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„Odmawiajcie różaniec codziennie, abyście uprosili pokój dla świata (�)”. 

     I Komunia Św.         100. rocznica          Odpust parafialny 
               Objawień Fatimskich  
                                                                                     
                                    
        
                     
 

W niedzielę 7 maja  obchodzili-
śmy w naszej parafii uroczy-
stość Pierwszej i Wczesnej Ko-
munii Św.  Wszystkim dzieciom 
życzymy, aby zawsze w sercu 
miały Pana Jezusa, który umac-
nia każdego człowieka oraz pro-
wadzi drogą wiary, nadziei 
i miłości. 

Tegoroczną uroczystość odpu-
stową ku czci Najświętszego Ser-
ca Pana Jezusa będziemy prze-
żywać w niedzielę 25 czerwca. 
Tradycyjnie w piątek w Uroczy-
stość NSPJ o godz. 17.oo zapra-
szamy na Mszę św. sprawowaną
w intencji wszystkich zmarłych 
parafian na cmentarzu. 

Dokładnie mija 100 lat od przeło-
mowego dla Kościoła wydarzenia, 
kiedy to w niedzielę 13 maja 1917 r. 
w Cova da Iria nastąpiło pierwsze 
spotkanie dzieci z „przepiękną Pa-
nią”. 
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Rekolekcje Wielkopostne 
Od 5 – 8 marca przeżywaliśmy parafialne Rekolekcje Wielkopostne, które w tym roku głosił ks. dr Jerzy 
Paliński – obecny proboszcz parafii pw. Św. Anny w Świerklanach.  

 

 
Nauka stanowa dla kobiet w ramach rekolekcji 

 

 

 

 

 
Msza św. dla osób chorych połączona z udzielaniem 

sakramentu chorych 

 
Droga krzyżowa ulicami Boguszowic 

 

 
Udzielanie sakramentu chorych 

 
Spotkanie z chorymi w domu parafialnym 
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Rekolekcje Wielkopostne dla szkół 
Tegoroczne Rekolekcje dla uczniów szkół podstawowych SP 16 i SP 20 (10 – 12 kwietnia) prowadził ks. 
Tomasz Stolarski, zaś dla uczniów Gimnazjum nr 7 (20 – 22 marca) oraz ZSP nr 6 (27 – 29 marca) –  

ks. Krzysztof Mikiciuk. 

 

 

 

 
Rekolekcje dla uczniów SP16 w Boguszowicach 

 
Spotkania rekolekcyjne dla uczniów G 7 

 
Uczniowie SP20 w Gotartowicach uczestniczą  

w rekolekcjach 

 

 

 
Rekolekcje dla uczniów ZSP nr 6 w Boguszowicach 
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Niedziela Palmowa 
W rozpoczynającą Wielki Tydzień Niedzielę Pal-
mową tradycyjnie miała miejsce procesja z pal-
mami na pamiątkę triumfalnego wjazdu Chrystusa 
do Jerozolimy.  

Wielki Czwartek 
Liturgią Eucharystyczną Wieczerzy Pańskiej roz-
poczęło się w Wielki Czwartek Święte Triduum 
Paschalne Męki, Śmierci i Zmartwychwstania 
Pańskiego. 

 

Życzenia kapłanom z okazji ich święta składają 
przedstawiciele Rady Parafialnej 

 
Procesja rozpoczynająca ceremonie Wielkiego Czwartku 

 
Obrzęd umycia nóg na pamiątkę tego, co dokonało 

się w wieczerniku, kiedy Chrystus umył nogi  
Apostołom 

 
 

 
Przeniesienie Najświętszego Sakramentu  

do „Ciemnicy” 

 

 



serce ewangelii 5 

Wielki Piątek 
Dzień głębokiej zadumy nad istotą ludzkiego życia  
i rozważaniem męki Jezusa Chrystusa, która całe-
mu światu dała nadzieję zbawienia. 

 
Kapłani leżący przed ołtarzem 

 
Adoracja Krzyża – punkt kulminacyjny liturgii 

 
 

 
Liturgia chrzcielna 

Wigilia Paschalna 
„(1) w tę najświętszą noc, w którą nasz Pan Je-
zus Chrystus, przeszedł ze śmierci do życia Ko-
ściół wzywa swoje dzieci rozproszone po całym 
świecie, aby zgromadziły się na czuwanie i modli-
twę. Jeśli tak będziemy obchodzić pamiątkę 
Paschy Pana, słuchając słowa Bożego i sprawując 
święte obrzędy, możemy mieć nadzieję, że otrzy-
mamy udział w zwycięstwie Chrystusa nad śmier-
cią i razem z Nim żyć będziemy w Bogu.” 

(z liturgii Wigilii Paschalnej) 

 
„Oto drzewo krzyża, na którym zawisło zbawienie świata” 

 
Przeniesienie Najświętszego Sakramentu do „Bożego 

Grobu” 

 
Poświęcenie ognia przed kościołem 
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Konwent Wielkanocny 
We wtorek w oktawie Wielkiej Nocy Zmartwych-
wstania Pańskiego gościliśmy w naszej parafii księ-
ży posługujących w dekanacie boguszowickim, któ-
rzy spotkali się na tzw. konwencie wielkanocnym. 
Uroczystej Eucharystii przewodniczył ks. Dziekan 
Tadeusz Stachoń. 

Czwartek kapłański 

 
Procesja rezurekcyjna ogłaszająca uroczyście, 

 
Procesja na rozpoczęcie Eucharystii 

 
że Chrystus zmartwychwstał i żyje! 

 

 

 
Kapłani uczestniczący w konwencie 

 
 

Wielkopostne spotkanie formacyjne kapłanów nasze-
go dekanatu miało miejsce w parafii pw. MB Piekar-
skiej w Boryni.  
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Od ostatniej edycji Serca Ewangelii minę-
ły dwa miesiące. Zostały one wypełnione tym 
szczególnym czasem Wielkiego Postu, pod-
niosłym Triduum Paschalnym i okresem wiel-
kanocnym, który szybko odmierzają kolejne 
niedziele. Jest to zarazem czas niecierpliwego 
oczekiwania na ciepłą wiosnę, która wyjątko-
wo uczy nas w tym roku  pokory.  

Na progu Wielkiego Postu przeżyliśmy w naszej 
parafii tradycyjne Rekolekcje Wielkopostne. Dzięku-
jemy ks. dr. Jerzemu Palińskiemu, obecnie probosz-
czowi ze Świerklan, że zechciał tak spontanicznie od-
powiedzieć na moją prośbę. Uczynił to między innymi 
jako wieloletni znajomy i przyjaciel mojego śp. ojca 
Ludwika.  Bóg zapłać wszystkim, którzy skorzystali z 
czasu wspólnej modlitwy i przybyli na ogłaszane nauki 
stanowe. Zespołowi Charytatywnemu i wszystkim 
wspierającym nasze działania dziękujemy za tradycyj-
ne zorganizowanie agapy dla osób chorych i starszych 
wiekiem. Bóg zapłać też Zespołowi Charytatywnemu 
za permanentną służbę wobec najbiedniejszych i przy-
gotowanie w okolicach świąt paczek i uroczystego 
spotkania dla podopiecznych na Starej Farze.   

Zgodnie z planem i wcześniejszymi ustaleniami z 
naszymi placówkami oświatowymi w marcu prze-
prowadziliśmy rekolekcje w naszych szkołach pod-
stawowych, gimnazjum i Zespole Szkół nr 6.  Rów-
nież w czasie tych rekolekcji panował swojski klimat, 
gdyż prowadzili je nasi kapłani. Ksiądz Tomasz spoty-
kał się z uczniami szkół podstawowych, podtrzymując 
niedawno wprowadzony zwyczaj organizowania reko-
lekcji na terenie szkolnym w przypadku Gotartowic.  
Ksiądz Krzysztof  przeprowadził rekolekcje dla Gim-
nazjum nr 7 w naszym kościele oraz dla uczniów ZS 
nr 6  w gmachu budynku  po  byłej Szkole Górniczej.  

Tuż po Świętach, we wtorek 25 kwietnia odbył 
się w naszej parafii Konwent Wielkanocny Dekanatu 
Boguszowickiego z udziałem wszystkich kapłanów. 
Dziękujemy im za obecność, wspólną modlitwę za 
żywych i zmarłych księży naszego dekanatu oraz two-
rzenie przyjacielskiej wspólnoty przy stole w Domu 
Parafialnym. Nasi ministranci mieli okazję gościć na 
swoim terenie  kolegów z sąsiednich parafii w ramach 
Dekanalnego Dnia Wspólnoty Ministrantów. Dzię-
kujemy wszystkim, którzy do nas przybyli, a naszym 
chłopcom na czele z księdzem Tomaszem za okazaną 
gościnność. W ten piękny czas wpisuje się nasze Tri-
duum Paschalne, które jak co roku było dobrze przy-
gotowane głównie przez wielkie zaangażowanie osób 
świeckich i całej naszej służby liturgicznej. Dziękuje-

my za Grób Pański, wystrój kościoła oraz dobrze 
przygotowane śpiewy i czytania liturgiczne. Przy oka-
zji chcę również podziękować za wszelkie życzenia 
kierowane na różne sposoby do nas kapłanów z okazji 
Świąt Wielkanocnych i Wielkiego Czwartku. Warto 
wspomnieć, iż w naszej parafii istnieją różne formy 
przygotowania do życia małżeńskiego, z których god-
ną zasugerowania jest cyklicznie przeprowadzany na 
naszym terenie kurs – Przed Nami Małżeństwo.  W 
Niedzielę Miłosierdzia Bożego gościliśmy w parafii  
ks. dr. Tadeusza Czakańskiego.  Mieliśmy okazję wes-
przeć w tym dniu Diecezjalne Domy Rekolekcyjne. 
Warto przypomnieć – ks. Tadeusz jest również odpo-
wiedzialny i zaangażowany we wspólnotę zwaną  
„Grupa 33”. Zachęcam do zainteresowania się tym 
wątkiem i skorzystania z tekstu umieszczonego poni-
żej.  

Smutnym wydarzeniem parafialnym, aczkolwiek 
bardzo uroczystym z udziałem kilkudziesięciu kapła-
nów, był pogrzeb śp. Benedykta Mury z Raszowca, 
ojca ks. Eugeniusza Mury, obecnego proboszcza  
w Imielinie. Z wdzięcznością wspominam pana Bene-
dykta jako osobę zaangażowaną w pomoc Kościołowi 
na wielu budowach świątyń. Sam doznałem od  
śp. Benedykta wiele słów wsparcia i życzliwości mate-
rialnej przy każdej okazji. Ostatnie lata życia zmarły 
wiele czasu spędzał na probostwie w Imielinie u boku 
swojego syna Eugeniusza, gdzie też odszedł do wiecz-
ności podobnie jak mój ojciec w naszej boguszowic-
kiej farze. 

Oczekiwanie na radosne efekty wiosny nie prze-
szkadzało nam w realizacji przedsięwzięć gospodar-
czych, które nieustannie są podejmowane i to na 
wszystkich obiektach. W połowie kwietnia zakończy-
liśmy ogrzewanie kościoła naszym piecem węglowym, 
stosując tylko ogrzewania gazowe w Domu Parafial-
nym. Jednocześnie kotłownia pod kościołem jest już 
przygotowywana  do zaplanowanej wymiany pieca. 
Przy tej okazji dziękujemy Gotartowicom za złożony 
dar ofiarny w wysokości 3300 zł na poczet naszych 
oszczędności bankowych.  

Do naszych  poczynań gospodarczych od 24 lute-
go do 30 kwietnia należą: 

1.Wycinka drzewa, które zagrażało ogrodze-
niu cmentarnemu z pomocą OSP w Boguszowicach. 
Wstrzymano ruch na tę okoliczność. Dziękujemy za 
pracę 6 strażaków razem  z panem Naczelnikiem OSP 
Boguszowice. 

SŁOWO  PROBOSZCZA – Nie tylko o sprawach  
                                        gospodarczych 
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2. Zgodnie z pozyskanym wcześniej pozwole-
niem usunięto kolejne drzewa na cmentarzu zagra-
żające naszym pomnikom. Ciężko pracowali w tym 
miejscu panowie: Hubert Figas, Michał Gąsior, Da-
mian Zając, Bogdan Michałowicz, Kazimierz Kuczera 
i Piotr Błanik. Wywóz drzewa – Janusz Gawęda.  
Dziękujemy. 

3. Naprawa awarii w łazience ks. Tomasza. 

4. Pozytywna kontrola SANEPIDU w kaplicy 
pogrzebowej.  

5. Malowanie salki ministrantów oraz likwida-
cja zabrudzeń wokół okien kościelnych. Panowie 
Śmiatkowie Adam i Jan. 

6. Regulacja nagłośnienia kościelnego z usunię-
ciem drobnych usterek – firma pana Rduch. 

7. Remonty i naprawy na Starej Farze. Wymiana 
części przewodów elektrycznych - Dziękujemy panu 
Ryszardowi Torbickiemu. Wymiana żeliwnych rur w 

dwóch pionach łazienkowych i jednej umywalce na 
Starej Farze. Przygotowanie pod dalszy remont gór-
nych pomieszczeń Starej Fary w celu zaadaptowania 
ich do użytku. Dziękujemy za zaangażowanie panu 
Hubertowi oraz wykonane prace przez panów: Za-
jąc, Michałowicz i Kuczera. Powyższe prace związa-
ne są z potrzebą udostępnienia górnego pomieszczenia 
Starej Fary na rzecz kancelarii adwokackiej, która w 
niedługim czasie zostanie tam uruchomiona za sprawą 
naszego parafianina i sąsiada pana Wojciecha.  

Niech Pan Bóg błogosławi wszystkim, którzy 
wspierają naszą wspólnotę parafialną i angażują się 
zarówno w dzieła duchowe jak i materialne. Duch 
św. niech przenika nasze tegoroczne rodziny komu-
nijne oraz młodzież przygotowującą się do sakra-
mentu bierzmowania.  Za każde wsparcie i życzli-
wość w imieniu swoim i całej parafii mówię ser-
deczne Bóg zapłać. 

                 Ks. Krzysztof Błotko – proboszcz

Początki powstawania 
Grupy 33 sięgają 1994 ro-
ku. Ks. Tadeusz Czakań-
ski zaprosił wtedy 11 niezna-
jących się osób stanu wol-
nego na wakacyjny wyjazd 
do jednej z paryskich parafii. 
Dwutygodniowe wspólne 
zwiedzanie i uczestnictwo w 
życiu wspólnoty parafialnej 
stały się zachętą do rozwija-
nia podobnych zaintereso-
wań  i znajomości wśród 
uczestników po powrocie. 

Członkowie powakacyjnej 
grupy spotykali się początkowo w 
mieszkaniach na kręgach biblij-
nych i rozmowach towarzyskich. Z 
upływem czasu grupa powiększała 
się o znajomych zapraszanych 
przez poszczególnych uczestni-
ków, aż mieszkania stały się za 
ciasne. Od lutego 1995 roku już 25 
osób zaczęło się systematycznie, 
raz w tygodniu, spotykać w po-
mieszczeniach Duszpasterstwa 
Akademickiego w Katowicach 
przy ulicy Wita Stwosza. Momen-
tem najważniejszym spotkań stała 
się Msza święta sprawowana w 
kaplicy DA. Po Eucharystii 
wspólnie świętowano urodziny i 
omawiano kolejno dziesięć przy-

kazań Bożych. Członkowie grupy 
sami przygotowywali rozważania, 
co było wstępem do ożywionej 
dyskusji. Ponadto w tym okresie 
na spotkaniach zaprezentowano 
cykl przeźroczy dotyczących hi-
storii sztuki. 

Z czasem jednak i to miejsce 
okazało się za ciasne. W 1996 
roku, gdy Grupa liczyła już 70 
członków, „przeprowadziła się” na 
spotkania do domu parafialnego 
przy kościele Świętych Apostołów 
Piotra i Pawła. Spotykano się  
w środy trzy razy w miesiącu.  
Oprócz Eucharystii i świętowania 
urodzin dzielono się własnymi 
doświadczeniami na kręgach bi-
blijnych bądź goście opowiadali o 
sobie i o tym, co jest dla nich waż-
ne. Zapraszano osoby świeckie, 
duchowne, konsekrowane, osoby 
ze świata nauki, kultury, życia 
społecznego. W tym czasie po-
wstały też małe grupy, około 10-
 osobowe. Spotykano się w nich  
dodatkowo (czwarty raz w miesią-
cu), w mieszkaniach na rozważa-
niu „Słowa Życia” - fragmentu 
Pisma Świętego opatrzonego ko-
mentarzem Chiary  Lubich. Cen-
nym nabytkiem stały się dla naszej 
grupy zakupione w 1998 ro-

ku brewiarze dla świeckich i 
śpiewniki. Od tego czasu odma-
wiane są nieszpory i wszyscy  
mogą pełniej uczestniczyć w 
śpiewie. 

Następna „przeprowadzka” 
Grupy nastąpiła w 2002 roku do 
domu parafialnego przy kościele 
Niepokalanego Poczęcia NMP w 
Katowicach. Zmiana miejsca tym 
razem podyktowana była możli-
wością korzystania z kaplicy. Spo-
tkania odbywały się dwa razy w 
miesiącu we wtorki. 

W 2008 roku po raz kolejny 
zmieniono miejsce spotkań, gdyż 
znacznie wzrosła liczba ich 
uczestników. Od tego czasu cała 
Grupa 33 spotyka się raz w mie-
siącu we wtorki w Kościele Aka-
demickim w Krypcie Katedry 
Chrystusa Króla w Katowicach. 
Drugie spotkanie w miesiącu od-
bywa się w rejonach (Katowice, 
Chorzów, Tychy, Żory). 

Od początku istnienia Grupy 
33 istotnym sposobem formacji 
są rekolekcje. Szczególnie ważne 
okazały się siedmiodniowe reko-
lekcje ewangelizacyjne latem 2005 
roku, które były mocnym impul-
sem do integrowania się Grupy  

Historia Grupy 33 
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i wzrostu duchowego poszczegól-
nych osób. Obecnie w ciągu roku 
odbywają się rekolekcje wielko-
postne, następne w okresie letnim 
ukierunkowane na pracę w ma-
łych grupach i ostatnie jesienią, na 
których mile widziane są nowe 
osoby. 

Właściwie od samego po-
czątku odbywały się też piel-
grzymki. Dwukrotnie pielgrzy-
mowano do Rzymu  - w 1998 roku 
i w Roku Jubileuszowym, uczest-
nicząc w audiencjach z Ojcem 
Świętym Janem Pawłem II.  

W 2007 roku odbyła się piel-
grzymka do Ziemi Świętej. Celami 
pielgrzymek jednodniowych są 
sanktuaria i kościoły w okolicy. 

Również od samego początku 
organizowano wspólne spędzanie 
czasu na wyjazdach połączonych z 
pieczeniem barana, wieprza lub 
kiełbasek, a także na wycieczkach 
rowerowych, chodzeniu po górach, 
jeździe na nartach... Coroczny 
stały punkt to spotkanie sylwe-
strowe z powitaniem Nowego 
Roku Mszą świętą. Jest to czas 

refleksji, modlitwy i zabawy. 

Nikt dokładnie nie pamięta, 
kiedy po raz pierwszy użyto na-
zwy Grupa 33. Wiadomo, że po-
chodzi ona od liczby lat ziemskie-
go życia Jezusa Chrystusa. Tyle 
też jest wezwań w Litanii do Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa. 

To tyle na razie – historia 
Grupy 33 toczy się dalej... 

(Na podstawie: 
http://www.grupa33.katowice. 
opoka.org.pl) 

Zachęcamy do dalszej lektury wybranych 
fragmentów książki „Proboszcz z Ars” w celu 
pogłębienia własnej refleksji nad życiem ka-
płańskim. 

DRĘCZĄCA ŻĄDZA SAMOTNOŚCI. CIĘŻKA 
CHOROBA I UCIECZKA W R. 1843 – część 3 

W Ars jednakże przejawiać się zaczął pewien niepo-
kój. Szeptano sobie, że proboszcza znowu gnębi nieprze-
zwyciężona chęć ucieczki w samotność. Po dziesięciu 
dniach niepodobna już było wątpić, iż ks. Vianney żyć bę-
dzie. Pan des Garets udał się z wizytą do świętego rekonwa-
lescenta. Zastał go siedzącego na łóżku i roniącego obfite 
łzy. Co to Księdzu Proboszczowi? - zapytał. - Ach - odrzekł 
ksiądz Vianney - nikt nie wie, ile łez wylałem na tym posła-
niu ja, który od dwunastego roku życia szukam samotności! 
I dodał łkając: - A zawsze mi jej odmawiano!... 

Obawiamy się, bardzo się obawiamy - pisała dzie-
dziczka, opowiedziawszy przebieg tych odwiedzin - aby się 
nam święty nasz Proboszcz nie wymknął, i byśmy nie byli 
zmuszeni opłakiwać go za życia, tak jak radowaliśmy się z 
jego zmartwychwstania. Niepodobna skrywać tego przed 
sobą: świętemu mężowi zdaje się, iż zakończył swój dzień 
roboczy. Powiedział sobie: Iść będę naprzód, aż legnę.  
I legł... Jeśli prosił o życie, to dla siebie samego, aby się 
przygotować na śmierć w ciszy i w samotności. Życie zosta-
ło mu przywrócone i zdaje mu się, iż wraz ze zdrowiem 
niebo użyczyło mu swobody: oto, co sądzi, i do czego zmie-
rza... Mówiono nam, żeśmy zbyt dumni ze swego probosz-
cza i że Bóg ukarze nas za to zuchwalstwo. Zdaje się, że 
miano słuszność... 

Mijały tygodnie. Groźba pozostawała w zawieszeniu. 
Ksiądz Vianney żadnych przygotowań do podróży nie czy-
nił. Zdecydowany będąc opuścić Ars, skupiał się i usiłował 
odzyskać stracone siły. Wyrzucił jednak z łóżka materac  
i przesiadywał w konfesjonale jak dawniej. Daremnie na 
progu jego pokoju stawał zacny Pertinand, aby go po-

wstrzymać. Kochany Janie - mówił mu Święty - gdy byłem 
chory, spełniałem wolę Bożą i byłem posłuszny; teraz twoja 
kolej być posłusznym. Bądźże tedy grzeczny i połóż się 
spać! 

Lekarz był zdania, iż należało na wszystko patrzeć 
przez palce, za co mu oczywiście penitenci świętego byli 
bardzo wdzięczni. Lecz w kwestii odżywiania był doktor 
Saunier nieustępliwym: Dopóki całkiem do zdrowia nie 
powróci, powinien ksiądz Vianney posilać się dwa razy na 
dzień - orzekł - spożywać trochę mięsa przy posiłku połu-
dniowym i pić - (o zgrozo!) - stare wino z Bordeaux, po 
ćwierć szklanki za każdym razem. Kochany nasz święty 
miał z tego powodu wyrzuty sumienia. Ale że i biskup 
Devie swój przepis do przepisu lekarza dołączył, musiał 
więc, rad nie rad, poddać się. Dobrzy ludziska nie mogli 
powstrzymać się od śmiechu, gdy skarżył się: Stałem się 
łakomym!... Zaniedbuję się duchowo!.... Nie czuję się tak 
dobrze, gdy idę do spowiedzi... Mimo wszystko Święty nie 
wydobrzał i nic nie utył. 

Chociaż miał tylko lat pięćdziesiąt siedem, wyglądał 
na starca. W dniu 27 sierpnia tegoż roku odwiedził Ars 
ksiądz Faivre z diecezji Saint Claude. Mówi on: Życie ks. 
Vianney'a wydało mi się w tak wysokim stopniu umartwio-
ne i pokutnicze, iż będąc misjonarzem i wiedząc co to zna-
czy po całych dniach spowiadać, kazać i uczyć katechizmu, 
nie dawałem mu, po ludzku sądząc, więcej niż trzy miesiące 
życia. 

Podobnie pesymistycznie usposobieni byli lekarze. 
Uważali za konieczność, niecierpiącą zwłoki, by ksiądz 
Vianney wyjechał na świeże powietrze i - czego prawdopo-
dobnie nie śmieli mu powiedzieć - by poniechał zupełnie 
pracy w konfesjonale. Biskup Devie napisał do świętego, 
pozwalając mu trochę wypocząć. Wszak przysługiwało mu 
nawet prawo wyjazdu na dwa tygodnie w roku bez specjal-
nego upoważnienia biskupa, byleby się wystarał o zastępcę. 
Ksiądz Raymond zaś, kolega świętego z Savigneux, prze-
bywał teraz więcej w Ars, niż we własnej parafii: był więc 
najbardziej odpowiednim zastępcą... 

Proboszcz  z  Ars (45) 
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Proboszcz z Ars, zawsze chwiejny i niezdecydowany 
na tym punkcie, oczywiście pragnął gorąco wymknąć się na 
kilka tygodni oblegającym go tłumnie pątnikom i nie było w 
tym życzeniu nic karygodnego; - lecz do chęci tej przyłącza-
ła się natychmiast pokusa: skoro odjedzie, zagrzebać się w 
jakiejś pustelni i nigdy już stamtąd nie powrócić... Na 
wszelki wypadek napisał do brata swego - Franciszka, pro-
sząc go, by mu przygotował izdebkę w ukochanym domu 
rodzinnym w Dardilly. 

Wreszcie w poniedziałek 11 września zwierzył się ze 
swym zamiarem księdzu Raymondowi. - Proboszcz z Savi-
gneux nie bardzo się temu sprzeciwiał, bo wszak kiedyś 
marzył o tym, by zostać proboszczem w Ars. Obiecał, iż 
doręczy biskupowi list księdza Vianney'a, w którym tenże 
błagał, by Jego Ekscelencja zechciał powierzyć biednemu 
Proboszczowi z Ars obsługę kaplicy Braci Najmniejszych 
(Minimów) w Montmerle, gdzie tylko trzeba było Mszę 
świętą odprawiać. 

I w nocy z 11 na 12 września ksiądz Vianney z Ars 
uciekł. Nie mógł jednak odejść bez pożegnania się z uko-
chanym domem Opatrzności. To jednak o mało nie popsuło 
całej sprawy. Katarzyna i reszta dziewcząt obiecały oczywi-
ście dochować tajemnicy - lecz cała parafia, uprzedzona już, 
miała się na baczności i straż ustawiono przy plebanii... 

Wkrótce po pierwszej w nocy usłyszano, że ktoś prze-
krada się przez żywopłot w ogrodzie. Był to Proboszcz z 
Ars... Miał pod pachą brewiarz i w ręku małe zawiniątko. 
Kilka osób próbuje powstrzymać go, podaje mu jakieś 
przedmioty do poświęcenia. Nic z tego! Święty kapłan przy-
śpieszał kroku. Schodzi ku kładce prowadzącej przez 
Fontblin i znika w mroku nocnym. Wołają na nauczyciela 
Jana Pertinanda, by pobiegł za nim. Młodemu człowiekowi 
istotnie udaje się dogonić go w niejakim oddaleniu od wio-
ski, gdzie zabłąkał się wśród pól. - Księże Proboszczu - 
woła - dlaczego nas opuszczasz?!.. - Nie traćmy czasu - 
rzecze zbieg. - Napisałem do biskupa, prosząc o pozwolenie 
usunięcia się; czekać będę na jego odpowiedź w Dardilly... 
Odprawię Mszę świętą w Fourviere, by lepiej poznać wolę 
Bożą... Jeśli ksiądz biskup udzieli mi swej zgody - spełni się 
moje pragnienie; jeśli zechce, bym powrócił - powrócę... 
Zresztą parafia na tym nie ucierpi: wszystkiemu zaradziłem. 

Jan Pertinand nie odszedł już od ks. Vianney'a. Chyba 
z dziesięć razy zmówiliśmy koronkę w czasie tych siedmiu 
godzin naszej podróży - opowiada zacny Pertinand. Przy-
bywszy do Trevoux o wczesnej jeszcze godzinie, ksiądz 
Vianney, nie chcąc przerywać snu stróżowi mostu, nadłożył 
kilka kilometrów drogi przechodząc do następnego mostu. 
W Neuville, gdzie nasi podróżnicy, zmęczeni już, przepra-
wiali się przez Saonę, Święty, który wyszedł z domu bez 
pieniędzy, ofiarował się towarzyszowi swemu, równie za-
sobnemu jak on - zafundować śniadanie. Chciał zastawić 
swój zegarek; lecz nauczyciel odmówił stanowczo... Tę 
samą transakcję zaproponował mostowemu w Neuville, lecz 
ten odrzekł: Zapłacicie mi innym razem. 

Wreszcie ks. Vianney przestąpił próg swego rodzinne-
go domu. Lecz tak był wyczerpany, iż natychmiast musiał 
się położyć. Pertinand'owi natomiast polecił, aby po należ-
nym mu spoczynku wracał do domu, a przyjechał znów w 
piątek następnego tygodnia. W sobotę mieli się razem udać 
do Fourviere... A potem zobaczymy - rzekł na ostatek. 

Lecz przewidywania świętego Męża nie sprawdziły 
się... Z rana 12 września wszyscy w Ars byli przerażeni. 
Uważano za rzecz więcej niż pewną, iż ksiądz Proboszcz 
wstąpił do kartuzów - i to na zawsze!... Zdawało się, jakby z 
jego odejściem wszelkie życie, wszelka radość, zamarły we 
wsi. 

Szkoła dziewcząt - dom Opatrzności - pisze pani des 
Garets - rozbrzmiewały westchnieniami i płaczem; co naj-
mniej połowa uczennic rozpierzchła się. Tłumy pielgrzy-
mów odpłynęły. Kościół prawie pusty. Od czasu do czasu 
wchodzi tam tylko jakaś biedna dziewczyna, klęka przy 
gorejącej świecy i modli się serdecznie. Nie zdołam wypo-
wiedzieć, jaki smutek przygniata serce na widok tak całko-
witej zmiany w Ars. Jest to istotnie przejście z życia do 
śmierci... Mieliśmy tu na każdy dzień rozdział z Żywotów 
Świętych wprowadzony w czyn. Teraz odwróciła się pusta 
karta. 

Wprawdzie ksiądz Raymond, zatrzymując tytuł pro-
boszcza z Savigneux, przebywał stale w Ars, lecz on, który 
niegdyś marzył, by stanąć na czele tutejszych pielgrzymek, 
teraz niezawodnie zrozumiał otrzymaną naukę; iż tylko 
obecność ks. Vianney'a była powodem tego ruchu; bo z 
chwilą, gdy wywiedziano się o nowym miejscu pobytu 
świętego, Ars już przestało być Ars. 

W czwartek 14 września powiadomiony przez Jana 
Pertinand'a hrabia des Garets pośpieszył do Dardilly. Fran-
ciszek Vianney, uciekając się do wybiegu, oświadczył, iż 
brat jego puścił się w dalszą drogę, nie wiadomo dokąd. 
Burmistrz z Ars zadowolić się musiał tylko napisaniem 
kilku słów do świętego Proboszcza: Proszę jeszcze nic nie 
decydować - pisał. - Księdzu Proboszczowi potrzebny jest 
wypoczynek, wiem o tym lepiej, niż ktokolwiek inny; lecz 
proszę nie zapominać o biednej swej parafii w Ars... Niech 
ksiądz wspomni na te święte dusze, które prowadził drogą 
wiodącą do nieba; i na te wszystkie inne, które dopiero ma 
na nią wprowadzić. Proszę wspomnieć na swój dom Opatrz-
ności i wreszcie na dobro religii, dla którego sam Pan Bóg 
powołał go na obecne stanowisko... Gdy pan des Garets ze 
wzruszeniem kreślił te słowa, ksiądz Vianney, nie wiedząc o 
niczym, przebywał na modlitwie w pokoju położonym nad 
izbą, w której hrabia pisał. 

Dowiedziawszy się o bytności hrabiego już po jego 
wyjeździe, święty jął kilkakrotnie odczytywać jego pismo, 
które wywarło na nim wrażenie. Nadeszły i inne listy. Jeden 
od Katarzyny Lassagne, ze złymi wiadomościami: - już 
tylko piętnaścioro małych pozostało w domu Opatrzności. 
Nadto ksiądz Raymond widział się z biskupem, a ten 
oświadczył, iż nigdy nie pozwoli proboszczowi z Ars opu-
ścić diecezji Belley... 

Drugi list pochodził od szynkarza, który, pomimo za-
biegów księdza Vianney'a, by mu w tym przeszkodzić, osie-
dlił się we wsi. Księże Proboszczu - pisał człowiek ten, 
dotknięty ze strony najwrażliwszej, gdyż interesa już mu nie 
szły - śpieszę prosić Go, by nas nie opuszczał. Wiadomo 
Księdzu Proboszczowi, bo zawsze mu to mówiłem i teraz 
powtarzam z głębi serca, że jeśli w domu moim jest coś, co 
Księdzu Proboszczowi nie dogadza, poddaję się całkowicie 
jego woli. 

Lecz jakież było zdumienie i zakłopotanie księdza 
Vianney'a, gdy w piątek spostrzegł przybywających do 
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Dardilly... pielgrzymów z Ars! Mrowisko odnalazło swą 
drogę!... Co począć? Odprawić ich? Taka myśl u niego 
nawet nie postała. Toteż zwróciwszy się do Arcybiskupa 
Lyońskiego z prośbą o udzielenie mu władzy, zasiadł w 
konfesjonale w rodzinnym kościele i słuchał spowiedzi bez 
końca. Co chwila jacyś obcy przybysze pukali do drzwi 
domu jego brata. Jeśli on tu pozostanie - rzekł Franciszek 
starszy - zmuszony będę wołać o pomoc. Już nie jestem 
panem we własnym domu. 

Wieczorem, w sobotę 16 września, właściciel gospody 
w Ars, Franciszek Pertinand, brat nauczyciela, pociągnął za 
sobą dwudziestu trzech młodych parafian. Stanęli wszyscy o 
świcie przed domem rodziny Vianney, lecz krewni Świętego 
nie chcieli drzwi otworzyć! Wtem rozległ się znany im do-
brze głos. Ukochany ich pasterz stał w oknie i wzywał ich. 
Był bowiem na nogach już od kilku godzin. Wpuścił zaraz 
przybyszów do swego pokoju, odmówił z nimi koronkę, po 
czym zaprowadził ich do kościoła, gdzie wysłuchali odpra-
wionej przez niego Mszy świętej. Sługa Boży usilnie nasta-
wał, by ich zatrzymano na śniadaniu. Odmówili jednak 
przez delikatność, i w nocy, z niedzieli na poniedziałek, 
udali się w powrotną drogę. Bądźcie wszyscy na Mszy u 
siebie we wtorek - doradził im ksiądz Vianneya ja tym dniu 
odprawię Mszę świętą w Fourviere, by poznać dostatecznie 
wolę Bożą. 

Lecz wola Boża objawiła się w inny sposób. Wieczo-
rem w sobotę, 16 września, zjawił się w Dardilly podróżny, 
mający oficjalne zlecenie od biskupa z Belley: ksiądz Ray-
mond... Ksiądz Vianney przeczytał list biskupa i przez chwi-
lę na twarzy jego odbił się wyraz doznanego zawodu, lecz 
nie wyrzekł ani słowa. 

Ksiądz Raymond spożył śniadanie na plebanii. Radzę 
księdzu co rychlej opuścić Dardilly - rzekł mu miejscowy 
proboszcz. - Wiedzą ludzie, w jakim celu ksiądz proboszcz 
tu przybył. Proszę zatem zostawić księdza Vianney w spo-
koju, w przeciwnym razie mogą tu księdza proboszcza spo-
tkać przykrości! Lecz delegat biskupi był niewzruszony i 
tym gorliwszy, że pan des Garets dal mu poprzednio dosta-
tecznie do zrozumienia, iż na próżno marzy o objęciu pla-
cówki po księdzu Vianney'u. Proboszcz z Ars tymczasem 
powziął już postanowienie. Biskup ofiarował mu kapelanię 
przy kościele Najświętszej Panny w Beaumont, prosząc 
wszakże, by się jeszcze zastanowił... Uda się więc do Be-
aumont, a Najświętsza Panna, czczona w tym miejscu, nie-
zawodnie podda mu ostateczną decyzję. Lecz jak zmylić 
czujność mieszkańców Dardilly, którzy dookoła zagrody 
rodziny Vianney już zaciągnęli wartę? 

W niedzielę wieczorem, gdy ksiądz Vianney chciał po 
raz ostatni pod dachem rodzinnym udać się na spoczynek, 
przybyła na podwórze delegacja przedniejszych mieszkań-
ców. Musiał więc nasz Święty zejść na dół i wysłuchać ich 
prośby. Niech ksiądz proboszcz zechce tu osiąść na emery-
turze - mówili mu ci zacni ludzie - a my zyskamy potrzebne 
do tego upoważnienie. Moi drodzy - odrzekł ksiądz Vianney 
- jeśli się to wam uda, ja zgodzę się najchętniej! Odeszli 
tedy uspokojeni. O, gdyby byli wówczas wiedzieli, co się 
już przygotowywało!... 

Proboszcz z Ars bowiem obmyślił był, wraz z księ-
dzem Raymond'em, plan ucieczki. Ksiądz Raymond przed 
nocą opuścił plebanię w Dardilly, pod pozorem, iż ma dorę-

czyć biskupowi odpowiedź księdza Vianney'a. W rzeczywi-
stości zaś miał zamiar nie oddalać się poza parafię Albigny, 
której proboszcz, ksiądz Martin, był jego serdecznym przy-
jacielem. Tam miał dogonić go Proboszcz z Ars. Franciszek 
starszy wtajemniczony został w te zamiary i chętnie zgodził 
się dopomóc do ucieczki. 

W poniedziałek z rana, 18 września, obaj bracia, 
wstawszy bardzo wcześnie, puścili się drogą ku Albigny, 
gdy jeszcze było zupełnie ciemno. Święty jechał na koniu 
folwarczym, Franciszek prowadził konia za uzdę. Gdy zbli-
żał się już do Albigny, postanowił Jan Maria dalej pójść 
pieszo. Zsiadł z konia, pożegnał brata i sam skierował się ku 
wiosce. 

Pierwsze wrażenie, jakiego doznał wszedłszy do wsi, 
było niezmiernie przykre: poprzedniego dnia odbył się tu 
miejscowy kiermasz, i w poniedziałek o świcie jeszcze tań-
czono... Według umowy spotkał się tu ksiądz Vianney z 
księdzem Raymond'em. Zaledwie odprawił Mszę świętą 
zaraz zamierzał udać się w dalszą drogę. Do Beaumont, 
które leżało na odludziu wśród stawów i jezior okolicy la 
Dombes, o jakie pięćdziesiąt kilometrów od Dardilly, nieła-
two było się dostać. 

Przeprawiwszy się przez Saonę w Neuville, ksiądz 
Raymond liczył na to, iż znajdzie tam jaki wózek. W braku 
tegoż musieli dwaj nasi podróżni przejść pieszo pięć mil, aż 
do Saint Marcel, gdzie, na wiadomość o przybyciu świętego, 
malutki kościołek napełnił się wiernymi. Ksiądz Vianney 
musiał pójść na ambonę. Powiedział naukę o oderwaniu się 
od rzeczy ziemskich, o krótkości i znikomości życia docze-
snego i o szczęściu niebieskim. 

Wreszcie zjawił się jakiś woźnica i podróżni o zmroku 
stanęli w Marlieux, parafii, do której należała kaplica w 
Beaumont. Kościół Najśw. Panny w Beaumont była to wiej-
ska świątynia, otoczona dokoła olbrzymimi bagnami. W 
lecie ściągali tu liczni pielgrzymi. Według miejscowych 
podań, Najświętsza Panna kilkakrotnie na prośby zasmuco-
nych rodziców przywoływała do życia dzieci zmarłe bez 
chrztu, by mogły otrzymać sakrament dający im dostęp do 
raju. 

Ksiądz Vianney - opowiada ksiądz Raymond - odpra-
wił Mszę, aby, jak mówił, wyprosić sobie światło Ducha 
Świętego. Gdy skończył, zapytałem go: - I cóż Ksiądz Pro-
boszcz postanowił? - Nic jeszcze - odparł. - Będę się modlił 
dalej, służąc do Mszy księdzu proboszczowi. - Skoro tylko 
po Mszy powróciłem do zakrystii, zanim jeszcze złożyłem 
liturgiczne szaty, rzekł mi: - Pan Bóg nie chce mię tu mieć. - 
Dokądże tedy ksiądz Proboszcz zamierza udać się? - Wra-
cajmy do Ars!... Decydujące słowo zostało wyrzeczone!... 

Ksiądz Raymond bez zwłoki zorganizował drogę po-
wrotną. Proboszcz z Ars chwilami płakał i nie przestawał 
modlić się. W Savigneux, idąc za radą towarzysza podróży, 
wstąpił do kościoła na adorację Przenajświętszego Sakra-
mentu, i wnet wyruszył do Ars, dokąd ktoś już przyniósł 
wieść: Ksiądz Proboszcz powraca! Za godzinę będzie wśród 
was! 

Zaledwie wieść radosna dotarła do wsi, uderzono w 
dzwony jak w wielkie święto. Radość była powszechna - 
opowiada Katarzyna Lassagne. - Każdy śpieszył, by znów 
ujrzeć tego, który od ośmiu długich dni był dla parafii stra-
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cony... Pozbiegali się ludzie wprost od młocki, w ubraniu 
roboczym. Biegło, co żyło. Opierając się na lasce, wszedł 
Proboszcz na plac, gdzie czekały nań jego owieczki. 

Wszystko już było stracone! - zawołał; - ale i wszystko 
powróciło! Już was nie opuszczę, dzieci moje... Już was nie 
opuszczę!... Więcej mówić nie mógł, gdyż wzruszenie ści-
skało mu gardło; lecz oczy jego wzniesione ku niebu i ruch 
drżących rąk wymownie głosiły, jaka radość przepełniała 
mu serce! Podtrzymywany przez księdza Raymond'a, ob-
szedł kilkakrotnie plac dookoła, błogosławiąc swych para-
fian, którzy z łkaniem przypadali mu do kolan. 

Gdy święty wszedł na chwilkę do domu Opatrzności, 
radosnym okrzykom nie było końca: odnalazł się wreszcie 
ojciec!... Lecz ks. Vianney upadał ze zmęczenia; toteż zda-

rzyło się bardzo szczęśliwie, że miał następnie kilka dni 
wypoczynku - gdyż tłumy pielgrzymów rozpierzchły się 
podczas jego nieobecności. Skoro jednak dowiedziano się o 
powrocie pasterza, znów ze wszystkich stron poczęli napły-
wać penitenci i święty rozpoczął na nowo wieść dawny tryb 
życia. 

(Przygotował ks. Krzysztof B.  Za: Francis 
Trochu, Proboszcz z Ars, Święty Jan Maria Vian-
ney 1786- 1859 (Na podstawie akt procesu kanoni-
zacyjnego i nie wydanych dokumentów z języka 
francuskiego przełożył Piotr Mańkowski, biskup 
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„KRUCHOŚĆ PARY  
I RODZINY, WYCHOWANIE 

DO WIARY” 

Jak pogodzić kruchość 
ze zwycięstwem. Kruchość – 
coś delikatnego, rozsypują-
cego się w dłoniach. Zwycię-
stwo – walka, bój. Małżeń-
stwo – kruchość tego stanu, 
im dłużej żyjemy, tym więk-
szą mamy tego świadomość. 
Wybierając Boga każdego 
dnia o poranku, otwierając 
swoje serce i to małżeńskie 
na obecność Pana Jezusa - 
kruchość naszego  małżeń-
stwa i rodziny nabiera nowe-
go wymiaru. Pojawia się tro-
ska o współmałżonka, o 
członka rodziny, męska i oj-
cowska odpowiedzialność, 
czułe macierzyństwo, a 
wszystko to w zawierzeniu 
Ojcu. To Bóg pragnie mojego 
szczęścia, kocha mnie miło-
ścią bezgraniczną, stworzył 
mnie dla miłości, wyposażył 
w talenty i możliwości ko-
chania, opiekowania się, 
troszczenia się o tę kruchą 
relację małżeńską i rodzinną. 
W Nim ta relacja jest żywa, 
prawdziwa, szczęściodajna.  

A jednak słowo „kruchość” w 
odniesieniu do pary i rodziny przera-
ża, dotyka mojego głębokiego Ja. Coś 
może się zdarzyć, co nie zależy ode 
mnie. Naszą relację sami możemy 
zniszczyć, ktoś może ją chcieć znisz-
czyć  – to  przeraża. Gdy jesteśmy 
sami i rozmyślamy o tej kruchości to 
nie sposób powstrzymać lęku. Bezin-
teresowny dar drugiej osoby, obdaro-
wanie obecnością, czułością, pracowi-
tością, szacunkiem, tego nie da się 
uczynić bez daru łaski sakramentu 
małżeństwa. Ta życzliwa pomoc Boga 
daje nam zwycięstwo, jakim jest na-
sza jedność, szczęście i świętość. 
Dzielenie się tym z innymi, tak deli-
katnie, ale skutecznie, gdy żyją w 
związku niesakramentalnym to nasze 
zadanie,  więcej - powinność, by dać 
świadectwo działania łaski Bożej.  
Pokazać wiarę, dziękując Bogu za nią, 
stawać się przeźroczystymi, by to Bóg 
był drogą. Żal, gdy małżonkowie się 
rozchodzą - tyle potencjalnego dobra 
się zmarnowało. Nie, nie ma naszej 
akceptacji na życie dwojga ludzi bez 
sakramentu, nie doprowadzi ich to do 
radości i życia wiecznego. W swej 
wolności mogą tak wybrać - ale żal. 
Należy obdarować ich religijną książ-
ką, może przeczytają i tam swoje 
zagubienie zobaczą.   

Modlitwa małżeńska, jaka by nie 
była, jest niezwykle ważną. Bez niej 
nie bylibyśmy w pełni małżeństwem 
sakramentalnym, nie udałoby się nam 
stworzyć i utrzymać jedności małżeń-

skiej, tego jakże kruchego stanu. Każ-
dego dnia od nowa mam uczyć się 
patrzeć na współmałżonka z czuło-
ścią,  zwracać się do niego słowami 
pełnymi, miłości, ciepła i szacunku. 
Dotykać jego ciała z miłością, czuło-
ścią i szacunkiem. Tak, to my „mał-
żonkowie” jesteśmy dla siebie wza-
jemnie darem, pragniemy być chciani, 
pragniemy być dobrym, słodkim, 
pachnącym darem dla współmałżon-
ka. Nie wolno nam zapomnieć, że 
małżeństwo to współpraca  małżon-
ków z Bogiem dla budowania jedno-
ści małżeńskiej - to klucz do radości.  

A jak wychowywać do wiary, 
gdy sam nie jestem poszukiwaczem 
Boga i jego myśli? Pomocne staje się 
pytanie: „Czy moja wiara jest pasją 
poznania Boga i jego myśli?”  

O wierze nie da się opowiedzieć 
swoim dzieciom. Muszą moją wiarę 
zobaczyć, doświadczyć, wtedy może 
będą praktykować, podświadomie 
zaczną nią żyć od swojej młodości, aż 
do momentu, gdy ona stanie się pra-
gnieniem ich serca i wejdą samodziel-
nie na drogę poszukiwania Boga i 
jego myśli. Szczęśliwy człowiek, gdy 
może powiedzieć o swoich rodzicach: 
„Przeżyli pięknie życie ciesząc się 
dziećmi i wnukami. Dali dobre świa-
dectwo wiary, wychowywali swoje 
dzieci, a potem już dorosłych męż-
czyzn i kobiety do życia wiarą”. Bu-
dowa naszej jedności małżeńskiej to 
droga wchodzenia w relacje z Bogiem 
naszym Stwórcą. Czym te relacje stają 

Equipes Notre - Dame  - 
ruch duchowości małżeńskiej 
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się głębsze, tym z większą radością  
i miłością patrzymy na dzieci. Gdy 
nasze dzieci wchodzą w wiek dorasta-
nia ratuje nas – rodziców dobra rela-
cja z Bogiem. Potrzebujemy  bliskości 
Boga, by być blisko siebie i dzieci. 
Nasze działanie ma być odpowiedzią 
na miłość Boga, którą odczuwamy 
każdego dnia. Oddanie Jezusowi swo-
jego życia i akt zawierzenia się Matce 
Boga ponawiany każdego dnia uzdal-
nia nas do dawania świadectwa wiary 
naszym dzieciom, bycia dla nich do-
brym ojcem - wychowywać je do 
wiary.  

 Bernadeta i Piotr  

Znajdziecie nas na stronie 
internetowej: 

www.end.org.pl 

 

Dzień Matki 
*** 

Córko, złożysz mi miłe życzenia 

obdarzysz bukietem kwiatów, 

a ja słyszę Twoje bijące serce 

jak muzyk słuchający upojnych taktów. 

I ja Tobie życzę niechaj ten piękny dzień 

będzie  w gronie rodziny radosny 

w ten ,,Najpiękniejszy dzień wiosny''! 

Maria Ignacek 

 

Przyjaźń! 
*** 

Przyjaźń jak poranna rosa 

daje nam siłę do życia. 

Obmyj twarz z szarej codzienności 

i zobacz, co dzieje się dokoła, 

Życie jak kupiec,  

nieustannie na nowo 

pokazuje swoje cuda. 

Niech jego czar niesie Cię, 

jak rzeka swoje wody. 

Stefania Gierłowska 

W dniach od 25-26.03 odbyło 
się czuwanie Ruchu Szensztackiego 
na Jasnej Górze. Protektor Ruchu 
Szensztackiego w Polsce Bp. Paweł 
Cieślik na powitanie wypowiedział 
następujące słowa : 

„Stało się już Świętą Tradycją, 
że gromadzicie się każdego roku, 
Siostry i Bracia Rodziny Szensztac-
kiej przed cudownym Obrazem Matki 
Boskiej Częstochowskiej na Jasnej 
Górze. Czynicie to zwykle w wigilię 
IV Niedzieli Wielkiego Postu, zwanej 
Niedzielą Laetare, Niedzielą Radości. 
Wy, którzy modlicie się w licznych 
Sanktuariach Matki Bożej Trzykroć 
Przedziwnej – w tak wielu miejscach 
w Polsce i zagranicą. Dziś przybywa-
cie z wielu zakątków Polski i zagrani-
cy do tego miejsca szczególnego, na 
Jasną Górę Zwycięstwa. Przybywacie 
do  Częstochowy, gdzie  Maryja, 
nasza Matka ma swój tron i gdzie bije 
serce naszego narodu. 

 Przychodzimy do Ciebie, Mat-
ko, aby w Twojej szkole uczyć się 
czuwania wśród życiowych zmagań. 
Czujemy swą słabość i potrzebujemy 
mocnego ramienia, aby się oprzeć. 
Przychodzimy, gdyż nasz wzrok zbyt 
często błądzi w mroku ziemskich, 
małych i wielkich problemów. Po-
trzebujemy światła, aby przejrzeć  
i uwierzyć do końca. 

 Otwieramy Ci, nasze skołatane 
serca, powierzamy 
nasze troski i niepoko-
je. Chcemy Ci powie-
dzieć, nasza Matko – 
Czarna Madonno, że 
niełatwo nam dziś 
żyć. Rodzina zmaga 
się dziś z wieloma 
kłopotami i jest szcze-
gólnie zagrożona: z 
trudem przychodzi 
nam dziś trwać jako 
rodzina w miłości 
małżeńskiej, utrzymać 
dzieci, zapewnić im 
byt oraz je wychować. 

Osłabła moc i siła naszych rodzin. 
Zanika troska o człowieka, dobro 
wspólne, Ojczyznę, a zwłaszcza  
o rodzinę. Coraz bardziej brak silnych 
więzi wspólnotowych.” 

Po powitaniu w  dalszej części 
czuwania modlitewnego zostały wy-
głoszone referaty na temat: 

- Ojciec Kentenich ikona Miłosier-
nego Boga Ojca – s. M. Aleksandra 
Mikołajczak 

- Świadectwa z życia o. Józefa Ken-
tenicha – s. M. Damiana Czogała  

- Ojcze - razem z Tobą - Józefa 
Englinga droga do świętości w 
Przymierzu Miłości – Alicja Kostka   

O godzinie 21.00 odbył się Apel 
Jasnogórski a następnie zostały wy-
głoszone konferencje: 

- 100 lecie objawień fatimskich,  
a misja Ruchu Szensztackiego –  
o. Romuald Kszuk  

- Być żywą koroną Maryi - 
 Agnieszka Orłowska i Aleksandra 
Smolak 

 O północy odbyła się  Msza św. 
której Przewodniczył i Słowo Boże 
wygłosił J.E. Ks. Bp Paweł Cieślik – 
Protektor Ruchu Szensztackiego. 
Czuwanie zakończyło się po godz. 
4.00 błogosławieństwem i rozesła-
niem. 

Modlitewne Czuwanie Ruchu 
Szensztackiego na Jasnej 

Górze i diecezjalny Wielko-

postny Dzień Skupienia 
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01 kwietnia 2017 roku w naszej 

archidiecezji przeżywaliśmy diece-
zjalny Wielkopostny Dzień Skupienia. 
Tradycją jest, że co roku Dzień Sku-
pienia organizowany jest w innej 
parafii w której działają grupy Ruchu 
Szensztackiego. W tym roku pojecha-
liśmy do Rybnika Kamienia do parafii 
św. Brata Alberta. 

W tą piękną słoneczną sobotę 
przywitał na ksiądz proboszcz Jerzy 

Korduła w parafii św. Alberta, w 
parafii, można powiedzieć, jubileu-
szowej ponieważ aktualnie obchodzi-
my rok św. Brata Alberta. 

Na początku wysłuchaliśmy 
konferencji Siostry Prowincjonalnej 
Lidii Czerwonki. Siostra skupiła się w 
konferencji na pracy nad sobą, nad 
rodziną, nad wspólnotą. Między in-
nymi usłyszeliśmy, że jako ludzie nie 
możemy przedłużyć sobie życia, ale 
możemy pogłębić nasze życie. Nie ma 
na to lepszego czasu niż Wielki Post. 
Musimy ciągle odkrywać Boży plan. 
Musimy być odpowiedzialni za swoje 
życie i dążyć do świętości.  

Małżonkowie budują świątynię 
swego małżeństwa. Dla żony drogą do 
świętości jest mąż, konkretna osoba 
która ma swoje imię. Dla męża drogą 
do świętości jest żona, konkretna 
osoba która ma swoje imię. Przy każ-
dej rocznicy małżeństwa powinniśmy 
być blisko Chrystusa i odnowić swoje 
przymierze, w kościele lub w domo-
wym sanktuarium. 

Praca nad sobą to jedyna praca, 
która nie jest zagrożona bezrobociem. 
Zawsze jest coś do zrobienia, do na-
prawy. Należy odpowiedzieć sobie na 
pytanie: Kim chce być?, Kim chciał-
bym być w małżeństwie? Co chce dać 
od siebie? 

Pamiętajmy, że każdy z nas jest 
ważny dla Boga. Każdy jest niepowta-
rzalny i każdy z nas ma miejsce w 
dziele zbawienia. 

Po konferencji rozpoczęło się 
wystawienie Najświętszego Sakra-
mentu. Nabożeństwo prowadziły 
rodziny ruchu z Niedobczyc. Podczas 
czuwania modlitewnego przepraszali-
śmy Boga za grzechy, za błędy. Prosi-
liśmy o łaski oraz obiecywaliśmy 
poprawę i konkretne działania na 
Wielki Post i na dalsze życie. Wspól-
ną modlitwę ubogacał nam zespół 
muzyczny. 

Kulminacyjnym punktem Dnia 
Skupienia była Eucharystia pod prze-
wodnictwem moderatora Ruchu 
Szensztackiego w naszej archidiecezji 
ks. Krzysztofa Winklera. Ksiądz 
Krzysztof w homilii podziękował za 
tak liczne przybycie. Powiedział rów-
nież, że to nie przypadek, że tego-
roczne skupienie wielkopostne w roku 
św. Alberta przeżywamy w Kamieniu 
w parafii św. Alberta. To Boża 
Opatrzność. 

Na zakończenie ucałowaliśmy 
relikwie św. Alberta oraz otrzymali-
śmy obrazki z modlitwą świętego 
brata Alberta. 

                     Opr. W.G. Piecha 

MOJE  TRIDUUM 

Cześć, nazywam się Woj-
tek Kamiński i jestem 
uczniem pobliskiego gimna-
zjum. Chciałbym Wam opo-
wiedzieć o tegorocznych ob-
chodach Triduum Paschal-
nego.  

Do Liturgicznej Służby Ołtarza 
w naszej parafii należę od 2011 roku. 
Zostałem ministrantem dzięki mojemu 
kuzynowi. Obecnie jestem „ministran-
tem starszym” tzn., że moim strojem 
liturgicznym jest alba i cingulum, a 
posługuję przez czytanie na Euchary-
stii i posługę przy przygotowaniu 
ołtarza. Nie żałuje, że zostałem mini-
strantem – jest to wspaniała sprawa. 
Triduum Paschalne to dla ministranta 
czas szczególny. Minione Triduum 
wspominam bardzo dobrze.  

W Wielki Czwartek odbyła się 
Msza Święta Wieczerzy Pańskiej. 
Tego dnia wspominaliśmy ustanowie-
nie Sakramentu Eucharystii i Kapłań-
stwa. Podczas tej Mszy św. nastąpiło 
obmycie nóg, a na końcu było prze-
niesienie Pana Jezusa w Najświęt-
szym Sakramencie do Ciemnicy.  

W Wielki Piątek nie było Mszy 
św., ale była Ceremonia Wielkopiąt-
kowa, która składała się z: Adoracji 
Krzyża, odczytania Męki Pańskiej, 
Komunii św. oraz przeniesienia Pana 
Jezusa do Bożego Grobu. Po ceremo-
nii nastąpiła adoracja przy Grobie 
Pańskim. Każdy z nas ministrantów 
ma swoją adorację. Jedną w Ciemnicy 
i drugą w Grobie Pańskim. Jest to 
czas osobistej modlitwy z Jezusem 
obecnym w Najświętszym Sakramen-
cie.  

Wielka Sobota była punktem 
kulminacyjnym. Od rana można było 
poświęcić pokarmy oraz odbywała się 
adoracja przy Bożym Grobie. Wieczo-
rem rozpoczęła się uroczysta Eucha-
rystia, która składała się z: Liturgii 
Światła, Liturgii Słowa, Liturgii 
Chrzcielnej, Liturgii Eucharystycznej 
oraz Procesji Rezurekcyjnej. Jako 
ministrant przeżywałem Triduum po 
raz szósty. Od kilku lat zawsze pełnie 
jakieś posługi w tym czasie. W tym 
roku byłem odpowiedzialny przygo-
towanie mandatum (obmycie nóg)  
w Wielki Czwartek, a w Wielki Piątek 
i Sobotę trzymałem mikrofon księdzu, 
podczas gdy On modlił się oraz świe-
cił nowy paschał. Funkcja „Ministrant 
Mikrofonu” brzmi dość banalnie, lecz 
tak naprawdę musiałem się nauczyć, 
kiedy podać księdzu mikrofon oraz 
kiedy wyjść z zakrystii…, a to nie 

Kącik ministrancki 
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takie łatwe. Do tych ceremonii przy-
gotowywali nas animatorzy, na czele 
z ceremoniarzem. Spotykaliśmy się w 
Kościele każdego dnia i ćwiczyliśmy 
wszystkie elementy Mszy św. Można 
powiedzieć, że przed parafialnymi 
obchodami – my ministranci już raz to 
wszystko przeżyliśmy. Ciężko powie-
dzieć, który z dni Triduum Paschalne-
go najbardziej mi się podobał. Jednak 
moją subiektywną opinią, uważam, że 
najbardziej wzniosłym i ceremonial-
nym dniem była Wielka Sobota, która 
bardzo mi się podobała. Przeżycie 
Triduum od tej naszej, ministranckiej 
strony zgłębia istotę wiary w Chrystu-
sa Zmartwychwstałego, który ukrzy-
żowany za nasze grzechy zmar-
twychwstał i pokonał śmierć.  

Króluj nam Chryste! 
Wojciech Kamiński 

Kilka słów z życia naszej 
wspólnotyE 

Czas Wielkiego Postu to czas 
wychodzenia na duchową pustynię. 
Czas refleksji nad wiarą i naszą du-
chowością. Dla nas – będących przy 
ołtarzu powinien to też być czas 
przemyśleń odnośnie służby i tego 
„Jaki jestem?”. 25 marca w naszej 

parafii odbył się Dekanalny Dzień 
Skupienia dla wspólnot ministranc-
kich. Przyjechali do nas ministranci z 
całego dekanatu. Wszystko zaczęło 
się o godzinie 10.oo wspólną modli-
twą, po której udaliśmy się na konfe-
rencje. Jedną z nich prowadził ks. 
Tomasz z an. Bartkiem i była ona 
skierowana do uczniów podstawówki. 
Dla gimnazjalistów i starszych an. 
Mateusz przygotował konferencję 

dotyczącą zbilżającego się Triduum 
Paschalnego. Następnie odbyła się 
modlitwa przed Najświętszym Sakra-
mentem i przygotowanie do spowie-
dzi. O godzinie 11.3o rozpoczęliśmy 
uroczystą Eucharystię, podczas której 
homilię wygłosił ks. Marcin Ryszka. 
Po wspólnej Mszy św. udaliśmy się na 
poczęstunek do domu parafialnego, 
gdzie mogliśmy wspólnie spędzić 
czas i się poznać. 

Rekolekcje wielkopostne są wyjątkowym 
czasem, kiedy to każdy z nas może zatrzymać 
się w pędzie codziennego życia i nawrócić się 
– zmienić myślenie, przylgnąć do Pana Jezusa 
i dać Mu możliwość przemiany naszego serca.  

Uczniowie Zespołu Szkół Nr 6 w Rybniku swój czas 
szczególnego spotkania z Bogiem przeżywali w dniach 27– 
29 marca 2017 r. Rekolekcje w tym roku prowadził ksiądz 
Krzysztof Mikiciuk, który na co dzień jest wikariuszem w 
parafii p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Boguszowi-
cach. 

Podczas tegorocznych rekolekcji poznawaliśmy przy-

gody Wojtusia. Pierwszego dnia usłyszeliśmy, kim był i na 
podstawie jego postępowania dowiedzieliśmy się jak łatwo 
można swoimi niemądrymi wyborami osłabić swoją przy-
jaźń z Panem Bogiem i stracić zaufanie ważnych dla nas 
osób. Drugiego dnia poznaliśmy 7 grzechów głównych i 9 
grzechów cudzych. Refleksja nad swoim postępowaniem i 
spojrzenie w swoje serce podczas omawiania tych grzechów 
przygotowało nas do spotkania z Bożym miłosierdziem w 
sakramencie pokuty i pojednania. Na zakończenie rekolekcji 
– trzeciego dnia – przeżywaliśmy uroczystą Mszę Świętą, 
podczas której podziękowaliśmy Panu Bogu za wspólnie 
przeżyty czas i poprosiliśmy Go, aby skierowane do nas 
słowo przyniosło owoce duchowe w naszym życiu.  
W przygotowanie Mszy św. zaangażowali się zarówno nau-
czyciele jak i uczniowie. Przez cały czas trwania rekolekcji 
rozważaniom towarzyszył śpiew naszej szkolnej scholi przy 
akompaniamencie muzyki gitarowej i fletu. 

 Czas rekolekcji stał się dla nas szansą, by na nowo 
doświadczyć miłości Boga i na niej budować swoje życie, 
by poznać siebie i pokonać to, co odbiera nam prawdziwą 
radość, pojednać się z Bogiem w sakramencie pokuty oraz 
uzdrowić relację z innymi poprzez zwrócenie większej uwa-
gi na drugiego człowieka. 

Dziękujemy bardzo ks. Krzysztofowi Mikiciukowi za 
głoszenie dla nas w tym roku rekolekcji wielkopostnych. 
Bóg zapłać! 

Agnieszka S. 

 
Adoracja Najświętszego Sakramentu podczas Dekanalnego Dnia Skupienia 

wspólnot ministranckich 

Rekolekcje w Zespole Szkół nr 6 
 

 
Msza św. na zakończenie rekolekcji 
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Jest coś niezwykle pięk-
nego w całym dziele stwo-
rzenia, ale najpiękniejszym, 
najbardziej urzekającym dzie-
łem jest człowiek. 

Żyjemy w czasach, w których 
bardzo dużo się mówi o godności 
człowieka, o tolerancji, poszanowaniu 
praw człowieka. Z pewnością są to 
bardzo ważne niepodważalne sprawy, 
tylko, że problem pojawia się wtedy, 
gdy jest sprzeczność między tym, jak 
nas stworzył Pan Bóg, a naszymi 
pomysłami na szczęście. „ Tak jak nie 
można oddać piękna symfonii, opisu-
jąc dźwięk, albo zmierzyć metodami 
naukowymi piękna wschodu słońca, 
oglądanego ze szczytu górskiego, tak 
nie można zmierzyć głębi radości, 
poczucia, bezpieczeństwa i jedności, 
jakich doznaje żona w całkowitym 
zjednoczeniu-ciała, umysłu i ducha-ze 
swym mężem”. Ingrid Trobisch, „Być 
kobietą”.  

Spotykamy w swoim życiu wie-
lu ludzi, tak bardzo czasami różnią-
cych się, poglądami, sposobem pa-
trzenia na daną rzeczywistość, jest coś 
fascynującego w człowieku, co spra-
wia, że chętnie go słuchamy, chcemy 
nawet słuchać jeszcze więcej. Sposób 
mówienia, przekazywana treść, to 
wszystko sprawia, że sami jesteśmy 
jakoś tym podbudowani, weseli, a co 
za tym idzie, możemy dalej przeka-
zywać tę bardzo dobrą energię. „Nikt 
nie jest sensem mojego życia i ja nie 
jestem sensem dla kogoś. Jedynym 
sensem jest Bóg. Człowiek wypełniony 
Bogiem nie stanie się nigdy pasożytem 
wysysającym innych ludzi, by poczuć 
się pełnym, ani sam nie da się na 
dłuższy czas wykorzystywać w ten 
sposób. Nie jesteśmy sensem czyjegoś 
życia, tylko najwyżej innych do tego 
sensu prowadzimy”. O. Augustyn 
Pelanowski 

Jako ludzie mamy bardzo po-
dobne zadania życiowe, wiążące się z 
naszym powołaniem, czyli tym, co 
mamy do spełnienia. Wszystko jest w 
porządku, kiedy czujemy radość z 
naszego powołania, przyjmujemy 
daną rzeczywistość, w jakiej przyszło 
nam żyć, wtedy jest dobrze. Takie 
zwyczajne proste życie ma niesamo-
wity charakter, każdy dzień niesie 
jakieś nowe wyzwania, Pan Bóg po-

trafi tak zaskakiwać, trzeba tylko Go 
szukać i nasłuchiwać. „Dziś to jest 
dziś, a nie jutrzejsze wczoraj. Zanurz 
się w drobiazgach, ale znajdź czas na 
Mszę, na kawę, na lekturę prasy, prze-
strzeń na to, by do głowy wpadł ci 
nowy pomysł. Żyj do wieczora, wie-
czorem - żyj do rana. Naucz się cie-
szyć, jak dziecko budujące domek z 
kart, z każdego dodanego elementu, a 
nie całe życie frustruj się, że nie zo-
staną po tobie piramidy”. Szymon 
Hołownia, „Święci codziennego użyt-
ku” 

Wiele jest takich rzeczy, które 
nas fascynują, książka, film, podróże, 
podziwiamy różne krajobrazy, może 
czasami nawet bardzo interesują nas 
rzeczy, a mało zwracamy uwagę na 
ludzi. Czego uczy nas Pan Jezus? 
Przede wszystkim człowiek i miłość 
do niego, mało tego Ewangelia mówi 
o tym, że mamy miłować nieprzyja-
ciół, a to już jest zadanie trudniejsze. 
Na wygłoszonym kazaniu mogliśmy 
usłyszeć o tym, że tak naprawdę w 
miłowaniu nieprzyjaciół chodzi nie o 
nich, ale o nas. „Jako nowe stworze-
nie w Chrystusie nie masz rywala w 
nikim, kto pragnie Bożej miłości. 
Starczy jej dla nas wszystkich. Cza-
sami mam wrażenie, że staramy się 
zepchnąć jedni drugich „z Bożych 
kolan”, konkurując ze sobą o Jego 
uczucia względem nas. A przecież On 
kocha nas wszystkich nieskończoną 
miłością, która nie ma limitów. Każdy 
jest chciany, każdy jest umiłowany i 
drogocenny w Jego oczach”. Lisa 
Bevere, „Without rival”.  

Jest pewien podział, całkiem na-
turalny, ktoś jest sam, a inny jest w 
małżeństwie, w zasadzie jeden i drugi 
ma swoje plusy i minusy. Można się 
pogodzić z danym powołaniem, albo 
narzekać do końca życia. Z pewnością 
powołanie jest pięknym stanem wte-
dy, gdy czujemy wewnętrznie radość 
z tego, kim jesteśmy, albo, dla Kogo 
jesteśmy. „W najgłębszej części na-
szej tożsamości czujemy, że zostały-
śmy stworzone dla piękna. Nie osią-
gniemy go jednak, idąc po ścieżkach 
świata. Istnieje wspaniałe piękno w 
naszym życiu wewnętrznym, do które-
go my kobiety jesteśmy wzywane. 
Powołanie do bycia kobietą w pełni 
przebudzoną. Spotkałyście kiedyś 
kobiety płonące z miłości do Jezusa? 

Jest w nich coś pięknego, drzemie w 
nich siła. W naszej świadomości, kim 
jesteśmy w Chrystusie naprawdę tkwi 
piękno”. Mary Bielski, spotkanie 
„Uzdrowiona kobiecość”. 

Pan Bóg stwarzając mężczyznę i 
kobietę nadał nam pewne cechy, które 
nas łączą jako ludzi, są to cechy egzy-
stencjalne, ale pod względem emocjo-
nalnym jesteśmy różni. Pewne rzeczy 
jako kobiety inaczej przeżywamy, 
mamy inną wrażliwość, niż mężczyź-
ni. Nie chodzi o to, że mężczyźni nie 
są wrażliwi, ale okazują swoją wraż-
liwość inaczej, „Wierny przyjaciel 
potężną obroną, kto go znalazł, skarb 
znalazł. Za wiernego przyjaciela nie 
ma odpłaty ani równej wagi za wielką 
jego wartość. Wierny przyjaciel jest 
lekarstwem życia; znajdą go bogoboj-
ni. Bogobojny dobrze pokieruje swoją 
przyjaźnią, bo jaki jest on, taki i jego 
przyjaciel”. Mdr 6, 14-17. 

Możemy się różnić pod wieloma 
względami, ale może być coś właśnie 
pięknego w tych różnicach, coś, co 
sprawia, że wzrastamy i możemy się 
rozwijać także w sferze duchowej. 
Podczas Rekolekcji mogliśmy się 
dowiedzieć o tym, jak ważna jest 
Eucharystia w naszym życiu, Pana 
Jezusa nie spotkamy ani w lesie, ani w 
górach, nad morzem też Go nie spo-
tkamy, ponieważ jest tylko na Mszy 
św. „Duch Święty nas łączy, uczy 
zgody, jedności, żyjemy razem, idę na 
spotkanie z Panem Jezusem, jak do-
brze, że mam Ciebie, wiem, dokąd 
idę(…), jak wspaniałą rzeczą jest 
krzyż, jest ktoś, kto mi towarzyszy, 
ktoś, kto mnie kocha, patrzy na mnie z 
miłością(…), ja chcę coś usłyszeć od 
mojego Przyjaciela, mówi do mnie 
Przyjaciel, Pan Jezus chce mi coś 
powiedzieć, czegoś ode mnie chce, 
naucz mnie Słuchać Twoich słów(…). 
Dzisiaj teraz wychodzę z niewoli, 
wyprowadza mnie z niewoli, Pan 
Jezus jest ze mną. Nie mogę powie-
dzieć, to się nie da, to musi się dać, 
jest ze mną Jezus…”. Rekolekcje 
Wielkopostne ks. dr Jerzy Paliński.  

Mimo różnorodności naszych 
cech jako mężczyźni i kobiety łączy 
nas jedno, jako stworzenie jesteśmy 
bardzo kochani przez  Ojca naszego 
Stworzyciela. 

Jola 

Stworzył mężczyznę i niewiastę… 
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Niniejszym artykułem 
rozpoczynamy cykl dotyczą-
cy jednego z najbardziej zna-
nych polityków dwudziesto-
lecia międzywojennego – 
Wojciecha Korfantego. Za-
chęcamy do lektury, tym 
bardziej, że dotyczyć ona 
będzie osoby, która do dnia 
dzisiejszego budzi kontro-
wersje. 

Wojciech Korfanty był  jednym 
z  architektów II RP. To jednak nie 
oddaje w całości jego zasług dla Pol-
ski. Przez lata był usuwany w cień z 
kart historii. Jego aktywność politycz-
na jest nie do przecenienia, a losy 
śląskiej chadecji nierozerwalnie zwią-
zane są z jego osobą pomimo krętej, 
politycznej drogi jaką przeszedł. Ten 
wielki Ślązak stał się w II RP śmier-
telnym wrogiem sanacji, w czasach 
PRL-u bywał wykorzystywany jako 
jej przeciwnik, chociaż ubolewano, że 
nigdy  nie związał się z socjaldemo-
kracją. Wreszcie w czasach III RP stał 
się ogniwem niezbyt pasującym do 
niepodległościowej narracji. Dlatego 
też nie podnoszono zbyt chętnie  jego 
zasług dla Polski poza Górnym Ślą-
skiem. Zresztą na samym Górnym 
Śląsku ma swoich wrogów chociażby 
w łonie RAŚ, gdzie nie mogą mu 
zapomnieć jego propolskiej postawy. 

Dziś wydaje się, że nadszedł 
czas by powiedzieć, że Korfanty był 
politykiem tej samej miary co Piłsud-
ski. Co do tego nie powinno być wąt-
pliwości i chociaż losy Korfantego 
zostały zdeterminowane jego konflik-
tem z sanacją – w którym był prak-
tycznie bez szans – to pozostanie 
moralnym zwycięzcą  tej konfrontacji 
nie tylko dla wielkiej rzeszy Ślązaków 
dla których Polska jest wartością nie 
podlegającą konstatacji. 

Przypomnijmy więc, że Woj-
ciech Korfanty należał do czołowych 
polityków okresu międzywojennego. 
Piastował wiele eksponowanych 
funkcji — w życiu państwowym: był 
wicepremierem rządu Wincentego 
Witosa w 1923 roku; w życiu poli-
tycznym — przez wiele  lat przewo-
dził Chrześcijańskiej Demokracji, 
należał do grona konstruktorów anty-
sanacyjnego Frontu Morges, stał na 

czele Stronnictwa Pracy. Korfanty 
należał zatem do grupy polityków 
liczących się w skali ogólnopolskiej, 
ale źródła jego siły tkwiły  w popular-
ności i poparciu znacznej części lud-
ności górnośląskiej, wśród której 
cieszył się zasłużoną sławą wybitnego 
działacza narodowego i przywódcy 
mas ludowych walczących   o zjedno-
czenie z Polską w latach 1918—1922. 

POCZĄTKI 

W odezwie do ludu śląskiego z 
1927 roku pisał: „Czytania nauczyła 
mnie matka moja na Żywotach Skargi, 
które nieboszczyk mój ojciec otrzymał 
w upominku opuszczając szkołę ludo-
wą. Zasługę mojego uświadomienia 
narodowego przypisać muszę moim 
hakatystycznym profesorom w gimna-
zjum w Katowicach, którzy zohydza-
niem wszystkiego co polskie i co kato-
lickie wzbudzili we mnie ciekawość do 
książki polskiej, z której pragnąłem 
się dowiedzieć, czym jest ten lżony i 
poniżany naród, którego językiem w 
mojej rodzinie mówiłem. I pokocha-
łem naród mój, przeszłość i dolę jego i 
poczułem się synem jego.” 

Propolska aktywność młodego 
Korfantego została zauważona przez 
władze. Korfanty współdziałał  w 
trakcie pobierania nauki w liceum  z 
siemianowickim Towarzystwem św. 
Alojzego, gdzie wygłaszał przemó-
wienia w języku polskim, propagując 
w nich — jak doniosła policja — 
„niebezpieczne hasła". Fakty te nie 
mogły ujść uwadze nauczycieli — 
germanizatorów, skutkiem czego w 
sierpniu 1895 roku został on relego-
wany z katowickiego gimnazjum. 
 Tym niemniej jego zdolności narra-
cyjne zostały zauważone  w kręgach o 
nastawieniu propolskim także poza 
granicami Górnego Śląska. Korfanty 
zyskał pomoc jednego  z czołowych 
polityków Wielkopolski, Józefa Ko-
ścielskiego, dzięki czemu ukończył 
gimnazjum jako ekstern i pod koniec 
1895 roku podjął studia na politechni-
ce w Charlottenburgu koło Berlina. W 
owym czasie zetknął się też na krótko 
z młodzieżówką  socjalistyczną, wią-
żąc się nieformalnie  na krótko z To-
warzystwem Socjalistów Polskich w 
Berlinie, które skupiało kierownicze 
gremium Polskiej Partii Socjalistycz-
nej zaboru pruskiego. Jednak od so-

cjaldemokracji odpychał go jej mate-
rialistyczny światopogląd, internacjo-
nalizm, który Korfanty postrzegał 
jako nihilizm narodowy. 

Kontakty Korfantego z ruchem 
narodowym nasiliły się. W okresie 
jego studiów we Wrocławiu, dokąd 
przeniósł się w 1898 roku, podejmu-
jąc studia w zakresie prawa i ekono-
mii. Wstąpił do Towarzystwa Akade-
mików Górnoślązaków, 'a jednocze-
śnie przyłączył się do tajnego Związ-
ku Młodzieży Polskiej „Zet", kształ-
cącego młodzież w duchu narodowo-
demokratycznym. 

W latach studiów Korfanty nie 
tracił kontaktów z Górnym Śląskiem. 
W okresie wakacji dorabiał sobie 
pracą w kopalniach, co związało go z 
licznymi działaczami. Już jako czło-
nek ,.Zetu" kolportował liczne druki 
zakazane w Prusach, organizował 
wyjazdy Górnoślązaków do Krakowa 
oraz imprezy narodowe.  

W 1901 roku Korfanty został 
członkiem Ligi Narodowej. Był to 
czas, kiedy ruch narodowo-
demokratyczny zdecydował się na 
podjęcie ofensywnej działalności 
politycznej na Górnym Śląsku, obli-
czonej na usamodzielnienie ruchu 
polskiego poprzez zerwanie więzów 
łączących go do tej pory z partią nie-
mieckich katolików, Centrum. 

W tym samym roku Korfanty 
podjął bezpośrednią akcję polityczną 
na Górnym Śląsku, występując mię-
dzy innymi na zjeździe delegatów 
stowarzyszeń polskich, gdzie domagał 
się usamodzielnienia ruchu polskiego. 
 Wkrótce opublikował dwie progra-
mowe broszury: Precz z Centrum - 
(napisaną przy współpracy Emanuela 
Twórza) i  Baczność,  chleb drożeje. 

Pod koniec 1901 roku objął 
wspólnie z Janem Jakubem Kowal-
czykiem redakcję pisma  „Górnoślą-
zak", założonego w Poznaniu przez 
Marcina Biedermana. W kwietniu 
1902 roku druk pisma przeniesiono do 
Katowic, gdzie przy ul. Młyńskiej 
„Górnoślązak" posiadał własną dru-
karnię," Pismo  zaczęło upowszech-
niać zasady ideowe Narodowej De-
mokracji, zdecydowanie występując 
przeciwko Centrum i polityce germa-
nizacyjnej państwa niemieckiego. 

Wojciech Korfanty – Polityk Pogranicza (1) 



serce ewangelii 18 

Liczni czytelnicy ,.Górnoślązaka" 
mogli przekonać się, że poglądy gło-
szone przez pismo nie są pustymi 
frazesami, gdyż za ich rozpowszech-
nianie Korfanty  w końcu  znalazł się 
w więzieniu pruskim, skazany na  4 
miesiące pozbawienia wolności za 
opublikowanie w „Pracy" artykułów 
pt. Do moich, braci i Do Niemców, w 
których prokurator dopatrzył się pod-
burzania do nienawiści klasowej. 
 Korfanty został aresztowany na sali 
sądowej, więzienie we Wronkach 
opuścił 30 maja 1902 roku. W Pozna-
niu witało go spore grono politycz-
nych przyjaciół, widzących w nim 
człowieka, który miał wyprowadzić 
ruch polski na Górnym Śląsku na 
nowe tory. 

Tak więc Korfanty przyczynił 
się do upowszechniania nowych idei i 
wartości w świadomości politycznej 
mieszkańców Górnego Śląska. W 

przeciwieństwie do „Katolika" i for-
mowanej przez ten obóz mentalności, 
opierającej się na akcentowaniu więzi 
regionalnej,  „Górnoślązak" od po-
czątku przełamywał te ograniczenia, 
wskazując na związki mieszkańców 
regionu z całym narodem polskim. 
Upowszechniał narrację  odzwiercie-
dlającą nowy poziom świadomości . 
Takie pojęcia, jak jedność narodowa, 
solidarność narodowa, interes naro-
dowy, ogólnopolska ojczyzna były 
pojęciami nowymi. Narodowa Demo-
kracja kształtowała postawy nacjona-
listyczne, noszące przede wszystkim 
charakter obronny   ludności przed 
germanizacją. Pomimo tego, że ende-
cja górnośląska traktowała katolicyzm 
za nieodłączny wyróżnik polskości, 
stosunek Korfantego i endecji  do 
kleru katolickiego warunkowany był 
postawą duchowieństwa w odniesie-
niu do kwestii narodowej. „Górnoślą-

zak" namiętnie występował przeciw 
księżom — germanizatorom, przeciw 
hierarchii kościelnej,  oskarżając jej 
przedstawicieli o współudział w orga-
nizowaniu akcji antypolskiej. Sam 
Korfanty miał z tego powodu osobiste 
„kłopoty” związane z zawarciem 
związku małżeńskiego w 1903 roku. 

W dniu 25 czerwca 1903 roku w 
dogrywce wyborczej  Korfanty uzy-
skał mandat poselski pokonując 
przedstawiciela „Centrum”, a jego 
wyborcy rekrutowali się w zdecydo-
wanej mierze spośród ludności robot-
niczej, której lider górnośląskiej ende-
cji poświęcał szczególnie wiele uwagi 
w toku przedwyborczej kampanii 
agitacyjnej. Wkrótce przywódca gór-
nośląskiej endecji zyskał także man-
dat posła do pruskiego Landtagu… 

Zbigniew Kula 

 

Modlitwa 
*** 

Miłosierny Boże, w trudnych chwilach życia naszego 

naucz nas cierpliwości, męstwa i pokory, 

wobec wszystkich i wszystkiego co Ty stworzyłeś  

na wzór i podobieństwo Swoje, 

abyśmy idąc przez życie nigdy nie zboczyli z drogi 

prawdy, miłości i wiary, które są drogowskazem  

do domu Twojego. 

Abyśmy z Matką Najświętszą, pod Jej przewodnictwem  

mogli kiedyś dojść do bram Twojego królestwa  

i przed Twój tron Panie, 

gdzie moglibyśmy się cieszyć i radować po wszystkie wieki 

oglądając oblicze Twoje. 

Proszę Cię Panie, abyś ulżył w cierpieniu chorym,  

opuszczonym, konającym ,którzy w codziennej swej modlitwie 

proszą Cię o łaskę  miłosierdzia Twego.  

Maria Ignacek 

 

Wiosenny spacer 
*** 

Poszedł wnuczek z dziadkiem w piękny dzień na spacer 

idą szukać wiosny – znajdą ją przypadkiem. 

Rączkę w ręce trzyma swego wnuczka dziadek 

znaleźli już wiosnę - ot tak przez przypadek. 

Na drzewach już pąki wystrzeliły kwieciem, 

zieleniutko wszędzie tak nas wita kwiecień. 

Chodzi dziadek z wnuczkiem w ten wiosenny ranek, 

co krok nowe dziwy, pełno niespodzianek, 

tu zakwita bratek, tam motylek leci, 

tak  wiosna nas wita, więc cieszcie się dzieci! 

Maria Ignacek 

 

 

 

 

Od lutego br. w naszej parafii funkcjonuje   

PUNKT  INFORMACYJNO – KONTAKTOWY WSPÓLNOTY ANONIMOWYCH ALKOHOLIKÓW , 

w którym osoby zainteresowane problemem alkoholowym mogą zasięgnąć podstawowych informacji,  

na temat pomocy osobom uzależnionym od alkoholu.  

Punkt mieści się na poziomie przyziemia – wejście schodami w dół od strony małego parkingu  

(pod wejściem na probostwo)  

Czynne w każdy poniedziałek od 18.oo-19.oo.  

Codzienny dyżur od 16.oo – 21.oo pod numerem tel. 793 674 542.   Dodatkowe informacje w gablotce. 



serce ewangelii 19 

Przypominamy na łamach SE nazwy miej-
scowe funkcjonujące  powszechnie na terenie 
Gotartowic, a obecnie czasami zapomniane, 
szczególnie przez młodych oraz napływowych 
mieszkańców dzielnicy. Nazwy te zazwyczaj 
odnoszą się do ukształtowania terenu lub jego 
cech charakterystycznych, są związane ze 
zjawiskami społecznymi i aktywnością czło-
wieka. Niech niniejszy artykuł ocali je od za-
pomnienia. 

ASFALTOWNIA - miejsce produkcji asfaltu w la-
tach 80- tych i początek 90. Znajdowało się w lesie, 
wjazd z ulicy Żorskiej. Po asfaltowni pozostała tylko 
droga asfaltowa. 

BAGRY - nieużytki leżące na końcu ulicy Jutrzenki 
między Gotartowicami, Boguszowicami, a Kłokoci-
nem. Kiedyś wydobywano tam piasek, później powsta-
ła tu hałda zasypana kamieniem z kopalni Jankowice, 
obecnie zalesiona. 

BANHŐF - stacja kolejowa z dworcowym budyn-
kiem na trasie Rybnik - Żory znajdująca się za ZWUS-
em. Otwarta w 1936r. 

BOISKO  NA  GŐRNYM - położone na górce na-
przeciw byłej szkoły podstawowej (obecnie przedszko-
le). Dawniej w żniwa Kółko Rolnicze prowadziło tu 
punkt omłotowy (2 młockarnie). W miejscu tym wy-
budowano pawilon handlowy, który jest obecnie nie-
czynny.  

BOGUSZOWSKO  KYMPA - drugie wzniesienie na 
drodze głównej do Boguszowic. 

BOISKO  NA  HUCIE - znajduje się na końcu ulicy 
Sygnały za ZWUS-em w bezpośrednim sąsiedztwie 
rzeki RUDA. Kiedyś mecze rozgrywała tam drużyna 
Kolejarza Gotartowice obecnie Sygnały Gotartowice. 
Sąsiedztwo Rudy zobowiązywało sędziego do dobrego 
sędziowania, bo w przeciwnym razie oczywiście przy 
pomocy niezadowolonych kibiców kąpiel w rzece nie 
była rzeczą przyjemną dla arbitra. 

BYCZYNIEC - teren znajduje się po lewej stronie 
ulicy Gotartowickiej przed BOGUSZOWSKĄ   
KYMPĄ i obejmuje nieczynną piaskownię i las na 
wzgórzu. 

CZORNY LAS - las ciągnący się wzdłuż drogi z 
Rybnika do Żor, od lotniska w stronę KYNCYRZA. 

DĘBINA - las dębowy na granicy z Boguszowicami 
w rejonie krzyża na DOLINACH. 

DOLINY - łąki i pastwiska ciągnące się od ulicy Ju-
trzenki na POTOKU wzdłuż cieków wodnych do ulicy 
Mokrej w Boguszowicach. Na granicy między Gotar-
towicami a Boguszowicami stoi drewniany krzyż. 

DWŐR - budynki folwarczne mieszczące się w cen-
trum przy ulicy Gotartowickiej. Dawniejsza własność 
rodziny Piotrowskich. Kiedyś służyły jako magazyny 
G.S. Obecnie w większości przebudowane, w których 
znajduje się między innymi hurtownia elektryczna. 

FRANCULINO  KYMPA - górka znajdująca się w 
bezpośrednim sąsiedztwie ulicy Żorskiej. Niegdyś 
znakomite miejsce do jazdy na sankach i nartach,  
a przede wszystkim taszach jak się szło ze szkoły. 
Obecnie nie stanowi już atrakcji zimowych zjazdów ze 
względu na zmieniony profil (nadsypana ziemią).  

GORYLOWIEC - las znajdujący się za MOSTEM  
na końcu ulicy Szybowcowej. 

GOTARTOWSKO  KYMPA - pierwsze wzniesienie 
na drodze głównej do Boguszowic. 

GRANICE - teren pomiędzy Raszowcem a Gotarto-
wicami w rejonie ulicy Pochyłej. 

HUTA - to dzielnica Gotartowic leżąca w bezpośred-
niej bliskości dawnej huty - rejon ulic Sygnały, Fa-
brycznej i Wolnej. Centrum znajduje się na skrzyżo-
waniu tych ulic w rejonie  baru Rudzianka, który nadal 
istnieje. Nazwa ta pochodzi oczywiście od huty, która 
powstała w latach 90-ych XVIII wieku i znajdowała 
się w miejscu późniejszego ZWUS-u. Ważna część 
Gotartowic choćby tylko dlatego, że w szkole podsta-
wowej mecze rozgrywało się systemem HUTA na 
WIEŚ. 

KOLONIJO - to obszar leżący za lotniskiem w stronę 
Rownia, aż do dzisiejszego ronda Rybnickiego. 

KOWOLŐWKA - nazwa pochodzi od kowala i kuźni 
w której pracował. A miejsca położenia są dwa:  
1 - nieistniejące zabudowania kuźni przy ulicy Gotar-
towickiej za obecną hurtownią elektryczną w sąsiedz-
twie byłego DWORU, 2 - budynek - kuźnia (czynna 
do lat 70-ych XX wieku) przy ulicy Żorskiej w są-
siedztwie ronda z Ulotnością, który został przebudo-
wany na restaurację o nazwie "Wichrowe Wzgórza" - 
obecnie nieczynna. 

KRADZIEJŐWA - obszar obejmujący pola od ulicy 
Szybowcowej do Żorskiej w kierunku Rownia łącznie 
z dzisiejszym lotniskiem. Były to pola należące do 
DWORU czyli PAŃSKIE, z których ludzie kradli pło-
dy rolne i stąd nazwa. Inna nazwa to PAŃSKI  POLA. 

KYMPY - rejon drogi na skróty łączącej ulice Zapło-
cie z Gotartowicką (wychodzi się w połowie 
BOGUSZOWSKIJ   KYMPY). Dawniej bardzo często 
uczęszczana droga przez KYMPY szczególnie w nie-
dziele do kościoła, obecnie sporadycznie. 

KYNCYRZ - obszar łąk, stawów i lasów leżący w 
rejonie rzeki RUDA (wodospad). Część parku 

GOTARTOWICE - najważniejsze nazwy miejscowe 
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CYSTERSKIE  KOMPOZYCJE  KRAJOBRAZOWE  
RUD  WIELKICH - po prostu "Bajkowo Kraina". 

LOTNISKO - obszar (36 hektarów) powstałego przy 
ulicy Żorskiej w 1964r. Aeroklubu ROW. 

MOST - nad linią Magistrali Piaskowej znajdujący się 
1 - na ulicy Żorskiej 2 - na ulicy Szybowcowej oraz 
MOST nad potokiem, 1- na ulicy Gotartowickiej,  
2 - na ulicy Żorskiej. 

MUSZADLIKI - niewielki obszar leżący przy ulicy 
Żorskiej po lewej stronie MOSTU nad Magistralą Pia-
skową.  

NA  ORLE - główne skrzyżowanie ulicy Żorskiej z 
Gotartowicką. Do niedawna na środku skrzyżowania 
rosła wierzba (wycięta w 2000r), obecnie po przebu-
dowie (2012r) jest rondo z rzeźbą Ulotność(2013r). 

OLSZYNA - podmokły teren z olchami leżący mię-
dzy ulicą Buchalików a STARĄ SZKOŁĄ obecnie 
przedszkolem. 

PAŃSKI  POLA - obszar obejmujący pola od ulicy 
Szybowcowej do Żorskiej w kierunku Rownia łącznie 
z dzisiejszym lotniskiem. Były to pola należące do 
DWORU czyli PAŃSKIE a że ludzie kradli z nich 
płody rolne stąd inna nazwa KRADZIEJŐWA.  

PARK - park naprzeciw byłej szkoły podstawowej 
obecnie przedszkola. W środku parku znajduje się 
pomnik pamięci "Poległym i zamordowanym w czasie 
II wojny światowej mieszkańcom Gotartowic". Przed 
parkiem przy drodze znajdował się kiosk Ruchu. 

PASTERNIOK - teren (głównie łąki i pastwiska) 
obejmujący ulice Bagnistą i Buchalików. 

PIASKOWNIA - byłe miejsca wydobywania piasku. 
1 - przy ulicy Ziołowej, 2 - przy ulicy Gotartowickiej 
pod BOGUSZOWSKĄ  KYMPĄ na BYCZYŃCU, 3 - 
na końcu ulicy Jutrzenki między Kłokocinem a Bogu-
szowicami, 4 - na KYNCYRZU za rzeką RUDA. 

PIEŃKI - teren (łąki) leżący przy ulicy Żorskiej po 
prawej stronie MOSTU nad Magistralą Piaskową. 

POD  LASYM - na końcu ulicy Samotnej i Zgodnej, 
od tego miejsca zaczyna się "Bajkowo Kraina". 

PODYMACZ - teren leśny na końcu ulicy Zgodnej 
przy ZWUS-ie obejmujący rejon przepływającej 
rzeczki z WILUSIOWYM  STAWEM. 

POTOK - miejsce gdzie rzeczka przecina ulicę Gotar-
towicką na skrzyżowaniu z ul. Buchalików i Jutrzenki. 
Na POTOKU znajduje się pomnik HARCERZY 
BUCHALIKÓW. 

STARO  SZKOŁA - budynek szkoły podstawowej w 
latach 1885 - 1978. Później przebudowany na przed-
szkole. 

STRAŻ - budynek OSP położony w centrum przy 
ulicy Gotartowickiej. Wybudowany w 1966r. Na ty-
łach budynku działało przez długi czas Kółko Rolni-
cze.  

SYGNAŁY - budynki na ulicy Sygnały w rejonie 
ZWUS-u. 

SZCZUROWNIA - miejsce hodowli przede wszyst-
kim nutrii do końca lat 60-ych XX wieku, położone za 
BOISKIEM  NA  HUCIE. Obecnie pozostałe po fer-
mie budynki mieszkalne i gospodarcze służą hodowli 
karpia - 10 stawów.  

SZYB - szyb wentylacyjny kopalni Chwałowice poło-
żony na końcu ulicy Buchalików. 

WAŁY - nasypy i skarpy ciągnące się wzdłuż torów 
kolejowych magistrali piaskowej. 

WILUSIOWY  STOW - staw znajduje się przy ulicy 
Zgodnej w rejonie PODYMACZA.  

W dawnych czasach był tam młyn wodny i przebywał 
utopek. 

ZWUS - Zakłady Wytwórcze Urządzeń Sygnalizacyj-
nych - budynki fabryczne zakładów kolejowych znaj-
dujące się na ulicy Sygnały bezpośrednio przy rzece 
RUDA. Na przełomie lat 60/70 powstał nowy budynek 
socjalny  do którego przeniesiono ze starego budynku 
gabinet lekarski i dentystyczny oraz bibliotekę. U góry 
była duża sala w której odbywały się zabawy i dysko-
teki. Obecnie budynek jest praktycznie nieczynny a na 
terenie zakładów działają różne firmy: Centrostal, 
Sadex, Sygnały S.A.  

ŹRÓDEŁKO - najnowsze nazwy powstałe pod ko-
niec XX wieku - dwa ujęcia wody do picia które poło-
żone są 1 - przy ulicy Samotnej w lesie (źródełko Jani-
na- nazwa od imienia propagatorki tego ujęcia),  
2 - przy ulicy Gotartowickiej na BYCZYŃCU. 

                                                                       alf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Pragnę was jeszcze zachęcić, abyście nadal strzegli swojej tożsamości, pielęgnując więzi rodzinne, 
pogłębiając znajomość swojego języka i starając się przekazywać swą bogatą tradycję młodemu po-
koleniu.” 

 Jan Paweł II do Ślązaków 
„Wydaje mi się, że uznanie języka śląskiego (języków śląskich) za język regionalny ma kolosalne zna-
czenie dla pozytywnego nastawienia ludzi żyjących na Śląsku. Marginalizowani w państwie niemiec-
kim, na siłę repolonizowani w państwie polskim, mogą wreszcie uzyskać podmiotowość, mogą stać się 
godnymi obywatelami z lokalną specyfiką, która jest szanowana.” 

prof. dr hab. Maria Szmeja 
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Dajmy wodze naszej wy-
obraźni opartej na realiach 
odległych czasów. Jest 
wczesne średniowiecze, czyli  
blisko tysiąc lat temu. Jak już 
wspomniano, pierwszy pro-
boszcz, o nieznanym imieniu, 
przyjechał do Boguszowic na 
koniu objąć swój urząd.  

Nie przyjechał sam, bo wtedy 
trakty i dukty leśne bywały niebez-
pieczne, a  ranga proboszcza wymaga-
ła, by towarzyszyła mu świta. Zatem 
na koniach obok niego jechali dwaj 
rycerze, za nimi pewnie człowiek 
znający się na budowie kościołów. 
Prowadził ich przewodnik znający 
okolicę. Kiedy dotarli już na miejsce,  
to pierwsze kroki skierowali do naj-
większej chaty zamieszkałej przez 
sołtysa. Sołtys był założycielem wio-
ski lub jego potomkiem i z racji swo-
jego urzędu miał do dyspozycji naj-
więcej pola. W tym czasie rodziny 
chłopskie mieszkały w chatach jedno-
izbowych, zaś najbogatszy z nich 
sołtys w dwuizbowej, jednej czarnej, 
drugiej białej. W izbie czarnej od 
sadzy mieszkał z rodziną, w drugiej - 
białej bez pieca i nie okopconej 
przyjmował poborców i innych po-
słańców.   

Do tej izby wprowadził księdza  
i towarzyszących mu mężczyzn. 
Zdrożonych gości poczęstował jadłem 
i piwem z glinianych kufli. Po stro-
jach rycerzy i kapłana domyślił się, że 
chodzi o ważną sprawę. Nie zdziwił 
się, gdy go zapytano, gdzie widziałby 
najlepsze miejsce pod budowę kościo-
ła, skoro wśród przybyłych był ksiądz. 
Pokazał takie na początku wielkiej 
kępy, w bliskim sąsiedztwie jego 
zagrody i przewidywanego łanu dla 
proboszcza już przy przekształcaniu 
wsi z prawa polskiego na prawo za-
chodnie. Kapłan wyraził zgodę i wnet 
zapadła noc, którą goście przespali  na 
ławach w tej samej izbie, a nazajutrz 
po sutym śniadaniu składającym się z 
małego prosiaka upieczonego na roż-
nie  i chleba popijanego znowu pi-
wem, ówczesnym napojem codzien-
nym, rycerze wybrali się w drogę 
powrotną  do Raciborza, a może Opo-
la, do siedziby księcia, albo nawet do 
samego Wrocławia, gdzie rezydował 
biskup.  

Stroju rycerskiego nie trzeba 
opisywać, bo każdy czytelnik z pew-
nością  widział wizerunek rycerza na 
koniu w zbroi, ale każdego chyba 
zaciekawi, czy już wtedy kapłan nosił 
sutannę. Otóż  IV Sobór Laterański w 
roku 1215 nakazuje księżom skromny 
ubiór z sukna lnianego, zapięty pod 
szyją i na piersi bez żadnych ozdo-
bień. Nie wolno im było używać kolo-
ru czerwonego ani zielonego.   

Zaraz po  odjeździe rycerzy po-
zostali wybrali się na miejsce, gdzie 
miało stanąć probostwo, bo od jego 
budowy należało zacząć duszpaste-
rzowanie w boguszowickiej parafii, 
jakie powierzono przybyłemu do 
Boguszowic księdzu. Sołtys zabrał 
swą sołtysią laskę zakończoną drew-
nianą kulą i poszedł na wieś, by 
oznajmić każdemu chłopu, aby z 
siekierą stawił się na kępie. Nie zajęło 
mu to wiele czasu, bo chałup było 
zaledwie kilkanaście i wszystkie w 
niewielkim oddaleniu od siebie. Była 
to późna jesień, kiedy wszystkie plony 
z pola zostały już zebrane, tylko cze-
kała zimowa młocka i chłopi nie wy-
brali się jeszcze do tej roboty. Sołtys 
zdążył ich powiadomić o celu przyby-
łych, więc szybko zjawili się na wska-
zanym miejscu. 

Praca przy ścinaniu drzew na-
znaczonych przez przybyłego budow-
niczego, a potem przy budowie pleba-
nii i budynków gospodarczych, tak 
samo niezbędnych jak mieszkanie, 
trwała kilka tygodni, bo dom księdza 
zbudowano na wzór chłopskiej chaty 
o jednej izbie, małej sieni, ale dwóch 
komorach . Jednej do spania dla księ-
dza, drugiej dla czeladzi, która miała 
prowadzić gospodarstwo duchowne-
go, którego czekało inne zadanie niż 
troska o swój byt. Okienka tej pro-
boszczowskiej chaty na wzór okienek 
chat chłopskich zaciągnięto  błoną z 
pęcherza świni. Podłoga została udep-
tana z gliny połączonej z plewami.  
Dookoła ścian ustawiono ławy zbite z 
desek i pokryto skórami zwierząt 
futerkowych. Dodatkowym meblem 
był stół ustawiony pod jednym  
okienkiem. Taki sprzęt pojawił się 
tylko jeszcze u sołtysa. W niewielkiej 
izbie prostego chłopa stołu w tym 
czasie jeszcze nie było. Na środku lub 
na ukos od drzwi  umocowanych na 
zawiasach ze skóry, przybitych drew-

nianymi kołkami znajdowało się ogni-
sko, a wokół niego parę pieńków do 
siedzenia. W niewielkiej sionce po-
stawiono piec do pieczenia chleba. W 
tej chacie zbudowanej z bali na zrąb 
zamieszkał pierwszy proboszcz bogu-
szowicki. Spał w jednej z komór na 
legowisku, nakryty ciepłym, wilczym 
futrem. 

Pierwsze kościoły i jeszcze dłu-
go następne po nich, budowano też  
z drewna. Różniły się od chat chłop-
skich tym, że posiadały obok dzwon-
nicę i były kryte tarcicą a nie słomą. 
Dookoła kościoła grzebano zmarłych i 
ten cmentarz otaczano ogrodzeniem. 
Do wybudowania kościoła przyczy-
niali się mieszkańcy wioski, na której 
terenie miał ten kościół powstać i oni 
w początkach istnienia kościoła byli 
głównymi uczestnikami nabożeństw 
w nim odprawianych.  

Boguszowice były wsią kościel-
ną i w takiej wsi ważną rolę spełniała 
karczma. Posiadał ją sołtys, najbogat-
szy chłop o czterech łanach pola. 
Prowadził  równocześnie jatkę – kram 
z mięsem i piekarnię. Karczma stała w 
bliskim sąsiedztwie kościoła i jak 
odprawiano w nim kiermasz, czyli 
rocznicę poświęcenia kościoła, to 
karczmarz zbierał największe żniwa.  
W tym dniu przybywali do kościoła 
nawet najmniej pobożni ludzie, zda-
rzało się, że i z innej parafii, by po 
uroczystości kościelnej zjeść w 
karczmie kawałek kiełbasy z bułką,  
wypić kufel piwa i posłuchać muzyki, 
a nawet potańczyć. Innych napojów 
wtedy na wsi jeszcze nie znano. Nie 
znano też jeszcze odpustów obcho-
dzonych dopiero w późniejszym cza-
sie z okazji święta patrona kościoła. 
W pozostałych wioskach przynależ-
nych do parafii też bywały karczmy, 
prowadzone przez sołtysa. W karcz-
mie bowiem przez długie lata groma-
dzili się mieszkańcy wioski na wese-
lach, tańcach i stypach. W niej rodzice 
gościli chrzestnych, a podróżny za 
opłatą otrzymał posiłek  i nocleg. 

Helena Białecka 

Przepraszam czytelników za mylne 
tytułowanie władcy pruskiego  w arty-
kule: „Nasza śląsko godka”, zamiesz-
czonym w nr 222  SE. Jest napisane 
cesarz Fryderyk II, ma być król Fry-
deryk II.  H. Białecka 

Gawęda o powstaniu kościoła boguszowickiego 
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Po długich, zimowych miesią-
cach, nadeszła oczekiwana przez 
wszystkich wiosna. Budząca się po 
zimie do życia przyroda cieszy nasze 
oczy i zachęca nas do działania. W 
ciągu minionych dwóch miesięcy 
wiele się wydarzyło w naszym przed-
szkolu. 

Jak powszechnie wiadomo, każ-
dy z nas ma mnóstwo talentów, ale 
tylko nieliczni mają odwagę, by je 
pokazać. Udział w konkursach to 
świetna okazja, by zaprezentować 
swoje umiejętności. Nasze przedszko-
laki brali udział w wielu konkursach. 
Agatka z grupy „Weseli Przedszkola-
cy” zdobyła I miejsce w ogólnopol-
skim konkursie plastycznym „Śląsk 
wiosną” organizowanym przez Przed-
szkole nr 21 w Kłokocinie. Emilka z 
grupy „Słoneczka” i Franciszek z 
grupy „Pszczółki” zdobyli I miejsca w 
przedszkolnych eliminacjach do kon-
kursu piosenki bajkowej i reprezen-
towali naszą placówkę w II miejskim 
konkursie piosenki „Bajka w piosen-
ce”, w którym Franciszek wywalczył 
II miejsce. Ponadto dzieci brały udział 
w wielu konkursach recytatorskich  
i plastycznych.  

6 marca obchodziliśmy Europej-
ski Dzień Logopedy. W tym roku 
szkolnym mieliśmy okazję do szcze-
gólnego świętowania tego dnia, po-
nieważ w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym nr 6 mamy wspania-
łego logopedę - panią Agnieszkę. Z tej 
okazji dzieci ze wszystkich grup 
przygotowały ogromną laurkę w 
kształcie ust z językiem, na którym 
wypisane były najlepsze życzenia, 
płynące prosto z serc dzieci. Odśpie-
waliśmy również tradycyjne „Sto 
lat!”. Pani Agnieszka była niezwykle 
wzruszona niespodzianką. 

Jak każdego roku 21 marca 
przywitaliśmy wiosnę. W tym dniu 
przedszkolaki uczestniczyły w przed-
stawieniu „Siedem księżniczek na 
wieży” organizowanym przez Teatr 
Supełek w Domu Kultury w Bogu-
szowicach. Taki sposób przywitania 
kolejnej pory roku bardzo się nam 
podobał. Nie mogliśmy jednak zrezy-
gnować z tradycyjnego, wiosennego 
pochodu i symbolicznego utopienia 
marzanny. 23 marca wszystkie dzieci 
przyszły ubrane w wiosennym kolorze 
zielonym. Udaliśmy się na spacer w 

pobliżu naszego przedszkola, zabiera-
jąc ze sobą dwie kolorowe marzanny  
i oczywiście dobry humor. Najpierw 
odwiedziliśmy naszą wspaniałą Dy-
rekcję, a później z okrzykami: „Że-
gnaj marzanno, zimowa panno!”, idąc 
dookoła budynków przedszkola  
i szkoły, wróciliśmy do ogrodu przed-
szkolnego i utopiliśmy marzanny. 
Niech żyje wiosna! 

Pierwszy dzień wiosny jest rów-
nież ważnym dniem dla wszystkich 
osób chorych na zespół Downa, po-
nieważ obchodzimy wtedy Światowy 
Dzień Zespołu Downa. W każdej 
grupie odbyły się zajęcia, których 
celem było zwiększenie świadomości 
dzieci dotyczącej tej choroby, propa-
gowanie praw i dobra ludzi z tą wadą 
genetyczną i integracja z nimi. Na 
znak tej integracji dzieci ubrały dwie 
różne, kolorowe skarpetki - symbol 
ludzi z zespołem Downa. 

W środę 22.03 przedszkolaki  
z grup: Weseli przedszkolacy, Sówki  
i Pszczółki wybrali się do pobliskiego 
Gimnazjum nr 7, żeby wziąć udział  
w Festiwalu Nauki. Dzieci miały 
okazję zobaczyć ciekawe doświad-
czenia z chemii, fizyki i biologii. 

29 marca mieliśmy okazję 
uczestniczyć w spotkaniu z niezwy-
kłymi gośćmi... Piłkarzami rybnickiej 
drużyny ROW 1964 Rybnik. W ra-
mach akcji „Wyłącz komputer, włącz 
się w kibicowanie jako 12 zawodnik” 
piłkarze opowiadali dzieciom o ko-
nieczności prowadzenia zdrowego 
trybu życia - podejmowania aktywno-
ści fizycznej i zdrowego odżywiania. 
Razem z nimi przyjechała maskotka 
drużyny, gladiator Gladii. Dodatkowo 
poznaliśmy różne piłkarskie cieka-
wostki. A na koniec otrzymaliśmy 
pamiątkowe autografy i całkiem nową 
piłkę, którą mogliśmy od razu wypró-
bować podczas meczu na boisku 
przedszkolnym. 

30 marca dwie najstarsze grupy: 
„Sówki” i „Pszczółki” uczestniczyły 
w akcji przygotowanej przez Szkołę 
Podstawową nr 16 „Od przedszkolaka 
do pierwszaka”. Dzieci z wielkim 
zaangażowaniem szukały tajemni-
czych kopert oraz dokładnie wyko-
nywały wszystkie zadania. Szybko 
zdobywały kolejne pieczątki do pasz-
portu i kawałki układanek. W nagrodę 
otrzymały tajemniczą niespodziankę. 

10 kwietnia nasze przedszkole 
było organizatorem I Przyrodniczej 
Olimpiady Przedszkolaka, w której 
zmagało się aż 8 przedszkoli z całego 
Rybnika. Dzieci miały do wykonania 
12 zadań przyrodniczych, w tym pre-
zentację przyrodniczej piosenki. Za-
dania dotyczyły m. in. wiedzy  
o roślinach, zwierzętach, działaniach 
podejmowanych na rzecz ochrony 
przyrody. Konkurencje były oceniane 
przez powołane jury, w skład którego 
wchodzili: pani Małgorzata Wałach – 
nauczyciel przyrody w SP 16, pan 
Łukasz Kłosek – radny miasta Rybni-
ka oraz pan Leszek Kukułka – kie-
rownik Wydziału Ochrony Środowi-
ska w Zakładzie Elektrociepłowni 
PGG. Wszystkie drużyny wykazały 
się wysokim poziomem wiedzy z 
tematów przyrodniczych. Zwycięzcą 
zostało Przedszkole nr 6 (ZSzP nr 9). 
Dzięki wsparciu Rady Rodziców i 
Urzędu Miasta Rybnika wszystkie 
dzieci otrzymały dyplomy i upominki. 
Atrakcją Olimpiady było wspólne 
zasadzenie drzewka w ogrodzie 
przedszkolnym. Drzewko zostało 
ufundowane przez Nadleśnictwo Mia-
sta Rybnik. 

Przygotowania do Świąt Wiel-
kanocnych trwały już od początku 
kwietnia. 6 i 7 kwietnia zorganizowa-
liśmy kiermasz wielkanocny, podczas 
którego rodzice, dzieci i osoby od-
wiedzające nasze przedszkole mogły 
zakupić ciekawe ozdoby wielkanocne. 
Nie spodziewaliśmy się takiego zain-
teresowania i wszystkie cudeńka zo-
stały kupione. 

11 kwietnia nasze przedszkole 
odwiedził zajączek wielkanocny, 
który przygotował nam zajączkowe 
podchody! Dzieci, podążając za 
wskazówkami, wykonywały zadania 
zajączka, a na koniec otrzymały małe 
słodkości. Bawiliśmy się rewelacyj-
nie!  

W środę przed świętami trady-
cyjnie zasiedliśmy do wielkanocnego 
śniadania. Nasze kochane panie ku-
charki przygotowały same pyszności. 
Na talerzach siedziały zajączki, mysz-
ki i świnki z jajek. A na deser skosz-
towaliśmy wielkanocnej babki i ba-
ranka z ciasta. Nie obyło się bez świą-
tecznych życzeń. W naszym przed-
szkolu panowała świąteczna atmosfe-
ra. 

Anna Kukla-Fojt 

Wiosenne wieści z Przedszkola nr 18 w Boguszowicach 
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Zapraszamy wszystkich 
na ekspresową podróż po 
naszym przedszkolu i wyda-
rzeniach, jakie miały miejsce 
w ostatnim czasie. 

Nasze przedszkole przywiązuje 
dużą wagę do promowania czytelnic-
twa wśród dzieci poprzez: współpracę 
w filią biblioteki nr 9 w Rybniku; 
udział w akcji „Cała Polska czyta 
dzieciom” - w naszym przedszkolu 
goszczą zarówno rodzice, dziadkowie 
jak również rodzeństwo naszych 
przedszkolaków, udział w akcji 
„Miś”, czyli cotygodniowym odwie-
dzinom misia z bajką oraz zorganizo-
wanie „Przedszkolnego punktu wy-
miany książek”, który cieszy się du-
żym zainteresowaniem wśród dzieci.  

50-tka nie zapomina o pomaga-
niu innym, dlatego angażujemy się w 
różne akcje charytatywne jak na przy-
kład: „Paka dla psiaka” – wspomaga-
nie Rybnickiego schroniska dla zwie-
rząt; zbiórka kasztanów dla Rybnic-
kiego koła łowieckiego; „Dzieci Ślą-
ska – Dzieciom Lwowa” – zbiórka 
zabawek, żywności, przyborów szkol-
nych dla dzieci z Ukrainy. Jesteśmy 
bardzo wdzięczni naszym przedszko-
lakom i ich rodziną za okazane serce. 

W naszej placówce często go-
ścimy cudowne osoby, od których 
dowiadujemy się wiele ciekawych 
rzeczy, w ostatnim czasie gościliśmy: 
Rycerza z bractwa Lis, Koło Gospo-
dyń Wielskich, piłkarzy ROW Ryb-
nik, policjantów, górników, leśnicze-
go, stomatologa, fryzjerki, strażników 

miejskich, farmaceutę, plastyka, 
krawcową, pielęgniarki, muzyka, 
sowę wraz z opiekunem a nawet tele-
wizję i radio. Dodatkowo dzieci 
uczestniczyły w warsztatach cera-
micznych, introligatorskich, plastycz-
nych, malarskich oraz pierwszej po-
mocy. 

Intensywnie współpracujemy  
z Gimnazjum nr 7 w Boguszowicach 
poprzez: wspólne zawody sportowe, 
które zostały zorganizowane dla nas 
dwukrotnie, zajęcia naukowe (z za-
kresu fizyki, biologii i chemii), od-
wiedziny izby regionalnej oraz przy-
gotowanie przez gimnazjalistów jase-
łek dla przedszkolaków – bardzo 
dziękujemy za owocną współpracę.  

Rozwijamy więzi rodzinne i kul-
tywujemy tradycje regionalne oraz 
patriotyczne poprzez różnego rodzaju 
uroczystości jak akademia z okazji 
święta Niepodległości, jasełka, dzień 
babci i dziadka, dwudniowy bal kar-
nawałowy, tłusty czwartek z pyszny-
mi pączkami przygotowanymi przez 
nasze kucharki, pożegnanie wiosny z 
Marzanną i gaikami, przedstawienie 
wielkanocne, wyjątkowe śniadanie 
wielkanocne – z niesamowitą ilością 
przysmaków przygotowanych przez 
nasze kucharki, wspólne stworzenie 
filmiku z życzeniami świątecznymi 
(który można zobaczyć na naszej 
stronie internetowej) oraz apel z oka-
zji święta Konstytucji 3 maja. Zorga-
nizowaliśmy również specjalną uro-
czystość poświęconą tematyce praw 
dziecka. Dodatkowo rozwijamy więzi 
rodzinne poprzez zajęcia integracyjne 

oraz warsztaty wielkanocne i decou-
page dla rodziców. 

Grono pedagogiczne naszego 
przedszkola realizuje wiele ciekawych 
projektów wśród nich możemy wy-
mienić: „Pasje małe i duże”, „Przyja-
ciele Ziemi”, „Żyj zdrowo na sporto-
wo”, „Przyjaciele książki”, „Ogród 
przedszkolny – miejscem edukacji 
przyrodniczej dzieci”, „Witajcie w 
naszej bajce”, „Europa to my”, „Przy-
jaciele Pluszowego Misia”, „Hello, 
ahoj, cześć – poznajmy się lepiej”, 
„W wielkanocnym nastroju”. Dodat-
kowo w naszej placówce mamy sze-
roki wachlarz kółek zainteresowań – 
każdy przedszkolak może śmiało 
rozwijać swoje pasje. Angażujemy się 
również w kampanię „Nie truj sąsia-
da” (więcej informacji na naszej stro-
nie internetowej). 

Nasze przedszkolaki udzielają 
się w licznych konkursach. Jesteśmy 
również organizatorami konkursów o 
zakresie lokalnym jak i ogólnopol-
skim. Największe sukcesy osiągnęli-
śmy w następujących konkursach: 
recytatorski „Polscy Poeci Dzieciom”, 
kukiełkowy „Nasi bajkowi ulubień-
cy”, „I Kokoczyński Konkurs Recyta-
torski”, plastyczny "Rybnik - moje 
miasto", rodzinny konkurs poetycki 
„Eko Rymy”, recytatorskim „Brze-
chwa i Tuwim z humorem”,  

Serdecznie dziękujemy wszyst-
kim rodzicom za zaangażowanie w 
życie naszego przedszkola oraz go-
ściom, którzy odwiedzili nasze progi. 
Tworzymy wspólnie miejsce przyjaz-
ne dzieciom, rodzinie i środowisku! 

www.p50.miastorybnik.pl 

Aleksandra Toton 

Zespół teatralny „Pokażę 
Ci Świat” z SP20 w Gotarto-
wicach, prowadzony przez 
panią Katarzynę Harnasz, ma 
w swoim dorobku dwa kolej-
ne sukcesy.  

Pierwszy z nich, to tytuł  "naj-
lepszej grupy teatralnej" w kategorii 
„szkoły podstawowe” na IV Festiwalu 
Małych Form Teatralnych w Językach 
Obcych, który odbył się 23. marca w 
Żorach. Zespół zaprezentował przed-
stawienie w języku angielskim „The 
True Story of The Three Little Pigs” 

(„Prawdziwa Historia Trzech Świ-
nek”).  Jury przyznało również wy-
różnienie za zdolności językowe dla 
Hanny Rozmus, która mówi biegle w 
języku angielskim oraz włoskim. Poza 
Hanią Rozmus, w skład zespołu tea-
tralnego wchodzą: Klaudia Gamoń, 
Klaudia Szpil, Emilia Niedobecka, 
Katarzyna Adamczyk, Martyna Sekta, 
Daria Setla, Krystyna Szczotka, Sonia 
Kłusek, Weronika Blaut, Eliza Hulim 
i Karolina Krakowska. 

Kolejnym sukcesem, okazał się 
udział w Ogólnopolskim Otwartym 
Spotkaniu Teatralnym WIOSNA W 

TEATRZE w Andrychowie, w ra-
mach którego 27. marca odbył się V 
Otwarty Festiwal Teatrzyków Dzie-
cięcych – „Chcecie Bajki – Oto Baj-
ka”. Zespół zaprezentował przedsta-
wienie „Dlaczego psy gonią koty”. 
Jury miało trudność w przyznaniu I, II 
i III miejsca, dlatego postanowili 
każdej grupie przyznać indywidualne 
wyróżnienie oraz nagrodę pieniężną. 
Wśród dwóch zespołów, które otrzy-
mały najwyższą nagrodę pieniężną 
znalazł się również zespół z SP20! 

 Katarzyna Harnasz 

Ekspresem przez „50-tkę” 

Zespół teatralny z SP20 znów odnosi sukcesy! 
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Intencje 
mszalne 

Niedziela – 14.05.2017 r. 

7.oo 1/+Franciszek Buchalik, żona Berta 
8.3o 1/+Róża i Jan Korduła (Bog) 

2/+Henryk Malina (Bog) 
10.oo 1/+Antoni Baraniok, 2 rocznica śmierci 

2/+Walenty Jurczyk, żona Dorota, syn Marian 
11.3o 1/+Irena Liszka, mąż Jan, zmarłych nauczycieli  

i pracowników SP z Gotartowic, od współpracowni-
ków i koleżanek 
2/+Barbara Konsek, dziękczynienie za otrzymaną ła-
skę miłosierdzia w godzinie śmierci oraz prośba, by 
dusza Barbary zamieszkała w domu Wszechmogące-
go na wieki 
Po Mszy św. Chrzest: Szymon Konsek 

16.oo 1/+Józef Szymura 
2/+Alojzy i Helena Zniszczoł, syn Roman 

20.3o 1/+Patrycja Dzieł w 5 rocznicę śmierci 

Poniedziałek –  15.05.2017r.                                 

7.oo 1/+Zofia Lubszczyk, mąż Józef, za zmarłych z rodziny 
2/+Ryszard Hajzyk, żona Zofia, syn Oskar, Alojzy 
Malina, żona Bronisława, wnuk  Karol (Bog) 

17.oo 1/+Albert Bernacki, żona  Marta,  rodzice (Bog) 
2/+Franciszek Korduła, 5 rocznica śmierci (Bog) 

Wtorek –  16.05.2017r.     ŚWIĘTO ŚW. ANDRZEJA 
                                                BOBOLI, prezb. i męcz.  

7.oo 1/+Franciszka Matuszczyk, mąż Antoni, Gertruda 
Matuszczyk 

17.oo 1/+Aniela i Eryk Korduła, Maria i Henryk Szadziul 
(Bog) 

 2/+Maria Pierchała, Robert Pierchała, żona Maria 

Środa –  17.05.2017r.                                    

7.oo 1/+Alfreda i Józef Kruszyńscy 
17.oo 1/+Eleonora Gembalczyk, 3 rocznica śmierci (Bog) 

2/+Serafin Szymura, 10 rocznica śmierci (Bog) 

Czwartek –  18.05.2017r. 

7.oo 1/+Erwin Piontek, żona Renata, rodzice z obu stron 
2/+Ryszard Oleś, rodzice 

17.oo 1/+Jan Karwot z ul. Rajskiej 
 2/+Serafin Brząkalik, 2 rocznica śmierci, córka Syl-

wia Szymura 

Piątek – 19.05.2017r.                                           

7.oo 1/Różaniec 
17.oo 1/+Dorota Adamczyk 

2/+Antoni Zimończyk, żona Elżbieta, syn Stanisław, 
dziadków z obu stron 

Sobota – 20.05.2017r.  

7.oo 1/+Alojzy Oślizlok, 4 rocznica śmierci 
11.oo Ślub: Luken  Gerhard  -  Barbara Dronia 

14.oo 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 85 rocznicy urodzin 
Agnieszki Piontek z podz. za otrzymane łaski,  
z prośbą o dalsze. TD 
Po Mszy św. chrzest: Tymoteusz Pomykoł 

17.oo 1/+Barbara Jaworska, rodzice, Jadwiga i Franciszek 
Zdziarski 

 2/+Edward Kula, żona Marta, syn Leszek (Bog) 
3/+Roman Benisz (Got) 

Niedziela – 21.05.2017 r. 

7.oo 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 18-tych urodzin   
Karol Motyka, z podz. za otrzymane łaski, z prośbą  
o dalsze oraz o Dary Ducha Św. na dorosłe życie, od 
mamy Haliny, babci Teresy i matki chrzestnej 
Agnieszki 

8.3o 1/+Paweł Sobik, 4 rocznica śmierci (Got) 
2/+Paweł i Maria Sobik, 5 synów (Got) 

10.oo 1/+Lidia Lubszczyk, rodziców z obu stron (Got) 
11.3o 1/W intencji rocznika 1967 za żyjących i zmarłych 

uczniów oraz nauczycieli i katechetów 
14.15 Chrzty i roczki: Kacper Majer, Paulina Solak, Marta 

Juszczakiewicz, Michał Marczyk 
16.oo 1/+Antoni Juraszczyk, żona Zofia, rodzice z obu stron 

2/+Bożydar Motyka,  2 rocznica śmierci (Bog) 
20.3o 1/+Maria Sadanowicz, wspomnienie rocznicy urodzin 

Poniedziałek –  22.05.2017r.                                 

7.oo 1/+Waleska Zieleźny, rodzice: Maria i Robert, Justyn 
Zieleźny (Got) 
2/+Jan Wencka, Gertruda i Ernest Matuszczyk,  
Benedykt Winkler (Bog) 

17.oo 1/+Aniela Łukoszek (Kop) 
2/+Stefan Pierchała, 6 rocznica śmierci (Got) 

Wtorek – 23.05.2017r. 

7.oo 1/+Eugenia Sodzawiczny, mąż Emil, Salomea Mar-
kiewska (Bog) 

17.oo 1/Z okazji 5 rocznicy urodzin  Miłosza Siudzińskiego 
 2/+Jerzy Wawoczny, 18 rocznica śmierci  (Rasz) 

Środa –  24.05.2017r.               NMP Wspomożycielki  
                                                                       Wiernych                                  

7.oo 1/+Danuta Kabat, 4 rocznica śmierci wnuczęta:  
Tomek i Kasia, zmarli z rodzin: Kabat, Koliński,  
Nadolnik 

17.oo 1/+Franciszek Szweda (Bog) 
2/+Emil Gorecki, 24 rocznica śmierci (Bog) 
3/W intencji fundatorów krzyża przy ulicy Błękitnej 

Czwartek – 25.05.2017r. 

7.oo 1/+Teresa Merta, od syna Rajmunda 
17.oo 1/+Leon Zimończyk 

2/+Antoni Gembalczyk, żona Wanda 
3/+Felicyta Oleś, Jan Kukułka 

Piątek – 26.05.2017r.       św. Filipa Nereusza, prezb.                                      

7.oo 1/+Aniela Lubszczyk, Berta Gąsiorkiewicz, Łucja 
Zieleźny z okazji Dnia Matki od dzieci, Bronisława 
Skrzypiec 

17.oo Msza  św.  wspólna:  
+Marta i Elżbieta Kula, mąż Wincenty, Zofia Prze-
liorz,  2 mężów, Wincenty Kula , 2 żony  
+Joachim Procek, na pamiątkę urodzin 
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+Aniela Maciończyk, Otylia Górecka z okazji Dnia Matki, 
Wiktoria i Czesław Spaleniak 
+Jadwiga Groborz, córka Krystyna 
+Gabriela Piechaczek, Roman Zimończyk, żona Małgorzata 
(Got) 
+Gerard Oleś, na pamiątkę urodzin, żona Marta zięć Ignacy, 
rodzice 
+Zenon Palka, syn Janusz 
+Otylia Dziwoki, z okazji Dnia Matki, od córki (Bog) 
+Edward Buchalik, na pamiątkę urodzin 
+Urszula Fojcik, Monika i Edward Nowrot, Paweł i Marta  
Fojcik, Aniela i  Józef Forajter 
+Marta Weinoch, mąż Augustyn, rodzice z obu stron, 
wnuczka Marzena Skiba (Got) 
+Ernest Kozielski, braci i rodziców 
+Marta i Franciszek Szmid, syn Stanisław 
+Jan i Krystyna Rojek (Got) 
+Mathias Błażewicz, o radość życia wiecznego 
+Konstanty i Elżbieta Kornas, synowie: Bernard i Herbert, 
pokrewieństwo: Kornas, Balcar i Gorzawski 
+Jan i Weronika Cyran, brat Ludwik, synowie: Stanisław  
i Władysław, córka Bronisława 
+Zofia Sobik, Brunon Sobik, za zmarłych dziadków z obu 
stron 
+Gerard Kuśka 
+Elżbieta i Marta Kula, mąż Wincenty 
+Maria i Faustyn Kuśka, rodzice, teściowie, za zmarłych  
z rodzin: Kuśka, Sosna, Grzesica i Karwot 
+Hildegarda Kuźnik, Elfryda i Alojzy Pakura  
+Aniela Konsek, 20 rocznica śmierci, mąż Józef 
+Franciszek Kania, żona Gertruda, rodzice, synowie:  
Roman i Józef, wnuczka Joanna 
+Jerzy Berger,  od chrześniaczki Bożeny, rodziny Sokołow-
ski i Janyta 
+Jadwiga Szymura, mąż Alojzy, Aniela Zimończyk, mąż 
Józef, rodziców 
+Krystyna Konieczny, z okazji  Dnia Matki, mąż Leon, 
synowa Krystyna, Maria Nikel, mąż Ludwik 
+Stefania Turocha 
+Konstanty Sobik, żona Wiktoria, synów, synowe, 2 córki  
z mężami 
+Daniel Janus, żona Róża, synowa Krystyna, Eugenia Rojek 
+Helena i Franciszek Sieroń, rodzice 
+Wiktor Podleśny, siostry: Krystyna i Pelagia 
+ Berta Kłosok mąż Józef, zięć Marian, rodzice z obu stron 
+Maksymilian Szymura, żona Helena, zięć Eryk, Alojzy 
Szymik, żona Maria, 2 córki, syn Ryszard, zięć Kazimierz 
+Karol Hytrek, żona Tekla, syn Jerzy 
+Alfred Mazurek, żona Wiktoria, Maksymilian Żelawski, 
żona Gertruda 
+Czesław Reselski, żona Gertruda, córka Dorota Stisz, 
wnuk Jan (Rasz) 
+Maria Zimończyk, mąż Rajmund, rodzice z obu stron, 
Anna Dziewior, mąż Stefan, rodzice, za zmarłych z pokre-
wieństwa 
+Józef Kania, żona Anna, synowa Danuta, rodzice z obu stron 
+Leon Tokarski, żona Aniela, syn Zbigniew, córka Teresa 
+Hubert Ochojski, żona Aniela, synowa Eugenia, zięć Er-
win, rodzice z obu stron 
+Oswald Ulman, rodzice: Maria i Antoni 
+Zofia Gąsior, mąż Antoni, zmarłych z rodziny 
+Eugenia Langowska, 18 rocznica śmierci, mąż Eugeniusz, 
38 rocznica śmierci, wnuk Stanisław, córka Brygida Molska 

+Florian Buchalik, żona Maria, synowie Engelbert, 
Franciszek i Józef, synowa Regina 
+Feliks i Gertruda Hyła, rodzice z obu 
+Paweł Hulim, 8 rocznica śmierci (Got) 
+Józef Gembalczyk, żona Maria, wnuk Piotr, Florian 
Kukla, żona Maria, 4 córki, syn, Paweł Machulec, żo-
na Monika, 3 synów, córka, ks. Antoni Brzózka, Eula-
lia Urban, Anna Galuska, dusze w czyśćcu cierpiące. 
+Maksymilian Marczyk, rodzice z obu stron, Henryk 
Musiolik 
+Wilhelm Kuczera, żona Helena, córka Róża,  
rodzice z obu stron 
+Stanisław Sokołowski, żona Jadwiga, rodzice z obu 
stron 
+Józef Zaik, żona Jadwiga, Stefania Jurdeczko, mąż 
Kazimierz, Weronika Metych, mąż Mirosław, Stani-
sław Kula, żona Aniela, synowie: Jan, Stanisław  
i Walenty, Elżbieta Leśnik, syn Paweł Rojek 
+Stanisław Łaszczewski, na pamiątkę imienin, żona 
Apolonia, Gertruda Zając, Apolonia Łaszczewska, na 
pamiątkę Dnia Matki, Zygfryd Zając, żona Gertruda, 
Stanisław Godzina, Czesław Godzina, za zmarłych z 
rodzin: Zając, Łaszczewski, Świder, Lisiak, Figas, 
Marszolik, Żatka, Kuczera, Matusik, za zmarłych  
z pokrewieństwa obu stron, sąsiadów, znajomych, 
Paweł Maciączyk. 
+Albertyna Henich, mąż Franciszek, synowa Elżbieta 
, Emil Pyszny 
+Sylwester Kołatek, rodziców teściów, rodzeństwo 
+Helena Sobik, Łucja Adamczyk, z okazji Dnia Mat-
ki, Antoni Piecha, 2 żony, syn Serafin i Ludwik, żona 
Aniela, Hieronim Sobik, rodzice, 2 braci, 2 siostry, 
pokrewieństwo: Klugrowe, Piechowe, Sobikowe 
+Paweł Konsek, synowa Halina, rodziców i teściów 
+Anna Wowra, syn Dariusz, Małgorzata i Eugeniusz 
Kacprzak 
+Paweł Sobik, 3 żony, 5 synów, Dominik, Paweł 
,Józef, synowa Małgorzata, 2 zięciów Józef i Konrad, 
wnuczka Halina 
+Konrad Buchalik, córka Halina, dusze w czyśćcu 
cierpiące 
+Józef i Elżbieta Cieśla 
+Joachim i Gertruda Mazur, Bronisława Mazur,  
2 mężów,  Paweł i Marianna Duda 
+Stanisława i Piotr Suchocki, Apolonia i Antoni Su-
chocki, Alina Jędrychowska 
+Bogusław Raźniak, ojciec Feliks, Krystyna i Jerzy 
Rurańscy, synowie Piotr i Stanisław 
+Ludwika Sokołowska, syn Zbigniew, mąż Wacław 
(Bog)  

Sobota – 27.05.2017r.  

7.oo 1/+Emilia Kocyba, mąż Gerard, rodzice, rodzeństwo 
12.oo Ślub:  Łukaszewski  Zenon  -  Alicja Kuśka 
15.3o 1/ Do Opatrzności Bożej z okazji 85 rocznicy uro-

dzin Hildegardy Palarz, z podz. za otrzymane łaski, 
z prośbą o dalsze oraz o Boże błogosławieństwo dla  
całej rodziny. TD 

17.oo 1/Apostolat 
 2/+Edward Kocjan, rodzice z obu stron, Leon 

Dronszczyk (Bog) 
3/+Alfred Kuczera, na pamiątkę urodzin (Bog) 
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Niedziela – 28.05.2017 r.                 UROCZYSTOŚĆ 
                          WNIEBOWSTĄPIENIA  PAŃSKIEGO 

7.oo 1/+Joanna Dziwoki, od syna Tomasza z rodziną 
8.3o 1/+Danuta Kowalska, w rocznicę urodzin 

2/+Kazimierz Kędelski, w rocznicę urodzin (Got) 
10.oo 1/+Leon Benisz, 1 rocznica śmierci (Bog) 

2/+Paweł Waleczek 
11.3o 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 90 rocznicy urodzin  

Marty Piotrowskiej z Gotartowic, z podz. za otrzy-
mane łaski, z prośbą o dalsze oraz o błogosławień-
stwo dla całej rodziny. TD 
2/+Jan Piotrowski, 30 rocznica śmierci (Got) 

13.oo Przed nami małżeństwo, Ks. Marcin 
16.oo 1/+Jan Adamski, siostra Anna, 2 braci, pokrewień-

stwo Adamski i Budny 
2/+Alojzy Hartman, na pamiątkę urodzin (Bog) 

20.3o 1/+Emil Dronszczyk, 25 rocznica śmierci, żona Emi-
lia, wnuczka Dagmara (Bog) 
2/+Alojzy Konsek, 30-ty dzień po śmierci 

Poniedziałek –  29.05.2017r.                     św. Urszuli 
                                                       Ledóchowskiej, dz.                              

7.oo 1/+Alojzy Zniszczoł, 22 rocznica śmierci, rodzice: 
Łucja i Paweł, 3 szwagrów 

17.oo 1/+Katarzyna Dronszczyk, 2 mężów, synowa Małgo-
rzata 
2/+Aniela Pomykoł w rocznicę urodzin, mąż Bolesław 

Wtorek – 30.05.2017r.               św. Jana Sarkandra, 
                                                               prezb. i męcz. 

7.oo 1/+Łucja Adamczyk 
17.oo 1/BIERZMOWANIE – Ks. Biskup Marek Szkudło 
 2/+Anna Groborz, 1 rocznica śmierci 

3/+Maria Bizoń, 1 rocznica śmierci 

Środa – 31.05.2017r.                                    ŚWIĘTO 
                                                   NAWIEDZENIA NMP                                  

7.oo 1/+Maria Kaletka, w rocznicę śmierci, rodzice 
17.oo 1/+Małgorzata i Ernest Matuszczyk, syn Ryszard,  

w rocznicę śmierci 
2/+Waleska Gołyszny, mąż Jan, Paweł Sobik, Marian 
Jurczyk 

Czwartek –  01.06.2017r.             św. Justyna, męcz.  

7.oo 1/1/ Na cześć Chrystusa Najwyższego Arcykapłana, 
za wszystkich biskupów, kapłanów, kleryków, zgro-
madzenia zakonne oraz o nowe powołania kapłańskie 
i zakonne (zamawiają Gotartowice) 
2/+Tomasz Szostek, w rocznicę śmierci 

17.oo 1/+Jan Kampczyk, 16 rocznica śmierci, rodzice z obu 
stron, Helena Fudala 

 2/+Walenty Kaczmarczyk, syn Maciej 
3/+Walter Matuszczyk, 7 rocznica śmierci, rodzice  
z obu stron, Bronisław i Zygmunt Janowicz, Zofia  
i Jan Garbocz (Bog) 

Piątek – 02.06.2017r.                      I piątek miesiąca                            

7.oo 1/+Aniela Benisz, mąż Ryszard, rodzice 
2/+Maria i Antoni Smołka, Alojzy Kroczek (Bog) 

17.oo 1/W intencji rodzin wielodzietnych i czcicieli NSPJ 
2/ Wynagradzająca NSPJ za grzechy swoje i świata 
całego, w intencji kapłanów naszej parafii oraz 
członków Straży Honorowej NSPJ 

Sobota – 03.06.2017r.            świętych męczenników 
                                                    Karola Lwangi i Tow. 

7.oo 1/Wotywna  -  za parafian 
2/ Wynagrodzenie Niepokalanemu Sercu NMP za 
grzechy swoje i świata całego, zwłaszcza za bluź-
nierstwa, które znieważają Maryję w Jej świętych 
wizerunkach 

12.oo Ślub:  Sobik  Adam  -  Fojcik Klaudia 
13.oo Ślub:  Wojnowski  Mateusz  -  Lenart Agnieszka 
17.oo 1/+Łucja Danel, mężowie Otton i Marian, Elżbieta  

i Józef Filipowscy 
 2/+Jadwiga Guzy, 1 rocznica śmierci (Bog) 

3/+Maria Zimończyk, mąż Emil, syn Paweł 

Niedziela – 04.06.2017 r.             Uroczystość Zesłania 
                                                                        Ducha Św. 

7.oo 1/Msza św. od gradu, w intencji Raszowca  
(święcenie świec) 
2/+Zenona Studniczek, 30-ty dzień po śmierci (Got) 

8.3o 1/+Helena Szymura, rodzice z obu stron 
2/+Genowefa Burda, mąż Wincenty, wnuk Mirosław, 
synowa Krystyna , rodzice 

10.oo 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 75 rocznicy urodzin 
Ewy Barańskiej, z podz. za otrzymane łaski, z prośbą 
o dalsze. TD 

11.3o 1/Do Opatrzności Bożej  z okazji 60 rocznicy ślubu 
Józefa i Bernadety Cofalik, z podz. za otrzymane ła-
ski, z prośbą  o dalsze. TD 

16.oo 1/+Aniela i Józef Szyroki, rodzice z obu stron 
2/+Emilia i Władysław Martyniak 

20.3o 1/ 

Poniedziałek – 05.06.2017r.               ŚWIĘTO NMP, 
                                                       MATKI KOŚCIOŁA                                 

7.oo 1/+Helena Oleś, mąż Stanisław, rodzice z obu stron 
17.oo 1/+Dorota i Herbert Drzęźla, na pamiątkę urodzin, 

rodzice: Berta i Antoni Dziuba, Otylia i Wilhelm 
Drzęźla 
2/+Aniela Szotek, na pamiątkę 100-rocznicy  uro-
dzin, mąż Aleksander, syn Antoni, zięć Ryszard 

Wtorek – 06.06.2017r. 

7.oo 1/+Feliks Pomykoł, rodzice: Anna i Wiktor (Bog) 
2/+Bernard Garbocz, rodzice (Bog) 

12.oo Ślub:  Kowol  Sebastian  - Kurowska Klaudia 
17.oo 1/+ Maria Pierchała, mąż Paweł, Alojzy Stajer, żona 

Paulina (Got) 
 2/+ Krystyna Kuczera 

Środa –  07.06.2017r.                                    

7.oo 1/ 
17.oo 1/+Stefan Ciszewski,  6 rocznica śmierci 

2/+Berta Waliczek 

Czwartek –  08.06.2017r.              ŚWIĘTO JEZUSA 
                                   CHRYSTUSA NAJWYŻSZEGO 
                                            I WIECZNEGO KAPŁANA 

7.oo 1/ 
17.oo 1/+Łucja Smołka, 25 rocznica śmierci, mąż Emil, Jan 

Wodniok, córka Ewa, Paweł i Maria Wodniok 
 2/+Łucja i Józef Dyka, Bronisława i Leon Kaczmar-

czyk, rodzice z obu stron 

Piątek – 09.06.2017r.                                           

7.oo 1/+Anna Gawliczek, mąż Józef, rodzice (Got) 
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2/+Stanisław Witala, córka Ewa 
17.oo 1/+Alojzy Frelich, na pamiątkę urodzin i 3 rocznica 

śmierci (Bog) 
2/+Helena Woryna, 1 rocznica śmierci 

Sobota – 10.06.2017r.  

7.oo 1/+Ewelina Smołka, Wiktor Matuszczyk, na pamiąt-
kę urodzin, od rodziny Matuszczyk 

14.oo Dzień Wspólnoty  Oazowej 
17.oo 1/+Maria Nikel, mąż Alojzy  (Rasz) 
 2/+Edward Musioł, żona Elżbieta (Got)  

3/Erwin Mokry, 30-ty dzień po śmierci 

Niedziela – 11.06.2017 r.                 UROCZYSTOŚĆ 
                                           NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY 

7.oo 1/Od gradu w intencji Gotartowic  (święcenie świec) 
8.3o 1/+Alfred Kula, żona Helena (Bog) 

2/+Krzysztof Rychter, siostra Grażyna, Henryk Mo-
kaluk (Bog) 

10.oo 1/+Jerzy Jurczyk na pamiątkę urodzin,  rodzice 
2/Do Opatrzności Bożej z okazji 30 rocznicy ślubu 
Bożeny i Damiana Wiaterek, z podz. za otrzymane 
łaski, z prośbą o dalsze. TD 

11.3o 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 60 rocznicy ślubu 
Heleny i Romana Rojek z Gotartowic, z podz. za 
otrzymane łaski, z prośbą o dalsze oraz z okazji uro-
dzin wnuka Rafała 
2/W intencji zmarłej córki Barbary Kasperczyk (Got) 

13.oo 1/Do Opatrzności Bożej z okazji urodzin  Michała 
Bober, z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze 

16.oo 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 60 rocznicy urodzin  
Anieli Ulrich z podz. za otrzymane łaski, z prośbą  
o dalsze oraz w intencji synów z rodzinami. TD 

20.3o 1/ 
Poniedziałek – 12.06.2017r.      bł. Józefa Czempiela 
                         i Emila Szramka, prezb. i Tow., męcz.                                

7.oo 1/+Łucja Kionka, Anna i Leon Sobik, za zmarłych  
z rodziny, dusze w czyśćcu cierpiące 
2/+Danuta Dziwoki, Augustyna i Paweł Nowrot, syn 
Krystian, zmarłych z rodziny, dusze w czyśćcu cier-
piące 

17.oo 1/+Albert i Marta Bernacki, rodzice Teodor i Wale-
ska Urbanek, rodzice (Bog) 
2/+Marian Jurczyk, Paweł Sobik (Bog) 

Wtorek –  13.06.2017r.         św. Antoniego z Padwy, 
                                                                    prezb. i dK 

7.oo 1/ 
17.oo 1/+Pelagia Hliwa, 2 rocznica śmierci, Józef Hliwa,  

3 rocznica śmierci 
 2/+Józef Rozkoszek, Franciszka Podleśny, mąż Aloj-

zy (Got) 
19.oo Nabożeństwo  Fatimskie 

1/Msza św. do Opatrzności Bożej z okazji 25 roczni-
cy ślubu Jadwigi i Andrzeja Zięciowski, z podz.  
za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze. TD 

Środa –  14.06.2017r.                                    

7.oo 1/+Alojzy Pierchała 
2/+Antoni i Julianna Liszka 

13.oo Ślub:  Stąporek Paweł  -  Lachowska  Sybilla 
17.oo 1/+Stefan Buchalik, córka Danuta, Leopold i Rozalia 

Kostorz 
2/+Aniela i Jan Abrachamczyk (Bog) 

Czwartek – 15.06.2017r.                   UROCZYSTOŚĆ 
        NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA 

7.oo 1/+Ks. infułat Edward Tobola 
8.oo 1/Za parafian 
11.3o 1/Do Opatrzności Bożej z okazji urodzin Eugenii 

Knapek, z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o dal-
sze oraz w intencji  dzieci z rodzinami. TD 
Po Mszy św.  Chrzest: Stanisław Rybakowski 

16.oo 1/Do  Serca Jezusowego za +Roman Rduch (Got) 
20.3o 1/ 

Piątek – 16.06.2017r.                                           

7.oo 1/Różaniec 
12.3o Ślub: Babilas  Janusz - Szala Magdalena 
17.oo 1/+Anna i Szymon  Cofalik, rodzice z obu stron 

2/+Jan i Maria Gembalczyk, rodzice, dziadkowie 
3/+Waleska i Franciszek Pierchała 

Sobota – 17.06.2017r.                      św. Brata Alberta 
                                                   Chmielowskiego, zak. 

7.oo 1/+Wilhelm Matuszczyk, żona Otylia (Bog) 
13.oo 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 35 lat małżeństwa 

Weroniki i Jerzego Kuczera oraz z okazji 15 rocznicy 
ślubu córki Pauliny i Adama Adamczyk, z podz. za 
otrzymane łaski, z prośbą o dalsze oraz w intencji 
dzieci z rodzinami 

17.oo 1/+Zenon Polak 
 2/+Małgorzata Zimończyk, na pamiątkę urodzin, mąż 

Roman, 8 rocznica śmierci 
3/+Łucja Śmiatek, 26 rocznica śmierci, mąż Henryk,  
Walter Matuszczyk, Bronisława i Zygmunt Janowicz, 
Zofia i Jan Garbocz (Bog) 

Niedziela – 18.06.2017 r. 

7.oo 1/W intencji ofiarodawców z Gotartowic. 
8.3o 1/+Janina Skrzypiec, mąż Joachim, synowie Andrzej 

i Stefan, Kunegunda Zawadzki, rodzice z obu stron 
2/+Alojzy Juraszczyk, żona Bronisława (Bog) 

10.oo 1/+Franciszka i Franciszek Pierchała (Got) 
11.3o 1/+Alojzy Gruszczyk, żona Zofia, wnuk Michał, 

rodzice z obu stron 
2/+Tomasz Winiarski w rocznicę śmierci 

13.oo Ślub:  Chabko  Przemysław -  Berger  Ewelina 
14.15 Chrzty i   roczki: 
16.oo 1/+Cezary  Kaczmarczyk, na pamiątkę urodzin 

2/+Bronisław  Boda, 4 rocznica śmierci 
20.3o 1/+Alojzy Szymura, 31 rocznica śmierci, rodzice  (Got) 

2/+Łucja i Emil  Babilas, syn Walenty, Anna i Stefan 
Dyczka (Got) 

Poniedziałek – 19.06.2017r.                                 

7.oo 1/+Alojzy Ostrzołek 
2/+Zofia Ogiermann, 11 rocznica śmierci, rodzice  
z obu stron, Dominik Ogiermann 

17.oo 1/+Elżbieta Wengerska, rodzice Gertruda i Paweł, 
brat Marian, pokrewieństwo 
2/+Cecylia Łapińska, 1 rocznica śmierci 

Wtorek – 20.06.2017r. 

7.oo 1/+Klara Dziewior Bog) 
2/+Szymon Wrona (Bog) 

17.oo 1/+Adam Hudek (Bog) 
 2/+Zygfryd  Merkel, żona Regina (Bog) 
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Środa –  21.06.2017r.      św. Alojzego Gonzagi, zak.                                    

7.oo 1/+Katarzyna i Jan Zawadzki 
2/+Kazimierz Pierchała, na pamiątkę urodzin 

 
17.oo 1/+Ryszard Buchalik, na pamiątkę 80-tych  urodzin 

2/+Rufin Pawlak 
3/+Zdzisław Barański - Msza św. odprawiona poza 
parafią 

Czwartek - 22.06.2017r. 

7.oo 1/+Marta Oleś w 16 rocznicę śmierci, mąż Gerard, 
zięć Ignacy, rodzice (Bog) 
2/+Jan Nowak, z okazji  Dnia Ojca 

17.oo 1/+Stanisław Kuna, 2 rocznica śmierci 
2/+Jan Konsek, Antoni i Gertruda Konsek, Matylda  
i Emil Sobik 

Piątek  -  23.06.2017r.                     UROCZYSTOŚĆ 
                NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA 

7.oo 1/+Oskar Hajzyk, Józef Hajnisz, żona Florentyna (Got) 
2/+Jan Przeliorz, żona Maria, rodzice z obu stron 

17.oo 1/Msza św. na  cmentarzu 

Sobota  -  24.06.2017r.                    UROCZYSTOŚĆ 
                   NARODZENIA ŚW. JANA CHRZCICIELA 

7.oo 1/+Alfred Konsek, 22 rocznica śmierci, rodzice: 
Gertruda i Antoni Konsek, Leon i Maria Malina 
2/+Rajmund Podleśny (Bog) 

12.oo Ślub: Muras Bartłomiej  -  Oszek Aleksandra 
13.oo Ślub:  Skaba Grzegorz  - Tarnowska Kinga 
14.oo 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 50 rocznicy ślubu  

Huberta i Ireny  Figas z podz. za otrzymane łaski,  
z prośbą o dalsze oraz w intencji dzieci z rodzinami. 
TD 

17.oo 1/+Helena  Żak, 1 rocznica śmierci 
2/+Henryk Gembalczyk, 6 rocznica śmierci  i na pa-
miątkę urodzin 

Niedziela - 25.06.2017r.      ODPUST  PARAFIALNY 

7.oo 1/+Henryk Werber, 5 rocznica śmierci, synowie: 
Stanisław i Janusz, rodzice z obu stron 

8.3o 1/+Aniela Gomółka (Got) 
2/+Elżbieta Zydorkiewicz, na pamiątkę urodzin,  ro-
dzice, Marianna i Kazimierz Cieślak 

10.oo 1/+Stanisław Cincio, 7 rocznica śmierci (Got) 
2/+Alojzy Konka 17 rocznica śmierci, żona Aniela 
(Got) 

11.3o  1/Msza św. za parafian 
13.3o 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 40 rocznicy  ślubu 

Ireny i Piotra Zając, oraz z okazji urodzin Ireny i Pio-
tra, 40 rocznicy urodzin Iwony i Sergiusza Matusik, 
10 rocznicy ślubu Marcina i Anny Zając, 10 rocznicy 
ślubu Kingi i Marcina Kuczery 

16.oo 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 35 lat małżeństwa 
Urszuli i Czesława Pytlik, z podz. za otrzymane łaski 
z prośbą o dalsze oraz w intencji dzieci z rodzinami. 
TD 

20.3o 1/ 

Poniedziałek  - 26.06.2017r. 

7.oo 1/+ Arkadiusz Zimończyk, 7 rocznica śmierci, Aniela  
Błanik, mąż Franciszek, synowie: Herbert i Józef,  
zmarłych z rodziny Zimończyk, sąsiadów z ulicy 

Dunikowskiego, zmarłych kapłanów, dusze w czyść-
cu cierpiące 

17.oo 1/+Gertruda Błaszczyk,  na pamiątkę urodzin (Bog) 
2/+Stefan Karwot, Wiktor Karwot, żona Lidia 

Wtorek  - 27.06.2017r. 

7.oo 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 25 rocznicy ślubu 
Moniki i Wojciecha Araszczuk, z podz.  za otrzyma-
ne łaski, z prośbą o dalsze oraz o Boże błogosławień-
stwo dla córek i syna. TD 

17.oo 1/Apostolat. 
2/+Eryk Kabik, 1 rocznica śmierci 

Środa  -  28.06.2017r.       św. Ireneusza, bpa i męcz. 

7.oo 1/+Franciszek Żadka, 18 rocznica śmierci, żona Elż-
bieta, rodzice z obu stron 

17.oo 1/+Adolf Filipowski, w rocznicę śmierci, żona Albi-
na (Bog) 
2/+Jan Araszczuk, żona Stanislawa(Bog) 

Czwartek - 29.06.2017r.                 UROCZYSTOŚĆ 
            ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA 

7.oo 1/Do Opatrzności Bożej, z okazji 50 rocznicy uro-
dzin Stanislaw Oślislok, z podz. za otrzymane łaski,  
z prośbą o dalsze. TD 

10.oo 1/W intencji rocznika 1946 Szkoły Podstawowej  
z Boguszowic 

15.3o 1/+Aleksandra Wronka, na pamiątkę urodzin 
2/+Paweł Szulik, 16 rocznica śmierci 

17.oo 1/+Anna Szymura , 2 mężów 
2/+Maria Jakubowska, na pamiątkę urodzin (Got) 

Piątek  -  30.06.2017r. 

7.oo 1/+Maria Oleś, mąż Franciszek, Anna Oleś, 4 synów 
17.oo Msza św. Wspólna: 
+Antoni Gajda, Dionizy Maciończyk - z okazji Dnia Ojca 
+Dominik Matuszczyk, żona Berta, syn Paweł, córka  
Regina i Gabriela, dziadków z obu stron 
+Stanisław Lubszczyk, Wiesław Gąsiorkiewicz, Jerzy  
Zieleźny, Wincenty Skrzypiec- z okazji dnia ojca od dzieci 
+Stanisław Sobik, Jan Oleś, Ryszard Weber, żona Monika, 
Franciszek Sobik, żona Teresa,  za zmarłych z rodziny 
+Emil Zacher, Wiesław Dolny, Emil Dziwoki, Stanisław 
Kazana 
+Emil i Waleska Dziewior 
+Zygmunt i Zofia Orszulik, rodziców, brat Roman, Lucjan 
Bombik, Jan Kuśka, Leopold Szymura, żona Franciszka, 
córki: Elżbieta i Anna, syn Walenty, pokrewieństwo: Szy-
murowe, Orszulikowe i Rojkowe 
+Paweł Sobik, na pamiątkę urodzin (Got) 
+Stefan Szymura, żona Maria  
+Walenty i Marta Przeliorz, dziadków 
+Łucja Śmiatek, mąż Henryk, Zofia Garbocz, mąż Jan, 
Walter Matuszczyk, Bronisława Janowicz, mąż Zygmunt 
zmarłych z rodzin: Śmiatek, Garbocz i Waliczek, Gorus, 
Figas, dusze w czyśćcu cierpiące (Bog) 
+Ernest Zniszczoł, żona Maria, Alfred Przeliorz, Robert 
Przeliorz, żona Gertruda, Edward Przeliorz, żona Maria 
+Stanisław Lisiak, na pamiątkę śmierci, Zygfryd Zając, 
żona Gertruda, Apolonia Łaszczewska, mąż Stanisław za 
zmarłych z rodziny Zając, Łaszczewski, Lisiak, Rojek, Świ-
der, za zmarłych z pokrewieństwa z obu stron, sąsiadów, 
znajomych, Paweł Maciończyk 
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+Józef Wawrzyńczyk, 18 rocznica śmierci, rodzice z obu 
stron 
+Zdzisław Marszołek, rodzice Franciszek Waliczek, żona 
Marta, syn Józef, Ernest Kula, żona Maria (Bog) 
+Robert i Anna Gembalczyk, Regina i Albert Rugor, Róża 
Rugor, rodzice z obu stron (Got) 
+Marta i Elżbieta Kula,  mąż Wincenty 
+Franciszka Mucha, mąż Ewald, córka Jadwiga, Walenty 
Mucha, żona Genowefa (Got) 
+Maria Malina, mąż Józef, zięć Kazimierz, rodzice (Bog) 
+Jadwiga Buchalik, mąż Reinhold, Maria Witala, mąż Józef 
+Ks. Alojzy Motyka, rodzice i rodzeństwo 
+Jan Ulmann, 20 rocznica śmierci (Bog) 
+Helena Piecha, mąż Alojzy, syn Stanisław, Paweł Kwoka, 
żona Agnieszka, Klemens Piecha, żona Anna, pokrewień-
stwo, Konstanty Sobik, żona Albina (Bog) 
+Aniela Klamek, mąż Jan,  rodzice z obu stron, Jerzy Gre-
nadier,  rodzice Marta i Franciszek, Anna Grenadier, Ger-
truda i Władysław Kuczera, Zdzisław i Barbara Hertel, 
Tadeusz Ćwiertnia, Kazimierz Lichman 
+Klara Jurochnik, mąż Ernest, wnuk Robert,  Jadwiga Król, 
syn Arnold 
+Bernadeta Nowak, na pamiątkę urodzin 
+Czesław Kasprowicz, 34 rocznica  śmierci, rodziców z obu 
stron 
+Marta Kula mąż Alojzy, rodzice z obu stron (Rasz) 
+Ludwik Mura, Edward Liszka, Hubert Mispel, rodzice 
+Ryszard Karwot, żona Krystyna, córka Bronisława 
+Stanisław Konsek, rodzice, Józef i Jadwiga Konsek,  
Kornelia Sikora, dziadków z obu stron (Bog) 
+Alojzy Sobik, rodzice: Rudolf i Pelagia, Emil i Berta Kuśka 
+Danuta Oleś 7 rocznica śmierci, rodzice: Gertruda i Walen-
ty Szymura, Oleś Józef 
+Anna Kania, mąż Józef, synowa Danuta 
+Józef Pierchała, żona Eufemia 
+Konstanty Wiaterek, żona Anna, córka Krystyna, mąż 
Wilhelm, syn Łukasz, Józef Wiaterek, 2 żony, dziadków  
z obu stron 
+Anna Szymura, mąż Franciszek 
+Maria i Antoni Ulman, syn Oswald, Augustyn i Waleska 
Cyroń 
+Zofia Sobik, mąż Brunon, rodzice z obu stron, dusze  
w czyśćcu cierpiące 
+Krystyna Piecha, 4 rocznica śmierci 

Sobota  -  01.07.2017r. 

7.oo 1/+Edmund Kaczmarczyk, rodzice i  rodzeństwo 
12.oo Ślub:   Dziwisz Paweł - Rduch Aneta 
17.oo 1/+Mieczysław Frąckiewicz, na pamiątkę urodzin 

2/+Małgorzata i Paweł Sobik. 

Niedziela  -  02.07.2017 r. 

7.oo 1/+Rajmund Pytlik, rodzice z obu stron (Got) 
 2/+Krzysztof Ciszkowski, córka  Anna (Got) 
8.3o 1/+Helena Joszko, 7 rocznica, mąż  Alojzy, Alfred 

Płaczek, żona Anna, dziadków z obu stron 
2/+Renata Ptaś, 1 rocznica śmierci 

10.oo 1/+Maria Juraszczyk, 5 rocznica śmierci (Bog) 
2/+Łukasz Dziwoki, 2 rocznica śmierci(Got) 

11.3o 1/Do Opatrzności Bożej z okazji z okazji 55 rocznicy 
ślubu  Marii i Wacława Maćczak, z podz. za otrzy-
mane łaski, z prośbą o dalsze. TD 
Po Mszy św. chrzest: Mikołaj Syroka 

16.oo 1/+Stanisław Strzyż, Józefa i Stanisław Zybała (Bog) 
20.3o  1/+Marta i Emil Garbocz, na pamiątkę śmierci 

Poniedziałek – 03.07 .2017r.                        ŚWIĘTO 
                                       ŚW. TOMASZA, APOSTOŁA                                

7.oo 1/+Ignacy Kuczera, Wilhelm Maciończyk, żona 
Bronisława, synowie: Hubert i Dionizy, synowa 
Aniela, Karol Kuczera ,żona Marta 

17.oo 1/+Alojzy Pustołka, żona Aniela, syn Eryk, rodzice  
z obu stron 

Wtorek –  04.07.2017r. 

7.oo 1/+Wilhelm Matuszczyk, żona Otylia (Bog) 
17.oo 1/+Maria Matuszczyk, 7 rocznica śmierci 

Środa –  05.07.2017r.                                    

7.oo 1/+Jadwiga Ostrzołek,  syn Alojzy 
17.oo 1/+Eugeniusz Król, 2 rocznica śmierci 

Czwartek – 06.07.2017r.                    bł. Marii Teresy 
                                                       Ledóchowskiej, dz. 

7.oo 1/ Na cześć  Chrystusa Najwyższego Arcykapłana, za 
wszystkich biskupów, kapłanów, kleryków, zgroma-
dzenia zakonne oraz o nowe powołania kapłańskie  
i zakonne (zamawiają Boguszowice) 

17.oo 1/+Hildegarda Lerch, 1 rocznica śmierci 

Piątek –  07.07..2017r.                                           

7.oo 1/ Wynagradzająca NSPJ za grzechy swoje i świata 
całego, w intencji kapłanów naszej parafii oraz 
członków Straży Honorowej NSPJ 

17.oo 1/W intencji rodzin wielodzietnych i czcicieli NSPJ 

Sobota –08.07.2017r.            św. Jana z Dukli, prezb. 

7.oo 1/Wotywna za parafian 
17.oo 1/+Jan Karwot (z ul. Rajskiej), 21 rocznica śmierci 

Niedziela –09.07.2017 r. 

7.oo 1/+Maria Pierchała, 3 rocznica śmierci (Got) 
8.3o 1/+Konrad Konsek, 12 rocznica śmierci (Got) 

2/+Anna Woryna, na pamiątkę urodzin (Got) 
10.oo 1/+Jan Masłowski (Bog) 
11.3o 1/+Alojzy Juraszczyk, żona Bronisława (Bog) 

2/Do Opatrzności Bożej z okazji 70 rocznicy urodzin 
Małgorzaty Sojka, z podz. za otrzymane łaski z proś-
bą o dalsze.TD 

16.oo 1/+Alojzy Hartman (Bog) 
2/+Stanisław Wójcik, 1 rocznica śmierci 

20.3o 1/ 
  

Przygotowały panie: Teresa Szymczak i Kornelia Mokry 
 
 

Kronika parafialna 

Chrzty: 
Kinga Pasławska, Simona Koszany, Adam Krasnodębski, 
Jan Adamczyk, Oliwia Liszka, Maria Szorkin, Wojciech 
Sobik, Dorota Konior, Nikola Bujar, Oliwier Bujar, Błażej 
Gaszka, Emilia Duczmal, Jan Gitner,  Wiktor Cichy, Antoni 
Sobik, Tobiasz Warnajtys, Liliana Lepiarczyk, Fabian Niec-
karz, Zuzanna Liśnikowska, Lena Kania, Klara Kawecka, 
Leon Dziwoki 



serce ewangelii 30 

Śluby: 

Betkier  Jacek  -  Culic Katarzyna 
Cheba Wojciech  -  Koziołek  Sylwia 
Jaśko Mateusz  -  Bujoczek Aleksandra 
Malinowski Paweł  -  Malinowska Joanna 

Pogrzeby: 

Podliński Eugeniusz      26.08.1941  -  01.03.2017 
Kaczmarczyk  Marian  03.12.1948  -  12.03.2017 
Jakubowska Maria       30.06.1952  -  14.03.2017 
Kaiserek  Irena              03.10.1943  -  21.03.2017 
Mura Benedykt              14.02.1932  -  27.03.2017 
Lubszczyk  Eryk            20.03.1934  -  06.04.2017 
Konsek Alojzy                27.03.1934  -  27.04.2017  
Studniczek  Zenona       14.06.1959  -  29.04.2017 
Mokry  Erwin                22.12.1938  -  05.05.2017 
 

Przygotowały panie: Teresa Szymczak i Kornelia Mokry 
 

PAPIESKIE INTENCJE 

APOSTOLSTWA MODLITWY  

Maj 

1. Intencje Matki Bożej: o pokój na świecie i nawrócenie 
grzeszników. 
2. Intencje papieża Franciszka: 
-) Intencja ewangelizacyjna: Aby chrześcijanie w Afryce 
dawali profetyczne świadectwo pojednania, sprawiedliwości 
i pokoju, naśladując Jezusa miłosiernego. 

Czerwiec 

1. Intencje Matki Bożej: o pokój na świecie i nawrócenie 
grzeszników. 
2. Intencje papieża Franciszka: 
-) Intencja ogólna: Aby odpowiedzialni za narody zdecy-
dowanie dokładali starań, by położyć kres handlowi bronią, 
który jest przyczyną wielu niewinnych ofiar. 

Lipiec 

1. Intencje Matki Bożej: o pokój na świecie i nawrócenie 
grzeszników. 
2. Intencje papieża Franciszka: 
-) Intencja ewangelizacyjna: Aby nasi bracia, którzy odda-
lili się od wiary, mogli również za sprawą naszej modlitwy  
i ewangelicznego świadectwa, odkryć na nowo bliskość 
miłosiernego Pana i piękno życia chrześcijańskiego. 

 

Informator parafialny 
Msze św. 
� w niedziele: 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 16.00, 20.30 
� w święta nie uznawane przez państwo: 7.00, 10.00, 15.30, 

17.00 

Kancelaria parafialna 

� poniedziałek i piątek: 8.00 – 12.00 i 16.00 – 18.00 
� wtorek i czwartek: 8.00 – 12.00 
� środa: 16.00-18.00 
kancelaria w lipcu i sierpniu: 
� poniedziałek i piątek: 8.00-12.00 
� środa: 16.00-18.00 

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 pla-
nowanym terminem ślubu przynosząc ze sobą: dowody osobi-
ste, metryki chrztu i bierzmowania, świadectwo ukończenia ka-
techizacji młodzieżowej i Studium Przedmałżeńskiego 

Sakrament chrztu 

� udzielany jest w pierwszą niedzielę po 15. dniu danego mie-
siąca 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 odby-
wa się w sobotę poprzedzającą tę uroczystość  
o godz. 16.00 w domu parafialnym 

Sakrament pojednania 

okazja do sakramentu pojednania przed Mszą św. 

Odwiedziny chorych 

� chorych z posługą sakramentalną odwiedzamy raz w miesiącu 
- zgłoszenia w zakrystii 

� w sytuacji zagrożenia życia prosimy kapłana o każdej porze 
(zgłoszenia na probostwie) 

Pogrzeby 

zgłaszając pogrzeb przynosimy akt zgonu i kartę do pochowania 
zwłok oraz zaświadczenie o przyjętych sakramentach św. (wydaje 
kapelan szpitala) 

Konto Ochronki i Parafii 

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

 

 

 
Następny numer gazetki „Serce Ewangelii” 

ukaże się 9 lipca 2017 r. 
Materiały przeznaczone do druku  

w numerze lipcowym proszę przesyłać  
w wersji elektronicznej  

lub dostarczyć w formie papierowej  
najpóźniej do dnia 23 czerwca 2017 r. 

 

Telefony kontaktowe w sprawie Domu Po-
grzebowego: 

 

Pan Hubert Figas:   tel. kom.  0511 076 934 
 

Całodobowy Zakład Pogrzebowy STYX:    

032- 42 20 361,   tel. kom. 0601 530 578 
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Zbiórka elektrośmieci 

W drugiej połowie lutego Fundacja Pomoc Ko-
ściołowi w Potrzebie przeprowadziła w naszej 
parafii kolejną zbiórkę zużytego sprzętu elek-
trycznego i elektronicznego.  

Przygotowanie  
do I Komunii Św. 

19 marca o godz. 13.oo została odprawiona kolejna 
Msza św. dla dzieci i rodzin przygotowujących się do 
I Komunii Św. 

Spotkanie Grupy Biblijnej 
9 marca o godz. 18 na kolejnym spotkaniu formacyj-
nym zebrała się na probostwie „Grupa Biblijna”.   

Piątkowe spotkania Oazy 
Cotygodniowe spotkania Ruchu Światło-Życie 
odbywają się w piątki po Mszy św. wieczornej. 

   „Przed nami małżeństwo”     

Droga krzyżowa dla dzieci 

 
 

 
 

 
 

 
 

W okresie Wielkiego Postu dzieci naszej parafii miały 
swoje nabożeństwo drogi krzyżowej w czwartki  
przed Mszą św. szkolną. 
 

 

 

W dniach 25 - 26 marca br. w naszej parafii odbyła się 
kolejna edycja kursu dla narzeczonych „Przed Nami Mał-
żeństwo”. 
 

 

 

.  
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Dzień Skupienia Ministrantów 
W sobotę 25 marca w naszej parafii odbył się rejonowy Dzień 

Skupienia Ministrantów.  

— czytaj str. 15 

 

 
„Wasza służba nie powinna się ograniczać tylko do świątyni; musi ona promieniować na otoczenie,  
w którym żyjecie na co dzień: na szkołę, rodzinę i inne dziedziny życia społecznego. Ten bowiem,  
kto może służyć Jezusowi Chrystusowi w Kościele, musi być Jego świadkiem także w świecie.”  

św. Jan Paweł II 

 
Powitanie ministrantów  
przez ks. Proboszcza  

Uroczysta Msza św. 

 

 
Wspólne zdjęcie uczestników rejonowego Dnia Skupienia Ministrantów 
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Uroczystość pogrzebowa  
śp. Benedykta Mury 

W piątek 31 marca miała miejsce uroczy-
stość pogrzebowa śp. Benedykta Mury  
z Raszowca, ojca ks. Eugeniusza, obecne-
go proboszcza w Imielinie.  

Przygotowanie  
do bierzmowania  

W piątek 7 kwietnia po Mszy św. młodzie-
żowej odbyło się kolejne spotkanie kandy-
datów do sakramentu bierzmowania, które 
będzie miało miejsce 30 maja o godz. 
17.oo   

„Palmy” Dzieci Maryi 
Jak co roku, w sobotę poprzedzającą Nie-
dzielę Palmową wspólnota Dzieci Maryi wy-
konywała tradycyjne palmy wielkanocne, 
które nazajutrz były rozprowadzane w ko-
ściele przed każdą Mszą św. 

 
. 

 
. 

 
 

Śniadanie Wielkanocne 

 
 

 
 

 
 

W poniedziałek 
10 kwietnia 
nasz Zespół 

Charytatywny 
zorganizował 

dla swoich po-
dopiecznych 

uroczyste spo-
tkanie na Starej 

Farze. 
.  
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Msza św. w intencji strażaków 
W niedzielę 30 kwietnia o godz. 14.3o 
strażacy z OSP Boguszowice i OSP Go-
tartowice wraz z rodzinami uczestniczyli 
we Mszy św. sprawowanej przez ks. Pro-
boszcza w ich intencji z okazji zbliżającego 
się wspomnienia św. Floriana.  

 

Wieści z Przedszkola  
nr 18 w Boguszowicach 

 
Po długich, zimowych miesiącach, nadeszła 
oczekiwana przez wszystkich wiosna. Budząca 

się po zimie do życia przyroda cieszy nasze oczy i za-
chęca nas do działania. W ciągu minionych dwóch 
miesięcy wiele się wydarzyło w naszym przedszkolu. 

 
— czytaj str. 22 

 
. 

 
. 

 
. 

 
Uczestnicy Olimpiady Przyrodniczej Przedszkolaka 

 
Wręczanie nagród zwycięzcom Olimpiady 
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Sukces grupy teatralnej  
z SP 20 w Gotartowicach 

O kolejnych osiągnięciach grupy teatralnej z SP20  
w Gotartowicach 

— czytaj str. 23 

 
 

 
Topienie marzanny oraz sadzenie pamiątkowego drzewa po Olimpiadzie 

Przyrodniczej 

 
Grupa teatralna „Pokażę Ci Świat” 

Ekspresem przez „50-tkę” 
Zapraszamy na ekspresową podróż po Przed-
szkolu nr 50 w Boguszowicach oraz wydarze-
niach, które miały w nim miejsce w ostatnim cza-
sie 

— czytaj str. 2 

 
 

Spotkanie z zawodnikami KS ROW w ramach akcji 
"Wyłącz komputer, włącz się w kibicowanie jako 

12 zawodnik" 

 
Występ na IV Festiwalu Małych Form Teatralnych w 

Językach Obcych w Żorach 

Ekspresem przez „50-tkę” 
Zapraszamy na ekspresową podróż po Przed-
szkolu nr 50 w Boguszowicach oraz wydarze-
niach, które miały w nim miejsce w ostatnim cza-
sie 

— czytaj str. 23 
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Wymiana rur żeliwnych w pionach 

łazienkowych na Starej Farze 

Z kącika gospodarczego 
Oczekiwanie na wiosnę nie przeszkadzało w realizacji przedsię-
wzięć gospodarczych, które nieustannie są podejmowane i to na 
wszystkich obiektach parafialnych. 

— czytaj str. 7 – 8 

 

 
Przedstawienie Wielkanocne 

 
Wizyta średniowiecznego rycerza 

 
 
 
 
 
 
Remont gór-
nych pomiesz-
czeń Starej 
Fary w celu 
zaadaptowania 
ich do użytku  

 
 

 
Konieczny remont kanalizacji 

na Starej Farze 


