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„Albowiem Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany.” Iz. (9,5)

Zakończenie roku
W środę 31 grudnia zapraszamy do
udziału we Mszy św. o godz. 17.00,
podczas której będziemy dziękować
Panu Bogu za mijający rok.

15 lecie Grupy
Pielgrzym
28 października Grupa Pielgrzym
świętowała swój jubileusz

czytaj str. 2 i 8

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

czytaj str. 8

Fot. ks. P. Mrozek

Rada Parafialna
11 grudnia miało miejsce kolejne
spotkanie Rady Parafialnej, na
którym omówiono najistotniejsze
dla parafii sprawy duszpasterskie
i gospodarcze.

czytaj str. 7 – 8

Kolęda 2008/09

Straż Honorowa
NSPJ

czytaj str. 20

czytaj str. 3 i 6
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15 lecie
Grupy
Pielgrzym
W dniu 28 października
w naszej parafii została
odprawiona uroczysta Msza
św. z okazji 15 rocznicy założenia “Grupy Pielgrzym”.
Wspólnota ta została założona przez byłego naszego
wikarego, a obecnie proboszcza parafii pod wezwaniem św. Jacka w Stanowicach, ks. Eugeniusza Durczoka. Wraz z ks. Eugeniuszem, Eucharystię sprawowali: ks. proboszcz Zygmunt
Klim, ks. Arkadiusz Borowski
oraz nasi wikarzy - obecny
opiekun grupy ks. Piotr Mrozek i ks. Ireneusz Pawlak.
Duchowo w modlitwie łączyli
się z nami byli opiekunowie
grupy: ks. Adam Jureczka
i ks. Adam Kępowicz. Słowo
Boże wygłosił dla nas ks.
Eugeniusz Durczok, a na
zakończenie
odśpiewano
uroczyste
“Te
Deum”.
Po zakończeniu uroczystości
w kościele, udaliśmy się do
lokalu państwa Kusz, aby
tam
świętować
przy
wspólnym stole. Począwszy
od założyciela grupy ks. prob.
Eugeniusza Durczoka, kolejni
opiekunowie “Grupy Pielgrzym” dzielili się wspomnieniami z minionych 15 lat.
W ciągu tych kilkunastu lat
zorganizowano 46 pielgrzymek autokarowych, w których
uczestniczyło 2120 pielgrzymów.
Odwiedziliśmy
86
sanktuariów i miejsc kultu
religijnego.

ciąg dalszy na str. 8
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Arcybractwo
Straży
Honorowej NSPJ

W uroczystość Chrystusa Króla
Wszechświata
23
listopada
po Mszy św. odbyło się
uroczyste przyjęcie nowych
członków Straży Honorowej
NSPJ. Akt zaciągnięcia się do
Godziny Obecności przy Bożym
Sercu złożyły dwie osoby.

3. grudnia 2008 r. minęła druga
rocznica powstania parafialnego
Arcybractwa Straży Honorowej
NSPJ. Z tej okazji w dniu
9. grudnia odbyło się w domu
parafialnym spotkanie formacyjne członków wspólnoty strażowej z udziałem opiekuna
ks. Józefa Zubera.

Zaproszenie do Straży
Honorowej NSPJ - czytaj str. 6
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Wspomnienie
Św. Barbary
Tradycyjnie 4 grudnia górnicy
wraz ze swoimi rodzinami
tłumnie
zgromadzili
się
w świątyni, by wziąć udział
w
uroczystej
Mszy
św.
sprawowanej o godz. 9.00
w ich intencji z okazji święta
patronalnego!
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Orędzie Betlejemskie
Narodziłem się nagi, mówi Bóg, abyś ty potrafił wyrzekać się
samego siebie.
Narodziłem się ubogi, abyś ty mógł uznać mnie za jedyne
bogactwo.
Narodziłem się w stajni, abyś ty nauczył się uświęcać każde
miejsce.
Narodziłem się bezsilny, abyś ty się mnie nie lękał.
Narodziłem się z miłości, abyś ty nie zwątpił w mają miłość.
Narodziłem się w nocy, abyś uwierzył, że mogę rozjaśnić
każda rzeczywistość spowita ciemnością.
Narodziłem się w ludzkiej postaci, mówi Bóg, abyś ty nigdy
nie wstydził się być sobą.
Narodziłem się jako człowiek, abyś ty mógł stać się Synem
Bożym.
Narodziłem się prześladowany od początku, abyś ty nauczył
się przyjmować wszelkie trudności.
Narodziłem się w prostocie, abyś ty nie był wewnętrznie
zagmatwany.
Narodziłem się w twoim ludzkim życiu, mówi Bóg, aby
wszystkich ludzi zaprowadzić do domu Ojca.
LAMBERT NOBEN

Czas oczekiwania
na życie…
Już za kilka dni będziemy świętować dzień Bożego
Narodzenia. Ponad 2000 lat w ubogiej stajence, w Betlejem
przyszło na świat dziecko. Zanim jednak się pojawiło, jego
rodzice musieli zawalczyć w obronie Prawdy.
Ona była młoda, zaszła w ciążę. Zastanawiała się jak miała Mu to
powiedzieć, gdyż On nie był ojcem. Bała się jak to może się skończyć, co będzie
jak się ludzie dowiedzą. Podczas zwiastowania, choć zakłopotana, nie
zastanawiała się długo mówiąc Bogu „FIAT – „niech mi się stanie”. Zgodziła się
na konsekwencje tego czynu. Anioł nie poinstruował Jej, jak tę wiadomość
przekazać Jemu. W Jej łonie łączyło się niebo z ziemią, a to wyjątkowe
powołanie nie było prostym zadaniem. Mógł przecież pomyśleć, że Go zdradziła,
przecież „to” nie bierze się znikąd. Ale Bóg wybierając Ją na Matkę Zbawiciela
otoczył Ją swą opieką. Może dlatego nie uciekła, nie bała się rozmowy z mężem.

Święta Bożego Narodzenia
to czas szczególny.
W wigilijny wieczór, w blasku
świec, przy wspólnym stole
spotykamy się z najbliższymi,
dzieląc się opłatkiem składamy
sobie nawzajem życzenia,
śpiewamy kolędy.
Pamiętamy w tym wyjątkowym
dniu o osobach chorych,
samotnych i w podeszłym
wieku otaczając ich ciepłem
i miłością.
Święta Bożego Narodzenia
to także czas wspomnień.
Wspominamy swoich bliskich,
szczególnie tych, którzy od nas
odeszli i nie zasiądą już z nami
do wigilijnej wieczerzy.
Niepowtarzalna Betlejemska
Noc niech nas rozżarzy
i rozświetli radością
oraz pozwoli odnaleźć własną
gwiazdę na firmamencie
nadziei.
Niech nowonarodzony Jezus
wzrasta w naszych sercach
napełniając je miłością
i pokojem.
Na czas Bożego Narodzenia
i Nowy Rok 2009
całej Wspólnocie Parafialnej
z serca błogosławię
Proboszcz
ks. Krzysztof Błotko
wraz ze współpracownikami

serce ewangelii 6

On jednak, gdy się dowiedział, na
pewno był zły, pełen żalu. Jednak nie
potrafił wystawić Ją na publiczny
osąd. Nie mógł z nią zamieszkać,
więc chciał z nią zerwać. Co Ona
mogła zrobić? Powiedzieć, że to Duch
Święty jest tego sprawcą? W to przecież nikt nie uwierzy. „Dla Boga nie
ma bowiem nic niemożliwego”. Tak
też było i tym razem. Bóg wziął
sprawy w swoje ręce. Maryja czekała
i ufała, że Bóg coś zdziała. No i udało
się. Co jednak musiała Maryja czuć
zanim Bóg Józefa uświadomił o posłannictwie jakie jej przekazał? Jedno
jest pewne, pokochała tę istotę, która
rozwijała się pod jej sercem. To było
najważniejsze. Może zastanawiała się,
jakie będzie jej życie, gdy sama będzie wychowywać syna? Jak sobie
poradzi i za co będzie żyć? Bóg przecież nie nakreślił jej konkretnego
planu na zbliżające się lata. Nie powiedział czy zapewni jej ciepły kąt,
jedzenie, bezpieczeństwo. Nie wiedziała tego, ale jej ufność przewyższała każdy lęk. Jej serce nie biło już
same. Józef jednak zrozumiał Prawdę
i przyjął Ją do siebie.
Dziecko jest błogosławieństwem, każda mała istota jest darem
i cudem. Powinna być otoczona miłością, przytulona do serca swych najbliższych. Refleksja nad świętami nie
powinna się skupić tylko na tym jak
najmodniej przystroić choinkę, ile
przygotować pierogów, czy jakie
kupić prezenty? Patrząc na stajenkę,
żłóbek z Dzieciątkiem powinniśmy

podziękować za dar naszego życia. Za
zdrowie, miłość rodziców i trud naszego wychowania. Mieliśmy szczęście. Nasze oczy mogą zobaczyć
piękną kolorową tęczę, poczuć zapach
wiosennych kwiatów, usłyszeć śpiew
słowika stąpając po zielonej trawie.
Tak, mieliśmy szczęście. Może byliśmy oczekiwani i kochani od samego
początku. Tak jak Maryja pokochała
Jezusa od chwili Zwiastowania, tak
my byliśmy radosną wieścią dla naszych rodziców. Ale czy dla wszystkich? Dla niektórych może byliśmy
przeszkodą w karierze, przypadkiem,
pomyłką, może rodzice byli za młodzi, za starzy, ale dali nam szanse.
Żyjemy. Zastanawialiście się dlaczego? Może gdzieś tam (a może
całkiem niedaleko) ktoś ofiarowywał
swoją modlitwę w obronie poczętego
życia. Codziennie klękał i prosił za
wstawiennictwem Maryi i Józefa
o ochronę nienarodzonego dziecka
przed niebezpieczeństwem zagłady.
Bombardował niebo modlitwą, może
dlatego zniknął strach: co powiedzą
ludzie, jak sobie sama poradzę, jak
pogodzę dziecko z pracą…, może
dlatego wszystko zaczęło się układać,
a delikatne ruchy stały się najprzyjemniejszymi chwilami życia. Ktoś się
modlił byście (drodzy rodzice) obdarzeni miłością i odwagą przetrzymali
tę burzę. Jest to Duchowa Adopcja.
Dlatego jeszcze w przedświątecznym
czasie chciałam napisać o tej modlitwie w obronie poczętego życia. Istotą
duchowej adopcji jest modlitewne
ogarnięcie
dziecka
zagrożonego

w łonie swej matki, rodziców tego
dziecka oraz najbliższego otoczenia.
Modlitwa kierowana jest w intencji
dziecka tylko Bogu znanego. Przez
dziewięć miesięcy od złożenia przyrzeczenia osoba podejmująca Duchową Adopcję ogarnia modlitwą
dziecko i jego rodziców, prosząc
Boga o szczęśliwe jego narodzenie.
Modlitwa ta jest wielką pomocą dla
osób cierpiących z powodu aborcji.
Warunkiem jest codzienna modlitwajedna dziesiątka różańca, modlitwa
w intencji uratowania dziecka i dobrowolne postanowienie na czas duchowej adopcji. Czy to dużo? Wobec
wygranego życia tej małej istoty,
chyba nie. Nie ma na świecie potężniejszej broni niż modlitwa, tak jak
nie ma cenniejszego skarbu ponad
życie. Myśląc o podarunkach dla
najbliższych, pomyślmy o moim darze
dla Pana Boga. W końcu to są Jego
„urodziny”. Może właśnie postanowienie duchowej adopcji, które pomoże przyjść na świat nowej istocie
ludzkiej jest dobrym pomysłem. Gorąco do tego zachęcam. Podziękujmy
w te święta za nasze narodziny i wesprzyjmy tych, którzy stoją na rozdrożu dróg, by wybrali życie swojego
dziecka.
O duchowej Adopcji można
dowiedzieć się więcej na stronie:
http://www.adonai.pl/life/?id=adopcja
Magdalena Kowalska

ZAPROSZENIE DO STRAŻY HONOROWEJ NSPJ
Chrystus potrzebuje i dziś świadków miłości Jego Serca.
Uczyń wszystko, by Jego królestwo
było obecne i w Twoim życiu.
W tym pomoże Ci przynależność do Straży Honorowej
Najświętszego Serca Pana Jezusa.
JEZUS CZEKA NA CIEBIE.
W każdy piątek członkowie Straży Honorowej NSPJ i czciciele Jezusa Miłosiernego o godz. 15.00 odmawiają
w kościele Koronkę do Miłosierdzia Bożego i rozważają Drogę Krzyżową naszego Pana.
Spotkania formacyjne Straży Honorowej poprzedzone Mszą świętą i Adoracją Najświętszego Sakramentu odbywają się
w naszym kościele w drugie wtorki miesiąca.

PRZYJDŹ I TY!

Alicja Kuśka

serce ewangelii 7

Spotkanie Rady Parafialnej
11 grudnia miało miejsce
kolejne spotkanie Rady Parafialnej, na którym omówiono
najistotniejsze dla parafii
sprawy duszpasterskie i gospodarcze.
Spotkaniu przewodniczył ksiądz
proboszcz Krzysztof Błotko, a uczestniczyło w nim 20 osób. W słowie
wstępnym Ks. Proboszcz przypomniał
zebranym cele, zadania oraz charakter
Rady Parafialnej w oparciu o wskazania ks. arcybiskupa Damiana Zimonia
z 1989 roku.

„Otoczmy troską życie”
Ks. Proboszcz zapoznał wszystkich z tematyką roku duszpasterskiego 2008/2009: „Otoczmy troską
życie”. Należy pochylić się zarówno
nad dziećmi nienarodzonymi jak też
nad troską o godne życie wszystkich
wokół nas. Ta troska powinna mieć
swoje źródło w rodzinach. Mamy
wiele rodzin w parafii, które dając
świadectwo troszczą się o życie bliźnich, przez co realizują swoje powołanie i pokazują, że są uczniami Chrystusa. Budującym atutem naszej parafii jest piękna, tradycyjna i wielopokoleniowa rodzina.
Szacunek do życia oraz wartości, jakie niesie ze sobą tradycyjna,
oparta na wzajemnej miłości rodzina
powinny być propagowane zarówno
w naszej liturgii, festynach, biesiadach i innych imprezach, jak również
w naszych przedszkolach i szkołach.
Uczmy szacunku do życia od poczęcia
do naturalnej śmierci.
Mottem tego roku są słowa
Ewangelii Św. Jana: „Aby miały życie
i miały je w obfitości” (J 10,10).
Przykładem troski o życie jest
świadectwo dawane przez osoby
niosące pomoc chorym i potrzebującym. Wyrazem solidarności z tymi
ludźmi będzie obecność w naszej
wspólnocie świeckiej misjonarki
posługującej u boku Matki Teresy ze
zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia,
która podczas Mszy św. w czwartą
niedzielę adwentu da świadectwo
o swojej ciężkiej pracy na misjach.

Prace remontowe
Od ostatniego zebrania Rady Parafialnej w kwietniu na bieżąco prowadzone są prace renowacyjne przez
alpinistów na dachu kościoła oraz
w obrębie gzymsów. Jest wiele ubytków, które już zostały uzupełnione,
jak również wiele jeszcze innych
miejsc oczekuje na zabezpieczenie
i renowację.
Prowadzone są aktualnie prace
związane z zabezpieczeniem dużych
witraży. Ekspertyza wykonana przez
witrażystę wykazała, że istniejące
witraże należy na razie zabezpieczyć
poprzez oszklenie, by w przyszłości
zastanowić się nad ich odrestaurowaniem.
Na bieżąco dokonuje się również remontów w domu parafialnym.
Ze względów bezpieczeństwa położono nowe płytki przed wejściem na
probostwo, a w przyszłości planuje się
remont podjazdu dla niepełnosprawnych z powodu licznych pęknięć.
Dokonano także wymiany wkładu
w kominie gazowym oraz przeprowadzono jego remont.
W najbliższych planach jest
również budowa szafki zabezpieczającej komputer i osprzęt sterujący
ogrzewaniem kościoła.
W listopadzie dokonano przekazania siłowni znajdujacej się do tej
pory w piwnicach domu parafialnego
na potrzeby uczniów Gimnazjum nr 7
w Boguszowicach. W pomieszczeniach, w których do tej pory mieściła
się siłownia, po gruntownym remoncie, znajdą swoje miejsce grupy młodzieżowe działające w naszej parafii,
jak również zostanie w nich zorganizowana salka katechetyczna dla dzieci
najmłodszych.

Dom pogrzebowy
W mijającym roku parafia została ubogacona o nowy, długo
oczekiwany obiekt kościelny, którym jest kaplica pogrzebowa. Dom
pogrzebowy stał się godnym miejscem przechowania ciał naszych bliskich zmarłych oraz modlitwy w dni
poprzedzające uroczystość pogrzebową. Stąd w dalszej części posiedzenia podjęto dyskusję nad jego funkcjonowaniem. Obecni jednomyślnie

przyznali, iż sygnały związane z tym
tematem, dochodzące od parafian są
jak najbardziej pozytywne. Wszyscy
zebrani byli zgodni, co do tego, by
wszystkie ceremonie pogrzebowe
rozpoczynały się w kaplicy, więc nie
ma potrzeby, aby kapłan udawał się
do domu zmarłego. Dom pogrzebowy
jest jak najbardziej godnym miejscem
przechowywania zwłok zmarłych
i tam powinny odbywać się modlitwy
w ich intencji. Z niego też w dniu
pogrzebu wyrusza kondukt żałobny
do świątyni, skąd po Eucharystii udaje
się tradycyjnie na parafialny cmentarz.
Przy okazji oddania do użytku
domu pogrzebowego oraz nowego
parkingu wywiązała się dyskusja na
temat poszerzenia drogi dojazdowej
od ul. Małachowskiego. Ze względu
na wysokie koszty związane z tą inwestycją, przewyższające możliwości
finansowe parafii, sprawa drogi zostanie przedłożona Radzie Dzielnicy
Boguszowice, która mamy nadzieję
zwróci się w tej sprawie do odpowiednich instytucji w Urzędzie Miasta, w celu jej pozytywnego załatwienia.

Drzwi wejściowe do świątyni
W dalszej części spotkania
Ks. Proboszcz zasygnalizował plany
na najbliższą przyszłość związane
z wymianą drzwi wejściowych do
kościoła. Po dokładnym przeanalizowaniu ofert zostanie wyłoniony wykonawca
tego
przedsięwzięcia.
W opinii Rady Parafialnej drzwi wejściowe są w pewnym sensie „wizytówką” świątyni, dlatego wybór odpowiedniego i solidnego fachowca
jest sprawą bardzo istotną.

Strona internetowa parafii
Zwrócono uwagę na konieczność wprowadzenia nowej, atrakcyjniejszej szaty graficznej oraz aktualizację istniejącej strony internetowej
parafii. Po dyskusji stwierdzono, że
strona internetowa powinna być elektroniczną wizytówką parafii, miejscem, gdzie mają możliwość zareklamowania swojej działalności grupy
parafialne oraz źródłem podstawowych informacji o imprezach organi-
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zowanych przez wspólnotę parafialną.
Padła propozycja, by po nagłośnieniu
tematu wyłonić z pośród zainteresowanych odpowiedzialną osobę, która
zajmie się tym zagadnieniem.

Kaplica Św. Jana Nepomucena
Poruszono problem niszczejącej
i systematycznie dewastowanej kaplicy Św. Jana Nepomucena znajdującej się w boguszowickim parku
Św. Wawrzyńca. Zaproponowano, by
w odnowionej kaplicy umieścić
replikę cennej, zabytkowej figury
znajdującej się w kościele, a całość
zabezpieczyć przez okratowanie.

15 lecie
Grupy
Pielgrzym
dokończenie ze str. 2
Oprócz pielgrzymek autokarowych, pielgrzymowano pieszo do
Jasnogórskiej Pani w Częstochowie,
Matki Bożej Uśmiechniętej w Pszowie i do Sanktuarium Bożego Ciała
w Jankowicach. Najstarszymi członkami naszej grupy są: Szymura Marta,
Kuźnik Hildegarda, Swaczyna Franciszka, Lubszczyk Stanisław, Bochenek Krystyna, Pierchała Teresa, Studnik Klemens, Bulanda Anastazja,
Żadka Elżbieta.
Na koniec spotkania każdy pielgrzym wpisał się do
“Kroniki Pielgrzymkowej”.
Jest w parafii wielu wiernych
mówią o nich “Grupa Pielgrzym”
w różne miejsca pielgrzymują
czasem pieszo maszerują
W “Grupie Pielgrzym” gromadzą
się ludzie
co nigdy nie myślą o żadnym
trudzie
każda pielgrzymka ożywia
i wspiera
w duszy pielgrzyma wiara nie
umiera
Szczęść Boże

Maria G.

Sprawy różne
Zwrócono uwagę, że w przypadku opóźnienia w wydaniu gazetki
parafialnej „Serce Ewangelii” wskazane byłoby zapoznać parafian z intencjami mszalnymi na kolejny tydzień. Ks. Proboszcz zasygnalizował,
że aby nie przedłużać ogłoszeń parafialnych intencje mszalne w wyjątkowych przypadkach rozprowadzane
będą wśród zainteresowanych w wersji drukowanej z tyłu kościoła.
Omówiono również kwestie
związane ze sprzątaniem kościoła.
Nowa forma sprzątania, chociaż
związana jest ze wzrostem wydatków

Podziękowanie
Dyrekcja,
nauczyciele
wychowania fizycznego oraz
uczniowie Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 7
im. Czesława Miłosza w Rybniku składają serdeczne podziękowania ks. Proboszczowi Krzysztofowi Błotko za
sprezentowanie naszej szkole siłowni i przyrządów do
ćwiczeń siłowych.
Profesjonalne wyposażenie
pozwoli nam na urozmaicenie
zajęć wychowania fizycznego,
wpłynie na rozwój tężyzny
fizycznej uczniów i kształtowanie
poszczególnych partii mięśniowych. Jesteśmy przekonani, iż
ćwiczenia siłowe pozwolą uświadomić uczniom, jaki jest sens dbałości o prawidłowy rozwój
fizyczny również po ukończeniu
naszej szkoły.

na utrzymanie świątyni, bardzo
dobrze zdaje egzamin ku zadowoleniu
parafian.
Pan dyrektor Cezary Kaczmarczyk zaprosił wszystkich parafian do
Domu Kultury w Boguszowicach na
film „Świadectwo”.
Na zakończenie Ks. Proboszcz
podziękował wszystkim obecnym
za ich postawę, za klimat w parafii, za
organizowane akcje i imprezy oraz za
troskę o wspólne dobro jakim jest
nasza parafia.

Urodziny
ks. Józefa
8
stycznia
przypadają
urodziny ks. rezydenta Józefa
Zubera. Zapraszamy do modlitwy w jego intencji.

Z okazji rocznicy urodzin
najlepsze życzenia Bożego
błogosławieństwa i opieki,
zdrowia i wielu powodów
do radości.
Uroczysta Msza św. w intencji Solenizanta sprawowana będzie w czwartek 8 stycznia
o godz. 17.00.
Ks. Józef Zuber
Urodził się 8 stycznia 1939 r.
w Tarnowskich Górach. Święcenia
kapłańskie przyjął 23 czerwca 1963
roku w Katowicach. W latach 19761986 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.
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„Ołtarze boczne” w naszym kościele - ołtarz św. Barbary
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 przyglądaliśmy
się
płaskorzeźbie
przedstawiającej męczeńską
śmierć św. Barbary. W tym
przyjrzymy się związkom św.
Barbary z górnikami, których
rzeźby towarzyszą ołtarzowi po jego lewej
i prawej stronie. Lampki
górnicze trzymane przez
nich i postawa klęcząca
przypominają
nam
o potrzebie ustawicznego
czuwania i adorowania
Pana Jezusa.

twie. Przez trzy lata Barbarze udawało
się uniknąć aresztowania. Wiele razy
dzięki pomocy prostych ludzi Barbara
wracała szczęśliwie do domu. Niestety, w końcu jeden z pasterzy zdradził strażom miejsce spotkania chrześcijan. W obrębie katakumb i kamieniołomów nastąpiła obława prowadzona przez żołnierzy namiestnika
Marcjona. Pomimo ucieczki w labirynt skalnych przejść nie udało się
Barbarze
uniknąć
aresztowania.
Schwytano ją w ślepym wyrobisku,
gdzie zatopiona w modlitwie, klęcząc
czekała na żołnierzy. Po ustaleniu
tożsamości Barbary przez namiestnika
Marcjona następuje powiadomienie
Dioskura o fakcie zatrzymania córki,
a następnie ma miejsce pierwsze przesłuchanie. Dioskur nie tylko przestraszył się o życie swoje i jedynaczki, ale

o wyrobiskach
Jedna z legend opisuje górnicze epizody w życiu św. Barbary. Pod nieobecność zajętego
pracą ojca Dioskura, Barbara
zachowując ostrożność, od czasu
do czasu wychodziła na spotkania z braćmi w wierze. W dobie
prześladowań miejscem spotkań
rozproszonych
wyznawców
Chrystusa
były
katakumby
i przylegające do nich stare
wyrobiska
kamieniołomów.
Tajemne przejścia znali tylko
chrześcijanie i zaprzyjaźnieni
pasterze owiec, którzy w razie
niebezpieczeństwa mieli ostrzegać gromadzących się na modli-

Rzeźba górnika z prawej strony ołtarza

również bał się konfiskaty majątku
oraz pozbawienia go wszelkich
godności, urzędów i praw. Wraz
z Marcjonem nalegał więc na córkę,
aby wyparła się chrześcijańskiej
wiary. Prośbami i groźbami próbują
zmusić Barbarę do złożenia ofiary
rzymskim bogom, co mogłoby ją
uchronić od groźby kary śmierci. Po
stanowczej odmowie przez Barbarę
złożenia pogańskiej ofiary zostaje
ubiczowana, następnie uwięziona,
a w końcu skazana na śmierć.
o czuwaniu
Praca górników w podziemnych
wyrobiskach jest ściśle związana
z czuwaniem. Muszą nie tylko pracować wydajnie, ale przy tym być wrażliwi na wszelkie zagrożenia zarówno
naturalne, jak i te związane z nagromadzonym ciężkim sprzętem
elektromechanicznym w ciasnych
podziemnych chodnikach i przodkach. Wszelkie podejrzane odgłosy,
podwyższone
wartości
zmierzonych stężeń gazów, zauważone ruchy górotworu lub
niewłaściwa praca urządzeń itp.,
mogą być sygnałem zagrożenia.
Zlekceważenie czujności może
kosztować utratę zdrowia lub nawet życia.
W naszym życiu duchowym
czuwanie jest tak samo ważne,
a nawet ważniejsze, gdyż wykracza poza doczesność. Stawką jest
utrata duchowego zdrowia, a nawet
wieczna śmierć. Apostoł Paweł
wzywa nas więc: „Nie śpijmy
przeto jak inni, ale czuwajmy
i bądźmy trzeźwi!” - 1Tes5,6. Czy
życie duchowe ma dla nas jakąkolwiek wartość? Warto przyjrzeć
się jak reagujemy na zagrożenia
naszego duchowego życia. Bierność w czynieniu dobra, letniość
moralna, obojętność na zło, duchowe lenistwo, te i inne podobne
postawy, powinny być dla nas
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sygnałem zagrożenia. Ryzykujemy
zbyt wiele, pozwalając sobie na
senność i odurzenie światowymi
pożądliwościami, na zajęcie się tym
co „ziemskie, zmysłowe i szatańskie”
- Jk3,15. Święty Piotr przestrzega:
„Bądźcie trzeźwi! Czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący
krąży szukając kogo pożreć” – 1P5,8.
Często wydaje się, nam, że to
wezwanie do czuwania nie dotyczy
nas, mających przecież tyle entuzjazmu i inicjatywy do Pana Jezusa.
A jednak nawet ci najbliżsi Jezusowi
uczniowie zawiedli w Ogrójcu, pomimo nalegań Mistrza nie wytrwali
z Nim na czuwaniu w najtrudniejszym
dla Niego momencie: „I rzekł do
nich: Smutna jest moja dusza aż do
śmierci; zostańcie tu i czuwajcie! (...)
Czuwajcie i módlcie się, abyście nie
ulegli pokusie; duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe. - Mk14,34 i 38.
Czuwanie ze swej istoty jest
bardziej procesem niż jednorazową
akcją. Wymaga dobrych nawyków,
które nie biorą się z przypadku, ale
z systematycznej praktyki, z ciągłego
przełamywania siebie i z siły woli.
Wierność Bogu i wytrwałość mają
swoje źródło w Chrystusie przez
wiarę.
Nieprzypadkowo
więc
św. Paweł zachęca wierzących:
„Czuwajcie, trwajcie mocno w wierze,
bądźcie mężni i umacniajcie się!” 1Kor16,13.
Czuwanie jest także związane ze
stałą więzią z Bogiem. Fundamentem
naszej relacji z Panem jest oczywiście
modlitwa i postawa wdzięczności za
wszystko: „Trwajcie gorliwie na
modlitwie, czuwając na niej wśród
dziękczynienia” – Kol4,2.
o adwencie
Czuwanie jest ściśle związane
z przeżywanym przez nas obecnie
czasem adwentu, który jest czasem
oczekiwania na Przyjście Pana.
„Czuwajcie więc, bo nie wiecie,
w którym dniu Pan wasz przyjdzie (...)
Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia
ani godziny” – Mt24,42 i 25,13. Nasz
Pan przyjdzie na ziemię powtórnie,
jako Król i Pan, by sprawiedliwie
osądzić świat. Błogosławieni są ci, co
czuwają. Nie znamy dnia, ani godziny
Jego przyjścia, tak jak nie znamy
dnia, ani godziny naszej śmierci.
Święta Barbara w obliczu zagrożenia
czuwała na modlitwie w ślepym

wyrobisku kopalni. Czekała na
strażników, którzy wydali ją na
śmierć. Ale ona była do niej
przygotowana: „Albowiem według
wiary, a nie dzięki widzeniu
postępujemy. Mamy jednak nadzieję...
i chcielibyśmy raczej opuścić nasze
ciało i stanąć w obliczu Pana. Dlatego też staramy się Jemu podobać
czy to gdy z Nim, czy gdy z daleka od
Niego jesteśmy. Wszyscy bowiem
musimy stanąć przed trybunałem
Chrystusa, aby każdy otrzymał zapłatę
za uczynki dokonane w ciele, złe lub
dobre” - 2Kor5,7-10.

PRZESŁANIE
W dniu tak pięknym i rodzinnym

Cechą świętych ludzi jest bezkompromisowe czuwanie i oczekiwanie Pana, często wbrew okolicznościom życia i z gotowością na poniesienie wszelkich kosztów, z oddaniem
życia włącznie. Taką była święta
Barbara.

Kiedy radość gości w nas

Z okazji nadchodzących
Świąt Bożego Narodzenia
życzę sobie i wam drodzy
współparafianie, abyśmy żyli
posłuszni wezwaniu naszego
Pana - „Czuwajcie więc
i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć
tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem
Człowieczym” – Łk21,36.

Aby miłość była z Wami

Na dalsze refleksje o świętej
Barbarze wydobyte z obrazów i znaków ołtarza jej poświęconego, zapraszam do artykułów w następnych
numerach „Serca Ewangelii”.
Przy opracowywaniu tego artykułu korzystałem z następującej literatury :
1. Stanisław Hołodok: Święta
Barbara. Czytelnia Opoka.org.
2. Jan Mazur OSPPE: Postać św.
Barbary, a nowicjacka duchowość
paulińska. Roczniki paulińskie.
Wydawnictwo Salwator 2008.
3. Wincenty Zalewski: Święci na
każdy dzień. Wydawnictwo Salezjańskie. Warszawa 1989.
4. Życie i śmierć świętej Barbary.
Opracowanie Parafii św. Barbary w
Strumieniu (parafia.strumień.com).
5. Biblia Tysiąclecia. Wydanie
trzecie. Pallottinum. Poznań-Warszawa 1980.

Piotr

Chcę życzenia złożyć Państwu
Zdrowia, szczęścia, Bożych łask.
Niechaj Dziecię błogosławi
Waszą pracę, każdy krok
Przez calutki Nowy Rok.
Nim zaświeci pierwsza gwiazdka
Na choince świecy blask
Siądźmy razem przy choince
Bo już kolęd nadszedł czas!
Szczęśliwych i Błogosławionych
Świąt
Maria Ignacek

„Gdyby każda noc w naszym
życiu mogła być jak noc Bożego
Narodzenia, rozjaśniona światłem
wewnętrznym…”
brat Roger
„Patrz na Maryję, milczącą
w stajni, rozważającą w swoim sercu
wszystko to, co przeżywała. Zachowuj
sprawy twego życia w twoim sercu
i rozważaj je. Niech Boże Narodzenie
pobudzi cię do kontemplacji, do milczenia przed Bogiem.”
ks. Ignacy Dec
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Małżeństwo sakramentalne
ikoną Boga Trójjedynego (2)
W Księdze Rodzaju czytamy: „Stworzył więc Bóg
człowieka na swój obraz, na
obraz Boży go stworzył:
stworzył mężczyznę i niewiastę” (Rdz.1,27).
Najpierw dowiadujemy się
z tego tekstu, że naszym największym
zadaniem na ziemi jest stawanie się na
obraz i podobieństwo Boże. A ponieważ Bóg jest „miłością”, więc rozumiemy, że stawanie się na obraz
i podobieństwo Boże powinno
realizować się najpierw i przede
wszystkim przez miłość, dzięki miłości. Ponieważ Bóg jest miłością, więc
chcąc się do Niego upodobnić, mamy
stawać się miłością. Jednak już
w następnych słowach opisu stworzenia człowieka dowiadujemy się, że
najbardziej optymalną relacją, płaszczyzną realizacji owego największego
zadania człowieka na ziemi – stawania się miłością – jest małżeństwo.
„Stworzył mężczyznę i niewiastę” to
„stworzył małżeństwo” Wskazuje na
taką treść kolejny werset: „Poczym
Bóg im błogosławił, mówiąc do nich:
„Bądźcie płodni i rozmnażajcie się
…” (Rdz 1,28). Owo polecenie bycia
płodnym i rozmnażania się skierowane jest do małżonków, a nie do
pojedynczego mężczyzny i pojedynczej kobiety. Tak więc małżeństwo od
początku jest w Bożym zamyśle ikoną
jedności komunii osób w miłości
i przez miłość.
Miłość małżeńska potrzebuje
codziennie wartościowego pokarmu.
Tym pokarmem są słowa otwarcie
wypowiedzianego zapewnienia o
miłości, pochwały, komplementy,
będące dla żony ważnym składnikiem
stymulującym jej wewnętrzny stan.
Dla męża zaś słowa pochwały za
wykonaną pracę, za odpowiedzialność, pomysłowość czy dbałość
o rodzinę. Mąż chce słyszeć, że żona
czuje się przy nim bezpiecznie,
że może na nim polegać. Może to być
zaliczką, ale czasem pomaga mężowi

w uwierzeniu, że taki jest, w staraniu
się o to, by takim być. Przyczynia się
to do podnoszenia jego własnej wartości, zapobiega stanom depresyjnym
i ucieczkom w różne zainteresowania
pozadomowe i w alkohol. Są też
przypomnieniem o roli mężczyzny
w małżeństwie i rodzinie.
Elementem osłabiającym małżeństwo jest nie spanie razem. Nie
chodzi o współżycie, ale o nie spanie
obok siebie w jednym łóżku. Gdy
mama śpi z dzieckiem, a mąż ogląda
telewizję do późnych godzin, wynajduje sobie zajęcia, oddala się od żony,
od małżeństwa. Takie oddalenie powoduje często znajdowanie sobie
innej kobiety, która zaspokoi potrzebę
intymnego kontaktu. Dziecko potrzebuje bliskości i uwagi, ale my - małżonkowie również i ten wieczór spędzony razem w sypialni może być
jedynym momentem umożliwiającym
danie naszej miłości „pokarmu”.
Wspólne przebywanie razem, rozmowy, poczytanie, wspólna modlitwa
– tak realizujemy wspólne położenie
się do łóżka razem we dwoje. Chodzi
właśnie o odczucie fizycznej bliskości, o przytulenie się, które może
działać jak najskuteczniejszy balsam
po nerwowym i stresującym dniu. Ta
bezpośrednia bliskość jest ważnym
sposobem odczucia posiadania kogoś,
na kim można polegać, oprzeć się,
dzięki czemu moje problemy nie są
już tylko moje i łatwiej je dźwigać.
Fizyczna bliskość współmałżonka jest
naszym wzmocnieniem i nie mamy tu
na myśli współżycia, lecz przytulenie
się i spokojne zasypianie. Koniecznym więc staje się tak rozłożyć zajęcia w ciągu dnia, aby pewną część
czasu wieczornego spędzać już tylko
ze sobą. Oczywiście są sytuacje wyjątkowe np. choroba dziecka, współmałżonka, wymagają one spania osobnego, ale są to sytuacje przejściowe,
po których trzeba wrócić do naturalnego układu spania małżonków
w jednym łóżku obok siebie.
„A tak już nie są dwoje, lecz
jedno ciało. Co więc Bóg złączył,

niech człowiek nie rozdziela” (Mt
19,6). Sposób złączenia przez Boga
małżonków jest wielką tajemnicą.
Mimo odrębności płci, osobowości,
charakterów, Stwórca łączy męża
i żonę w „jedno ciało”. Jest to jedna
z tych prawd, których nie można do
końca pojąć, a które urzeczywistniają
się przez ich realizację. W Eucharystii
treści objawione przez Jezusa są
trudne do ogarnięcia przez ludzki
rozum, więc Jezus mówi: „To czyńcie
na moją pamiątkę!” (Łk 22,19).
Mamy tę prawdę realizować, w niej
uczestniczyć, nie zastanawiając się
zbytnio nad istotą. Podobnie potraktować musimy prawdę o sakramentalności małżeństwa. Tego także nie
trzeba pojmować, lecz realizować,
oddawać się praktykowaniu tych
tajemnic, uczestnicząc w nich, urzeczywistniać przez działanie. „Jedno
ciało” utworzone przez kobietę i mężczyznę w chwili zawarcia małżeńskiego przymierza z Bogiem, zawiera
w sobie element nieprzeniknionej do
końca tajemnicy, w której nie chodzi
o pojmowanie, ale o realizację – byciem przez małżonków ograniczoną
jednością.
Co powinniśmy jako małżonkowie robić, aby się nie rozdzielać? Tak,
to właśnie małżonkowie są tymi,
którzy „najskuteczniej” niszczą jedność swojego związku. Nie zewnętrze
czynniki, albo inne osoby, lecz my
sami. I to wale nie przez zdrady
i odejścia, lecz poprzez zaniedbywanie tego, co przed rozpadem chroni.
Rozdzielanie małżeństwa, a więc tego
co Bóg złączył, przez małżonków,
dokonuje się przez lekceważenie
sakramentalności swojego związku.
Za fundament małżeństwa, wymagający konkretnego zaangażowania, przez które realizuje się jego
istotę, uznać trzeba modlitwę małżeńską, wspólny udział we Mszy św.,
noszenie obrączki i nieustanną modlitwę za współmałżonka. Obecność
Boga w naszej świadomości jest dla
nas źródłem siły i nadziei niezbędnej
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we wszystkich dziedzinach naszej
egzystencji.
Karmienie się pokarmem potrzebnym dla duchowego rozwoju
odbywa się na różne sposoby, ale
najbardziej podstawowym jest modlitwa, czyli oddanie Bogu konkretnego czasu z ukierunkowaniem swoich myśli na Niego. Może to być realizowane w pojedynkę, lub we
wspólnocie. Zawierając sakramentalny związek małżeński, życie duchowe „jednego ciała”, uczynionego
dzięki temu przymierzu, musi się
bardzo konkretnie urzeczywistniać.
(W okresie przedmałżeńskim, jako
osoby
wierzące
modlimy
się

pojedynczo.) W małżeństwie nie ma
osób
pojedynczych,
jest
coś
jednolitego, scalonego przez Boga
w sposób trudny po ludzku do
wytłumaczenia. Małżonkowie klękają
obok siebie i jako „duchowy
organizm” potwierdzają sobie i Bogu,
że taki sposób ich życia jest
całkowicie od Stwórcy zależny. Sakramentalny związek małżeński zawiera w sobie trudny do wyrażenia
zasób sił i możliwości. Jest sakramentem ciągle trwającym, powodującym spływanie na małżeństwo niewidzialnej łaski, ale to my musimy stale
potwierdzać naszą otwartość na ten
strumień łask nadprzyrodzonych po-

przez naszą modlitwę małżeńską
połączoną w byciu w stanie łaski
uświęcającej (bycie bez grzechu
ciężkiego).
Może jakieś małżeństwo powie
– „my się nie modlimy, a jesteśmy
szczęśliwi”. Może to być duża zbieżność charakterów i zainteresowań, ale
może się też okazać, że brakuje fundamentu, albo że jest on bardzo słaby.
Ładny dom, lecz budowany na piasku.
(Mt 7,24-27).
c. d. n.

Bernadka i Piotr

MINISTRANCI ŚWIĘTOWALI
WSPOMNIENIE PATRONA
21 listopada przypadało w liturgii wspomnienie
św. Tarsycjusza – patrona
ministrantów.
Z tej okazji w czwartek 20 listopada w czasie Mszy św. szkolnej
została odprawiona uroczysta Eucharystia w intencji Służby Liturgicznej.
Po homilii do grona ministrantów
zostało włączonych 10 nowych chłopców, którzy przez cały rok byli kandydatami. Są to: Eryk Gorus, Karol
Gorus, Piotr Gruszka, Mateusz
Oleś, Jakub Rams, Karol Skura,
Wojciech Smyczek, Marcin Stoszko,
Michał Stoszko, Kewin Szymik. Ks.
Proboszcz Krzysztof Błotko podziękował wszystkim ministrantom za ich
służbę przy ołtarzu, a rodzicom za
wsparcie swoich dzieci w tych obowiązkach.
W dzień po wspomnieniu św.
Tarsycjusza, 22 listopada w krypcie
katedry Chrystusa Króla w Katowicach odbyła się uroczystość ustanowienia nowych kandydatów do funkcji animatorów parafialnych wspólnot
ministranckich. Wśród 107 animatorów z 48 parafii było także 4 naszych
ministrantów: Paweł Brzęczek, Sebastian Jasiński, Jacek Korduła, Roman Lazar. Mszy św. w katedrze
przewodniczył bp Gerard Bernacki,
który pobłogosławił kandydatów
i poświęcił dla nich krzyże animatorskie. Jeśli wytrwają, za rok zostaną

Kandydaci do funkcji animatorów z ks. Piotrem w krypcie katedry
ustanowieni animatorami przez włożenie rąk biskupa. Bp Gerard podkreślił, że jeśli będą się wzorować na
swoim patronie św. Tarsycjuszu, na
pewno gładko przejdą okres próby.

HYMN MINISTRANTÓW
1.

Hej, bracia ministranci,
hej bracia wszyscy wraz.
Na służbę, świętą służbę,
Bóg wezwał nas.

Zbierajmy się więc żywo,
kościelny woła dzwon.
o jakże jest radosny,
jak miły jego ton.
2.

Chrystusa myśmy wojsko,
rządź nami Królu nasz.
Tu swoich ministrantów
u stóp ołtarza masz,
Twa oto armia mała
u Twoich klęczy stóp,
gorliwej, wiernej służby
dziś składa ślub.
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BARBÓRKA 2008
Życie parafii Starych
Boguszowic od początku
XX w. (1916r) związane jest
dość ściśle z kopalnią „Jankowice”, która w okresie
swojego istnienia i funkcjonowania przechodziła różne
dzieje. Na szczęście okres kiedy to różne „mądre
głowy”, wymyślały ile to ten
statystyczny Polak musi dokładać do górnictwa – judząc
w ten sposób społeczeństwo
przeciwko Śląskowi, mamiąc
że chyba taniej będzie sprowadzać węgiel z Afryki albo
z Australii - mamy już za
sobą. Ważne, że przed naszą
kopalnią istnieją perspektywy rozwoju i niezaprzeczalnym staje się fakt, że kopalnia będzie pewnym miejscem pracy dla wielu naszych parafian.

Okres święta patronalnego św.
Barbary jest okresem radosnych
i wesołych spotkań braci górniczej.
Okresem, w którym pracownikom
kopalni przyznawane są zasłużone
gratyfikacje w postaci nadań stopni
górniczych, odznak „Zasłużony dla
górnictwa”, „Zasłużony dla KWK
Jankowice”, wręczenia honorowych
szpad górniczych i kordzików.
W tym roku kierownictwo kopalni zorganizowało dwa takie spotkania z załogą kopalni.
Dnia 28.11.2008 r. odbyło się
spotkanie, na którym w uroczysty
sposób pożegnano się z tymi pracownikami, którzy na przestrzeni mijającego roku przeszli na zasłużoną emeryturę. Uczestnikami tego spotkania
byli również pracownicy, którym

Moment dekoracji zasłużonych górników
Zarząd Kompanii Węglowej stosowną
decyzją nadał stopnie górnicze od
górnika III stopnia począwszy, a na
I stopniu inżyniera górniczego skończywszy.
Zaś dnia 03.12.2008 r. – tradycyjnie w przeddzień dnia górnika
odbyło się spotkanie z jubilatami,
wszystkimi
odznaczonymi
oraz
„szpadzistami”.
Gośćmi na tym spotkaniu byli
przedstawiciele Zarządu Kompanii
Węglowej, przedstawiciele władz
miasta
Rybnika,
przedstawiciele
samorządów sąsiednich gmin, pod
którymi rozciąga się nadany obszar
eksploatacji
górniczej
oraz
przedstawiciele firm kooperujących z
kopalnią
Dobrą tradycją stało się, że na to
spotkanie zapraszani są również proboszczowie obydwu boguszowickich
parafii, parafii jankowickiej i mar-

klowickiej, bo to pod tymi parafiami
fedrują jankowiccy górnicy.
Po części oficjalnej tych spotkań
z hymnem górniczym i pocztami
sztandarowymi, uczestnicy spotkania
podejmowani są tradycyjnym śląskim
obiadem, po którym w części artystycznej występuje jakiś znany zespół.
Ale chyba najbardziej lubianą częścią
tych spotkań jest wspólny gromki
śpiew biesiadujących z muzyką w
wykonaniu wspaniałego Big Bandu
kopalnianej orkiestry. Oczywiście na
takiej biesiadzie nie może zabraknąć
przedniego złocistego, pienistego napoju, jakim jest piwo W takiej atmosferze czas bardzo miło ale też szybko
mija.
Oby jeszcze przez długie lata takie spotkania mogły się odbywać.

S.P.

Zaproszenie na spotkanie seniora
Rada Dzielnicy Boguszowice Stare zaprasza wszystkich seniorów na tradycyjne spotkanie
noworoczne w sobotę 10 stycznia 2009 r. na godz. 14.00 do Szkoły Podstawowej nr 16.
Zaproszonymi seniorami są osoby, które ukończą w 2009 roku 75 lat (i osoby starsze)
oraz małżonkowie z co najmniej 50-letnim stażem małżeńskim.
Zaprasza Rada Dzielnicy Boguszowice Stare
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Henryk Sławik – chłopak z Szerokiej –
bohater trzech narodów
Henryk Sławik urodził się
pod
koniec
XIX
wieku
w
biednej
rodzinie
chałupnika, w małej chatce
krytej słomą, sąsiadującej
przez drogę z szerockim
kopcem
i
szerockim
kościółkiem.
Na
chrzcie
nadano mu niemieckie imię
Heinrich, które wpisano do
ksiąg kościelnych i dokumentów szkolnych w czasach
istniejącej
władzy
pruskiej. W domu i wśród
kolegów nazywano go po
prostu
Henrykiem,
albo
zdrobniale – Hynusiem.
W jego rodzinie co dwa lata
przychodziły na świat dzieci, ale
większość z nich umierała, głównie
z niedostatku. Z piątki tych, co
przeżyły,
Hynuś
cieszył
się
największą
żywotnością.
Był
stosunkowo wysoki i o tęgich
kościach. Z apetytem zjadał na rano
żur, w południe żurek, a na wieczerzę
żureczek. Czasem na obiad mama
ugotowała
kapustę lub groch.
Kawałek mięsa dostawało się
Hynusiowi w niedzielę, i to nie
w każdą. Na lepszy posiłek nie było
stać rodziców. Póki był mały, nie
narzekał, byle mógł najeść się do syta.
Jedzenie odrabiał, pasąc od piątego
roku życia
gęsi
po
rowach
przydrożnych.
Tylko farski ogród oddzielał
jego dom rodzinny od szkoły. Hynuś
zaczął do niej uczęszczać od szóstego
roku życia. Ciekawy wszystkiego,
w szkole się nie nudził. Kiedy
skończył osiem lat, matka załatwiła
mu pasienie bydła u sąsiadki. Odtąd
przed lekcjami, a także po południu na
miedzy wzdłuż ornego pola pasał
cztery
gospodarskie
krowy.
Gospodyni znając warunki domowe
Hynusia, kiedy wyprowadzał krowy,
dawała mu zawsze pajdę chleba, pajdę
niczym nie posmarowaną.
Gdy Henryk skończył niemiecką
szkołę podstawową, proboszcz ks.
A. Koziełek, wielki polski patriota,
zapytał swego ministranta, czy nie

chciałby się uczyć dalej. Oczy mu
zabłysły, ale wiedział, że to nierealne.
Kto opłacałby mu szkołę?
O to się nie martw, postaram się
ciebie wspomagać – odparł duchowny.
No i zapisał Henryka do najbliższej szkoły średniej w Pszczynie. Ale
Henryk uczęszczał do gimnazjum
niedługo, bo to była szkoła elitarna,
przeznaczona dla synów ziemian
i bogatych mieszczan. W małym procencie uczęszczali też do niej synowie
bogatszych chłopów. Ci bogacze na
każdym kroku wytykali Henrykowi
ubóstwo. Jego skromne ubrania
znacznie się różniły od ubrań zamożnych paniczów. Wielkie zdolności nie
rekompensowały jego niedostatku.
Miał swoją godność i nie mógł znieść
ciągłych poniżeń.
Wrócił do Szerokiej i razem
z ojcem pracował u dzierżawcy
książęcego dworu jako zwykły robotnik
rolny.
Wkrótce
wybuchła
I wojna światowa. Gdy Henryk doszedł do wieku poborowych, zaciągnięto go do pruskiej armii, bo
Niemcy po wojnie z cesarstwem austriackim w 1740 r. uważali cały Śląsk
za swoją dzielnicę. Sławik znalazł się
na froncie wschodnim, dostał się do
niewoli. Na szczęście wojna już się
wtedy kończyła i Henryk powrócił do
Szerokiej.
Po wojnie Polska odzyskała niepodległość, ale Śląsk nadal pozostał
w granicach cesarstwa niemieckiego,
choć ludzie na tych ziemiach od
dziada pradziada mówili swoją polską
gwarą. Znaleźli się przywódcy, którzy
zebrali mężczyzn ukrywających się
w lasach, by z bronią w ręku przyłączyć Śląsk do Macierzy, jak zwali
Polskę.
Jednym z bojowników o polskość stał się Henryk. Organizował
w okolicznych wioskach odczyty
przed plebiscytem, na koniec walczył
w pułku żorskim, w zwycięskim
III powstaniu i doczekał się wcielenia
części Śląska do Polski, tej części, na
której mieszkał. Jednak razem z wolnością narodową nie zmieniło się
życie biedoty.
Szeroka dla Henryka pełnego
energii stała się za ciasna. On marzył

o lepszym życiu. Postanowił go poszukać gdzie indziej. Pojechał do
zamężnej siostry mieszkającej w Katowicach i w wielkim mieście na
afiszu przeczytał, że Gazeta Robotnicza poszukuje kogoś na gońca. Przyjął
z ochotą tę pracę mimo niskiego wynagrodzenia.
Roznosząc prasę, miał do niej
dostęp. Wieczorami znalazł czas na
czytanie i czytał zachłannie nie tylko
gazety, ale i książki wypożyczane
z biblioteki. W ten sposób sam się dokształcał. Tematyka gazet, które zanosił robotnikom do różnych przedsiębiorstw była mu bliska, bo sam pochodził ze środowiska robotniczego.
Przy okazji czytania szlifował swój
język, swoją umiejętność pisania po
polsku, aż po jakimś czasie sam spróbował napisać artykuł. Kierownik
wydawnictwa zachwycił się nim
i zachęcał dotychczasowego gońca do
dalszego pisania. W krótkim czasie
z gońca Henryk stał się redaktorem.
Pisał do adresatów gazety prosto
i zrozumiale.

Rodzina Sławików. Jadwiga,
Henryk i maleńka Krysia
(24 lipca 1930, Katowice)
Potem przychodził sukces za
sukcesem i w końcu został redaktorem
naczelnym Gazety Robotniczej, posłem do Sejmiku Śląskiego, osobą
znaną i cenioną. Wtedy się ożenił
z tancerką, urodziła mu się córka
i krótko zakosztował życia we
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względnym luksusie. Krótko, bo gdy
córka skończyła dziewięć lat, nastała
II wojna światowa.
Henryk jako osoba publiczna,
nieraz wyrażając się na łamach swojej
gazety przeciw hegemonii Niemiec
w Europie, znalazł się na niemieckiej
liście Polaków zagrażających Wielkiej
Rzeszy Niemieckiej. Zrozumiał, że
jak dostanie się w ręce najeźdźców,
nie ujdzie z życiem. Żonę z córką
wysłał do teściów w Warszawie,
a sam z innymi wysokimi urzędnikami przedostał się na Węgry. To na
Węgrzech działo się coś, co Henryka
Sławika wyniosło na piedestały, ale
za jaką cenę i to dopiero po 60 latach!
Razem z Henrykiem przedostało
się na Węgry wielu innych Polaków,
w tym dużo wojskowych. Wszyscy
znaleźli się w obozie dla uchodźców.
Z upływem dni, bo wojna wciąż
trwała, w obozie zaczęło się źle dziać.
Bezrobotni uciekinierzy snuli się
z kąta w kąt, z nudy nadużywali alkoholu, dochodziło do waśni. Dzieci,
w tym sporo sierot, zwłaszcza żydowskich, pozostawały bez opieki. Żydzi
wiezieni przez Węgry do obozów
koncentracyjnych wyrzucali z pociągu
swoje dzieci, mając nadzieję, że przeżyją przez kogoś przygarnięte, bo
w lagrach takiej szansy by nie miały.
Henryk, którego ta sytuacja bolała,
chciał
zapobiegać
demoralizacji
w obozach i ratować sieroty. Kiedy do
obozu przyjechała delegacja węgierskiego rządu, miał już gotowe propozycje mogące przeciwdziałać złu.
Delegacja wysłuchała jego racji,
uznała je za słuszne i wyraziła chęć
pomocy, a jego samego mianowała
Przewodniczącym Polskiego Komitetu Obywatelskiego. Od tego czasu
Henryk Sławik razem z innymi członkami tego komitetu wcielał w życie
swoje pomysły: Rodziny otrzymały
mieszkania poza obozem, samotni
dostali pracę, dla sierot, w większości
żydowskich, urządzono szkołę z internatem. Żydzi byli zagrożeni i na
Węgrzech, dlatego wszystkie dzieci
musiały się nauczyć codziennych
modlitw katolickich. Odwiedził je
nawet nuncjusz apostolski, a wszystko
po to, by sieroty żydowskie mogły
uchodzić za dzieci polskich wojskowych. Te działania wymagały od
Sławika ogromnego wysiłku i w razie
ich ujawnienia groziły mu śmiercią.
Z Polski na Węgry przedostawali się przez cały czas wojny nowi
ludzie. Obóz nie mógł wszystkich

pomieścić i dlatego Sławik przy
współpracy z rządem węgierskim
wyrabiał dla nich fałszywe dokumenty, dzięki którym mogli przekraczać granicę zachodnią, by przyłączyć
się do wojsk aliantów. Henrykowi
udało się także sprowadzić na Węgry
swoją żonę i córkę.

Krysia z tatą Henrykiem na
obrzeżach Katowic
Po klęsce pod Stalingradem
Niemcy zaczęli się cofać i w marcu
1944 roku wkroczyli na Węgry. Henryk Sławik miał już wtedy gotowe
paszporty dla siebie, żony i córki,
i mógł opuścić niebezpieczny wtedy
dla siebie i rodziny kraj, ale tego nie
zrobił. Swojej córce powiedział, że
nie może opuścić tysięcy Polaków
jemu podległych.
Skutek był taki: Najpierw
Niemcy aresztowali żonę Henryka
i wywieźli do lagru w Ravensbrück,
potem został przez nich pojmany
i zamordowany sam Henryk. Przed
śmiercią straszliwie torturowany, nie
zdradził swoich węgierskich współpracowników, a ostatnie słowa, jakie
zdążył wykrzyknąć, brzmiały: Jeszcze
Polska ... Córce udało się uciec, ale
została bez opieki i tułała się po gospodarstwach aż do zakończenia
wojny. Żona przeżyła lagier i po wielu
perypetiach spotkała się z córką
w Katowicach.
Po wojnie ustalono, że Henryk
Sławik, chłopak z Szerokiej służył
swoją pomocą kilkunastu tysiącom
polskich uchodźców na Węgrzech,
w tym uratował od pewnej śmierci
pięć tysięcy polskich Żydów.
Dlaczego tak długo czekano
z ujawnieniem jego bohaterstwa?

W Polsce Ludowej pamięć o nim była
niewygodna. Sławik włączył się bowiem w przygotowanie ruchu oporu,
który miał być skierowany przeciw
Sowietom, ponadto współpracował
z rządem polskim na uchodźstwie.
Dowiadywaliśmy się z naszej polskiej
telewizji o Schindlerze i o Wallenbergu, którzy też ratowali Żydów,
choć uratowali ich znacznie mniej,
a o Sławiku milczano.
Dopiero po zmianie ustroju
w Polsce w roku 1989, ambasador na
Węgrzech, pan Grzegorz Łubczyk,
dowiedziawszy się o naszym bohaterze, zaczął zbierać informacje o nim.
Napisał książkę pt. Polski Wallenberg , tłumaczoną na kilka języków.
Dzięki niemu powstały dwa filmy
o Henryku Sławiku, a w prasie polskiej zaczęły się ukazywać liczne
artykuły o naszym bohaterze. Patronat
nad jednym z filmów objęli prezydenci trzech państw: Polski, Węgier
i
Izraela.
Były
ambasador
G. Lubczyk jeździ po Polsce i po
Europie, był nawet w Kanadzie, by
wyświetlać filmy i opowiadać o tym
niezwykłym, a dotąd mało znanym
Polaku.
Sławik dzięki ludziom dobrej
woli otrzymał pośmiertnie medal:
Sprawiedliwy
Wśród
Narodów
Świata. Polska uhonorowała swojego
bohatera dopiero w sierpniu 2004
roku, wręczając na ręce jego wnuczki
Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Przy wręczaniu orderu ówczesny prezydent Polski
powiedział między innymi następujące słowa: „Dzięki takim dobrym
ludziom jak Henryk Sławik piękniejszy jest świat i może nas czekać lepsza przyszłość”.
Pan Ambasador G. Łubczyk zawitał już kilka razy do Szerokiej,
gdzie gimnazjum nosi imię Henryka
Sławika, a na szkole, do której
uczęszczał, wmurowano tablicę informującą o tym. W projekcie jest
pomnik tego wielkiego człowieka
w środku Jastrzębia Zdroju, bo Szeroka jest obecnie dzielnicą tego miasta, a to młode miasto nie ma dotąd
godniejszego obywatela.
Wielu ludzi po przeczytaniu
książki i po obejrzeniu filmu o naszym bohaterskim ziomku stwierdziło, że powinien zostać wyniesiony
na ołtarze.

Helena Białecka
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NIE STRACIŁY NADZIEI
Na południu Brazylii
w stanie Santa Catarina od
trzech
miesięcy
padają
ulewne deszcze, które doprowadziły do
tragicznej
w skutkach powodzi. Nasiąknięte wodą i obsuwające się
wzniesienia zabrały ze sobą
domy, lasy, zalewając całe
dzielnice i wioski lawą błota.
Najbardziej ucierpiało miasto
Blumenau, w którym zginęło
ponad 100 osób, a wiele
uważa się za zaginionych.
W Blumenau od 1999r.
posługują Siostry Elżbietanki
prowadząc Dom Spokojnej
Starości „Św. Anna”.
Troskliwą opieką otoczone były
osoby starsze, w tym wiele przykutych do łóżek, lub na wózkach inwalidzkich. Ulewy spowodowały, że
obsunęła się ziemia niszcząc mur
ochronny, pralnię i magazyn. Mimo
starań Sióstr, w budynku było coraz
więcej wody zmieszanej z gliną. Ratując dom od zawalenia otworzyły
tylne drzwi, aby woda mogła przepłynąć na drugą stronę. Kiedy została
odkopana droga wiodąca do domu,
Siostry zaczęły ewakuować pierwszych podopiecznych. Ostatnia 95
letnia Babcia, jak piszą Siostry,

„przeczuwając, że na
Święta Bożego Narodzenia nie wróci do naszego i swojego domu –
odjeżdżając
śpiewała:
„Cicha
noc,
święta
noc...”. Dom naszych
Sióstr, ponieważ stał
najbliżej skarpy, niemal
w
całości
zasypała
obsuwająca się ziemia.
Pomagając chorym, Siostry nie miały możliwości
uratować swoich rzeczy.
Do domu nie mogą
obecnie
wejść,
gdyż
zawalaniem.

grozi

Straty Domu św. Anna jak
i domu Sióstr
są ogromne.
Dziękujemy Opatrzności Bożej, że
nasze Siostry, jak również ich
podopieczni są bezpieczni i mają
tymczasowy dach nad głową. Siostry,
pomimo tak trudnego doświadczenia,
są dobrej myśli, że dzięki pomocy
całego Zgromadzenia, dobrodziejów
i ofiarodawców, Dom ten zacznie
znowu funkcjonować.
W imieniu Sióstr z Blumenau,
kierujemy gorącą prośbę do wszystkich ludzi dobrej woli, prosząc
o wsparcie modlitewne i materialne.
Wierzymy, że z Bożą i ludzką pomocą
Dom Spokojnej Starości zostanie

odbudowany, a Siostry, tak jak zachęcała bł. Maria Luiza z radością i miłością będą kontynuowały swoją misję,
pielęgnując chorych, starszych i potrzebujących.
Zniszczenia spowodowane powodzią można zobaczyć na zdjęciach
na stronie:
www.siostryelzbietanki.com

Ofiary można wpłacać
na konto: Siostry Elżbietanki 52 84370002 0010
0154 8154 0001
Siostry Elżbietanki, Katowice

ABC gwary śląskiej
„Mowę śląską- jak tłumaczy często profesor Jan
Miodek- należy uznać za
jedną z najbardziej archaicznych gwar polskich. Można
bez przesady powiedzieć, że
jest to najbardziej polska
gwara spośród wszystkich
polskich gwar i że to uporczywe trzymanie się gwary,
umożliwiło Ślązakom, mimo
ciężkiego położenia, dochowanie swego rodzimego języka. I o tym trzeba pamiętać...” (1)

Gwara to mowa ludności wiejskiej z niewielkiego terytorium, różniąca się określonymi cechami od
mowy mieszkańców sąsiednich okolic
i języka ogólnego; to odmiana języka
charakterystyczna dla jakiegoś środowiska, grupy zawodowej, itp.(2)
Dialekt śląski nie jest jednolity i na
różnych obszarach kulturowo - historycznych spotkać można zarówno
różne znaczenia tych samych słów,
jak i ich różną wymowę. Dialekt śląski jest typowym językiem pogranicza, w którym doszło do przemieszania się słownictwa staropolskiego,
czeskiego (morawskiego) i niemieckiego. Ze względu na różnice pomię-

dzy śląskim a językiem polskim, czeskim i niemieckim można traktować
ten dialekt za samodzielny język.
Obecnie trwają prace nad utworzeniem śląskiego języka literackiego.
Mowa śląska zachowała się
w południowo- zachodniej części
Polski, a także na niewielkim terenie
byłej Czechosłowacji. Mowa ta nie
ma tak swoistych cech jak inne dialekty, jest jednak bardzo charakterystyczna głównie przez to, że najwyra-
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zistsza cecha- szeroka wymowa „ę”,
które przechodzi w „a” (np. widzęwidza) - występuje w okręgu przemysłowym także wśród ludności nierolniczej. Szeroka wymowa „ę” nie
obejmuje całego Śląska, spotyka się ją
w resztkach w dialekcie małopolskim.
Na północnym Śląsku występuje
mazurzenie, natomiast Śląsk południowy nie mazurzy. Cechą wyraźnie
odcinającą dialekt śląski od małopolskiego jest brak na Śląsku przejścia
„-ch” w „-k”.
Zdarza się bardzo często, że nawet osoby, które nie urodziły się na
Śląsku, a jedynie dłuższy czas tam
mieszkają, ulegają wpływom śląskiej
gwary. Przyjmują typową na Śląsku
intonację, stosują niektóre gwarowe
słowa i zwroty, ale głównie zaczynają
charakterystycznie brzmieć ich samogłoski. To gwarowe brzmienie słychać
m. in. w wyrazach: grziby, prziszedł,
krziwy, pokrziwa, itp.
Nikt nigdy nie ustalał reguł śląskiej mowy. Ma to swoje historyczne
uzasadnienie. Na południe od Rybnika
„idzie sie du dom”, zaś na północ„do dom”. „Na całym Śląsku „zamiato sie mietłom”, zaś w cieszyńskim- „kartaczym”. Na całym Śląsku
„słyszysz gupie godanie”, a na południe od Rybnika - „gupi godani”,
a jeszcze w okolicach Tarnowskich
Gór „słyszys gupie godanie”.”(3)
Mowa śląska jest ciągle żywa,
choć młodzi ludzie posługują się nią
rzadziej, niż ich ojcowie. Dla jednych
jest to skarb, świętość domowego
ogniska, której nie prezentuje się
przed obcym w obawie przed wyszydzeniem. Jest dla nich rodzajem posagu, dobrem, z jakim wchodzi się
w dorosłe życie, które trzeba zachować i przekazać następnym pokoleniom. Ci ludzie są świadomi swoich
korzeni, wierni wartościom. Inni uważają gwarę za przejaw ciemnoty. Nie
tylko się jej wstydzą, ale i tępią
wszelkie jej oznaki. Gwara śląska jest
językiem przystosowanym do wyrażania szacunku. Trzeba wierzyć, że
mowa śląska z całym jej bogactwem,
ciepłem i humorem nie zaginie.
1 M. Szołtysek, Śląsk, takie miejsce
na ziemi. Historia, kultura, gwara.
Rybnik 1998, s. 64.
2 Nowy słownik języka polskiego, pod
red. B. Dunaja, Warszawa 2005,
s. 168.
3 Ibidem, s. 64.

„Fraszołka” ze „Słownika
gwary śląskiej”:
Kożdy z Wos niych nojprzod
pozno,
Doporzondku swoje gniozdo.
Potym chałpy, pola, drzewa,
Stowy, kościoł, kolor nieba...
Trza ze swoim poczuć wiynzi,
A niy jak te gupie gynsi!
Bo na Ślonsku niy gyngajom
I na swoje uważajom!
Chociaż cudzy kraj zwiedzajom,
Swoim yno stronom pszajom.
Tu sie żyjom, tu miyszkajom
I na swoim umiyrajom!

Kinga

MOJA OJCZYZNA
„… Ojczyzno śląska, nad wszystko
ceniona,
Od cudzoziemczej głupoty
wzgardzona,
Wzgardę niesłuszną niweczą twe
syny,
Kochając i ceniąc nad wsze krainy.
Gdzie Odra poważna toczy swe wody
Śród ciemnych lasów i łanów
kłosistych,
Gdzie schludne domki, spokojne
zagrody
W dolinach i na wybrzeżach
spadzistych,
Jak na kobiercu kwiaty rozsypane,
Gdzie się po polach pieśni rozlegają
W drogim po ojcach języku śpiewane,
Gdzie w kniejach dziki i łanie bujają
I gdzie z kominów niebotycznych
chmury
Dymu się wiją, płomienie buchają,
A młoty w kruszec jakby taran
w mury
Z trzaskiem pioruna stale uderzają,
Gdzie skarby dobywa ukryte w ziemi
Ludność potulna, z uczciwości znana,
Przebiegłych przybyszów bogacąc
niemi:
To moja śląska ojczyzna kochana!...”
Ks. Konstanty Damrot

Mikołaj
2008

Sobota, 6 grudnia to był
dzień bardzo wyjątkowy,
szczególnie dla tych najmłodszych. Radość mieszała
się z niecierpliwym oczekiwaniem na przybycie św.
Mikołaja oraz jego orszaku;
a także, a może przede
wszystkim na otrzymanie
prezentów, które dobry Biskup rozdaje mniej i bardziej
grzecznym dzieciom.
Cieszy fakt, że Mikołaj został
zaproszony aż do 17 rodzin; liczba
dzieci oczywiście była sporo większa.
Św. Mikołaj naprawdę wiele się napracował, na szczęście ochoczo
wspomagały go dwa sympatyczne
aniołki oraz w sytuacjach, gdy trzeba
było nieco dzieci przywołać do porządku z pomocą śpieszył diabełek.
Wrażenie dzieci było ogromne; przyszedł, bowiem do nich prawdziwy
Mikołaj, biskup a nie jakaś na czerwono ubrana kukiełka bardziej przypominająca dziadka Mroza niż rzeczywistego Świętego. Podobne było
chyba także wrażenie dorosłych,
skoro w ruch poszły aparaty i Mikołaj
z anielską cierpliwością musiał dać się
setki razy sfotografować. Mamy nadzieję, że z roku na rok będzie przybywać domostw, które do swych
progów zaproszą św. Mikołaja sprawiając radość i frajdę tym, którzy są
perłą w ich oku.
Pragnę podziękować młodzieży Oazowej ogromnie zaangażowanej w to świętowanie. Dzięki ich
wysiłkom i staraniom mogliśmy
wspólnie z maluchami przeżywać te
podniosłe chwile. Dziękuję za ofiarowany spory kawał sobotniego wieczoru oraz za przejechane kilometry
wiodące do domostw i mieszkań przy
ulicy Pochyłej, Jaśminowej, Armii
Ludowej, Kolberga, Boguszowickiej,
Kłokocińskiej, Rajskiej, Ziemskiej,
Jesiennej, Sztolniowej, Błękitnej,
Jasnej, Jemiołowej i Gronowej.
Już teraz czekamy na kolejny
6 grudnia…

Ks. Ireneusz
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BARBÓRKA
w SP 16
Tradycyjnie już 4 grudnia 2008 roku, po Mszy św.,
w Szkole Podstawowej nr 16
rozpoczęła się barbórka.
W tym roku odbywała się pod
patronatem Prezydenta Miasta Rybnika.

Oprócz naszych szanownych
górników udział w uroczystości wzięli
przedstawiciele Miasta Rybnika,
dyrektorzy sąsiednich szkół, przedszkoli, Domu Kultury oraz przedstawiciele Rady Rodziców.
Tym razem uczniowie z klas
I-III przedstawili zabawy, w które kiedyś bawiły się dzieci. Widzowie
przypomnieli sobie: szczylanie ze
szlojdra, kulanie felgi czy tez granie
w klipa. Dzieci zaprezentowały również bajkę o Kopciuszku w gwarze
śląskiej. Goście nie tylko podziwiali
tradycyjne tańce śląskie, ale sami
uczestniczyli w imprezie, włączając
się do wspólnego śpiewu.
Kto miał ochotę, spróbował kołacza i chleba ze smalcem.
Dziękujemy wszystkim przybyłym gościom, których z roku na
rok jest więcej.
Wiemy na pewno, że impreza
ta łączy pokolenia i integruje boguszowickie środowisko i już teraz
zapraszamy w przyszłym roku na
akademię.

Dyrekcja SP 16

Sukces Koła Gospodyń
z Gotartowic
13 grudnia 2008 roku
o godz. 15.00 w Domu
Kultury „Harcówka” odbył
się II Miejski Turniej Kół
Gospodyń Wiejskich pod
hasłem „Gwara śląska na
wesoło”.

Celem turnieju było zachowanie
dziedzictwa kulturowego i kulinarnego, pielęgnacja gwary śląskiej,
folkloru, integracja środowisk, wymiana doświadczeń, umiejętności,
nawiązanie współpracy oraz promocja
miasta i powiatu.
Turniej rozgrywany był na etapie miejskim. Organizatorem imprezy
był Powiatowy Zespół Doradztwa
Rolniczego w Rybniku oraz Dom
Kultury w Rybniku – Ligocie pod
Patronatem Prezydenta Miasta
Rybnika.
W turnieju wzięły udział cztery
Koła Gospodyń Wiejskich z poszczególnych dzielnic Rybnika: Ligoty,
Gotartowic, Kłokocina i Ochojca.
W turnieju były prezentowane
następujące konkurencje:
Prezentacja mojej miejscowości,
miasta lub powiatu
Wakacje u mojej babci na wsi kabaret
Strój roboczy w rolnictwie lub
związany z pracą w rolnictwie
Potrawa; sałatka - wykonanie
i dekoracja

Występy uczniów SP 16 podczas szkolnej Barbórki

Koła Gospodyń wykazały się
dużym poczuciem humoru, scenka
„Prezentacja mojej miejscowości,
gminy, miasta lub powiatu” – w której
Koła Gospodyń przedstawiły swoje
miejscowości w piosenkach, wierszach i w pięknych dialogach
śląskich, a nawet w scenkach
kabaretowych. W konkurencji tej
pokazano piękno swoich dzielnic
i okolicy, promocję miasta oraz
powiatu. W scence „Wakacje u mojej
babci na wsi – kabaret”, w której
panie z Kół Gospodyń wykazały dużo
inwencji twórczej, tradycję pokoleń
i dziedzictwo kulturowe regionu
Śląska. „Strój roboczy w rolnictwie
lub związany z pracą w rolnictwie”,
również zachwycił dużym humorem,
ale można było też dużo się nauczyć
np., jak nasze babcie robiły masło,
dowiedzieć się, w jakim stroju szły do
prac w polu, czy suszenie siana, a jaki
strój należy ubrać do udoju krów.
Panie z Kół Gospodyń przygotowały
potrawy śląskie w postaci sałatek.
Degustacja potraw śląskich była
ostatnią konkurencją, która również
cieszyła
się
dużym
uznaniem
zaproszonych gości oraz osób przybyłych na imprezę.
Nad oceną poszczególnych konkurencji pracowało jury, które przyznało I nagrodę.
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Laureatkami II Miejskiego
Turnieju Kół Gospodyń zostały
panie z Koła Gospodyń w RybnikuGotartowicach.
Dyplomy
oraz
upominki książkowe wręczyła Pani
Prezydent Ewa Ryszka, pozostałe
Koła Gospodyń otrzymały dyplomy
i nagrody za udział.
Wyłonione I miejsce w II
Miejskim Turnieju, reprezentować
będzie Miasto w IV Powiatowym
Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich,
który odbędzie się w Rybnickim
Centrum
Kultury
w
dniu
10 stycznia 2009 roku w Rybniku,

na który już teraz zapraszamy
wszystkich mieszkańców Gotartowic,
aby kibicować swoim Gospodyniom.
Pragniemy podziękować Pani
Elżbiecie Żelawskiej za wszelaką
pomoc w przygotowaniu naszego
występu. Jej wkład pracy z całą pewnością przyczynił się do osiągniętego
sukcesu.
A tak nasze panie opisywały
swoją dzielnicę:
„Nasze Gotartowice to nie są
same wice,
Tu miyszkają ludzie z krwi i kości,
a serca ich są pełne miłości.

W naszej miejscowości czas nom
wartko płynie,
zawsze coś sie dzieje, tak jak to
w rodzinie.
A kiedy jest ku tymu okazja i chęć
do roboty
Wszyscy się sprężają i pyrsk
ku pomocy.
A to jakiś leci ze straży czy koła,
Już trzydziestka miała nowo szkoła.
I zawsze przy wszystkim som my
gospodynie,
Bo bez naszego koła tradycjo zaginie!”

Zarząd KGW Gotartowice

Klub sportowy „U Walka” Gotartowice
Mija powoli kolejny rok
działalności Klubu Sportowego „U Walka” Gotartowice.
Miesiące pracy, rozgrywek,
zwycięstw i czasami, jak to
w sporcie bywa, porażek.
W sekcji piłki nożnej trampkarze z rocznika 1993/94 startujący
w grupie B-1 w sezonie 2007/2008
zajęli pierwsze miejsce, zdobywając
w ośmiu rozegranych meczach
24 punkty. Aktualnie rocznik 1994/95
zajmuje IX miejsce w rozgrywkach
sezonu 2008/2009. Drużyna liczy
obecnie 30 zawodników z rocznika
1994, 1995 i młodszych, natomiast

wychowankowie Klubu z rocznika
1992 i 1993 zostali przekazani do
drużyny juniorów przy KS „Sygnały”
Gotartowice. Zajęcia treningowe
prowadzi instruktor piłki nożnej
mgr Adam Adamczyk.
Kolejna sekcja Klubu, która
może się poszczycić osiągnięciami
w mijającym roku, to sekcja skata
sportowego. Jej członkowie uczestniczą w rozgrywkach ligi okręgowej,
natomiast do Mistrzostw Polski
w kategorii juniorów zakwalifikował
się Kamil Sobik. Klub organizuje
również turnieje okolicznościowe:
Turniej Barbórkowy, turnieje festy-

nowe w Gotartowicach i Boguszowicach, Turniej o Puchar Rady Dzielnicy Gotartowice.
Klub rozszerza swoją działalność - dostosowując się do potrzeb
dzieci i młodzieży umożliwia im korzystanie z siłowni. Młodzi ludzie
chętnie również biorą udział w klubowych turniejach tenisa stołowego
organizowanych wspólnie z Radą
Dzielnicy.
Opiekunem i organizatorem
większości działań Klubu jest jego
założyciel i wieloletni prezes pan
Walenty Stajer.
Miejmy nadzieję, że sportowców czekają kolejne sukcesy a działaczy nie opuści pasja organizatorska.

Świąt białych, pachnących choinką ,
skrzypiących śniegiem pod butami,
spędzonych w ciepłej, rodzinnej
atmosferze, pełnych
niespodziewanych prezentów.
Świąt dających radość i odpoczynek
oraz nadzieję na Nowy Rok ,
żeby był jeszcze lepszy niż ten,
co właśnie mija.
Uczestnicy Turnieju tenisa Stołowego (14. 10. 2008 r.);
stoją od lewej: Filip Benisz, Paweł Kafka, Mateusz Chłodek
(II m.), Michał Gruszka (I m.), Przemysław Kołodziejski (III
m.), Tomasz Hulim (IV m.), Michał Szmajduch, Karol
Benisz, Leszek Kuśka – Przew. Rady Dzielnicy

Życzy Dyrekcja
i Grono Pedagogiczne P18
wraz z wychowankami
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Odwiedziny
Duszpasterskie
2008/2009
(kolęda poświąteczna)
27. 12. 2008 r. – sobota – godz. 10.00

05.01.2007 r.- poniedziałek- godz.17.30
1 kapłan – ul. Strażacka niep. od końca
2 kapłan – ul. Jemiołowa od końca

06. 01. 2007 r. – wtorek – godz. 12.30

Kolęda na probostwie.
07. 01. 2009 r. – środa – godz. 17.30
1 kapłan – ul. Sztolniowa nr 46a, 46b, 48b
2 kapłan – ul. Sztolniowa nr 48a, 50a, 50b

08. 01. 2009 r. – czwartek – godz. 17.30

1 kapłan – ul. Małachowskiego parz. od początku

1 kapłan – ul. Bagnista od początku i ul. Niska

2 kapłan – ul. Małachowskiego parz. od torów

2 kapłan – ul. Jaśminowa od końca

3 kapłan – ul. Jasna i Szeptyckiego

3 kapłan – ul. Ziołowa od końca

28. 12. 2008 r. – niedziela – godz. 14.00
1 kapłan – ul. Małachowskiego niep. od cmentarza

09. 01. 2009 r. – piątek – godz. 15.00

2 kapłan – ul. Małachowskiego niep. od torów

1 kapłan – ul. Cedrowa i Cyprysowa
oraz ul. A. Krzywoń od początku

3 kapłan – ul. Jesienna od końca

2 kapłan – ul. Sołtystwo od końca

29. 12. 2008 r. – poniedzialek – godz. 10.00

10.01.2009 r. sobota – godz. 10.00

1 kapłan – ul. Boguszowicka parzyste od Ligoty
oraz Łukasiewicza i Brzeziny Miejskie

1 kapłan – ul. Rajska parz. od początku

2 kapłan – od państwa Przeliorz (116) do spotkania
w kierunku Raszowca

3 kapłan – ul. Rajska niep. od końca do spotkania

3 kapłan – ul. Boguszowicka parzyste od cmentarza

30. 12. 2008 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

02. 01. 2009 r. – piątek– godz. 15.00
1 kapłan – ul. Strażacka parz. od początku
2 kapłan – ul. Strażacka parz. od końca

03. 01. 2009 r. – sobota – godz. 10.00
1 kapłan – ul. Kłokocińska parz. od początku
2 kapłan – ul. Kłokocińska parz. od końca i Zadumy

2 kapłan – ul. Rajska niep. od początku

11. 01. 2009 r. – niedziela – godz. 14.00
1 kapłan – ul. Braci Nalazków parz. od końca
2 kapłan – ul. Braci Nalazków niep. od końca

14. 01. 2009 r. – środa – godz. 15.00
1 kapłan – ul. Grabowa od końca
2 kapłan – ul. Kruczkowskiego od końca

15. 01. 2009 r. – czwartek – godz. 15.00
1 kapłan – ul. Spacerowa od początku
2 kapłan – ul. Spacerowa od końca

17. 01. 2009 r. – sobota – od godz. 10.00

1 kapłan - kolęda dodatkowa.

3 kapłan – ul. Kłokocińska niep. od końca

04. 01. 2009 r. – niedziela – godz. 14.00
1 kapłan – ul. Nowomiejska parz. od początku
2 kapłan – ul. Nowomiejska niep. od końca

Wszelkie uwagi (ew. braki) dotyczące planu
odwiedzin duszpasterskich prosimy zgłaszać
w kancelarii parafialnej.
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Intencje
mszalne
Niedziela – 21.12.2008r.
7.oo +Stefania Zieleźny(Got)
8.3o +Rajmund Pytlik-z okazji urodzin(Got)
10.oo +Berta Kania, mąż Konstanty(Got)
11.3o +Michał Gruszczyk – od babci
14.3o Chrzty i roczki: Emilia Ziętek , Julia Kotowska
16.oo +Marzena Skiba(Got)
Poniedziałek – 22.12.2008r.
6.3o
1/+Konstanty Motyka, żona Gertruda, Henryk
Wilczek, Czesław Sobik, Waleska Krupa, Jadwiga
Gołąb, Emanuel Wilczek, 2 żony(Bog)
2/+Tadeusz Stajer, 30-ty dzień(Got)
17.oo 1/+Elżbieta Zimończyk, mąż Antoni, syn
Stanisław, rodziców z obu stron
2/+Alojzy Dziwoki, rodziców z obu stron(Rasz)
Wtorek – 23.12.2008r.
6.3o
1/intencja wolna
17.oo 1/+Robert Szymura, 6 roczn
2/+Konstanty Dziewior(Bog)
3/+Elżbieta Wengerska, 1 roczn(Bog)
Środa – 24.12.2008r.
7.oo
1/+Robert i Zofia Pierchała, Jan i Katarzyna Wolny
2/+Emil Klaja(Bog)
3/+Wilhelm Zimończyk, żona Zofia, za ++ z
rodziny, Stefan Walecki, żona Florentyna
4/intencja wolna
24.oo za parafian
Czwartek – 25.12.2008r.
7.oo
za parafian
8.3o
intencja wolna
10.oo intencja wolna
11.3o intencja wolna
16.oo intencja wolna
Piątek – 26.12.2008r.
7.oo
za parafian
8.3o
+Edward Kula
10.oo Do Op.B. z okazji 25 lat małż. Ewy i Leszka Cińcio
z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze.
Te Deum. ze wspomnieniem + ojca Henryka
Konopko i za wszystkich zmarłych i żyjących
z rodziny Cińcio.
11.3o intencja wolna
16.oo +Benedykt Liszka, 7 roczn(Bog)
Sobota –27.12.2008r.
7.oo 1/+Roman Ochojski, żona Berta, rodziców z obu
stron(Rasz)
2/+Franciszek i Wincenta Kucz, Zenon
Lewandowski(Bog)

3/+Marcin Grzelak, żona Julianna, syn Jan, poległy
syn Paweł, rodziców z obu stron, Konstanty
Zimończyk, rodzeństwo, ks. infułat Edward Tobola,
ks. kanonik Śmieja, dusze w czyśćcu
12.oo Ślub: Sobik Michalina – Jesionkowski Dawid
17.oo 1/+Emil i Łucja Babilas, syn Walenty, Stefan
i Anna Dyczka(Got)
2/+Józef Mandel, 2 żony, syn Józef, córka Maria,
mąż Alojzy, Konstanty Liszka, żona Anna, syn
Roman(Bog)
Niedziela – 28.12.2008r.
7.oo
za parafian
8.3o
+Teodor i Helena Stajer(Got)
10.oo intencja wolna
11.3o +Michał Gruszczyk – od kuzynów z rodziny
Gruszczyk
16.oo +Brunon Konsek, rodziców z obu stron(Bog)
Poniedziałek – 29.12.2008r.
7.oo
1/ +Leon Tokarski, żona Aniela, syn Zbigniew,
córka Teresa
2/Do Op.B. z okazji rocznicy ślubu w pewnej
intencji z podz. za otrzymane łaski z prośbą
o dalsze.
17.oo 1/ intencja wolna
2/+Stanisław Kuśka, rodziców z obu stron
Wtorek – 30.12.2008r.
7.oo
1/+Józef Riemel, 5 roczn(Got)
2/ +Celestyna Mieszczak, 30-ty dzień(Bog)
17.oo 1/ +Tomasz Ignacek
2/+Jadwiga Cyrulik, 6 roczn.
Środa – 31.12.2008r.
7.oo
1/+Gertruda Mazur, mąż Joachim(Bog)
2/intencja wolna
17.oo 1/za parfian
2/Do Op.B. z okazji rocznicy ślubu w pewnej
intencji z podz. za otrzymane łaski z prośbą
o dalsze.
Czwartek – 01.01.2009r.
7.oo
1/Do Op.B. z okazji 50 rocznicy urodzin w pewnej
intencji z podz. za otrzymane łaski z prośbą
o dalsze oraz z prośbą o Boże błogosławieństwo
i zdrowie na dalsze lata życia. – od znajomych
8.3o
za parafian
10.oo Na cześć Chrystusa Najw. Arcykapłana za
wszystkich biskupów, kapłanów, kleryków,
zgromadzenia zakonne i o powołania kapłańskie
i zakonne. – zamawia Raszowiec
11.3o +Leokadia Podleśny, 6 roczn(Bog)
16.oo +Helena Studnik(Bog)
Piątek – 02.01.2009r. I-szt piątek - kolekta charytatywna
7 oo
1/Do Op.B. z okazji urodzin Teresy z podz. za
otrzymane łaski z prośbą o dalsze.
2/+Anna Sobik, mąż Piotr, córka Anna
17.oo 1/ Do Najśw. Serca Pana Jezusa w intencji rodzin
wielodzietnych i czcicieli NSPJ
2/+Elżbieta Tarnawska(Bog)
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Sobota – 03.01.2009r.-I-sza sobota
7.oo
1/Do Niepokalanego Serca NMP – za parafian
2/+Kazimierz Błoch, rodziców
13.oo Do Op.B. i MB Cudownego Medalika z okazji 70
rocznicy urodzin Ireny Mura z Bog. oraz w intencji
dzieci z rodzinami z podz. za otrzymane łaski
z prośbą o dalsze. Te Deum.
17.oo 1/+Antoni i Łucja Rojek
2/+Walentyna i Telesfor Stokowy
Niedziela – 04.01.2009r.
7.oo
1/ +za parafian
8.3o
+Jadwiga i Roman Muras, rodziców z obu
stron(Rasz)
10.oo intencja wolna
11.3o +Alojzy Gruszczyk, wnuk Michał
16.oo +Janina Tralewska, syn Lesław, mąż Józef
Poniedziałek – 05.01.2009r.
7.oo
1/+Konstanty Kuśka, żona Marta, Adolf Ośliźlok,
Zofia i Józef Ośliźlok, Marta Motyka, Alfred
Kluger(Bog)
2/+Honorata Wrona, mąż Stefan, Stanisław
i Helena Michta, dziadków z obu stron
17.oo 1/+Franciszek Smołka, żona Irena(Bog)
2/+Gertruda Hartman, mąż Roman, rodziców z obu
stron
Wtorek – 06.01.2009r
7.oo
1/za parafian
10.oo +Alfred Piontek, zięć Marian(Bog)
15.3o +Zofia Piksa, mąż Teofil, poległy syn Alojzy,
Alfred Winkler(Bog)
17.oo 1/+Franciszka Smyczek, 1 roczn
Środa – 07.01.2009r.
7.oo
1/+Roman Konsek, 24 roczn, żona Elżbieta
2/+Arkadiusz Olma, Józef Waliczek
17.oo 1/+Marta Motyka, mąż Paweł, Helena Wita, mąż
Henryk, Anna Tomecka, Maria i Izydor Bochenek,
Bronisław i Krystyna Pokładek, Andrzej Swaczyna
2/+Janina Krupa
Czwartek – 08.01.2009r
7.oo
1/+Henryk Przeliorz, 10 roczn
2/+Czesław Maciończyk, ojciec Jan(Bog)
12.oo Ślub: Kosmala Ewa - Landziński Jacek
17.oo 1/+Z okazji urodzin Ks. Józefa
2/+Emil Klaja(Bog)
Piątek – 09.01.2009r.
7.oo
1/+Walenty Przeliorz, 12 roczn(Bog)
2/+Grażyna Serszyńska
17.oo 1/+Jadwiga Konsek, mąż Wincenty
2/+Stefan Pawela, 1 roczn(Bog)
Sobota – 10.01.2009r.
7.oo
1/+Roman Ciemięga, żona Stefania, córka
Urszula(Got)
2/+Kazimierz Gierłowski, brat Bronisław, rodzice
Józef i Marianna, Paweł i Maria Motyka,
Bronisław, Szczepan, Józef i Jerzy Motyka,
Eugeniusz Mieszczak, Józef Grzybek, za ++ z
pokrewieństwa

17.oo

1/Do Op.B. z i MB Częstochowskiej z okazji 40 lat
małż. Urszuli i Józefa Szymura z Boguszowic
z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze.
Te Deum.
2/+Eugeniusz Oleś, 1 roczn
3/+Stanisław Łaszczewski oraz z okazji 80
rocznicy urodzin o Boże błogosławieństwo dla
solenizanta oraz dzieci, wnuków i prawnuków.

Niedziela – 11.01.2009r.
7.oo
1/ za parafian
8.3o
+Aniela Nowok, 3 roczn
10.oo Do Op. B z okazji 25 lat małżeństwa Joanny
i Krzysztofa Szymura z Bog. z podz. za otrzymane
łaski z prośba o dalsze. Te Deum.
11.3o Wiesława Spałek
16.oo Do Op.B. z okazji 18 rocznicy urodzin Mateusza
Smołki z podz. za otrzymane łaski z prośbą
o dalsze.
Poniedziałek – 12.01.2009r.
7.oo
1/+Walenty Mucha, 30-ty dzień(Got)
2/intencja wolna
17.oo 1/+Albert Zimończyk, żona Anna, Józef Frelich,
żona Anna, Syn Antoni, rodziców z obu stron
2/++Wiesława Maciejarz, 1 roczn(Bog)
Wtorek – 13.02.2009r.
7.oo
1/+Emil Szymura, rodziców z obu stron(Got)
2/+Maria Cyroń – od pewnej rodziny
17.oo 1/+Bolesław Witala, 2 roczn
2/+Robert Korduła, Marta żona, 2 synów, Maria
i Józef Maciończyk
Środa – 14.01.2009r.
7.oo
1/+Ernest Matuszczyk, 4 roczn(Kop)
2/intencja wolna
17.oo 1/+Zofia i Augustyn Muras
2/+Alojzy i Roman Zniszczoł
Czwartek- 15.01.2009r.
7.oo
1/+Antoni Gajda, żona Aniela, Dionizy
Maciończyk, Anna i Roman Smołka
17.oo 1/+Herman Bronisława, mąż Józef(Bog)
2/+Łucja i Jadwiga Ostrzołek, mąż Józef, synowie
Szymon i Alojzy
3/+Marta Kula, 30-ty dzień(Bog)
Piątek – 16.01.2009r.
7.oo
1/za członków Różańca którzy w ubiegłym roku
odeszli do Pana: Felicyta Oleś, Alojzy Gorol,
Matylda Malina, Małgorzata Sobik, Anna
Wiaterek, Agnieszka Filec, Helena Gąsior, Jadwiga
Gruszka.
2/intencja wolna
17.oo 1/+Paweł Adamczyk, żona Bronisława, Roman i
Regina Moćko, syn Norbert, Józef i Regina
Skorupa(Got)
2/+Stefania Oleś
3/+Albina Rojek, mąż Augustyn
18.3o W intencji młodzieży przygotowującej się do
sakramentu małżeństwa
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Sobota – 17.01.2009r.
7.oo
1/+Bogdan Turczyk, 5 roczn
2/+Zofia Juraszczyk, 9 roczn, mąż Antoni(Bog)
17.oo 1/+Bronisław Biskupek, rodziców z obu stron
2/+Ryszard Borowski, żona Marianna, Antoni
Antoniewski
Niedziela – 18.01.2009r.
7.oo
+Stefania Zieleźny, rodziców z obu stron(Got)
8.3o
+Mirosław Maciończyk - z okazji urodzin,
dziadków Wincenty Burda, Alojzy Maciończyk,
żona Anna, 2 synów
10.oo Do Op.B. z okazji 18 rocznicy urodzin Agaty
Piontek z Bog. z podz. za otrzymane łaski z prośbą
o dalsze.
11.3o Do Op.B. z okazji 50 lat małż. Marii i Piotra
Kaczmarczyk z Got. z podz. za otrzymane łaski z
prośbą o dalsze. Te Deum.
14.3o Chrzty i roczki: Julia Wala, Emilia Plewa, Mateusz
Sobik
16.oo Do Op.B. z okazji 18 rocznicy urodzin Martyny
Michalskiej z Bog. z podz. za otrzymane łaski
z prośbą o dalsze.
Poniedziałek – 19.01.2009r.
7.oo
1intencja wolna
2intencja wolna
17.oo 1/+Franciszek Smyczek, rodziców z obu stron,
Jadwiga Gatnar, mąż Paweł(Got)
2/+Sonia Trybuś, Alfred Konsek, Edward
Trybuś(Bog)
Wtorek – 20.01.2009r.
7.oo
1/intencja wolna
2/intencja wolna
17.oo 1/+Maria Słowik, 7 roczn
2/+Adam Szydłowski, 10 roczn, rodziców, teściów,
siostra Maria
Środa – 21.01.2009r.
7.oo
1/+Małgorzata Grzybek, Rufin Grzybek(Bog)
2/+Marta Motyka, mąż Józef, córka Krystyna,
synowa Olga, pokrew.(Bog)
17.oo 1/+Bernard Buchalik, 1 roczn
2/+Zofia Matuszczyk, mąż Jan(Bog)
Czwartek – 22.01.2009r.
7.oo
1/+Zofia i Robert Pierchała, córka Anna, wnuczka
Leokadia, synowie Alojzy i Paweł, synowa Otylia,
3 zięciów(Bog)
2/+Henryk Wilczek, Czesław Sobik, Konstanty
Motyka, żona Gertruda, Waleska Krupa, Jadwiga
Głąb, Emanuel Wilczek, 2 żony(Bog)
17.oo 1/+Gertruda Kania, mąż Jan
2/+Franciszka Kossak, mąż Eugeniusz
3/+Piotr Nowak, 2 roczn(Rasz)
Piątek – 23.01.2009r.
7.oo
1/+Alojzy Zimończyk, Augustyna żona, Rajmund
Podleśny, rodziców, Emil Zimończyk, żona
Helena, Ryszard Zimończyk, syn Aleksander,
dziadków z obu stron(Bog)

17.oo

2/+Elżbieta Wengerska, Paweł i Gertruda
Wengerski, syn Marian
1/+Robert Szymura, rodziców
2/+Henryk i Maria Szadziul, Aniela i Eryk Korduła

Sobota – 24.01.2009r.
7.oo
1/+Zofia i Antoni Gąsior, 18 roczn(Bog)
2/+Michał Gruszczyk – od kuzynów z rodziny
Gruszczyk
13.oo Ślub: Puchacz Magdalena – Dżugan Maciej
17.oo 1/+Małgorzata i Bolesław Sobik
2/+Wiktor Papierok, rodziców z obu stron,
pokrew(Bog)
Niedziela – 25.01.2009.
7.oo
+Marta Kula, syn Edward, rodziców z obu
stron(Got)
8.3o
1/+Norbert Stajer, rodziców, Maria i Jan Rduch,
rodziców, wnuk Janusz, rodziców z obu stron
10.oo +Regina i Małgorzata Śpiewok, Edmund Śpiewok,
żona Gertruda, rodziców(Got)
11.3o Do Op.B. z okazji 40 lat małż. Krystyny i Henryka
Gruszka i w intencji dzieci z rodzinami z podz. za
otrzymane łaski z prośbą o dalsze.(Bog)
16.oo +Do Op.B. z okazji 50 rocznicy urodzin Józefa
Piątka z Got. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o
dalsze. Te Deum.
Poniedziałek – 26 01.2009r.
7.oo
1/+Anna Dziwoki
17.oo 1/+Salomea Konsek, 1 roczn
Wtorek – 27.01.2009r.
7.oo
1/intencja wolna
17.oo W intencji Apostolatu Maryjnego i Akcji
Katolickiej
Środa – 28.01.2009r.
7.oo
+Marian Buchalik, 9 roczn(Bog)
17.oo 1/+Tomasz Kania, Mirosław Szeliga(Bog)
Czwartek – 29.01.2009r.
7.oo
1/+Franciszka Muras, 2 mężów(Bog)
17.oo 1/+Alojzy Czerwiński, 1 roczn
Piątek – 30.01.2009r.
7.oo
Do Op.B. z okazji 50 rocznicy urodzin Ireny
Buchalik z Got. z podz. za otrzymane łaski z prośba
o dalsze. Te Deum.
17.oo Msza wspólna:
+Józef Szymura w rocznicę śmierci, żona Helena,
rodziców z obu stron, zięć Ignacy
+Tadeusz Kostera, dziadków(Got)
+Ernest i Jan Fojcik
+Alojzy Rduch, 36 roczn, żona Anna, zięć
Franciszek
+Józef Rduch, 1 roczn, żona Otylia, syn Janusz
+Janina Ruś, mąż Władysław, rodziców z obu
stron, teść Józef(Bog
+Ryszard Werber, żona Monika, Piotr Buchalik,
żona Antonina
+Jan Gatnar, 2 żony, 2 synów Jan i Konstanty, zięć
Rajmund(Bog)
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+Ziemowit Szczerbiński
+Aniela Lubszczyk – od wnuczki Jolanty z mężem
z okazji Dnia Babci
+Otylia Dziwoki, 2 mężów, córka Eugenia,
Wiesław i Stanisław zięciowie
+Anna Musioł, 5 roczn(Got)
+Berta Kossak, mąż Józef, rodziców, Honorata
Pajdo, mąż Feliks
+Ernest Stajer(Bog)
+Czesław Reselski, żona Gertruda, córka Dorota
Stisz, wnuk Jan
+Paweł Gajer, żona Marta, 2 córki, 2 zięciów,
synowa Anna, Bolesław Matczak, żona Wacława,
syn Wiesław, 2 zięciów
+Stanisław Paciorek, rodzice Franciszek i
Katarzyna, synowie Henryk i Adam, Elżbieta
Tarnawska, rodzice Wilhelm Kula, 2 żony, Jan
Ulman(Bog)
+Eufemia Gembalczyk, 2 mężów(Bog)
+Robert Juraszczyk, 12 roczn(Kop)
+Brunon Pawlas, żona Gertruda, wnuk Krzysztof,
Szczepan Jaśko(Got)
+Józef Lis, rodziców, zięć Ireneusz, Anna
Małolepszy z mężem, córki Róża i Helena z
mężami, synowie Eryk i Jerzy, Andrzej Janik,
Franciszka Kania z mężem, za ++ z rodziny,
Leokadia i Alfred Rojek , syn Piotr, córka Gabriela
+Edeltrauda Gorol, 5 roczn(Got)
+Alfred Wencel, rodziców z obu stron(Rasz)
+Celestyna Mieszczak – od rodziny Suchy z
Wilkowic
+Piotr Smyczek, żona Maria, Paweł Maciejończyk,
żona Zofia, Marta Cojg, mąż Marian(Bog)
+Jan i Matylda Sobik, córka Salomea(Rasz)
+Monika Kulik, Emilia i Herman Wieczorek, ojciec
Euzebiusz Wieczorek(Bog)
+Franciszek Sobik, żona Anastazja, syn Hubert
Sobota – 31.01.2009r.
7.oo
1/+Jan Strzoda, żona Berta, rodziców z obu
stron(Bog)
17.oo 1/+Dorota Szczotka, 3 roczn, mąż Alojzy
Niedziela – 01.02.2009r.
7.oo
W intencji emerytów i rencistów z Gotartowic
8.3o
za parafian
10.oo Do Op.B. z okazji 35 lat małż. Renaty i Stanisława
Dziurok oraz 4 rocznicy urodzin wnuka Antosia
i w intencji dzieci z rodzinami z podz. za
otrzymane łaski z prośbą o dalsze. Te Deum.
11.3o Do Op.B. z okazji 90 rocznicy urodzin Berty Polok
z Bog. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o
dalsze. oraz o Boże błogosławieństwo dla całej
rodziny. Te Deum.
16.oo +Maria Bober(Rasz)
Przygotowała pani Kornelia Mokry

Kronika parafialna
Chrzty:
Michał Konsek, Wojciech Musiolik, Paweł Zemła, Maciej
Korduła, Nikodem Zając, Wiktoria Buchalik, Sandra
Procek, Maksymilian Gierłowski, Karol Musioł, Nikola
Walo
Śluby:
Dąbrowski Piotr – Remisz Monika
Glinkau Paweł – Tolarz Mariola
Pogrzeby:
Hyła Nikodem
Oleś Elfryda
Szymik Eryk
Szojer Ewald
Gruszczyk Michał
Gruszka Róża
Kobyłka Gertruda
Stajer Tadeusz
Motyka Celestyna
Dyczka Berta

14.09.1919 – 09.11.2008r.
05.09.1930 – 09.11.2008r.
09.01.1944 – 11.11.2008r.
03.01.1924 – 09.11.2008r.
04.07.1983 – 09.11.2008r.
21.10.1941 – 12.11.2008r.
16.11.1939 – 16.11.2008r.
08.07.1953 – 18.11.2008r.
27.10.1937 – 29.11.2008r.
10.03.1927 – 03.12.2008r.

Przygotowała pani Kornelia Mokry

Informator parafialny
Msze św.

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

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

poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek: 8.00-12.00

środa: 15.00-17.00
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
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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Spotkanie Rady
Parafialnej
11 grudnia miało miejsce kolejne spotkanie Rady Parafialnej, na którym omówiono
najistotniejsze
dla
parafii
sprawy duszpasterskie i gospodarcze. Spotkaniu przewodniczył ksiądz proboszcz
Krzysztof Błotko, a uczestniczyło w nim 20 osób.
Czytaj str. 7 - 8

Siłownia dla uczniów G 7

Czytaj str. 8

Podczas załadunku poszczególnych elementów
Przekazany atlas prezentuje się doskonale

Klub Sportowy Gotartowice
Czytaj str. 19

Drużyna piłkarska; stoją od lewej: Krystian
Błaszczyk, Wiktor Oleś, Michał Szmajduch, Filip
Benisz, Michał Gruszka, Przemysław Kołodziejski,
Jarosław Gajer, Konrad Kula, Piotr Jurczyk, Adam
Adamczyk – trener. Klęczą od lewej: Paweł Kafka,
Łukasz Duda, Mateusz Chłodek, Robert Romański,
Karol Benisz, Tomasz Hulim.

Zwycięzcy Turnieju Skata Sportowego o Puchar
Przewodniczącego Rady Dzielnicy; od lewej:
Walenty Stajer (III m.), Józef Gryman - Rogoźna(I m.)
oraz Bronisław Kret – Żory (II m.)
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Barbórka 2008
na KWK
„Jankowice"
Okres święta patronalnego św.
Barbary jest okresem radosnych
i wesołych spotkań braci górniczej. Okresem, w którym pracownikom kopalni przyznawane są
zasłużone gratyfikacje w postaci
nadań stopni górniczych, odznak,
wręczenia honorowych szpad
górniczych i kordzików.
Czytaj str. 13

Mikołaj 2008
O odwiedzinach św. Mikołaja w naszej wspólnocie
parafialnej - czytaj str. 17
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Wspólnota ministrantów naszej parafii na wspólnym zdjęciu z kapłanami
Przyjęcie do grona ministrantów nowych chłopców

Wspomnienie
św. Tarsycjusza –
patrona ministrantów
21
listopada
przypadało
w
liturgii
wspomnienie św. Tarsycjusza – patrona
ministrantów. Z tej okazji w czwartek 20 listo-

pada w czasie Mszy św. szkolnej została
odprawiona
uroczysta
Eucharystia
w intencji Służby Liturgicznej.
Czytaj str. 12
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Barbórka
w SP 16
Tradycyjnie 4 grudnia 2008
roku, po Mszy św. o godz.
9.00 w Szkole Podstawowej
nr 16 rozpoczęła się barbórka. W tym roku odbywała
się pod patronatem Prezydenta Miasta Rybnika.
Czytaj str. 18

Sukces KGW
z Gotartowic
Czytaj str. 18
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