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Dożynki 2018
W
niedzielę
9
września
o godz. 14.3o w czasie uroczystej Mszy św. składaliśmy
dziękczynienie Panu Bogu za
tegoroczne plony. Po nabożeństwie o godz. 16.3o, na
Farskim Ogrodzie rozpoczął
się festyn dożynkowy.

Nowy wikary
29 sierpnia podziękowaliśmy
za 3 lata posługi w naszej parafii ks. Tomaszowi Stolarskiemu. Na jego miejsce ks.
abp Wiktor Skworc mianował
ks. Andrzeja Rudolfa, którego
bardzo serdecznie witamy w
naszej wspólnocie.

Nabożeństwa
różańcowe

„Bogu z Jego darów chleb niesiemy czysty.
Owoc ziemi i rąk naszych, przyjmij, Ojcze wiekuisty.”

Rozpoczął się miesiąc październik - czas w szczególny
sposób poświęcony Matce
Boskiej Różańcowej. Chcemy
odpowiedzieć na wielokrotne
wołanie Maryi, która zachęca
do odmawiania różańca.
Serdecznie więc zapraszamy
dzieci, młodzież i dorosłych
do włączenia się we wspólną
modlitwę różańcową codziennie, pół godziny przed wieczorną Eucharystią.
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Nowy biskup pomocniczy
archidiecezji katowickiej
13 czerwca 2018r. papież Franciszek mianował
ks. Grzegorza Olszowskiego nowym biskupem
pomocniczym dla archidiecezji katowickiej. Nominat przyjął sakrę biskupią w katowickiej archikatedrze 12 września w Uroczystość NMP Piekarskiej.

Foto: Henryk Przondziono /Gość Niedzielny

Foto: Henryk Przondziono /Gość Niedzielny

Nabożeństwa Fatimskie
Tradycyjnie, przy licznym udziale czcicieli Matki Boskiej
Fatimskiej odbywały się w tym roku nasze Nabożeństwa
Fatimskie sprawowane 13. każdego miesiąca od maja do
października.

Różaniec podczas wrześniowego
Nabożeństwa Fatimskiego

Niedzielne spotkania
najmłodszych
Szczególny charakter mają cotygodniowe
spotkania dzieci odbywające się pomiędzy niedzielnymi Eucharystiami.
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120 lat Świeckiej Rodziny
Franciszkańskiej
W niedzielę 1 lipca o godz. 13.oo miała miejsce
uroczysta Eucharystia z okazji 120 rocznicy istnienia w naszej parafii Świeckiej Rodziny Franciszkańskiej. Po Mszy św. członkowie ŚRF spotkali się przy stole w Domu Parafialnym.

Wspólne świętowanie przy stole

Jubileuszową Eucharystię sprawował o. Zacheusz

Msze św. szkolne

Odprawa rejonowa
animatorów OAZY

Dekretem ks. abp. Wiktora Skworca ks. Karol
Wraz z nowym rokiem szkolnym serdecznie zapra- Płonka został mianowany Moderatorem Ruchu
szamy wszystkie dzieci do udziału w cotygodnio- Światło Życie w dekanacie boguszowickim.
W związku z powyższym do jego dodatkowych
wych, czwartkowych Mszach św. szkolnych.
obowiązków doszła formacja animatorów OAZY w
naszym dekanacie. Pierwsze spotkanie miało
miejsce w sobotę 8 września na probostwie.

Msza św. szkolna na rozpoczęcie nowego roku
szkolnego w czwartek 6 września
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Urodziny ks. Proboszcza
W piątek 3 sierpnia podczas Mszy św. o godz. 17.oo
swoje okrągłe urodziny obchodził ks. proboszcz Krzysztof Błotko. Była to okazja do modlitwy w intencji solenizanta oraz złożenia życzeń.

Życzenia solenizantowi składają przedstawiciele
Rady Parafialnej

Zakończenie roku
formacyjnego ministrantów

oraz młodzieży naszej parafii

21 czerwca podczas ostatniej przed wakacjami
Mszy św. szkolnej miało miejsce zakończenie kolejnego roku formacji naszych ministrantów.

Spotkanie rodzin ministrantów na Farskim Ogrodzie

serce ewangelii 5

Kolonie charytatywne
Tegoroczne kolonie dla dzieci zorganizowane po raz 26
przez nasz Zespół Charytatywny w Białce Tatrzańskiej miały miejsce w pierwszym tygodniu tegorocznych wakacji.

Pożegnanie z rodzicami

W autokarze

Przed Sanktuarium MB Królowej Tatr na Wiktorówkach
Schronisko na Hali Kondratowej

Podczas kolonii
nie zabrakło szalonej
zabawy oraz wycieczek
pełnych przygód
i pięknych widoków.
— czytaj str. 13 i 15
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Gęsia Szyja

Nad Smreczyńskim Stawem

Spotkania Dzieci Maryi
Po wakacyjnej przerwie ruszyły cotygodniowe spotkania grup parafialnych. W soboty o godz. 10.oo
spotyka się w salce na probostwie wspólnota
Dzieci Maryi. Zapraszamy do udziału w spotkaniach wszystkie chętne dzieci naszej parafii.
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SŁOWO PROBOSZCZA – Nie tylko o sprawach
gospodarczych
Za nami kolejne wakacje, tym razem były
to ciepłe, wręcz upalne miesiące. Wiele osób
spędzało je z tego powodu w pięknych zakątkach Polski. Dlatego tak jak to dzieje się już
od ponad 20 lat i w tym roku daliśmy okazję
do wyjazdu i zmiany środowiska naszym najmłodszym parafianom, zarówno ministrantom,
jak i dzieciom korzystającym z naszych kolonii charytatywnych.
Kolejny raz wyrażamy wdzięczność wobec naszych przyjaciół w Białce Tatrzańskiej, pani Ani i
pana Andrzeja Sarnów za wyrozumienie i cierpliwe
udostępnienie, przez pierwsze dwa tygodnie wakacyjne, swojego domu dzieciom z naszej parafii. Dziękujemy również Zespołowi Charytatywnemu, na czele z
panią Kornelią Mokry, wychowawcom i wszystkim
wspierającym to dzieło. Księdzu Tomaszowi i księdzu
Karolowi za radosny i pełen zaangażowania pobyt z
dziećmi na Podhalu. Księdzu Tomkowi i księdzu Karolowi dziękujemy nie tylko za ten wyjazd wakacyjny,
ale za każdą formę spędzania czasu z naszymi dziećmi
przy parafii, jak i w czasie dłuższych lub krótszych
wycieczek. Musimy też wiedzieć, że ksiądz Karol

Wycieczka na Halę Kondratową podczas kolonii
charytatywnych

dekretem Księdza Arcybiskupa mianowany jest Moderatorem Ruchu Światło Życie w dekanacie boguszowickim. Dlatego do Jego dodatkowych obowiązków
należy obecność na Dniach Wspólnoty moderatorów
w Katowicach, organizowanie dni wspólnoty i formacja animatorów w dekanacie oraz współpraca z parą
rejonową Domowego Kościoła Ruchu Światło Życie.
Jak wiemy w okresie wakacyjnym w tym roku
pożegnaliśmy księdza Tomasza Stolarskiego, który
udał się do Katowic, by pełnić funkcję wikarego w
parafii Narodzenia NMP i katechety w renomowanym
Liceum Ogólnokształcącym, słynnym „PIKU”. Księdzu Tomaszowi dziękujemy za świadectwo wiary i
piękną, gorliwą służbę kapłańską w naszej parafii. Na
jego miejscu przywitaliśmy księdza Andrzeja Rudolfa,
który pochodzi z Turzy Śląskiej, a do nas przybył z
Chorzowa z parafii św. Wawrzyńca, gdzie przez ostatnie trzy lata z gorliwością wypełniał swoją posługę
kapłańska. W niedzielę 9 września odbyły się kolejne
Dożynki Parafialne. To piękne święto jest dziękczynieniem za dary pól i ogrodów, za pracę rolników, za
nasze rodziny proszące o Boże błogosławieństwo.
Jednak szczególnym aspektem dożynek jest prawdziwa wspólnota, którą tworzą mieszkańcy naszych
dzielnic Boguszowice i Gotartowice. Najlepszym wyrazem tego był dożynkowy korowód, który tradycyjnie
wyruszył spod budynku OSP w Gotartowicach, w którym wzięli udział boguszowiccy i gotartowiccy harcerze, strażacy obu dzielnic oraz panie z Koła Gospodyń
Wiejskich z Gotartowic z pięknie przygotowaną przez
siebie koroną dożynkową. Starostami tegorocznych
dożynek byli p. Bożena Sobik i p. Jerzy Toszek. Należy docenić liczny udział przedszkolaków w strojach
ludowych z Przedszkola nr 22 w Gotartowicach oraz
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Boguszowicach. Dużą popularnością cieszył się konkurs na najpiękniej przystrojony wóz dożynkowy, w tym roku
główna nagroda powędrowała do państwa Pomykoł.
Szczególne podziękowania należą się harcerzom i
harcerkom z Boguszowickiego Stowarzyszenia Społeczno - Kulturalnego „Ślady” za ogrom włożonej
pracy i piękny Ogród Pasjonatów, Bractwu Ognia
„Spaleni”, przewodniczącym Zarządów Rad Dzielnic
p. Urszuli Stajer, p. Michałowi Wengierskiemu,
p. Łukaszowi Kłoskowi. Sponsorami naszego dożynkowego festynu tradycyjnie była Cukiernia „Król” z
p. Januszem Dronszczykiem na czele oraz Zakład Wędliniarski „Potrawa”, wszelkie zaś działania dożynkowe i festynowe koordynowali pani Mirela Szutka i pan
Krzysztof Liszka. Tym dwom osobom w szczególny
sposób dziękujemy za zaangażowanie i koordynację
całości uroczystości dożynkowej.
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8. Przygotowanie do użytku kolejnych pomieszczeń Starej Fary przez położenie gładzi i pomalowanie ścian.
9. Pomalowanie mieszkania dla księdza Andrzeja,
naszego nowego wikarego w Domu Parafialnym.
10. Zakup kolejnej partii eko-groszku na rzecz ogrzewania Kościoła z Domem Parafialnym oraz Starej
Fary.
11. Zakup i położenie gumolitu w kolejnych czterech
pomieszczeniach Starej Fary.
12. Renowacja okna witrażowego „św. Barbary”
zgodnie z założeniami sztuki witrażowej i z zachowaniem wskazań konserwatora zabytków.
13. Oczyszczenie
suchego drzewostanu z terenu
Ogrodu Farskiego z pomocą OSP Gotartowice.
14. Usuwanie bieżących usterek na wszystkich obiektach parafialnych.
15. Zabudowanie dwóch tablic na klepsydry pogrzebowe ufundowanych przez państwo Wałachów.

Prace renowacyjne witraża św. Barbary

Czas wakacji nie zwalnia nas nigdy od troski o
nasze obiekty, od remontów i od realizacji wcześniej
zaplanowanych inwestycji. W sposób tradycyjny w
pozycjach punktowych wymieniamy i przypominamy
o naszych działaniach gospodarczych na przestrzeni
ostatnich trzech miesięcy. Należą od nich:
1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.

Wymiana przewodów elektrycznych w dolnych
pomieszczeniach Starej Fary. Obniżenie sufitu w
pomieszczeniu gdzie znajdowała się kwiaciarnia i
zainstalowanie nowego oświetlenia.
Wymiana jednego z pionów rur wodociągowych.
Odnowa powierzchni ścian w pomieszczeniu byłej
kwiaciarni, położenie gładzi i pomalowanie.
Zainstalowanie nowego gumolitu na podłodze w
pomieszczeniach byłej kwiaciarni.
Zainstalowanie Kancelarii Adwokackiej w pomieszczeniu dolnym Starej Fary z widokiem na
plac farski.
Położenie płytek na powierzchni ścian w dwóch
pomieszczeniach łazienkowych na pierwszym piętrze.
Przygotowanie pionu kanalizacyjnego pod dodatkową łazienkę na Starej Farze.

Bogu dziękujemy z czas wakacji, szczęśliwe
powroty do domów jak również łączymy się w
bólu z rodzinami, które w ostatnim czasie straciły swoich bliskich, szczególnie gdy były to osoby
młode. Wyrażamy również pamięć i współczucie
wobec naszych chorych i ludzi w podeszłym wieku, jak również łączność duchową z tymi, którzy
nimi się opiekują. Naszym dzieciom i młodzieży,
jak również zatroskanym rodzicom życzymy dużo
zdrowia, radości i wsparcia Ducha św. na cały rok
szkolny, który w mijającym miesiącu rozpoczęliśmy.
Życzliwym sercem błogosławi
ks. Krzysztof Blotko - proboszcz

Zawitaj, Królowo
Różańca świętego …
Rozpoczął się październik, miesiąc
szczególnie poświęcony Matce Bożej Różańcowej. Za sprawą papieża Leona XIII, który w
1885 r. polecił w Kościele odmawiać Różaniec
przez cały październik i wprowadził do Litanii
Loretańskiej wezwanie „Królowo różańca
świętego módl się za nami”, gromadzimy się
codziennie, w swoich parafialnych świątyniach na modlitwie różańcowej.
Różaniec odmawiany w obecnej formie ustalił się w
XV w. dzięki dominikaninowi, bł. Alanowi Rupe (zwanemu
również Alanusowi de la Roche), który żył w latach 14281475. On ustalił nazwę „Psałterz Maryi”, jak też i liczbę 150
Zdrowaś, które podzielił na dekady (dziesiątki), każda prze-
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platana Modlitwą Pańską. On też założył pierwsze bractwo
różańcowe w Douai w 1470 r. W 1464 r. ukazała mu się
Najświętsza Maryja Panna. Poleciła mu propagować w
swym imieniu Różaniec i zakładać bractwa różańcowe.
Przekazała mu również 15 obietnic dla tych, którzy będą
odmawiać Różaniec:
1.

Ktokolwiek będzie mi służył przez odmawianie różańca świętego otrzyma wyjątkowe łaski.

2.

Obiecuję moją specjalną obronę i największe łaski
wszystkim tym, którzy będą odmawiać różaniec.

3.

Różaniec stanie się bronią przeciw piekłu, zniszczy, pomniejszy grzechy, zwycięży heretyków.

4.

Spowoduje on, że cnoty i dobre dzieła zakwitną;
otrzyma on od Boga obfite przebaczenie dla dusz;
odciągnie serca ludu od umiłowania świata i jego
marności; podniesie je do pożądania rzeczy wiecznych.

5.

Dusza, która poleci mi się przez odmawianie różańca, nie zginie.

6.

Ktokolwiek odmawiać będzie pobożnie różaniec
święty, rozważając równocześnie tajemnice święte
nie dozna nieszczęść, nie doświadczy gniewu Bożego, nie umrze nagłą śmiercią; nawróci się, jeśli
jest grzesznikiem, jeśli zaś sprawiedliwym - wytrwa w łasce i osiągnie życie wieczne.

7.

Ktokolwiek będzie miał prawdziwe nabożeństwo
do różańca - nie umrze bez sakramentów Kościoła.

8.

Wierni w odmawianiu różańca będą mieli w życiu i
przy śmierci światło Boże i pełnię Jego łaski.

9.

Uwolnię z czyśćca tych, którzy mieli nabożeństwo
do różańca świętego.

10. Wierne dzieci różańca zasłużą na wysoki stopień
chwały w niebie.
11. Otrzymacie wszystko, o co prosicie przez odmawianie różańca.
12. Wszystkich, którzy rozpowszechniają różaniec, będę wspomagała w ich potrzebach.
13. Otrzymałam od mojego Boskiego Syna obietnicę,
że wszyscy obrońcy różańca będą mieli za wstawienników cały Dwór Niebieski w czasie życia i w
godzinę śmierci.
14. Wszyscy, którzy odmawiają Różaniec, są moimi
synami i braćmi mojego Jedynego Syna Jezusa
Chrystusa.
15. Nabożeństwo do mojego różańca jest wielkim znakiem przeznaczenia do nieba.
Na przełomie dziejów oraz w osobistym doświadczeniu każdego człowieka możemy wskazać niejednokrotnie
przykłady, kiedy obietnice Maryi dla tych, którzy odmawiają Różaniec się spełniły. Przytoczę w tym miejscu tylko
jeden powszechnie znany epizod związany z wybuchem
bomby atomowej w Hiroszimie 6 sierpnia 1945 r.
Kwadrans po ósmej, gdy eksplodowała bomba, kula
ognia w momencie osiągnęła średnicę niemal 300 m, a tem-

peratura podskoczyła do ok. 2,5 tys. st. Celsjusza. Topiło się
wszystko w promieniu kilkuset metrów. Oślepiający błysk
poraził miasto, a dziesiątki tysięcy ludzi w ciągu jednej
chwili zniknęły z powierzchni ziemi. Po morzu ognia przyszła fala uderzeniowa. Podmuch pędzący z prędkością 1500
km/h pozostawiał po sobie zgliszcza. Budynki rozsypywały
się jak domki z kart. Spośród 90 tys. budynków 62 tys. zostały zrównane z ziemią. Po fali uderzeniowej na miasto
spadł radioaktywny deszcz. Bomba atomowa w ciągu chwili
zmiotła z powierzchni ziemi 80 tys. ludzi, a 40 tys. innych
poważnie okaleczyła. W ciągu 5 lat na chorobę popromienną zmarło około ćwierć miliona osób.
Niemal w samym epicentrum wybuchu: 8 budynków
od serca eksplozji cudem przeżyło czterech kapłanów, jezuitów: Hugo Lassalle, Hubert Schiffer, Wilhelm Kleinsorge i
Hubert Cieślik, którzy przebywali w domu zakonnym przy
kościele Wniebowzięcia NMP w Hiroshimie. Jeden z nich,
wówczas 30-letni Hubert Schiffer, po porannej Mszy św.
zabierał się właśnie za jedzenie śniadania. Jak opowiadał po
latach: „ – Potężna eksplozja wstrząsnęła powietrzem. Niewidzialna siła uniosła mnie w górę, wstrząsała mną, rzucała, wirowała niczym liściem podczas jesiennej zawieruchy.
Zostałem obsypany odłamkami szkła. Gdy upadłem na ziemię i podniosłem oczy, zauważyłem, że wokół naszego domu
nie ma nic”.
Ani potężny wybuch, ani panująca podczas niego zabójcza temperatura, ani nawet promieniowanie, nie miały
znacznego wpływu na zdrowie jezuitów. Jak skomentował
sprawę dr Stephen Rinehart, fizyk z Departamentu Obrony
USA: „Siedziba jezuitów powinna być ponad wszelką wątpliwość zniszczona. W takich warunkach nie jest możliwe,
aby ktokolwiek przeżył. Nikt nie powinien zostać przy życiu
w odległości jednego kilometra. Ani w odległości dziesięć
razy większej - dziesięć do piętnastu kilometrów od epicentrum wybuchu”. Diagnozy lekarzy ostrzegały ojców przed
możliwymi skutkami choroby popromiennej (znaczące osłabienie organizmu, przedwczesna śmierć). Jezuici przez
wiele lat byli badani, łącznie ponad 200 razy - lekarze nie
znaleźli jednak ani śladu promieniowania, ani żadnych skutków ubocznych spowodowanych wybuchem bomby.
Od 73 lat nauka nie jest w stanie wytłumaczyć tego, w
jaki sposób katoliccy kapłani przeżyli w samym epicentrum
atomowego piekła.
O. Hubert Schiffer, który zmarł 27 marca 1982 r. w
wieku 67 lat, z uporem powtarzał: „– Jesteśmy przekonani,
że przeżyliśmy, ponieważ żyliśmy przesłaniem fatimskim.
Codziennie głośno odmawialiśmy w naszym domu Różaniec
i czyniliśmy pokutę.” Ojciec Hugo Lassalle zmarł najpóźniej,
w 1990, w wieku 92 lat!
Niewątpliwie Różaniec to modlitwa, która czyni cuda.
Miesiąc październik i odprawiane w nim nabożeństwa różańcowe są najlepszą okazją do wyśpiewania chwały Królowej Różańca Świętego, słowami pięknej pieśni maryjnej:
„Zawitaj, Królowo Różańca świętego,
jedyna nadziejo człowieka grzesznego!”
Za przyczyną Matki Najświętszej bierzmy do rąk nasze różańce, by prosić Jej Syna o miłosierdzie dla nas i całego świata.

LR
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Proboszcz z Ars (52)
Zachęcamy do dalszej
lektury wybranych fragmentów książki „Proboszcz z
Ars” w celu pogłębienia własnej refleksji nad życiem kapłańskim.
DO KLASZTORU
TRAPISTÓW
W LA NEYLIERE – część II
Tymczasem, gdy kobiety modliły się w kościele o odwrócenie klęski,
mężczyźni przedostali się na ciasne
podwórze plebanii. Niektórzy z nich,
zbudzeni dzwonieniem na alarm,
sądząc, iż wybuchł pożar, lub księdza
napadli złodzieje, trzymali jeszcze w
rękach jeden wiadro, inni widły lub
kije. A wszyscy stali wzburzeni, w
bladym oświetleniu latarek. Gdy ujrzeli księdza Vianney'a zagrodzili mu
drogę, błagając, by nie odchodził.
Lecz Świętemu utkwiła w głowie myśl wydostania się z parafii za
wszelką cenę, chodził więc od jednych drzwi do drugich, powtarzając:
Dajcie mi przejść! Dajcie mi przejść!
Była to rozrzewniająca scena! - mówi
Katarzyna - i wielce przypominała
pojmanie Chrystusa Pana w Ogrodzie
Oliwnym!... Ustawiłem się przy jednym z wyjść - opowiada Michał Tournassoud, szewc wiejski. - Ksiądz Proboszcz ujął mię pod ramię, na wpół z
uśmiechem, na wpół płacząc, i odsunął na bok. Lecz drzwi otworzyć nie
zdołał.
Wreszcie jednak, na skutek ponawianych próśb, Święty wymógł na
obecnych, że dano mu próg przestąpić. Znalazłszy się za progiem zdawał
się mierzyć drogę. Niezawodnie zauważa ksiądz Toccanier - chciał
uczynić jeszcze ostateczną próbę
ucieczki. Lecz teraz zaszło coś nowego, co zmieniło bieg wypadków.
Wychodzące z kościoła kobiety,
wszedłszy pomiędzy mężczyzn, upadły na kolana przed świętym. Były to
po większej części osoby obce, które
przybyły z daleka, aby się wyspowiadać. Wołały one, zanosząc się od
płaczu: Ojcze, przed odejściem proszę

mi dać wyspowiadać się!.. Proszę
dokończyć słuchania swojej spowiedzi! Dobry Ojcze, nie opuszczaj nas!
Wtedy to - pisze ksiądz Toccanier - zdobywając się na ostateczny
wysiłek, zwróciłem się do niego ze
słowami, jakie mi chyba poddała
powaga tej chwili: Jak to, Ksiądz
Proboszcz, znający na pamięć Żywoty
świętych, zapomina o gorliwości św.
Marcina, który trzymając już rękę na
wieńcu nagrody, wołał jeszcze: Nie
odmawiam pracy. A ksiądz Proboszcz
chciałby opuścić pole bitwy?!... A
przykład świętego Filipa Nereusza? ...
Mówił on, że gdyby stanął już na
progu raju, a jakiś grzesznik zażądał
jego posługi, chętnie by opuścił dwór
niebieski, by go wysłuchać... A ksiądz
Proboszcz miałby odwagę pozostawić
niedokończone spowiedzi tych mężczyzn i tych kobiet, co z tak daleka tu
przybyli?!... - Kiedym kończył te słowa, błagania pątników odezwały się
ze zdwojoną siłą. Ksiądz Vianney
zrozumiał, iż w tych gorących prośbach przejawiała się wola Boża. Proszę zajść do zakrystii - szepnął mu
do ucha hrabia des Garets - chcę
księdzu Proboszczowi coś powiedzieć.
- Owszem – odparł święty, i dodał
zwracając się do tłumów: - Idźmy do
kościoła...
Wszedł pierwszy, spędził długą
chwilę na adoracji, po czym udał się
do zakrystii – Tam pan des Garets,
znalazłszy się z nim sam na sam,
chciał powrócić do argumentacji księdza Toccanier. Lecz zabrakło mu już
na to czasu. Nie odpowiadając mi, i
odwróciwszy się znienacka plecami opowiadał hrabia - ksiądz Vianney
wziął na siebię komżę i skierował się
w stronę konfesjonału. Zaniesiono go
tam raczej, niż sam poszedł - twierdzi
ksiądz Toccanier. Podobnie jak zwykł
był czynić co rano przyszedłszy do
kościoła, ukląkł na stopniu ołtarza,
odmówił pięć razy Ojcze nasz i
Zdrowaś wraz z tłumem, i zaczął
słuchać spowiedzi.
Odprawił Prymarię około godz.
siódmej. Czy to nie ksiądz Poncet jest
tam? - zapytał księdza Toccanier, gdy
powrócił do zakrystii.

- Tak jest. Chciał on jeszcze widzieć się z Księdzem Proboszczem odrzekł ks. Toccanier.
Skończywszy dziękczynienie, z
zupełnym spokojem, jak gdyby nic
niezwykłego nie zaszło, ks. Vianney
wyszedł powitać wikariusza generalnego. Ten zaś oświadczy! Mu ponownie, iż było wolą biskupa, by zatrzymać go w diecezji. Wkrótce przybyli,
również wezwani, ks. Beau, proboszcz z Jassans, spowiednik księdza
Vianneya, oraz ks. Raymond.
Już nam opowiedziano, co zaszło w nocy - pisze ksiądz Raymond. Widząc się jakby osaczonym we własnym podwórku, ks. Vianney nie okazał zbytnio po sobie, co myślał, lecz
wzburzenie jego wewnętrzne było
bardzo silne. Była to jedna z najcięższych prób w jego życiu. Opatrzność
zgotowała mu ją, by jeszcze bardziej
udoskonalić jego cnotę. Gdyśmy go
znów ujrzeli, z rana następnego dnia,
5 września, odzyskał już całkowity
spokój i zupełne poddanie się woli
Bożej.
Skoro przypomnieliśmy mu wydarzenia ubiegłej nocy, odrzekł krótko: To było dzieciństwo!...
Zupełnie słusznie Proboszcz z
Ars nazwał sposób swego postępowania dziecinnym.
Po cóż przypuścił do tajemnicy
dwie osoby, które sprzedawszy go już
raz przed dziesięciu laty, teraz ponownie go zdradziły! Tak łatwo było
przecież prosić o pomoc Franciszka
Pertinanda, który by zawiózł go do
Lyonu wózkiem! Ale o tym ks. Vianney nie pomyślał.
Zdaje się rzeczą zgoła pewną, że
Ojciec Colin, w klasztorze N. M. P. w
la Neyliere miał przygotowany już dla
Proboszcza z Ars pokój, i że osobiście
oczekiwał jego przybycia.
W czasie, gdy już przypuszczalnie powinien był nadjechać, czcigodny założyciel Zgromadzenia stał dość
długo na progu pokoju i nie taił przed
Ojcem Jobertem zdziwienia, że ks.
Vianney nie przyjeżdża.
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Istnieją wszakże poważne świadectwa na dowód, że Ojciec Colin
doradzał niegdyś księdzu Vianney'owi, by pozostał tam, gdzie był, gdyż
tam więcej mógł działać dobrego.
Dla tej samej przyczyny odradził
mu Ojciec Leonard wstąpienie do
kapucynów w Lyonie...
Ostatnia próba ucieczki oświadczył hrabia Prosper des Garets
- stała się dla niego w życiu okresem
przełomowym. Odtąd o niczym podobnym już nie myślał, a przynajmniej
już nie wspominał. Oddał się całkowicie i bez żadnej ukrytej myśli, swej
pracy duszpasterskiej. Teraz do kościoła udawał się jeszcze wcześniej
i jeszcze dłużej przesiadywał w konfesjonale.
Lecz jeśli ks. Vianney sam odtąd
nie próbował już porzucić parafii w
Ars, inni za to próbowali wyrwać go
stamtąd. Pewnej nocy, w roku 1854,
około godziny wpół do dwunastej, na
placu za kościołem zatrzymał się
wózek parokonny. Wysiadło zeń
dwóch mężczyzn. Stanęli u wejścia do
plebanii. Kiedy około północy ujrzeli
księdza Vianney'a, jeden z przybyłych
chwycił go za rękę. Jeżeli ksiądz Proboszcz chce wyjechać - rzekł – jest tu
gotowy wózek.
- Nie mam na to pozwolenia od
swego biskupa - odparł święty, i wysunąwszy rękę z rąk mężczyzny,
śpiesznie wyszedł do kościelnego
przedsionka.
W tymże roku, na Boże Narodzenie, nadeszły niepokojące wieści z
Dardilly: Franciszek starszy był ciężko chory. Święty nasz zawsze serdecznie kochał swego starszego brata,
który po śmierci ojca, w roku 1819,
objął zarząd nad rodzinną schedą.
Kochał go tym więcej, że Franciszek
pozostał zawsze dobrym katolikiem.
Wzruszony do głębi wiadomością o
chorobie brata, Proboszcz z Ars napisał do niego serdeczny list, w którym
obiecywał wkrótce go odwiedzić.
Tymczasem dni mijały, a Franciszek ciągle na próżno wyglądał
księdza Jana. W dniu 25 stycznia
prosił syna swego, Antoniego, by
pojechał do Ars i przywiózł tak upragnionego brata. Tym sposobem rozeszła się wśród mieszkańców Dardilly
wiadomość, iż ksiądz Vianney przyjedzie. A gdyby go tak tym razem zatrzymać? – mówili jedni do drugich.

Ksiądz Vianney istotnie wybrał
się w podróż, lecz widocznie Bóg tak
zrządził, że... nie dojechał do Dardilly. O szczegółach tej podróży pisze
ks. Toccanier w liście swoim do biskupa z Belley.
Wsiadam na wózek - pisze
ksiądz Toccanier. - Jadą z nami: bratanek Proboszcza, woźnica i Brat
zakrystian (Brat Hieronim), którego
ksiądz Vianney chciał zrazu pozostawić w domu. Niektórzy mieszkańcy
Ars, oraz pątnicy, padają na kolana,
by otrzymać błogosławieństwo naszego świętego Proboszcza, a następnie
idą do kościoła, by uprosić dla niego
pomyślną podróż i rychły powrót.
Modlitwy ich, co do ostatniego punktu, wysłuchane być miały ponad
wszelkie spodziewanie.
Mało przyzwyczajony do jazdy
wózkiem, i osłabiony, wskutek wiadomego Waszej Ekscelencji niedomagania (które tak przesadnie przez dziennikarzy przedstawione zostało) - niedługo mógł wytrzymać podskoki wózka na wybojach. Dojechawszy do
Parcieux, daleko jeszcze przed mostem na Saonie, rzeki: Nie mogę dalej
jechać, czuję, że mdleję. Drogi pokryte były śniegiem i lodem. Już gdy
wspinaliśmy się na Grandes Balmes,
począł odczuwać mdłości. Zszedł
wtedy z wózka i całą drogę pod górę
odbył pieszo. Potem zaczął drżeć.
Chciano dlań wyciąć żerdź z plota na
laskę ale sprzeciwił się temu, gdyż
byłoby to kradzieżą. Właśnie przechodził tamtędy człowiek niosący tyki;
kupił tedy od niego jedną, za 40 soldów i podpierając się laską odbył trzy,
lub cztery kilometry drogi; to wsiadając na wózek, to znów z niego schodząc.
W Parcieux jednak, nie czując
się już na siłach do odbycia dalszej
drogi, rozmyślił się i powrócił do Ars,
z woźnicą i zacnym zakrystianem.
Wiedząc, iż tym mu sprawię przyjemność, sam udałem się w dalszą podróż
do Dardilly, wraz z jego bratankiem.
Jechaliśmy bez zmiany aż do
Neuville, gdzie znaleźliśmy inny wózek. Drogi były tak śliskie, że o zmroku dopiero stanęliśmy w Dardilly.
Wprawdzie przykry zawód spotkał
biednego Franciszka, gdy nie ujrzał
tego, którego tak wyglądał; jednakże
miłe mu były moje odwiedziny.

Pilno mi było powrócić do mego
Proboszcza. Toteż zaraz nazajutrz z
rana wyjechałem z powrotem do Ars.
Zapytałem Brata Hieronima, czy nie
wydarzył im się jaki wypadek w powrotnej drodze. Dziwna rzecz! Wiadomo Waszej Ekscelencji, jak bardzo
ksiądz Vianney jest osłabiony, lecz,
gdy wracał do Ars, nie był to już ten
sam człowiek: odzyskał wszystkie siły i
dopiero przed drzwiami plebanii
zsiadł z wózka. Zaledwie powrócił,
natychmiast udał się do konfesjonału,
a wieczorem odprawił pacierze, jak
zwykłe.
A oto ciekawy epizod tej podróży. Na górze prowadzącej do
Trevoux, wózek, na którym powracał
ksiądz Vianney, spotkał się z omnibusem, kursującym pomiędzy Ars i
Lyonem. W omnibusie pełno było
pątników, którzy nie zastawszy świętego, powracali wielce niezadowoleni.
Na szczęście poznali w drodze Ks.
Vianney'a. Zaraz tłumnie opuścili
wehikuł, który powrócił pusty, i towarzysząc księdzu Vianney'owi do samej
wsi, poszli z nim do kościoła. Pomiędzy tymi pątnikami - zapytaliśmy
naszego Proboszcza - znajdowali się
niezawodnie i zastarzali grzesznicy? O! tak, mój drogi - odparł - byli tacy,
co już nie spowiadali się od lat czterdziestu. - Widzi więc ksiądz Proboszcz, iż sam Pan Bóg go zatrzymał,
aby zachować go dziełu, które Mu jest
droższym ponad wszystkie inne.
Choroba Franciszka starszego
ciągnęła się jeszcze długo, lecz bracia
nie zobaczyli się już na tej ziemi.
Franciszek Vianney zgasł w Wielki
Piątek, 6 kwietnia 1855 roku. W
Wielką Sobotę jednak przez myśl
nawet nie przeszło Świętemu, aby
opuścić swe obowiązki i udać się na
pogrzeb... Płakał w milczeniu, zamknięty w konfesjonale, gdzie, przygotowując dusze do Wielkiej nocnej
uroczystości, zmuszony był pozostać
przez osiemnaście godzin.
(c.d. w następnym numerze
SE. Przygotował ks. Krzysztof
B.
Za: Francis Trochu, Proboszcz z Ars, Święty Jan Maria
Vianney 1786- 1859 (Na podstawie akt procesu kanonizacyjnego i nie wydanych dokumentów
z języka francuskiego przełożył
Piotr Mańkowski, biskup kamieniecki, arcybiskup tytularny
Aenus), Kraków 2009)
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Equipes Notre - Dame ruch duchowości małżeńskiej
XII Międzynarodowe
Zgromadzenie Equipes
Notre-Dame - Fatima 2018

przypowieści o „Miłosiernym Ojcu”
podejmują kolejno tematy: wolność,
roztrwonienie, żal, miłosierdzie i
święto.

Po raz 12 małżonkowie i kapłani
przedstawiciele Ekip z całego świata
gromadzą się, by przeżywać doświadczenie chrześcijańskiej wspólnoty.
16 lipca godz. 21:00 - ceremonia
otwarcia
XII Międzynarodowego
Zgromadzenia END w Bazylice Trójcy Przenajświętszej w Fatimie.
Wprowadzane są flagi państw, w
których istnieją Ekipy. Delegaci z 92
krajów, reprezentują 13 575 ekip (stan
na dzień 31.12.2017). Przedstawienie
w wykonaniu młodych ludzi, po którym następuje powitanie, odczytanie
orędzia, modlitwa inauguracyjna i
czytanie słowa Bożego – Łk 15, 1132.

Świadectwa i konferencje głoszone w ojczystych językach prowadzących i tłumaczone na oficjalne
języki END: francuski, hiszpański,
portugalski, włoski, angielski i polski
(ten ostatni takim się staje).

Niepostrzeżenie mijają dwie godziny, na zakończenie otwarcia śpiewamy hymn Zgromadzenia, a na
twarzach 9 000 uczestników gości
uśmiech. Opuszczamy Bazylikę. Każdy uczestnik ma zawieszony szalik w
kolorze swojej strefy – nasz to żółty –
strefa „Europy Centralnej”. Są szaliki
w kolorze niebieskim – strefa „Ameryki”, są w kolorze zielonym – strefa
„Euroafryki” oraz w kolorze czerwonym – strefa „Euroazji”. Twarze tak
różne od naszych, a kolor skóry od
białego po grafitowy, ale radość w
oczach i uśmiech na twarzy łączy nas
od pierwszej chwili – stanowimy
Kościół Chrystusa – to cudowne
uczucie jedności Ruchu, ale i Kościoła Katolickiego.
W skierowanych do nas słowach
Papieża Franciszka słyszeliśmy o tym,
iż Ekipy to pierwszy i największy
ruch małżeński w Kościele i że Papież
wiąże z nami ogromne nadzieje. Kolejni Papieże byli bardzo życzliwi
END i zawsze stawiali jego członkom
zadania. Małżonkowie te zadania
podejmowali i podejmują.
Każdy dzień rozpoczyna się modlitwą poranną z medytacją Słowa
Bożego prowadzoną przez abp Jose
Tolentino – kierujący archiwum watykańskim. Przepiękne rozważania

Przez pierwsze 3 dni mamy możliwość spotkania w się ekipach mieszanych – naszą tworzą dwa małżeństwa z Portugalii, po jednym z Brazylii i USA (Californii) no i my z Polski.
Rozmawiamy w języku angielskim z
małżonkami z Californii oni tłumaczą
na portugalski. Spotkanie rozpoczynamy modlitwą (każdy we własnym
języku) do Ducha Św., a kończymy
modlitwą Magnificat - to szczególne
doświadczenie.
Centralnym punktem dnia jest
Eucharystia – źródło i szczyt życia
chrześcijańskiego. Każdego dnia o
innej porze około 500 kapłanów, a
także kardynałów i biskupów sprawuje Eucharystię. Chór dbający o oprawę muzyczną tworzą małżonkowie z
całego świata, którzy wcześniej zgłosili chęć swojej posługi podczas tego
wspaniałego wydarzenia. Z Polski są
dwa małżeństwa z ekipy opolskiej i
krakowskiej.
17 lipca o godz. 21:00 doświadczyliśmy modlitwy różańcowej prowadzonej przez małżonków z różnych
krajów – w naszym języku prowadzili
małżonkowie odpowiedzialni za nasz
Super Region Polska. Procesja ze
świecami i AVE MARYJA – był to
czas naszego osobistego doświadczenia wiary i jedności małżeńskiej.
Ważnymi punktami Zgromadzenia były także: Droga Krzyżowa,
musical, expo, prezentacja Fatimy w
grupach po 2500 osób, a także zasiadanie – około 4200 małżeństw usiadło
na krzesełkach pod parasolami na
centralnym placu i przeprowadziło
swój comiesięczny punkt wysiłku
„obowiązek zasiadania” – dialog z
obecności Pana.

W przedostatnim dniu wszyscy
obecni mogli usłyszeć piękny polski
język, bowiem 30-minutową modlitwę poranną przygotowało i odczytało
małżeństwo śląskiej ekipy Maria i
Krzysztof wraz z towarzyszącym im
kapłanem z ekipy poznańskiej.
W ostatnim dniu Zgromadzenia
żegna się z nami para odpowiedzialna
za END wraz z małżeństwami ekipy
współpracującej. Dziękują za 6 lat
posługi dla Ruchu. W czasie Eucharystii zostaje powołana nowa para odpowiedzialna za Equipes Notre-Dame
na całym świecie na kolejne 6 lat małżeństwo z Columbii. Nowi odpowiedzialni przedstawiają kapłana,
który będzie ich doradcą duchowym.
Przedstawiają także pary, którym
powierzyli odpowiedzialność za 4
strefy. Przed Equipes Notre-Dame ruchem duchowości małżeńskiej nowe
zadania w zakresie formacji i służby
dla Kościoła.
To już 8 para odpowiedzialna za
END od czasu, gdy ojciec Henrii
Caffarel w 1973 roku przekazał odpowiedzialność małżonkom za założony przez siebie i małżonków w
1938 roku ruch duchowości małżeńskiej. Do roku 1973 ojciec Caffarel
kierował END, ale przyszedł czas jak
sam powiedział, aby małżonkowie
sami podjęli odpowiedzialność za
rozwój i działanie END i tak się stało
i trwa do dziś. Ojciec Caffarel często
powtarzał: „Jeżeli będziecie chcieli
poznać jaka jest wasza miłość do
Chrystusa, zadajcie sobie najpierw
pytanie jaka jest wasza miłość do
Kościoła”.
Drodzy małżonkowie obudźcie w
sobie pragnienie formacji małżeńskiej, której celem jest wspólne poszukiwanie Jezusa w Waszym życiu.
Doświadczenie wielu par pokazuje, że
przeżyjecie najpiękniejszą przygodę
Waszego życia. Odkryjecie przestrzenie dzisiaj zupełnie Wam nie znane,
doświadczycie trwałej radości dwojga, Wasze oczy będą promieniały, a
Wasze serce małżeńskie stanie się
pojemniejsze. Chrystus powołał Was
do małżeństwa, wzmocnił przyjętym
przez Was sakramentem, ale to od

serce ewangelii 13
Was zależy czy przyjęty sakrament
jest aktywny czy czerpiecie z łask
tegoż sakramentu. Od września ruszają nowe pilotaże – nowe grupy małżeństw rozpoczynają swoją przygodę
w END. Zapraszamy i Was do podjęcia formacji w Ekipach, formacji na
której wielce zyskają także Wasze
dzieci.

Bernadeta i Piotr
Znajdziecie nas na stronie
internetowej

www.end.org.pl
albo pod nr 501 789 996 para odpowiedzialna
za sektor śląski END

Zmęczona twarz

***
Błękit nieba kolorem
uspokaja nasze życie,
które płynie, nie zważając
na życiowe winy.
Okruchy silnej woli
starają się zatrzymać
na chwilę, by odpocząć
i obejrzeć się za siebie,
czy został ktoś, kto czeka
zawsze w dzień i w nocy
na naszą zmęczoną twarz,
by bez słów zrozumieć,
co wyrażają nasze oczy,

Białka Tatrzańska - Kolonie
Kiedy jest się pierwszy
rok wikarym na nowej parafii,
wszystko
przeżywa
się
pierwszy raz – przez cały
okrągły rok. Dla mnie zwieńczeniem takiego „uczenia
się” parafii był wyjazd na
kolonie do Białki Tatrzańskiej
w dniach 30 czerwca do
7 lipca br.
W koloniach jak co roku uczestniczyły dzieci przed ukończeniem 13
roku życia – dziewczyny i chłopcy.
Czyli jak można było się spodziewać
– grupa bardzo ożywiona i radosna.
Mogliśmy tego doświadczać od
pierwszych chwil pobytu.
Tydzień przeżyliśmy dość intensywnie, przede wszystkim chodząc po
górach. Mniejszych czy większych –
ale jednak oddychając całkowicie
tatrzańskim powietrzem. Niezapomnianym przeżyciem była pierwsza
wyprawa na Kotelnicę. Pogoda niepewna (nawet czasami lekko siąpił
deszcz), droga tak jakby znana, a
jednak zaskakująca… No i w końcu
moment najważniejszy: rzeka. O co
konkretnie chodzi? Kiedy zdarzyło
nam się jednak pomylić nieco szlak,
musieliśmy wspomóc się doradztwem
pewnej starszej gaździny. Ta powiedziała prosto: idźcie w dół. Mniej
więcej określiła kierunek. Kiedy znaleźliśmy jakąś ścieżkę, ruszyliśmy
przed siebie. Aż doszliśmy do rzeki,
która nurt miała na tyle wartki i poziom wody na tyle wysoki, że nie dało
się przejść przez nią „po kamieniach”.
No więc… ruszyliśmy odważnie! W
butach do rzeki, zalani wodą od
pierwszego zetknięcia się z nią. Niektóre dziewczyny… dały się namówić, aby je przenieść! Serce rosło z
dumy! Niedługo potem znowu trzeba

było przeciąć rzekę w dokładnie taki
sam sposób! Mokrzy i zziębnięci, ale
jakoś mocniejsi i szczęśliwi, suszyliśmy się w domu. Tego wydarzenia nie
zapomni chyba nikt. W tym miejscu… wielkie dzięki dla pań wychowawczyń, które dzielnie wyczyściły
wszystkie buty dzieci!
Te kilka dni minęło tak szybko.
Codzienne wyprawy, zabawy przy
naszym domu, grillowanie, duża dawka sportu etc. Ach – no i te niekończące się rozmowy naszej kadry wychowawców – oczywiście wszystko w
celach dydaktyczno – wychowawczych…
Bardzo wielkim zaskoczeniem
dla mnie była nasza kuchnia i wspaniałe panie kucharki. Nawet nie próbowałem ich liczyć – zawsze było ich
tak wiele, tak wspaniale przygotowanych do akcji. Dzieci – głodne jak
zawsze – nagradzały wysiłek naszych
drogich pań, zjadając ze smakiem
wszystkie posiłki w ilości, która przekraczała ludzkie pojęcie! Brawo dla
kuchni!
Chciałem również zwrócić uwagę na dom, w którym mieszkaliśmy.
Od pierwszych chwil miałem wrażenie, że to dom bardzo przyjazny, z
rodzinną atmosferą. Nie pomyliłem
się ani trochę! Pani Ania i Pan Andrzej – gospodarze – dawali nam
odczuć, że jesteśmy u siebie i naprawdę możemy czuć się jak we własnym domu.
„Ja chcę tam jechać za rok” –
wyrwało mi się z ust, kiedy wróciliśmy! Mam nadzieję, że będzie taka
okazja i znowu – z Bożą pomocą –
przeżyjemy cudowny czas kolonii!

Ks. Karol Płonka

w których zbierają się łzy,
będące naszą obroną
przed światem,
co nie lubi
łagodności i czułości.
***
Stefania Gierłowska

„Różaniec jest modlitwą do Niej, do Maryi, i jest naszą
modlitwą, którą odmawiamy z Maryją.
Proszę was, odmawiajcie Różaniec. Wy chorzy i
cierpiący, nie wypuszczajcie z rąk różańca! Modlitwa
wsparta cierpieniem jest wielką siłą".
św. Jan Paweł II
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Kącik ministrancki
WAKACYJNY
WYPOCZYNEK
Po całym roku formacji
ministranckiej
postanowiliśmy się udać na wypoczynek
do Białki Tatrzańskiej. Był to
czas przepełniony modlitwą,
zabawą, odpoczynkiem i budowaniem relacji.
Pogoda nie była zbyt dobra, ale
grupa ministrantów umie temu zaradzić. Gdy na zewnątrz było zimno i
ponuro my byliśmy pełni energii.
Graliśmy w planszówki, oglądaliśmy
filmy i dużo śpiewaliśmy. Podczas
pobytu w Białce ksiądz wraz z animatorami zorganizowali turniej chińczyka, który spotkał się bardzo wielkim
zainteresowaniem wśród ministrantów. Gdy tylko pojawiło się słonko
wszyscy ministranci biegli grać w
piłkę nożną. Po meczach czekał zawsze na nas grill i ciasto. Planowaliśmy
również wyjście w góry, lecz z powodu złej pogody niestety nam się to nie

udało. Za to wszyscy bardzo dobrze
się bawili na termach. Odpoczywaliśmy w jaccuzi i szaleliśmy na zjeżdżalniach wodnych. Udaliśmy się też
do Niedzicy i Czorsztyna gdzie mieliśmy okazje przeżyć rejs po Jeziorze
Czorsztyńskim. Pojechaliśmy również
do Zakopanego, gdzie w kościele
Ojców Salwatorianów uczestniczyliśmy w Eucharystii, a następnie poszliśmy na Krupówki. Podczas naszego
wyjazdu nie zapomnieliśmy oczywiście o tym co najważniejsze czyli
modlitwie i zgłębianiu naszej wiary.
Ministranci byli podzieleni na 5 grup
- każda grupa miała swojego animatora, który prowadził spotkania. W tym
roku skupiliśmy się na 7 sakramentach świętych. Wiedzę naszych ministrantów podsumował bieg samarytański, który odbył się w przed ostatni
dzień naszego wyjazdu. Wieczorem
odbyła się uroczysta agapa gdzie
podsumowaliśmy wszystkie konkursy.
Każdy ministrant na długo zapamięta
ten wyjazd.

POŻEGNANIE
KS. TOMASZA
Pod koniec sierpnia nasza
wspólnota musiała się pożegnać ze
swoim opiekunem ks. Tomaszem.
Bardzo dziękujemy Mu za świadectwo wiary, za ogromne zaangażowanie dla naszej wspólnoty, za odkrycie
powołania ministranckiego u dużej
części swoich uczniów ze szkół oraz
za to, że ksiądz Tomek zawsze był
uśmiechnięty i pełen pozytywnej
energii. Przez trzy lata które, ksiądz
Tomek był w naszej parafii wspólnota
ministrancka stała się bardzo liczna.
Okres wakacji był dla ministrantów odpoczynkiem po całym roku
zmagań, teraz rozpoczął się nowy rok
szkolny, katechetyczny oraz rok formacyjny. Wakacje z pewnością dały
siłę ministrantom do przeżycia roku
formacyjnego jak najlepiej.
Króluj nam Chryste!

Filip Frelich

Wojciech Korfanty – Polityk Pogranicza (8)
POST SCRIPTUM
Francis Fukuyama swoim „końcem historii” wywołał swego czasu
żywą dyskusję, której echa do dziś
absorbują ludzi władających słowem
w rytm swoich myśli, konstruujących
fantastyczne wizje świata „po”. Tymczasem owo „po” nie istnieje, bo
historia tak jak strumyk, znajduje
swoje optymalne koryto zgodnie z
zasadami fizyki. Dlatego też historia
będzie zawsze determinowała przyszłość niezależnie od chwilowych,
czasami ślepych rozlewisk bez ujścia.
Historia II RP opisana przeze mnie w
wątku pobocznym za sprawą życia
Wojciecha Korfantego jest opowieścią
uniwersalną, z której i dziś możemy
wyciągnąć pouczające wnioski.
Korfanty nigdy nie został premierem rządu ani też prezydentem
Polski. Nie z powodu braku kompetencji ale z powodu jej nadmiaru.
Przeszkodą był marszałek Piłsudski,
który nie pałał do Korfantego sympa-

tią. Powodów tej niechęci było kilka,
ale wydaje się że największym z nich
były aspiracje obu polityków, które
wzajemnie się wykluczały, by ostatecznie osiągnąć stan obsesji w stosunkach wzajemnych.
Piłsudski nie był politykiem i
nigdy nim nie został. Był wojskowym
otaczającym się przez całe swoje
życie innymi wojskowymi, traktując
przeciwnych mu „cywilów” z pogardą. To była jego metoda na politykę,
której nie rozumiał. Zawsze był
skłonny chwycić za broń, gdy tylko
brakowało mu koncepcji lub gdy
sytuacja w kraju zapędziła go w kozi
róg. Problemy starał się rozwiązywać
siłą, a nie na drodze parlamentarnej, o
której miał jak najgorsze zdanie. Ta
postawa doprowadziła do tego, że II
RP nie miała dobrych stosunków z
największymi naszymi sąsiadami – z
Rosją Sowiecką (co akurat jest zrozumiałe), z Niemcami, z Czechosłowacją i Litwą, a w kraju dochodziło
do permanentnych politycznych prze-

sileń, którym nie potrafił zaradzić w
drodze zwykłego kompromisu. Receptą miała być przemoc, a docelowo
coś na wzór dyktatury. Przynosiło to
różne skutki – czasami pożądane – ale
stosowane metody często były na
bakier z prawem i im później, tym
częściej stawały się zasadą zalegalizowaną ostatecznie w Konstytucji,
napisanej „pod” marszałka. Ten
jednak parę dni po jej uchwaleniu
zmarł. Piłsudski nawet pod koniec
swojego życia, gdy wiedział, że umiera, nie był w stanie wskazać swojego
następcy, co charakteryzuje dobitnie
jego brak zmysłu politycznego.
Drugim powodem niechęci Marszałka do Korfantego było prawdopodobnie to, że był on Ślązakiem. Piłsudski nie ufał Ślązakom, bo uważał
ich za element chwiejny. Przyznana
Górnemu Śląskowi autonomia wtedy,
gdy jeszcze nie wchodził ten region w
skład państwa polskiego, miała być
gestem ze strony Polski w stronę
Górnoślązaków. Jednakże jak się
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zbiorowa / pod red. Dariusza Rotta i
Eugeniusza Skorwidera; Pałac Młodzieży w Katowicach, Śląskie Towarzystwo Historycznoliterackie. - Katowice: Biblioteka Śląska; przy
współpr. „Sowa-Press", 1993

Piłsudski nie rozumiał polityki
Korfantego wobec niemieckich przedsiębiorców działających na Górnym
Śląsku. Chętnie by się ich pozbył, a
przemysł znacjonalizował. Taka strategia, wyczuwana przez Niemców
była przez nich wykorzystywana na
arenie międzynarodowej, czasami z
dobrym dla nich skutkiem.

zupełnym przeciwieństwem Piłsudskiego i jego otoczenia. Był gorącym
zwolennikiem demokracji funkcjonującej w ramach prawnych. Doskonale
rozumiał czym jest kompromis w
polityce i zawsze do niego zmierzał,
gotowy na rozmowy z każdym, kto
nie sprzeniewierzył się zasadom, które
sam wyznawał. Ostatecznie poświęcił
swoje życie w obronie demokracji
walcząc z sanacją piórem oraz słowem.
***
Korzystałem z wielu źródeł dostępnych w sieci, a także z rodzinnego
archiwum. Głownie jednak z:
Wojciech Korfanty 1873-1939:
polski komisarz plebiscytowy i dyktator III powstania śląskiego / Władysław Zieliński. - Wyd. 2. - Katowice:
Katowickie Towarzystwo SpołecznoKulturalne, 1983

Paderewski w Katowicach –
Henryk Szczepański/miesięcznik społ,kulturalny- Śląsk 10/227

Korfanty – dziecko zachodnioeuropejskiego parlamentaryzmu – był

Wojciech Korfanty - rozprawy i
szkice historyczno-literackie: praca

okazało później, autonomia śląska
stała się zadrą w oku obozu sanacji.
Wtedy to na Górny Śląsk wysłano –
wspomnianego wcześniej - nowego
wojewodę Michała Grażyńskiego,
którego zadaniem była likwidacja
owej autonomii oraz polonizacja
mieszkańców tego regionu, objawiająca się przede wszystkim usuwaniem
ze stanowisk w administracji rodowitych Ślązaków oraz torpedowaniem
obrad Sejmu Śląskiego, który ostatecznie zlikwidowano.

Wojciech Korfanty 1873-1939:
w 130 rocznicę urodzin / pod red.
Teresy Kulak; Instytut Historyczny
Uniwersytetu Wrocławskiego, Fundacja Odbudowy Demokracji im. Ignacego Paderewskiego. - Wrocław
Śląskie portrety – zbiór tekstów
– Władysław Zieliński: Wojciech
Korfanty KAW Katowice 1985

Rycerz Rzeczypospolitej – Marian Marek Drozdowski

Zbigniew Kula

Nudne wakacje?
Starość
***

Czas płynie tak jak nasze życie,
po drodze musi razem z nami
przeżywać etapy, które nierozłącznie
łączą się razem, by dotrzeć
do przystanku, jakim jest starość.
Starość jest przywilejem, widzimy ją
tylko przez pryzmat choroby.
Każdy wiek ma swoje prawa,
od niemowlęctwa, przez młodość,
do starości.
Musimy zdać sobie sprawę,
że to my, przez czas trwania
naszego życia, sami pracujemy na to,
jaka będzie ta nasza starość,
której nie trzeba się bać.
Natura ma w tym względzie słowo
z naszym Stwórcą.
Stefania Gierłowska

Mówią, że nuda jest twórcza, ale na nudę zabrakło
czasu a twórczy był każdy dzień pobytu w Białce
Tatrzańskiej.
Od lat ks. Proboszcz wspiera inicjatywę wakacyjnych wyjazdów
dzieci z naszej parafii. Było nas w sam raz – 55 osób (młodszych
i starszych). Przez tydzień „opanowaliśmy” niezwykle gościnny dom.
Nie zabrakło nam niczego oprócz wolnego czasu.
Nie zabrakło dobrego jedzenia, które przygotowywały Panie z zespołu charytatywnego a dzięki darczyńcom było „na bogato”. Podziękowania dla firm: Zakład mięsno-wędliniarski Potrawa, Cukiernia
Król, Hetman, Zakład kosmetyczny Justyna, panom Haręza oraz
Szymura.
Nie zabrakło szalonej zabawy oraz wycieczek pełnych przygód i
pięknych widoków. W pogotowiu czekała apteczka, fachowo wyposażona przez Aptekę „Ave”, dzięki czemu do domów wróciliśmy cali i
zdrowi.
Dobra forma uczestników kolonii to nie tylko zasługa serwowanych witamin, ale przede wszystkim ciężka praca i zaangażowanie
opiekunów, którym przewodził ks. Karol.
Wszystko tworzyliśmy wspólnie, dlatego nie było czasu na nudę.
Gra w piłkę, taniec, aerobik, górskie wycieczki, zabawy, konkursy, odkrywanie talentów, taplanie w rzece, ognisko, koncert, bieganie,
„ściskanie gaździny”, napad „na pocztę”, czy wieczorne czytanie. Nasze trudy i radości łączyła codzienna modlitwa i Eucharystia. Ks. Karol
z pomocą Reksia przekazywał nam wiele mądrych i ważnych słów,
które miejmy nadzieję pozostały w naszych sercach i czynach.
P.S.
Pozdrowienia dla wszystkich uczestników kolonii.

AM
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Ojciec Nivardius Tomasz Mentrio (ok. 1695 – 1709)
Kontynuujemy opowieść
o proboszczach boguszowickich od zarania dziejów.
Kolejnym, dziewiątym znanym proboszczem w parafii
boguszowickiej był ojciec
Nivardius Tomasz Mentrio.
Ojciec Nivardius ur. w Opolu,
należał do zakonu cystersów
w Rudach i opat rudzki naznaczył go na administratora,
a nie proboszcza do Boguszowic. Zatem został pierwszym spośród kolejnych administratorów wyznaczanych
przez klasztor rudzki.

kożuch noszony w zimie tylko przez
niektórych. Nosiły go też bogatsze
kobiety. Bogactwo wkradło się również do kościoła, bo najbogatsi siedzieli w pierwszych ławkach, biedniejsi za nimi, a biedacy stali za ławkami. W kościele można też było
poznać, która kobieta jest mężatką, a
która jeszcze panną; te pierwsze nosiły wplecioną w warkocz wstążkę
zieloną, panienki czerwoną, a napiętnowane panny z dzieckiem na pośmiewisko - fioletową. Miało to za cel
odstraszać dziewczyny przed zbytnią
poufałością z mężczyznami. W tym
czasie już odchodzono od karania
takiej dziewczyny przez zamykanie
jej w kunie.

Był też ostatnim kapłanem w
starym, liczącym już blisko 300 lat
kościele, który chylił się u upadkowi.
W głównym ołtarzu widniał wizerunek św. Wawrzyńca a w bocznych
Matka Boska i św. Józef. Odpust na
świętego Wawrzyńca był przyznany
na 7 lat, a nie jak dziś, odpust zupełny
z okazji uroczystości patrona kościoła.

Jednak kościół przede wszystkim dostarczał wszystkim przeżyć
duchowych, jakie dało uczestnictwo
we Mszy św., słuchanie Ewangelii,
kazania, słuchanie śpiewu i włączanie
się do niego osobiście. Figury Świętych, malowidła na ścianach, muzyka
organowa, woń kadzideł, – wszystko
to rozbudzało wyobraźnię, rozszerzało
świat pojęć, a przede wszystkim
kształtowało poza pobożnością –
moralność.

O ks. Nivardiusie wiadomo tylko, że za jego urzędowania w parafii
boguszowickiej była przeprowadzona
wizytacja, która prawdopodobnie
zadecydowała o konieczności budowy
nowego obiektu sakralnego w Boguszowicach. Tę budowę podjął dopiero
następny ksiądz zarządzający parafią.
Kościół parafialny pełnił na wsi
rolę nie do ocenienia. Niedziela –
dzień Boży był jedynym dniem wolnym od pańszczyzny. W tym jedynym
dniu wieśniacy jak najlepiej umyci i
uczesani wkładali na siebie strój odświętny skrzętnie przechowywany na
co dzień w skrzyni ozdobionej malowidłami. Na co dzień chodzono w
lecie i jeszcze jak najdłużej się dało na
bosaka, ale do kościoła wkładano
obuwie. Kobiety wiejskie, choć biedne, znalazły jednak drobne pieniądze,
by kupić sobie na targu w Rybniku
lub w Żorach na szyję bursztynowe
korale, a dla córek kolorowe wstążki i
kolorowe nici, by wyhaftować na
żywotku barwne kwiaty. Żony i córki
siedlorzy ubierały się bardziej bogato
niż żony i córki zagrodników lub
chałupników. Mężczyźni im bogatszy,
tym szerszy nosił w niedzielę pas.
O bogactwie chłopa świadczył też

W styczniu 1701 r. o. Nivardius
towarzyszył hrabiemu Wengierskiemu, ówczesnemu panu na Rybniku i
jego małżonce, wraz z kapelanem
zamkowym i kilkoma innymi osobami
w pielgrzymce do cudownego obrazu
Matki Boskiej w Piekarach, cieszącego się ogromną czcią. Przed cudownym obliczem Pani ziemi śląskiej o
zwycięstwo prosił Król Polski Jan III
Sobieski, idąc z odsieczą pod Wiedeń
i został wysłuchany. W późniejszym
czasie hołd wdzięczności za utrzymanie polskości Śląska składał Jej generał Stanisław Szeptycki, a obecnie co
roku odbywają się pielgrzymki stanowe kobiet i mężczyzn do tego obrazu, który już nie jest oryginalny, ale
stanowi jego kopię, też cudowną.
Za księdza Niwardiusa część
Boguszowic nadal należała do cystersów, ale przynosiła im niewielki dochód jako dzierżawa. Rolę nauczyciela pełnił Serafin z Raszowca. Utrzymywał się z uprawy pola szkolnego
leżącego obok pola sołtysa i drugiego
kawałka przy drodze do Roja. Ówczesnym zwyczajem każdy większy go-

spodarz, zwany siedlorzem, dawał mu
bochen chleba za dzwonienie, by
odegnać burzę. Autor książki o parafiach wiejskich z dekanatu żorskiego
pisze, że nauczyciel ten uczył
aż czterech chłopców, co dziś wydaje
się dziwne i niewiarygodne. Uczył
ich ministrantury po łacinie oraz
śpiewu kościelnego. Nauczyciel grał
też na organach i z tego tytułu otrzymywał jedną trzecią z kolędy. Odwiedziny kolędowe odbywały się już w
średniowieczu. Pierwszą szkołę jako
parafialną założył poprzedni ks. proboszcz. Miała służyć chłopcom z całej
parafii do 12 roku życia. Starsi musieli już pomagać rodzicom na polu. Z
pewnością uczniowie tej szkoły rekrutowali się tylko z Boguszowic, może i
z Raszowca. Rodzice nie widzieli
żadnej potrzeby uczenia dzieci, tym
bardziej, że nie był to jeszcze obowiązek. Po co mieliby chłopcy chodzić do
dalekiej szkoły, jeśli mogli już pomagać w gospodarstwie rodzinnym?
Rodzice – analfabeci, nie widzieli w
nauce jakiejkolwiek korzyści dla
swych dzieci. Może zrozumieliby,
gdyby chociaż któreś z ich dzieci
mogło znaleźć pracę w mieście,
ale w owym czasie wieśniakom nie
wolno było opuszczać swojej wioski.
Byli do niej przywiązani. Miasta
uchwaliły, że nie będą przyjmować
młodych ze wsi, by nie brakło pracy
dla mieszczan.
W owym czasie zdarzały się
ucieczki ze wsi nawet za granicę, do
Polski, gdzie rzemieślnicy znajdywali
zajęcie, ale wtedy pan wioski mścił
się na rodzinie. Uciekinier wiedział
też, że już nigdy nie zobaczy swoich
bliskich. Z chłopskich dzieci mógł
odejść ze wsi ktoś tylko za opłatą, a
na nią nie było stać nawet sołtysa.
Z biegiem czasu chłopcy oprócz
modlitw uczyli się w szkole czytać i
pisać, umiejętności liczenia pieniędzy,
korców zbóż,
prowadzenia ksiąg
dziedzinnych i ławniczych, organizowania zebrań gminnych – wszystkiego tego, czego w owym czasie wymagało życie na wsi. Szkoła przygotowywała aktyw wiejski prowadzący
zebrania i sądy.

Helena Białecka
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Kalejdoskop oazowy
OAZOWE WAKACJE
Mogłoby się wydawać, że spotkania oazowe kończą się wraz z zakończeniem roku szkolnego. Jednak
jesteśmy ludźmi, którzy bez Pana
Boga i siebie nawzajem, przez 2 miesiące, uschliby z tęsknoty.
Przede wszystkim 15-dniowe
rekolekcje, które są takim jakby podsumowaniem naszej całorocznej formacji. Był to czas pogłębienia relacji
z Bogiem, ale i zawarcia wielu znajomości, a nawet przyjaźni, które,
mam nadzieję, zostaną na długo. Rekolekcje to czas, w którym nauczyliśmy się ogromnej cierpliwości, bo co
innego pozostaje, gdy stoi się w 20
osobowej kolejce pod prysznic... ale
to właśnie tam usłyszeliśmy najciekawsze i najzabawniejsze historie!
Spotkania we wspólnym gronie
rozpoczęliśmy w drugiej połowie

lipca. Wszystko zaczęło się od Pancake’ów! Dla żartów rzucony pomysł
stał się rzeczywistością! Na jeden
dzień, kuchnia na farze zamieniła się
w królestwo Magdy, która została
mianowana
oazowym
Master
Chef’em. Trzeba przyznać – były to
najpyszniejsze naleśniki, jakie jedliśmy w życiu, bo zjedzone we wspaniałym towarzystwie.
Później mieliśmy jeszcze jedną
okazję do przygotowania posiłku we
farskiej kuchni. Tym razem postanowiliśmy, że będą to: sałatka Cesar,
frankfurterki i krakersy z czosnkiem.
Byliśmy o włos od tragedii, ponieważ
większość była pewna, że kiełbaski
trzeba gotować aż 30 minut! Gdyby
nie decydujący głos księdza Karola,
chyba niewiele by z nich zostało.
Aby umilić sobie ciepłe, letnie
wieczory spotykaliśmy się na wspólne
oglądanie filmów lub jechaliśmy na

lody, a przy okazji dzieliliśmy się
ciekawymi opowieściami przywiezionymi z wyjazdów.
Zakończeniem wakacji był oazowy Dzień Wspólnoty w Katowicach, podczas którego wspólnie
uczestniczyliśmy w uroczystej Mszy
Świętej, a następnie daliśmy sobie
czas na spotkania z rekolekcyjnymi
wspólnotami. Chyba aż tak bardzo nie
minę się z prawdą, jeśli powiem, że
głównym miejscem spotkań był
McDonald.
W ten sposób minęły nam całe
wakacje, które były czasem „naładowania akumulatorów” na cały następny rok, ponieważ mamy już wiele
planów do zrealizowania w najbliższym czasie!

Klaudia Wasilewska

Jezus Chrystus naszym Królem
Niespełna dwa lata temu
w Polsce odbyła się proklamacja Jubileuszowego Aktu
Przyjęcia Jezusa Chrystusa
za Króla i Pana, najpierw 19
listopada 2016 roku w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego
w Krakowie-Łagiewnikach w
obecności
przedstawicieli
najwyższych
władz
państwowych i kościelnych, a
następnego dnia – w Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata – w kościołach całej Polski. Ogłoszenie
tego Aktu wiąże się z przyjęciem przez nasz naród zobowiązań mających na celu
umacnianie Królestwa Chrystusowego w Polsce. Wciąż
mamy na tym polu wiele do
zrobienia. Jednym z bardzo
ważnych zadań jest obrona i
głoszenie chwały Jezusa
Króla.
Akt intronizacyjny, obok wezwań wyrażających nasze pragnienie
poddania się Chrystusowi i wdzięcz-

ność za otrzymane łaski, zawiera pięć
bardzo ważnych przyrzeczeń. Wśród
nich pierwsze miejsce zajmuje następujące: „Przyrzekamy bronić Twej
świętej czci, głosić Twą królewską
chwałę – Chryste nasz Królu, przyrzekamy!”. Wydany przez Episkopat
Polski Komentarz do Jubileuszowego
Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za
Króla i Pana wyraźnie podkreśla, że
współcześnie coraz większej liczbie
ludzi, na skutek odrzucenia Chrystusa,
zagraża utrata zbawienia. „Stąd pragnienie – piszą biskupi – aby powszechnej w świecie detronizacji
Chrystusa Polska przeciwstawiła Jego
intronizację”.
Obrona przed odrzuceniem
Chrystusa i głoszenie Go współczesnym ludziom wymaga od wiernych
pewnego przygotowania, intelektualnej i duchowej formacji. Św. Paweł
naucza: „Każdy, który staje do zapasów, wszystkiego sobie odmawia; oni,
aby zdobyć przemijającą nagrodę, my
zaś nieprzemijającą. Ja przeto biegnę
nie jakby na oślep; walczę nie tak,
jakbym zadawał ciosy w próżnię, lecz
poskramiam moje ciało i biorę je w
niewolę, abym innym głosząc naukę,

sam przypadkiem nie został uznany za
niezdatnego (1 Kor 9, 25-27)”.
Naśladując przykład Apostoła,
powinniśmy między innymi coraz
bardziej zgłębiać naukę Kościoła o
królewskiej godności Pana Jezusa.
Oczywiście w pierwszej kolejności
należy sięgać do Pisma Świętego i
Tradycji. Ponieważ jednak Dzieło
Intronizacji jest sprawą bardzo aktualną, wszystkim wiernym wypada
zapoznać się z wydanymi w związku
z proklamacją Aktu dokumentami
Episkopatu Polski. Oprócz cytowanego powyżej Komentarza bardzo ważnym jest List pasterski KEP podpisany na 374. Zebraniu Plenarnym w
Warszawie w dniu 5 października
2016 r. Biskupi wykładają w nim
istotę Dzieła Intronizacji: „Zasadniczym celem dokonania aktu jest uznanie z wiarą panowania Jezusa, poddanie i zawierzenie Mu życia osobistego, rodzinnego i narodowego we
wszelkich jego wymiarach i kształtowanie go według Bożego prawa. Jesteśmy bowiem świadkami wielorakiego pozostawiania Boga na marginesie życia, czy wręcz odchodzenia
od Boga. W naszym życiu ma nieraz

serce ewangelii 18
miejsce swego rodzaju detronizacja
Jezusa, pozbawianie Go należnego
Mu miejsca i czci, możliwości wpływu na nasze życie i postępowanie”.
Pasterze Kościoła w Polsce tłumaczą ponadto, że Chrystusa nie
trzeba intronizować w znaczeniu
wynoszenia Go na tron, nadawania
Mu władzy, czy ogłaszania Go Królem, ponieważ w świetle Pisma Świętego jest to oczywiste. „Natomiast
naszym wielkim zadaniem – piszą
biskupi – jest podjęcie dzieła intronizacji Jezusa w znaczeniu uznawania
Jego królewskiej godności i władzy
całym życiem i postępowaniem”.
Uznanie Chrystusa za Króla i dobrowolne poddanie się Prawu Bożemu
ma prowadzić do ułożenia „po Bożemu” naszego życia osobistego i społecznego. Dlatego, co warto podkreślić, według biskupów nie chodzi o
jakiś zewnętrzny wyraz uznania Jezusa Królem i Panem, ale o akt natury
duchowej, który z głębi wnętrza
człowieka wierzącego będzie promieniował na wszystkie sfery życia i
będzie zdolny przeobrazić społeczeństwo.
W zakończeniu części listu prezentującej znaczenie Intronizacji biskupi zauważają: „Jubileuszowy Akt
Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i
Pana trzeba zatem widzieć szerzej,

Fot. P. Pikuła
jako początek realizacji wielkiego
dzieła otwarcia Jezusowi drzwi: naszych domów i serc, świątyń i miejsc
pracy. Chodzi o dzieło umiłowania
Jezusa do końca, oddania Mu życia,
zawierzenia Mu siebie, swej przyszłości i pracy nad sobą, podejmowania
posługi miłości miłosiernej ze względu na Niego oraz realizacji Ewangelii
we wszelkich sferach życia, również
społecznej, ekonomicznej i politycznej”.
W świetle powyższych stwierdzeń proklamacja Jubileuszowego
Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za
Króla i Pana jawi się jako wydarzenie

Modlitwa do Jezusa naszego Króla i Pana
Jezu Chryste, Królu Wszechświata, Panie nasz
i Boże,
Odkupicielu rodzaju ludzkiego, nasz Zbawicielu!
Ty, który mówiłeś, że Królestwo Twoje nie jest z tego
świata,
który wzywałeś nas do szukania Królestwa Bożego
i nauczyłeś nas prosić w modlitwie do Ojca:
„przyjdź Królestwo Twoje”,
wejrzyj na nas stojących przed Twoim Majestatem.
Wywyższamy Cię, oddajemy Ci cześć i uwielbienie.
Pokornie poddajemy się Twemu Panowaniu i Twemu
Prawu.
Świadomi naszych win i zniewag zadanych Twemu
Sercu
przepraszamy za wszelkie nasze grzechy i zaniedbane
dobro.
Wyrażamy naszą skruchę i prosimy o zmiłowanie.
Przyrzekamy zabiegać o pomnożenie Twojej Chwały,
dziękować za nieskończone Miłosierdzie,
które okazujesz z pokolenia na pokolenie,
wiernością i posłuszeństwem odpowiadać na Twoją
Miłość.

doniosłej wagi dla całego Kościoła w
Polsce. Musimy jako naród podjąć
codzienny wysiłek wypełniania zawartych w Akcie zobowiązań, a wówczas – z Bożą pomocą – Polska się
odmieni i stanie się rzeczywistym
królestwem Jezusa Chrystusa.

Piotr Pikuła
Niech w pracy na rzecz Dzieła
Intronizacji połączy nas wspólna
modlitwa do Jezusa naszego Króla
Pana, którą biskupi zamieścili na
końcu omawianego listu.

Boski Królu naszych serc, niech Twój Święty Duch,
wspiera nas w realizacji tych zobowiązań,
chroni od zła i dokonuje naszego uświęcenia.
Niech pomaga nam porządkować całe nasze życie
i posłannictwo Kościoła.
Króluj nam Chryste! Króluj w naszej Ojczyźnie,
króluj w każdym narodzie,
na większą chwałę Przenajświętszej Trójcy
i dla zbawienia ludzi.
Spraw, aby nasze rodziny, wioski, miasta i świat cały
objęło Twe Królestwo:
królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski,
królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju,
teraz i na wieki wieków Amen.

Zapraszamy na obchody 2. rocznicy proklamacji Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa
Chrystusa za Króla i Pana, które odbędą się w
dniach 17-18 listopada br. w Sanktuarium
Miłosierdzia
Bożego
w
KrakowieŁagiewnikach pod hasłem „Niepodległa Polska Królestwem Chrystusa”.
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Grupa „Pielgrzym” na pielgrzymim szlaku
18 czerwca z parkingu za
kościołem wyruszyliśmy na
sześciodniową pielgrzymkę
do Zakopanego. Zamieszkaliśmy w Domu RekolekcyjnoWypoczynkowym „Maleńka”.
Pielgrzymkę rozpoczęliśmy
Mszą św. sprawowaną w naszym kościele. Po Mszy św.
otrzymaliśmy Boże błogosławieństwo od ks. Karola.
Każdy dzień pobytu był bardzo
urozmaicony, gdyż był okazją do
zwiedzenia różnych miejsc sakralnych
i wypoczynkowych. Dzień rozpoczynaliśmy modlitwą różańcową w kaplicy, w której znajdował się Przenajświętszy Sakrament. Po modlitwie
różańcowej uczestniczyliśmy we
Mszy św. sprawowanej przez kapłanów zamieszkałych w Domu Rekolekcyjnym oraz na rozważaniu słowa
Bożego. Po Mszy św. schodziliśmy
do jadalni na śniadania, które były
bardzo smaczne i urozmaicone. Po
śniadaniu i wypiciu kawy, każdego
dnia około godz. 10.00 wyjeżdżaliśmy
autokarem do miejsc sakralnych i
wypoczynkowych jak: Dębno Podhalańskie, Zakopane – Olcza, Krzeptówki – Sanktuarium MB Fatimskiej,
Bachledówka – kościół p.w. MB Częstochowskiej, Chochołów – termy,
Góbałówka, Szczawnica.
Pobyt w Zakopanem wszyscy
pielgrzymi wspominali bardzo mile i
umocnieni duchową atmosferą powróciliśmy do naszych domów.

obraz został koronowany koronami
papieskimi.
Z Pajęczna udaliśmy się do
Sanktuarium św. Maksymiliana Marii
Kolbe w Pabianicach. Tam też odwiedziliśmy parafię p.w. św. Mateusza.
Parafia p.w. św. Maksymiliana Marii
Kolbe erygowana została w 1981 r. na
miejscu ośrodka duszpasterskiego
powstałego kilka lat wcześniej. Kamień węgielny pod przyszłą świątynię
poświęcił Ojciec Święty Jan Paweł II
w dniu zamachu na jego życie. Konsekracji świątyni, która miała miejsce
w 1994 r. dokonał kardynał Józef
Glemp, Prymas Polski. Kościół zbudowany został jako wotum za ocalenie
życia Ojca Świętego Jana Pawła II.
Głównym przedmiotem kultu w pabianickim sanktuarium są relikwie św.
Maksymiliana Marii Kolbe, które
kościół otrzymał w 1994 r. z Niepokalanowa, jako pierwszy kościół w Polsce.
Z Pabianic udaliśmy się do Kolegiaty Niepokalanego Poczęcia NMP
w Łasku. Łask należy do Archidiecezji Łódzkiej i znalazł się na religijnej
mapie Polski dzięki prymasowi Janowi Łaskiemu. Od tego właśnie miasta
ród, z którego wywodził się arcybiskup gnieźnieński, wziął swoją nazwę. 25 września 2005 r. prymas
Józef Glemp nałożył na skronie Maryi
i Dzieciątka złote korony, które Jan
Paweł II poświęcił podczas swojej
ostatniej pielgrzymki do Ojczyzny 18
sierpnia 2002 r. na krakowskich Bło-

niach. Korony te zostały wykonane z
darów ofiarowanych Łaskiej Pani. W
przeddzień koronacji Arcybiskup
Łódzki Władysław Ziółek ustanowił
Sanktuarium MB Łaskiej. Po tym
wyczerpującym dniu udaliśmy się do
miejscowości Księże Młyny na nocleg. Księże Młyny to mała miejscowość, która położona jest obok miasteczka Pęczew. Po spożyciu posiłku
pojechaliśmy do najmniejszego sanktuarium maryjnego w Polsce w Siedłądkowie. Miejscowość Siedłądków
liczy 144 mieszkańców. Zostaliśmy
tam bardzo ciepło przyjęci przez ks.
Grzegorza. Cała nasz grupa wraz z ks.
Krzysztofem uczestniczyła w nabożeństwie fatimskim. Po modlitwie
różańcowej i Eucharystii przeszliśmy
z zapalonymi świecami wokół kościoła. Miejscowi parafianie byli zachwyceni naszym uczestnictwem w nabożeństwie fatimskim.
Nazajutrz po śniadaniu pojechaliśmy do Sanktuarium Urodzin i
Chrztu św. Maksymiliana Marii Kolbe
w Zduńskiej Woli. W dniu tym 14
sierpnia kościół katolicki obchodzi
pamiątkę męczeńskiej śmierci św.
Maksymiliana. W Zduńskiej Woli
zwiedziliśmy drewniany dom, w którym św. Maksymilian przyszedł na
świat. To typowy XIX – wieczny dom
tkaczy, w którym izba mieszkalna
stanowiła jedno pomieszczenie z
warsztatem. W pokoju życia zgromadzono eksponaty z okresu dzieciństwa
i młodości, w „pokoju myśli i duchowości” pomiędzy rzeźbami przedsta-

13 sierpnia o godz. 6.00
wyruszyliśmy na kolejną
pielgrzymkę. Pielgrzymowanie rozpoczęliśmy od modlitwy i błogosławieństwa, którego udzielił nam ks. Krzysztof Mikiciuk.
Pierwszym naszym celem było
Sanktuarium Matki Bożej Pajęckiej.
Pajęczno należy do Archidiecezji
Częstochowskiej. W kościele parafialnym znajduje się obraz MB Pajęckiej, który w XVII w. został uznany
za cudowny. Obraz namalowany został na desce lipowej i przedstawia
Maryję trzymającą na lewym ręku
Dzieciątko Jezus. 25 maja 2005 r.

W Sanktuarium św. Maksymiliana Marii Kolbe w Zduńskiej Woli
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wiającymi świętego znajdowały się
serca z cytatami św. Maksymiliana.
Ostatnim miejscem drugiego
dnia naszej pielgrzymki było Sanktuarium MB Księżnej Sieradzkiej w
Charłupi Małej. Położona w pobliżu
Sieradza Charłupia Mała jest miejscem kultu Pani Sieradzkiej. Cudowny wizerunek Matki Bożej z Dzieciątkiem namalowany w XVII w. na płótnie naciągniętym na topole deski,
przypomina słynny obraz z Bazyliki
Santa Maria Maggiore w Rzymie.
Cudowny obraz znajduje się w ołtarzu
głównym kościoła p.w. Narodzenia
NMP, który zaprojektował w latach
60-tych profesor Wiktor Zin. Obecna,
murowana świątynia niedawno obchodziła stulecie powstania. Na tym
wyczerpał się nasz program dwudniowej pielgrzymki. Niestety zawsze
przychodzi czas pożegnań i powrotu
w rodzinne strony. W czasie drogi
powrotnej całą naszą grupę łączyła
wspólna modlitwa i śpiew pięknych
pieśni ku czci Matki Bożej.
Słowa podziękowania kierujemy
do ks. Krzysztofa Mikiciuka za Eucharystię, słowo Boże i nabożeństwo
fatimskie. Umocnieni duchową pielgrzymkową atmosferą pragniemy
skierować do wszystkich chrześcijańskie pozdrowienie: „Niech będzie
pochwalony Jezus Chrystus”.

3 września rozpoczęliśmy nowy rok formacyjny
2018 – 2019 pielgrzymką do
Częstochowy.
Pielgrzymce
naszej przewodniczył ks. Józef Marek, który w latach
1975 – 1978 był wikarym w
naszej wspólnocie parafialnej.
Ksiądz Józef został bardzo ciepło przyjęty w autokarze przez pielgrzymów. Podróż przebiegała na
gorliwej modlitwie i śpiewie do Matki
Bożej. Ksiądz Józef o godz. 11.00
odprawił w kaplicy Cudownego Obrazu Mszę św. w intencji jubilatów
Haliny i Andrzeja Pierchała z okazji
55 rocznicy pożycia małżeńskiego i
wygłosił słowo Boże. Przed Cudownym Obrazem mieliśmy okazję podziękować Matce Bożej za wszystkie
dobra, jakimi nas obdarzyła, za nasze
rodziny, bliskich, przyjaciół, a także
za to, że mogliśmy pielgrzymować do
miejsc świętych, które są tak licznie
odwiedzane przez pielgrzymów. Cała
grupa o godz. 14.00 uczestniczyła na
Wałach w nabożeństwie Drogi Krzyżowej, której przewodniczył ks. Józef.
Przy każdej stacji Drogi Krzyżowej
śpiewaliśmy pieśni i rozważaliśmy
straszny wyrok śmierci Pana Jezusa,
aby nas grzeszników uwolnić od kary
doczesnej i wiecznej.

Rok Powstań Śląskich
Rok 2019 został ogłoszony rokiem Powstań Śląskich (uchwała Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej
z
20. 07. 2018 r.)
Grupa mieszkańców Boguszowic pragnie uczcić pamięć o
tych wydarzeniach i pamięć
mieszkańców Boguszowic – parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa (parafii w dawnym kształcie
terytorialnym, z okresu powstań ),
którzy wzięli udział w Powstaniach. W związku z tym zwracamy
się z gorącą prośbą do wszystkich
mieszkańców, a zwłaszcza do
potomków byłych powstańców
o udostępnienie jakichkolwiek
pamiątek związanych z powstaniami – zdjęcia, publikacje książ-

kowe i prasowe, wspomnienia,
odznaczenia, legitymacje, może
nawet mundury itp. Planowane jest
wykorzystanie tych pamiątek do
specjalnej okolicznościowej ekspozycji. Posiadaczy powstańczych
pamiątek prosimy o kontakt z poniższymi osobami:
Roman Zakrzewski 575463555
Michał Wengierski 697971103
Stanisław Kuśka

667663420

W drodze powrotnej wstąpiliśmy do Sanktuarium św. Jana Marii
Vianneya w Mzykach. 31 maja 1925
roku papież Pius XI ogłosił go patronem wszystkich kapłanów na świecie.
Pobyt w Mzykach będziemy wspominali bardzo długo. Byliśmy bardzo
ciepło przyjęci przez ks. kustosza
Tomasza. Uczestniczyliśmy w nabożeństwie z wystawieniem Najświętszego Sakramentu, a na zakończenie
mieliśmy okazję ucałowania relikwii
św. Jana Marii Vianneya. Przed odjazdem ks. Tomasz poczęstował nas
gotowanymi ziemniakami w koszulkach wraz z dodatkami, jak śmietana i
masło. Była też pyszna kawa i herbata. Na tym wyczerpał się program
naszej pielgrzymki.

Szczęść Boże
Stanisław Drąszczyk

ZAPROSZENIE
Grupa „Pielgrzym” pragnie
zaprosić całą wspólnotę
parafialną n uroczystą
Mszę św. z okazji 25-lecia
istnienia w dniu
10 października
o godz. 17.00

„Podczas modlitwy różańcowej
kontemplujemy Chrystusa, patrząc na Niego uprzywilejowanym wzrokiem Jego Matki Maryi; rozważamy tajemnicę życia,
cierpienia i zmartwychwstania
Pana oczami i sercem Tej, która
była Mu najbliższa.”
„Odmawiajmy wytrwale Różaniec we wspólnotach kościelnych i naszych rodzinach. W
trakcie powtarzanych wezwań
zjednoczy on serca, doprowadzi
do zgody, ożywi nadzieję i obdarzy nas wszystkich pokojem i
radością Chrystusa, który dla
nas się narodził, umarł i zmartwychwstał.”
św. Jan Paweł II
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IX Światowe Spotkanie Rodzin w Dublinie
W dzisiejszych czasach
można zauważyć, że mniej
ludzi decyduje się na ślub,
częściej słyszymy o związkach partnerskich ludzi, którzy ze sobą mieszkają.
Każdy człowiek jest powołany
do wolności, może sam dokonywać
wyboru, jakie życie wybiera, w czym
czuje się najlepiej. Może kiedy zapyta
się drugą osobę, czy jest szczęśliwa,
pewnie odpowie, że tak, sama wybrała, czy to będzie prawdziwe szczęście? Można się tak spierać bez końca,
ale jeżeli chcemy być chrześcijanami,
kochającymi Pana Jezusa, żyjącymi
nadzieją zbawienia, to jednak nie jest
to zgodne z tym, co mówi Pan Jezus.
Jest pewnego rodzaju kolejność
następujących po sobie zdarzeń, zauroczenie, zafascynowanie się drugą
osobą, tęsknota za nią, pragnienie….
nie ma miejsca na tajemnicę, w zasadzie wszystko poznane i odkryte,
podane jak gotowe danie.
Małżeństwo jest wielkim wydarzeniem dla całej rodziny, rodzice
patrzą na swoje dorosłe dzieci, nie
jednemu poleci łza po policzkach,
wspominając, jak niedawno był taki
maleńki, a teraz będzie mężem i tatą.
Niesamowicie wzruszające wydarzenie, podziękowania, błogosławieństwa, w tym jednym dniu wszyscy
bardzo
ładnie
ubrani,
weseli,
uśmiechnięci, w bardzo dobrych nastrojach, kochające babcie i dziadkowie, bardzo ważni weselni goście.
Wszystko musi być najlepsze, muzyka, fotograf, prowadzący, najlepsze
jedzenie, sala, zapewnienie komfortu
każdemu z gości, pamiętając oczywiście o gościach najmłodszych.
„Małżeństwo jest nie tylko instytucją, ale powołaniem, świadomą
decyzją na całe życie, by troszczyć się
o siebie, pomagać i wzajemnie chronić…”. Ojciec Święty Franciszek.
Jest Boży plan, Pana Boga pomysł na nasze życie, Pan Bóg chce
przede wszystkim naszego szczęścia,
żebyśmy wybierali dobro i odrzucali
to, co dobrem nie jest. O ile we
wszystkich innych sprawach typowo
złych raczej nie mamy większego
problemu, żeby głupot nie wybierać,

to jednak w sprawach sercowo –
uczuciowych już tak łatwo nie jest.
Uczuciami nie da się zarządzać, że
tego będę sobie kochać, a tamtego nie
będę, ponieważ wynika to raczej z
tego, co odczuwamy. Szkoda czasu,
zaangażowania, emocji w związki,
które nie mają żadnej przyszłości,
może czasami lepiej zaryzykować
bycie w samotności czekając na tę
prawdziwą miłość „A więc nie jesteście już obcymi i przybyszami, ale
jesteście współobywatelami świętych i
domownikami Boga – zbudowani na
fundamencie apostołów i proroków,
gdzie głowicą węgła jest sam Chrystus
Jezus”. Ef 2, 19.
Małżeństwo ma pewien klimat,
charakter, nie da się tego porównać z
niczym innym, nigdy osoby będące w
związku partnerskim nie przeżyją tego
uczucia związanego z małżeństwem,
jest to miłość na najwyższym poziomie. To wymaga czasu, przygotowania, wyczekiwania, jest pragnienie i
tęsknota za tą najważniejszą chwilą w
życiu. Może nie chodzi o jakiś bardzo
długi czas, ale jednak to czekanie jest
piękne, nawet jak trzeba poczekać
dłużej, wtedy miłość bardziej wzrasta.
Naprawdę szkoda marnować tak
pięknych przeżyć na jakieś przelotne,
bez stabilnej przyszłości związki, „
Małżeństwo jest też ryzykiem, ryzykiem, które warte jest gry, wiemy, że
miłość jest marzeniem Boga dla nas i
dla całej rodziny ludzkiej, nie zapominajcie o tym, Bóg ma dla nas marzenie, nie lękajcie się tego marzenia”.
Ojciec Święty Franciszek.
Ktoś powie, ale bardzo by
chciał, ale nikogo odpowiedniego dla
siebie nie znajduje, czeka na miłość.
Jak wspomniał Ojciec Święty Franciszek, małżeństwo jest powołaniem,
nie wszyscy to powołanie mamy. Nie
chodzi o to, że jak nie jesteśmy mężem, czy żoną, jesteśmy gorszymi
ludźmi, można mieć inne piękne powołania, jest tyle ludzi, którzy potrzebują naszej uwagi, słowa, gestu. Miłość może być realizowana na bardzo
różnych płaszczyznach, miłość jak
wiemy to służba, pomoc, radość.
Pewnie nic nie dorówna pięknej miłości Sakramentalnego Małżeństwa
dwojga kochających się ludzi, ale to
nie znaczy, że bez małżeństwa żyje

się źle „Nasz świat potrzebuje rewolucji miłości, klimat w jakim żyjemy to
klimat egoizmu, interesów osobistych,
a świat potrzebuje rewolucji miłości…, nie może być rewolucji miłości
bez rewolucji czułości…”. Ojciec
Święty Franciszek.
Bardzo dużo się mówi o tym,
jak wybierać, jakimi względami się
kierować, są różnego rodzaju poradniki o tym, jaką wrażliwość mają
kobiety, a jaką mężczyźni. Aby rzeczywiście podjąć właściwą decyzję,
czy ten mężczyzna będzie odpowiednim mężem i ojcem w przyszłości,
albo, czy dziewczyna będzie tą kobietą na całe życie: „ To, co może kobietę
pociągnąć, to jest żyjący naprawdę,
piękny, posiadający fascynacje i pasje
mężczyzna, który żyje pełnią życia,
jest w nim absolutnie bezpieczeństwo…, tętniące źródło czegoś żyjącego (…) Kobieta przez Pana Boga
wymyślona, to taka kobieta, która, zna
swoją misję, zna swoje powołanie, zna
to, od czego jest w tym świecie, pogodzona z tym, kim jest, dążąca do tego,
co sobie postanowi, jako cele. Niezależna, samodzielna, nie ulegająca
mężczyznom…”. o Adam Szustak OP
Czasami bywa tak, że tak bardzo
trzymamy się zasad moralnych,
etycznych, reguł, że stają się dla nas
wręcz pewnego rodzaju bożkiem.
Bardziej cenimy sobie przestrzeganie
zasad, niż nawiązanie relacji z drugim
człowiekiem, bardziej wybieramy
samotność, odosobnienie niż kontakt z
ludźmi, szczególnie można to zauważyć, gdy ktoś rozczarował się w życiu
swoją postawą, albo drugiej osoby.
Potrzeba czasu, jest to pewien proces,
aby zmienić coś w swoim życiu,
zmienić myślenie, zaufać… „ Konfesjonał nie może być salą tortur. Wolę
być sądzony z nadmiaru miłosierdzia
niż z jego niedomiaru. Ludzie o zasadniczych, twardych poglądach stają
się twardzi i ostrzy jak blacha rybnej
konserwy: zamiast owcami pachną
śledziem, zapiekli, osuwają się z łagodnej otwartości w nienawiść i pychę. ks. Jerzy Szymik.
Małżeństwo jest pięknym wydarzeniem w życiu człowieka, Maryja
jako Królowa Rodzin z ogromną troską ogarnia rodziny, w Niej możemy
zaznać opieki, ochrony i wzrostu
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miłości „To był Maryi sposób na
życie: dziękować Bogu i uwielbiać
Go. Taki styl coraz szerzej otwierał

Jej serce na kolejne łaski, aż po tę, że
po zakończeniu ziemskiego życia z

ciałem i duszą została wzięta do nieba”. Ks. Antoni Bartoszek.

Jola

Podania, w których ludzie musieli ponieść karę
za niegodne życie
CHLEBOWE PANTOFELKI
Przed wieloma laty po drugiej
stronie drogi biegnącej koło Ławczoka znajdował się młyn wodny. Do
niego jeździli ze zbożem wszyscy
okoliczni gospodarze. Samego młyna
nie pamięta już nikt, ale żyje jeszcze
legenda o nim, przekazywana z pokolenia na pokolenie.
W młynie mieszkał ze swoją żoną i dwojgiem dzieci bogaty, ale nieuczciwy młynarz. Za przemiał zboża
brał od swoich klientów więcej mąki,
niż należało. Do pomocy przy mieleniu żyta i pszenicy miał dwóch parobków, których ciągle poganiał i zmuszał do roboty nad siły. Nigdy nie
opuszczał go zły humor, bo stale popijał gorzałkę z flaszki kupowanej co
tydzień przez jego żonę. A żona, niby
pobożna, jeździła w niedziele bryczką
do kościoła w Krzyżowicach, ale
głównie po to, by się przechwalać
przed innymi gospodyniami ciągle
nowymi, bogatymi strojami. Idąc
przez kościół, puszyła się niby paw i
ściągała na siebie pożądliwy wzrok
niejednego pachołka, a nawet niektórego młodego gospodarza. W karczmie wodziła rej, stawiając wódkę co
przystojniejszym kawalerom. Kobiety
wiejskie nie mogły się z nią równać.
W każdy wtorek młynarzowa
wybierała się wozem razem z parobkiem do Żor. Wieźli mąkę zamówioną
przez żorskiego piekarza. Po odebraniu pieniędzy młynarka udawała się
na rynek ku „budom”. Obchodziła
wszystkie i kupowała, co się jej najbardziej spodobało. Raz była to
chustka z frędzlami, wyszywana atłasem, innym razem jedwabny fartuch
w błyszczące kwiaty lub szeroka koronka do kiecki albo jakiś jeszcze
inny przyciągający oczy fatałaszek.
Nigdy nie zapomniała o butelce z
mocną gorzałą i o wieńcu mocno
podwędzonej kiełbasy. Kiedy mąż
ujrzał flachę, wybaczał ślubnej niegospodarską rozrzutność.

W pamiętnym dniu żona akurat
wróciła z miasta i od progu wołała
służącą, by ta zabrała z wozu koszyk z
zakupami. Naprzeciw niej wyszły jej
dzieci: 10 – letni chłopak i 8 – letnia
dziewczynka. Miały na sobie pantofelki z chleba. Skorzystały z tego, że
dziewka doiła krowę i nie zwracała na
nie uwagi. Zabrały z ławy bochenek
świeżo upieczonego chleba, wybrały z
niego „oszczótkę”, a ze skórki zrobiły
sobie pantofelki. W tym czasie wiejskim dzieciom brakowało nieraz chleba, zwłaszcza na przednówku. Był
powszechnie szanowany i kiedy komuś kawałeczek upadł na ziemię, to
go zaraz podnosił jak jaką świętość i
przepraszając całował.
Kiedy służąca sięgała po koszyk
z wozu, a parobek wyprzęgał konie,
zaś drugi zrzucał z pleców worek
mąki na furę jakiegoś gospodarza
oczekującego na przemiał swojego
zboża, złowrogo zamiauczało wielkie
czarne kocisko i rozległ się straszliwy
huk. Wszyscy pozostający na dworze
ze strachem spojrzeli w stronę młyna i
ze zgrozą ujrzeli, jak się zapada razem
z jego niedobrymi mieszkańcami.
Tak ukarał Pan Bóg nieuczciwego młynarza, jego nieskromną żonę i
dzieci nie szanujące chleba. Starzykowie opowiadają, że pamiętają prostokątny staw powstały w miejscu
zapadniętego młyna. Z biegiem czasu
woda opadła, a całą dolinkę porosła
trawa. Niewielka łączka naprzeciw
Ławczoka istnieje jeszcze dziś.

O CZŁOWIEKU
ZAMIENIONYM W KAMIEŃ
Pod koniec XVIII wieku powstało na Górnym Śląsku wiele kolonii fryderycjańskich, nazwanych tak
na cześć króla pruskiego Fryderyka,

który popierał zakładanie tych kolonii.
Mieli w nich zamieszkać ludzie mówiący po niemiecku, a ich zadaniem
miało być germanizowanie okolicznych wsi. Taka kolonia o niemieckiej
nazwie Rudolfsort powstała także w
Boryni. Przez dziesięć lat nie udało
się zasiedlić wszystkich domów i
kilka gospodarstw objęli ludzie przypadkowi. Z powodu nich kolonia nie
cieszyła się dobrą sławą, bo ci przypadkowi zasłynęli z rozbojów i kradzieży.
W mroźną noc Bożego Narodzenia, gdy w kościele w Krzyżowicach oddzwoniono już na Pasterkę i z
każdej chaty mieszkańcy podążali w
kierunku swojej świątyni, by przywitać nowo narodzoną Bożą Dziecinę, z
jednego domku na kolonii wychodził
chłop z siekierą w kierunku lasu kraść
drzewo. Żona zobaczywszy go, wykrzyknęła pełna rozpaczy: „Nie rób
tego w taką noc”, ale on jej nie usłuchał i poszedł w las. Ona rozgoryczona zawołała za nim: „Ty masz serce z
kamienia” i już jako ostatnia podążała
do kościoła.
Kiedy z niego wróciła, nie zastała męża w domu. Na drugi dzień podniosła się ogromna śnieżyca i zasypała
wszystkie ślady, a mróz trzymał dalej.
Kobieta pytała po wszystkich chałupach czy ktoś nie widział jej ślubnego,
ale bez skutku.
Po świętach ludzie szukający w
lesie chrustu na opał zauważyli w
środku lasu ścięte drzewo, a obok
stojącego nieruchomo mężczyznę.
Przyglądając mu się z bliska, poznali
w nim zaginionego mieszkańca kolonii, z rękami skrzyżowanymi na piersiach. Początkowo myśleli, że zamarzł, ale okazało się, że został zamieniony w kamień.
Taka kara spotkała go za nieuszanowanie wielkiego Święta.

Helena Białecka
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Intencje
mszalne
Niedziela – 07.10.2018r. XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA
7.oo
8.3o
10.oo
11.3o

16.oo
20.3o

1/+Oskar Hajzyk, Florentyna Hajnisz, mąż Józef,
rodzice z obu stron (Got)
1/+Agnieszka Sobota, 1 rocznica śmierci (Got)
2/+Helena Muras, 7 rocznica śmierci
1/+Maria Muras, 1 rocznica śmierci
2/+Józef Suchy, Zofia i Karol Sztwiorok
1/Do Opatrzności Bożej, Matki Boskiej Fatimskiej i
Najśw. Serca Pana Jezusa z okazji 55 rocznicy ślubu
Edyty i Jana Śmiatków, z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze oraz w intencji synów z
rodzinami. TD
2/Do Opatrzności Bożej z okazji 50 rocznicy ślubu
Haliny i Eugeniusza Kalkowskich z podziękowaniem
za otrzymane łaski z prośbą o dalsze oraz w intencji
córek i syna z rodzinami. TD
1/+Andrzej Swaczyna
2/+Bogusław Warias, 2 rocznica śmierci
1/+Teresa Gutowska, 1 rocznica śmierci

17.oo 1/+Arkadiusz Olma, na pamiątkę urodzin (Bog)
2/+Stanisław Smołka, na pamiątkę urodzin (Got)
Piątek – 12.10.2018r.
7.oo 1/+Alojzy Zimończyk
17.oo 1/+Franciszka i Ignacy Wojtaszek
2/+Halina Matuszczyk (Got)
Sobota – 13.10.2018r.
Wspomnienie bł. Honorata
Koźmińskiego, prezb.

7.oo

1/+Jadwiga Ostrzołek (Bog)
2/+Józef i Matylda Zniszczoł, syn Alojzy, żona Gertruda, Marta i Paweł Gąsior, syn Zygfryd, Jolanta
Ciurlik (Bog)
15.3o 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 30 rocznicy ślubu
Doroty i Raberta Kowalskich oraz ich 50-tych urodzin i z prośbą o błogosławieństwo Boże dla całej
rodziny, z podziękowaniem za otrzymane łaski z
prośbą o dalsze. TD
17.oo 1/+Anna Frelich, mąż Józef, syn Antoni, rodzice,
Albert Zimonczyk żona Anna, syn Czesław
2/+Urszula Fojcik (Got)
3/+Łucja Śmiatek, na pamiątkę urodzin, mąż Henryk,
Walter Matuszczyk, Bronisława i Zygmunt Janowicz,
Jan i Zofia Garbocz (Bog)
19.oo Fatimska
1/Msza św. +Emil Kuczera, żona Krystyna
Niedziela – 14.10.2018 r. XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA
7.oo

Poniedziałek – 08.10.2018r.
7.oo

1/+Janina i Jan Kipniuk, Jacek Szczesiek i Jan Woźniak.
17.oo 1/+Sylwia Szymura zd. Brząkalik, 4 rocznica śmierci
(Got)
2/+Jan Oleś, na pamiątkę urodzin (Bog)

8.3o

10.oo

Wtorek – 09.10.2018r.
7.oo

1/+Teresa i Hieronim Dziwoki (Bog)
2/+Władysław Pławecki, od chrzestnej Walerii Pławeckiej
11.oo Ślub: Zimończyk Łukasz - Leipelt Agnieszka
17.oo 1/+Helena i Franciszek Lubszczyk, Leon Sobik,
Alojzy Sobik, żona Janina, Alojzy i Anna Sobik
(Bog)
2/+Sigrid Stajer mąż Stanisław, na pamiątkę urodzin
(Got)

11.3o

12.3o

Środa – 10.10.2018r.
7.oo

1/+Stanisław i Janina Stasiak, syn Marian
2/+Hildegarda Mura-Liszka, 2 mężów, Ludwik Mura
i Edward Liszka
17.oo 1/Msza św. w intencji Grupy Pielgrzym, do Opatrzności Bożej i Św. Wojciecha jako podziękowanie za
25 lat trwania Grupy Pielgrzym we Wspólnocie Parafialnej
2/+Ludwik i Franciszka Budny, 2 synów, synowa,
2 wnuków, pokrewieństwo: Budny, Duda i Adamski
(Bog)
Czwartek – 11.10.2018r.
7.oo

1/+Lucyna Prygoń, 7 rocznica śmierci, od męża
2/+Augustyn Szatka, 30-ty dzień po śmierci

13.oo
16.oo

20.3o

1/+Ks. Walerian Ogierman, od koleżanek i kolegów
Szkoły Podstawowej Boguszowice
1/+Zofia Jeżewska, 5 rocznica śmierci, mąż Władysław, syn Zenon (Rasz)
2/+Jan Fiałka, 24 rocznica śmierci, żona Jadwiga 40
rocznica śmierci
1/+Eugenia Drozd, 2 rocznica śmierci
2/Do Opatrzności Bożej z okazji 10 rocznicy ślubu
Zuzanny i Łukasza Weinert, z podziękowaniem za
otrzymane łaski z prośbą o dalsze oraz o Boże błogosławieństwo dla dzieci
1/Do Opatrzności Bożej z okazji jubileuszu 25 - lecia
założenia Chóru COR JESU, w intencji członków i
założyciela +Jerzego Przeliorza
Po Mszy św. błogosławieństwo rocznego dziecka:
Franciszek Cobos
1/Do Opatrzności Bożej z okazji 30 rocznicy ślubu
Jadwigi i Krzysztofa Sobik oraz z okazji 50 rocznicy
urodzin Jadwigi, z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze oraz o błogosławieństwo dla całej rodziny. TD
1/Msza św. w intencji rodzin z dziećmi przygotowującymi się do I Komunii św.
1/+Serafin Smyczek, 1 rocznica śmierci
2/+Bożydar Motyka, 3 rocznica śmierci i na pamiątkę urodzin
1/+Irmgarda Pieter, na pamiątkę urodzin
Poniedziałek – 15.10.2018r.

Wspomnienie
św. Teresy od Jezusa, dz. i dK.

7.oo

1/+Łucja Dyka, mąż Józef, zięć Jacek Godziek, Bronisława Kaczmarczyk, mąż Leon, córka Renata
17.oo 1/+Benedykt Winkler (Bog)
2/+Alfred Torbicki, Gertruda Kania, mąż Jan, Bronisława Sobik, mąż Alojzy (Bog)
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Wtorek – 16.10.2018r.

UROCZYSTOŚĆ
ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ, głównej patronki Śląska

1/+Franciszka Mandel, mąż Emil, córka Irena, Elżbieta Mandel, mąż Emil, córka Irena, Elżbieta Mandel, Józef i Maria Mandel (Rasz)
2/+Jan Woźniok, 9 rocznica śmierci
17.oo 1/+Paweł Oleś, 5 rocznica śmierci
2/+Albina i Antoni Oleś, Celestyna i Konstanty
Smołka
Środa – 17.10.2018r. Wspomnienie św. Ignacego

2/+Mirosław Ankiewicz, od sąsiadów
20.3o 1/+Władysław Pławecki, 30-ty dzień po śmierci

7.oo

Antiocheńskiego, bpa i męcz.

1/+Maria i Wawrzyniec Dziwoki, synowie Edward
i Franciszek (Bog)
2/+Otylia Konsek, na pamiątkę urodzin, mąż Brunon,
Mateusz i Bronisława Serafin
17.oo 1/+Stanisław Rączka, 5 rocznica śmierci, rodzice
Zofia i Józef
2/+Róża i Jan Korduła, Reinchold Pietruszka, córka
Stefania Klimosz

Poniedziałek – 22.10.2018r.
7.oo

1/+Józef Marcisz
2/+Mieczysław Rybacki, 4 rocznica śmierci
17.oo 1/+Gerard Wawoczny, żona Maria, synowie Jerzy,
Franciszek, żona Maria, Paweł Pierchała, żona Otylia
(Rasz)
2/+Ryszard i Aniela Benisz (Got)

7.oo

Czwartek – 18.10.2018r.

ŚWIĘTO ŚW. ŁUKASZA,
EWANGELISTY

7.oo

1/+Alojzy Klepek, 5 rocznica śmierci, żona Elżbieta
(Bog)
2/+Władysław Pławecki, od rodziny Kociołków z
Krzeszowa
12.oo Ślub: Popek Michał - Brzęczek Dominika
17.oo 1/+Paulina i Alojzy Stajer, córka Lidia Lubszczyk,
Bronisława Benisz
2/+Janusz Polnik, 2 rocznica śmierci
Piątek – 19.10.2018r.
7.oo

1/Różaniec.
2/+Roman Smołka (Got)
12.oo Ślub: Roszyk Tobiasz - Niestrój Simona
17.oo 1/+Alojzy Podleśny, żona Franciszka
2/+Wiesław Dolny, 37 rocznica śmierci, Otylia Dziwoki, 2 mężów, Stanisław Kempczyński (Bog)
Sobota – 20.10.2018r.

Wspomnienie św. Jana
Kantego, prezb.

7.oo 1/+Rajmund Podleśny
10.oo Dzień Skupienia Świeckiej Rodziny Franciszkańskiej
14.oo 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 80 rocznicy urodzin
Jadwigi Szulik, z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze oraz w intencji dzieci z rodzinami. TD
17.oo 1/+Halina Gorywoda
2/+Elżbieta Witala (Bog)
3/+Małgorzata Motyka, mąż Józef, rodzice z obu stron
Niedziela – 21.10.2018 r. XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA
7.oo
8.3o

10.oo
11.3o

14.15
16.oo

1/+Leon Szopa, na pamiątkę urodzin (Got)
1/+Stefania Zieleźny, 16 rocznica śmierci
2/+Urszula Gąsiorkiewicz, Aniela i Stanisław Lubszczyk, Berta i Wiesław Gąsiorkiewicz, zmarli rodzice
1/+Małgorzata Smyczek, 1 rocznica śmierci
2/+Henryk Węgrzyk 1 rocznica śmierci
1/+Krystyna Olszewska, 30-ty dzień po śmierci i na
pamiątkę urodzin
2/+Władysław Pławecki, od sąsiadów
1/Chrzty i Roczki: Zuzanna Sobik, Franciszek Michalczewski
1/+Elfryda i Augustyn Wuzik

Wspomnienie
św. Jana Pawła II, pap.

Wtorek – 23.10.2018r.
7.oo

1/+Władysław Pławecki, od rodziny Zapiór z Kamionki Małej
17.oo 1/+Maria Matuszek
2/+Krystyna Kuczera (Got)
Środa – 24.10.2018r.
7.oo 1/+Norbert Sobik, 8 rocznica śmierci
17.oo 1/+Leon Sobik, 43 rocznica śmierci, Alojzy Sobik,
żona Janina, Alojzy i Anna Sobik, Franciszek i Helena Lubszczyk (Bog)
2/+Maria i Andrzej Malerz (Bog)
Czwartek – 25.10.2018r.
7.oo

1/+Helena i Franciszek Mura, w rocznicę śmierci
2/+Paweł i Rozalia Gembalczyk
13.oo Ślub: Kopeć Sebastian - Modzelewska Natalia
17.oo 1/+Eryk Kabik, 2 rocznica śmierci
2/+Rafał i Salomea Sobik, syn Stefan, zięć Piotr (Rasz)
Piątek – 26.10.2018r.

7.oo 1/
17.oo Msza św. wspólna:
+Stefan Ciszewski, na pamiątkę urodzin, syn Adam,
rodzice Anna i Stanisław
+Zdzisław Tartanus, Kazimierz Tartanus, żona Helena, Regina Matuszczyk, Alicja Wenus, mąż Tadeusz
+Józef Sobik, żona Franciszka, syn Stefan, synowa
Janina (Bog)
+Wincenty Szczypka, rodzice z obu stron (Bog)
+Franciszek Sobik, żona Anastazja, syn Hubert,
rodzice (Got)
+Augustyn Wajnoch, żona Marta, dziadków z obu
stron, wnuczka Marzena (Got)
+Alojzy Piecha, żona Helena, syn Stanisław, Paweł
Kwoka, żona Agnieszka, Klemens Piecha, żona Anna, pokrewieństwo
+Albina Sobik, 2 mężów: Emil i Konstanty, rodzice
z obu stron, pokrewieństwo, zmarłych z ulicy Szybowcowej
+Marta Oleś, na pamiątkę urodzin, mąż Gerard, zięć
Ignacy, rodzice
+Józef Wawrzyńczyk, rodzice z obu stron, synowa
Joanna, Bronisława Nowrot, mąż Alojzy
+Maria i Adam Cyroń, rodzice, Józef Sobik, Małgorzata i Gerard Maciejczyk, Bronisława Tkocz
+Józef Sobik, żona Franciszka, syn Stefan, Synowa
Janina
+Mathias Błażewicz, o radość życia wiecznego
+Konstanty i Elżbieta Kornas, synowie Bernard i
Herbert, pokrewieństwo: Kornas, Balcar i Gorzawski
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+Jan i Weronika Cyran, brat Ludwik, synowie Stanisław
i Władysław, córka Bronisława
+Gertruda Mędrala
+Eryk Kabik, synowa Elżbieta
+Elżbieta i Stefan Stafarczyk, za zmarłych z rodzin: Stafarczyk i Gąszczyk
+Gertruda Reselski, mąż Czesław, córka Dorota Stisz, wnuk
Jan (Rasz)
+Eugeniusz Wuzik, 20 rocznica śmierci
+Janina i Władysław Ruś, rodzice z obu stron, teść Józef,
żona Maria, zięć Rudolf (Bog)
+Marta Kula, mąż Alojzy, Renata Klimek, mąż Jerzy, Czesław Kula, Berta Steblok, mąż Jan, syn Antoni, wnuczka
Danuta Wróbel (Rasz)
+Emil Zimonczyk, żona Maria, syn Paweł
+Tadeusz Korduła, 14 rocznica śmierci, żona Maria, rodzice
+Emilia Grzegierzec, mąż Jakub, Helena i Jan Kolarczyk
+Józef Naczyński (Bog)
+Reinhold Kolęda, rodzice z obu stron
+Marta Konsek, mąż Wilhelm, syn Ryszard
+Jadwiga Buchalik, mąż Jan, syn Roman, Anna Konsek,
mąż Antoni, 3 synów, synowa Amalia
+Jadwiga Gatnar, mąż Paweł, rodzice z obu stron (Bog)
+Jan Niebrzydowski, rodzice z obu stron, dusze w czyśćcu
cierpiące
+Tadeusz Kusz, rodzice Jan i Maria
+Adelajda Hulim, mąż Paweł (Got)
+Emil Niesłańczyk, 2 żony, 2 synów, synowa Felicja (Got)
+Maksymilian Żelawski, żona Gertruda (Got)
+Adam Torebko, rodzice z obu stron, Czesław Szulik
+Stanisław Szymik, żona Maria, syn Jan Rasz
+Rajmund Marcol, Rajmund Konsek, Alojzy Marcol, żona
Berta, syn Eryk, Henryk Żołądkiewicz, żona Zofia, syn
Grzegorz
+Halina Kuczera, od siostry Heleny z rodziną
+Karol Marczyk, żona Zofia, syn Alojzy
+Jan Piełka, syn Mieczysław, Stanisław Kuśka, żona Maria,
Wojciech Szewczyk
+Aniela Macionczyk, 2 mężów
+Aniela i Rudolf Klesel, córka Felicyta Kafka (Got)
+Ryszard Rajzer, 4 rocznica śmierci
+Helena i Hieronim Sobik, na pamiątkę urodzin, rodzice,
2 siostry, 2 braci, synowe, Antoni Piecha, żona Franciszka,
syn Serafin, Gertruda Piecha, syn Ludwik, synowa Aniela,
pokrewieństwo Sobikowe, Piechowe, Klugrowe, Adamczykowe, za zmarłych pracowników Przedszkola 22 w Rybniku
– Gotartowicach
+Anna i Paweł Pierchała, syn Henryk, Henryk Kusiak, Antoni
i Bronisława Koszałka, syn Bronisław, siostra Szczepana
+Alojzy i Różą Marczyk, rodzice z obu stron, Anna i Alfred
Marczyk, Otylia i Jan Podleśny
+Konstanty Szymura, żona Bronisława, synowie Jan i Henryk, Stanisław i Maria Kuśka, syn Gerard
+Maria Kaletka, na pamiątkę urodzin, rodzice
+Alojzy Piecha w rocznicę urodzin, żona Helena, syn Stanisław, pokrewieństwo z obu stron
+Regina i Jan Wycisło, 2 córki, dusze w czyśćcu cierpiące
+Stanisław Duda, rodzice z obu stron
+Erwin Klimek, Waleska i Robert Dziwoki
+Aniela Ochojska, mąż Hubert, rodzice, synowa Eugenia
+Gertruda Żelawska, mąż Maksymilian, rodzice
+Otylia Dziwoki, rodzice, Marta i Emil Pawlas
+Eufrozyna i Józef Sobik

+Marta i Józef Dziwoki, córka Krystyna
+Bronisława Botek, Stanisław Gamoń
+Jadwiga i Aleksander Jaśkiewicz
+Rafał Izieniecki, 30-ty dzień po śmierci
+Alojzy Kuśka
Sobota – 27.10.2018r.
7.oo

1/+Edward Pawlik, na pamiątkę urodzin
2/+Gertruda Baran 8 rocznica śmierci
14.oo Ślub: Piwowarczyk Paweł - Wasiniewska Magdalena
17.oo 1/+Stanisław Łepek (Bog)
2/+Krystian Dziurok (Bog)
3/Apostolat
Niedziela – 28.10.2018 r.
UROCZYSTOŚĆ
ROCZNICY POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA WŁASNEGO
7.oo
8.3o
10.oo

11.3o

16.oo
20.3o

1/+Roman Orszulik (Bog)
2/+Stanisław Kobus, 1 rocznica śmierci
1/+Elżbieta Sobik, na pamiątkę urodzin (Got)
2/+Janina Dziwoki, 1 rocznica śmierci
1/Do Opatrzności Bożej z okazji 18 rocznicy urodzin
Wiktorii Wawrzaszek, z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze, od rodziców i brata
1/Do NSPJ i Matki Boskiej Trzykroć Przedziwnej z
okazji 40 rocznicy ślubu Wiesławy i Grzegorza Piecha, z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o
dalsze oraz o błogosławieństwo Boże dla dzieci z rodzinami. TD
Po Mszy św. Chrzest: Kornelia Stronczek
1/+Serafin Sobik (Got)
2/+Aniela Korduła, rodzice z obu stron, dziadkowie
1/+Aniela Kania, 30-ty dzień po śmierci
Poniedziałek – 29.10.2018r.

7.oo

1/+Jan Kipniok, 9 rocznica śmierci
2/+Władysław Pławecki, od rodziny Kociołków z
Bochni
17.oo 1/+Krystyna Kempny, brat Roman, rodzice (Bog)
2/+Zofia Gołofit, mąż Edward, córka Elżbieta, Marian Kaczmarczyk, rodzice z obu stron (Bog)
Wtorek – 30.10.2018r.

ŚWIĘTO ROCZNICY
POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA KATEDRALNEGO
W KATOWICACH

7.oo 1/+Henryk Fojt, 4 rocznica śmierci (Bog)
17.oo 1/+Alojzy Gorol, na pamiątkę urodzin (Got)
2/+Bernard Frystacki
Środa – 31.10.2018r.
7.oo

1/+Ks. Józef Zuber
2/+Władysław Pławecki, od kuzynki Katarzyny
Dziedzic z Kamionki Małej z rodziną
17.oo 1/+Józef i Gertruda Piontek, zaginiona córka Helena
(Bog)
2/+Eugenia Zimończyk, 4 rocznica śmierci, mąż Gerard
3/+Mathias Błażewicz, 10 rocznica śmierci, o radość
życia wiecznego (Bog)
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Czwartek – 01.11.2018r.

UROCZYSTOŚĆ
WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

7.oo

8.3o
10.oo
11.3o
16.oo
20.3o

1/ Na cześć Chrystusa Najwyższego Arcykapłana za
wszystkich biskupów, kapłanów, kleryków, zgromadzenia zakonne oraz nowe powołania kapłańskie
i zakonne - zamawiają Boguszowice
2/Msza św. w intencji ofiarodawców z Gotartowic
1/
1/+Piotr Kuśpiel, od żony Zofii z rodziną
1/+Adelajda Hulim, 1 rocznica śmierci
1/
1/

Wtorek – 06.11.2018r.
7.oo 1/
17.oo 1/+Jan Szulik, w rocznicę śmierci, rodzice z obu
stron (Kop)
2/+Benedykt Winkler (Bog)
Środa – 07.11.2018r.
7.oo

1/+Władysław Pławecki, od kuzynki Anny Liptak z
Żmiącej z rodziną
17.oo 1/+Stanisław Łepek, 4 rocznica śmierci (Bog)
2/+Alfred Piecha, (Bog) rodzice Barbara i Teodor
Piecha

Piątek – 02.11.2018r.

WSPOMNIENIE
WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH

7.oo

1/ Wynagrodzenie NSPJ za grzechy swoje i całego
świata, w intencji kapłanów naszej parafii oraz
członków Straży Honorowej NSPJ
2/+Bolesław Oleś, na pamiątkę urodzin
10.oo 1/+Jan Masłowski , Paweł i Wanda Gorlej
2/+Marian Mirosław Pajdo, od rodziny z Siekierna:
Pajdów, Synowców, Szafrańców, ojciec Marian
15.3o 1/+Halina Kuczera, Zygfryd Gąsior
17.oo 1/W intencji czcicieli NSPJ i rodzin wielodzietnych
2/+Eryk Szymik, rodzice z obu stron
Sobota – 03.11.2018r.
1/ Wynagrodzenie Niepokalanemu sercu NMP za
grzechy swoje i całego świata, za parafian
15.45 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 18 rocznicy urodzin
Oliwii Osiak, z podziękowaniem za otrzymane łaski
z prośbą o dalsze oraz o dary Ducha św. na dorosłe
życie
Po Mszy św. błogosławieństwo rocznego dziecka:
Hanna Kokoszek
17.oo 1/+Alina Podleśny Małeszczyk
2/+Leon Matuszczyk, 2 rocznica śmierci, rodzice
Emil i Anna, Franciszek Smołka, żona Maria (Bog)
3/+Bożena Mura

Czwartek – 08.11.2018r.
7.oo 1/
17.oo 1/+Barbara Cichy, Maria i Eryk Zimonczyk, Roman
Orszulik (Bog)
2/+Wiktor Karwot, w rocznicę śmierci (Bog)
Piątek – 09.11.2018r.

ŚWIĘTO ROCZNICY
POŚWIĘCENIA BAZYLIKI LATERAŃSKIEJ

7.oo 1/+Helena Stajer, Róża Motyka, mąż Gerard (Bog)
17.oo 1/+Nikodem Hyła, żona Elżbieta, syn Jan, za zmarłych z pokrewieństwa
2/+Marta Tworuszka, w rocznicę śmierci, mąż Alojzy, zięć Leon i Józef, pokrewieństwo (Bog)
Sobota – 10.11.2018r.

7.oo

Niedziela – 04.11.2018 r. XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA
7.oo 1/
8.3o 1/+Kazimiera i Julian Wójcik
10.oo 1/+Joanna Dziwoki, na pamiątkę urodzin (Got)
2/+Roman Pleszewski, w 4 rocznicę śmierci
11.3o 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 50 rocznicy ślubu
Anieli i Krystiana Zimonczyk, z podziękowaniem za
otrzymane łaski z prośbą o dalsze oraz w intencji całej rodziny. TD
16.oo 1/+Pelagia Matuszczyk, 1 rocznica śmierci
2/+Henryk Szymura, 6 rocznica śmierci
20.3o 1/+Andrzej Dudek, 4 rocznica śmierci i na pamiątkę
urodzin
Poniedziałek – 05.11.2018r.
7.oo

1/+Stanisław Lubszczyk, 9 rocznica śmierci, żona
Aniela, Berta Gąsiorkiewicz, 6 rocznica śmierci, mąż
Wiesław, Urszula Gąsiorkiewicz, rodzice
2/+Władysław Pławecki, od szwagra Krzysztofa z
rodziną
17.oo 1/+Kazimierz Ulrich
2/+Aleksander Szotek, żona Anna, syn Antoni, zięć
Ryszard Buchalik (Bog)

Wspomnienie św. Leona
Wielkiego, pap. i dK

7.oo 1/+Dariusz Kaczor, 1 rocznica śmierci
13.oo Ślub: Kustra Piotr - Zwierzyńska Paulina
14.3o 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 60 rocznicy urodzin
Mieczysława Machowskiego, z podziękowaniem za
otrzymane łaski z prośbą o dalsze. TD
17.oo 1/+Jan Pawliczek, teściowa Monika Chrószcz, mąż
Izydor (Rasz)
2/+Łucja i Antoni Rojek, Agata i Józef Krosny (Bog)
3/+Aniela i Alojzy Oleś
Niedziela – 11.11.2018 r. XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA
7.oo
8.3o

10.oo
11.3o

13.oo

16.oo
20.3o

1/
1/+Benedykt Liszka, na pamiątkę urodzin, Antoni
i Julianna Liszka, rodzice (Bog)
2/+Ludwik Marcisz, 9 rocznica śmierci, żona Dorota,
syn Andrzej (Rasz)
1/Msza św. w intencji Ojczyzny
1/+Jerzy Jurczyk, w rocznicę śmierci, Maria Przeliorz, 2 mężów
2/+Ryszard Zieliński, wnuk Dawid (Got)
14.oo 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 75 rocznicy
urodzin Wilhelma Zimnol, z podziękowaniem za
otrzymane łaski z prośbą o dalsze. TD
1/+Leon Urbanek, 3 rocznica śmierci (Bog)
2/+Serafin Babilas
1/
Poniedziałek – 12.11.2018r.

Wspomnienie
św. Jozafata, bp. i męcz.

7.oo 1/
17.oo 1/+Franciszka i Ludwik Budny, Róża i Jan Korduła,
zmarłych z rodzin Budny, Korduła
2/+Maria i Paweł Wodniok, syn Jan (Bog)
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2/+Emilia Lampert, mąż Wiktor, syn Erwin (Bog)

Wtorek – 13.11.2018r.

Wspomnienie świętych
Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna,
pierwszych męcz. Polski

7.oo 1/+Leon Kaczmarczyk, 30 rocznica śmierci (Got)
17.oo 1/+Stanisław Mandel (Bog)
2/+Anna i Franciszek Musioł (Bog)
Środa – 14.11.2018r.
7.oo

1/+Zygfryd Konsek, Ryszard Szewczyk, Antoni
Bernacki, Józef Kaczmarczyk, pokrewieństwo
17.oo 1/+Wilhelm Karwot, żona Waleska (Bog)
2/+Eryk Przeliorz, żona Elfryda
Czwartek - 15.11.2018r.
7.oo

1/+Jan Przeliorz, żona Maria, Emil Szopa, 2 żony,
syn Leon, Stanisław Goworowski, żona Marianna
(Got)
17.oo 1/+Emil Romański, żona Bronisława (Bog)
2/+Krystyna Kuczera
Piątek - 16.11.2018r.

1/Różaniec
2/+Jan Sobik, 2 rocznica (Bog)
17.oo 1/+Alojzy Sobik, żona Janina, Leon Sobik, Franciszek i Helena Lubszczyk, Alojzy i Anna Sobik (Bog)
2/+Leopold i Albina Sobik, Marta i Jan Dziurok (Bog)

Wtorek - 20.11.2018r.
7.oo

1/+Wilhelm i Helena Kuczera, córka Róża, Józef
i Emilia Berger, córka Janina, synowie Jerzy, Stanisław i Józef (Bog)
17.oo 1/+Józef Wielgocki, 7 rocznica śmierci (Bog)
2/+Gertruda Kuczera
Środa - 21.11.2018r. Wspomnienie Ofiarowania NMP

7.oo

1/+Emil Kuśka
2/+Stanisław Szymański, na pamiątkę urodzin
17.oo 1/+Alfons Sojka, żona Maria, rodzice (Got)
2/+Ernest Konsek, 3 żony, rodzice, rodzeństwo
Czwartek - 22.11.2018r. Wspomnienie św. Cecylii,
dz. i męcz.

7.oo

1/+Edward Skałbania, żona Regina, Piotr Niesporek,
(Got)
17.oo 1/+Józef Gawliczek, żona Anna, Jan Wencka (Bog)
2/+Stanisław Buchalik, na pamiątkę urodzin (Got)

7.oo

Sobota - 17.11.2018r.

Wspomnienie św. Elżbiety
Węgierskiej, zak.

7.oo

1/+Stanisław Zimonczyk, rodzice z obu stron, Anna,
Gabriela i Antoni Stebel, pokrewieństwo, Hildegarda
Syrek (Bog)
17.oo 1/+Czesław Dombek, rodzice, Stanisław Dombek (Got)
2/+Henryk Potyrcha, 5 rocznica śmierci, rodzice Łucja i Józef, teściowie Marianna i Stanisław Mizgała,
córka Elżbieta, syn Józef (Bog)
3/+Eugeniusz Oleś, 1 rocznica śmierci (Rasz)
Niedziela - 18.11.2018r. XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA
7.oo

8.3o

10.oo
11.3o
14.15
16.oo
20.3o

1/Do Opatrzności Bożej i NSPJ z okazji 50 rocznicy
ślubu Stanisława i Genowefy Buchalik oraz w intencji synów z rodzinami, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze. TD
2/+Roman i Małgorzata Zimonczyk, Franciszek
i Maria Buchalik, dziadków
1/Przez wstawiennictwo św. Tarsycjusza o Boże
błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Matki Boskiej, z
podziękowaniem za otrzymane łaski w intencji Tobiasa Nowak, od rodziców chrzestnych
1/+Józef Lebioda, w rocznicę śmierci
2/+Tomasz Wasiniewski, na pamiątkę urodzin
1/+Ernest Kozielski, 4 rocznica śmierci
2/+Natalia Sasuła, 1 rocznica śmierci
1/Chrzty i roczki:
1/+Leon Cofalik, 2 rocznica śmierci (Bog)
2/+Józef Potyra
1/
Poniedziałek - 19.11.2018r.

7.oo

1/+Elżbieta Konsek, mąż Roman(Bog)
2/+Roman Kania, 3 rocznica śmierci
17.oo 1/+Marta Motyka, mąż Józef, córka Krystyna, synowa Olga (Bog)

Wspomnienie św. Rafała
Kalinowskiego, prezb.

Piątek - 23.11.2018r.
7.oo

1/+Maria Oleś, mąż Franciszek, Józef Klejnot, żona
Franciszka, rodzice z obu stron (Got)
2/Podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o dalsze dla Jolanty Toczek i synów z rodzinami, a dla
bliskich zmarłych o radość życia wiecznego
17.oo 1/Msza św. wspólna:
+Alojzy Gembalczyk, żony Krystyna i Eufemia,
Henryk Szymura, rodzice (Bog)
+Elżbieta Fojcik, rodzice Wiktoria i Wilhelm
+Gabriela Piechaczek, Maria Piechaczek
+Paweł Matuszczyk
+Monika Rojek, mąż Alojzy, synowie Paweł
i Edward, synowa Łucja, rodzice z obu stron (Got)
+Łucja Śmiatek, mąż Henryk, Zofia Garbocz mąż Jan,
Walter Matuszczyk, Bronisława Janowicz, mąż Zygmunt, zmarłych z rodzin: Śmiatek, Garbocz, Waliczek,
Gorus, Figas, dusze w czyśćcu cierpiące (Bog)
+Stanisław Sulka, rodzice z obu stron
+Krystyna Płaczek, mąż Franciszek, rodzice z obu
stron
+Kunegunda Szymura, mąż Franciszek, syn Kazimierz, rodzice
+Irena Grobelny
+Gerard Oleś, 19 rocznica śmierci, Zona Marta, zięć
Ignacy, rodzice
+Józef Partyński, rodzice: Stanisław i Aniela, Augustyn Rojek, żona Albina
+Gertruda Emrych, Mąż Teodor
+Leopold Skiba, żona Regina, rodzice z obu stron,
zięciowie Oskar i Ernest, za zmarłych z pokrewieństwa, dusze w czyśćcu cierpiące
+Alfred Przeliorz, rodzice, Maria Zniszczoł, mąż Ernest, na pamiątkę urodzin
+Marian Buchalik, na pamiątkę urodzin
+Gertruda Mędrala
+Eryk Kabik, zmarłych rodziców, rodzeństwo
+Zygmunt Konsek, w rocznicę śmierci (Got)
+Anna Zieleźny, rodzice, Maria i Henryk Zieleźny,
(Got)
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+Antoni Kołodziejczyk, na pamiątkę urodzin (Kamień)
+Paweł Gajer, żona Marta, 2 córki, 3 zięciów, syn
Józef, żona Anna, Bolesław Maćczak, żona Wacława, syn Wiesław, żona Maria, Leokadia Wróbel, mąż
Tadeusz
+Paweł i Matylda Grzesica
+Emil Pyszny, Albertyna i Franciszek Henich, synowa Elżbieta (Got)
+Janina Buchalik, rodzice z obu stron (Bog)
+Jan Goraus (Rasz)
+Ernest Kolenda, rodzice z obu stron (Bog)
+Zofia Marczyk, mąż Karol, syn Alojzy
+Hieronim i Helena Sobik, rodzice, Franciszka Piecha, mąż Antoni, syn Serafin, Gertruda Piecha, syn
Ludwik, synowa Aniela, Eufemia i Filip Sobik, 2 siostry, 2 braci, synowe, Łucja i Paweł Adamczyk, pokrewieństwo: Sobikowe, Piechowe, Klugrowe
+Helena Piekut
+Anna Michalska
+Halina Piekut
+Maria Widryński, mąż Franciszek, Regina i Józef
Nalepa
+Paweł Hulim, żona Adelajda (Got)
+Maria i Henryk Langocz (Got)
+Cecylia Juraszczyk, mąż Bronisław
+Wiktor Buchalik, żona Natalia, wnuczka Wioleta
Sidzińska
+Kunegunda Sobik, mąż Joachim, Agnieszka Stabik,
mąż Józef, Andrzej Sobik
Sobota - 24.11.2018r.

Wspomnienie świętych
męczenników Andrzeja Dung-Lac, prezb. i Tow.

1/+Jan Gołębiowski, żona Jadwiga, córka Maria, syn
Edward, Gertruda Weinert
17.oo 1/+Serafin Król (Bog)
2/+Maria Kula,19 rocznica śmierci, Alojzy Macionczyk, żona Antonina (Bog)
3/+Krystyna Olszewska od wszystkich pracowników
SP 36 w Boguszowicach

Poniedziałek - 26.11.2018r.
7.oo 1/+Łucja Adamczyk
17.oo 1/+Józef Kuczera, rodzice z obu stron (Got)
2/+Alojzy i Elżbieta Pawela, 4 rocznica śmierci i na
pamiątkę urodzin, syn Józef, rodzice z obu stron
Wtorek - 27.11.2018r.
7.oo 1/+Mirosław Kirkuć
17.oo 1/Apostolat
2/+Józef Stoszko, żona Aniela, córka Maria, zięć
Zygmunt (Bog)
Środa - 28.11.2018r.
7.oo 1/
17.oo 1/+Kazimierz i Bronisława Benisz, syn Bernard
2/+Anna Szymura, 2 mężów (Got)
Czwartek - 29.11.2018r.
7.oo 1/
17.oo 1/+Edeltrauda Krawczyk (Got)
Piątek - 30.11.2018r.

7.oo 1/
17.oo 1/+Franciszek Korduła, na pamiątkę urodzin (Bog)
Sobota - 01.12.2018r.
7.oo

1/+Celestyna Mieszczak, 10 rocznica śmierci, mąż
Eugeniusz
17.oo 1+Erwin Woryna, w rocznicę śmierci, żona Anna
(Got)
2/+Maria Matuszek, w rocznicę urodzin

7.oo

7.oo
8.3o

10.oo

11.3o
14.oo

16.oo

20.3o

ŚWIĘTO ŚW. ANDRZEJA,
APOSTOŁA

Niedziela - 02.12.2018r.
7.oo
8.3o
10.oo

Niedziela - 25.11.2018r.

UROCZYSTOŚĆ
JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA

11.3o

1/+Hildegarda Mazur, 1 rocznica śmierci
1/+Helena Stajer
2/Do Opatrzności Bożej z okazji 80 rocznicy urodzin
Rozalii Sudackiej, z podziękowaniem za otrzymane
łaski z prośbą o dalsze. TD
1/+Joanna Dziwoki, 2 rocznica śmierci (Got)
2/+Alojzy Kuśka, 1 rocznica śmierci
Po Mszy św. chrzest: Szymon Lemański
1/Msza św. w intencji rocznego dziecka Ignacy
Gembalczyk
1/Do Opatrzności Bożej z okazji 50 rocznicy ślubu
Felicji i Jana Marcinek z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze oraz o Boże błogosławieństwo dla córek z rodzinami. TD
1/+Zygfryd Gąsior, rodzice, Marta i Wilhelm
2/Do Opatrzności Bożej w podziękowaniu za łaski
spływające z Serca Jezusa przez ręce Maryi na rodzinę oraz z okazji urodzin Józefa i Marii Koszałka
i w rocznicę przystąpienia do SH Marii
1/

13.oo

16.oo

20.3o

I NIEDZIELA ADWENTU

1/
1/+Maksymilian Szymura, rodzice z obu stron (Rasz)
2/+Jerzy Sodzawiczny, 1 rocznica śmierci
1/+Waleska Zieleźny, syn Justyn (Got)
2/+ Wincenty Palarz, 7 rocznica śmierci, Franciszek
Palarz, żona Anna, Jan Adamczyk, żona Maria (Bog)
1/+Józef Palarz w rocznicę śmierci
2/+Kornelia Sikora w rocznicę śmierci
1/Do Opatrzności Bożej z okazji 75 rocznicy urodzin
Werner Kaplik z podziękowaniem za otrzymane łaski
z prośbą o dalsze oraz o zdrowie dla całej rodziny. TD
1/+Zdzisław Stępień, 4 rocznica śmierci, Edward
Kucharski, 5 rocznica śmierci (Got)
2/+Emil Sobik, żona Matylda, Zygfryd Gąsior, Jan
Kąsek
1/
Poniedziałek - 03.12.2018r.

Wspomnienie
św. Franciszka Ksawerego prezb.

6.3o 1/
17.oo 1/+Aleksandra Wronka, 7 rocznica śmierci (Bog)
Wtorek - 04.12.2018r. Wspomnienie św. Barbary,
dz. i męcz., patronki archidiecezji

6.3o

1/+Józefa i Barbara Mularczyk, Henryk, Stanisław,
Urszula Mularczyk, Tadeusz Krajza, Ryszard Szerech
9.oo 1/Msza św. w intencji Górników
17.oo 1/+Tadeusz Karwot, rodzice z obu stron
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Środa - 05.12.2018r.
1/Do Miłosierdzia Bożego o radość życia wiecznego
w intencji Kazimierza Słapa, w 11 rocznicę śmierci
17.oo 1/+Jadwiga i Antoni Karwot (Bog)
2/+Leon Sobik, 2 rocznica śmierci

Kronika parafialna

6.3o

Czwartek - 06.12.2018r.
6.3o

1/ Na cześć Chrystusa Najwyższego Arcykapłana za
wszystkich biskupów, kapłanów, kleryków, zgromadzenia zakonne oraz nowe powołania kapłańskie
i zakonne - zamawia Kopalnia
2/+Lidia Karwot, 15 rocznica śmierci, mąż Wiktor,
syn Stefan
17.oo 1/+Alojzy Szczotka, żona Dorota (Bog)
Piątek - 07.12.2018r.

Wspomnienie
św. Ambrożego, bpa i dK

6.3o

1/+Bertold Karwot, na pamiątkę urodzin
2/+Czesław Pietrzak, na pamiątkę urodzin
17.oo 1/ Wynagrodzenie NSPJ za grzechy swoje i całego
świata, w intencji kapłanów naszej parafii oraz
członków Straży Honorowej NSPJ
2/+Marta Kula, mąż Paweł (Bog)
Sobota - 08.12.2018r.

UROCZYSTOŚĆ
NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP

6.3o

1/ Wynagrodzenie Niepokalanemu sercu NMP za
grzechy swoje i całego świata, za parafian
10.oo 1/+Władysław Janawa, żona Eugenia, 15 rocznica
śmierci
2/Msza św. w intencji Różańca Rodziców za dzieci
15.3o 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 80 rocznicy urodzin
Mariana Liszki z Boguszowic z podziękowaniem za
otrzymane łaski z prośbą o dalsze. TD
17.oo 1/+Bolesław i Łucja Dronszczyk
2/Msza św. w intencji Dzieci Maryi z okazji święta
patronackiego i w intencji ich rodziców
Niedziela 09.12.2018.r.
7.oo
8.3o

10.oo
11.3o
12.3o

16.oo
20.3o

II NIEDZIELA ADWENTU

1/Świecka Rodzina Franciszkańska – urodziny
1/+Łucja i Emil Babilas, syn Walenty, Anna i Stefan
Dyczka, córka Urszula (Got)
2/+Gertruda Mędrala, 1 rocznica śmierci
1/+Cecylia Gorecka, 17 rocznica śmierci (Bog)
2/+Stefan Przeliorz, 1 rocznica śmierci
1/+Kornelia Wita, mąż Leon
2/+Felicja Szymura, 1 rocznica śmierci
1/Do Opatrzności Bożej z okazji 30 rocznicy urodzin
Adama Sobika oraz w intencji rocznej córeczki Marysi, z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą
o dalsze. TD
1/+Andrzej Papierok, 4 rocznica śmierci
2/+Ryta i Paweł Sadanowicz, w rocznicę śmierci
1/

Przygotowały panie: Teresa Szymczak i Kornelia Mokry

Chrzty:
Łukasz Szymura, Ignacy Zimoląg, Hanna Muras, Marta
Potrawa, Stanisław Wiak, Sandra Polewko, Tymoteusz
Bober, Katarzyna Długosz, Szymon Leszczyński, Wiktor
Molenda, Klara Hein, Julia Kotyczka, Joanna Kosek, Maksime Lenik, Sara Krawuczke, Agata Pelczar, Marcel Kowalski, Maja Nastulla, Agata Michalak, Karolina Mrozek, Maja
Piecha, Dominik Jochimski, Kacper Szpot, Maja Winiarska,
Milena Gruszka, Tymon Grabowski, Alicja Tlołka, Kuba
Gogolin, Lilianna Jurczyk, Alicja Szymura, Oliwia Górecka,
Adam Misala, Wojciech Jasiak, Marceli Szydłowski, Pola
Koczy
Śluby:
Piwowar Piotr - Markiton Joanna
Zygmund Tomasz - Zimonczyk Dorota
Szymura Michał - Szymura zd. Dombek Justyna
Duda Dariusz - Pyżalska Joanna
Gorzyński Jarosław - Kołpaczewska Angelika
Wojasiński Dariusz - Treścińska zd. Mika Patrycja
Hamros Mateusz - Kuśka Agnieszka
Burda Jakub - Burda zd. Zeien Ina
Kallus Adrian - Krzyształa Martyna
Rzepka Sebastian - Suliga Patrycja
Zgraj Aleksander - Araszczuk Anna
Lewna Łukasz - Plener Ewelina
Szymura Mateusz - Sobik Jolanta
Piecha Grzegorz - Karwot Patrycja
Terebiński Krzysztof - Ciszewska Dominika
Puda Michał - Koś Sonia
Mitko Mateusz - Gembalczyk Martyna
Pawliczek Patryk - Molenda Patrycja
Waligóra Sylwester - Siwiaszczyk Wiktoria
Koziołek Marcin - Jakubczyk Katarzyna
Dyczkowski Karol - Dyczkowski zd. Kula Sandra
Podsiadło Włodzimierz - Chylińska Agnieszka
Kuśka Dawid - Sładczyk Klaudia
Ferens Mateusz - Piontek Agata
Szulik Marcin - Gabryś Martyna
Klepek Łukasz - Ślusarz Karolina
Wieczorek Daniel - Cichocka Karolina
Pogrzeby:
Skiba Mirosław
Szweda Eugeniusz
Smołka Roman
Mularczyk Józefa
Wójcik Kazimiera
Kolarski Franciszek
Kowalczyk Adam
Frelich Piotr
Romański Piotr
Kluger Maria
Chomiuk Zdzisław
Ankiewicz Mirosław
Pajdo Marian
Hulin Jacek
Smyczek Ryszard

13.01.1971r. – 09.06.2018r.
04.07.1939r. – 07.07.2018r.
02.04,1941r. – 16.07.2018r.
10.02.1963r. – 19.07.2018r.
17.09.1950r. – 21.07.2018r.
05.06.1935r. – 23.07.2018r.
15.07.1939r. – 28.07.2018r.
17.04.1995r. – 29.07.2018r.
27.11.1954r. – 01.08.2018r.
12.12.1949r. – 02.08.2018r.
07.04.1942r. – 05.08.2018r.
28.11.1988r. – 08.08.2018r.
19.09.1964r. – 20.08.2018r.
02.02.1980r. – 24.08.2018r.
01.10.1932r. – 28.08.2018r.
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Pawelska Regina
Szatka Augustyn
Klimsa Zuzanna
Olszewska Krystyna
Pławecki Władysław
Izienicki Rafał
Kania Aniela

24.09.1929r. – 28.08.2018r.
17.12.1930r. – 11.09.2018r.
14.11.1941r. – 10.09.2018r.
22.10.1958r. – 11.09.2018r.
07.06.1956r. – 21.09.2018r.
26.10.1978r. – 12.09.2018r.
30.03.1950r. – 23.09.2018r.

Informator parafialny
Msze św.
w niedziele: 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 16.00, 20.30
w święta nie uznawane przez państwo: 7.00, 10.00, 15.30,
17.00
Kancelaria parafialna
poniedziałek i piątek: 8.00 – 12.00 i 16.00 – 18.00
wtorek i czwartek: 8.00 – 12.00
środa: 16.00-18.00

Przygotowały panie: Teresa Szymczak i Kornelia Mokry
Protokoły przedślubne

PAPIESKIE INTENCJE
APOSTOLSTWA MODLITWY
Październik
1. Intencje Matki Bożej: o pokój na świecie i nawrócenie
grzeszników.
2. Intencje papieża Franciszka:
-) Intencja ewangelizacyjna: Aby osoby konsekrowane
rozbudziły swój zapał misyjny i były obecne wśród ubogich,
zepchniętych na margines i tych, którzy nie mają głosu.

Listopad
1. Intencje Matki Bożej: o pokój na świecie i nawrócenie
grzeszników.
2. Intencje papieża Franciszka:
-) Intencja powszechna: Aby język serca i dialogu przeważał zawsze nad językiem oręża.

Grudzień
1. Intencje Matki Bożej: o pokój na świecie i nawrócenie
grzeszników.
2. Intencje papieża Franciszka:
-) Intencja powszechna: Aby osoby zaangażowane w posługę przekazu wiary potrafiły znaleźć język właściwy dla
dzisiejszych czasów, w dialogu z kulturami.

Fot. naszawinnica.pl

Terminy Mszy św. w intencji
rodzin z dziećmi przygotowującymi się do I Komunii Św.:

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. 14.15
zgłaszając chrzest w kancelarii przynosimy akt urodzenia
dziecka z USC
rodzicami chrzestnymi mogą być wyłącznie bierzmowani,
wierzący i praktykujący katolicy
nauka przygotowująca do przyjęcia sakramentu chrztu odbywa się w sobotę poprzedzającą tę uroczystość
o godz. 16.00 w domu parafialnym
Sakrament pojednania
okazja do sakramentu pojednania przed Mszą św.
Odwiedziny chorych
chorych z posługą sakramentalną odwiedzamy raz w miesiącu
- zgłoszenia w zakrystii
w sytuacji zagrożenia życia prosimy kapłana o każdej porze
(zgłoszenia na probostwie)
Pogrzeby
zgłaszając pogrzeb przynosimy akt zgonu i kartę do pochowania
zwłok oraz zaświadczenie o przyjętych sakramentach św. (wydaje
kapelan szpitala)
Konto Ochronki i Parafii

BPH PBK S.A. I O/Rybnik
nr: 69 1240 4357 1111 0000 5312 7499

Telefony kontaktowe w sprawie Domu Pogrzebowego:
Pan Hubert Figas: tel. kom. 0511 076 934
Całodobowy Zakład Pogrzebowy STYX:
032- 42 20 361, tel. kom. 0601 530 578

14 październik 2018 r. godz. 13.oo
11 listopad 2018 r. godz. 13.oo
16 grudzień 2018 r. godz. 13.oo
13 styczeń 2019 r. godz. 13.oo
10 marzec 2019 r. godz. 13.oo
7 kwiecień 2019 r. godz. 13.00

Następny numer gazetki „Serce Ewangelii”
ukaże się 2 grudnia 2018 r.
Materiały przeznaczone do druku
w numerze grudniowym proszę przesyłać
w wersji elektronicznej
lub dostarczyć w formie papierowej
najpóźniej do dnia 16 listopada 2018 r.
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Wakacyjny wypoczynek ministrantów
Po pracowitym roku formacyjnym nadszedł moment na zasłużony odpoczynek. Nasi ministranci, jak co
roku udali się pod opieką ks. Tomasza do Białki Tatrzańskiej.
— czytaj str. 14

W kościele parafialnym w Białce Tatrzańskiej

Nad zaporą na Jeziorze Czorsztyńskim

serce ewangelii 32

Rejs po Jeziorze Czorsztyńskim

Na grillu u Państwa Sarnów

W gościnnym domu Państwa Sarnów w Białce
Tatrzańskiej

Rozpoczęcie roku
szkolnego w Zespole
Szkół nr 6
w Boguszowicach
W poniedziałek 3 września Mszą św. sprawowaną przez ks. Proboszcza Krzysztofa
Błotko rozpoczęto nowy rok szkolny w ZS nr 6
w Boguszowicach.

.
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Dożynki 2018
W niedzielę 9 września dziękowaliśmy Panu Bogu za tegoroczne plony. Uroczystą Mszę św. o godz. 14.3o poprzedził
tradycyjny,
kolorowy
korowód
dożynkowy
dzielnic
Gotartowice i Boguszowice.

Tradycyjna korona dożynkowa wykonana
przez członkinie KGW Gotartowice
Przed OSP w Gotartowicach

Festyn dożynkowy
Po Eucharystii o godz. 16.oo na Farskim Ogrodzie rozpoczął się tradycyjny
festyn dożynkowy.

Wymarzona, słoneczna pogoda sprzyjała wspaniałej zabawie

Najmłodsi uczestnicy festynu
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Pokazy sztuk walki podczas festynu

Zabawa trwała do późnego wieczoru

Pielgrzymka do Pszowa
W niedzielę 9 września dość liczna grupa naszych
parafian wraz z ks. Karolem udała się na coroczną,
tradycyjną pieszą pielgrzymkę do Sanktuarium MB
Uśmiechniętej w Pszowie.
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Pielgrzymowanie
Grupy Pielgrzym
W dniach od 13 – 14 sierpnia miała
miejsce czwarta w tym roku pielgrzymka „Grupy Pielgrzym”. Tym
razem nasi parafianie wraz z ks.
Krzysztofem Mikiciukiem udali się do
centralnej Polski zwiedzając po drodze liczne sanktuaria i inne miejsca
kultu znajdujące się w województwie
łódzkim.
— czytaj str. 19

Przed Sanktuarium św. Maksymiliana Marii Kolbe w Pabianicach

Sanktuarium Maryjne w Siedłądkowie
Sanktuarium MB Księżnej Sieradzkiej w Charłupi Małej

85 lat Pani Małgorzaty Karwot
Z tej okazji składamy szanownej Jubilatce najserdeczniejsze
życzenia Bożego błogosławieństwa, pogody ducha oraz miłości
ze strony najbliższych.

Pielgrzymi w muzeum w Opatowie

serce ewangelii 36

Z kącika gospodarczego
Okres wakacyjny to czas nieustannych remontów na naszych obiektach parafialnych.

Nowy gabinet kancelarii adwokackiej na Starej Farze

Zmiana wikarego była okazją do przeprowadzenia niezbędnych remontów w jego mieszkaniu

Renowacja witraża
św. Barbary
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