu niczego
nie trzeba naruszać.
04.03.1881 nr 18 – Rybnik. Niedawno napadły podobno 4 wilki inżyniera idącego przez las. Ponieważ
inżynier miał przy sobie strzelbę
i kordelas przy boku, obronił się, zabił
nawet dwa zwierzęta.
W Rybniku zamierzają wybudować dom dla sierot.
18.10.1881 nr 81 – Król. Huta.
W Rybniku mają się rozpocząć roboty
na wiosnę około wielkiego domu dla
obłąkanych (wariatów).
01.11.1881 Król. Huta. Od 1.10.
otworzono biuro dla mającej się budować kolei żelaznej z Rybnika na
Wodzisław do Annabergu oraz ze Żor
do Orzesza.
24.04.1883 nr 31 – Pod Raciborzem dzwonił głuchy dosyć dzwonnik
na „Anioł Pański‖ przez tydzień, lecz
nic nie było słychać, bo dusza
w dzwonie się urwała. Dzwonnik tego
nie pomiarkował, ani że dusza wypadła, ani że nie słychać dzwonienia.
Dopiero kiedy się go drudzy pytali,
czemu nie dzwoni i kiedy zrewidowano dzwon, sprawa się wyjaśniła ku
wielkiej wesołości.
01.05.1883 nr 33 – Król. Huta.
Od Rybnika. W naszych okolicach
też pijaństwo nie ustaje, lecz szerzy
się w tych czasach nowej kultury.
Ciężką pracą natłuką kości a lichy
zarobek po większej części zaniosą
do żyda, pijaństwem marnują swoje
liche ciało i zdrowie, duszę prowadzą
na zatracenie. – Choćby na każdy
dzień roku przypadł jeden czeski na
wódkę to czyni do roku 12 talarów,
a jak dwa czeski, czyni 1200 talarów
za 50 lat, to byś za to grunt kupił. Ale
czy na tak małej sumie pijak przystanie? Chwalił mi się jeden chłop,
że 7 m. przepił, a jeszcze się nie opił..
Jest wiele gmin w Rybnickiem
powiecie co tak się do tego obrzydliwego pijaństwa włożyły, że niemiara.
Niszczą gospodarstwa, po kąsku
gruntu sprzedają a przepiją, a są tacy
co na dobre zbankrutowali, a teraz się
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we włóczęgów przemienili, aż zgroza
porządnego człowieka na taki upadek
nierozumnych braci...
15.01.1884 nr 4 – Gliwice. Wiadomość jakby nauczyciel Hawliczka się
nawrócił, nie jest prawdziwa, jak syn
jego w gazetach ogłasza.

„Katolik”
o parafii boguszowickiej
Na łamach „Katolika” znajdujemy wśród innych także informacje dotyczące różnych
dziedzin z życia parafii boguszowickiej. Pragnę je przedstawić czytelnikom „Serca Ewangelii”, przy czym mówiąc o naszej parafii mam na myśli jej
dawny obszar obejmujący również te miejscowości, które dzisiaj już do parafii boguszowickiej nie należą. Mam na myśli
takie osady jak Brodek, Folwarki, Kłokocin, Ligocka Kuźnia, Rowień, Rogoźna,
Rój
i Wygoda.
18.07.1878 Skrzynka do listów.
Parafianom z Boguszowic pod Rybnikiem odpowiadamy, żeśmy o nich nie
zapomnieli i posłali im na ręce
ks. proboszcza 10 egz. „Katolika‖
bezpłatnie, lecz ks. Borutzki nie
przyjął naszej gazety i posłał nam owe
10 egzemplarzy z powrotem i z dodatkiem:, „że ich rozdać nie może!‖ –
Prosimy Boguszowiczanów i inne
parafie, gdzie księża podobnego są
usposobienia, aby wprost nam podali
adres poczciwego wiarusa, któremu
chętnie będziemy przesyłać bezpłatnie
„Katolika‖. Dzięki Bogu, że to pierwsze i tak smutne zrobiliśmy doświadczenie.
19.11.1879, s.3 - Gotartowice
pod Rybnikiem: 1½ letnie dziecko
pozostawione bez dozoru wpadło
głową w dół do wanienki i udusiło się.
15.01.1880 nr 3 - Rozdano na
gminę Boguszowice 100 m. 4 cent.
grochu. (Dar w związku z klęską
głodu M.K.).
06.05.1880 nr 19, s. 3 – Ofiary dla
głód cierpiących Górno-Ślązaków:
Wsparcie z tychże ofiar otrzymali:

„Imć. ks. Borutzki w Boguszowicach
60 ctr. (ziemniaków).
Od Rybnika. Pewni ojcowie mieli
córy pod B. parafią na L.K., a każda
była pod tytułem zawodowym nie
wiem czy (ostatnia zeszłego) roku na
podzim miała wesele i wystroiła się
we wieńcu, ale się jej ta sztuka nie
udała, bo jej ksiądz nie dał ślubu,
i powrócili na spadek, a muzykę weselną w karczmie odprawiali. Dzisiaj
płoche wesele odprawiali, a na drugi
dzień radośnik,- och co za dziwne
wesele, prawie jak gdyby to w Afryce
było. A któż temu winien? Nikt inny,
jak tylko złe rodzicielskie wychowanie, o biada raz będzie takowym matkom przed tronem Boga.
30.04.1886 Dodatek do „Katolika‖ nr 34: W Boguszowicach zmarł
gospodarz B., lecz nie pozwolono go
pochować, gdyż różne wieści chodzą
o przyczynie jego śmierci. Sekcja
ciała wykaże, co w tym prawdy.
14.05.1886 nr 38 Od Rybnika.
Smutnie słychać na świecie, w ogóle
ten młody naród posiada dziwne obyczaje. Pod parafią B. kwartalnica
piekielna się okropnie rozpowszechniła, są tu gminy, co mało która chata
nie zażywa tego potwora smrodliwego. W pewnej gminie jest już najgorzej, gospodarstwa rozpraszają,
a w niektórych domach kłótnie
i swary, aże strach. – Gospodarz pewien podobno przez własne dzieci
i zięciów został tak sponiewierany,
że nieborak we wielkich boleściach
zmarł, wskutek czego wytoczono
śledztwo. Przy rozbieraniu trupa, jak
słychać, widać było, że był okropnie
zbity, znaleziono podobno i wapno
w ustach jego. Śledztwo wykryje
może zbrodniarzy, za co ich kara nie
minie. Często rodzice są winni zepsuciu dzieci, bo ich nie karzą zawczasu
jak są małe, a później już trudno złego
nałogu wykorzenić, czasem nawet
rodzice sami złymi przykładami psują
dziatki.

Mieczysław Kula

Informator
parafialny
Msze św.

w niedziele: 7.00, 8.30, 10.00, 11.30,
16.00

w święta nie uznawane przez
państwo: 7.00, 10.00, 15.30, 17.00
Kancelaria parafialna

poniedziałek, wtorek, czwartek i
piątek: 8.00-12.00

środa: 15.00-17.00
kancelaria w lipcu i sierpniu:

poniedziałek i piątek: 8.00-12.00

środa: 15.00-17.00
Protokoły przedślubne

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

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

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

zgłaszając chrzest w kancelarii
przynosimy akt urodzenia dziecka z
USC

rodzicami chrzestnymi mogą być
wyłącznie bierzmowani, wierzący i
praktykujący katolicy

nauka przygotowująca do przyjęcia
sakramentu chrztu odbywa się w
sobotę poprzedzającą tę uroczystość
o godz. 16.00 w domu parafialnym
Sakrament pojednania
okazja do sakramentu pojednania przed
Mszą św.
Odwiedziny chorych

chorych z posługą sakramentalną
odwiedzamy raz w miesiącu zgłoszenia w zakrystii

w sytuacji zagrożenia życia prosimy
kapłana o każdej porze (zgłoszenia
na probostwie)
Pogrzeby
zgłaszając pogrzeb przynosimy akt zgonu i
kartę do pochowania zwłok oraz
zaświadczenie o przyjętych sakramentach
św. (wydaje kapelan szpitala)
Konto Ochronki i Parafii
BPH PBK S.A. I O/Rybnik
nr: 07 1060 0076 0000 4012 8001 2284
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„Ołtarze boczne” w naszym kościele- ołtarz św. Józefa
To co najważniejsze
w kościele ma charakter duchowy,
jest
niewidzialne
i przyjmowane przez nas
wiarą. To co widzialne w kościele, a więc wyposażenie
i wystrój, powinno współgrać
z tym co dzieje się w sferze
ducha. Tematem tego cyklu
artykułów są refleksje przybliżające przesłanie, jakie
niosą ołtarze w naszym kościele parafialnym. W poprzednim artykule rozważyliśmy postać św. Józefa jako
świadka i bohatera niezwykłych wydarzeń związanych
z narodzeniem Pana. W tym
artykule przyjrzymy się pozłacanej płaskorzeźbie na
tabernakulum przedstawiającej mężczyznę i kobietę
z dzieckiem na osiołku.
święta rodzina i Egipt
Nietrudno
się
domyśleć,
że scena przedstawiona na tabernakulum, przypomina ewangeliczną
historię ucieczki świętej rodziny
z Betlejem do Egiptu lub powrotu
z Egiptu do Nazaretu. Bohaterem obu
tych historii jest św. Józef, który jako
głowa rodziny otrzymuje wskazówki
od Boga dotyczące Dziecka i Jego
Matki. Zarówno pośpieszną ucieczkę
do Egiptu jak i powrót do Izraela
inicjują anielskie instrukcje, jakie
otrzymuje we śnie Józef: „(...) Oto
anioł Pański ukazał się Józefowi we
śnie i rzekł: <Wstań weź Dziecię
i Jego Matkę i uchodź do Egiptu;
pozostań tam aż ci powiem; bo Herod
będzie szukał Dziecięcia, aby je zgładzić>. On wstał wziął w nocy Dziecię
i Jego Matkę i udał się do Egiptu (...)
A gdy Herod umarł, oto Józefowi
w Egipcie ukazał się anioł Pański we
śnie i rzekł: <Wstań, Weź dziecię
i Jego Matkę i idź do ziemi Izraela,
bo już umarli ci, którzy czyhali na

kiego
Jezusa
mającego co najwyżej 2 latka,
pakuje pośpiesznie
dobytek, oporządza osiołka i wyruszają przed świtem
w bardzo daleką
drogę. Józef podejmuje po raz
kolejny ryzykowną
decyzję, tym razem
na podstawie wiary
w
prawdziwość
słów usłyszanych
we śnie. Setki,
a może nawet
tysiące kilometrów
dzieli
ich
od
Egiptu. Nieznane
ludy,
zbójcy,
dzikie zwierzęta,
surowy
klimat
pustynny, góry, te
Tabernakulum w ołtarzu bocznym św. Józefa
i
inne
niebezpieczeństwa
czyhają na nich.
życie Dziecięcia>. On więc wstał,
Czy tak wyobrażał sobie Józef bycie
wziął Dziecię i Jego Matkę i wrócił do
opiekunem Syna Bożego, przyszłego
ziemi Izraela” - Mt2,13-14 i 19-21.
Króla? Podobnie i my bywamy zaŻycie Józefa obfitowało w wizje
skakiwani przez życie. Ale prawdziwy
senne. Była to już druga i trzecia
mężczyzna nie użala się nad losem.
wizja w Ewangelii św. Mateusza. Pan
Jako głowa rodziny podtrzymuje
Bóg ma różne sposoby na przekazydzielnie
żonę
i
dzieci
wanie swojego Słowa. W przypadku
w każdej sytuacji, ochrania ich i opieśw. Józefa, ze względu na szczególną
kuje się nimi. Bierze na siebie ciężar
sytuację, Bóg posłużył się wizjami
odpowiedzialności za każdą swoją
anielskimi. Nie znaczy to wcale, że
decyzję i za jej skutki. Stara się być
mamy się spodziewać tego rodzaju
odpowiedzialny w domu, w pracy,
prowadzenia w naszym życiu. Słowo
w służbie i grając w piłkę. Zawsze
Boże,
którego
wskazania
są
i wszędzie odpowiada bezpośrednio
z pewnością przeznaczone dla każprzed swoim Panem. Sprawiedliwy
dego z nas, a którego instrukcji mamy
Boży mężczyzna jest gotowy do walki
się trzymać, jest zawarte w Piśmie
o Boże interesy w swoim życiu, na
Świętym. To co jest najistotniejsze
miarę powołania, jakie otrzymał.
w spotkaniach Józefa ze Słowami od
Każdy mężczyzna ma tendencję bać
Pana za pośrednictwem anioła, a co
się, że nie podoła, że jest za słaby
jest godne naśladowania, to sposób
wobec żywiołów tego świata. Wszyreakcji na usłyszane polecenia.
scy mężczyźni tak naprawdę maskują
swój strach. Jednakże prawdziwy
prawdziwy mężczyzna
Boży mężczyzna przełamuje każdy
Św. Józef jest człowiekiem
lęk, nie dlatego, iż ufa swojej sile,
czynu. Podejmuje błyskawiczną decymądrości, wykształceniu, sprytowi,
zję. Wyrywa ze snu Maryję i malut-
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bogactwu, pozycji społecznej itp.
Jest tylko jedna pewna nadzieja, na
zwycięstwo w każdej sytuacji –
wiara, która jest pewnością, że idzie
z nami Pan Bóg, władca wszechświata. Czy w tej sprawie, Pan jest
po naszej stronie? Czy Pan poprze
nas w tej walce, w tych staraniach,
w tych decyzjach itp.? Po czyjej
jesteśmy stronie? Boga, czy diabła?
Jako mężczyźni musimy trwać w
bliskości z Bogiem, gdyż tylko
wtedy tak naprawdę możemy się nie
bać niczego i nikogo. Pan Jezus
umacnia swoich uczniów słowami:
„Nie bójcie się tych, którzy zabijają
ciało, lecz duszy zabić nie mogą.
Bójcie się raczej tego, który może
ciało
i
duszę
zatracić
w piekle” – Mt10,28.

Statystyka parafialna
za rok 2007
parafialny
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prawdziwa siła
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Św. Józef daje nam przykład
wielkiej
siły
charakteru
w
zmaganiach z trudami życia, w
odpowiedzialnych decyzjach jako
głowa rodziny i w posłuszeństwie
Bożemu Słowu. Z pewnością znał
słowa Pana Boga jakie skierował
przed wiekami do Jozuego, a dziś
kieruje także do nas: „Niech ta
Księga Prawa będzie zawsze na
twych ustach; rozważaj ją w dzień i
w nocy, abyś ściśle spełniał
wszystko, co w niej jest napisane,
bo tylko wtedy okaże się twoja
roztropność. Czyż ci nie rozkazałem
– Bądź mężny i mocny? Nie bój się
i nie lękaj, ponieważ z tobą jest
Pan,
Bóg
twój,
wszędzie,
gdziekolwiek pójdziesz” – Joz1,8-9.
W następnych artykułach
spróbujemy
odkrywać
dalsze
tajemnice duchowości św. Józefa,
by
zrozumieć
głębiej
Jego
sprawiedliwość i zachęcić się przez
to do podążania za Chrystusem w
sprawiedliwości i prawości naszego
życia.
Piotr
Przy opracowywaniu tego
artykułu korzystałem z następującej
literatury :
1. Augustyn Jankowski, Kazimierz Romaniuk, Lech Stachowiak:
Komentarz praktyczny do Nowego
Testamentu. Wydawnictwo Pallottinum. Warszawa 1975.

2004

2005

CHRZTY ŚW.

2006

2007

POGRZEBY

2003

2004

2005

2006

2007

Chrzty św.

116

88

126

130

135

I Komunia św.

111

121

121

Bierzmowanie

×

×

×

176

Śluby

51

64

58

76

70

Odwiedziny
chorych

905

752

738

756

770

Sakrament
chorych

73

70

85

80

90

Rozdzielone
Komunie św.

210 000

170 000

205 000

205 000

190 000

Pogrzeby

74

84

73

96

86

Obecność na
Eucharystii

×

5 100

4 900

4 700

4 800

107

(11 wcz)

103

(14 wcz)

323

(2 rocz.)
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Odeszli do Pana
w roku 2007
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Gruszka Marek
Gierłowski Kazimierz
Rojek Antoni
Walczak Tadeusz
Serszyńska Grażyna
Witala Bolesław
Borowska Marianna
Nowak Piotr
Motyka Brunon
Janus Daniel
Motyka Gertruda
Matuszczyk Gertruda
Rojek Teofil
Sobik Bronisława
Musiolik Robert
Motyka Regina
Oleś Pelagia
Gembalczyk Anna
Szachewicz Ireneusz
Wilczek Henryk
Czarnecki Janusz
Oleś Paweł
Przeliorz Jerzy
Malina Bronisława
Babilas Józef
Smyczek Konstantyna
Winkler Alfred
Bober Maria
Karwot Norbert
Dziwoki Krystyna
Buchalik Berta
Sobik Helena
Ciućko Wincenty
Zielonka Łucja
Szyroki-Racińska Zofia
Grochowski Kazimierz
Gorzawski Alojzy
Szmajduch Amelia
Cyganek Roman
Kula Aniela
Szymura Serafin
Zimończyk Eryk
Ogórka Waleska
Sobik Małgorzata

44 lata
64 lata
81 lat
62 lata
46 lat
69 lat
60 lat
58 lat
69 lat
72 lata
71 lat
82 lata
74 lata
96 lat
86 lat
92 lata
83 lata
86 lat
66 lat
76 lat
49 lat
89 lat
70 lat
84 lata
72 lata
89 lat
76 lat
54 lata
77 lat
65 lat
82 lata
87 lat
65 lat
86 lat
80 lat
75 lat
81 lat
noworodek
54 lata
95 lat
75 lat
71 lat
89 lat
60 lat

45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.

Małysa Maria
Tkocz Maksymilian
Krzyształa Danuta
Czosnyka Ewa
Pawela Emilia
Wojnecki Wiktor
Mieszczak Eugeniusz
Skałbania Regina
Siwek Gertruda
Bajerski Aleksander
Swaczyna Andrzej
Konsek Eryk
Śpiewok Marta
Gołąbek Krystian
Korycińska Magdalena
Wengerska Gertruda
Spałek Wieslawa
Cyrulik Franciszek
Misala Józef
Bizoń Tadeusz
Papała Alojzy
Pawlas Bartosz
Misala Monika
Szyroki Marta
Duda Stanisław
Witala Elżbieta
Rojek Paweł
Kokosicka Lilla
Oleś Kryspina
Konsek Maria
Zniszczoł Krzysztof
Kula Marta
Kuczera Gertruda
Gwizdała Bronisława
Czyż Franciszek
Sałaj Kazimiera
Słowik Erwin
Byczek Jan
Słapa Kazimierz
Gabrylewicz Stanisław
Buchalik Regina
Wengerska Elżbieta

70 lat
84 lata
42 lata
70 lat
noworodek
91 lat
70 lat
75 lat
86 lat
60 lat
52 lata
82 lata
82 lata
56 lat
71 lat
86 lat
47 lat
83 lata
80 lat
58 lat
80 lat
21 lat
81 lat
73 lata
71 lat
63 lata
74 lata
47 lat
83 lata
92 lata
21 lat
82 lata
68 lat
78 lat
85 lat
76 lat
51 lat
75 lat
71 lat
84 lata
75 lat
64 lata
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Nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca (1)
W każdą pierwszą sobotę miesiąca
w naszym kościele parafialnym odprawiane
jest nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca
połączone z piętnastominutowym rozmyślaniem
nad
tajemnicami
różańcowymi
i różańcem wynagradzającym Niepokalanemu
Sercu Maryi.

Nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca należy do najważniejszych elementów kultu Niepokalanego Serca Maryi, o które prosiła Matka Boża
w swych objawieniach w Fatimie danych trójce
pastuszków Łucji, Hiacyncie i Franciszkowi w
1917 r., a następnie w roku 1925 i
1929. W dniu 13 lipca 1917 r.
Matka Boża ogłosiła w Fatimie:
„…Przybędę
by
prosić
o poświęcenie Rosji memu Niepokalanemu Sercu i o Komunię św.
wynagradzającą w pierwsze soboty. Jeżeli moje życzenia zostaną
spełnione, Rosja nawróci się i zapanuje pokój. Jeśli nie, bezbożna
propaganda rozszerzy swe błędne
nauki po świecie, wywołując wojny
i prześladowanie Kościoła. Dobrzy
będą męczeni, Ojciec Święty będzie
wiele cierpiał. Różne narody zginą,
na koniec moje Niepokalane Serce
zatriumfuje.”
Zgodnie z zapowiedzią daną
dzieciom fatimskim Maryja przybyła wraz z
Dzieciątkiem Jezus, aby przekazać żądanie nieba.
Miało to miejsce 10 grudnia 1925 r. Siostra Łucja
tak to opisała:
„10 grudnia 1925 r. zjawiła się Najświętsza
Panna w Pontevedra, a z boku w jasności Dzieciątko. Najświętsza dziewica położyła Łucji rękę
na ramieniu i pokazała cierniami otoczone serce,
które trzymała w drugiej ręce. Dzieciątko powiedziało: Miej współczucie z Sercem twej Najświętszej Matki, otoczonym cierniami, którymi niewdzięczni ludzie wciąż na nowo je ranią, a nie ma
nikogo, kto by przez akt wynagrodzenia te ciernie
powyciągał.
Potem powiedziała Najświętsza Panna:
Córko moja, spójrz, Serce moje otoczone cierniami, którymi niewdzięczni ludzie przez bluźnier-

stwa i niewdzięczność stale ranią.
Przynajmniej ty staraj się nieść mi
radość i oznajmij w moim imieniu, że przybędę w
godzinę śmierci z łaskami potrzebnymi do
zbawienia do tych wszystkich, którzy przez pięć
miesięcy w pierwsze soboty odprawią spowiedź,
przyjmą Komunię świętą, odmówią jeden różaniec i przez piętnaście minut rozmyślania nad
piętnastoma tajemnicami różańca towarzyszyć mi
będą w intencji zadośćuczynienia”.
cel nabożeństwa

Nabożeństwo pierwszych sobót ma charakter
wynagradzający. W jego centrum znajduje się
Niepokalane Serce Maryi otoczone
cierniami
i przepełnione bólem z powodu
naszych grzechów. Zatem celem
nabożeństwa jest współczucie
i pragnienie ulżenia Matce Bożej
w Jej cierpieniu oraz ratowanie
grzeszników. Smutek i ból Maryi
możemy zamienić w radość przez
odcięcie się od grzechu (nie możemy być jednymi z tych, którzy
wbijają ciernie) i praktykowanie,
przynajmniej przez pięć miesięcy
pierwszych sobót. Maryja daje
nam za to łaskę zupełnie wyjątkową! Obiecuje nam w godzinę
śmierci wszelką pomoc służącą
naszemu zbawieniu!
Pisząc te słowa mam nadzieję, że zachęcą
one każdego do dania pozytywnej odpowiedzi na
wezwane naszej Matki, czyli do podjęcia praktyki
pierwszych sobót, a tym samym do współpracy z
niebem w ratowaniu świata. Wołanie naszej Matki
jest coraz bardziej naglące. Tym bardziej, że pojawiły się wokół nas znaki czasu tak oczywiste:
śmierć Siostry Łucji w dniu fatimskim 13 lutego
2005 r., a także odejście Jana Pawła II do domu
Ojca w pierwszą sobotę miesiąca.
Alicja K.
W następnym numerze skupimy się na świadectwach dzieci fatimskich oraz Jana Pawła II
związanych z praktykowaniem nabożeństwa
pierwszych sobót miesiąca.
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czuwanie przed pasterką
Naszą pasterkę poprzedziło
w tym roku czuwanie przygotowane
przez scholę oazową. Pragnę podziękować wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie czuwania.
Możemy zaobserwować, że nasza
schola pod okiem p. Krzysztofa Siudzińskiego pięknie się rozwija. Soliści
chętnie
przychodzą
na
próby
i kształcą swój warsztat muzyczny.
Chcę jeszcze raz zaprosić chętnych do
śpiewania. Przypomnę, że próby
odbywają się w każdą sobotę
o godz. 10.00. na probostwie. W nowym roku ruszają przygotowania do
Triduum paschalnego. Nasza schola
pragnie śpiewem liturgicznym ubogacić liturgię paschalną.

buje pokarmu, różnego rodzaju produktów uposażonych w konieczne dla
duszy witaminy i białka. Zasiadając
do stołu wigilijnego rozpoczynamy
nasze spożywanie od słuchania Słowa

na rożnego rodzaju choroby czy
wycieńczenie. Wiemy dobrze, że trud
naszego codziennego życia wymaga
odpowiedniej diety. Złe odżywianie
jest powodem wielu chorób choćby

spotkanie opłatkowe – słów
kilka
Spotkania opłatkowe należą do
tradycji związanych z wieczerzą wigilijną, którą chrześcijanie spożywają
na znak Nowego Przymierza z Bogiem. Wieczerza wigilijna jest znakiem nowej drogi, na którą wkracza
chrześcijanin, poprzez łaskę chrztu
świętego. Każdy człowiek, który
wybiera się w drogę myśli o tym by

oraz gromadzimy się przy jakże suto zastawionym wigilijnym stole
Bożego, Modlitwy, składania życzeń.
To podstawowe duchowe wiktuały,
które są nam konieczne by przejść tą
drogę do Obiecanej Ziemi. Codziennie koniecznie potrzebujemy Słowa
Bożego, modlitwy, dobrych życzeń-

Łamiemy się opłatkiem i składamy sobie życzenia …
mieć wystarczając pożywienia, które
konieczne jest do przeżycia i osiągnięcia wybranego celu. Nasza droga
chrześcijańskiego życia także potrze-

miłości. To podstawowe uposażenie
naszej duchowej diety, byśmy krocząc, przecie jakże trudna drogą, nie
narażali naszej duchowej substancji

układu krążenia czy nowotworów.
Podobnie w życiu duchowym, nieodpowiednia dieta może generować
wiele schorzeń naszej duszy! Wielu
ludzi, chrześcijan cierpi na groźną
chorobę arytmii miłości, czy nawet
zawałów miłosierdzia, przebaczenia.
Nowotwór pychy zżera naszą otwartość na Pana Boga. Można by wymienić wiele cywilizacyjnych chorób
naszej duszy.
Wspaniale zatem, że jest wigilia,
że jej przedłużeniem są organizowane
spotkania opłatkowe różnych grup
parafialnych. Nasza wspólnota RŚŻ
na
spotkaniu
opłatkowym
zgromadziła się już 27 grudnia,
zaraz po świętach. Jesteśmy przecież
wspólnotą, rodziną, mamy wspólną
drogę,
po
której
kroczymy.
Rozważając
tajemnice
Nowego
przymierza usiedliśmy przy stole
wigilijnym, jakże suto zastawionym.
Każdy przyniósł z domu jakąś
potrawę. Nie zabrakło modlitwy,
słuchania Słowa Bożego i łamania się
opłatkiem- znak miłości i życzliwości.
Wspólnie śpiewaliśmy również kolędy (byli też śmiałkowie śpiewający
solo). Pięknym zwyczajem naszych
opłatkowych spotkań jest wręczanie
sobie nawzajem prezentów. Każdy
przynosi jakiś upominek. Może coś
kupić, czy wykonać samodzielnie –
wszystko zależy od własnej inwencji
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twórczej. Pochwalę się, że w tym roku
dostałem dość oryginalny prezent.
Mianowicie karnet na darmowe strzyżenia u jednej z uczestniczek naszej
oazy, która jest fryzjerką! Aha! Prezenty kładziemy najpierw na przygotowanym wcześniej stoliku, a potem
losowo kilku uczestników podchodzi
do każdego wręczając upominek. Nikt
nie wychodzi ze spotkania z pustymi
rękoma. Oczywiście nie chodzi
o prezenty! Ważny jest gest,
za każdym z tych upominków kryje
się ludzkie serce, dar z siebie.
To wspaniały gest zgody na
współodpowiedzialność za siebie, na
miłość, która nie jest niczym innym
jak dawaniem siebie. Nasza formacja
to podjęcie trudu wspólnej drogi
do osiągnięcia wieczności. Ciągle
nawzajem dla siebie jesteśmy
duchowymi lekarzami, stawiamy
sobie
diagnozy,
leczymy,
przypominamy o właściwej duchowej
diecie. Uczymy się wzajemnie modlitwy, słuchania Słowa Bożego
i wzajemnej miłości.
parafialny sylwester
Na przełomie starego i nowego
roku jak tradycja nakazuje w tak zwanego sylwestra, już po raz kolejny
młodzież oazowa naszej parafii wraz z
wszystkimi chętnymi osobami z najróżniejszych i najodleglejszych nie
raz zakątków Rybnika bawiła się pod
dachem naszego domu parafialnego.
Organizatorzy poza muzyką (bez
której trudno się bawić i tańczyć)

jak również popisać się talentami wokalnymi
zaoferowali nam obfitość jadła
i napojów od ciastek, ciasteczek i cukierków po ciepłe potrawy jak bigos
czy bogracz. Mimo całkowitego braku
alkoholu nikt nie narzekał na kiepską
zabawę, co dla niektórych jest rzeczą
nie rozłączną. Po złożeniu sobie życzeń noworocznych na kościelnym
parkingu udaliśmy się do kościoła
by przeżyć eucharystie i po niej
wrócić do zabawy. Impreza zaczęła
się o godzinie 19:30 a ostatni
uczestnicy wyszli w okolicy godziny
7:00. Za pomoc w realizacji składamy
podziękowania dla ks. Michała,
za życzliwość i udostępnienie
pomieszczeń ks. Proboszczowi oraz
wszystkim uczestnikom i współ
organizatorom.
Do zobaczenia za rok.

ML

Była okazja, aby sprawdzić swoje umiejętności przy stole bilardowym

Spotkanie
ze
studentami
Chyba nikogo już nie dziwi,
że coraz więcej młodych ludzi po
ukończeniu nauki w szkole średniej
podejmuje studia wyższe. Nie wiem
czy wielu z naszych parafian zdaje
sobie sprawę z tego, że ma to duży
wpływ na życie wspólnoty parafialnej.
Nasze miasto jak na razie, nie należy
jeszcze do grupy znacznych ośrodków
akademickich. Najbliższe centrum
akademickie znajduje się w Katowicach. Wielu naszych młodych po
maturze decyduje się na studia
w różnych miastach w Polsce. Opuszczają zatem swoje miejscowości
i parafie powracając jedynie w okresie
świątecznym, czy też wakacyjnym.
To oczywiście generuje wiele problemów w życiu grup parafialnych. Młodzież formuje się w grupach parafialnych, ale niestety często opuszcza
wspólnotę ze względu na studia.
Brakuje zatem odpowiedniej kadry
animatorów, tych którzy przeszli
formację podstawową i mogli by
podjąć odpowiedzialność za kształtowanie młodszego pokolenia. Pracując
w parafiach bliżej Katowic nie miewaliśmy takich problemów, studenci
bowiem wracali do domów, nie musieli mieszkać w akademikach. Zatem
nigdy nie było większych problemów
kadrowych, co pozwalało zachować
pewną ciągłość i stabilizację.
Tenże stan rzeczy należy traktować jako wezwanie duszpasterskie.
W związku z powyższą sytuacją, nie
możemy mówić w naszej parafii
o
duszpasterstwie
studentów.
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Niemniej staramy się by nasi studenci
powracający w okresie świątecznym
do własnych parafii mogli się spotkać
z duszpasterzami. Należy za wszelką
cenę podtrzymywać więź z parafią
naszych młodych pokoleń.
W okresie świat Bożego Narodzenia zaprosiliśmy studentów na
probostwo by złożyć sobie życzenia,
wypić
kawę
i
porozmawiać.
Ks. Proboszcz obecny na spotkaniu
wręczył studentom kalendarz „Z tej
ziemi‖. Rozwinęła się nawet ciekawa
dyskusja, można by rzec- natury mo-

ralnej. Główny trzon spotkania stanowili studenci medycyny. Nie zabrakło także reministencji humanistycznych z pogranicza historii, dziennikarstwa czy politologii. Dyskusję prowadzili wówczas studenci historii, filologii polskiej czy dziennikarstwa.
Należy podkreślić, że nasza
młodzież, pomimo, iż opuszcza swoje
środowisko rodzinne i parafialne, dba
o własną formację. Wielu studentów
angażuje się w duszpasterstwo akademickie. To wspaniałe świadectwo
i owoc wychowania w rodzinie.
Za obecność na spotkaniu ser-

decznie dziękujemy. Już dziś zapraszamy na spotkanie wielkanocne!
O
terminie
poinformujemy
w ogłoszeniach parafialnych.

ML

i swój los złożył w ręce dwojga ubogich
ludzi: Maryi i Józefa. Uboga Święta
Rodzina
przeżyła
odrzucenie
i
upokorzenie. Bóg jednak znalazł sposób,
aby fakt narodzin swego Syna przekazać
światu. Uczynił to poprzez prostych
pasterzy, którym objawił prawdę o przyjściu Mesjasza. Spotykając się z Jezusem i
odkrywając w Nim Boga, trzeba, abyśmy
zapraszali Go do gospody naszego serca i
tak jak pasterze przekazywali innym to,
co nam „zostało objawione o tym

Dziecięciu‖. Stając się Dzieckiem,
jednym z nas ukazał nam wielkość swej
Podczas spotkania wszyscy studenci otrzymali kalendarz „Z tej iemi” miłości.
Można powiedzieć, że betlejemski
żłobek woła o miłość do drugiego człowieka, że
zawsze, gdy potrafimy się dzielić miłością z
innymi – dzieje się Boże Narodzenie.

Konkurs Szopek
Bożonarodzeniowych
2007

Kochamy Święta Bożego Narodzenia i tęsknimy za nimi cały
rok. Ich klimat jest niepowtarzalny, wywołuje w nas zawsze wiele
ciepłych uczuć i refleksji.
Przeżywając czas Bożego Narodzenia zauważamy, że jest on na
wskroś przeniknięty Bożą miłością.
W scenerii betlejemskiej stajenki podziwiamy Maleńką Miłość –

Spotkanie Seniora
odwiecznego Boga, który stał się bezradnym, małym dzieckiem

Wyniki konkursu :
Niezależnie od prac komisji oceniającej
została wybrana „Szopka publiczności‖. Zebrano
łącznie 308 głosów, spośród których najwięcej
uzyskała szopka autorstwa Klaudii Sładczyk,
Angeliki Sładczyk i Mateusza Skowronka.
Przyznano 6 wyróżnień: Ola Wala,
Szymon Kuczera, Natalia Jawor, Dawid Płatek,
Sylwia i Emilia Kolaniak oraz Klaudia Sładczyk,
Angelika Sładczyk i Mateusz Skowronek.
Wśród pozostałych nagrodzonych znaleźli
się: Piotr Kloch, Adam Kloch, Martyna
Staneczek, Radek Matlanga, Bartek
Blaut,
Oskar
Kubasiak,
Patryk
Wojtkowski, Dawid Serwan, Piotr
Wachowicz, Patryk Wachowicz, Jakub
Olszewski, Katarzyna Berger, Karolina
Berger, Michał Berger, Joanna Pyżalska.
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Dziękujemy ks. Proboszczowi Krzysztofowi Błotko za wsparcie
duchowe i materialne naszej pracy przy konkursie. Dziękuję także
członkom naszego oddziału Akcji Katolickiej, staraniem których

Po raz 16. Rada dzielnicy
Boguszowice Stare zorganizowała spotkanie dla wszystkich
seniorów.
W
sobotę
12 stycznia wspólnie świętowało ponad 170 najstarszych
mieszkańców dzielnicy.
Już 16. raz Rada Dzielnicy Boguszowice Stare zaprosiła na spotkanie seniorów, tj. osoby, które ukończyły 75 lat. W tym roku na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 16
zebrało się ponad 170 starek i starzików. Tradycyjnie już na spotkaniu
tym obecny jest Prezydent Miasta
oraz specjalni zaproszeni goście.
W tym roku obok Adama Fudalego
byli to Tadeusz Gruszka – senator RP,
ks. proboszcz Krzysztof Błotko,
ks. emeryt Józef Zuber, radni (p. Jan
Mura),
przewodniczący
Rady
Parafialnej – p. Alojzy Nikiel oraz
dyrektorzy szkół (gimnazjum –
p. Krzysztof Zaik, SP 16 – p. Teresa
Uchyła) i przedszkola (p. Gabriela
Froehlich) z terenu parafii. Obecni
byli także oczywiście organizatorzy
czyli członkowie Rady Dzielnicy
Boguszowice Stare.
Impreza ta pomyślana jest jako
wyraz hołdu i podziękowania składanego najstarszym mieszkańcom dzielnicy oraz znakomita okazja do spotkania z dawno nie widzianymi sąsiadami, krewnymi i przyjaciółmi. Tak
było od samego początku. Stąd nie
dziwi, że organizacji tego spotkania
poświęconych jest kilka zebrań Rady
Dzielnicy i traktowana jest ona chyba
jako najważniejsza rzecz, którą Rada
ma w swoich planach.
Wspaniała atmosfera to już znak
firmowy spotkania. Oprócz tego stoły
pełne są jedzenia, a klimatu dodają
dźwięki śląskich melodii. Na stołach
pojawiają się tradycyjne śląskie kluski
z roladą i modrą kapustą. W tym roku
znakomicie
przygrywał
zespół
„Allegro‖, a specjalne życzenia dla
seniorów przygotowały maluchy ze
Szkoły Podstawowej nr 16. Z okazji
spotkania oraz Dnia Babci dzieci
ofiarowały
seniorom
wiersze,
piosenki oraz wielkie serca.
Chwila spotkania jest wyjątkowa, stąd nie brak wielu ciepłych

konkurs ten po raz kolejny mógł się odbyć.
Wszystkim składamy serdeczne „Bóg zapłać‖ !
Kornelia Kaczmarczyk

słów, wzruszenia, a nawet łez. Zdarza
się, że owocem tego spotkania są
spontaniczne spotkania seniorów
w mniejszych, kameralnych gronach
przyjaciół i sąsiadów. W tym roku
najstarszym uczestnikiem spotkania
był pan Emil Garbocz – liczący
94 lata.
Kiedy w tym roku żegnałem naprawdę uśmiechniętych i bardzo zadowolonych seniorów jeden z nich
uścisnął mi rękę ze słowami: „Yno na
prziszły rok nie zapomijcie mi wysłać
zaproszynia‖. Na pewno nie zapomnimy. Dlatego Rada Dzielnicy już
dziś zaprasza wszystkich seniorów na
drugą sobotę 2009 roku na kolejne
spotkanie.

Śp. Stefan
Pawela wspomnienie
(5.4.1934 r. – 9.1.2008 r.)

Krystian Dziurok
Jubilaci małżeńscy
Spotkaniu Seniora:

obecni

na

Berta i Józef Cofalik (50 lat)
Eugenia i Józef Gorzyński (50 lat)
Krystyna i Leon Gembalczyk (50 lat)
Bronisława i Alojzy Juraszczyk
(55 lat)
Łucja i Roman Dyla (55 lat)
Maria i Alfred Kula (50 lat)
Teresa i Maksymilian Lach (55 lat)
Berta i Ludwik Marcisz (56 lat)
Halina i Antoni Antoniewski (60 lat)

Śp.
Stefan
Pawela
był
aktywnym działaczem Powszechnej
Spółdzielni Spożywców „Społem‖ –
cieszył
się
dużym
zaufaniem
i autorytetem wśród spółdzielców.
W latach 90-tych dał się poznać jako
aktywny
członek
Społecznego
Komitetu Gazyfikacji Boguszowic.
Od początku lat 90-tych wybierany
był do Zarządu Rady Dzielnicy
Boguszowice Stare, gdzie pełnił
funkcję sekretarza. Odszedł do Pana
w wieku 73 lat.
Śp. Stefan Pawela pozostanie
w naszej pamięci jako zaangażowany
społecznik troszczący się o dobro
mieszkańców naszej dzielnicy, a zarazem człowiek pełen dobroci, prawości
i serdeczności.
Zapraszamy do wspólnej
modlitwy
w
Jego
intencji
podczas Mszy św. w czwartek
7 lutego br. o godz. 17.00.
Rada Dzielnicy
Boguszowice Stare
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Spotkanie z aniołami
księdza Jana …
odbyło się w cudownej przedświątecznej atmosferze w Szkole Podstawowej nr 20 w Gotartowicach.
W blasku świec, przy łagodnych
dźwiękach gitarowego akompaniamentu uczestnicy spotkania wysłuchali pełnych humoru i oczywistych

prawd utworów księdza Jana Twardowskiego. Brawurowe wykonania
anielskich pieśni przypadły do gustu
zgromadzonej publiczności. Wyrazem
aprobaty było coraz śmielsze włączanie się do śpiewu prowadzonego przez
zespół Misericordia z Rownia.

Przerwy między piosenkami wypełniały Anioły (uczniowie klasy czwartej) recytujące wiersze księdza Jana
Twardowskiego. Atrakcją wieczoru
było rysowanie własnego Anioła
Stróża. Efektem tych plastycznych
prób było powstanie anielskiej galerii
- tylko ksiądz Proboszcz nie dał się
namówić…
Spotkanie przygotowały panie:
Mariola Konik i Katarzyna Trzebunia
w ramach cyklicznych Literackich
Wieczorów Środowiskowych
KT

Gotartowicki
opłatek
8 stycznia 2008 r. w sali OSP
odbyło się doroczne spotkanie
noworoczne, zorganizowane przez
Radę Dzielnicy Gotartowice. Przy
kawie i ciastkach można było jeszcze
raz poczuć atmosferę Świąt – a to
wszystko dzięki naszym dzieciom
z przedszkola, a także chórowi
„Concerto‖, pod kierunkem p. Mireli
Szutki. Przedszkolacy zaprezentowali
wzruszające jasełka, a chór wystąpił
z
repertuarem
kolędowym.
W spotkaniu uczestniczyli także
zaproszeni goście: ks. proboszcz
Krzysztof Błotko, ks. Józef Zuber,
dyrektor Przedszkola nr 22 - Krystyna
Merta oraz dyrektor SP 20 – Lucjan
Rugor. Przewodniczący Zarządu RD
Leszek Kuśka i przewodnicząca RD
Elżbieta Musioł złożyli zebranym
noworoczne życzenia.

16 grudnia w III Niedzielę Adwentu gościł w naszej parafii
ks. Jacek Kocur, śląski misjonarz przebywający na
Ukrainie. Wygłosił on homilię oraz przeprowadził zbiórkę
na budowę kościoła we Lwowie p.w. św. Michała
Archanioła.
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Kolędowanie z chórem
„Cor Jesu”
Tradycją stało się że w okresie
liturgicznym Bożego Narodzenia
chór „Cor Jesu” adoruje Boże
Dziecię zrodzone w ubogiej stajence
i złożone w żłobie.
Tak też w tym roku, w święto
Objawienia Pańskiego – Trzech Króli,
chór zaprosił nas do wspólnej adoracji
żłobka.
Kierujący obecnie chórem Stanisław Przeliorz, cały czas jednak
wzorujący się na swym zmarłym
bracie Jerzym, bazujący na jego opracowaniach, zmienił nieco konwencję
tego kolędowania. W układ śpiewnych kolęd wkomponował słowa
Ewangelii św. Łukasza i Mateusza
przedstawiające Narodzenie Pańskie
i pokłon Trzech Króli. Przed finałową
kolędą, na zasadzie kontrastu zostały
odczytane
słowa
z
ewangelii
św. Łukasza, obrazujące modlitwę
i trwogę konania Pana Jezusa. W taki
sposób bardzo szybko minęła godzinna adoracja. Szkoda że od początku w tej adoracji udział wzięła
tylko życzliwa i sympatyzująca chó-

rowi, nieliczna grupa parafian której
serdecznie dziękujemy za wspólny
udział w adoracji. Dziękujemy też za
słowo wprowadzenia i końcowe naszemu zacnemu emerytowi ks. Józefowi.
Liturgiczny okres Bożego Narodzenia jest okresem bardzo krótkim.
Chór „Cor Jesu‖ postanowił go jednak
maksymalnie wykorzystać i prezentować nasze piękne polskie kolędy.
W niedzielę Chrztu Pańskiego chór
został zaproszony na kolędowanie do
parafii Brata Alberta w Jastrzębiu,
gdzie proboszczem jest nasz parafianin ks. Andrzej Szostek. Tam adoracja
odbyła się przy prawie całkowicie
zapełnionym przez parafian kościele,
którzy na zakończenie podziękowali
naszemu chórowi owacją na stojąco.
Proboszcz zaś przygotował poczęstunek gorącą kawą i herbatą jak też
dobrym kołaczem.
W ty miejscu chciałbym nadmienić, że społeczność tamtejszej
parafii jest w trakcie zawiązywania
i organizacji parafialnego chóru.

NA WALENTYNKI - ZACZAROWANY ŚWIAT OPERETKI
Dom Kultury Boguszowice zaprasza miłośników operetki na koncert
solistki Operetki Wrocławskiej pani Moniki Gruszczyńskiej. Koncert nosi
tytuł „Zaczarowany Świat Operetki”. Na jego program składają się
przebojowe arie i uwertury z operetek bardzo lubianych przez publiczność,
takich kompozytorów jak Loewe, Kalman, Offenbach, Lehar Strauss i Stolz.
Pani Monika Gruszczyńska śpiewa czarującym sopranem, wygląda uroczo,
bardzo piękna, świetnie nosi doskonale skrojone suknie, arie interpretuje
aktorsko. Na koncercie w Domu Kultury wystąpi z akompaniamentem
skrzypiec, fortepianu oraz wiolonczeli. Nieczęsto mamy okazję zanurzyć się
choć na chwilę w inny świat muzyki operetkowej, pełnej czaru, miłości,
pięknych strojów i uroku minionych epok. Zapraszam. Jest to również
niezwykła okazja do tyle mądrego, jak i szalonego prezentu walentynkowego
dla najbliższej osoby w każdym wieku.
Koncert odbędzie się w sobotę 9 lutego br. o godz. 17.00 w nowo
wyremontowanej sali kinowej Domu Kultury Boguszowice. Cena biletu – 20 zł
do nabycia w sekretariacie Domu Kultury. Bilety można zamawiać również
telefonicznie pod numerem tel. 032 - 4252016

Życzymy im powodzenia i wierzymy,
że zaprezentowaliśmy im dobry
wzorzec.
W niedzielę 20.01.2008 r. nasz
chór został zaproszony do zaśpiewania kolęd w kościele św. Jana Sarkandra w dzielnicy Paruszowiec-Piaski.
Chór spotkał się z bardzo serdecznym przyjęciem ze strony miejscowych duszpasterzy, jak też przybyłych na kolędowania parafian, którzy wypełnili kościół. Na uwagę zasługuje obecność na kolędowaniu
znacznej grupy parafian z Ligockiej
Kuźni.
W tym miejscu chcę podkreślić,
że mocną grupkę bardzo zdyscyplinowanych śpiewaków naszego chóru
stanowią właśnie parafianie z Ligockiej Kuźni.
Tą drogą chciałbym jeszcze raz
podziękować
tym,
którzy
nas
zaprosili, do swoich parafialnych
kościołów, jak też zarówno tym
którzy razem z nami wzięli udział
w adoracji żłobka.
Również tą drogą ponawiam
apel kierowany do parafian naszych,
ale i sąsiednich (szczególnie do mężczyzn) o zasilenie naszych szeregów.

S.P.
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Co słychać u „Walka”?
informacje klubu sportowego
w Gotartowicach

22 grudnia odbył się „Świąteczny turniej tenisa
stołowego‖ o Puchar Rady Dzielnicy Gotartowice‖.
Zwycięzcami rozgrywek zostali: Jacek Buchalik –
I miejsce; Kamil Konsek – II miejsce; Kamil Sobik –
III miejsce. W konkursie udział wzięli: Aleksander
Stajer, Kamil Konsek, Mateusz Chłodek, Łukasz
Duda, Karol Benisz, Tomasz Hulim. Zwycięzcom
Gratulujemy!
W grudniu odbył się międzygminny turniej skata
sportowego. Puchar Rady Dzielnicy Gotartowice zdobył
pan Stanisław Krótki, II miejsce zajął pan Stefan Kamer,
a III - pan Bronisław Kret. Brawo!

Świątecznie w G 7
Jasełka

Święta Narodzenia Pańskiego to
dla nas chrześcijan szczególny czas,
w którym przede wszystkim powinniśmy skupić się na rozważaniu wielkiej
tajemnicy Wcielenia Syna Bożego,

jednej z głównych prawd wiary. I nie
da się zaprzeczyć, że zawsze staramy
się dobrze przygotować do tego czasu.
Widać to szczególnie po uporządkowanych domach i „dłuuugich‖ sklepowych
kolejkach.
Uczniowie
w szkole w pośpiechu poprawiają

Szkolne jasełka w Gimnazjum nr 7

oceny na koniec semestru i marzą już
o świątecznych prezentach. Aby
jednak to nasze przygotowanie nie
miało jedynie wymiaru materialnego,
katechetki z pomocą innych, chętnych
nauczycieli, organizują szkolne jasełka.
Nazwa "jasełka" wskazuje na
tematyczne źródło tychże przedstawień. Jasełka bowiem to żłób, służą
one do zadawania, zwłaszcza siana,
bydłu czy koniom. Stawia się je także
w lasach, by podkarmiać zwierzynę
łowną. W żłóbku został złożony
Chrystus po swoim narodzeniu. Zatem
"jasełka" prezentują udramatyzowane,
teatralne sceny na temat przyjścia
Chrystusa Pana na świat.
O ile w przedszkolu, czy
w szkole podstawowej, uczniowie
chętnie zobaczą tradycyjne przedstawienie, o tyle na poziomie gimnazjum trzeba się już wysilić na pewne
głębsze przesłanie, odniesienie do
współczesności.
I tak oto, w ubiegłym roku,
z okazji Bożego Narodzenia, skoncentrowaliśmy się na problemie konsumenckiego podejścia do Świąt.
W związku z tym, na naszej szkolnej
auli powstał supermarket „Stonka‖.
Tym razem nasze przedstawienie
nosiło tytuł „Maleńka miłość‖. Chcieliśmy skupić uwagę widzów na bar-
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Konkurs
Bożonarodzeniowy

To nie koniec „gwiazdkowych‖
atrakcji
w
naszej
szkole.

Udział w konkursie wzięły 22 osoby,
zwycięzcy to: Sylwia Konsek z klasy
3f (I m-ce); Emilia Szatka z 2e
i Krzysztof Małek z 3c (II m-ce) oraz
Ania Pawliczek z 3f (III m-ce).
Gratulujemy!!!

... i jeszcze jeden
sukces...

Na koniec należy pogratulować
pięknego osiągnięcia, naszej uczennicy,
która
wzięła
udział
w organizowanym przez Dom Kultury w Rybniku – Boguszowicach i
Gimnazjum nr 5, Konkursie Recytatorskim
Poezji
Religijnej
„W POSZUKIWANIU WARTOŚCI
NIEPRZEMIJAJĄCYCH‖. Uczennica klasy 2a, Monika Zając zajęła
drugie miejsce w Rybniku.

Moni
ka
Zają
czdob
ywc
zyni
II
miej
sca

W krzewienie wiedzy o Bożym
dziej duchowym aspekcie świętowaNarodzeniu i tradycjach z nim
nia, na wielkich darach, które wypłyzwiązanych włączyły się także nasze
wają dla nas z faktu Wcielenia. Były
panie bibliotekarki. Pani Teresa
to jasełka charakteryzujące się współBarczuk i Ewa Kowalczyk po raz
czesną formą. Ich fabuła oparta była
kolejny
zorganizowały
Konkurs
na kilku wątkach z życia dzisiejszej
Bożonarodzeniowy, którego celem
młodzieży. Były sceny w klasie,
w dyskotece, w
parku i kawiarni.
Pojawił się także
motyw
niecodziennego
nawrócenia.
Może niejeden tradycjonalista
zarzuciłby
nam zbytnią „nowoczesność‖, ale
prawda jest taka,
że
przesłanie
Dobrej Nowiny
dla świata jest
zawsze aktualne,
w każdej epoce.
Uczniowie podczas zmagań konkursowych
Chrystus to nie
tylko
postać
historyczna, ale
było
poznanie,
sprawdzenie
niezgłębione Źródło wszelkich wartoi utrwalenie wiedzy o tradycjach
ści i tak chciejmy o Nim myśleć,
Bożego Narodzenia w Polsce, ale nie
a w sercach zawsze miejmy Betlejem.
tylko, bo także w Unii Europejskiej.

Przygotowała J. Kuczera

Korespondencyjny Kurs Biblijny
Wydział Pedagogiczny Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum‖ w Krakowie
organizuje Korespondencyjny Kurs Biblijny. Celem kursu jest ułatwienie poznania i rozumienia ksiąg
Pisma Świętego. W kursie może brać udział każdy zainteresowany Pismem Świętym. Dodatkowe
informacje można uzyskać pod adresem:
www.ignatianum.edu.pl/Wydział Pedagogiczny/Studia podyplomowe i kursy
Zgłoszenia udziału w kursie można kierować na adres elektroniczny:
bądź też pod adresem:

ks. Zbigniew Marek SJ
ul. Zaskale 1 30-250 Kraków
„Kurs Biblijny‖

zmarek@jezuici.pl
zmarek@ignatianum.edu.pl

Pod tymi adresami można też uzyskać dodatkowe informacje o kursie. Jego organizatorzy proszą
o dołączanie do korespondencji listownej koperty z podanym adresem zwrotnym i naklejonym
znaczkiem pocztowym.
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Mini-wywiad z ministrantem
—

Łukasz Krawczyk jest jednym z najgorliwszych ministrantów naszej parafii, w comiesięcznej punktacji zajmuje zawsze czołowe
miejsce. Zapytaliśmy go więc dlaczego jest
ministrantem i co mu daje służba przy ołtarzu?
— Moje wstąpienie do wspólnoty ministrantów było
bardzo spontaniczne. Z grupą kolegów z klasy, umówiliśmy się i poszliśmy na pierwszą zbiórkę ministrancką. Kiedy już uzbierałem wyznaczoną ilość
podpisów i dostałem strój ministranta, zostałem uroczyście przyjęty do parafialnego grona ministrantów.
Służba przy ołtarzu pozwala mi pobożnie i czynnie
przeżywać każdą Eucharystię i być bliżej Pana Jezusa.

—

Jakie są obowiązki ministranta? Ile razy
w tygodniu wypada służba?

—

Każdy ministrant zobowiązany jest systematycznie uczestniczyć w Mszach świętych, które wypadają
trzy razy w tygodniu. Oprócz tego ministrant musi
wykazać się dyspozycyjnością i sumiennością.

Łukasz ma również brata Grzegorza, który
także jest ministrantem. Czy fakt, że dwaj bracia są ministrantami mobilizuje do gorliwszej
służby?

— Myślę, że tak. Wzajemnie się mobilizujemy i walczymy z lenistwem. Każdy z nas ma swój zakres
obowiązków i stara się je dobrze wypełniać.

— W jaki sposób rodzice pomagają ministrantom wypełniać ich obowiązki?

—

Obowiązkiem rodziców jest wspieranie i przypilnowanie chłopców w sumiennym wykonywaniu
służby ministranckiej oraz dbanie o to, aby strój ministrancki był zawsze czysty i wyprasowany.

—

Jak zachęciłbyś innych chłopców, by zostali ministrantami?

—

Zapraszam wszystkich chętnych chłopców do
przyjścia na naszą zbiórkę (w każdą sobotę
o godz. 8.30). Ponieważ bycie ministrantem, to nie
tylko służba przy ołtarzu, chodzenie na zbiórki, ale
także wspólne spotkania w grupach, przy ognisku,
letnie wyjazdy, gra w piłkę nożną oraz wiele innych
atrakcji. Warto być ministrantem!

Rozmowę przeprowadził
ks. Piotr

serce ewangelii 27

Intencje
mszalne
Niedziela 03.02.2008r.
7.oo
8.3o
10.oo
11.3o
16.oo

Do Op.B. z okazji 80 rocznicy urodzin Heleny
Gąsior z podz. za otrzymane łaski z prośbą
o dalsze. Te Deum
+Henryk i Maria Langocz(Got)
Do Miłosierdzia Bożego za śp. Kazimierza Słapę –
od córki Wioletty z rodziną(Kop).
Do Op.B. z okazji 99 rocznicy urodzin Albiny
Sobik z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze.
Do Op.B. z okazji 50 rocznicy urodzin Lecha
Korgól z Bog z podz. za otrzymane łaski z prośbą
o dalsze. Te Deum.

Poniedziałek – 04.02.2008r.
7.oo
1/+Karol Bulanda, Teresa żona, 2 synów, 3 córki,
3 zięciów(Bog)
2/+Zygfryd Konsek, rodzice Jan i Elżbieta, Jan
Śpiewok, Marta żona, Emil syn, Antoni Bernacki
17.oo 1/+Gertruda Motyka, 1 roczn
2/+Robert Szymura, Anna Szymura, 2 mężów,
syn Józef
Wtorek – 05.02.2008r. – wspomn. Św. Agaty,
dziew. i męcz.
7.oo
1/+Konstanty Dziewior(Bog)
2/+Henryk Kubański(Bog)
17.oo 1/+Andrzej Swaczyna(Bog)
2/+Bronisława i Joachim Pawlak(Bog)
Środa – 06.02.2008r. - Popielec
7.oo
1/+Anna Marcisz, mąż Józef, wnuk Tomasz,
rodziców
2/+Stefan Gąsior, 7 roczn, rodzice Antoni i Zofia,
Józef Kuczera(Bog)
15.30 intencja wolna
17.oo 1/+Paweł Zimończyk, rodzice Emil i Maria(Bog)
2/+Bronisława Herman, mąż Józef(Bog)
Czwartek – 07.02.2008r.
7.oo
1/+Ewald Buchalik, syn Marian(Bog)
2/+Aniela Ulman, 2 roczn, mąż Ernest.
17.oo 1/+Aniela Pustołka, mąż Alojzy, rodziców z obu
stron(Bog)
2/+Alojzy Gorzowski, Stefan Buchalik0(Bog)
3/+Stefan Pawela- od Rady Dzielnicy Bog.
Piątek – 08.02.2008r.
7.oo
1/+Alojzy Joszko, 8 roczn, Alfred Płaczek, Anna
żona, rodziców z obu stron, Bronisława Jakubczyk
2/+Adam Cyroń, Maria żona, rodzice,
Józef Sobik, Małgorzata i Gerard
Maciejczyk(Bog)

17.oo

1/+Paweł Sobik(Bog)
2/+Marian Jurczyk(Bog)
3/+Jan Mura, Helena żona(Rasz)

Sobota –09.02.2008r.
7.oo
1/+Alojzy Pierchała, Jan i Katarzyna Wolny
2/+Bogdan Turczyk, 4 roczn, dziadków z obu
stron(Bog)
17.oo 1/+Ewa Kudyba, 3 roczn(Got).
2/+Stanisław Mandel, Ryszard Mandel, 2 żony,
Marta i Paweł Gąsior(Bog)
3/+Wiesława Maciejarz, 30-ty dzień(Rasz)
Niedziela –10.02.2008r.
7.oo
Do Op.B. z okazji 1 rocznicy ślubu Anny i Michała
Barczuk z Rasz. z podz. za otrzymane łaski
z prośbą o dalsze.
8.3o
Do Op.B. z okazji 50 rocznicy urodzin Piotra
Kempskiego z Got. z podz. za otrzymane łaski
z prośbą o dalsze. Te Deum.
10.oo Do Op.B. z okazji 50 lat małż. Henryka i Elżbiety
Sobik z Got. i w intencji dzieci z rodzinami z podz.
za otrzymane łaski z prośbą o dalsze. Te Deum.
11.3o Do Op.B. z okazji 50 lat małż. Lidii i Justyna Król
oraz w intencji dzieci z rodzinami z podz. za
otrzymane łaski z prośbą o dalsze. Te Deum.
16.oo +Stanisław Strzyż, Stanisław Zybała.(Bog).
Poniedziałek – 11.02.2008r. – wspomn.
Najśw. Maryi Panny z Lourdes
7.oo
1/+Stefan Pawela – 30-ty dzień(Bog)
2/+Andrzej Wójcik(Bog)
17.oo 1/+Tomasz Szostek(Bog)
2/+Marta Motyka, mąż Paweł, Maria i Izydor
Bochenek, Andrzej Swaczyna, Bronisław
i Krystyna Pokładek, Henryk i Helena Wita, Anna
Tomecka(Bog)
Wtorek – 12.02.2008r.
7.oo
1/+Krzysztof Zniszczoł – od krewnych(Got)
2/+Franciszka i Robert Babilas, Anna i Emil
Benisz(Got)
17.oo 1/+Gertruda Matuszczyk, 1 roczn
2/+Teofil Rojek, 1 roczn
Środa –13.02.2008r.
7.oo
1/+Łucja Zniszczoł, 11 roczn, mąż Paweł, syn
Alojzy, 2 zięciów(Bog)
2/+Stefania Knebel, mąż Alojzy(Got)
17.oo 1/+Bronisława Sobik, 1 roczn
2/+Anna Dombek, mąż Karol, syn Stanisław(Got)
Czwartek – 14.02.2008r. – Świętych Cyryla,
mnicha i Metodego, bpa
7.oo
1/ +Eugeniusz Oleś, rodzice Robert i Franciszka –
zamiast kwiatów
17.oo 1/+Alfred Torbicki, Jan Torbicki, Leokadia
żona(Bog)
2/+Wilhelm Gembalczyk, Albina żona(Bog)
3/+Andrzej Malerz(Bog)

serce ewangelii 28

Piątek – 15.02.2008r.
7 .oo
1/+Edward Kluger, 7 roczn, żona Helena, rodziców
z obu stron(Got)
2/+Elżbieta Wengerska – zamiast kwiatów
od Walerki(Bog)
17.oo 1/+Robert Musiolik, 1 roczn
2/+Regina Motyka, 1 roczn
3/+Franciszka Smyczek(Bog)
Sobota – 16.02.2008r.
7.oo
1/+Maria Przeliorz, mąż Jan, rodziców z obu
stron(Got)
17.oo 1/+Pelagia Oleś, 1 roczn
2+Eugenia Ochojska(Bog)
3/Do Op.B. z okazji 18 rocznicy urodzin Barbary
Pabich z podz. za otrzymane łaski z prośbą
o dalsze.
Niedziela – 17.02.2008r.
7.oo
1/za parafian.
8.3o
+Elżbieta Wengerska – od zespołu charytatywnego
10.oo +Do Op.B. z okazji 70 rocznicy urodzin Walentego
Matuszczyk z Bog z podz. za otrzymane łaski
z prośbą o dalsze. Te Deum.
11.3o Do Op.B. i MB Cudownego Medalika z okazji
70 rocznicy urodzin Marii Dziwoki z Rasz. z podz.
za otrzymane łaski z prośba o dalsze. Te Deum.
14.3o Chrzty i roczki: Patryk Łepek, Maksymilian
i Aleksander Baprowski, Jagoda Buchalik, Wiktor
Szymura, Zuzanna Witala
16.oo Do Op.B. z okazji 18 rocznicy urodzin Karoliny
Kuśka i 50 rocznicy urodzin Bronisława z podz.
za otrzymane łaski z prośbą o dalsze. Te Deum.
Poniedziałek – 18.02.2008r.
7.oo
1/+Małgorzata Zimończyk, 9 roczn(Bog)
2/intencja wolna
17.oo 1/+Janina Stasiak(Bog)
2/+Paweł Pierchała, 11 roczn, żona Otylia(intencja
z Bog.)
Wtorek – 19.02.2008r
7.oo
1/+Do Op.B. z okazji urodzin w pewnej intencji,
z podz. za otrzymane łaski w całym życiu z prośbą
o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej
na dalsze lata
2/intencja wolna.
17.oo 1/+Anna Sobik, mąz Piotr, córka Anna(Got)
2/+Sabina Jurczyk – z okazji urodzin(Got)
Środa –20.02.2008r.
7.oo
1/+Gertruda Hyła – w dniu urodzin(Bog).
2/intencja wolna
17.oo 1/+Justyn Zieleźny(Got)
2/+Jan Wencka(Bog)
Czwartek – 21.02.2008r.
7.oo
1/ intencja wolna)
2/intencja wolna
17.oo 1/+Stanisława i Wincenty Adamski, Jan , Józef
i Wincenty synowie, brat Stefan, rodziców,
rodzeństwo, Franciszek i Wiktoria
Jędrzejczyk(Bog)
2/+Roman Kuśka, Jerzy Gruszczyński, rodziców

Piątek – 22.02.2008r. – Katedry Św. Piotra, ap.
7.oo
1/Za żywych członków Różańca
17.oo 1/+Róża Korduła, za ++ z rodzin Korduła
i Budny(Bog)
2/+Maria Malina, mąż Teofil, córka Helena,
syn Alojzy, synowa Marta(Bog)
3/+Elżbieta Karwot, mąż Alojzy,
syn Bolesław(Bog)
Sobota – 23.02.2008r. – wspomnienie
7.oo
17.oo

Św. Polikarpa, bpa i męcz.

1/+Alojzy Gruszczyk, Franciszek Gruszczyk,
2 żony, Paweł Paszek, Zofia żona, syn Teofil
2/+Jan Fojcik, 4 roczn
1/+Rufin Gawlik, Piotr Szymiczek
2/+Józef Gembalczyk, żona Maria, Piotr Machulec,
Florian Kukla, Maria żona, Pelagia i Bernadeta
córki, dusze w czyśćcu cierpiące, ks. Antoni
Brzózka(Bog)

Niedziela - 24.02.2008r.
7.oo
1/za parafian
8.3o
Do Op.B. z okazji 18 rocznicy urodzin Daniela
Jaśko z Got. z podz. za otrzymane łaski z prośbą
o dalsze.
10.oo Do Op.B. z okazji 75 rocznicy urodzin Emy Piecha
z Got. z podz. za otrzymane łaski z prośbą
o dalsze. Te Deum.
11.3o Do Op.B. z okazji 80 rocznicy urodzin Antoniego
Kąska z Bog. z podz. za otrzymane łaski z prośbą
o dalsze Te Deum
16.oo Do Op.B. z okazji 80 rocznicy urodzin Roman
Dyli z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze
oraz o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
Te Deum.
Poniedziałek – 25.02.2008r.
7.oo
1/+Berta Ochojski, mąż Roman, rodziców z obu
stron(Rasz)
2/intencja wolna
17.oo 1/+Alfred Piontek, rodziców(Bog)
2/+Jan Kampczyk, rodziców z obu stron, Helena
Fudala, 3 synów, synowa Anna,
Marta Świerdowicz(Bog)
Wtorek – 26.02.2008r.
7.oo
1/+Anna Karwot, mąż Rufin, syn Engelbert, wnuk
Adam, rodziców z obu stron(Bog)
2/intencja wolna
17.oo 1/Helena Pawliczek, mąż Józef, rodziców z obu
stron, syn Gerard, córka Bronisława, mąż Józef,
zięć Robert(Bog)
2/+Marta Szyroki(Bog)
Środa – 27.02.2008r.
7.oo
1/+Emil Motyka, Franciszka żona, Franciszek
Zimończyk, Karolina żona, Wincenty Motyka,
Marta żona, pokrew.(Bog)
2/+Krystyna Borowicz, Józef Motyka, żona Marta,
Olga Motyka, pokrew(Bog)
17.oo 1/W intencji Apostolatu Maryjnego i Akcji
Katolickiej
2/+Dariusz Raźny, 3 roczn, ojciec Henryk(Bog).
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Czwartek- 28.02.2008r.
7.oo
1/+Stanisław Sobik, rodziców z obu stron
2/intencja wolna
17.oo 1/+Anna Gembalczyk, 1 roczn
2/+Herbert i Dorota Drzęźla(Bog)
Piątek – 29.02.2008r.
7.oo
1/intencja wolna
2/intencja wolna
3/intencja wolna
17.oo Msza wspólna:
+Alojzy Gorzawski, żona Helena, syn Jan(Got)
+Bronisława Janowicz, 7 roczn, mąż
Zygmunt(Bog)
+Aleksander Szotek, żona Anna, syn Antoni(Bog)
+Maria Sobik, mąż Roman, córka Anna(Got)
+Józef Front, żona Jadwiga(Bog)
+Emil Kopiec, 20 roczn
+Ewa Liszka, Justyn Liszka, rodziców, Józef Kula,
żona Elżbieta, rodziców(Got)
+Janina Siwczak, mąż Stanisław(Got)
+Roman Juraszczyk, Berta żona, zięć Jerzy
Gorol(Got)
+Ema Klimek, mąż Florian, Robert Dziwoki, żona
Waleska(Bog)
+Anna Garbocz, mąż Robert, syn Gerard, dziadków
z obu stron(Bog)
+Franciszka i Teodor Kempy, rodziców z obu
stron(Got)
+Paweł Wiaterek, żona Paulina, Zofia Sobik,
mąż Brunon, dusze w czyśćcu cierpiące(Got)
+Bronisława Maciończyk, mąż Wilhelm, synowie
Hubert i Dionizy, synowa Aniela, Karol i Marta
Kuczera(Got)
+Berta Sobik, mąż Józef, syn Bronisław, Gertruda
Kula
+Ryszard Lachowski, 2 roczn.
+Hubert Sobik, Franciszek Sobik, żona Anastazja,
Wincenty Kula, 2 żony(Got)
+Paweł Niesłańczyk, rodziców, rodzeństwo(Bog)
+Teodor Piecha, żona Barbara, Wilhelm
Kopiec(Bog)
+Henryk Musiolik, dziadków(Bog)
+Emilia Kuś, 25 roczn, mąż Karol, syn Edward
+Franciszka Szymura, mąż Józef, pokrew.(Got)
+Emanuel Kolenda, żona Anna, synowie Jerzy
i Ernest(Bog)
+Antoni Gajda, żona Aniela, Dionizy Maciończyk
+Zygmunt Konsek(Got)
+Jan Zając, 2 żony, Ludwik Rojek, 2 żony,
Gabriela Rojek, Daniel Janus, żona Róża, Zygfryd
Zając, żona Gertruda, Katarzyna Hartman, mąż
Józef, Emanuel Konsek, żona Stefania
+Zygmunt Torbicki, rodziców z obu stron, Helena
i Kazimierz Szweda
+Eugeniusz Oleś, 30-ty dzień(Bog)
+Jan Sobik, Maria żona, syn Jan, 8 roczn, córka
Jadwiga Kąsek, pokrew. Bąk(Bog)
+Paweł Holesz, za ++ z rodziny Holesz, Krypczyk,
Pander i Haręźlak
+Józef Fiałka(Got)
+Anna i Emil Tudzież(Bog)
+Józef Raczkowski, Zofia Culic(Bog)

+Franciszek Mrozek, żona Anna, syn Benedykt,
Adelajda Pieczka, pokrew. z 3 stron, za ++ z ulicy
Niskiej(Got)
+Władysław Hulbój, Stanisław Hulbój, żona
Rozalia, Józef Tlałka, Rozalia żona, synowie Emil
i Franciszek(Rasz)
+Józef Figas, żona Helena, Zygfryd Zając, żona
Gertruda, Apolonia Łaszczewska, Franciszek
Zimnol, żona Anna, Eryk Przeliorz, żona Elfryda,
Jan Trybała, żona Aniela(Bog)
+Helena i Władysław Mierzejewski, rodziców
z obu stron
+Jadwiga i Teodor Widryński, Anna i Bazyli
Panyło(Kop)
+Herbert Dawia, żona Waleska, rodzice Maria
i Paweł, Czesław Konsek, Monika i Augustyn
Konsek, Ludwika Skrzypiec(Rasz)
+Aniela Ochojska, mąż Hubert, synowa Eugenia,
Franciszka Babilas, mąz Józef, córka Anna(Got)
Sobota – 01.03.2008r.
7.oo
1/+Józef Buchalik, rodziców z obu stron(Rasz)
2/+Wincenta i Franciszek Kucz, Zenon
Lewandowski(Bog)
12.oo 1/Do Op.B. z okazji 85 rocznicy urodzin Anastazji
Bulanda z Bog. z podz. za otrzymane łaski
z prośbą o dalsze,. o zdrowie i Boże
błogosławieństwo dla całej rodziny. Te Deum.
2/+Ernest Bulanda, rodziców i teściów
16.oo Do Op.B. z okazji 50 rocznicy urodzin Bronisławy
Androsz z podz. za otrzymane łaski z prośbą
o dalsze. Te Deum.
Niedziela – 02.03.2008r.
7.oo
za parafian
8.3o
+Krystyna Zniszczoł, 14 roczn(Bog)
10.oo +Kazimierz Słapa – z okazji imienin od żony
i dzieci z rodzinami(Kop)
11.3o +Jan Nogły(Bog)
16.oo +Janusz Czarnecki, 1 roczn
Poniedziałek – 03.03.2008r.
7.oo
1/+Maria Juraszczyk, mąż Alojzy, Berta Buchalik,
Franciszek mąż(Bog)
2/intencja wolna
17.oo 1/+Ireneusz Szachewicz, 1 roczn
2/+Alfreda i Józef Kruszyńscy
Wtorek – 04.03.2008r. – Św. Kazimierza,
Królewicza
7.oo
1/+Emil Karwot(Bog)
17.oo 1/+Kazimierz Janiczek(Rasz)
2/+Stanisław Palarz, Gertruda żona, Marta
i Monika Konsek, dusze w czyśćcu cierpiące(Bog)
Środa – 05.03.2008r.
7.oo
+Karol Hajzyk, dziadków(Bog)
2/intencja wolna
17.oo 1/+Marta Kula, mąż Józef(Bog)
2/+Franciszek Dziwoki, żona Krystyna, Adam
Dziedzic, Maria żona(Got)
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Czwartek – 06.03.2008r. I-szy czwartek
7.oo
1/Na cześć Chrystusa Najw. Arcykapłana
w intencji wszystkich biskupów, kapłanów,
kleryków, zgromadzenia zakonne i o powołania
kapłańskie i zakonne – zamawiają Boguszowice.
2/+Alojzy Sobik, 27 roczn, Janina żona, Leon
Sobik, Franciszek i Helena Lubszczyk(Bog)
17.oo 1/+Berta Waliczek, 5 roczn(Bog)
2/+Ernest Rajnhard, 3 roczn, Fryderyk Englisz,
Aniela żona, Edmund syn(Bog)
3/+Anna Mura, mąż Wincenty(Bog)

Kronika
parafialna

Piątek – 07.03.2008r. I-szy piątek, kolekta
charytatywna
1/+Franciszek Buchalik, żona Maria, syn Albert,
rodziców z obu stron(Bog)
2/ +Otylia Matuszczyk, mąż Wilhelm, rodziców
z obu stron(Bog)
17.oo 1/Do NSPJ w intencji rodzin wielodzietnych
i czcicieli NSPJ
2/+Henryk Wilczek, 1 roczn(Bog)
Sobota – 08.03.2008r. – I-sza sobota
7.oo
1/Do Niepokalanego Serca NMP – za parafian
2/intencja wolna
17.oo 1/Do OP.B. z okazji 60 rocznicy urodzin Teresy
Korduła z Bog. z podz za otrzymane łaski z prośbą
o dalsze. Te Deum.
2/+Teresa Frelich, Stanisław Woźniak(Bog)
Niedziela – 09.03.2008r.
7.oo
za parafian
8.3o
intencja wolna
10.oo +Ernest Matuszczyk, 3 roczn(Kop)
11.3o +Andrzej Damec, 3 roczn(Bog)
16.oo 1/+Paweł Oleś, 1 roczn(Bog)
2/+Elżbieta Wengerska oraz za ++
współpracowników Działu Księgowości od koleżanek emerytek.

Przygotowała pani Kornelia Mokry

Chrzty:
Daniel Arsenio, Szymon Wiśnik, Natalia
Wiśniewska,
Beata
Wiśniewska,
Julia
Matuszczyk, Aleksandra Krakowska, Martyna
Zięba, Natalia Liszka, Emilia Ziętek, Wiktor
Sałapa

Śluby:
Kiełb Łukasz – Jurczyk Anna
Wiśnik Rafał – Kubicka Bernadeta
Szkopiak Marcin – Braniewska Małgorzata
Połomski Marek – Kołodziej Dorota
Poręba Przemysław – Grzesik Katarzyna
Hanasz Seweryn – Hurny Aleksandra

Pogrzeby:
Wengerska Elżbieta
Smyczek Franciszka
Pawela Stefan
Maciejarz Wiesława
Oleś Eugeniusz
Buchalik Bernard

05.05.1943 – 24.12.2007r.
09.11.1923 – 06.01.2008r.
05.04.1934 – 09.01.2008r.
29.07.1935 – 10.01.2008r.
04.03.1947 – 10.01.2008r.
27.04.1947 – 21.01.2008r.

Przygotowała pani Kornelia Mokry
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Święta, święta i po świętach…

Rodziny Szensztackie
Raz w miesiącu mają
swoje spotkania formacyjne.
To, które odbyło się w dniu
7 stycznia miało charakter
świąteczny i było okazją do
złożenia sobie wzajemnych
życzeń i połamania się
opłatkiem.
Na zdjęciu
oprócz wielu znanych nam

osób jest
również Siostra Emanuela
z Zabrza, która obecnie opiekuje się
naszą wspólnotą.
Ma również pod opieką wspólnotę
Radlińską.
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Swój opłatek przeżyli również boguszowiccy emeryci i renciści
- na starej farze w dawnej „Arce”, którym to miejscem się opiekują.
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Wspomnienia z urodzin ks. Józefa - 8 stycznia 2008

Wierne i zawsze życzliwe parafianki pamiętają o naszym emerycie

Msza św. urodzinowa
– z udziałem gościa,
emerytowanego
proboszcza ze Suszca,
księdza Jerzego
Kolona

Przedstawiciele Rady
Parafialnej wypełniają z dumą
swój „obowiązek”
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Gotartowicki opłatek
8 stycznia w sali OSP odbyło się doroczne spotkanie
noworoczne, zorganizowane przez Radę Dzielnicy
Gotartowice — czytaj str. 22

Straż Honorowa Najświętszego Serca Pana Jezusa swoje spotkanie opłatkowe
rozpoczęła od adoracji Jezusa w betlejemskim żłobie
w środę 9 stycznia po Mszy św. wieczornej
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Nasz Zespół Charytatywny

miał swoje spotkanie opłatkowo –
noworoczne w środę 9 stycznia
w godzinach wieczornych, w miejscu
gdzie zwykle wydaje posiłki dla swoich
podopiecznych przychodzących
z różnych stron miasta.
Świecka Rodzina Franciszkańska spotkała
się na tradycyjnym opłatku 13 stycznia
na probostwie

Na farze też wpuszczają kolędę…

W tym roku skorzystaliśmy z obecności w naszej parafii ks. Piotra Wenzela pochodzącego
z Chorzowa a pracującego w Sądzie Metropolitalnym w Katowickiej Kurii. Ks. Piotr jest kapłanem, który zanim
rozpoczął
studia
teologiczne ukończył
Wydział Informatyki
Politechniki
Śląskiej w Gliwicach
z tytułem magistra
inżyniera. W ostatnim czasie ukończył
również studia na
Wydziale Prawa w
Warszawskim Uniwersytecie Kardynała Wyszyńskiego
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Koło Gotartowickich
Emerytów i Rencistów
17 stycznia o godz. 15.oo
na swoim opłatku
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