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PARAFIA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA + BOGUSZOWICE – GOTARTOWICE
ROK XVI + MARZEC 2007 + NR 157

Do I Komunii św. dzieci naszej parafii przystąpią w niedzielę 6 maja podczas Mszy św. o godz. 11.30.

W czwartek 1 marca z rąk ks. biskupa Gerarda Bernackiego 183 osoby przyjęły w naszym kościele sakrament bierzmo-wania.

Parafialne rekolekcje dla uczniów gimnazjów prowadził ks. Ryszard Skowronek, rekolekcje dla dorosłych (25-28 III) - ks. Piotr
Wenzel, zaś ks. Bartosz Zygmunt prowadził bardzo ciekawie rekolekcje dla szkół podstawowych.

11 marca odszedł do wieczności nasz parafianin Jerzy Przeliorz. Był on m.in. założycielem oraz wieloletnim dyrygentem
para-fialnego chóru „Cor Jesu”.

W czwartek 1 marca z rąk ks. biskupa Gerarda Bernackiego 183 osoby przyjęły w naszym kościele sakrament bierzmowania.
Bóg zapłać wszystkim, którzy pomagali w przygotowaniu tegorocznych kandydatów, dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 16,
wszystkim którzy uświetnili naszą uroczystość oraz odpowiedzialnemu za całość ks. Michałowi Lepich.

We wtorkowe popołudnie 27 marca rekolekcje parafialne skierowane były do osób chorych i starszych. Po Mszy św. i koronce do
Matki Boskiej odbyło się spotkanie w domu parafialnym przy kawie. Rekolekcje te prowadził. ks. Piotr Wenzel.
Spotkanie rekolekcyjne w domu parafialnym

Na nadchodzące Święta Zmartwychwstania Pańskiego życzę, by Jezus Chrystus znalazł miejsce
na ciche zmartwychwstanie w sercu każdego z nas. By bez przeszkód mógł królować. Niech
Zmartwychwstały Pan dodaje Wam sił i obdarzy prawdziwą radością.

Serce Ewangelii marzec'2007

2 z 12

Wszystkim parafianom błogosławi
proboszcz ks. K. Błotko
ze współpracownikami

Nadchodzą kolejne Święta Wielkanocne, czy przynoszą nam Nadzieję? Z czym nam się kojarzą?
Z koszyczkiem święconki? Jedzeniem jajek, szynki i innych smakołyków? Laniem wodą nie zawsze
zadowolonych dziewcząt i pań? Jaki jest sens przeżywać je po raz kolejny?
Wielu z nas jest rozczarowanych życiem. Rozczarowanych pracą nie zawsze zgodną z wykształceniem i młodzieńczymi
marzeniami. Rozczarowanych wypłatą nie nagradzającą w pełni poniesionego wysiłku, włożonego czasu i zdrowia.
Rozczarowanych sytuacją polityczną w kraju. Rozczarowanych przeszłością w Kościele. Rozczarowanych niespełnionymi
pragnieniami w małżeństwie? Rozczarowanych dziećmi, które nie spełniają planów i oczekiwań. Rozczarowanych nagłą
chorobą, która burzy plany na przyszłość. Rozczarowanych doznaną krzywdą. Rozczarowanych Bogiem, który stawia wysokie
wymagania i nie wysłuchuje wszystkich próśb. Po co więc po raz kolejny przypominać sobie wydarzenia sprzed prawie 2000
lat, kiedy Jezus Chrystus został wydany na śmierć przez swój naród i ukrzyżowany rękami Rzymian, sprawujących władzę w
podbitym przez siebie państwie Izrael? Uczniowie Pana Jezusa też byli rozczarowani. W drodze do Emaus mówili: „A myśmy
się spodziewali, że On właśnie miał wyzwolić Izraela” [Łk 24,21]. Nie spełniły się ich oczekiwania co do Mesjasza, który miał
wyzwolić Izrael z rąk Rzymian. Wraz ze śmiercią Jezusa umarła nadzieja uczniów. Ich życie runęło w gruzach, plany straciły
sens, czuli się opuszczeni i zagubieni.
Psalm 77
Zatrzymajmy się na chwilę nad słowami Psalmu 77:
Wołałem do Boga o pomoc;
Wołałem do Boga, by mnie usłyszał.
Kiedy byłem w niedoli, szukałem Pana.
W nocy niestrudzenie wyciągałem rękę,
A moja dusza nie chciała przyjąć pocieszenia.
Wspominałem Ciebie Boże i szlochałem;
Rozmyślałem, a duch mój omdlewał.
Nie pozwalałeś mi zamknąć oczu,
Byłem zbyt utrapiony, by mówić.
Rozmyślałem o dawnych dniach,
O latach, które minęły.
Wspominałem pieśni nocą śpiewane.
W sercu i w duchu zastanawiałem się:
„Czyżby Pan odrzucał na zawsze?
Czy nigdy więcej nie okaże już swej życzliwości?
Czy Jego nieustająca miłość przepadła?
Czy Jego obietnice zawiodły na zawsze?
Czy Bóg zapomniał swojego miłosierdzia?
Czy z powodu gniewu stłumił swoje współczucie?”

Potem pomyślałem: „do tego się odwołam:
Do lat pod prawicą Najwyższego”
Będę wspominał dzieła Pana,
Tak, będę wspominał Twoje dawne cuda.
Będę rozmyślał nad Twoimi czynami.
I rozważał Twoje wszechmocne dzieła.
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Twoje drogi, Boże, są święte.
Jakiż bóg jest tak wielki jak nasz Bóg?
Ty jesteś Bogiem, który czyni cuda.
Pokazałeś swoją siłę narodom.
Swoim wszechmocnym ramieniem odkupiłeś swój lud (...).

W wersetach 2-11 autor Psalmu, podobnie jak uczniowie w drodze do Emaus, podobnie jak my, rozżalony pełen wewnętrznego bólu,
rozdarty cierpieniem wylewa swój ból przed Bogiem. W bezsenne noce płacze, jęczy i woła do Boga. W niczym nie znajduje pocieszenia,
usta słabną w bólu i nie mają już sił mówić. W myślach więc zadaje pytania: „Gdzie jesteś Boże kiedy ja Ciebie potrzebuję? Dlaczego
milczysz? Gdzie Twoje miłosierdzie i obietnice”.
Przestawienie zwrotnicy
Druga część tego Psalmu pokazuje, że w sercu autora wydarzyło się coś niezwykłego, gorzki smutek zamienił się w pieśń
uwielbienia. W wielkim bólu autor podjął decyzję: „Będę wspominał dzieła Pana, tak będę wspominał Twoje dawne cuda. Będę
rozmyślał nad Twoimi czynami i rozważał Twoje wszechmocne dzieła”. Postanowił zmienić tor „pociągu” ze swoimi myślami. „Pociąg”
jego myśli biegł ku rozpaczy, autor Psalmu zmienił zwrotnicę i „pociąg myśli” pomknął nowym torem, ku nadziei. Podjął decyzję, że
przestaje się użalać nad sobą, ale zaczyna wspominać o tym co Bóg zrobił w przeszłości. Wspominając zaczyna wyciągać wnioski, że
skoro Bóg w przeszłości dokonywał cudów, objawiał swoją potęgę, ratował z najgorszych sytuacji, to może to czynić zawsze, i dziś, i w
przyszłości. Skoro Bóg był wierny swoim obietnicom w przeszłości, będzie wierny i dzisiaj. Rozczarowani uczniowie idący do Emaus,
pełni ciemnych myśli, zrozpaczeni swoją sytuacją, spotykają zmartwychwstałego Jezusa, ale pogrążeni w swoim smutku nie poznają Go.
Wylewają tylko przed nim swój żal i beznadzieję. A Jezus przestawia „zwrotnicę na torach ich myśli” i zaczyna wspominać: „Zaczynając
od Mojżesza poprzez wszystkich proroków wykładał im, co we wszystkich Pismach odnosiło się do Niego” [Łk 24,27]. Słowa Jezusa
przypominające proroctwa i Boże obietnice, tak poruszyły słuchających go uczniów, że wyznali później: „Czy serce nie pałało w nas, kiedy
rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał?” [Łk 24,32].
Wspomnienia wydarzeń sprzed 2000 lat
Nadchodzą Święta Wielkanocne i poprzedzające je trzy dni Triduum Paschalnego (Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielka Sobota).
Jest to szczególny czas dany nam, aby wspominać to, co dokonało się prawie 2000 lat temu: „W tym przejawia się miłość, że nie my
umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy” [1J 4,10]. Jezus
Chrystus Syn Boga Prawdziwego „istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił
samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi (..), uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci - i
to śmierci krzyżowej” [Flp 2,6-8]. Syn Boży poniósł śmierć aby człowiek mógł żyć: na wieki i „istnieć ku chwale Jego majestatu” [Ef
1,12]. „A Bóg wskrzesił Go, zerwawszy więzy śmierci, gdyż niemożliwe było, aby ona panowała nad Nim” [Dz 2,24]. „Bóg zaś i Pana
wskrzesił i nas również swą mocą wskrzesi z martwych” [1Kor 6,14].
Czy ja w to wierzę ?
To wspaniała nadzieja dla nas umęczonych życiem, bo przecież „nasza ojczyzna jest w niebie. Stamtąd też jako Zbawcy
wyczekujemy Pana naszego Jezusa Chrystusa, który przekształci nasze ciało poniżone, na podobne do swego chwalebnego ciała (...)” [Flp
3,20-21]. Zadajmy sobie pytanie: Czy ja w to wierzę? Czy wierzę w Boga Ojca, Syna Bożego Jezusa Chrystusa i w Ducha Świętego? Czy
wierzę w to co Pan Bóg uczynił przez Jezusa dla mnie? Czy wierzę „w ciała zmartwychwstanie i życie wieczne”?
Jeśli nie wierzysz, to proś Boga o dar wiary, ponieważ „Jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i w sercu swoim
uwierzysz, że Bóg go wskrzesił z martwych - osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a
wyznawanie jej ustami – do zbawienia” [Rz 10,9-10].
Jeśli wierzysz, to w czasie Wielkiego Tygodnia i Świąt Wielkiej Nocy Zmartwychwstania wspominajmy razem wielkie Boże dzieło
naszego odkupienia z więzów śmierci, grzechu i beznadziei. Wspominajmy co Pan Bóg uczynił, aby każdy nasz grzech został przebaczony i
każda wina zmazana, abyśmy mogli doświadczać wewnętrznego Bożego pokoju „który przewyższa wszelki umysł” i aby ten pokój „strzegł
naszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie” [Flp 4,7]. Wspominajmy Bożą Miłość, „bowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego
Jednorodzonego dał, aby każdy kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” [J 3,16]. Wspominajmy Pana Jezusa, który
„przyszedł po to aby owce miały życie i miały je w obfitości” [J 10,10], życie nie byle jakie, życie spełnione, życie pełne Nadziei.
Życzenia
Drodzy Współparafianie na nadchodzące święta życzę Wam i sobie, aby wypełniły się w naszym życiu słowa Św. Pawła
napisane do Rzymian: „A Bóg, dawca nadziei, niech wam udzieli pełni radości i pokoju w wierze, abyście przez moc Ducha
Świętego byli bogaci w nadzieję” [Rz 15,13].
Małgorzata
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„Ołtarze boczne” w naszym kościele - Ołtarz Matki Bożej
To, co najważniejsze w kościele ma charakter duchowy, jest niewidzialne i przyjmowane przez nas
wiarą. To, co widzialne w kościele, a więc wyposażenie i wystrój, powinno współgrać z tym, co
dzieje się w sferze ducha. Tematem tego cyklu artykułów są refleksje przybliżające przesłanie, jakie
niosą ołtarze w naszym kościele parafialnym. W poprzednim artykule rozpoczęliśmy opisywanie
ołtarza poświęconego Matce Bożej. Kontynuując ten temat przyjrzymy się centralnej rzeźbie na tym
ołtarzu reprezentującej postać Maryi.
serce Matki
Rzeźba przedstawia młodą kobietę z rozpostartymi ramionami w geście pokornie zapraszającym ku sobie, stojącą bosymi
stopami na wężu. Jej głowę przykrywa biała chusta, a wokół głowy artysta umieścił złotą aureolę, by nie było wątpliwości, iż
jest to święta niewiasta. Całość figury otaczają złote gwiazdki, być może reprezentujące niezliczoną rzeszę aniołów. Najbardziej
uwypuklonym elementem jest złote serce, z którego wychodzą złote promienie. To niezwykłe serce, ma nam zoobrazować
macierzyńską miłość Matki do Syna, który został jej dany, a który okazał się być „odwiecznym Słowem, które stało się Ciałem”.
Poprzez dziewicę Maryję Bóg dał nam swojego Syna i zareklamował nam Jego Matkę. Wydaje się, iż żadnemu innemu sercu
ludzkiemu, nie została dana tak cudowna łaska, by tak bezpośrednio, tak czule i tak głęboko kochać Pana Jezusa, jak sercu Jego
Matki.
serce mieczem przebite
Gdy myślimy o sercu Maryi przypominają nam się prorocze słowa Symeona, w czasie poświęcania malutkiego Jezuska
Panu Bogu: „Oto ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A
twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu” (Łk2,31-32). Dlatego też Serce Matki Bożej bardzo często
przedstawia się w sztuce w postaci wychodzących z niego promieni i przeszywającego je miecza.
Nie ma żadnego innego imienia w tym świecie, które powodowałoby takie rozdwojenie pomiędzy ludźmi jak imię Jezus
Chrystus. Dzieje się tak dlatego, gdyż stosunek do osoby Jezusa decyduje o duchowym życiu lub śmierci wiecznej. Ewangelia o
Jezusie Chrystusie dotyka serc ludzkich. Jest w niej moc rozdzierająca każde serce, wyjawiająca prawdę o człowieku. Czy jest
on w stanie zapłakać nad sobą, uznać w pokorze dzieło krzyża i zaufać Zbawicielowi jako swojemu Panu i Bogu? Czy też nie jest
on w stanie uznać Bożego Syna, trwając w zatwardziałości swojego serca, w pysze buntu wobec Boga do końca swoich dni na
ziemi? Krzyż Jezusa jest jak miecz przenikający duszę i przynoszący boleść uzdrawiającą lub pogłębiający śmiertelną chorobę
grzechu. Albo skorzystamy z tego, co zrobił dla nas Pan Jezus na krzyżu i przyjmiemy Jego pokój, albo odrzucamy dzieło krzyża
żyjąc w straszliwym oczekiwaniu na Boży sąd.
Nawet gdy już zaufamy Jezusowi, nasze trwanie blisko Jego krzyża boli, gdyż każdy grzech, z którym się rozprawiamy
kosztuje nas. Pan Bóg chce byśmy doświadczyli choćby cząstki Jego krzyża, zanim ostatecznie spotkamy się z Nim w niebie.
Krzyż Pana Jezusa boli, gdyż wymaga od nas zmierzenia się z samym sobą, z przeciwnościami życia, z naszym egoizmem i
zepsutą naturą, ze światem kuszącym nas pożądliwościami oczu, ciała i pychą. A Pan Jezus chce byśmy dążyli pomimo tego do
świętości, na wzór Jego świętości i reagowali na boleść noszonego krzyża, chociażby tak jak Jego Matka. Jej Serce jako
pierwsze, na wiele lat przed Golgotą, zostało głęboko zranione świadomością krzyża swojego Syna i Pana zarazem. Przez cały
okres dzieciństwa, a potem młodości Jezusa żyła z tym ciężkim przeświadczeniem, że z jej ukochanym Synem stanie się coś tak
bolesnego, co przeszyje jej duszę jak miecz. Nie wiemy ile znała szczegółów związanych z czekającym ją cierpieniem, ile z nich
domyślała się, ile poznała z Pism Proroków, ile powiedział jej sam Jezus. Cokolwiek wiedziała, jej życie zostało naznaczone
piętnem krzyża Syna, tak jak i nasze powinno być naznaczone życiem dla Jezusa ukrzyżowanego i z Jezusem zmartwychwstałym.
Gdy chcemy naśladować Pana Jezusa, musimy godnie przyjąć swój krzyż bólów i cierpień związanych nierozłącznie z życiem
ziemskim. Wiemy, że warto, bo On na Krzyżu zapłacił za nasze grzechy najwyższą cenę – śmierci i to męczeńskiej.
słowa w sercu
Gdy pasterze opowiadali o tym, że jej malutki, niedawno narodzony synek, jest Zbawicielem, Mesjaszem i Panem „Maryja
zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu” (Łk 2,19). Ta wzorcowa postawa wobec objawionych jej
Bożych słów, rodzi pytanie o nasz stosunek do Bożego Słowa. Jak reagujemy na usłyszane, bądź przeczytane Słowa Boże? Czy
odnosimy je do siebie osobiście? Czy bierzemy je na poważnie? Czy ufamy im? Czy mamy tendencję je zapamiętywać i strzec w
swojej pamięci tak by miały na nas stały wpływ? Czy rozważamy je by móc je w pełni zrozumieć, a potem zastosować? Czy
Boże Słowa powodują nasze ciągłe nawracanie się czyli zmianę myślenia o Bogu i pełnieniu Jego woli? Czy Boże Słowa
owocują w naszym życiu poprzez dobre uczynki i dojrzałą mowę? Matka Boża od najmłodszych lat poważnie traktowała Boże
Słowo, a przypuszczalnie uczyła się gorliwie wiele jego fragmentów na pamięć. Gdy krewna Elżbieta nazywa ją
„błogosławioną, która uwierzyła”, z jej serca wyszły cudowne słowa uwielbienia Boga „Wielbi dusza moja Pana” (Łk 1,46).
Hymn ten zwany „Magnificat” jest zlepkiem wielu fragmentów z Psalmów, Ksiąg Prorockich, a nawet z Księgi Rodzaju. Jak
trudno nam się modlić do Boga, gdy nasze serca karmimy jedynie światowymi myślami, a rzadko lub prawie wcale Bożym
Słowem. Co w sercu, to i w naszych myślach, a co w myślach to przejawia się w tym co mówimy i robimy. Nie łudźmy się, z
dobrego serca i odnawianego umysłu wydobywa się dobro, a ze złego ... !!!
życzenia z serca

Z okazji nadchodzących świąt Wielkiej Nocy Zmartwychwstania Pańskiego życzę sobie i Wam Drodzy
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Współparafianie, byśmy nie zawstydzili się krzyża Pana Jezusa, odważnie głosząc Ewangelię, nosząc
pokornie swój krzyż i żyjąc Jego Słowem rozważanym i zachowywanym gorliwie w naszych sercach.
Zapraszam na dalszy ciąg rozważań o ołtarzach w następnych numerach „Serca Ewangelii”.
Piotr

1.
2.

Przy opracowywaniu tego artykułu korzystałem z następującej literatury:
Willi Hoffsummer: Leksykon dawnych i nowych symboli. Wydawnictwo Jedność. Kielce 2001.
Dorothea Forstner: Świat symboliki chrześcijańskiej. Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1990.

Msza Wieczerzy Pańskiej sprawowana jest na pamiątkę ustanowienia Eucharystii i Sakramentu kapłaństwa. Tą
Mszą św. rozpoczyna się Święte Triduum Paschalne Męki i Zmartwychwstania Pańskiego, najważniejsze dni całego
roku liturgicznego. Kapłani dziękują Bogu za dar kapłaństwa, w wszyscy ludzie dobrej woli składają im życzenia. W
czasie Mszy św. podczas uroczystego „Chwała” rozbrzmiewają dzwony i dzwonki. Po zakończeniu hymnu milkną, aż
do Wigilii Paschalnej. Po Mszy św. następuje złożenie Najświętszego Sakramentu w bocznym ołtarzu (ciemnicy).
Pamiętaj, miejsce w którym jesteś jest święte. Nie bądź obecny tylko fizycznie, ale przede wszystkim sercem
szukaj Boga.
Panie Jezu błogosław w tym dniu Kapłanom i całek służbie liturgicznej.
Msza św. w Wielki Czwartek rozpoczyna się o godz. 17.00.

Liturgia na cześć Męki Pańskiej. W skupieniu gromadzimy się na sprawowaniu pamiątki męki i śmierci Pana
Naszego Jezusa Chrystusa. Udajemy się przed ołtarz gdzie, po oddaniu czci ołtarzowi przez ukłon, kapłani padają
na twarz. Wszyscy zgromadzeni modlą się w ciszy. Po modlitwie kapana mają miejsce następujące części
liturgiczne:
1.
2.
3.

4.

Liturgia słowa – czytania i psalmy nawiązujące do męki i śmierci Pana Jezusa oraz modlitwa wiernych
obejmująca wszystkich ludzi i cały świat.
Adoracja Krzyża – chcemy uczcić Krzyż, narzędzie śmierci, a zarazem znak zwycięstwa i naszego zbawienia.
Komunia Święta – od Krzyża prowadzi nas liturgia do Komunii św. Pragnie nam przez to powiedzieć, że
między Ofiarą na Krzyżu a Eucharystią istnieje ścisły związek. Komunia św. jest pokarmem, Owocem
zerwanym z Drzewa Krzyża.
Procesja do Grobu Pańskiego – patrzymy na wystawiony w monstrancji Najświętszy Sakrament.

Pragniemy Cię adorować Panie Jezu...
Początek ceremonii Wielkiego Piątku o godz. 17.00.

Dzień ciszy i skupienia. Trwamy przy Grobie Pańskim, gdzie złożono Jezusa zabitego za nasze grzechy. Wiemy i
wierzymy, że trwając w łączności z Chrystusem wraz z Nim zwyciężymy śmierć.

W sobotni wieczór uroczyście obchodzimy Wigilię paschalną Zmartwychwstania Pańskiego.
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1.

Obrzęd światła – poświęcenie ognia i przygotowanie paschału, procesja do kościoła i orędzie wielkanocne
(Exultet).

2.

Liturgia słowa – w czytaniach uobecnione są wielkie dzieła, jakich Bóg od początku dokonywał dla
pierwszego swego ludu. Zawierają one obietnice ważne dla nowego ludu Bożego.

3.

Liturgia chrzcielna – błogosławieństwo wody chrzcielnej (udzielanie chrztu i bierzmowania), odnowienie
przyrzeczeń chrzcielnych.

4.

Liturgia Eucharystyczna – Zmartwychwstały zaprasza wszystkich do Stołu Pańskiego. Przygotował ucztę dla
tych, których odkupił i uświęcił przez swoją śmierć i zmartwychwstanie.

Przez procesję rezurekcyjną uroczyście ogłaszamy, że Jezusa ZMARTWYCHWSTAŁ i ŻYJE – ALLELUJA!!!
Początek Mszy św. Wigilii Paschalnej o godz. 20.00.

Ojcowski dom to istny raj…
Cieszę się, że mogłem poznać i współpracować przez te ostatnie lata z panem Jerzym. Nie jeden z nas słuchając śpiewu
chóru w boguszowickiej świątyni myślami wracał do domu rodzinnego - czyli do tego co piękne, dobre i przepełnione
miłością. Pomimo, że ten ostatni etap Jego życia nacechowany był narastającą chorobą i cierpieniem dał się poznać jako
człowiek o wielkiej kulturze, talencie, ogromnej pasji i bezinteresownym zaangażowaniu w dzieło naszego chóru.
„Ksieże proboszczu - jestem Jurek…” - Tak chciałeś by się do Ciebie zwracano.
Dziękuję Ci więc Jurku za twoje świadectwo wiary, za to że uczyłeś nas szacunku do Boga, kapłanów, własnej matki i ojca.
Za to, że pieśniami Twojego chóru ubogaciłeś wiele naszych parafialnych i rodzinnych uroczystości.
Za to uczyłeś nas wrażliwości na piękno i podpowiadałeś gdzie trzeba się zasmucić a gdzie rozradować.
Dziękuję.
Ks. proboszcz Krzysztof Błotko

Ojcowski dom to istny raj
Dar Ojca Niebieskiego
Chociażbyś przeszedł cały świat
Nie znajdziesz piękniejszego.
Tuś się dziecino pierwszy raz
Do matki uśmiechnęłaś
Tuś się uczyła Boga znać
Tuś modlić się zaczęła.
Tutaj na każdym kroku Cię
Oczy ojcowskie strzegły
Tutaj w zabawach ciągłych Ci
Dni twoje młode biegły.
A gdy Ci przyjdzie wyjść raz stąd
I odejść w świat daleki
Ojcowski dom, dziecino miej
W pamięci swej na wieki.
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Odszedł do wieczności nasz parafianin Jerzy Przeliorz. W mowie pogrzebowej były ks. prob.
boguszowicki Stanisław Gańcorz powiedział: „Mieszkałeś tu na ulicy Ziemskiej, a po śmierci
przeniosłeś się na ulicę Niebiańską”. Ostatnie lata Jerzego były pasmem wielkich cierpień, które
znosił z poddaniem się woli Bożej i do końca swego życia wielbił Boga, i wzruszał ludzi muzyką i
pieśnią.
Jerzy urodził się w Boguszowicach równe 70 lat temu. Swój talent muzyczny ujawnił już w wieku kilku lat. Jako przedszkolak
liczący zaledwie cztery lata wystąpił na festynie wiejskim z grą na organkach. Jeszcze dziś brzmią mi w uszach brawa, jakie mu zgotowali
uczestnicy wspólnej zabawy na polanie, gdzie obecnie wznosi się dom parafialny.
W rodzinie dwupokoleniowej, w jakiej się wychowywał, często śpiewano i grano na jakimś instrumencie. Ojciec grał na klarnecie,
dziadek na organkach i harmonii, jedna z ciotek i wujek na akordeonie. Dwie inne ciotki pięknie śpiewały. Ponadto ciotka i wujek jego
mamy grali na organach. W takiej atmosferze mały Jorguś mógł poznawać różne instrumenty i rozwijać swoje wrodzone zdolności
muzyczne.
Przyszedł jednak czas, kiedy rozśpiewany dom zamilkł, a w sercu chłopca zagościła trwoga. Ojca powołano na wojnę, na której
został ciężko ranny, a matka zachorowała w tym czasie na tyfus i musiano ją odwieźć do szpitala w Gliwicach, gdzie walczono o jej życie.
Każde pojawienie się w furtce listonosza ścinało krew w żyłach dzieci (miał wtedy o parę lat starszą, już też nieżyjącą siostrę). -Może ma
w torbie telegram, z zawiadomieniem o śmierci któregoś z rodziców? - myślały przerażone dzieci. Na szczęście oboje rodzice wrócili
podleczeni do domu. Matka jeszcze długo musiała wracać do zdrowia po ciężkiej chorobie, zaś ojciec do końca życia nosił w sobie
odłamki pocisków.
W szkole wykorzystywano umiejętności muzyczne Jurka na różnych akademiach. Początkowo grywał na harmonii, później na
pożyczonym od wujka akordeonie. Pierwszy własny akordeon, zakupiony w komisie, sprezentowali mu rodzice, gdy miał dwanaście lat.
Chociaż grał na nim coraz piękniej i próbował gry na organach oraz trąbce, nikt z rodziny nie przypuszczał, że muzyka i śpiew zapewnią mu
utrzymanie, i dlatego po szkole podstawowej podjął naukę w liceum administracyjno–handlowym w Rybniku.
Szkoły tej jednak nie skończył, bo w styczniu 1953 roku pojechał na eliminacje do tworzonego przez Stanisława Hadynę
Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Śląsk”. Został przyjęty zaraz po pierwszym przesłuchaniu i znalazł się wśród pierwszych
śpiewaków chóru. Uroczysta inauguracja tej nowej prestiżowej instytucji kulturalnej odbyła się w Koszęcinie 1 lipca tego samego roku, a
zaraz następnego dnia odbyły się zajęcia z profesorem – założycielem, a zarazem dyrektorem tej wyjątkowej placówki. Początkowo chór
liczył 120 członków, ale gdy Jerzy po trzydziestu dwu latach stażu scenicznego odchodził na emeryturę, ze względów oszczędnościowych
zmniejszono jego liczebność o połowę.
O profilu kształcenia i o charakterze artystycznym Zespołu decydował jego dyrektor. Tu należy wspomnieć, że Hadyna nim założył
Zespół, zebrał osobiście wiele piosenek z terenu Śląska, zapisywał słowa i nuty. Odkrył i spopularyzował niejedną prawie zapomnianą
pieśń ludową.
W zespole „Śląsk” znajdują miejsce tylko nieliczni utalentowani, ale potrafiący też sprostać wielu innym wymaganiom: być
dyspozycyjnymi przez całą dobę, żyć w skoszarowaniu jak w wojsku, za parkan siedziby Zespołu wychodzić tylko za przepustką. Jerzy
cieszący się już od kilkunastu lat emeryturą pamiętał jeszcze rygor panujący w Koszęcinie, zwłaszcza do czasu pierwszego koncertu. Od
rana do wieczora odbywały się ćwiczenia, przerywane dźwiękiem dzwonu na posiłki. Pierwszy niezapomniany występ odbył się w
Teatrze im. S. Wyspiańskiego w Katowicach po roku ćwiczeń. W hali parkowej odbyła się przedtem premiera – przymiarka dla rodziców
młodych artystów. Współtwórczynią Zespołu, choreografem i długoletnim kierownikiem baletu była prof. Elwira Kamińska. Trzeba
wiedzieć, że chórzyści musieli pewne partie tańczyć niezależnie od baletu. Ponadto zakwalifikowana młodzież oprócz uczenia się tekstów
piosenek i ćwiczeń w chórze, musiała przejść lekcje śpiewu solowego i uczyć się gry na wybranym przez siebie instrumencie. Dochodziły
jeszcze takie przedmioty jak: zasady muzyki, historia muzyki, słuchanie muzyki, folklor, solfeż – ćwiczenie słuchu i czytanie z nut.
Wszystkich lekcji udzielała doborowa kadra pedagogiczna, rekrutująca się z profesorów szkół muzycznych Krakowa, Bielska, Rybnika i
Katowic. Lekcje teatrologii przeprowadzał sławny aktor Gustaw Holoubek.
Chętni uczniowie mogli dodatkowo podjąć naukę w Liceum Ogólnokształcącym dla Pracujących w Lublińcu. Jerzy Przeliorz uzyskał
w tej szkole w 1957 roku świadectwo dojrzałości.
Po premierze zajęcia odbywały się około osiem godzin dziennie, a w czasie imprez zależnie od sytuacji. Dla członków Zespołu
musiał się liczyć prestiż przynależności do tej wyjątkowej instytucji, bo zarobki po opłaceniu kosztów utrzymania były niewielkie przez
wszystkie lata. Do tego dochodziła rozłąka z własnymi córkami, których wychowania podjęli się dziadkowie i siostra Jurka.
Jerzy nie występował nigdy solo, choć miał kilkakrotne propozycji ze strony dyrektora. Odczuwał zbyt dużą tremę przed występem
solowym, za to jego żona Hanka śpiewała jako solistka przez kilkanaście lat. Poznali się w Zespole w roku 1960, a cztery lata później się
pobrali. Razem występowali na wszystkich kontynentach świata, a w Polsce wszędzie tam, gdzie były warunki sceniczne.Za granicą
spotykali się zawsze z Polonią, serdecznie przez nią przyjmowani.
Za długoletnie rozsławianie po całym świecie polskiej, głównie śląskiej piosenki ludowej Przeliorzowie otrzymali wiele odznaczeń
państwowych. Jerzemu przyznano także Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.
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Z chwilą przejścia na emeryturę oboje małżonkowie nie zaprzestali pracy artystycznej. Już w roku 1986 Jerzy zaopiekował się
chórem „Senior” przy Klubie Seniora w Boguszowicach Osiedlu. Przez sześć lat prowadził przykościelny chór w Ligockiej Kuźni, nadał
mu nazwę „Wawrzyniec” na cześć świętego patrona tamtejszego kościoła. Po tragicznej śmierci Proboszcza tej parafii powołał do życia
chór przykościelny w naszej parafii i nazwał go „Cor Jesu”, co po polsku brzmi „Serce Jezusa”. Członkiem boguszowickiego chóru była
także pani Hanka, śpiewająca partie solowe.
„Cor Jesu” w czasie kilkunastoletniego okresu istnienia uświetniał różne uroczystości religijne, a także niektóre o charakterze
świeckim. Występował w Boguszowicach, Rybniku, w dalszej i bliższej okolicy. Według trzech kronik chóru tych wystąpień było już
kilkadziesiąt, nie licząc uroczystości rodzinnych, na które chór zapraszano. Zawsze przyjmowano go z serdecznością i uznaniem. Sami
Przeliorzowie byli często zapraszani na wesela i inne uroczystości rodzinne, by nadać im milszego charakteru przez piękny donośny ich
śpiew i muzykę akordeonową. Dodać jeszcze należy, że chór boguszowicki występował kilkakrotnie na Ogólnokrajowej Pielgrzymce
Apostolatu Maryjnego w Częstochowie.
W roku 1996 Prezydent Miasta Rybnika przyznał Jerzemu Przeliorzowi nagrodę w dziedzinie kultury, a rok później otrzymała taką
nagrodę nasza parafia „za organizację życia kulturalnego społeczeństwa Starych Boguszowic”, a Cor Jesu w wielkiej mierze przyczynił się
do zdobycia tej nagrody.
Jerzy Przeliorz był nie tylko wybitnym chórmistrzem, ale sam komponował pieśni i na koniec przytaczam fragment jego pieśni pt.
„Wieczór wigilijny”, będący jakby jego przesłaniem:
„Kiedy smutno ci, los nie szczędzi łez, ty nie lękaj się, Dziecię z nami jest.
Niech zapadną w serce twe najpiękniejsze słowa: Miłujcie się wzajemnie. Dziecię uczy nas”.
Helena Białecka

W piątek 20 kwietnia o godz. 18.30 odbędzie się ostatnie już spotkanie w ramach rocznego przygotowania do małżeństwa.
Spotkania te są rodzajem katechumenatu przed narzeczeństwem i przed zawarciem małżeństwa. W Studium uczestniczy młodzież
II klas szkół ponadgimnazjalnych i starsza.
Katechizacja przedmałżeńska prowadzona jest przez doświadczonych małżonków, którzy podejmują z młodzieżą
następujące tematy:
§

MAŁŻONKOWIE JAKO DAR DLA SIEBIE - Piotr i Bernadeta Dyla

§

NATURALNE PLANOWANIE RODZINY I ANTYKONCEPCJA – Henryk i Barbara Kruzberscy

§

ZAGROŻENIA DLA WSPÓŁCZESNYCH MAŁŻONKÓW – Tadeusz i Ilona Janyga

§

DAR MIŁOŚCI W RĘKACH LUDZI– Leszek i Maria Kukułka

§

RODZINA – DOMOWYM KOŚCIOŁEM, ROLA OJCA W RODZINIE – Andrzej i Anna Zawada

§

PRZEBACZENIE A MAŁŻEŃSTWO– SZANSA ROZWOJU – Piotr i Małgorzata Zimnol

Kończący się kolejny cykl spotkań jest okazją do podziękowania tym parom małżeńskim za zaangażowanie się i
prowadzenie comiesięcznych wykładów w ramach Studium Przedmałżeńskiego.
Serdeczne podziękowania należą się również zawsze życzliwej Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 16 w Boguszowicach,
która udostępnia nam pomieszczenia szkolne na czas spotkań w grupach, dzięki czemu młodzież po Mszy św. może w tym samym
czasie w sześciu salach równocześnie realizować program Studium.
Kolejne Studium Przed-małżeńskie rozpocznie się jesienią.
Ks. Piotr Mrozek

Plany grupy „Pielgrzym” na rok bieżący

Planowane na rok 2007 pielgrzymki:
1.

23 kwietnia: Kalwaria Zebrzydowska – Łagiewniki (Sanktuarium Matki Bożej Kalwaryjskiej, Sanktuarium Bożego
Miłosierdzia w Łagiewnikach)

2.

18-20 czerwca: Łańcut – Leżajsk – Jarosław – Kalwaria Pacławska – Stara Wieś – Tuchów (zwiedzanie zamku w
Łańcucie, Sanktuarium Matki Bożej Leżajskiej, Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Jarosławiu, cerkiew Przemienienia
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Pańskiego – Brama Miłosierdzia, Sanktuarium Męki Pańskiej w Kalwarii Pacławskiej, Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej,
Muzeum Pożarnictwa i Muzeum Misyjne w Starej Wsi, Sanktuarium Nawiedzenia Najświętszej Maryii Panny w Tuchowie,
Szczepanów i Okulice w rejonie Brzeska)
3 września: Częstochowa – Leśniów (Jasna Góra, kościół Nawiedzenia NMP w Leśniowie/Żarkach)

3.

Grupa „Pielgrzym”

Łagodna końcówka zimy sprawiła, że prace przy budowie kanalizacji w Boguszowicach uległy zdecydowanemu
przyśpieszeniu. Obecnie na placu budowy pracuje 7 brygad. W części Boguszowic na zachód od ul. Małachowskiego budowa
kanalizacji została prawie zakończona. Pozostało jedynie wykonanie przepompowni na ul. Ziemskiej oraz wykonanie kanalizacji
na części ul. Strażackiej, przerwanej ze względu na płytkie wody gruntowe w rejonie posesji nr 23-25. Prace zostaną wznowione
po wykonaniu odwodnienia tego rejonu. Planowane jest wykonanie nowej kanalizacji deszczowej wartości ok. 600 tys. zł na
odcinku od ul. Małachowskiego do Potoku Boguszowickiego.
Jeszcze w kwietniu rozpoczną się prace przy odtworzeniu nawierzchni dróg po wykonanej kanalizacji. Problemem przy
odtwarzaniu nawierzchni dróg są stare krawężniki, które w znacznej części nie nadają się do ponownego ułożenia. Staraniem
Rady Dzielnicy w budżecie miasta zabezpieczono środki na zakup prawie 5 km nowych krawężników wartości 150 tys. zł.
Obecnie prace skoncentrowały się na rejonie na wschód od ul. Małachowskiego. W najbliższym czasie rozpocznie się
wykonanie najtrudniejszego odcinka kanalizacji na ul. Małachowskiego ze względu na ciągły ruch samochodowy. Prace
wykonywane będą jednocześnie na odcinku nie większym niż 100 mb, a ruch sterowany będzie przy pomocy sygnalizacji
świetlnej. Oczywiście w tym czasie ul. Gronowa musi być przejezdna, ale tylko dla samochodów osobowych.
Jan Mura

W marcu odbywały się spotkania sprawozdawczo-wyborcze w dzielnicach Rybnika. Głównymi punktami była ocena pracy
ustępujących Rad w czasie minionej kadencji i wybór nowych 15-osobowych Rad na kolejną 4-letnią kadencję.
W spotkaniu w Boguszowicach (3 marzec) uczestniczyło 148 mieszkańców dzielnicy, natomiast a Gotartowicach (12
marzec) – 119.
Oto głosy oddane na poszczególnych kandydatów:
Do Rady Dzielnicy Boguszowice Stare weszli: Mura Jan, Wengerski Michał, Dziurok Krystian, Kaczmarczyk Cezary,
Piontek Andrzej, Gruszka Tadeusz, Janicka Sylwia, Drąszczyk Stanisław, Buchalik Stefan, Pierchała Piotr, Zimończyk
Jan, Kuśka Zdzisław, Matuszczyk Wincenty, Stajer Marcin, Waleczek Otton.
BOGUSZOWICE
Lp

Kandydaci

GOTARTOWICE
Głosy

Lp

Kandydaci

Głosy

1

Mura Jan

92

1

Benisz Barbara

103

2

Wengerski Michał

85

2

Tkocz Piotr

95

3

Dziurok Krystian

73

3

Musioł Elżbieta

92

4

Kaczmarczyk Cezary

72

4

Kuśka Leszek

91

5

Piontek Andrzej

71

5

Dworok Grzegorz

84

6

Gruszka Tadeusz

63

6

Szutka Mirela

80

7

Janicka Sylwia

62

7

Szweter Krystyna

78

8

Drąszczyk Stanisław

59

8

Mularczyk Piotr

77

9

Buchalik Stefan

55

9

Torbicka Danuta

77

10 Pierchała Piotr

54

10

Stajer Walenty

70

11 Zimończyk Jan

53

11

Romańska Janina

69

12 Kuśka Zdzisław

49

12

Musioł Szymon

67

13 Matuszczyk Wincenty

39

13

Związek Janina

62
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14 Stajer Marcin

39

14

Kamer Zofia

61

15 Waleczek Otton

39

15

Jaśko Kazimierz

58

16 Szczypka Bronisława

37

16

Piotrowski Paweł

56

17 Kocyba Bernadetta

36

17

Sroka Zbigniew

53

18 Przeliorz Stanisław

36

18

Rojek Józef

49

19 Pawela Stefan

35

19

Kędelski Kazimierz

36

20 Maj Stanisław

33

21 Piecha Grzegorz

28

22 Ciszewski Leszek

26

23 Kłosek Łukasz

26

24 Figas Hubert

23

25 Lubszczyk Adam

21

26 Maciejończyk Marian

20

27 Jakubczak Grzegorz

19

28 Pomykoł Mirosław

19

29 Fojcik Henryk

17

30 Pikus Zbigniew

17

31 Harnasz Zbigniew

15

32 Korduła Adam

13

33 Kula Ireneusz

12

34 Remiarz Piotr

11

35 Orszulik Łukasz

9

36 Skaba Andrzej

8

37 Dziubak Wiesław

5

38 Kubat Piotr

3

Wybory władz Rady odbędą się na pierwszym spotkaniu 3 kwietnia.
Do Rady Dzielnicy Gotartowice weszli: Benisz Barbara, Tkocz Piotr, Musioł Elżbieta, Kuśka Leszek, Dworok
Grzegorz, Szutka Mirela, Szweter Krystyna, Mularczyk Piotr, Torbicka Danuta, Stajer Walenty, Romańska Janina,
Musioł Szymon, Związek Janina, Kamer Zofia, Jaśko Kazimierz.
Przewodniczący Zarządu: Leszek Kuśka
Przewodnicząca Rady Dzielnicy: Elżbieta Musioł
Wiceprzewodnicząca Rady: Danuta Torbicka
SPOTKANIA RADY DZIELNICY (otwarte dla mieszkańców):
BOGUSZOWICE: Pierwsze wtorki miesiąca, o godz. 18.00 (latem) lub o godz. 17.00 (zimą), Szkoła Podstawowa nr 16
GOTARTOWICE: Pierwsze wtorki miesiąca, o godz. 17.00, Szkoła Podstawowa nr 20

Marzeniem Proboszcza i grupy pasjonatów jest, aby przygotować teren farskiego ogrodu do
organizacji wielu imprez i częstych spotkań. Właśnie rozpoczęły się prace nad zrealizowaniem tego
planu.
Nasza Parafia jest w posiadaniu specyficznego miejsca nazywanego potocznie „farskim ogrodem”. Przepiękne położenie ogrodu, na
zboczu, z górującym nad nim kościołem parafialnym, otaczająca zieleń, wybudowany amfiteatr, przestrzeń – około 70 arów stwarzają
możliwość spotkania się kilku tysięcy ludzi. To miejsce może łączyć i powinno łączyć. W tym miejscu winna się spotykać społeczność
lokalna, wspólnota parafialna nie tylko z okazji Farskiego Festynu. To miejsce może jednoczyć i inspirować.
Marzeniem Proboszcza i grupy pasjonatów jest, aby zagospodarować ten teren, przygotować infrastrukturę dla organizacji wielu
imprez i częstych spotkań. To tu, na farskim ogrodzie, możesz odpocząć na łonie natury, w rodzinnym gronie, wśród gości spotkać
ciekawych ludzi, tu możesz przeżyć spotkania religijne w plenerze, to tu możesz wesprzeć potrzebujących w ramach imprez
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charytatywnych. Dla realizacji tych zamierzeń konieczne jest zagospodarowanie farskiego ogrodu, zbudowanie infrastruktury. Grupa
entuzjastów za zgodą Proboszcza podjęła się tego dzieła. Zamierzamy oddzielić część z amfiteatrem tzw. „ogród dolny” od terenu
przylegającego do „starego” probostwa tzw. „ogrodu górnego”. Taka organizacja życia ogrodu pozwoli na lepsze utrzymanie zieleni,
zorganizowanie imprez z marszu dzięki poczynionym inwestycjom.
Aktualnie prowadzone są prace związane z wykonaniem instalacji elektrycznej, wykonaniem ogrodzenia oraz roboty ziemne po
pracach związanych z kanalizacją m.in. wyrównanie terenu, zasianie trawy, regeneracja drzewostanu. Z uwagi na prowadzone roboty teren
ogrodu jest zamknięty.
Uroczyste otwarcie ogrodu farskiego w nowej szacie planowane jest w maju w czasie „Majówki Charytatywnej 2007”.
Docelowo pragniemy, aby Nasi Parafianie spotykali się częściej w scenerii farskiego ogrodu m.in. w ramach odpustu parafialnego,
cyklu spotkań grup działających przy Parafii, Jubileuszowego XV-ego Farskiego Festynu, dożynek parafialnych oraz w trakcie innych
spotkań, których organizacja wypłynie od Parafian.
Serdeczne Bóg zapłać tym, którzy podjęli trud pracy na farskim ogrodzie. Dziękujemy
Historyczne logo II Farskiego
Festynu organizowanego od
niezawodnym boguszowickim harcerzom. Dzieło przystosowania ogrodu farskiego do
początku na farskim ogrodzie
imprez masowych prosimy wspierać modlitewnie, materialnie oraz przez wykonane prace.
Kończę już za poetą słowami: „pamiętajcie o ogrodzie….”, oczywiście o FARSKIM OGRODZIE
J.Z.

Święto Wielkiej Nocy od wieków było okresem radości – nie tylko w kościelnym roku liturgicznym, ale również w
obrzędowym kalendarzu śląskiej wsi. Już od kilku lat w naszym przedszkolu organizowane są kiermasze świąteczne. Jest to
możliwe dzięki zaangażowaniu całego personelu przedszkola, rodziców a w szczególności Rady Rodziców i wszystkich
pozostałych członków naszych przedszkolaków.
Również tegoroczny kiermasz, organizowany w dniach 27–30 marca cieszył się ogromnym zainteresowaniem lokalnego
środowiska. Rodzice oraz personel przedszkola „wyczarowali” piękne stroiki, kolorowe figurki, serwetki itp. Nie obyło się
również bez łakoci, czyli słodkich babeczek i ciasteczek upieczonych przez nasze panie kucharki.
Zakupione na naszym kiermaszu ozdoby na pewno upiększą nie jeden wielkanocny stół i koszyczek ze święconką oraz
wniosą w nasze domy więcej ciepła i radości. Dochód z kiermaszu zostanie przeznaczony na pomoce dydaktyczne i zabawki
naszego przedszkola.
Rada Pedagogiczna pragnie podziękować wszystkim zaangażowanym osobom za przygotowanie kiermaszu, a wszystkim
kupującym za materialne wsparcie naszego przedszkola.
Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i miłości. Radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół oraz wesołego "Alleluja"
życzy

Dziękujemy osobom, które zainteresowały się pracami przy budowie domu przedpogrzebowego. Panu Andrzejowi Szulik operatorowi
koparko - ładowarki za zasypanie fundamentów, panu Piotrowi Pierchale za przywiezienie piasku, Piotrowi Maciończykowi i Wilhelmowi
Zimnol za pomoc przy zakładaniu fundamentów a przede wszystkim braciom Zającom i panu Hubertowi Figas za prace fizyczne i
organizacyjne przy tej budowie. Wszystkim parafianom za złożone szczególnie na ten cel ofiary.

Msze św.
§
w niedziele: 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 16.00
§
w święta nie uznawane przez państwo: 7.00, 10.00, 15.30, 17.00
Kancelaria parafialna
§
poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek: 8.00-12.00
§
środa: 15.00-17.00
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kancelaria w lipcu i sierpniu:
§
poniedziałek i piątek: 8.00-12.00
środa: 15.00-17.00
§
Protokoły przedślubne
§
spisywane są każdego dnia po uprzednim osobistym lub telefonicznym (tel. 32-42-20-322) uzgodnieniu terminu i godziny
z księdzem Proboszczem
narzeczeni zgłaszają się w kancelarii trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu przynosząc ze sobą: dowody
§
osobiste, metryki chrztu i bierzmowania, świadectwo ukończenia katechizacji młodzieżowej i Studium Przedmałżeńskiego
Sakrament chrztu
§
udzielany jest w pierwszą niedzielę po 15. dniu danego miesiąca podczas Mszy św. o godz. 14.30
zgłaszając chrzest w kancelarii przynosimy akt urodzenia dziecka z USC
§
§
rodzicami chrzestnymi mogą być wyłącznie bierzmowani, wierzący i praktykujący katolicy
nauka przygotowująca do przyjęcia sakramentu chrztu odbywa się w sobotę poprzedzającą tę uroczystość o godz. 16.00
§
w domu parafialnym
Sakrament pojednania
okazja do sakramentu pojednania przed Mszą św.
Odwiedziny chorych
§
chorych z posługą sakramentalną odwiedzamy raz w miesiącu - zgłoszenia w zakrystii
§
w sytuacji zagrożenia życia prosimy kapłana o każdej porze (zgłoszenia na probostwie)
Pogrzeby
zgłaszając pogrzeb przynosimy akt zgonu i kartę do pochowania zwłok oraz zaświadczenie o przyjętych sakramentach św.
(wydaje kapelan szpitala)
Konto Ochronki i Parafii
BPH PBK S.A. I O/Rybnik
07 1060 0076 0000 4012 8001 2284
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