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Jak dobrze Twym dzieckiem być!

W ramiona Twoje się skryć!
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OKIEM PROBOSZCZA
W dzisiejszą niedzielę (20 maja) w parafiach naszej Archidiecezji, mają
miejsce wybory do Duszpasterskich Rad Parafialnych. Osoby powołanej
do tych rad, służą pomocą proboszczowi, jako pasterzowi wspólnoty
wiernych, w podejmowaniu, opiniowaniu i doradzaniu w działaniach
ewangelizacyjnych i duszpasterskich. Parafia ma być wspólnotą, naszym
drugim domem. Za dom się odpowiada.
Do Duszpasterskiej Rady Parafialnej należą z urzędu: Proboszcz
i wikariusze, członkowie powołani z nominacji Proboszcza, oraz
członkowie wybrani przez parafian. Maksymalny skład DRP to 25 osób.
Zebrania tego organu mają się odbywać przynajmniej 2 razy w roku,
a w razie poważnej potrzeby, częściej. Oprócz DRP w parafii funkcjonuje Rada Ekonomiczna
Parafii, złożona z 5 osób - fachowców w sprawach gospodarczych.
Nikt nie powinien w parafii być bierny, mówiąc „to nie moja sprawa”. Czujmy się
odpowiedzialni za nasz wspólny dom, aby rozwijało się w nim Boże Życie!

Drodzy Kapłani
z okazji Waszych
kolejnych rocznic
święceń kapłańskich,
życzymy Wam,
aby Bóg obdarzał
Was potrzebnymi
łaskami,
aby wzmacniał
powołanie, osłaniał,
kiedy trzeba.
Liczba miesiąca

90 - tyle dzieci
przyjęło w miesiącu
maju Komunię

Kochane Mamy!!!
Z okazji Waszego święta pragniemy
z całego serca życzyć Wam
wszystkiego co najlepsze!
Dużo zdrowia, radości
i wszelkiej pomyślności.
Niech Matka Wniebowzięta ma Was
zawsze w swojej opiece!!!
Kochamy Was!!!
Redakcja Magnificatu

Mamy nowego Kapłana
księdza Sebastiana Lewandowskiego
Ksiądz arcybiskup Wiktor Skworc przez nałożenie rąk
i modlitwę udzielił święceń kapłańskich 24 diakonom, w tym
również naszemu parafianinowi, księdzu Sebastianowi
Lewandowskiemu. Uroczystość święceń prezbiteratu odbyła się
12 maja br. w Katedrze Chrystusa Króla w Katowicach.
Podczas homilii arcybiskup podkreślał przyszłym
kapłanom, aby naśladowali Chrystusa pokornego, ubogiego
i czystego. „Niech wasze kapłaństwo będzie także naśladowaniem
Chrystusa modlącego się. Trzeba, abyście jak Chrystus
wychodzili na górę, aby się modlić, aby się zwracać do Ojca, aby
z nim rozmawiać o sprawach świata. O braciach i siostrach
powierzonych waszej duszpasterskiej trosce. O katechizowanych,
którzy mając w uszach słuchawki mp3 tracą, jak się wydaje,
religijny słuch” mówił do diakonów kaznodzieja. Zwrócił
również uwagę na to, że w dzisiejszych czasach bardzo ważne jest
„Kapłaństwo na kolanach” i każdy z nich ma codziennie znaleźć
czas, aby zadbać o swoją świętość.
Naszemu nowemu kapłanowi, księdzu Sebastianowi,
życzymy wielu łask Bożych na drodze kapłańskiej, wytrwałości
i radości. Niech Pani Wniebowzięta, nasza Patronka, otacza Go
swoim płaszczem opieki, niech zawsze przy nim jest!
Pamiętamy w modlitwie!
Anna Popardowska

Większość zdjęć pochodzi ze strony internatowej
http://katowice.gosc.pl/gal/pokaz/1153387.Swieceniakaplanskie-w-katedrze
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Pytania do eksperta
Odpukać w niemalowane …???
Cz. 1

Człowiek to specyficzne stworzenie. Dostał od Boga przepiękne dary, które jednak
w połączeniu ze sobą nie zawsze lubią współpracować, jak chociażby rozum i serce. Możemy
powiedzieć o pewnej dwoistości natury ludzkiej. Zdarza się nieraz, że robimy jedno,
a myślimy drugie. Skąd to się bierze? Pewne sprzeczności jeszcze dokładniej widać na
przykładzie niektórych katolików. Z jednej strony głęboko wierzą, chodzą do kościoła, przyjmują sakramenty,
z drugiej, nie wiadomo czemu, ulegają niesamowicie pewnym wpływom świata zewnętrznego, żyją trochę niczym
ludzie pierwotni kultywujący praktyki pogańskie: noszą amulety, które przywożą z Turcji czy innego wakacyjnego
kurortu, plują przez ramię na widok czarnego kota, czy wzbraniają się przed ślubem w miesiącu, którego nazwa nie
zawiera litery „r”.
W tym numerze chcielibyśmy poświęcić trochę miejsca tematowi zabobonów i przesądów i o sprawy
związane z tym problemem zapytać naszego eksperta.

Czy zabobon i przesąd są tym
samym? Co kryje się pod owymi
hasłami? Czy złapanie się za guzik
na widok kominiarza, unikanie
przechodzenia pod stojącą
drabiną czy przechowywanie
czterolistnej koniczynki na
szczęście to już zabobon i należy je
traktować jako grzech ciężki?
Przesądy i zabobony są
pewnymi określonymi sposobami
myślenia i funkcjonowania.
Przesądy są to błędy intelektualne, a
zabobony są to błędy religijne.
Przesąd jest, mówiąc prosto,
w y r a z e m l u d z k i e j g ł u p o t y,
a zabobon wyrazem chorej,
niezdrowej bądź grzesznej
religijności. Czasem trudno
rozróżnić, czy coś jest zabobonem,
czy przesądem. Tak czy inaczej, to
postawy niewłaściwe.
Człowiek przesądny łączy w
sposób nielogiczny
i bezsensowny dwie sprawy
niemające ze sobą żadnego związku
(np. szczęście z kominiarzem,
pomyślność, bądź jej brak, z 13
dniem miesiąca). Najczęściej
przesądy dotyczą pragnienia
pomyślności i szczęścia w życiu.
Człowiek, który się nimi kieruje, jest
zniewolony bzdurnymi opiniami
i uzależnia podejmowanie jakichś
decyzji od spraw, które nie mają
żadnego związku z tym, czego ta
decyzja dotyczy. Przesąd jest

głupotą, ponieważ ludzie szukają
szczęścia w sprawach niemających
ze szczęściem żadnego związku.
Dlatego kierowanie się przesądem
jest grzechem, gdyż człowiek nie
postępuje wg rozumu, który został
mu dany przez Boga.
Zabobon to niewłaściwa
religijność, to podejście na sposób
wiary do spraw, które nie są
przedmiotem wiary albo też jest to
wypaczenie prawdziwej
religijności. Człowiek zabobonny
zapomina o Bogu Ojcu, o Jezusie,
o Maryi, nie ma z nimi relacji
i więzi. Traktuje wiarę
przedmiotowo a nie osobowo.
Przykładem może być sytuacja, gdy
ktoś wiesza w aucie różaniec, by mu
się „nic nie stało przy
p o d r ó ż o w a n i u ” ,
a jednocześnie nie modli się na
różańcu, nie ma w nim nabożeństwa
do Matki Bożej. To jest właśnie
zabobon (różaniec
coś wprost
związanego z religią) traktowany
jako amulet, przedmiot mający
przynieść łaskę (a łaskę Bożą
przynosi przecież Maryja). Innym
zabobonem jest mieszanie wody
święconej, tzn. zabieranie takiej
wody z 7 różnych kościołów
i zmieszanie razem, by uczynić ją
„skuteczniejszą”. Tu widać
mechaniczne pojmowanie wiary.
Woda święcona przypomina nam
chrzest i dar dziecięctwa Bożego,

czyli wejścia w relację ojcowską
z Bogiem. To Bóg nas chroni i daje
błogosławieństwo, a nie woda
święcona. Formą zabobonu jest też
sytuacja, gdy ktoś sądzi, że msza
w czyjejś intencji była
„nieskuteczna”, ponieważ ksiądz
zapomniał przeczytać bądź pomylił
nazwiska czy imiona osób, za które
w tej mszy się modlono.
Pamiętajmy, że każdy zabobon jest
grzechem. Grzechem poważnym, bo
wypacza prawdziwą wiarę.
Oto niektóre z przesądów
i zabobonów. Uwaga! Część z tych
zachowań to po prostu zwykłe,
nieszkodliwe zwyczaje, ale stają się
przesądem, jeśli zaczynamy je
poważnie traktować, tzn.
oczekujemy, że to przyniesie skutek
pomyślność bądź szczęście w życiu:
Czarny kot, trzynastka,
kominiarz, zaginanie ostatniej kartki
w indeksie, nałożenie oprawki na
indeks dopiero po zakończeniu
pierwszego roku, nieścinanie
włosów przed egzaminem, ubieranie
przez dziewczęta czerwonej bielizny
na studniówkę i maturę, kopniak na
szczęście, niesiadanie na rogu
z obawy przed zostaniem starą
panną czy kawalerem, pomyślenie
życzenia przy gaszeniu świeczek na
torcie, odpukiwanie w niemalowane,
mówienie w Wigilię Bożego
Narodzenia do dziecka: „Jaki
będziesz dziś, taki będziesz przez
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cały rok”, całowanie pod jemiołą,
niepodawanie ręki przez próg,
niepodawanie ręki na krzyż,
ściskanie kciuków przy kibicowaniu,
ubieranie stroju, który „przyniósł
szczęście”, mówienie „na zdrowie”,
gdy ktoś kichnie, miesiąc ślubu bez
literki „r” w nazwie, łańcuszek św.
Antoniego i inne tego typu łańcuszki
modlitewne, chuchanie na
pieniądze, grosik na szczęście; gdy
dziecko leży na podłodze, nie wolno
przez nie przechodzić, bo nie
urośnie; nie obcinanie dziecku
włosów do roku czasu, bo razem
z włosami rozum się obcina;
niezszywanie dziecku żadnej dziurki
w ubraniu, rajstopkach,
skarpetkach, nieprzyszywanie
guzików, bo się rozum przyszyje
i dziecko się nie będzie dalej
rozwijać; niewieszanie prania
w ciąży, nie przechodzenie pod
sznurkami, nierobienie na drutach,
szydełku, bo dziecko będzie owinięte
pępowiną; itp., itd....
Należy podkreślić, że
przesądów i zabobonów są setki.
Każda grupa społeczna i zawodowa
ma swoje. Jako chrześcijanie mamy
ufać Opatrzności, żyć wg przykazań
i kierować się rozumem.
W następnym numerze:
Nieraz obserwujemy, że ktoś,
często dziecko ale nie tylko,
przywiózł sobie z zagranicznych
wczasów jakiś wisiorek, bransoletkę
z niezidentyfikowanymi bliżej
znakami, twierdząc, że traktuje je
tylko jak ozdobę. Czy noszenie
podobnych rzeczy jest
niebezpieczne?
Dzieciom w szkole organizowane są
zabawy andrzejkowe, dorośli
z okazji nadchodzącego nowego
roku, nieraz tylko wyłącznie dla
rozrywki, czytają horoskopy. Czy
takie postępowanie jest już czymś
złym, szkodzącym człowiekowi?
Pytania i wstęp: Ewa Guzy
Odpowiedzi: ks. Karol Pukocz
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Rozmowy ze Świętymi

Święty Józef - idealny
Patrząc okiem współczesnego człowieka na postać
świętego Józefa, z pewnością niejeden, zwłaszcza
mężczyzna, dziwi się, spogląda z lekko przymrużonym
okiem i uśmiechem na twarzy. Osoba ta bowiem
zaskakuje i to pod wieloma względami. Wiemy jednak,
że nie ma chyba na kartach Biblii piękniejszego
przykładu zaufania, miłości, a nade wszystko
dojrzałości i odpowiedzialności w relacjach damsko
męskich.
Figura św. Józefa zajmuje miejsce naprzeciw
opisywanej w poprzednim numerze św. Anny.
Oddajmy mu głos…
Mam na imię Józef, co oznacza „ niech Bóg pomnoży”. Pewnych
informacji o mnie zaczerpnąć można z Ewangelii oraz apokryfów, te jednak
mają dużą skłonność do fantazjowania na mój temat.
Pochodzę z rodu króla Dawida. Mieszkałem w Nazarecie.
Zajmowałem się rzemiosłem, wykonywałem głównie prace w drewnie,
metalu i kamieniu. Bóg obdarzył mnie niezwykła łaską. Dane mi bowiem
było poznać i poślubić Maryję. Zdarzyło się jednak coś, co przekroczyło
moje logiczne myślenie. Maryja wyznaczona została na matkę Zbawiciela,
czego nie umiałem do końca pojąć. Dowiedziałem się, że nosi w sobie
dziecko samego Boga. Bałem się niezmiernie, przede wszystkim o Maryję.
Chciałem oddalić ją potajemnie, by nie zesłać na nią potępienia i hańby.
W moim sercu rodziła się zwykła ludzka niepewność i lęk. W końcu to nie ja
byłem ojcem mającego narodzić się dziecka. Była to dla mnie prawdziwa
próba zaufania. Wtedy, pewnej nocy anioł zjawił się w moim śnie i objawił
całą prawdę o mającym przyjść na świat Zbawicielu. Miałem stać się
podporą dla Maryi i ziemskim ojcem dla Jezusa. Usłuchałem anioła
i zabrałem Maryję do siebie.
Tuż przed porodem udaliśmy się do Betlejem, gdzie miał odbyć się
spis ludności. Tam na Maryję przyszły bóle, jednak nigdzie nie umieliśmy
znaleźć schronienia. W końcu w stajni , wśród zwierząt narodził się Jezus
Chrystus. To wydarzenie było czymś wyjątkowym, najwspanialszym
doświadczeniem w moim życiu. Po ośmiu dniach obrzezaliśmy chłopca
i nadaliśmy mu imię Jezus. Następnie zanieśliśmy dziecię do Jerozolimy,
gdzie w świątyni ofiarowaliśmy je Panu. Wkrótce jednak musieliśmy
uciekać z Betlejem. Anioł ostrzegł mnie pewnej nocy, że Herod chce
zamordować chłopca. Skierowaliśmy się do Egiptu. Dopiero gdy wszystko
uspokoiło się, a okrutny król już nie żył, powróciliśmy do Nazaretu.
Nie jestem w stanie opisać miłości, jaką obdarzyłem Jezusa.
Kochałem Go jak swoje własne dziecko, otoczyłem czułą opieką, uczyłem i
pokazywałem to, co dobre. Dałem mu z siebie tyle, ile mogłem. Zawsze
starałem się być dobrym ojcem i mężem. Miałem niezwykłe szczęście, gdyż
dane mi było umierać przy Jezusie i Maryi. Może dlatego tradycja nazwała
mnie patronem dobrej śmierci.
Dla wielu stałem się orędownikiem w potrzebie. Dużą czcią
otoczyła mnie św. Teresa z Avila, której wszystkie klasztory nosiły moje imię,
czy św. Jan Bosko. Święto na moją cześć do brewiarza i mszału rzymskiego
wprowadził papież Sykstus IV w 1479 r., a papież Grzegorz XV w 1621 r.
rozszerzył je na cały Kościół. 10 IX 1847 r. papież Pius IX wprowadził
odrębne święto liturgiczne, które Pius X przeniósł na 2 środę po
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Wielkanocy, nazywając dniem
świętego Józefa, Oblubieńca
Najświętszej Maryi Panny, Wyznawcy,
Patrona Kościoła Powszechnego.
Papież Pius XII zniósł to święto, a na
jego miejsce wprowadził nowe
świętego Józefa Pracownika
(1 maja), tytuł zaś Patrona Kościoła
Świętego dołączył do święta
19 marca.
Stałem się patronem Kościoła
Powszechnego, licznych zakonów,
krajów, m. in.: Austrii, Czech,
Hiszpanii, Portugalii, Kanady, Peru,
a także opiekunem małżeństw i rodzin
chrześcijańskich, ojców, sierot,
drwali, cieśli, robotników. Na całym
świecie powstały sanktuaria
poświęcone mojej osobie największe
z nich w Kanadzie i Montrealu.
W Polsce kult mojej osoby
datuje się już w XI/XII wieku. Z XVII
wieku pochodzi największe
sanktuarium św. Józefa w Kaliszu.
Powstały cztery rodziny zakonne pod
moim wezwaniem.

Przedstawia mnie się często
z Dziecięciem Jezus na ręku i lilią
w dłoni, a moimi atrybutami są
zakwitający kij, siekiera, piła, miska
z kaszą.
oprac. Ewa Guzy
( na podstawie źródeł internetowych)
Modlitwa do świętego Józefa
Papieża Jana XXIII

O Święty Józefie, stróżu Jezusa,
małżonku Przeczystej Maryi, który
przeszedłeś przez życie doskonale
spełniając swój obowiązek,
utrzymując pracą rąk Świętą
Rodzinę z Nazaretu, wspieraj
przychylnie tych, którzy - ufni - do
Ciebie się zwracają!
Ty znasz ich dążenia, ich braki, ich
nadzieje, oni do Ciebie się
uciekają, ponieważ wiedzą, że
w Tobie znajdą Tego, kto ich
zrozumie i obroni.
Również i Ty zaznawałeś

przeciwności, trudu, zmęczenia;
ale właśnie przez te starania
o zapewnienie bytu materialnego,
Twój duch osiągnął najgłębszy
pokój, cieszył się
niewypowiedzianą radością
z obcowania ze Synem Bożym
i z Maryją, Jego Najmilszą
Matką, Tobie powierzonymi.
Niech zrozumieją ci, których
otaczasz swoją opieką, że nie są
samotni w swej pracy, niech
umieją odkrywać obok siebie
Jezusa, przyjmować Go z
wdzięcznością i strzec Go
wiernie, tak jak Ty to czyniłeś.
I wyjednaj, by w każdej
rodzinie, w każdej fabryce, w
każdym warsztacie, gdzie pracuje
chrześcijanin wszystko było
uświęcone miłością, cierpliwością,
sprawiedliwością, troską o dobro
- ażeby łaski niebios spływały
obficie. Amen.

Turniej piłki nożnej ministrantów
W dniu 28.04.2012r. odbył się turniej o mistrzostwo dekanatu Wodzisław Śląski. W turnieju udział brali
ministranci i lektorzy podzieleni na trzy kategorie wiekowe. Oto zwycięzcy poszczególnych kategorii:
Szkoła podstawowa:
I miejsce, Parafia MB Częstochowskiej w Wilchwach
II miejsce Parafia św. Izydora w Radlinie Górnym
III miejsce Parafia WNMP w Wodzisławiu Śl.
Królem strzelców został Michał Płowucha z Parafii MB Częstochowskiej w Wilchwach
Gimnazjum:
I miejsce, Parafia św. Izydora w Radlinie Górnym
II miejsce, Parafia św. Marii Magdaleny w Radlinie II
III miejsce, Parafia św. Stanisława w Marklowicach
Królem strzelców został Robert Rucki z Parafia św. Izydora w Radlinie Górnym
Kategoria Open;
I miejsce, Parafia MB Częstochowskiej w Wilchwach
II miejsce, Parafia św. Stanisława w Marklowicach
III miejsce Parafia WNMP w Wodzisławiu Śl.
Królem strzelców został Sebastian Skupień z Parafii św. Stanisława w Marklowicach
Pragnę podziękować wszystkim zawodnikom za wspaniałą zabawę i ducha walki fair-play, opiekunom za
umożliwienie gry i doping swoim podopiecznym. W sposób szczególny wyrażam słowa podziękowania naszym
lektorom i ministrantom: Łukaszowi Tołodzieckiemu, Leszkowi Koniszewskiemu i Kamilowi Talenta za duże
zaangażowanie w organizację tego turnieju.
Ks. Mateusz Tomanek
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Wycieczka do Tyńca i Krakowa

Kilka lat temu Pan postawił
na naszej drodze siostrę Damaris.
Przygotowywała ona wtedy naszą
młodszą córkę do wczesnej
komunii. Siostra to osoba, która od
razu trafiła do naszego serca, chyba
w s z y s c y, k t ó r z y j ą z n a j ą ,
odczuwają w jej obecności
działanie Boga.

Gdzieś w okolicy świąt
Zmartwychwstania Pańskiego
siostra spotkała nas
i zaproponowała wycieczkę do
Tyńca, do opactwa benedyktynów.
W ramach wyjazdu planowana była
eucharystia, zwiedzanie klasztoru,
kościoła na Skałce i ... czas wolny.
Postanowiliśmy pojechać. Nasze
kochane dzieci zaproponowały
nam, żebyśmy udali się tam sami,
byśmy od nich trochę wypoczęli.
Wczesnym rankiem,
w niedzielę 22 kwietnia,
wyruszyliśmy z Wodzisławia do
Krakowa. Podróż rozpoczęliśmy
m o d l i t w ą , p r o ś b ą

o szczęśliwy dojazd
i powrót. Od razu
zdradzę, że Pan
wysłuchał naszych
próśb, a dodatkowo
obdarował słoneczną
pogodą. W trakcie
drogi siostra
przybliżyła nam
historię tynieckiego
zakonu. To najstarszy
z istniejących dziś
klasztorów w Polsce,
benedyktyni pojawili się tam już
w połowie XI wieku. Wielokrotnie
niszczony, przebudowywany
i o d b u d o w y w a n y, o b e c n i e
prezentuje się przepięknie.
Po przybyciu na miejsce
mieliśmy jeszcze około godziny do
mszy, mogliśmy pozwiedzać
klasztorny dziedziniec, a nawet
zrobić małe zakupy
w księgarni czy też sklepie
z benedyktyńskimi
specjałami. Najważniejsza
tego dnia była oczywiście
msza, w trakcie której
słuchaliśmy gregoriańskich
śpiewów. Niestety, bardziej
słuchaliśmy, bo obecnie
mało kto zna na tyle łacinę,
by dołączyć się do modlitw.
Taka msza to na pewno
przeżycie, śpiewy gregoriańskie
jeszcze bardziej pozwalają zatopić
się w eucharystii. Po mszy
zwiedziliśmy
kościół, chętni
mieli jeszcze trochę
wolnego czasu na
zakupy, a następnie
ruszyliśmy
w kierunku
kościoła na Skałce
czyli bazyliki
Świętego Michała
Archanioła,
prowadzonej przez
ojców paulinów.
Kościół ten słynie

z relikwii biskupa św. Stanisława ze
Szczepanowa, zamordowanego
przez króla Bolesława Szczodrego
oraz z położonej w piwnicach
krypty zasłużonych, gdzie można
znaleźć doczesne szczątki między
innymi Jan Długosza, Ignacego
Kraszewskiego, Adama Asnyka,
Jacka Malczewskiego czy Czesława
Miłosza. Na miejsce trafiliśmy
w idealnym momencie zakończenia mszy. Dzięki temu
mogliśmy bez problemu podziwiać
kościół, mieliśmy też czas na
modlitwę.
Ostatnim etapem wycieczki
było zwiedzanie Krakowa. Każdy
mógł robić to, na co miał ochotę, my
postanowiliśmy odwiedzić galerię
nad Sukiennicami, gdzie można
między innymi zobaczyć obrazy
wspomnianego Jacka
Malczewskiego.
Z Krakowa wracaliśmy
trochę zmęczeni, ale na pewno
szczęśliwi. Na osobne zdanie
zasługuje powrót i wspólne śpiewy,
które były bardzo… uduchowione.
Dziękujemy siostrze Damaris za
zaproszenie oraz wszystkim
uczestnikom wycieczki za wspólną
modlitwę i mile spędzony czas.
Iza i Adam
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Kwietniowe prymicje
W sobotę, 21 kwietnia w naszej świątyni miało miejsce szczególne wydarzenie. Nasz parafianin, ojciec
Izaak Adam Kusion franciszkanin, odprawił swoją pierwszą Eucharystię i jest pierwszym franciszkańskim
prymicjantem w historii naszego Kościoła. Tydzień wcześniej
(14 kwietnia) przyjął święcenia kapłańskie z rąk abp. Wiktora Skworca, w Bazylice Ojców Franciszkanów,
w Katowicach Panewnikach. Ojciec Izaak jest pierwszym w diecezji katowickiej kapłanem, któremu udzielił
święceń nowy Metropolita.
Bardzo wzruszającym momentem rozpoczynającym
uroczystość, było błogosławieństwo rodziców
w przedsionku kościoła po którym prymicjant udał się do chrzcielnicy,
gdzie 32 lata temu został ochrzczony i zostawił tam swoją święcę
chrzcielną. Następnie rozpoczęła się Msza Święta. Kaznodzieją był
oblat Niepokalanej Marii Panny, Ojciec Ryszard Sierański, założyciel
Wspólnoty Dobrego Pasterza w Katowicach. Bardzo żywiołowo
wygłosił słowo do zebranych w kościele.
Nabożeństwo popołudniowe odbyło się w Sanktuarium Matki Boskiej
Fatimskiej w Turzy Śląskiej gdzie wszyscy zaproszeni goście otrzymali
błogosławieństwo prymicyjnego.
Nowemu kapłanowi naszej parafii pragniemy z całego serca życzyć
wytrwałości w życiu kapłańskim, życzliwych ludzi na drodze i opieki
Matki Wniebowziętej, a w trudnych chwilach wsparcia modlitewnego
bliskich. Niech Słowo Boże głoszone wszystkim będzie umocnieniem,
a nade wszystko niech Bóg Wszechmogący w Trójcy Świętej Jedyny
obdarza wszelkimi potrzebnymi łaskami.
Redakcja Magnificatu
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Pierwszy egzamin dojrzałości...

Od początku maja nasza młodzież klas trzecich gimnazjum przeżywa swój egzamin przed bierzmowaniem.
Prawie codziennie o godzinie 19:00 w domu parafialnym kolejne grupy (a jest ich 14) pod opieką animatorów
spotykają się z księdzem Karolem na egzaminie. Warunkiem dopuszczenia jest przedstawienie indeksu, który
każdy z kandydatów do bierzmowania otrzymał we wrześniu. Indeks jest świadectwem dziewięciomiesięcznych
starań kandydata. Pytania na egzaminie dotyczą czterech dziedzin. Młodzież przedstawia swoją wiedzę o parafii,
opowiada o życiu patrona, jaki został przez każdego z nich wybrany na dorosłe życie, musi także umieć omówić
dary Ducha Świętego. Ostatnie pytanie dotyczy tzw. wiedzy katechizmowej, czyli ogólnej wiedzy o Bogu,
Kościele, Biblii, itd.
Różnie bywa z przygotowaniem do egzaminu i nieraz konieczna jest poprawka, czasem młody człowiek
przegrywa ze stresem i nie potrafi przedstawić swojej wiedzy. Ostatecznie jednak wszyscy z tego „boju” wychodzą
zwycięsko!
Bierzmowanie odbędzie się 31 maja o 18:00. Młodzieży życzmy wielu Bożych łask i otwarcia się na
działanie Ducha Świętego.
ks. Karol

Oto zdjęcia kilku grup bierzmowańców wraz
z animatorami tuż przed egzaminem.
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Wioska Serca
To zdanie natchnionego
proroka zawiera niezwykle ważną
treść: trzeba wyjść naprzeciw tym,
którzy są bezbronni, pozbawieni ciepła
rodzinnego domu, porzuceni przez los
i własnych rodziców, potrzebujący
pomocy. Wyciągnięta w ich stronę
pomocna ręka sprawia, że
wspomagając sam staję się
przedmiotem szczególnego
umiłowania Boga - jego synem.
Fundacja „Wioska Serca"
obrała na swego Patrona bł. Jana
Pawła II, którego wrażliwość na
ludzkie cierpienie, słabych,
bezbronnych jest wszystkim dobrze
znana.
Wszystkich, którzy pokochali
bł. Jana Pawła II serdecznie zapraszam
do współpracy i wsparcia przy
wznoszeniu żywego pomnika, jakim
będzie „Wioska Serca".
Fundacja została powołana do
życia już w 2006 roku. Idea niesienia
pomocy dzieciom i seniorom znalazła
zrozumienie i uznanie. Pomysł
przedstawiłem Jego Eminencji
Kardynałowi Stanisławowi
Dziwiszowi. W odpowiedzi
usłyszałem: „całym sercem popieram i
błogosławię". W powołanym
Komitecie Honorowym znalazły się
osobistości duchowne - kardynałowie
i biskupi, a także znane osoby życia
społecznego, naukowego
i kulturalnego. Straciliśmy
w katastrofie smoleńskiej życzliwe
Fundacji osoby, jak ś.p. Maria

Kaczyńska, małżonka ś.p.
Prezydenta RP i Krystyna Bochenek
Senator RP, człowiek o wielkich
horyzontach i sercu. Pozyskaliśmy
też chętnych do współpracy,
deklarujących konkretną pomoc.
Kilka lat naszych starań i wysiłków to
sprawa pozyskania terenu pod
budowę. Trzeba było pokonać „las
ustaw", paragrafów i urzędniczego
chłodu. Czasem zawodzili ci, na
których jak się wydawało, można
było liczyć. W sumie to spore
doświadczenie, ale wszystko co
dobre rodzi się w trudach.
Wioska Serca im. Jana Pawła II
będzie pierwszą tego typu
placówką na Śląsku.
Moim marzeniem było
stworzenie Centrum Pomocy, które
byłoby nie tylko dobrze
zorganizowaną społecznością
wychowawczą, ale także miejscem
refleksji, dyskusji i przygotowania
przyszłych rodziców, matek,
z zaangażowaniem psychologów,
pedagogów w powstawaniu
rodzinnych domów dziecka na
Śląsku w miarę potrzeb, a te są
ogromne. Nadszedł czas
przekształcania domów dziecka
w rodzinne domy dziecka, między
innymi mówi o tym ustawa
z 9.VI.2011 roku o Wspieraniu
Rodziny i Systemie Pieczy
Zastępczej, podpisanej przez
Prezydenta RP.
Realia
Ojciec Święty Benedykt XVI
w czasie swej pielgrzymki do Polski,
na krakowskich błoniach poświęcił
kamień węgielny pod budowę
Wioski.
MB Fatimska, dar Biura
Pielgrzymkowego Archidiecezji
Katowickiej, oczekuje na swoje
miejsce w Wiosce. Jej polecamy
dzieło i wszystkie sieroty, które tam
zamieszkają. Rada Miasta
M y s ł o w i c e 2 4 . 11 . 2 0 11 r o k u
o wydzieleniu działki pod budowę.
Wioska Serca zostanie więc
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wybudowana w Mysłowicach.
I ETAP: to przygotowanie terenu,
zrobienie projektów (w trakcie
realizacji), otrzymanie
zezwolenia na budowę
pierwszych domów (4-8). Mamy
nadzieję, że jeszcze w tym roku
uda się ruszyć z pracami
i pierwsze efekty będą widoczne.
Postęp prac zależny będzie od
funduszy. Udało się pozyskać
sponsorów i wspierających naszą
inicjatywę.
II ETAP budowa dalszych
domków, zagospodarowanie
całego terenu (plac zabaw, zieleń,
parkingi).
III ETAP to budowa domu
seniora, ewentualnie domu
samotnej matki.
Zapraszamy na naszą
stronę internetową
www.wioskaserca.pl tam więcej
informacji o naszej Fundacji.
Zwracamy się do wszystkich
ludzi dobrej woli i serca o pomoc.
Dzieło poświęcone jest
uczczeniu i pamięci naszego
wielkiego Polaka i Ojca, bł. Jana
Pawła II, aby Jego nauczanie
przykład życia nie poszły
w zapomnienie, ale wyzwalały
konkretną miłość.
Jak można nam pomóc?
1.Przekaz 1% z podatku
dochodowego na Fundację.
Wystarczy wpisać na formularzu
podatkowym PIT KRS
0000254936
2.Każda, nawet drobna ofiara,
wpłacona na konto Wioska Serca
ING Bank Śląski 91 1050 1214
1000 0023 0413 5888
3.Wdzięczni będziemy za
wszelką ofertę pomocy
(materiały budowlane,
wykończeniowe, wyposażenie
mieszkań). Wszelkie oferty
prosimy na adres: Fundacja
Pomocy Dzieciom i Seniorom
„Wioska Serca" im. Jana Pawła
II, ul. Działkowa 36, 41-400
Mysłowice.
Ks. dr Jan Grzesica
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PRZEZ POKOLENIA

Metropolitalne Święto Rodziny to wydarzenie, któremu przyświeca
idea wspierania rodziny. Kilkudniowe święto ma miejsce wiosną
w wielu miastach województwa śląskiego i opolskiego.
W trakcie jego trwania odbywają się liczne sympozja, wykłady,
dyskusje
poświęcone roli rodziny we współczesnym świecie.
Wydarzenie uatrakcyjniają koncerty, kiermasze, wystawy, konkursy,
imprezy sportowe, festyny, pikniki.
Pierwsza edycja Święta Rodziny odbywała się pod hasłem „Moja
wyjątkowa rodzina”, drugiej towarzyszył „Portret matki”, zaś trzeciej przyświecała myśl „Ojciec
fundamentem rodziny”. Ubiegłoroczne Święto, którego hasłem przewodnim było „Piękno życia
rodzinnego”, miało szczególny charakter, ze względu na beatyfikację naszego ukochanego Papieża –
Jana Pawła II, w którego nauczaniu kwestie dotyczące rodziny zajmowały zawsze szczególne miejsce.
Tegoroczne Święto Rodziny odbędzie się pod hasłem „Przez pokolenia”.
Cały program można znaleźć na stronie
internetowej www.swieto-rodziny.pl, jak również na
plakacie jaki wisi na drzwiach naszego kościoła.
Poniżej przedstawiam pewne punkty
z programu, jakie będą miały miejsce
w naszym mieście.
23 maja - środa - godz. 17.00, Kościół pw.
Wniebowzięcia NMP, Wodzisław Śląski,
ul. Kościelna, Koncert Pieśni Maryjnej

Wodzisław Śląski, Dzień Dziecka w ramach
V Metropolitarnego Święta Rodziny, więcej
informacji na stronie www.wck.wodzislaw.pl

3 czerwca - niedziela - Wodzisław Śląski
„Marsz za życiem – życie to rodzina” marsz
rodzin ulicami miasta

Rynek i Stadion MOSiR, Wodzisław Śląski,
imprezy skierowane do całych rodzin w ramach
25 maja - piątek - godz.19.30, Wodzisławskie Dni Wodzisławia Śląskiego m.in.: parada
Centrum Kultury,ul. Ks. płk. W. Kubsza 17, Koncert samochodów zabytkowych, Wodzisławskie
Krystyny Giżowskiej z okazji Dnia Matki, więcej Spotkania z Folklorem, biesiada śląska
informacji na stronie www.wck.wodzislaw.pl
W ramach V Metropolitalnego Święta Rodziny w
27 maj - niedziela- Wodzisławskie Centrum Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej
Kultury, ul. płk. Wilhelma Kubsza, Uroczysty zorganizowane zostaną dwa konkursy
Koncert Rodzinny w wykonaniu uczniów fotograficzne pn.:
i pedagogów Szkoły Muzycznej I stopnia im. 1. „Moja rodzina i ja – mama”
2. „Sztafeta pokoleń”
Wojciecha Kilara.
Więcej informacji na stronie
www.biblioteka.wodzislaw.pl
godz. 19.00, Rynek, Wodzisław Śląski
Koncert Zespołu Mate.o w ramach Pikniku
Zebranie informacji
Rodzinnego
Anna Popardowska

1 czerwca - piątek - godz.. 10.00, Rynek,

źródło
www.swieto-rodzin.pl

SPROSTOWANIE
W poprzednim numerze "Magnificatu" w artykule o szafarzach naszej parafii omyłkowo
nie napisaliśmy, że p. Krzysztof Lewandowski należał do grupy pierwszych szafarzy
ustanowionych 10 lat temu. Za pomyłkę p. Krzysztofa bardzo przepraszamy.
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POZIOMO:

2. Jedna z funkcji jaką pełni ks. proboszcz Bogusław
3. Najbardziej "sensacyjna" księga Nowego Testamentu.
5. Szczytowy moment Mszy
7. Inaczej Gwiazda Zaranna.
8. Sakrament dojrzałości
10. Tam odbył się konwent wielkanocny naszego
dekanatu
15. Święta od spraw beznadziejnych
14. Udziela sakramentu
16 .Inaczej niemowlak.

1. Tam wpisuje się oceny
4. Jeden z symboli Ducha Świętego.
6. Biblijna roślina.
9. Z łaciny. Przychodzą spisać protokół przedślubny.
11. Drugi stopień kapłaństwa.
12. Jedna z dzielnic naszej parafii.
13. Litania, odmawiamy ją w Maju
17. Nasz ks. Sebastian to...?
18. Jezus wypędził z niej 7 złych duchów.
19. Pięknie śpiewa w kościele

Rozwiązanie krzyżówki prosimy napisać na kartce i włożyć do koperty z napisem „Krzyżówka”,
numerem Magnificatu, swoimi danymi. Prosimy przynieść koperty do 6 CZERWCA do zakrystii.
Poprzednia krzyżówkę prawidłowo rozwiązali: Łucja Prokop, Barbara Pająk, Franciszek
Pawlenka, Andrzej Grzonka, Aurelia Kwaśny
Zwycięzcą krzyżówki z zeszłego numeru jest Pani Łucja Prokop. Gratulujemy!!! Nagrodę książkową
proszę odebrać w kancelarii. Rozwiązanie ostatniej krzyżówki to TRIDUUM SACRUM.
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Włączenie do
wspólnoty
Kościoła

Natalia Grądzka,
córka Piotra i Moniki,
9.04
Olivier Wyrzykowski,
syn Adama i Sławomiry,
9.04
Wiktoria Trybuś,
córka Marcina i Patrycji,
9.04
Lena Mieszczak,
córka Marcina i Angeliki,
9.04
Adam Wojtala,
syn Piotra i Marii,
9.04
Nadia Lewandowska,
córka Kamila i Justyny,
9.04
Julia Krzyżanowska,
córka Andrzeja i Aleksandry,
9.04

ODESZLI DO WIECZNOŚCI
Eugenia Pogoda, lat 72, 2.04
Stanisław Krótki, lat 71, 2.04
Krystian Maciończyk, lat 61, 5.04
Magdalena Szypuła, lat 72, 6.04
Zygfryd Fojcik, lat 72, 5.04
Jan Klęsk, lat 73, 7.04
Barbara Gąsiorowska Wyrobek, lat 58,
6.04
Halina Kubica, lat 88, 13.04
Gerard Reiter, lat 65, 15.04
Adam Florek, lat 60, 15.04
Irena Kaczmarczyk, lat 92, 13.04
Helena Wiśniewska, lat 79, 17.04
Andzej Żero, lat 64, 21.04
Henryk Wiśniewski, lat 82, 27.04
Krystyna Gospodarczyk, lat 67, 27.04
Halina Brzezińska, lat 79, 30.04

Połączeni węzłem małżeńskim
Jarosław Druskis i Katarzyna Janeta, 11.04
Marek Kusz i Renata Kusz zd. Janczak, 15.04
Grzegorz Kurek i Marta Reś, 19.04
Dariusz Pawlus i Aleksandra Glenc, 28.04
Robert Kiszczak i Anna Kiszczak zd. Pająk, 28.04
Robert Wija i Barbara Wija zd. Bańka, 30.04

„MAGNIFICAT” – Miesięcznik Parafii Wniebowzięcie NMP w Wodzisławiu Śląskim
Redaguje zespół pod kierunkiem ks. Karola Pukocza w składzie: Anna Popardowska,
Dominika Grzesiek, Ewa Guzy, Piotr Wojtas i Marcin Wieczorek.
Zdjęcia wykonuje zakład FOTO Gwóźdź i redaktorzy gazetki.
Adres: Wodzisław Śl., ul. Kościelna 1, tel. 032 455 35 71
Adres internetowy: www.wnmp.pl
e-mail: magnificat2007@interia.pl
Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany tytułów i skracanie tekstów. Pismo przeznaczone na wewnętrzny użytek parafii.
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Uroczystości
z 3 maja

Wczesna Komunia Święta

Turniej piłki nożnej
ministrantów

” Bo... M A T K A ! ”
Kiedy STWÓRCA ŚWIATA
w Swej Boskiej Wyobraźni
m a l o w a ł i s t o t ę najbliższą,
co rodzić i chronić będzie
każde życie,
świeciło przyjazne złote słońce...
Jego ożywczą moc i tajemnice
emanacji ciepłem ogromnej miłości
umieścił w s e r c u Tego Stworzenia,
któremu nadał imię:
MATKA…
Bardzo p o j e m n e
bliskością i mądrością przeznaczenia
słowo M A T K A Oko Bożej Opatrzności
w całej przestrzeni Stwórcy ma tę samą temperaturę i treść.
I choć na szale Jego wagi
często spadają myśli niedojrzałe
i raniące chłodem czyny zuchwałe
JEJ zawsze umiłowanych DZIECI,
Ona cierpliwie z n o s i u r a z y
i j e łaskawie r o z g r z e s z y …
Kiedy troski o j u t r o Rodziny
rysują Jej z m a r s z c z k i na twarzy ,
kiedy k u r c z y się p o l e w i d z e n i a
do ich życiowych dróg,
wtedy n i e p o k ó j coraz mocniej
Jej p o s t a ć do z i e m i p r z y g i n a ,
a Ona ciągle znajduje siły,
by serdecznie przywitać
każdą radość życia córki czy syna !
Więc i TY NIE POZWÓL,
by OCZY OCZEKIWANIA ZACHODZIŁY MGŁĄ!
DRZWI RODZINNEGO DOMU
PO TO SĄ,
by W NICH się ROZWIERAŁY
i w UŚCISKU SZCZERYM ŁĄCZYŁY
RAMIONA NIEOGRANICZONEJ ŻYCZLIWOŚCI
W KAŻDY CZAS !
Z okazji
DNIA MATKI
Irena Sauer
Turza Śl. maj 2012r.

