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PARAFIA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA + BOGUSZOWICE – GOTARTOWICE
ROK XVI + MAJ-SIERPIEŃ 2007 + NR 159

Odpust parafialny przypada na 17 czerwca. Uroczystą sumę odpustową o 11.30 sprawował będzie ks. Rufin Sładek. W piątek 15
czerwca w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa odpra-wiona została Msza św. na parafialnym cmentarzu.
W niedziele odpust świętować będziemy na farskim ogrodzie podczas festynu.

W niedzielę 20 maja na farskim ogrodzie wiele osób bawiło się podczas Naszej Majówki 2007, zaś w sobotę 2 czerwca
świętowano tam Dzień Dziecka. Imprezy te, pełne różnorodnych atrakcji, odbywały się przy dobrej pogodzie i cieszyły się dużą
popularnością.

Farski ogród
1 września 2007
w godz. 16.00 – 22.00

W tym roku w naszej parafii do I Komunii św. przystąpiło 104 dzieci (w tym 14 do Wczesnej Komunii św.). Uroczysta Msza św.
oraz nieszpory miały miejsce w niedzielę 6 maja.
Dzieci komunijne i rodzice podczas procesji z darami
Tradycją już stały się wyjazdy dzieci komunijnych na wspólne pielgrzymki. W tym roku dzieci wraz z rodzicami i ks. Proboszczem
odwiedziły sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej, Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach i Wadowice.
Dzieci komunijne w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach

W dniu 18 maja park Św. Wawrzyńca w rozświetlały liczne znicze, pochodnie oraz przede wszystkim blask dużego ekranu. W
ciszy parku, szmerze modlitwy, wspólnym śpiewaniu Niezależna Drużyna Harcerzy Starszych wraz z mieszkańcami świętowała
urodziny naszego Papieża Jana Pawła II.
W kościele modlono się w tym dniu w intencji Papieża podczas Mszy św. o 19.30
Boguszowiccy harcerze na tle papieskiego zdjęcia

Na początku Nasza Majówka gościła uczestników Rajdu Rowerowego im. Jana Pawła II. Cykliści właśnie na farskim ogrodzie
wyznaczyli sobie metę rajdu. Było ich prawie 120.
Pojawiły się nowe stoiska – piękne drewniane domki ustawione na miejscach wyłożonych betonową kostką. Uczestniczący w
„NASZEJ MAJÓWCE 2007” zachwalali strawę serwowaną na stoiskach gastronomicznych, gdzie królowało swojskie jadło i
domowe wypieki, efekt pracy poszczególnych parafialnych grup, które włączyły się w organizację majówki.
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Chętnych do skosztowania farskiego jadła nie brakowało – w tle nowy drewniany domek

W niedzielę 20 maja na Farskim Ogrodzie zainaugu-rowano cykl imprez dla naszej społeczności
parafialnej. Przy wspaniałej, słonecznej pogodzie i frekwencji, która ucieszyła organizatorów odbyła
się impreza pod nazwą „NASZA MAJÓWKA 2007”.
Nazwa „NASZA MAJÓWKA” jest odzwierciedleniem zaangażowania się w organizację tej imprezy wielu grup
działających w naszej parafii, boguszowickich harcerzy i wielu Parafian. Impreza ta połączyła wysiłek i pomysły wielu ludzi,
bez względu na wiek i przynależność. Ta swoista wspólnota, która zawiązała się przy okazji organizacji „NASZEJ MAJÓWKI
2007” to jeden z najważniejszych sukcesów tej imprezy.
Farski Ogród w zmienionej szacie zapełniał się już od godzin popołudniowych. To właśnie w naszej Parafii, na Farskim
Ogrodzie organizatorzy II-go Rybnickiego Rajdu Rowerowego im. Jana Pawła II wyznaczyli metę. Przy dźwiękach melodii „Tu
es Petrus” Piotra Rubika Proboszcz Parafii powitał blisko 120 uczestników tego Rajdu. Potem był posiłek i zaproszenie do
pozostania w scenerii ogrodu na majówce. O godzinie 16 rozpoczęło się nasze świętowanie.
Każdy mógł znaleźć coś ciekawego, interesującego, bez względu na wiek. Tradycyjnie najwięcej atrakcji przygotowano dla
dzieci. Dmuchany zamek, bangi, inne zabawki dmuchane, „małpi gaj” stworzony przez harcerzy, konie Pana Józefa, przejażdżka
starym motocyklem, kącik „a to ciekawe” odwiedzili płetwonurek i ratownik górniczy w pełnym ekwipunku, loteria fantowa z
nagrodami, pokaz pirotechniczny - to główne atrakcje „NASZEJ MAJÓWKI 2007”.
Uczestnicy II-go Rybnickiego Rajdu Rowerowego im. Jana Pawła II

Na scenie amfiteatru najpierw zaprezentowały się dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 20 w Gotartowicach oraz
młodzieżowe trio wokalno-muzyczne KBK. Tę część programu przygotowała Pani Elżbieta Żelawska, której składam serdeczne
podziękowanie. Następnie zaprezentował się przybyły z Katowic – Załęża dziecięcy zespół „YCHTIS”, który bazuje na poezji
Kapłana-Poety Jana Twardowskiego. W tym miejscu podziękowanie dla Państwa Król i Dronszczyk za sponsorowanie występu
tego Zespołu. Blok dziecięco – młodzieżowy, przygotowany z myślą o Naszych Matkach przed przypadającym w dniu 26 maja
Dniem Matki, zakończyli nasi młodzi Parafianie. Najpierw w tańcu break dance zaprezentowali się Piotrek i Adrian, zaś potem
popisywali się chłopcy wykonujący beat-box.
Następnie na scenie pojawił się zespół VIVO BAND, który swoją muzyką zabawiał publiczność przed amfiteatrem. Po
losowaniu 5 nagród głównych naszej loterii fantowej (m.in. roczny kurs języka angielskiego ufundowała Pani Sylwia Smyczek –
Kursy Języków Obcych „Millennium”, przelot widokowy nad Rybnikiem dla 3 osób fundowany przez Aeroklub ROW,
okolicznościowe torty – wyroby Cukierni „Król”, grille...) na scenie pojawił się zespół „STAUROS”, gwiazda tego majowego
wieczoru. Na wyśpiewane przez Zespół stwierdzenie „Jaki tu spokój..., nic się nie dzieje, nikt się nie bawi...” zapełniło się
przed amfiteatrem. Tańcząca młodzież bawiła się wspaniale, zaś zgromadzona licznie publiczność cierpliwie oczekiwała
fajerwerków i zakończenia majówki.
Imprezę w sposób profesjonalny, spokojny, z zacięciem „radiowca” poprowadził szczęśliwie do końca Paweł Zimonczyk.
Modlitwa, słowo końcowe Naszego Proboszcza i dźwięki kolejnego utworu Piotra Rubika zakończyły „NASZĄ MAJÓWKĘ
2007”.
Uczestniczący w „NASZEJ MAJÓWCE 2007” oprócz strawy duchowej zachwalali strawę serwowaną na stoiskach
gastronomicznych, gdzie królowało swojskie jadło i domowe wypieki, efekt pracy poszczególnych Grup, które włączyły się w
organizację majówki.
Księdzu Proboszczowi za moralne wsparcie, Sponsorom i Grupom zaangażowanym w organizację tej imprezy, wszystkim
pracującym przy przygotowaniu i przeprowadzeniu tej imprezy składam serdeczne podziękowanie.
Szczególnie pragnę podziękować pani Kornelii Mokry oraz panu Cezaremu Kaczmarczykowi za włożony wysiłek i
kierowanie zespołami wspaniałych boguszowickich Parafian.
BÓG ZAPŁAĆ!
Jan Zimonczyk
WYKAZ SPONSORÓW „NASZEJ MAJÓWKI 2007”:
1.

CUKIERNIA „KRÓL”
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MASARSTWO, WĘDLINIARSTWO – DOMINIK POTRAWA
KURSY JĘZYKÓW OBCYCH „MILLENNIUM” – mgr Sylwia Smyczek
HILEX GROUP – KRZYSZTOF KEMPNY
FIRMA „ROJEK – DECOR”
KRYTE KORTY TENISOWE w BOGUSZOWICACH
ZAKŁAD USŁUG POGRZEBOWYCH „STYX” –Państwo WAŁACH
Państwo Teresa i Jerzy PIERCHAŁA
SKLEP OGÓLNO-SPOŻYWCZY – Państwo DRONSZCZYK
GABINET WETERYNARYJNY (stare probostwo)
ZAKŁAD FOTOGRAFICZNY GORUS
KAWIARNIA „AXA” – Państwo KUCZERA
AEROKLUB ROW
ULGA POL – ZENON GAMOŃ
BISTRO „POD NAPIĘCIEM” - GRZEGORZ ULMAN
Pani WANDA ULMAN
Państwo GABRIELA i PIOTR KUSZ
Pani ANNA GĄSIOR
PIEKARNIA NALEPA
Państwo Weronika i Jerzy TOSZEK
DREWNOTEX – Pani Helena MICHALSKA
SKLEP MIESNY - ZAKŁADY MIĘSNE CIESZYN
SKLEP MIĘSNY NAWROTH
SUPER MARKET „OBI”
„SUNNY DAYS”- AGENCJA USŁUG TURYSTYCZNYCH
F.P.H.U. Anita SZYMIK, ŚWIERKLANY , ul. KOŚCIELNA
Pan Józef STOSZKO
SALON KOSMETYCZNY – Pani Justyna MATLANGA
URZĄD MIASTA RYBNIK
GRUPY ZAANGAŻOWANE W ORGANIZACJĘ „NASZEJ MAJÓWKI 2007”:

1.

PARAFIALNY ZESPÓŁ CHARYTATYWNY z Panią Kornelią MOKRY na czele

2.

APOSTOLAT MARYJNY

3.

ŻYWY RÓŻANIEC

4.

GRUPA PIELGRZYM

5.

AKCJA KATOLICKA

6.

ARCYBRACTWO STRAZY HONOROWEJ NSPJ

7.

ŚWIECKA RODZINA FRANCISZKAŃSKA

8.

RUCH SZENSZTACKI

9.

RUCH ŚWIATŁO ŻYCIE - OAZA

10.

MINISTRANCI

ORAZ
§

17. MĘSKA DRUŻYNA HARCERSKA

§

20. ŻEŃSKA DRUŻYNA HARCERSKA

§

DOM KULTURY BOGUSZOWICE

z Panem Cezarym KACZMARCZYKIEM na czele.
ZA OKAZANĄ POMOC - BÓG ZAPŁAĆ!

3 sierpnia przypadają urodziny ks. proboszcza Krzysztofa Błotko, zaś 26 sierpnia urodziny ks. wikarego Michała Lepicha.
Zapraszamy do modlitwy w ich intencji.
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Urodziny ks. Proboszcza
Z okazji urodzin najlepsze życzenia Bożego błogosławieństwa i opieki, zdrowia i wielu powodów do radości.
Ks. proboszcz Krzysztof Błotko urodził się 3 sierpnia 1958 r. w Kosztowach. Święcenia kapłańskie przyjął w dniu 27.3.1986 r. Jest
magistrem teologii. Od 27 lipca 2003 r. jest proboszczem naszej parafii.
Uroczysta Msza św. urodzinowa w intencji Solenizanta sprawowana będzie w piątek 3 sierpnia o godz. 17.00.

Urodziny ks. Michała

Ks. Michał Lepich urodził się 26 sierpnia 1972 r. w Rydułtowach, a święcenia kapłańskie przyjął 10 maja 1997 r. Od 29 sierpnia
2005 r. jest wikarym w naszej parafii.
Uroczysta Msza św. urodzinowa w jego intencji sprawowana będzie w niedzielę 26 sierpnia o godz. 10.00.

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. Kontynuując temat ołtarza poświęconego Matce Bożej
przyjrzymy się znaczeniu węża, owocu i półksiężyca - symboli umieszczonych pod nogami centralnej
rzeźby na tym ołtarzu reprezentującej postać Maryi.
wąż i owoc
Wąż i owoc to dwa symbole nawiązujące do wydarzenia z Edenu, gdzie pierwsi ludzie Adam i Ewa zgrzeszyli. Tym
wężem jest oczywiście diabeł, który zwiódł człowieka do nieposłuszeństwa Bogu, czyli do grzechu. Nakłonił pierwszych ludzi
by zjedli owoc z drzewa poznania dobra i zła, z którego Pan Bóg zabronił jeść owoców. Owoc przypomina gorzkie i tragiczne
skutki upadku duchowego pierwszych ludzi. Skutkiem upadku Adama i Ewy była przede wszystkim utrata więzi z Bogiem, czyli
duchowa śmierć objawiająca się skłonnością do grzeszenia czyli tzw. grzechem pierworodnym. „Dlatego też jak przez jednego
człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, i w ten sposób śmierć przeszła na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy
zgrzeszyli...” [Rz 5,12]. W tej beznadziejnej dla rodzaju ludzkiego sytuacji znalazł się cudowny promyk nadziei: „Wtedy Pan
rzekł do węża : <ponieważ to uczyniłeś (…) wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie, a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje, a
potomstwo jej. Ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę>” [Rdz 3,14-15]. To niezwykłe proroctwo jest pierwszą
zapisaną w Piśmie Świętym zapowiedzią przyjścia Chrystusa na ziemię w celu zniszczenia dzieł diabelskich, a przez to ocalenia
ludzi z jego szponów i przywrócenia im możliwości bezpośredniego dostępu do Boga, czyli duchowego życia. Dziś wiemy, że
przyjście Chrystusa dokonało się przed ok. dwoma tysiącami lat, że diabeł został zwyciężony na krzyżu, że każdy w Chrystusie
może mieć życie wieczne. Zauważmy jak precyzyjne jest to proroctwo. Chrystus został ukąszony w piętę, gdyż musiał
przecierpieć krzyż. Tą niewiastą, której potomek miażdży głowę węża, jest oczywiście Matka Boża. To przez Maryję Bóg dał
rodzajowi ludzkiemu swojego Syna, który stał się człowiekiem dla naszego zbawienia. Pomyślmy chwilę nad tym cudownym
Bożym planem urzeczywistnionym bezpośrednio przez Maryję, a zapowiedzianym przez proroków przed wiekami.
księżyc, słońce i gwiazdy
„Potem wielki znak ukazał się na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec
z gwiazd dwunastu” [Ap 12,1]. Niewiasta została dana na znak odwiecznej nienawiści i ustawicznej walki ludu Bożego z
diabłem. Jednakże ostateczne zwycięstwo jest już przesądzone, Boży lud znajduje w Chrystusie bezpieczne schronienie ponad
ziemią w „niebieskiej rzeczywistości”, gdzie świeci blaskiem słońca i księżyca. Wieniec z gwiazd dwunastu może
symbolizować tutaj zarówno dwanaście pokoleń Izraela, jak i dwunastu apostołów Kościoła. W tradycji Kościoła niewiasta ma
rysy Maryi, przez którą to zwycięstwo przyszło na świat w osobie Zbawiciela.
duchowa walka
Powinniśmy mieć świadomość walki z niewidzialnym uporządkowanym systemem duchowych przeciwników Boga i Jego
ludu, opisanym chociażby przez św. Pawła: „Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom,
przeciw Władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich.
Dlatego weźcie na siebie pełną zbroję Bożą, abyście w dzień zły zdołali się przeciwstawić i ostać, zwalczywszy wszystko” [Ef
6,12-13]. Tylko naiwni, a są wśród nich nierzadko i wierzący w Chrystusa, myślą, że nie ma diabła, nie ma złych duchów
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zwodzących, nie ma niczego poza tym co dostrzegają ich zmysły. A jednak Boże Słowo zapewnia nas, że każda walka jaką
toczymy o uznanie Jezusa Panem i Bogiem, o wszelkie Boże wartości i przykazania, o sens życia dla Boga itp., jest zarazem
walką z diabelskim systemem. Warto wiedzieć, że tym podstawowym terenem walki jest nasz umysł! Jeżeli przeciwnikowi uda
się nas okłamać i zwieść, możemy stracić wiele z naszej nadziei na życie w wolności i radości dzieci Bożych. Nie możemy tej
walki w pełni zrozumieć, ani nie możemy jej uniknąć, jedyne co możemy zrobić, to świadomie przystąpić do niej ubrani w całą
Bożą zbroję. Naszymi naturalnymi ludzkimi siłami nie oprzemy się takiemu przeciwnikowi jak diabeł. Dlatego Bóg wyposażył
swoich świętych w Chrystusową zbroję wojownika. Zachęceni słowami św. Pawła z Listu do Efezjan załóżmy pas prawdy,
pancerz sprawiedliwości, buty do głoszenia ewangelii pokoju, tarczę wiary, hełm zbawienia i miecz Ducha czyli Boże Słowo [Ef
6,14-18]. A przy tym wszystkim módlmy się wytrwale, wspominając Matkę Bożą, która nam w biegu ku Chrystusowi przewodzi,
a która tę walkę z diabłem w swoim Synu jako pierwsza wygrała. Zapowiedziana przez proroctwo Niewiasta, pomimo
nienawiści diabła, porodziła syna, którego nazwano „Synem Najwyższego”. Teraz jest nam dana na świadectwo, by świeciła w
Niebie niczym słońce i księżyc. Uczmy się od Niej ufności ku Panu, a zwyciężymy.
prawdziwy problem
Naszym problemem w życiu duchowym, na którym powinniśmy się skupiać, nie są tak naprawdę nigdy siły ciemności, choć
warto mieć świadomość ich realności. Naszym podstawowym lub jedynym problemem jest lekceważenie Pana Boga, do którego
nie chcemy się zbliżać. Jak mówi św. Jakub: „Bądźcie więc poddani Bogu, przeciwstawiajcie się natomiast diabłu, a ucieknie od
was. Przystąpcie bliżej do Boga, to i On zbliży się do was. Oczyśćcie ręce grzesznicy, uświęćcie wasze serca (…) Uniżcie się
przed Panem, a wywyższy was” [Jk 4,7-10]. Modlę się, byśmy trwali w prawdzie i świętości przed Bogiem jak Maryja, a wtedy
nasza zbroja będzie zawsze kompletna by zwyciężać wszelkie rozżarzone pociski diabelskie, atakujące nasze życie i będziemy
się radować pełnią wiecznej chwały niebieskiej, która zajaśnieje w naszych sercach i na naszych obliczach niczym światło
słoneczne i blask księżyca.
Zapraszam na dalszy ciąg rozważań o ołtarzach w następnych numerach „Serca Ewangelii”.
Piotr

Przy opracowywaniu tego artykułu korzystałem z następującej literatury:
1.

Willi Hoffsummer: Leksykon dawnych i nowych symboli. Wydawnictwo Jedność. Kielce 2001.

2.

Dorothea Forstner: Świat symboliki chrześcijańskiej. Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1990.

PROGRAM FESTYNU:
Godz. 15.00 – występy Naszych Dzieci z Przedszkola Nr 18 oraz ze Szkoły Podstawowej Nr 16- przyjdź i zobacz
Nasze Pociechy
Godz. 16.15 – gra czeska kapela z ROHOVA, dla miłośników i nie tylko „dechowki”
Godz. 18.00 – występ młodzieżowego zespołu folklorystycznego z Iwanofrankowska (UKRAINA) „GALICKA
WIESIEŁKA” oraz parada taneczna majoretek z RACIBORZA
Godz. 20.00 – do wspólnej zabawy z iście góralskim temperamentem przygrywa zespół „ONDRASZEK”
Godz. 21.45 – pokazy ogniowe harcerzy z 17. MĘSKIEJ DRUŻYNY HARCERSKIEJ.
Godz. 22.00 – zakończenie Festynu
ODPUSTOWE UCIECHY, DOBRA ZABAWA, INNE ATRAKCJE I NIESPODZIANKI
PRZYJDŹ I ZAPROŚ BLISKICH
ZAPRASZAJĄ PROBOSZCZ PARAFII ORAZ ORGANIZATORZY
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Ta myśl przyświecała organizatorom czwartego już festynu z okazji Międzynarodowego Dnia
Dziecka, który odbył się 2 czerwca br. w przepięknej scenerii Ogrodu Farskiego w Boguszowicach
Starych. W tym roku dopisała zarówno pogoda jak i uczestnicy.
Wspólne świętowanie rozpoczęto Mszą św. polową, w której uczestniczyły niemalże wszystkie przedszkolaki wraz z
rodzicami. Dorosłym członkom naszego lokalnego środowiska należą się słowa uznania, ponieważ w ferworze codziennych
obowiązków znaleźli czas na wspólną zabawę ze swymi pociechami. Takich chwil spędzonych razem z najbliższymi dzieci na
pewno nie zapomną. Podczas festynu można było podziwiać zdolności artystyczne dzieci z Przedszkola nr 18 oraz uczestników
przeglądu muzycznego „Roztańczone pantofelki” organizowanego przez Dom Kultury Boguszowice, który tym razem odbył się w
plenerze. Dziewczynki z grupy Pani Lidii Tatery (P-18) zdobyły wyróżnienie I stopnia.
Organizatorzy zadbali również o żołądki uczestników, proponując domowe wypieki matek przedszkolaków, gorące i zimne
napoje, lody, popcorn. Ponieważ pogoda dopisała, toteż nie brakowało chętnych do udziału w zabawach i zawodach
przygotowanych przez harcerzy oraz nauczycieli Przedszkola nr 18 i Szkoły Podstawowej nr 16. Obleganym miejscem był
„sklepik ze słodyczami”, w którym można było odebrać słodkie nagrody wygrane w różnych konkursach i zawodach. Dużym
powodzeniem cieszyła się loteria fantowa, popcorn oraz przejażdżki konne i motorowe.
Podczas festynu Dyrektor Przedszkola nr 18 uhonorowała rodziców szczególnie zasłużonych dla przedszkola wręczając
dyplomy - podziękowania. Wymieniła także wszystkich sponsorów, którzy na co dzień pomagają placówce w działalności – dla
nich również przygotowano symboliczne podziękowania. Organizatorzy festynu, a więc: Rada Dzielnicy Boguszowice Stare,
Przedszkole nr 18, Dom Kultury w Boguszowicach, Parafia pod wezwaniem NSPJ, Szkoła Podstawowa nr 16 oraz
boguszowickie drużyny harcerskie dziękują wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do zorganizowania tej
wspaniałej i udanej uroczystości. W szczególności zaś słowa podziękowania kierują do sponsorów, dzięki którym tak wielkie
przedsięwzięcie mogło zostać zrealizowane.
Do grupy naszych darczyńców należą: Rada Dzielnicy Boguszowice Stare, ks. Proboszcz Krzysztof Błotko, który udzielił
nam gościny, rodzice przedszkolaków, pan Prezydent Miasta Rybnika Adam Fudali, państwo Urszula i Antoni Dronszczyk,
państwo Mariola i Andrzej Rojek z firmy Rojek-Decor, państwo Anna i Wojciech Zieleźny, pani Grażyna Stacha, Pan Jerzy Król
oraz pan Krzysztof Kempy. Dziękujemy wszystkim wyżej wymienionym sponsorom za współpracę, otwarte serce i pomocną
dłoń. Zaś pozostałym za uczestnictwo i dobrą zabawę. Już dziś zapraszamy za rok na jubileuszowy piąty festyn.
W imieniu organizatorów
Lidia Tatera i Joanna Pałka
nauczycielki Przedszkola nr 18

W niedzielę 2 czerwca 2007 Rada Dzielnicy Gotartowice zorganizowała na Placu Zabaw na ulicy Szybowcowej - Dzień
Dziecka dla naszych pociech. Były zabawy, konkurencje sportowe, konkurs piosenki, w którym zachwycił swoimi
umiejętnościami najmłodszy uczestnik 3-letni Damian. Dużym zainteresowaniem cieszył się konkurs plastyczny pt.: „Mój
autoportret”, który potwierdził niesamowite pomysły i inwencję twórczą dzieci. Wielu uśmiechów przysporzyli sympatyczni
klaunowie, rozdający wszystkim słodycze i bawiący swoimi dowcipami. Pomimo nie najlepszej pogody, niedzielne popołudnie
było kolorowe, radosne i pełne smakołyków.
M.S.

1 czerwca grupa Dzieci Maryi wraz z opiekunem ks. Piotrem wyruszyła na długo oczekiwaną, trzydniową
wycieczkę do Zabrzega, malowniczej miejscowości położonej nad Zalewem Goczałkowickim. Mieszka-liśmy w domu
rekolekcyjnym Sióstr Elżbietanek Cieszyńskich. Siostry przygotowywały nam bardzo smaczne posiłki, a swoim
uśmiechem i serdecznością uprzyje-mniały nam pobyt. Choć pogoda, na przekór wszystkiemu, była nieciekawa, te trzy
dni minęły na wspólnej modlitwie, Eucharystii, zabawie i śpiewie.
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W piątek, jako że był to Dzień Dziecka, zostało przygotowane dla dzieci wiele niespodzianek, których punktem
kulminacyjnym było przedstawienie wykonane przez animatorki. Gromkie brawa i szerokie uśmiechy dzieci świadczyły o tym, że
bardzo im się podobało. W sobotę odbył się „ Bieg po Drodze Mlecznej”- krótkie podsumowanie całorocznej formacji, ksiądz
przybliżył nam wydarzenia, które miały miejsce w Fatimie oraz postacie bł. Franciszka, bł. Hiacynty, dopełnieniem był film o
objawieniach Maryi. Wieczorem, korzystając z pogody, wspólnie na ogrodzie bawiliśmy się tańcząc i śpiewając. W niedzielę
udaliśmy się do kościoła parafialnego na Eucharystię, a po obiedzie wspólnie zaśpiewaliśmy franciszkańskie rozesłanie,
błogosławiąc sobie nawzajem. Korzystając ze słońca, przed samym wyjazdem wyruszaliśmy nad zaporę, by z niej podziwiać
piękno Zalewu Goczałkowickiego.
Z całego serca dziękujemy ks. Piotrowi za duchową opiekę, a Martynie za poprowadzenie śpiewu i przede wszystkim
dzieciom za ich obecność. Wycieczkę uważamy za udaną!
Animatorki:
Magda Kowalska
Judyta Kaczmarek
Anna Eckert

Farski ogród
Za nami kolejne wiosenne miesiące. Dzięki inicjatywie oraz osobistej pracy i zaangażowaniu pana Janusza Zimończyka i
tych, którzy przyszli Mu z pomocą na naszym ogrodzie nastąpiły widoczne zmiany. Pojawiły się nowe bramy, nowe elementy
ogrodzenia, ukształtowania terenu, wybrukowane podstawy pod nowo zakupione domki oraz ławki, krzewy i skalniaki. Są nowe
ubikacje z bieżącą wodą. Na obecnym etapie prac istotne było wykonanie nowej sieci elektrycznej z możliwością zasilania
domków oraz stanowisk handlowych, a także nowych słupów oświetleniowych. Pomimo wielu sponsorów oraz zaangażowaniu
ludzi dobrej woli głównymi kosztami modernizacji ogrodu obciążony jest budżet parafii. Największe jednak wydatki mamy już
za sobą i nadal będziemy upiększać to miejsce i modernizować w taki sposób, aby mogło jak najlepiej służyć naszej wspólnocie.
Przekonany o rzetelności i uczciwości organizatorów wypada mi tylko zachęcić do licznego udziału w organizowanych
imprezach i pozostawienia tam swojego małego udziału wiedząc, że idzie to na widoczny „gołym okiem” cel. Jednocześnie
warto zauważyć, że trudno jest spodziewać się przytłaczających dochodów, gdy w repertuarze naszej sprzedaży nie ma napojów
alkoholowych, a dokładnie piwa. Myślę jednak, że właśnie na tym polega nasza najbardziej „dochodowa inwestycja”.
Komin
Chociaż już dawno zapomnieliśmy o zimie warto wspomnieć, że nasze nowe ogrzewanie doczekało się w maju nowego
komina. Prace te były konieczne, aby piec w kotłowni kościoła mógł prawidłowo funkcjonować i by zniknęło niebezpieczeństwo
ze strony starego komina zagrażającego dachowi zakrystii i ludziom. Z podobnym problemem spotkaliśmy się na „starej farze”
gdzie kominy wymagają przebudowy. W planie na przyszły rok mamy również wymianę całego pokrycia dachowego.

Pragnę podzielić się z Czytelnikami „SERCA EWANGELII” informacją o wykonanych pracach i
dalszych planach dotyczących FARSKIEGO OGRODU.
Dzięki przychylności Księdza Proboszcza, życzliwości Sponsorów, zaangażowaniu się w prace ziemne i montażowe grupy
Parafian udało się wykonać ważny i znaczący pod względem finansowym i zakresu robót etap modernizacji naszego
FARSKIEGO OGRODU (o sponsorach i budowniczych piszemy obok).
Wykonano:
bramę od strony kościoła,
§
ogrodzenie oddzielające tzw. stare probostwo od ogrodu,
§
ogrodzenie oddzielające ogród górny, z placem zabaw dla dzieci, od części z amfiteatrem,
§
prace ziemne po robotach związanych z budową kanalizacji (niwelacja terenu, obsianie trawą)
§
oświetlenie ogrodu z myślą o bezpieczeństwie uczestników imprez,
§
przyłącza energii elektrycznej w miejscach stoisk gastronomicznych i instalowania sprzętu nagłaśniającego,
§
brukowanie miejsc ustawienia stoisk gastronomicznych,
§
pawiloniki gastronomiczne (6 sztuk) z myślą o uczestniczących w organizowanych imprezach,
§
pawilon WC (2 kabiny z bieżącą wodą),
§
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§

rozpoczęto zazielenianie skarp i odnawianie drzewostanu.

Kontynuacja robót to:
konserwacja i zabezpieczenie pawiloników gastronomicznych,
§
wykonanie belek w bramach ogrodzenia,
§
dalsze zazielenianie ogrodu,
§
wybrukowanie „małej sceny” na ogrodzie „górnym”,
§
niwelacja terenu (wyrównywanie muld i zagłębień).
§
Na dzień dzisiejszy mamy za sobą dwie znaczące imprezy zorganizowane dla społeczności lokalnej, tj. „NASZĄ
MAJÓWKĘ 20007” oraz DZIEŃ DZIECKA. Obydwie imprezy potwierdziły słuszność wykonanych prac i możliwość
organizacji imprez masowych na bazie przygotowanego zaplecza.
W planach już 17 czerwca FESTYN ODPUSTOWY, na który serdecznie zapraszamy Parafian z całymi rodzinami,
Waszych Gości spoza Parafii.
W dalszej perspektywie czasowej koncert poświęcony pamięci Jerzego Przeliorza, wieloletniego dyrygenta chórów
„Senior” i „Cor Jesu”, ambasadora Boguszowic w kraju i za granicą.
1 września zapraszamy na XV JUBILEUSZOWY FARSKI FESTYN, imprezę która na stałe weszła w kalendarz
życia Parafii.
O dalszych planach będziemy informować na bieżąco w ramach ogłoszeń parafialnych, poprzez ulotki i plakaty.
Wstęp na imprezy organizowane na FARSKIM OGRODZIE – jest bezpłatny, lecz dla utrzymania ogrodu, zachowania
bezpieczeństwa czy opłacenia artystów, konieczne jest Wasze wsparcie materialne i życzliwość.
ZA OKAZANE WSPARCIE – BÓG ZAPŁAĆ
J. Zimonczyk

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

OSOBY BUDUJĄCE I SPONSORUJĄCE MODERNIZACJĘ OGRODU FARSKIEGO – ANNO DOMINI 2007:
Pan BERNARD KANIA
Pan FRANCISZEK ZIMNOL
Pan HUBERT GARUS
Pan JERZY TOSZEK
Pan WINCENTY MATUSZCZYK
Pan MIROSŁAW SZYMURA
Pan GRZEGORZ MATUSZCZYK
Pan MARIAN ZIMONCZYK
BOGUSZOWICCY HARCERZE z braćmi SZYDŁOWSKI na czele
ŻYCZLIWI SĄSIEDZI FARSKIEGO OGRODU-PAŃSTWO OSTRZOŁEK I PAŃSTWO NIESŁAŃCZYK
Pan BOGDAN KRAWCZYK
Pan DAMIAN SOSNA
Pan PIOTR DYLA
Pan MICHAŁ GĄSIOR
INNI PARAFIANIE, KTÓRZY POMOGLI PRZY PRACACH ZIEMNYCH I MONTAŻOWYCH

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

SPONSORZY MODERNIZACJI „ FARSKIEGO OGRODU”:
HURTOWNIA MATERIAŁOW BUDOWLANYCH GABRIELA I TADEUSZ MURA
ZAKŁAD BLACHARSKO-DEKARSKI - DAMIAN KORDUŁA
PIOTR PIERCHAŁA – WYRÓB PUSTAKÓW, TRANSPORT
TARTAK-STOLARNIA PAŃSTWO PODKOWSKI, RYBNIK, ul. POGODNA 6
SIATEX – POL Wojciech KUBIK, RYBNIK ul. GRUNWALDZKA 64
WYROBY KUTE, METALOPLASTYKA- RODZINA ZIĘTEK
ADGO – HURTOWNIA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I INSTALACYJNYCH, ul. MAŁACHOWSKIEGO 126
Rolnicza Usługowa Spółdzielnia Produkcyjna OŚWIĘCIM
ADAM I WOJCIECH ŁAWNICZEK - USŁUGI INSTALACYJNE.
SZKÓŁKA KRZEWÓW OZDOBNYCH Państwo KULA JANKOWICE, ul. TOPOLOWA 17a

Życie religijne naszej parafii związane jest również z pielgrzymowaniem. W dniu 28 kwietnia mała
grupa parafian wraz z ks. Józefem wyruszyła minibusem na pielgrzymkę. Trasa wiodła przez Górę
św. Anny, Kamień Śląski i Rudy.
Pieśnią i modlitwą na ustach już w busiku wzbudzaliśmy religijną atmosferę. Kwitnące drzewa, soczysta zieleń i żółte łany rzepaku
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na polach zachwycały nasze oczy.
Po niedługiej podróży na krótką chwilę wstąpiliśmy do Zespołu Pałacowo-Parkowego w Pławniowicach. Podziwialiśmy budowle
pałacowe i ładny park. Własne modlitwy i pokłon złożyliśmy Najświętszej Maryi Pannie w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP.
Dalszym celem naszej pielgrzymki była Góra św. Anny. Wyjątkowy urok całej okolicy z daleka uwidaczniał wzgórze Sanktuarium, w
którym króluje św. Anna. Jest to miejsce niezwykłych przeżyć duchowych. Po odprawieniu drogi krzyżowej prowadzonej przez ks. Józefa
oczekiwaliśmy na uroczystą Mszę św. Donośnym śpiewem witaliśmy św. Annę prosząc o błogosławieństwo Syna Bożego. Ks. Józef
sprawował eucharystię w naszych intencjach i całej parafii. Po Mszy św. zwiedzaliśmy muzeum i kaplice kalwaryjskie.
Umocnieni na duchu wyruszyliśmy do Kamienia Śląskiego – do miejsca narodzin św. Jacka. W godzinie miłosierdzia Bożego w
Sanktuarium św. Jacka odmówiliśmy koronkę. Później przewodnik oprowadził nas po komnatach zamku. Obecnie jego wnętrza służą
celom naukowo-formacyjnym. Kaplica sanktuarium wraz z parkiem dostępne są dla pielgrzymów przez cały rok. Blisko obok zamku
znajduje się sanatorium wypoczynkowo-rehabilitacyjne. To piękne święte miejsce warto polecić innym pielgrzymom.
Końcowym etapem naszej pielgrzymki było Sanktuarium Matki Boskiej Pokornej w Rudach, gdzie początek stale rosnącego kultu
maryjnego sięga czasów cysterskich. 17 czerwca 1999 Ojciec św. Jan Paweł II poświęcił na gliwickim lotnisku korony dla obrazu Matki
Bożej Pokornej z Rud. W roku 2000 świątynia została podniesiona do godności Kościoła Jubileuszowego. Maryja Pokorna wciąż
gromadzi wokół siebie rzesze wiernych pielgrzymów. Wokół sanktuarium rozciąga się obszerny park z wieloletnimi drzewami różnych
gatunków.
Po tak urozmaiconym dniu pełnym wrażeń i Bożej łaski wróciliśmy do domów bardzo zadowoleni. Bogu niech będą dzięki za
duchowe przeżycie naszej pielgrzymki. „Bóg zapłać” za wszelkie dobro ks. Józefowi.
Szczęść Boże
Teresa Turek

Piesza Rybnicka Pielgrzymka na Jasną Górę
W tym roku już po raz 62 odbędzie się Piesza Rybnicka Pielgrzymka na Jasną Górę. Z pewnością, jak co roku, na pielgrzymi szlak wyruszy także wielu naszych
parafian.
Pielgrzymka odbędzie się w dniach 1-5 sierpnia 2007 roku pod hasłem: „Powołani do świętości”. To w kontekście programu duszpasterskiego dla Kościoła w
Polsce na ten rok. Programu, który zatytułowany jest „Przypatrzcie się bracia powołaniu waszemu”.
Jak zapowiada kierownik pielgrzymki ks. Marek Bernacki każdego dnia na pielgrzymim szlaku uczestnicy będą mieli okazję przyjrzeć się różnym postaciom, które
są wzorem świętości, wzorem ludzi, którzy odpowiedzieli na powołanie Boże. I tak w pierwszym dniu będzie to postać św. Antoniego patrona naszego miasta i
Bazyliki Rybnickiej z racji 100-lecia od jej poświęcenia. W drugim dniu św. Jacek patron Metropolii Katowickiej w 750. rocznicę Jego śmierci. Potem Sługa Boży
ks. Franciszek Blachnicki urodzony w Rybniku, ochrzczony w kościele MB Bolesnej, dziś kandydat na ołtarze. W sobotę osoba Sługi Bożego Jana Pawła II –
wielkiego Polaka, człowieka w pełni oddanego Bogu. Kluczem spajającym będzie osoba Jezusa – jedynego pośrednika miedzy Bogiem a ludźmi i Matka
Najświętsza – Gwiazda Nowej Ewangelizacji.
Ci, którzy choć raz wyruszyli na pielgrzymkę wiedzą, że nie może ich zabraknąć również w tym roku, tych, którzy się zastanawiają czy iść, czy podołają, zachęcamy:
bez strachu, dacie radę, z Bożą pomocą, a takich wrażeń i przeżyć jak na pielgrzymce nie dostarczy wam nikt.
W tym roku będzie też kilka nowości – zapowiada ks. Marek Bernacki, min. grupa pokutna, można też rezerwować przez internet zarówno noclegi jak i miejsca w
autobusach powrotnych.
Koszty pielgrzymki są następujące:
wpisowe 25 zł od osoby (chusta, znaczek, regulamin, ubezpieczenie, zupa, opieka medyczna na trasie, koszty organizacyjne pielgrzymki) Uwaga! Dzieci i
młodzież ucząca się(za okazaniem legitymacji) płacą 18 zł + bagaż, jeśli idą oboje rodzice - dzieci gratis, dzieci do lat 3 gratis.
bagaż 13 zł od sztuki
dodatkowy nocleg w Częstochowie - jeśli ktoś zostaje
powrotny transport autobusowy, można wracać pociągiem lub prywatnie.
Zapisy w parafialnej kancelarii w godzinach urzędowania. Wszelkie informacje i zapytania na stronie internetowej: www.pielgrzymka.rybnik.pl.
ks. Piotr Mrozek

Urodziny papieża Jana Pawła II

Park Św. Wawrzyńca w Boguszowicach Starych w dniu 18 maja rozświetlały liczne znicze, pochodnie oraz przede wszystkim blask dużego
ekranu. W ciszy parku, szmerze modlitwy, wspólnym śpiewaniu Niezależna Drużyna Harcerzy Starszych wraz z mieszkańcami świętowała
urodziny naszego Papieża Jana Pawła II. Jednak tym, co w tym dniu robiło największe wrażenie, były zdjęcia Jana Pawła II, a precyzyjniej
rzecz ujmując zdjęcia Jana Pawła II z… mieszkańcami Boguszowic. Harcerze przez cały tydzień zbierali zdjęcia, które następnie
skanowali, po to by je wyświetlić na dużym ekranie w trakcie uroczystości. W ten sposób wspólnie udało nam się poznać Papieża Polaka
jako kogoś bliskiego i serdecznego, do kogo można było „wpaść z wizytą”. Najważniejsze jednak, żeby po tej wizycie zabrać ze sobą do
domu nie tylko zdjęcia, które można pokazać znajomym (chwała i wielkie podziękowania tym, którzy zdecydowali się podzielić tymi
drogimi pamiątkami). Ważne, aby zapamiętać, chociaż jedno ze zdań, jakie do nas kierował Jan Paweł II. Niezależna Drużyna Harcerzy
Starszych doskonale zapamiętała jedno z nich: „Musicie od siebie wymagać, nawet, jeśli inni od was nie wymagają.”
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Prace przy kanalizacji
Z całą odpowiedzialnością można użyć stwierdzenia, że budowa kanalizacji sanitarnej w Boguszowicach jest na finiszu.
Pozostało ok. 20% robót do wykonania. Aktualnie prace prowadzone są na dwóch głównych ciągach komunikacyjnych w naszej
dzielnicy, tzn. na ul. Małachowskiego oraz ul. Gotartowickiej. Nie da się uniknąć utrudnień w ruchu samochodowym, chociaż
wykonawca wiele zrobił ażeby te utrudnienia ograniczyć do minimum. Na skrzyżowaniach ruch kierowany jest przez
pracowników wykonawcy, a na prostych odcinkach sterowany jest sygnalizacją świetlną.
Wzdłuż ul. Małachowskiego kanalizacja sanitarna prowadzona będzie do skrzyżowania z ul. Kłokocińską i dalej ul
Kłokocińską do skrzyżowania z ul. Gronową. Równolegle odtwarzana jest nawierzchnia drogi. Ten zakres prac powinien być
zakończony w pierwszej dekadzie lipca. Prace na ul. Gotartowickiej powinny zakończyć się z końcem czerwca. Na lipiec
zaplanowane zostało wykonanie kanalizacji na ul. Strażackiej, Gronowej oraz ul. Kłokocińskiej w rejonie budynków o nr 11 –
39. Planowana jest nowa nawierzchnia asfaltowa rozpoczynając od granic naszej dzielnicy na ul. Gotartowickiej poprzez ul.
Małachowskiego oraz krótkiego odcinka ul. Kłokocińskiej do skrzyżowania z ul. Gronową. Również w czerwcu wykonawca
rozpocznie odtwarzanie nawierzchni dróg na ulicach bocznych Małachowskiego i Gronowej oraz ul. Uroczej, Baczyńskiego,
bocznej Kłokocińskiej o nr 31-37.
Sierpień i wrzesień wykonawca skieruje brygady do odtworzenia pozostałych nawierzchni dróg oraz budowy pięciu
przepompowni przy ul. Ziemskiej, Mokrej, Baczyńskiego, Cedrowej oraz Błękitnej. Na początek października planowane jest
zakończenie prac i oddanie inwestycji do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.
W maju odtworzono nawierzchnie asfaltowe na ulicy Błękitnej, bocznej Kolberga, Spacerowej, Sołtystwa, a także na ulicy
Jesiennej. Rozpoczęły się prace przy odtwarzaniu nawierzchni z betonitów. Tu ciekawostka - wykonuje to brygada z Ostrawy.
Przebudowa ul. Boguszowickiej
Po okresie lęgowym ptaków mieszkańców Boguszowic czeka zamknięcie ulicy Boguszowickiej dla ruchu samochodowego.
Na jesień planowana jest modernizacja w zakresie poprawy bezpieczeństwa od ronda Boguszowickiego na odcinku ok. 800
metrów. Planuje się wycięcie 150 drzew, wykonanie zatoki autobusowej zabudowanie barierek ochronnych.
Jan Mura

ZAPRASZAMY NA JUBILEUSZOWY XV FARSKI FESTYN,
który odbędzie się w sobotę 1 WRZEŚNIA 2007
w godz. 16.00 – 22.00

W PROGRAMIE FESTYNU:
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§

zabawa i humor, wspomnienia z 15-tu FARSKICH FESTYNÓW

§

Goście i ciekawi ludzie

§

kabaret NOŁ NEJM

Serce Ewangelii maj-sierpień'2007

§

gwiazda wieczoru Zespół „AKURAT”

§

dyskoteka wspomnieniowa na wolnym powietrzu

§

pokaz ogniowy harcerzy

PONADTO :
§

konkurs skatowy o puchar Proboszcza

§

konkurs żonglerki piłką

§

konkurs na najsmaczniejszy wypiek domowy

§

konkurs na ciekawy i oryginalny wyrób rękodzielniczy

§

loteria fantowa z nagrodami

§

atrakcje i zabawy dla dzieci

§

swojskie jadło i rodzinna atmosfera

JUŻ DZIŚ ZAREZERWUJ SOBIE CZAS
SZCZEGÓŁY W OGŁOSZENIACH PARAFIALNYCH W SIERPNIU,
NA PLAKATACH I ULOTKACH REKLAMOWYCH
SPONSORÓW PROSIMY O WSPARCIE MATERIALNE IMPREZY
PROBOSZCZ PARAFII oraz ORGANIZATORZY

Msze św.
§
w niedziele: 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 16.00
§
w święta nie uznawane przez państwo: 7.00, 10.00, 15.30, 17.00
Kancelaria parafialna
§
poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek: 8.00-12.00
środa: 15.00-17.00
§
kancelaria w lipcu i sierpniu:
§
poniedziałek i piątek: 8.00-12.00
środa: 15.00-17.00
§
Protokoły przedślubne
§
spisywane są każdego dnia po uprzednim osobistym lub telefonicznym (tel. 32-42-20-322) uzgodnieniu terminu i godziny
z księdzem Proboszczem
§
narzeczeni zgłaszają się w kancelarii trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu przynosząc ze sobą: dowody
osobiste, metryki chrztu i bierzmowania, świadectwo ukończenia katechizacji młodzieżowej i Studium Przedmałżeńskiego
Sakrament chrztu
§
udzielany jest w pierwszą niedzielę po 15. dniu danego miesiąca podczas Mszy św. o godz. 14.30
§
zgłaszając chrzest w kancelarii przynosimy akt urodzenia dziecka z USC
§
rodzicami chrzestnymi mogą być wyłącznie bierzmowani, wierzący i praktykujący katolicy
nauka przygotowująca do przyjęcia sakramentu chrztu odbywa się w sobotę poprzedzającą tę uroczystość o godz. 16.00
§
w domu parafialnym
Sakrament pojednania
okazja do sakramentu pojednania przed Mszą św.
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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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