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”Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami,  
  a na Jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu”.                   (Ap 12, 1) 
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72 Pielgrzymka 
Rybnicka 

 
 
 
 
 

Urodziny  
kapłanów 

 
 
 
 
 
 
 

 

Rozpoczął się radosny czas 
wakacji, urlopów, czas w 
którym uda się nam choć 
trochę odpocząć od szarej 
codzienności. Postarajmy 
się jednak o to, by ten czas 
wypoczynku nie przerodził 
się także w czas wakacji od 
Pana Boga. Poznając wspa-
niałość świata, podczas 
wakacyjnych wędrówek,
odkrywajmy piękno jego 

Stwórcy. 

2 sierpnia przypadają kolej-
ne urodziny ks. Krzysztofa 
Mikiciuka, zaś 3 sierpnia 
swoje urodziny będzie ob-
chodził ks. proboszcz 
Krzysztof Błotko. Zapra-
szamy w tych dniach do 
modlitwy w intencji naszych 
kapłanów podczas Mszy św. 
o godz. 17.oo. 

 

72 Piesza Rybnicka Piel-
grzymka na Jasną Górę 
odbędzie się w tym roku 
pod hasłem „Z Maryją gło-
simy Ewangelię”. Zachęca-
my do pielgrzymowania w 
dniach 2 – 6 sierpnia 2017 r. 
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Pierwsza Komunia Święta 
7 maja nasze dzieci przystąpiły w tym roku do Pierw-
szej i Wczesnej Komunii Świętej. Uroczystej Eucha-
rystii przewodniczył ks. proboszcz Krzysztof Błotko,  
a  czynnie do modlitwy włączyły się dzieci i ich rodzi-
ce. 
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Pielgrzymka rodzin komunijnych 
Na zakończenia białego tygodnia w sobotę 13 maja, odbyła się pielgrzymka dzieci komunijnych wraz  
z rodzinami do Łagiewnik – sanktuarium Bożego Miłosierdzia oraz centrum św. Jana Pawła II. 

 
 
 

 

 

Pamiątkowe zdjęcie z ministrantami 

 
 

 
Podczas białego tygodnia dzieci gromadziły się na Eucharystii  

o godz. 17.oo 
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Święto 3 Maja 
W uroczystość NMP Królowej Polski tradycyjną 
Mszę św. w intencji ojczyzny sprawował ks. proboszcz Krzysztof Błotko. 

 

Hania i Janek Koritarowie w towarzystwie ks. Proboszcza 

 
W drodze powrotnej odwiedziliśmy w Krakowie księży  

Salezjanów 

 
 

 

 

 
U księży Salezjanów tradycyjnie ugościł nas przygo-
towujący się do święceń kapłańskich nasz parafianin 

Łukasz Torbicki SDB 
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Kapituła wyborcza  
Trzeciego Zakonu 

W środę 17 maja po Mszy św. o godz. 9.oo,  
w domu parafialnym odbyła się kapituła wybor-
cza Franciszkańskiego Zakonu Świeckich działa-
jącego w naszej parafii. 

Pielgrzymo-
wanie  

do Piekar 
Tradycyjnie w ostatnią 
niedzielę maja miała 
miejsce pielgrzymka 
mężczyzn i młodzieńców 
do Matki Sprawiedliwo-
ści i Miłości Społecznej 
w Piekarach Śląskich. W 
tym roku przypadała ona 
w 100. rocznicę obja-
wień fatimskich. 

 

Nabożeństwa Fatimskie 
Szczególną wymowę miały w tym roku nabożeństwa fatimskie  
w maju oraz w czerwcu, gdyż przypadały w 100. rocznicę pierw-

szego i drugiego objawienia MB trojgu pastuszkom 
w Fatimie. Zachęcamy do udziału w tych nabożeń-
stwach w kolejnych miesiącach aż do października. 

 

„Chcę […] żebyście nadal codziennie odmawiali 

różaniec na cześć Matki Boskiej Różańcowej, dla 

uproszenia pokoju na świecie i o zakończenie 

wojny, bo tylko Ona może te łaski uzyskać” 

                                              13 lipca 1917, Fatima 
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Urodziny Pani Cecylii 

W poniedziałek 29 maja swoje „okrągłe” urodziny 
obchodziła Pani Cecylia Błotko – mama naszego 
ks. proboszcza. Z tej okazji ks. proboszcz spra-
wował Mszę św. o godz. 7.oo, po której była oka-
zja do złożenia życzeń dostojnej solenizantce. 

„Przed nami małżeństwo” 

W dniach 27 – 28 maja br. odbyła się w naszej 
parafii kolejna edycja kursu dla narzeczonych 
„Przed nami małżeństwo”. 

Dzień Dziecka 

W sobotę 3 czerwca na Farski Ogród zaprosiliśmy 
dzieci wraz z rodzicami, aby tradycyjnie świętować 
Dzień Dziecka. 

Animatorzy na probostwie 

W niedzielę 4 czerwca br. na probostwie miało 
miejsce spotkanie animatorów przygotowujących 
naszą młodzież do przyjęcia sakramentu bierz-
mowania. 

Spotkanie dekanalne  
kapłanów 

W czwartek 8 czerwca br. w parafii pw. Bożego 
Ciała w Jankowicach Rybnickich spotkali się ka-
płani Dekanatu Boguszowickiego w ramach co-
miesięcznej formacji. 

 

 

 
 

 
Mszę św. w intencji dzieci sprawował ks. Tomasz 

 
 

 
 

 
Fot. ks. K. Błotko 
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Przychodzi czas kolejnego podsumowa-
nia minionych dwóch miesięcy, roku który 
mija i podziękowania Bogu za wszystkie do-
świadczenia naszej wiary i Boże błogosła-
wieństwo w sprawach duchowych i material-
nych.  

Największą radością jaką przeżywaliśmy w para-
fii na początku maja była uroczystość I i Wczesnej 
Komunii św. Tradycyjnie odbyła się ona jak zawsze 
w pierwszą niedzielę maja, a w obecnym numerze 
„Serca Ewangelii” o niej wspominamy i obrazujemy 
zdjęciami. W tym roku do I Komunii św. przystąpiło 
139 dzieci, w tym 15 dzieci do Wczesnej Komunii 
św. Podsumowaniem radosnych wydarzeń związanych 
z Komunią w parafii była pielgrzymka dzieci komu-
nijny wraz z opiekunami do Krakowskich Łagiewnik, 
Sanktuarium Miłosierdzia Bożego i Centrum Jana 
Pawła II. Odwiedziliśmy również ojców Salezjanów z 
ich Wioską Misyjną, korzystając z gościnności Łuka-
sza Torbickiego, który nas bardzo mile przyjął. Dele-
gacja naszych dzieci komunijnych była również obec-
na na pielgrzymce w Katowickiej Katedrze.  

Warto przypomnieć, iż Łukasz Torbicki po wielo-
letniej formacji został wyświęcony na diakona przez 
bpa Leszka Leszkiewicza w kościele pw. Maryi 
Wspomożycielki Wiernych w Krakowie u ojców Sale-
zjanów. Święcenia odbyły się w sobotę 24 czerwca  
o godz. 10.00. Razem z nim wyświęconych było  
3 innych diakonów. W uroczystości brali udział mini-
stranci naszej parafii. Dziękujemy Diakonowi Łuka-
szowi za godne przyjęcie naszych ministrantów cie-
płym posiłkiem. Chłopcy wraz z księdzem Tomaszem 
byli wówczas w drodze do Białki Tatrzańskiej.  

Koniec roku szkolnego to czas podziękowania 
wszystkim naszym grupom działającym na terenie 
wspólnoty parafialnej wraz z ich opiekunami, które 
w minionych tygodniach przeżywały swoje uroczyste 
spotkania podsumowujące ich dotychczasową działal-
ność. Dotyczy to również naszej Duszpasterskiej 
Rady Parafialnej. Naszym księżom wikarym dzięku-
jemy za ich gorliwą współpracę z dziećmi i młodzieżą 
szczególnie w ramach Wspólnoty Ministranckiej, która 
ciągle wzrasta, Oazy Młodzieżowej i Dzieci Maryi.  
Wydarzenia te są bogato ilustrowane na kolorowych 
stronach niniejszej gazetki. Ważnym i chronologicznie 
wcześniejszym wydarzeniem była uroczystość bierz-
mowania, które odbyło się we wtorek 30 maja w na-
szej parafii. Z rąk księdza Biskupa Marka Szkudło, 
którego serdecznie pozdrawiamy, sakrament bierz-
mowania przyjęło 116 osób. Jeszcze raz dziękujemy 

wszystkim osobom świeckim zaangażowanym w 
przygotowanie w grupach kandydatów do tego ważne-
go sakramentu. 

W roku 100-lecia jakie minęło od pierwszego Ob-
jawienia Fatimskiego serdecznie zachęcam do udziału 
w comiesięcznych nabożeństwach Fatimskich każdego 
13-go dnia miesiąca, które rozpoczęły się w maju, a 
zakończą w październiku. W tym miejscu pozdrawiam 
również mojego przyjaciela 31-letniego Janka Kori-
tara, który od roku przygotowuje się do przyjęcia 
sakramentów inicjacji chrześcijańskiej, co nieba-
wem nastąpi w murach naszego kościoła. Jest to 
jedna z największych radości mojego życia kapłań-
skiego i błogosławione świadectwo dla naszej parafii.   

Jak zawsze miniony czas naznaczony jest wie-
loma inicjatywami gospodarczymi, które podejmo-
waliśmy w naszej parafii. W sposób niespodziewany 
były to stosunkowo poważne inicjatywy związane 
z konkretnymi wydatkami, które będziemy w naj-
bliższych miesiącach spłacali. Należą do nich w 
pewnym porządku chronologicznym:  

1/ Zakupienie i zamontowanie w zakrystii przepływo-
wego podgrzewacza wody. 

2/ Wybudowanie dodatkowej ściany na klatce scho-
dowej w celu oddzielenia wejścia głównego do gór-
nych pomieszczeń Starej Fary od wejścia do pomiesz-
czeń charytatywnych. 

3/ Zabudowanie nowych drzwi w klatce schodowej  
i do piwnicy.  

4/ Zakup pierwszych partii opału (10 ton eko-groszku) 
na następny sezon grzewczy. 

SŁOWO  PROBOSZCZA – Nie tylko o sprawach  

                                        gospodarczych 

 

 
Msza św. podczas, której ks. Bp Marek Szkudło udzielił 

naszej młodzieży sakramentu bierzmowania 
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5/ Montaż dwóch nowych pieców w kotłowni kościo-
ła. W późniejszym terminie nastąpi instalacja automa-
tyki. 

6/ Rozpoczęcie czyszczenia i malowania obiektów na 
Ogrodzie Farskim.  

7/ Pokrycie kafelkami łazienki w górnej części Starej 
Fary. 

8/ Instalacja gipsowych płyt i remont niektórych 
pomieszczeń Starej Fary 

9/ Oczyszczenie wieży kościoła ze złomu po starym 
napędzie dzwonów. Transport metalowych elementów 
z wieży kościoła na plac kościelny. 

10/ Przebudowa instalacji wodnej i zainstalowanie 
umywalki w kwiaciarni na Starej Farze. 

11/ Pomalowanie drzwi na Starej Farze.  

Bóg zapłać wszystkim wspierającym nasze du-
chowe i materialne dzieła. Życzę wszystkim dużo 
zdrowia i błogosławieństwa Bożego na czas przeży-
wanych wakacji.  

                 Ks. Krzysztof Błotko – proboszcz

Monstrancja Fatimska, 
której zdjęcie prezentujemy 
na okładce niniejszego nu-
meru jest darem przygoto-
wanym dla Sanktuarium w 
Fatimie przez Sanktuarium 
Matki Bożej Fatimskiej w Za-
kopanem i Fundację Aniołów 
Miłosierdzia.  

Monstrancja Fatimska przed-
stawia Maryję - Niewiastę oble-
czoną w słońce, u której stóp znaj-
duje się księżyc. W centrum, w 
sercu Niewiasty, znajduje się miej-
sce, w którym jest umieszczony 
Najświętszy Sakrament. Niepoka-
lane Serce Maryi to Dom Jezusa 
Chrystusa, Księcia Pokoju. Sym-
boliczną wartość monstrancji pod-
kreślają fragmenty 12 meteorytów, 
rozmieszczone w aureoli oraz 
fragment skały księżycowej, wto-
piony pod stopami Maryi. Każdy z 
tych dodatkowych elementów 
posiada certyfikat NASA.  

W marcu br. monstrancja wy-
ruszyła w Pielgrzymkę Pokoju. 
Maryja, niosąca Jezusa w Niepo-
kalanym Sercu, pielgrzymuje 
przez polskie miasta, by jesienią 
wyruszyć z polskimi pielgrzymami 
do Fatimy. Na szlaku „peregryna-
cji” monstrancji znajdują się naj-
większe ośrodki kultu maryjnego 
w Polsce oraz wybrane parafie i 
ośrodki dla niepełnosprawnych. 
Pod koniec maja monstrancja go-
ściła na Śląsku: 25-28.05 – w Ba-
zylice Najświętszej Maryi Panny 
w Piekarach Śląskich; 29-30.05 
podczas nocy pokuty w Sanktua-
rium Matki Bożej Fatimskiej w 
Turzy Śląskiej; 30.05 – w Sank-
tuarium Matki Bożej Uśmiechnię-
tej w Pszowie. 

Ojciec Święty Jan Paweł II w 
encyklice „Ecclesia de Euchari-
stia” nazywa Maryję Niewiastą 
Eucharystii. Wg papieża – po wy-
powiedzeniu FIAT do archanioła 
Gabriela – prosta dziewczyna z 

Nazaretu stała się pierwszym ta-
bernakulum, Mieszkaniem Słowa 
Wcielonego. Zaraz po tym wyda-
rzeniu Maryja idzie do Elżbiety. 
Tym samym staje się pierwszą 
monstrancją. Maryja odkrywa 
Jezusa i pragnie nam Go dawać. 
Nie zasłania Go, ale właśnie na 
Niego wskazuje, co w Monstrancji 
Fatimskiej podkreśla specjalne, 
wewnętrzne podświetlenie Naj-
świętszego Sakramentu. 

Oddajemy Niepokalanej brak 
pokoju w świecie, w Polsce, w 
rodzinach. Oddajemy jej nowe 
pokolenie (także nas), by Niepoka-
lana wyprowadziła je z wszelkich 
konfliktów, zniewoleń, także nie-
woli wirtualnego świata, z jego 
iluzji. Ona jedyna z ludzi może to 
zrobić. My chcemy Jej po prostu 
towarzyszyć. 

 (Na podstawie:  
http://www.aniolowie.org/monst
rancja.html) 

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

ZNIESIENIE SIEROCIŃCA. ZAŁOŻENIE 
SZKOŁY I PENSJONATU BRACI. MISJE CO 

LAT DZIESIĘĆ – część 1 

Nadzieje pokładane przez Proboszcza z Ars w domu 
Opatrzności nieco go zawiodły. Od roku 1827 spożywał 
tam obiady i zamierzał osiąść w domu tym na stałe, pozo-
stawiając innym troskę o parafię... Lecz człowiek strzela, a 
Pan Bóg kule nosi, czasem wbrew woli człowieka, choćby 
świętego. Dom Opatrzności był zarazem szkołą parafialną 
i sierocińcem. Teraz sierociniec miał przestać istnieć. 
Chciano w kasacie tej dopatrzeć się jakiejś nieszczerej 

Monstrancja Fatimska 

Proboszcz  z  Ars (46) 
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machinacji Kurii biskupiej w Belley i jednego z żeńskich 
zgromadzeń zakonnych. Ks. Monnin wspomina o spisku 

przeciwko dziełu księdza Vianney'a. Jednakże rzeczywi-
stość przedstawiała się nieco jaśniej. 

Dom Opatrzności, jakim go chciał mieć i zorganizował 
ksiądz Vianney, był dziełem tak swoistym, iż nie zdawało 
się, by mógł przeżyć swego założyciela. Po dwukrotnym 
popłochu w roku 1843, tj. ciężkiej chorobie i ucieczce 
księdza Proboszcza, dzieło jego zostało poważnie zagro-
żone. Czy jednak można było dać upaść dziełu, które do-
tychczas dla całej okolicy stanowiło ogromne dobrodziej-
stwo? Wprawdzie ksiądz Vianney pamiętał o tym, że 
wierne kierowniczki domu, Katarzyna Lassagne, Maria 
Filliat i Joanna Chanay, nie były nieśmiertelne, toteż przy-
dał im do boku trzy młode osoby z Ars, które miały zrazu 
tylko pomagać, a kiedyś zająć ich miejsca... Lecz Święty 
nasz w pokorze swej nie myślał o tym, iż przygotowywa-
nie nowych kierowniczek okaże się trudem daremnym, 
skoro jego nie stanie, a nie zjawi się jednocześnie mąż 
opatrznościowy, który by temu dziełu dał możność dalszej 
egzystencji. 

Nie brakło jednakże skarg i użaleń. Niektórzy parafia-
nie, nie przeoczając bynajmniej zasług Katarzyny i jej 
towarzyszek, nie ukrywali wszakże swego przekonania, że 
pod opieką zakonnic dom byłby czyściej utrzymany i 
dzieci ich gruntowniejszą otrzymałyby naukę. Niektóre 
osoby posuwały się dalej i żaliły się, że dzieci ich w domu 
Opatrzności wychowują wspólnie z żebraczkami pozbie-
ranymi zewsząd bez wyboru... Gdy szemrania takie doszły 
do uszu księdza Vianney'a, sprawiło mu to wielką przy-
krość. 

Skoro dzieło osiągnęło cel swego założenia, nie poj-
mował, by kto mógł pragnąć czegoś innego. Jeżeli w szko-
łach żądają nauczycielek z dyplomami - to inna sprawa; 
ale zacnym wieśniakom z Ars niepotrzebne były córki 
zbytnio uczone, bo wszak gdy dojdą one do lat dwunastu, 
zostaną oddane do roboty w polu i na folwarku... A jeśli w 
domu Opatrzności chciano raczej mieć zakonnice, wystar-
czyłoby przecież tylko Katarzynę, Marię i Joannę prze-
obrazić na zakonnice. Kuria diecezjalna wiedziała o 
wszystkim, co działo się w Ars. Sam biskup Devie niepo-
koił się dalszym losem domu Opatrzności. Polecił on re-
gensowi seminarium, księdzu kanonikowi Perrodin, by 
wybadał zamiary Świętego Proboszcza. 

Ksiądz Perrodin miał doświadczenie: założył był, bo-
wiem w Bourg, z pomocą Sióstr Świętego Józefa dom 
Opatrzności i fundacja ta znakomicie się udała. Odwiedza-
jąc kilkakrotnie sługę Bożego tłumaczył mu, iż byłoby 
rzeczą korzystną, powołać te siostry do jego zakładu w 
Ars. Ksiądz Vianney ustąpił, lecz dopiero po długich i 
usilnych prośbach. 

Wielebna Matka Saint Claude, przełożona generalna 
Sióstr świętego Józefa, zwiedzała w maju 1847 roku szko-
łę swego zgromadzenia w Villeneuve, parafii sąsiadującej 
z Ars. Poleciła tedy uprzedzić świętego, iż będzie przejaz-
dem w jego wsi, i prosiła o możność widzenia się z nim. 
Spotkanie to, pozornie dzieło zwykłego przypadku, w rze-
czywistości było sprawą ułożoną zawczasu pomiędzy Ku-
rią biskupią i domem macierzystym Sióstr w Bourg. W 
czasie, gdy Matka przełożona przebywała w Villeneuve, 

ksiądz Guillemin, wikariusz generalny biskupa Devie i 
stary przyjaciel księdza Vianney'a zdążał do Ars, by przy-
być tam jednocześnie z Matką. 

Na księdzu Vianney'u, który nie był wcześniej uprze-
dzony o przyjeździe wikariusza generalnego, jego przyby-
cie wywarło wielkie wrażenie. Zrozumiał, iż chciano przy-
spieszyć bieg wypadków. Nastąpiła pierwsza rozmowa. W 
rezultacie Proboszcz z Ars zasadniczo zgadzał się z moż-
liwością przekształcenia swego sierocińca. 

Lecz kiedy dowiedziały się o tym Katarzyna Lassagne i 
jej współpracowniczki, jakiż był ich smutek! A więc nie 
miały dokonać żywota wśród swych przybranych córek, w 
tak drogim dla ich serca domu!... Były jeszcze stosunkowo 
młode: - Katarzyna miała dopiero lat czterdzieści jeden, 
Joanna Chanay czterdzieści osiem, Maria Filliat zaś trzy-
dzieści dziewięć. Co poczną, gdy je usuną od dzieła, które 
było celem ich życia, dla którego poświęciły wszystko: 
czas, trudy, zdrowie i całą swą przyszłość?... Biedny świę-
ty założyciel domu Opatrzności widział ich łzy, słyszał 
lamenty i wzruszony był ich smutkiem, który okazał się 
większy niż się spodziewał. Próbował, jak zawsze, pocie-
szać je, mówiąc o zgadzaniu się z wolą Boską. 

Układy między Świętym i domem macierzystym w Bo-
urg trwały jeszcze około sześciu miesięcy. Wreszcie 5 
listopada 1847 roku, zawarta została umowa prywatna 
pomiędzy księdzem Vianney'em, proboszczem z Ars, i Lu-

dwiką Monnet - w zakonie siostrą Saint Claude - przełożo-
ną generalną Zgromadzenia Świętego Józefa, którego no-
wicjat znajduje się w Bourg. Aktem tym ks. Vianney 
uczynił darowiznę na rzecz Zgromadzenia Św. Józefa na 
ogólną sumę 53000 franków, a w zamian za to zgroma-
dzenie przyjmowało na siebie obowiązek dalszego prowa-
dzenia całego dzieła Opatrzności; mianowicie szkoły para-
fialnej i sierocińca, zupełnie darmo. Dnia 13. grudnia 1847 
roku akt ten zatwierdzony został przez Radę administra-
cyjną Zgromadzenia Świętego Józefa, w imieniu i za zgo-
dą Kurii biskupiej w Belley. Dnia 5 listopada roku 1848, 
w rok po podpisaniu aktu darowizny, Siostry objęły w 
posiadanie zakład w Ars. 

Niestety, z dawnego sierocińca pozostał już tylko cień, 
a niebawem opuściło go dwoje ostatnich dzieci. Już pod-
czas niesłychanej paniki, jaka ogarnęła pątników i parafian 
w Ars, podczas ucieczki Świętego do Dardilly we wrze-
śniu 1843 roku, sierociniec zaczął się tak opróżniać, iż 
istnienie zakładu bez udziału księdza Vianney'a uważano 
za niemożliwe. 

Katarzyna Lassagne pisała do niego, iż w domu pozo-
stało już tylko piętnaście małych. - Wiemy od tejże Kata-
rzyny Lassagne, że kiedyś było tam dzieci około sześć-
dziesięciu - bo o dokładniejsze dane, wykazywane z roku 
na rok, poczciwa kierowniczka nie troszczyła się - aż oto 
nagle pisze, że w r. 1848 starsze zostały rozmieszczone, 
kilka małych zaś, co jeszcze pozostały, wydalono, z wy-
jątkiem jednej czy dwóch. 

Z końcem roku 1847 zmniejszony został i personel do-
mu Opatrzności. Trzy młode osoby, które ksiądz Vianney 
przeznaczył do dalszego prowadzenia dzieła, na jego 
prośbę wstąpiły do nowicjatu świętego Józefa w Bourg: 
dwie z nich jednak po kilku tygodniach powróciły do 
swych rodzin. 
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Rewolucyjny rok 1848 odbił się w stolicy departamentu 
Ain. Nastało pewne zamieszanie, wskutek którego więk-
szość nowicjuszek porzuciła dom macierzysty; a choć 
później przywrócony został spokój, dwie postulantki, o 
których wyżej była mowa, już tam więcej nie wróciły. 
Wyjazd sierot i redukcja personelu, wybranego niegdyś 
przez księdza Vianney'a, wskazywały na to, że dzieło ule-
ga likwidacji. 

Jak pogodzić te fakty z zobowiązaniem przyjętym przez 
Siostry, iż bezwarunkowo będą dalej prowadzić dzieło 
Opatrzności? Ciężkie obowiązki, jakie miały przyjąć na 
siebie, z góry już zapewne napełniały je obawą. Upadku 
sierocińca oczywiście nie pragnęły, lecz chciały przede 
wszystkim objąć kierunek szkoły dziewcząt, z którą moż-
na by połączyć skromny pensjonat. Prawdopodobnie wy-
tłumaczyły księdzu Vianney'owi, że trzeba będzie dzieło 
Opatrzności oprzeć na nowych podstawach i rozpocząć 
prowadzić w lepszych warunkach. Może nawet wspo-
mniano mu, iż takie było zdanie biskupa z Belley. 

Pragnąc jedynie dobra dusz, Proboszcz z Ars nie wie-
dział, jaką powziąć decyzję. Gdy trwał na modlitwie zda-
wało mu się, że jakiś głos wewnętrzny doradza mu, by na 
tym punkcie nie ustępował. Obawiał się, że z chwilą za-
mknięcia sierocińca całe dzieło jego będzie zniszczone. 
Ksiądz Biskup widzi w tym wolę Bożą - skarżył się - lecz ja 

jej w tym nie widzę6. Wreszcie zgodził się na wszystko. 
Poddał się w zupełności. Dnia 24 października, na dwana-
ście dni przed przyjazdem Sióstr, pisał do biskupa Devie: 
Cieszę się zawsze nadzieją, iż Ksiądz Biskup w wielkiej 

swej łaskawości poświęci nam kaplicę i zainstaluje nasze 

kochane Siostry, których cała parafia, razem ze mną, wy-

czekuje z niecierpliwością. To całkowite poddanie się 
świętego podzielały i jego wierne współpracowniczki. 

Tegoż dnia, 24 października, Katarzyna Lassagne wy-
raziła co do przyszłych nauczycielek takie życzenie: Pra-

gniemy, by z taką ochotą tu przybyły, z jaką my je przyj-

miemy. W oczekiwaniu tej chwili, ksiądz Vianney pośpie-
szał z wykończeniem kaplicy. Poranek niedzielny 5 listo-
pada zastał ją już świeżo przyozdobioną w posągi, obrazy 
i relikwiarze. 

Biskupowi Devie zależało na tym, by osobiście zainsta-
lował nową przełożoną szkoły, Siostrę Marię Serafię i jej 
pomocnice. Jego Ekscelencja poświęcił w dniu tym nową 
kaplicę, pod wezwaniem Świętej Rodziny, i zaprowadził 
w niej Drogę krzyżową. Było to święto w parafii. Pan Pro-
sper des Garets zasiadł w skromnym prezbiterium, obok 
księdza Vianney'a, a mieszkańcy Ars zapełnili malutką 
nawę. 

Rozpoczynała się nowa era dla domu Opatrzności w 
Ars. Trudno było spodziewać się, że zakład pozbawiony 
sierot powróci do dawnego życia. W kontrakcie z dnia 5 
listopada 1847 roku zastrzeżone było wprawdzie, że Kata-
rzyna Lassagne i jej towarzyszki będą mogły przez całe 
życie mieszkać przy Siostrach, przynosząc im ofiarę swe-
go poświęcenia; lecz stało się inaczej. 

Dawne kierowniczki rozstały się z zakonnicami, choć 
były z nimi w przyjaznych stosunkach. Joanna Maria Cha-
nay przeniosła się na wieś do swej siostry; Katarzyna Las-
sagne zaś i Maria Filliat zajęły dwa mieszkanka przytyka-
jące do plebanii. Miały odtąd zająć się szatami i bielizną 

kościelną, przyozdobieniem ołtarzy, gotowaniem jedzenia 
dla proboszcza; a w chwilach wolnych przędzeniem lnu i 
odwiedzaniem chorych. Katarzyna nie tylko nie gniewała 
się na Siostry, lecz nawet często je odwiedzała9. Zaraz po 
pierwszym odruchu złego humoru, który rychło zdołała 
powściągnąć, wtajemniczyła swe zastępczynie w ich zaję-
cia i w dalszym ciągu służyła im radą. Każdego miesiąca 
w kaplicy ich przewodniczyła zebraniu sióstr Żywego Ró-
żańca. 

Przez dwa pierwsze tygodnie po zainstalowaniu się za-
konnic, ksiądz Vianney zachowywał się z rezerwą, jakby 
wyczekująco. Lecz zaprzestał stołować się w domu 
Opatrzności i odtąd już aż do śmierci kazał sobie przyno-
sić jedzenie do swego pokoju. 

Po dwóch tygodniach, podczas rekreacji o godzinie 
pierwszej, Święty nasz znów pojawił się wśród dzieci, za 
którymi tęsknił. Rozmawiał z nimi po dawnemu, ze zwy-
kłą wesołością, czym sprawił prawdziwą radość tak 
dziewczętom, jak i nowym nauczycielkom. Od czasu do 
czasu zwiedzał szkolę, lecz nie miał już potrzeby trosz-
czyć się o zakład, skoro Siostry cały trud przyjęły na sie-
bie. 

Ksiądz Vianney pozostawił zakonnicom wszelką swo-
bodę działania: miały one swe przełożone, swój regula-
min, swoje własne zwyczaje; zastrzegł sobie tylko du-
chowny kierunek uczennic. Z chwilą jednak, gdy w 
mieszkaniach przylegających do szkoły osiedlili się mi-
sjonarze, Proboszcz z Ars znów zaczął codziennie odwie-
dzać uczennice Sióstr. Gdy wracały na lekcje, około godz. 
trzynastej trzydzieści, chętnie je błogosławił, niektórym z 
przechodzących czyniąc znak krzyża na czole. 

Chcąc dać wyraźny dowód swej życzliwości dla no-
wych nauczycielek, powierzył ich opiece jedną z ciotecz-
nych swych wnuczek z Dardiłly. Dziecko było usposobie-
nia figlarnego. Poskarżono się któregoś dnia ciotecznemu 
dziadkowi, iż mała ustawicznie była roztrzepana. Cóż 

chcecie - odrzekł, uśmiechając się - w rodzinie naszej 

wszyscy nic nie są warci! - Tej to roztrzepanej uczennicy 
przypadł kiedyś w udziale zaszczyt wręczenia Probosz-
czowi bukietu w dniu świętego Jana Chrzciciela. Dziecko 

moje - rzekł ks. Vianney, przyjmując kwiaty - jedno 

Zdrowaś Mario więcej jest warte niż to wszystko! 

Gdy przybyłam do wsi, by otworzyć sklepik - zeznaje 
Marta Miard - a było to około roku 1850; starania Sióstr, 
w celu utrzymania schludności w domu Opatrzności i 
upiększenia go, sprawiły, iż zaczął powoli podnosić się ze 
stanu pierwotnego ubóstwa. Domyśliłam się, iż ksiądz 
Proboszcz, porównywając stan obecny z dawniejszym, 
czuł się jakby upokorzony, nigdy jednak nie okazywał z 
tego powodu najmniejszego rozgoryczenia. 

Niegdyś ułożył warunki istnienia tego domu na wzór 
własnego życia. Cuda dokonane obwieściły mu, iż Niebo 
wysłuchiwało prośby wznoszące się z tej ubogiej i znisz-
czonej siedziby. Lecz Święci, z których każdy jest, w 
mniejszym lub większym stopniu, podziwu godnym ory-
ginałem, mają zupełnie swoisty, sobie tylko właściwy spo-
sób pojmowania rzeczy. Zakonnice przestrzegając schlud-
ności w szkole, spełniały tylko swój obowiązek. Ostatecz-
nie Proboszcz z Ars pogodził się z faktem dokonanym i 
szczerze cieszył się, gdy jedna z jego siostrzenic, zawdzię-
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czając swe przyjęcie osobistym jego zabiegom, w roku 
1857 wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr, jako postulantka. 

Każdego roku w święto Nawiedzenia Najświętszej Pan-
ny, 2 lipca, z radością przyjmował zaproszenie, by prze-
wodniczyć w kaplicy Opatrzności obrzędowi odnowienia 
ślubów Uroczystość dzisiejsza - pisał w swym osobistym 
dzienniczku ksiądz Toccanier, pod datą 2 lipca 1855 roku 
- zasługuje na szczególniejszą wzmiankę. Mszę odprawił 
ksiądz Proboszcz, mając na sobie wspaniały ornat Niepo-
kalanego Poczęcia. Dwadzieścia dwie zakonnice Świętego 
Józefa odnowiły wobec męża Bożego swe śluby. Tylu 
parafian i pątników przyjęło Komunię na jego Mszy, iż 
pełna zrazu puszka opróżniła się całkowicie. 

Tego ranka Święty nasz, wychodząc z kaplicy, nie mógł 
powstrzymać objawów radości. Jakże piękną jest religia! - 

wołał. - Myślałem przed chwilą o tym, że pomiędzy Chry-
stusem Panem i zakonnicami, Jego mistycznymi oblubie-
nicami, odbywał się jakby wyścig wspaniałomyślny. Lecz 
cokolwiek one uczynią, zawsze Chrystus Pan zwycięży... 
Siostry mówiły: Odnawiam śluby ubóstwa, czystości i 
posłuszeństwa. Ale same otrzymywały więcej, gdyż ja z 
kolei mówiłem im: Ciało Pana Naszego Jezusa Chrystusa 
niech strzeże duszy twojej do żywota wiecznego. 

(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 
kamieniecki, arcybiskup tytularny Aenus), Kraków 
2009) 

 

 
 
 
 
 

 

  

I KRAJOWE FORUM 
INICJATYW NA RZECZ 

MAŁŻEŃSTWA I RODZINY 

Gniezno, 19-20 czerwca 2017 r. 

Z wielką przyjemnością 
uczestniczyliśmy w I Krajo-
wym Forum Inicjatyw na 
rzecz Małżeństwa i Rodziny, 
które odbyło się w dniach 19-
20 czerwca br. w Gnieźnie, w 
ramach uroczystości 600–
lecia prymasostwa w Polsce. 
Skład komitetu organizacyj-
nego to: abp Wojciech Polak 
- Prymas Polski, bp Jan Wą-
troba - Przewodniczący Rady 
ds. Rodziny, ks. dr Przemy-
sław Drąg – Dyrektor Krajo-
wego Ośrodka Duszpaster-
stwa Rodzin i ks. dr hab. 
Franciszek Jabłoński – Die-
cezjalny Duszpasterz Rodzin 
Archidiecezji Gnieźnieńskiej. 
Do uczestnictwa w Forum 
zostali zaproszeni Diecezjalni 
Doradcy Życia Rodzinnego, 
przedstawiciele ruchów i 
stowarzyszeń małżeńskich i 
rodzinnych obecnych w ży-
ciu Kościoła w Polsce, a tak-
że kapłani i siostry zakonne 
pracujące z małżeństwami 
oraz z narzeczonymi w ra-

mach przygotowania do sa-
kramentu małżeństwa.  

Słowo wprowadzające abp Woj-
ciecha Polaka Prymasa Polski ustawi-
ło wysoko poprzeczkę, a wykład ks. 
prof. Tadeusza Guza „Filozoficzno-
antropologiczne podstawy małżeń-
stwa i rodziny” wysłuchany w ciszy i 
skupieniu sprawił, że poczuliśmy 
wagę tego spotkania. Nie dane nam 
było ochłonąć po przepięknym wy-
kładzie, gdyż ks. dr Przemysław 
Kwiatkowski rozpoczął prezentację  
„Teologia ciała Jana Pawła II – remi-
niscencje „Amoris Laetitia”. Obrazy i 
słowa uzupełniały się i pełne były 
treści. Nawet nie zauważyliśmy jak 
zegar wskazał południe i ks. biskup 
zaprosił do modlitwy Anioł Pański. 
Kolejne minuty wypełniło zatroskanie 
o formę i treść pomocy niesionej 

przez małżonków małżonkom oraz 
jakość posługi kapłańskiej - dr hab. 
Mieczysław Guzewicz stawiał pytanie 
„Czego potrzebuje polska rodzina?”.  

Nie mogło zabraknąć Mszy św. 
w pięknej katedrze gnieźnieńskiej. 
Kapłani i biskupi diecezji pod prze-
wodnictwem kardynała Kevina Jose-
pha Farrella  Prefekta Dykasterii ds. 
Świeckich, Rodziny i Życia sprawo-
wali Eucharystię. Piękna oprawa li-
turgii czyniła podniosłym to wydarze-
nie. Wieczorem wysłuchaliśmy kon-
certu kwartetu smyczkowego Pro arte, 
po którym nastał czas rozmów, wy-
miany uwag  pomiędzy uczestnikami 
Forum. Jeszcze przed północą udali-
śmy się na spoczynek, by następnego 
dnia   pełni sił i z zaangażowaniem 
włączyć się w spotkania panelowe.  
Zanim to jednak nastąpiło  kardynał 

Equipes Notre - Dame  - 
ruch duchowości małżeńskiej 

 
Equipes Notre Dame na I Krajowym Forum Inicjatyw na rzecz Małżeństwa  

i Rodziny 
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Kevin Joseph Farrell  w swojej konfe-
rencji poruszył „Zaangażowanie kato-
lików świeckich w głoszenie Ewange-
lii rodziny – Amoris laetitia”. Słucha-
liśmy uważnie, były pytania i uwagi 
do usłyszanego słowa. Chwilka na 
kawę i panele: pierwszy „Przygoto-
wanie małżeństw, rodzin, księży do 
formacji młodych osób na drodze do 
małżeństwa”, drugi  to: „Towarzysze-
nie małżeństwom i rodzinom na dro-
dze wzrostu duchowego”, a trzeci 
panel to: „Rozeznawanie i towarzy-
szenie osobom po rozpadzie małżeń-
stwa sakramentalnego i żyjącym w 
powtórnym związku”. Razem z Ber-
nadetą uczestniczyliśmy w panelu 
pierwszym.  Wprowadzający w dys-
kusję  pokazali techniczne i organiza-
cyjne sprawy związane z pracą z mło-
dym człowiekiem. Zwrócili uwagę, że 
istniejące dzisiaj programy za 3 – 5 lat 
będą musiały być nowymi. Wejdzie 
nowe pokolenie dzisiejszego gimna-
zjum, które będzie potrzebowało no-
wego programu i stylu pracy. To wy-
zwanie dla piszących te programy, dla 
socjologów opisujących to pokolenie i 
jego potrzeby. W wypowiedziach 
doradców życia rodzinnego i kapła-
nów przejawiała się troska o jakość 
swojego warsztatu, by sprostać wy-
zwaniom młodego pokolenia, a jedno-
cześnie by nie zagubić Chrystusa, by 
podprowadzać młodego człowieka do 
wiary w Jezusa, by nie zagubiła się 
świadomość przyjmowanego sakra-
mentu, a także  byśmy sami byli ży-
wymi świadkami życia sakramentem. 
Wiele pytań czy wręcz zagadnień 
pozostało bez odpowiedzi z braku 
czasu. Tak było w każdym panelu. 
Kończyliśmy I Krajowe Forum Inicja-
tyw na rzecz Małżeństwa i Rodziny z 
postanowieniem o konieczności ko-
lejnych spotkań, powołania zespołu 
roboczego, by materiał zebrany w 
czasie dyskusji podlegał dalszej ob-
róbce, byśmy potrafili lepiej służyć.  
Niebawem pojawi się przesłanie I 
Krajowego Forum Inicjatyw na rzecz 
Małżeństwa i Rodziny.  

Bernadeta i Piotr Dylowie 

W  pierwszą niedzielę maja mia-
ła miejsce  w naszej parafii uroczy-
stość  Pierwszej i Wczesnej Komunii 
Świętej. W tym roku do Komunii 
przystąpiło 139 dzieci:  

- 15 do wczesnej,  

- 40 dzieci z Gotartowic, 

- 82 dzieci z Boguszowic. 

- 2 dzieci z zagranicy 

Przygotowania całych rodzin 
rozpoczęły się już od września po-
przez comiesięczną niedzielną litur-
gię, do której w sposób czynny włą-
czali się rodzice i dzieci. 

8 kwietnia br. dzieci po raz 
pierwszy spotkały się z Panem Jezu-
sem Miłosiernym w sakramencie 
pokuty i pojednania. Do pierwszej 
spowiedzi przyprowadzili je rodzice, 
którzy również towarzyszyli swoim 
dzieciom aż do kratek konfesjonału, 
trzymając zapaloną od Paschału świe-
cę.  

W niedzielę 7 maja br. o godzi-
nie 11.15 rozpoczęła się uroczysta 
Msza św., podczas której dzieci naszej 
parafii przystąpiły do Wczesnej i 
Pierwszej Komunii Świętej. Liturgii 
przewodniczył ksiądz Proboszcz 
Krzysztof Błotko. Wspólnie z nim 
Mszę św. odprawiał proboszcz Parafii 
pw. Najświętszego Ciała i Krwi Chry-
stusa w Katowicach - Piotrowicach  
ks. Zenon Buchalik, który przybył do 
naszej parafii na uroczystość komu-
nijną swojego siostrzeńca. Czynnie 
włączyli się również rodzice, przez 
których zostały odczytane czytania 
mszalne i modlitwa wiernych oraz 
odśpiewany psalm. Najważniejsze w 
tym dniu były jednak dzieci, które 
modliły się, recytowały wiersze i 
zaniosły dary do ołtarza. W czasie 
kazania ksiądz Proboszcz przypo-

mniał, że w tym roku mija 100. rocz-
nica objawienia się Matki Bożej w 
Fatimie oraz wspomniał, że Dzieci 
Fatimskie przed spotkaniem z Maryją 
otrzymały Komunię świętą z rąk anio-
ła.  

 Po południu odbyły się uroczy-
ste nieszpory, w czasie których dzieci 
wyraziły swą wdzięczność Panu Jezu-
sowi za przyjęcie Go do swoich ser-
duszek i otrzymały pamiątkowe ob-
razki.  

Ksiądz Proboszcz dziękuje ro-
dzicom za dar złożony na potrzeby 
Kościoła oraz za zaangażowanie w 
przygotowanie tej uroczystości. 

                     Katechetki  

 

 

 
Panie katechetki przygotowujące w 

tym roku dzieci do I Komunii Świętej 

Uroczystość Pierwszej  
i Wczesnej Komunii Świętej 

„Zwracam się teraz do Was, Drogie Dzieci, dziewczynki i chłopcy, którzy dziś po raz pierwszy macie przyjąć  
do Waszych serc Pana Jezusa jako pokarm wiecznego zbawienia. 

Dzisiaj, gdy wasze dziecięce usta rozchylą się, aby przyjąć białą postać chleba, kapłan wypowie słowa:  
„Ciało Chrystusa”, a każdy i każda z Was odpowie: „Amen”. „Amen” - to znaczy „wierzę”, „przyjmuję z wiarą”. 

Sprawując Eucharystię, sprawujemy wielką tajemnicę wiary. I oto Wy, mali chrześcijanie, dojrzeliście już do tego,  
aby w tej tajemnicy uczestniczyć w pełni. Komunia święta - to właśnie pełne uczestnictwo w Eucharystii,  

w Ofierze Chrystusa i Kościoła.” 
              św. Jan Paweł II 
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W niedziele 11 czerwca odbyło 
się zakończenie roku formacyjnego 
naszej wspólnoty. Rozpoczęliśmy 
Eucharystią, w czasie której do 
wspólnoty ministrantów dołączyło 5 
chłopaków: Tomasz Dudek, Jakub 
Górniak, Franciszek Kaznocha, Filip 
Kruszyński i Szymon Nowacki. Przy-
jęli oni strój ministrancki i rozpoczęli 
czas kandydatury. Kolejnych 7 chłop-
ców: Aleksander Adamczyk, Dawid 
Barczuk, Karol Buchalik, Jakub Mal-
czyk, Paweł Palarz, Gracjan Sobik i 
Samuel Zimnol po półrocznym okre-
sie kandydatury złożyli swoje przy-
sięgi i zostali ministrantami. Następ-
nie udaliśmy na Farski Ogród, gdzie 
wspólnie z rodzicami podsumowali-
śmy miniony rok i integrowaliśmy się 
przy grillu. Wspólnie uznaliśmy, że 
był to miło spędzony czas. 

Duszpasterstwo Ministrantów 
Archidiecezji Katowickiej zorganizo-
wało olimpiadę liturgiczna. Trzech 
naszych ministrantów: Filip Jurczyk, 
Franciszek Araszczuk i Karol Skura, 
którzy wcześniej wygrali etap para-
fialny i dekanalny pojechali na finał 
do Katowic. Niestety nie zdobyli tam 
żadnego miejsca, ale z całego serca 
gratulujemy im dotarcia tak daleko.  

W sobotę 17 czerwca odbyła się 

Ogólnopolska Pielgrzymka Mini-
strantów i Lektorów Poznań 2017. 
Ogółem udziałem wzięło 1700 
uczestników, w 105 grupach. Naszą 
parafię reprezentowali Mateusz Bu-
landa-Gorol, Bartłomiej Harnasz i 
Szymon Piontek. Pielgrzymka prze-
biegała pod hasłem „Idźcie i głoście”. 
Każda z grup miała przydzieloną 
jedna trasę, na której poznawała histo-
rię miasta Poznania. O godzinie 10:30 
ministranci spotkali się w poznańskiej 
„farze”, gdzie uwidocznił się wspól-
notowy charakter spotkania. Bp. Ad-
am Bałabuch poprowadził nabożeń-

stwo zawierzenia ministrantów MB 
Nieostającej Pomocy. Następnie wy-
ruszyli w radosnym Marszu z Jezusem 
i przeszliśmy pod poznańską katedrę. 
W ten sposób mieszkańcy miasta 
mogli zobaczyć setki młodych ludzi 
idących za Jezusem. Droga ta była 
zarówno aktem kultu jak również 
świadectwem wiary wobec przypad-
kowo spotkanych na trasie ludzi. O 
godzinie 12:00 Służba Liturgiczna 
zgromadziła się na Eucharystii w 
poznańskiej katedrze. Następnie odbył 
się na wspólny poczęstunek i koncert. 
Nasi parafialni ministranci powiedzie-
li, że była to wspaniała okazja, aby 
umocnić swoją wiarę, ale tez poznać 
nowych ludzi. 

Ministranci z gimnazjum i starsi 
wyjechali też w sobotę 27 maja wraz z 
ks. Tomaszem do katowickiego 
JUMP CITY. To hala, w której na 
licznych trampolinach można poćwi-
czyć różne skoki. Kilkunastoosobowa 
ekipa ćwiczyła skakanie, przewroty, a 
przede wszystkim dobrze wspólnie się 
bawiła.  

10 czerwca ministranci gimna-
zjaliści wybrali się też na rozgrywki 
w piłkę nożną do Świerklan. Po kilku 
meczach nasza drużyna zakończyła 
udział w tym wydarzeniu z wynikiem 
dwóch meczy wygranych i jednego 
przegranego. Naszym zawodnikom 
dziękujemy za godne reprezentowanie 
naszej wspólnoty.  

 
 

Kącik ministrancki 

 
Zakończenie roku formacyjnego ministrantów na Farskim Ogrodzie 

 
Nasi ministranci z ks. Tomaszem w katowickim JUMP CITY 
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Panie, wejrzyj łaskawie na te swoje sługi, 

których przez modlitwę wyświęcamy na dia-
konów, aby służyli Twoim świętym ołtarzom. – 
to słowa, które w sobotę, 24 czerwca, podczas 
święceń diakonatu, do Boga Ojca skierował 
ks. biskup Leszek Leszkiewicz. Przez gest 
nałożenia rąk na głowy Łukasza Torbickiego 
SDB i trzech jego współbraci oraz modlitwę 
święceń zostali oni włączeni do grona diako-
nów. 

Do tego dnia Łukasz i jego współbracia przygotowy-
wali się przez 9 lat. Ostatni tydzień spędzili w Różanymsto-
ku, gdzie przeżywali swoje rekolekcje. 

Poranek rozpoczął się od uroczystej jutrzni, której 
przewodniczył rektor naszego seminarium ks. dr Dariusz 
Kozłowski SDB. W czasie modlitwy Artur, Jarek, Konrad i 
Łukasz w sposób uroczysty i publiczny złożyli wyznanie 
wiary dotykając Ewangeliarza i sygnując je własnym podpi-
sem. 

Punktualnie o godzinie 10:00 w kościele rektoralnym 
pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych rozpoczęła się 

liturgia święceń diakonatu, której przewodniczył ks. biskup 
Leszek Leszkiewicz. W swoim słowie zadał kandydatom do 
święceń osobiste pytania o ich relację z Jezusem, zwrócił 
uwagę na najważniejsze zadania diakonów, a także zapewnił 
o serdecznej pamięci i modlitwie. 

(Na podstawie:  http:www.losiowka.pl) 

W piątek 23 czerwca 
2017 r. po raz ostatni w roku 
szkolnym 2016/2017 za-
brzmiał dzwonek w Zespole 
Szkół nr 6 w Rybniku. Tym 
razem nie był to dzwonek 
wzywający na lekcje, lecz 
komunikujący wszystkim 
obecnym, że za parę minut 

rozpocznie się uroczysta 
Msza św. 

To właśnie Eucharystia w inten-
cji uczniów, nauczycieli i pracowni-
ków obsługi oraz administracji, której 
przewodniczył ksiądz proboszcz 
Krzysztof Błotko rozpoczęła nasze 
świętowanie zakończenia roku szkol-
nego. O oprawę liturgii zadbali sami 
uczniowie wspierani przez nauczycie-

li. Po Mszy Świętej klasy kończące 
wraz z wychowawcami zaprezentowa-
ły swój program artystyczny. Po wy-
stępach i podziękowaniach rozdano 
świadectwa oraz wyróżnienia ucz-
niom, którzy osiągnęli bardzo dobre 
wyniki w nauce oraz szczególnie 
zasłużonym dla szkoły.  

Na zakończenie uroczystości 
Pani Dyrektor życzyła wszystkim 
rozpoczynającym wakacje udanego 
wypoczynku, zregenerowanie sił oraz 
szczęśliwy powrót do szkoły we 
wrześniu. Niech czas wakacji będzie 
także czasem spotkania z Panem Bo-
giem – nie zapominajmy o niedzielnej 
Eucharystii i codziennej modlitwie. 

 
Agnieszka Socha 

 

 

 

 

 

 

 

Święcenia diakonatu Łukasza Torbickiego SDB 

Podpis potwierdzający publiczne i uroczyste wyznanie 
wiary 

LATO – czas wakacji 

 
Eucharystia na zakończenie roku szkolnego sprawowana przez ks. Proboszcza  



serce ewangelii 15 

Korfanty, jako reprezentant ka-
towicko-zabrzańskiego okręgu wy-
borczego w Reichstagu  i przedstawi-
ciel  średzko-wrzesińsko-śremskiego 
okręgu w Landtagu,   interesował się 
sprawami politycznymi ludności pol-
skiej, nad którymi debatowano w 
parlamentach Prus i Rzeszy. Wyrazem 
tego było już samo wstąpienie Kor-
fantego do Koła Polskiego, grupują-
cego posłów polskich, przez co akcen-
tował jedność Górnego Śląska z in-
nymi ziemiami polskimi znajdującymi 
się w granicach Rzeszy. 

Poruszenie wywołały już jego  
pierwsze wystąpienia parlamentarne, 
w których protestował  przeciwko 
pogardliwej dla Ślązaków koncepcji 
„Wasserpolaków”.  Starał się udo-
wodnić integralną więź Górnośląza-
ków z narodem polskim, uwypuklał  
ich prawa do rozwoju własnej kultury 
oraz  narodowej odrębności. 

Poglądy Korfantego w ciągu 
tych kilku lat były  zmienne, gdyby 
oceniać je tylko pod kątem jego sto-
sunku  do Centrum czy też obozu 
„Katolika". Definiowała  je ciągła 
chęć nawiązania współpracy, bowiem 
Korfanty widział coraz mniejsze szan-
se na to, aby utrzymać się w pozycji 
przywódcy samodzielnego ruchu 
politycznego. Musiał walczyć o swo-
ją  pozycję  - na skutek protestów 
Centrum unieważniono jego mandat 
poselski i rozpisano nowe wybory, 
które  przeprowadzono w październi-
ku  1905 r. Jednakże Korfanty zdobył 
bezapelacyjnie większość głosów 
pokonując duchownego, co było nie 
lada wyczynem. 

Na skutek pojawiających się 
rozbieżności, Korfanty  odszedł z 
redakcji „Górnoślązaka”, by założyć  
własne pismo „Polak”, a następnie 
został wydawcą i redaktorem  „Kurye-
ra Śląskiego” do roku 1910, kiedy to 
oba pisma przeszły na własność  Ad-
ama Napieralskiego - wydawcy „Gór-
noślązaka” -  zwanego „Królem pol-
skiej prasy na Śląsku”. 

Kapitulację - zbankrutowanego 
materialnie -  Korfantego,  łagodziło 
 oświadczenie obu przywódców, któ-
rzy deklarowali, że zdecydowali się 
na zawarcie sojuszu -  „dalsza walka 
byłaby zgubna dla ludu, gdyż naj-
ważniejszym zadaniem na przyszłość 

jest umacnianie jego podstaw na polu 
narodowym, społecznym i ekono-
micznym". Promotor, główny ideolog 
i organizator Narodowej Demokracji 
na Górnym Śląsku na tym etapie  ze-
rwał z tym ruchem. Efektem tego 
porozumienia  było - zbudowane   w 
oparciu o ideologię zjednoczonego 
obozu drobnomieszczańskiego - 
 Stronnictwo Polskie na Śląsku, 
które utworzono  z początkiem 1911 
roku,  łącząc w ten sposób  zwolenni-
ków Korfantego  i  Napieralskiego. 

Wraz z kapitulacją prasowo-
polityczną Korfanty znalazł się w 
odwrocie. Napieralski nie zamierzał 
traktować go jako równorzędnego 
partnera, a  jako jego pracodawca  
dyktował mu swoje  warunki. 

W życiu politycznym Korfanty 
 ponosił dalsze porażki, co uwidoczni-
ło się w wymuszonym zrzeczeniu się 
kandydowania w wyborach do Reich-
stagu  w 1912 roku. Wkrótce więc 
opuścił Górny Śląsk, znalazł się w 
Berlinie, gdzie objął zaoferowane mu 
przez Napieralskiego stanowisko 
kierownika agencji telegraficznej,   by 
później podjąć współpracę z różnymi 
pismami polskimi. W Berlinie też 
zastał go wybuch  I wojny światowej.  

I WOJNA ŚWIATOWA – 
NOWY ŁAD 

W początkach I wojny świato-
wej,  Korfanty - podobnie zresztą jak 
wielu innych polityków polskich - 
 orientował się na zwycięstwo szeroko 
rozumianych Niemiec, stąd też podjął 
współpracę   z tamtejszymi polityka-
mi,  publikując w prasie artykuły, 
które miały kształtować opinie społe-
czeństwa polskiego w duchu korzyst-
nym dla Rzeszy.  

W zamian za poparcie dla Nie-
miec, domagał się zniesienia ustawo-
dawstwa antypolskiego. Podjął też 
współpracę z Naczelnym Komitetem 
Narodowym, licząc na możliwość 
odbudowy w oparciu o państwa cen-
tralne niepodległej Polski,  wykrojo-
nej z terenów dawnego zaboru rosyj-
skiego. Wkrótce jednak porzucił 
orientację proniemiecką widząc, że 
początkowe sukcesy obozu niemiec-
kiego nie gwarantują Polsce jakich-
kolwiek korzyści. 

Kilkanaście lat później pi-
sał: „Polaków sobie przypomniano. 
Posłano i po mnie i ubolewano nad 
dotychczasową polityką antypolską, 
obiecywano poprawę i wskrzeszenie 
Polski w razie zwycięstwa. Łudzono 
nas i ja się łudziłem przez kilka mie-
sięcy wierząc niemieckim obietnicom. 
Gdy doszedłem do przekonania, że 
mnie łudzono i oszukiwano, listownie 
rządowi niemieckiemu zapowiedzia-
łem swe przejście do opozycji i potem 
publicznie z trybuny sejmowej otwar-
cie wyznałem, że byłem zbyt łatwo-
wierny, że łudziłem się, że pozwoliłem 
się oszukać. Komitetowi Narodowe-
mu w Krakowie, którego referentem 
byłem, doniosłem, że ufanie obietni-
com niemieckim jest szkodliwe, że 
przy pomocy Niemiec naród polski 
nigdy nie może spodziewać się odzy-
skania swej niepodległości i rozpo-
cząłem na terenie berlińskim walkę o 
odwieczne prawa narodu naszego 
(...)". 

Zmiana stanowiska politycznego 
pozwoliła Korfantemu odzyskać daw-
ne pozycje. Na tle skompromitowane-
go współpracą z Niemcami Napieral-
skiego, Korfanty jawił się jako jedyny 
polityk, który może skutecznie od-
działywać na masy polskiej ludności 
górnośląskiej. Na nowo zyskał mandat 
zaufania Narodowej Demokracji, 
stając się jednym z głównych jej 
przedstawicieli w zaborze pruskim. W 
czerwcu 1918 roku w wyborach uzu-
pełniających do parlamentu Rzeszy w 
okręgu gliwicko-lublinieckim zdobył 
mandat poselski. Z trybuny Reichsta-
gu Korfanty wystąpił z żądaniem 
przyłączenia do Polski wszystkich 
ziem zaboru pruskiego zamieszkałych 
przez ludność polską.  

25 października wygłosił słynną 
mowę w Reichstagu mówiąc:  „Żą-
damy polskich powiatów Górnego 
Śląska, Śląska Średniego - w tym ani 
jednego powiatu niemieckiego! Po-
znania, polskich Prus Zachodnich i 
polskich powiatów Prus Wschod-
nich". Oraz:  „Przypominam panom, 
że mąż, który przez poważną część 
narodu polskiego uważany jest za 
narodowego bohatera, przywódca 
legionów, Piłsudski, mąż któremu 
naród polski powierzył ministerstwo 
wojny, pomimo licznych wniosków i 
podań ze strony władz polskich ciągle 

Wojciech Korfanty – Polityk Pogranicza (2) 
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jeszcze przetrzymywany jest w twier-
dzy w Magdeburgu". 

W listopadzie 1918 roku Kor-
fanty powrócił do Poznania. Najbliż-
sze miesiące i lata w jego życiorysie 
stały pod znakiem wytężonej walki o 
powrót ziem zaboru pruskiego, naj-
pierw Wielkopolski, Pomorza, a póź-
niej Górnego Śląska w granice odra-
dzającej się Rzeczypospolitej. Rola, 
jaką odgrywał sprawiała, że  wyrósł 
na jednego z nielicznych  liderów  w 
ogólnopolskim życiu politycznym. 
Znalazło  to wyraz m.in. w tym, że na 
forum Sejmu Ustawodawczego RP 
pełnił funkcję  prezesa klubu parla-
mentarnego  Związku Ludowo-
Narodowego - niejednokrotnie -  w 
różnych kombinacjach politycznych, 
nie wyłączając niezgodnych z niedo-
skonałym, ówczesnym  prawem inter-
pretowanym nazbyt dowolnie,  jego 
zwolennicy polityczni widzieli go na 

najwyższych stanowiskach rządo-
wych. 

W Poznaniu Korfanty wszedł w 
skład Naczelnej Rady Ludowej 
(NRL), politycznej reprezentacji lud-
ności polskiej zamieszkałej  w całym 
zaborze pruskim. Był gorącym zwo-
lennikiem koncepcji  zjednoczenia 
zaboru pruskiego z Polską przy po-
mocy rozwiązania militarnego. Upa-
trywał w tym rolę generała Hallera i 
jego wojska przybyłego z Francji. 
Wkrótce wycofał się jednak z tego 
pomysłu. 

Dążenie do natychmiastowego 
odzyskania państwowości  spowodo-
wało w końcu grudnia 1918 r. samo-
rzutny wybuch Powstania Wielkopol-
skiego. Korfanty starał się przede 
wszystkim o wykorzystanie militar-
nych sukcesów powstania poprzez 
działania dyplomatyczne na forum 
międzynarodowym. Głównie zabiegał 

o francuskie poparcie, wykorzystując 
swoje dobre stosunki z tamtejszymi 
politykami. 

Tak więc z  chwilą wybuchu 
powstania, Korfanty okazał się zapo-
biegliwym ministrem wojny  utwo-
rzonego  rządu poznańskiego  i zręcz-
nym negocjatorem,  umiejętnie wyko-
rzystując  sukcesy powstańcze w 
kolejnych rokowaniach z Niemcami. 
To miało zaowocować także w nieod-
ległej już przyszłości.  Powstanie 
Wielkopolskie zakończyło się osta-
tecznie sukcesem ludności polskiej. 
Niemcy - nie bez nacisków Francji - 
musieli uznać obszar zajęty przez 
powstańców za tereny wyzwolone, co 
sankcjonował rozejm podpisany w 
Trewirze w lutym 1919 roku. 

c.d.n. 

Zbigniew Kula 

 

Orędzie z Fatimy 
*** 

Sto lat mija jak w Fatimie 
Matka Boża się objawiła 

I małym dzieciom, pastuszkom 
Odmawiać modlitwy zleciła  

Łucja, Hiacynta i Franek 
Choć dzieci to jeszcze małe 
W serce swym posiadały 

W Boga mocną wiarę 

Były to dzieci przez Boga wybrane 
Przez Anioła Pokoju przygotowane 

Gdy Matka Boża objawiła im się w chwale 
Zrozumiały, jak ważne jest Maryi przesłanie 

Zachęca Maryja do ciągłej modlitwy 
Żąda pokuty i umartwienia 

Mamy przepraszać Boga za grzechy 
By powstrzymać od kary dłoń Jej Syna 

Orędzie fatimskie nam przypomina 
By różaniec odmawiała każda rodzina 

Śpieszmy się kochać Bożego Syna 
Bo życie na ziemi szybko przemija 

Maryjo – obudź ludzi do silnej wiary 
By nikt nie doznał po śmierci kary 

Na paciorkach różańca Cię pozdrawiamy 
Matko Fatimska opiekuj się nami 

Teresa Turek 

 

Szepty lasu 
*** 

Sosna ze świerkiem toczą spór o to, 
kto ma igły bardziej zielone i szyszki zgrabniejsze. 

Swoje kłótnie odbywają w lesie, 
proszą leszczynę o rozstrzygnięcie sporu. 

Nie chcą stracić leśnych przyjaciół, 
zapraszają na przyjęcie na leśnej polanie. 

Pierwsze danie – świeże powietrze 
serwowane na liściach paproci. 

Potem deser jagodowy z sokiem malinowym, 
a na koniec poziomki 

ofiarowane przez skrzaty. 

Stefania Gierłowska 

Róża 
*** 

Róża piękna i powabna 
bardzo cierpi, 

gdy ostry kolec zadaje jej ból. 
Nie chce sprawiać cierpienia tym, 

którzy kochają jej piękno. 
Rozchyla swoje płatki 

i zaprasza do siebie zapachem, 
który pobudza nasze zmysły. 

Stefania Gierłowska 
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Mamy w życiu takie mo-
menty, chwile, miejsca, za 
którymi tęsknimy, wspomi-
namy, czasami nawet z pew-
nym wzruszeniem, pamięcią 
uciekamy do tamtych chwil. 
Są to, albo konkretne wyda-
rzenia, albo miejsca, w któ-
rych przeżyliśmy przepiękne 
chwile.  

Chcę podzielić się moimi wra-
żeniami z przeżytej wspólnie piel-
grzymki z przesympatyczną Grupą 
Pielgrzym, która odbyła się w dniach 
22-23.05.2017. Pielgrzymka trwała 
dwa dni, ale to, co działo się w ser-
cach naszych zostanie na całą wiecz-
ność. Pierwszym Kościołem jaki na-
wiedziliśmy to, odpustowy Kościół 
Świętej Anny, oraz Kościół Bożego 
Ciała i Świętego Norberta w Czarno-
wąsach. Pod wrażeniem byliśmy przy-
jęcia nas przez tamtejszego ks. Pro-
boszcza, który opowiedział nam kró-
ciutko historię powstawania Kościo-
łów, ale również udzielił błogosła-
wieństwa i kilka słów powiedział od 

siebie dla nas 

„Jak się w opiekę odda św. Józe-
fowi, to za wiele nie ma się, co mar-
twić…, największa klęska człowieka, 
to podejrzliwość…”. 

W Ligocie Książęcej nawiedzili-
śmy Sanktuarium Matki Boskiej Oty-
nijskiej, gdzie w głównym ołtarzu 
mieści się  Cudowny Obraz Matki 
Boskiej Wniebowziętej, który słynie z 
ogromnych łask i cudów. Obraz 
przedstawia Trójcę Świętą koronującą 
Maryję, natomiast artysta malarz, 
przed namalowaniem obrazu, nie jadł, 
ani nie pił przez trzy dni, tylko się 
modlił. Stamtąd pojechaliśmy do 
Twardogóry, gdzie odwiedziliśmy 
Sanktuarium Matki Boskiej Wspomo-
żenia Wiernych, znowu zostaliśmy 
bardzo ciepło przyjęci, jak również 
poznaliśmy historię powstawania 
Sanktuarium. Początek kultu Matki 
Bożej Wspomożycielki pojawił się już 
w XVI w. w Litanii loretańskiej, na-
tomiast następca św. Piotra, Papież 
Pius VII, ustanowił święto Wspomo-
żenia Wiernych. „Każdy z nas w trud-

nych momentach swo-
jego życia jest bezrad-
ny i zagubiony, po-
trzebujemy czyjegoś 
wsparcia, pomocy, 
rady, zwłaszcza w 
sferze ducha…, Mary-
jo Wspomożycielko 
Wiernych wstawiaj się 
za nami”. Ojciec 
Święty Franciszek. 

Następnym 
miejscem, w którym 
mogliśmy doświad-
czyć niesamowitych 
łask było, Sanktua-
rium Matki Boskiej 
Bolesnej Uzdrowienia 
Chorych  w Łozinie. 
W głównym ołtarzu 
znajduje się obraz 
Matki Bożej obejmu-
jącej Pana Jezusa, jak 
powiedział nam 
Ksiądz, żebyśmy 
zwrócili uwagę na 
spojrzenie Pana Jezu-
sa spod powiek. Pan 
Jezus spogląda na 
każdego z nas z miło-
ścią i troską o nas. 
„Ujrzałem cię, dziec-

ko, światło moich oczu…, Witaj, w 
zdrowiu przybywająca córko, niech 
będzie błogosławiony twój Bóg, który 
przyprowadził cię do nas”. (Tb 11; 
13, 17). Z  Łoziny pojechaliśmy do 
Trzebnicy, Sanktuarium Jadwigi Ślą-
skiej, gdzie mieliśmy Mszę Świętą 
wieczorną i poranną w naszej intencji 
jak również naszych Kapłanów i na-
szej Parafii Najśw. Serca Pana Jezusa. 
„Święta Jadwiga żyła pod urokiem św. 
Bernarda z Clairvaux. Podobnie jak 
on była rozkochana w lekturze Pisma 
Świętego, w rozpamiętywaniu Męki 
Pańskiej i rozszerzaniu kultu Matki 
Bożej”. Ks. Antoni Kiełbasa SDS. 

W Trzebnicy mieliśmy obiado-
kolację i nocleg, przy kolacji mogli-
śmy się bardziej poznać, ja mogłam 
poznać niesamowitych ludzi, których 
znałam z Kościoła, mogliśmy wymie-
nić się różnymi pobożnymi wraże-
niami. Po spędzonych mile chwilach 
udaliśmy się do swoich zajęć, niektó-
rzy, żeby odpocząć, a inni udali się na 
spacery, szczególnie urocze jak zaw-
sze małżeństwa. Za Domem Piel-
grzyma jest miejsce przeznaczone do 
spacerów, którymi spacerowała rów-
nież św. Jadwiga, przy uliczkach 
znajdują się kamienne tablice, na 
których umieszczone są myśli, które 
towarzyszyły Świętej w Jej życiu. 
„Wlałeś w moje serce więcej radości 
niż w czasie obfitego zbioru pszenicy i 
młodego wina”. Ps 4, 8. „Niech żyje 
Jezus zawsze w sercu mym, na zaw-
sze…”. Skarbiec Modlitw i Pieśni, str. 
565.  

Sobótka i Sanktuarium Naj-
świętszej Maryi Panny Matki Nowej 
Ewangelizacji, w głównym ołtarzu 
znajduje się Obraz Matki Nowej 
Ewangelizacji. Dowiedzieliśmy się, że 
małżeństwa, które tam prosiły o po-
trzebne dla siebie łaski zostały hojnie 
obdarowane, św. Anna Samotrzecia 
jest patronką małżeństw. Jak również 
jest patronką decyzji, pomoże zdecy-
dować, dobrze wybrać. Następnie 
udaliśmy się do Ślęży i Sulistrowi-
czek, najpierw mieliśmy możliwość 
poznania Sanktuarium Matki Boskiej 
Dobrej Rady, gdzie ks. dr Ryszard 
Staszak opowiedział nam historię 
budowy Kościoła i z jakimi trudno-
ściami musiał się zmierzyć. Zobaczy-
liśmy ołtarz, który przedstawiał drze-
wo genealogiczne, a konkretnie drze-
wo Jessego, którego pnie wskazują na 
przodków Jezusa i Maryi. Przepiękne 

TĘSKNOTA … 

 
Grupa Pielgrzym przed kościołem w Sulistrowiczkach  
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wykonanie, niesamowita inspiracja i 
pomysł, na samym wierzchołku tego 
drzewa Maryja. 

Kościół Nawiedzenia Najświęt-
szej Maryi Panny znajduje się na 
samym szczycie Góry Ślęży, gdzie 
można podjechać samochodem tere-
nowym, ale również można iść pieszo 
dość spory kawałek drogi. Część z nas 
jechała, a część pielgrzymowała pie-
szo, co jeszcze podniosło sympatycz-
ny klimat. Tam znowu poznaliśmy 
historię jak powstawał Kościół, moż-
na było zakupić drobne pamiątki, 

otrzymaliśmy błogosławieństwo na 
drogę powrotną.  

Ktoś kiedyś powiedział, że cu-
dze chwalicie, a swojego nie znacie, 
trzeba naprawdę poznać niesamowite 
miejsca, w których można odnaleźć i 
zobaczyć ogromne działanie Pana 
Boga, co potrafi zrobić dla człowieka. 
„Pan Jezus jest Bogiem zazdrosnym, 
chce posiadać całe nasze serca. W 
duszy Jemu całkowicie oddanej potra-
fi cuda zdziałać”. bł. s. Sancja Szym-
kowiak. 

Pielgrzymka trwała tylko dwa 
dni, ale pewnie każdy z nas był pod 

ogromnym wrażeniem miejsc i po-
czucia obecności Pana Boga w sercu. 
Chciałam podziękować Panu Bogu za 
to, że jestem w najlepszym miejscu 
mojego życia, podziękować za ciepłe 
przyjęcie mnie zaraz na początku 
naszego pielgrzymowania. Naprawdę 
chciejmy nadal pielęgnować nasze 
poczucie przynależności do Kościoła, 
ponieważ jak dla innych może się 
wydawać coś tak bardzo zwyczajne i 
oczywiste, to jednak nie wszyscy 
mamy tę piękną możliwość łaski. 

Jola                                                                        

Kontynuujemy opowieść 
o proboszczach boguszo-
wickich od zarania dziejów. 
Pierwszy znany z imienia 
proboszcz nosił imię – Miko-
łaj.  

Jest wspomniany 9 lutego 1466 
r. przy rozprawie  przed księciem 
raciborskim i opawskim Wacławem o 
prawo do dziesięciny z kościoła gola-
sowickiego. Do tej dziesięciny rościła 
sobie prawo szlachta z Pielgrzymowic 
i szlachcic Judasz z Golasowic. Ten 
sam Piotr Judasz, który w owym cza-
sie był właścicielem części Boguszo-
wic i Świerklan Górnych. Do dziś las 
na granicy tych miejscowości nazywa 
się Judasz. Na wspomnianej powyżej 
rozprawie proboszcz Mikołaj wystę-
pował jako ławnik stanu duchownego. 
Stąd wniosek, że ówczesny proboszcz 
oprócz pracy duszpasterskiej pełnił 
również rolę rozjemcy. 

Od przeszło stu lat Śląsk był pod 
panowaniem czeskim. Książęta śląscy 
z własnej woli poddali się Czechom, 
licząc na ich pomoc w razie napadów 
rabusiów na wsie, zamki rycerskie i 
książęce. Ich częste napady były wte-
dy wielką plagą. Zdarzało się i tak, że 
sami książęta ze swą drużyną napadali 
na ludzi im niewygodnych. Książę 
raciborski Jan II, noszący dwa przy-
domki - Żelazny i Kat, kazał w 1390 
roku utopić w Ławczoku księdza 
Macieja z Krzyżowic i księdza Kon-
rada z Żor, bo piętnowali jego niego-
dziwe zachowanie. Swoim postępo-
waniem złamał  nakaz Soboru Late-
rańskiego z roku 1139 r., że w koście-
le i na cmentarzu za cenę ekskomuni-
ki każdy ma się czuć bezpiecznie. 

Król polski Kazimierz Wielki nie 
mógł się pogodzić z faktem, że ziemią 
śląską, gdzie ludzie mówią po polsku, 
bo kiedyś należeli do Polski, rządzą 
Czesi. Zebrał więc w roku 1345 liczne 
wojska, by odbić Śląsk od Czech, ale 
niestety to mu się nie udało, a tutejsze 
strony w wyniku tych działań ponio-
sły ogromne straty w ludziach i mie-
niu. 

Proboszcz boguszowicki Miko-
łaj swoją posługę kapłańską pełnił w 
kościele wybudowanym około roku 
1400, a opisanym w dokumentach 
kościelnych w latach 1652 i 1679. W 
1688 ten przybytek znajdował się w 
kiepskim stanie, miał zmurszałe fun-
damenty. Żywot drewnianych ko-
ściółków trwał przeciętnie około 300 
lat. Wspomniany kościół był zatem 
już drugim kościołem boguszowic-
kim, a w czasach przebywania w 
parafii ks. Mikołaja kościołem no-
wym. Poprzedni kościół jest wspo-
mniany w 1335 r. wśród kościołów 
dekanatu żorskiego diecezji wrocław-
skiej jako jeden z tych, które zalegały 
od 6 lat z płaceniem dziesięciny, war-
tości co dziesiątego snopa z pola 
chłopskiego. Nie trudno się domyślić 
przyczyny. Chłopi ciężko pracowali 
na swym polu, pogoda nie zawsze  
sprzyjała uprawom i zbiory bywały 
liche. Ledwo starczyły na wyżywienie 
rodziny. Rozległość parafii nie sprzy-
jała kontaktom kapłana z parafianami, 
co też mogło być przyczyną zaległo-
ści. Rola proboszcza ściągającego  
obowiązkowe świadczenia, jednak 
konieczne dla utrzymania Kościoła, 
utrudniała jego pracę duszpasterską. 
Wiedzieli to zwierzchnicy Kościoła 
już w 1179 r. i uchwalili, by nie na-

kładać na wiernych nowych podat-
ków. Jednak w 1447 r. parafia bogu-
szowicka zapłaciła archidiakonowi 
opolskiemu, dr. Mikołajowi Wolffo-
wi, 6 gr. Świętopietrza. Inne parafie z 
dekanatu żorskiego płaciły prawie tyle 
samo. Tu trzeba dodać, że ówczesne 
grosze miały wielką wartość. 

A jak wyglądała posługa kapłań-
ska w kościele? Do głównych obo-
wiązków księdza należało udzielanie 
sakramentu chrztu dzieciom. Świad-
czy o tym chrzcielnica umieszczona 
na środku kościoła. Zalecano, by ten 
akt dokonał się do trzech dni po uro-
dzeniu dziecka. Ksiądz musiał być 
stale w pogotowiu, by móc udzielić  
chrztu dzieciom z tak rozległej parafii. 
Wtedy jeszcze nie znano zegara. Kie-
rowano się głównie wysokością słoń-
ca, a czas odprawiania Mszy św. 
oznajmiał dzwon z dzwonnicy przy 
kościele. Ogłaszał też swoim dzwo-
nieniem czas na modlitwę Anioł Pań-
ski w południe i wieczorem. W słu-
chaniu głosu dzwonów były uprzywi-
lejowane Boguszowice, bo do innych 
wiosek nie docierał, choć w sprzyjają-
cym czasie mógł być słyszalny w 
Kłokocinie i Gotartowicach. W nie-
dziele i święta ksiądz odprawiał tylko 
jedną Mszę św., ale robił to bardzo 
długo, bo obowiązywały inne niż dziś 
ceremonie oraz błogosławieństwo 
eucharystyczne na końcu  Mszy. Ce-
remonie poza Ewangelią i kazaniem 
odbywały się w języku łacińskim, a 
kapłan stał przy ołtarzu tyłem do 
wiernych. Odwracał  się do nich ze 
słowami „Pan z wami” – naturalnie po 
łacinie, a wierni odpowiadali też po 
łacinie „I z duchem Twoim” . Najstar-
si parafianie będą jeszcze pamiętali 

Ksiądz Mikołaj – pierwszy znany proboszcz boguszowicki 
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słowa – Dominus vobiscum. Et cum 
spiritu tuo.   

Ksiądz przygotowywał też dzie-
ci do spowiedzi i przyjęcia Komunii 
św., a w czasie wielkanocnym spo-
wiadał wszystkich parafian. Spowia-
dał w ławce z braku konfesjonału. Za 
nieprzystąpienie do tego sakramentu 
grożono nawet ekskomuniką – wyklu-
czeniem z kościoła, co w owym czasie 
pociągało za sobą ogromne skutki z 
niepogrzebaniem zmarłego na cmen-
tarzu włącznie. 

Trzecim obowiązkiem kapłana 
w parafii było udzielanie sakramentu 
chorych na wezwanie kogoś z rodzi-
ny. Wezwany do chorego poza Bogu-
szowicami udawał się z Przenajświęt-
szym na koniu, jak ksiądz z historycz-
nego zdarzenia w Jankowicach, kiedy 
uciekając na koniu przed husytami 
skrył hostię przeznaczoną dla chorego 
w dziupli, sam ponosząc śmierć. O ile 

ksiądz zastał chorego przytomnego, to 
go wyspowiadał i udzielił komunii 
św. oraz namaścił go olejami święty-
mi. Ale jeżeli ksiądz nie zdołał nawią-
zać kontaktu z chorym, to wiatyk i 
namaszczenie miał i ma nadal moc 
odpuszczenia grzechów. W tamtych 
czasach wzywano kapłana do chorego 
tylko wtedy, gdy znalazł się w nie-
bezpieczeństwie śmierci, a komunia 
św. była wiatykiem, czyli zaopatrze-
niem na drogę do wieczności. 

Obowiązków proboszcz bogu-
szowicki miał jeszcze więcej, bo do 
parafii została dołączona wioska Fol-
warki. Prawdopodobnie folwark, od 
którego nazwę wzięła wieś, wybudo-
wano na terenie Żor, ale gdy na po-
czątku XV w. z folwarku powstała 
wioska, dołączono ją do parafii wiej-
skiej, jaką stanowiła najbliższa parafia 
boguszowicka. Parafia miejska rządzi-
ła się wówczas innymi prawami. 

Ks. Mikołaj duszpasterzował w 
czasach niebezpiecznych. Ludzie nie 
ochłonęli jeszcze po napadach husyc-
kich, gdy w 1473 roku w okolicy 
znowu pojawili się wojownicy. Król 
węgierski Maciej nakazał kilku ksią-
żętom, w tym  Przemkowi z Cieszyna 
i Janowi z Raciborza, by pojmali 
księcia rybnickiego Wacława ze sta-
rego zamku rybnickiego. Ks. Wacław 
sprzyjał  Polsce, co nie podobało się 
królowi węgierskiemu. Rybnik przez 
trzy miesiące był oblegany, zanim 
księcia zdołano pojmać. Chciano 
zdobyć też Żory, ale te otoczone mu-
rami obronnymi dzielnie się broniły. 
Całe zajście skończyło się rokowa-
niami w dniu 22 kwietnia 1473 r. 
gdzieś w pobliżu Boguszowic, ale 
pokój zawarto dopiero 6 czerwca. Od 
1474 aż do 1490 r. Śląsk znajdował 
się pod panowaniem Węgier. 

Helena Białecka 

W sobotę 10 czerwca 
2017 r. na terenie naszej pa-
rafii odbył się Dzień Wspól-
noty Ruchu Światło - Życie.  

Rozpoczęliśmy go o godz. 14.oo 
modlitwą, podczas której mogliśmy 
też się wyspowiadać. O godz. 15.oo 
rozpoczęła się Eucharystia, czyli naj-
ważniejszy punkt naszego spotkania. 
Przewodniczył jej ks. moderator Woj-
ciech Winkler. Po Mszy udaliśmy się 
wspólnie do naszego Domu Parafial-
nego. Tam zasiedliśmy do stołu je-
dząc pyszne kiełbaski. Odbyła się 
zabawa dla naszych gości. Był to 
wspólny taniec. Wszyscy poszli do 
domu z uśmiechem na twarzy. 

ZAKOŃCZENIE ROKU 
FORMACYJNEGO 

W piątek 23 czerwca 2017 r. 
odbyła się Agapa w naszej wspólno-
cie. Chcieliśmy wspólnie przy jednym 
stole zakończyć ten rok formacyjny. 
Owocem tego roku maja być rekolek-
cje, na które z naszej parafii wybiera 
się 6 osób. Podziękowaliśmy ks. To-
maszowi za 2 lata, podczas których 
opiekował się nami. Mamy nadzieję, 
że po wakacjach wszyscy zobaczymy 
się cali i zdrowi. 

Karol Skura 
 
 

 

 

 

Znak zapytania 
*** 

Życie toczy się jak fortuna, 

a my u jego schyłku 

coraz częściej oglądamy się  

za siebie i pytamy: 

- Gdzie podziała się młodość, 

a z nią radość życia, 

która była z nami na co dzień? 

Staje przed nami, jak żywy 

znak zapytania, 

któremu ciąży ten bagaż  

życiowych doznań  

i czuwanie, by nie doszedł  

do głosu krzyk 

naszych zmartwień. 

Liczymy zyski i straty, 

Kładąc na szali życia nadzieję, 

że wiary było więcej  

niż zwątpienia. 

Stefania Gierłowska 
 
 
 
 

Dzień Wspólnoty Ruchu Światło - Życie 

 
Wspólna zabawa w ramach Dekanalnego Dnia Wspólnoty Oazy  
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Urodziny Księdza Proboszcza 

*** 
Trzeci sierpień – data znana 

Przez parafian niezapomniana 
To kolejne urodziny Proboszcza naszego 

Parafianie życzą „Wszystkiego najlepszego”. 
 

Księże Proboszczu, niech Cię otula 
Miłość Boga i dobroć ludzi 
Kolejne lata niech zaś niosą 

Radość z kapłańskiej posługi. 
 

W naszej parafii masz pracy wiele 
Dbasz o piękno w naszym kościele 

Przekazujesz prawdę Chrystusowej wiary 
Ludziom i Bogu Jesteś oddany. 

 

Niech Boski Kielich doda Ci siły 
Modlitwa w smutku doradzi 

A biała Hostia przez całe życie 
Do serca Boga prowadzi. 

 

Z darem modlitwy – życzenia składają 
wdzięczni parafianie 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
2 sierpnia swoje kolejne urodziny w naszej 

parafii będzie obchodził ks. Krzysztof Mikiciuk, zaś 
3 sierpnia przypadają urodziny ks. proboszcza 
Krzysztofa Błotko. 
 

Z tej okazji składamy naszym kapłanom  
serdeczne życzenia Bożego błogosławieństwa  

i opieki, zdrowia oraz wielu powodów do radości. 
Niech Najświętsze Serce Jezusa zlewa na nich  

nieustannie zdroje wszelkich Łask,  
potrzebnych w dalszej posłudze kapłańskiej. 

 
Ks. proboszcz Krzysztof Błotko urodził się  

3 sierpnia 1958 r. w Kosztowach. Święcenia kapłańskie 
przyjął w dniu 27.03.1986 r. Jest magistrem teologii.  
Od 27 lipca 2003 r. jest proboszczem naszej parafii. 

Msza św. urodzinowa w intencji Solenizanta 
sprawowana będzie w czwartek 3 sierpnia o godz. 
17.oo. 
 

Ks. Krzysztof Mikiciuk urodził się 2 sierpnia 1968 
r. w Czerwionce-Leszczynach. Święcenia kapłańskie 
przyjął w dniu 06.07.1995 r. Jest magistrem teologii.  
Od września 2013 r. jest wikariuszem naszej parafii. 

Msza św. urodzinowa w intencji Solenizanta 
sprawowana będzie w środę 2 sierpnia o godz. 
17.oo. 
 

Zapraszamy do modlitwy w Ich intencji. 

 
Ważnym składnikiem naszej hi-

storii jest pamięć o przeszłości, dzie-
jach i losach wielu pokoleń. Dlatego 
jej pielęgnowanie jest naszym obo-
wiązkiem i koniecznością. Z takim 
przesłaniem w Przedszkolu nr 22 w 
Rybniku Gortatowicach odbył się II 
Międzyprzedszkolny Konkurs Pio-
senki Patriotycznej „O Ojczyźnie 
przedszkolak pamięta, na co dzień 
nie tylko od  święta”. Jego pomysło-
dawczynią jest Dyrektor Przedszkola 
pani Krystyna Merta. Celem konkursu 
było wspieranie wychowania patrio-
tycznego dzieci poprzez formy ak-
tywności artystycznej, kultywowanie 
pamięci o wydarzeniach, które zmie-
niły losy naszej Ojczyzny oraz popu-
laryzacja pieśni patriotycznych. Pod-
czas konkursu wykonanych zostało 10 

utworów, które były ocenione przez 
jury w składzie: Dyrektor Przedszkola 
nr 22 pani Krystyna Merta, Wicedy-
rektor Zespołu Szkolno Przedszkolne-
go nr 6 pani Lucyna Kwiatoń –Skura 
oraz Członek Za-
rządu OSP Gorta-
towice, Członek 
Rady Dzielnicy 
Gortatowice Pani 
Izabela Tkocz. 
Swoją obecnością 
zaszczycili nas 
również: Przewod-
niczący Rady Mia-
sta pan Jan Mura, 
Przewodnicząca 
Zarządu Rady 
Dzielnicy Gortato-
wice pani Urszula 

Stajer, Pani Agnieszka Serwatka – 
Lipka oraz Przedstawiciele Rady 
Rodziców Przedszkola nr 22. Po za-
kończonych obradach jury stwierdzi-
ło, że wszyscy artyści zaprezentowali 

Urodziny kapłanów 

„O Ojczyźnie przedszkolak pamięta na co dzień, nie 
tylko od święta!” 

 
Występy przedszkolaków w ramach Konkursu  
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wysoki poziom artystyczny i miało 
nie lada problem z wytypowaniem 
tych najlepszych! Międzyprzedszkol-
ny Konkurs Piosenki Patriotycznej 

stał się dumą i tradycją naszego 
przedszkola i wpisuje się już na stałe 
w kalendarz najważniejszych uroczy-
stości o charakterze patriotycznym w 

naszej placówce. 
Joanna Kulska 

Agnieszka Nędza 

 
Jedziemy na wakacje, do 

lasu, nad wodę. Prosimy cie-
bie, słonko o piękną pogo-
dę... 23 czerwca zakończyli-
śmy rok szkolny 2016/2017 i 
powitaliśmy wyczekiwane 
przez wszystkie dzieci 
WAKACJE! 

Zanim jednak pożegnaliśmy się i 
opuściliśmy przedszkolne mury, in-
tensywnie pracowaliśmy przez całe 
dwa miesiące. 22 kwietnia obchodzo-
ny jest Dzień Ziemi. Dla dzieci los 
naszej planety jest bardzo ważny. We 
wszystkich grupach, przez cały ty-
dzień, rozmawiamy na tematy proeko-
logiczne m. in. o zanieczyszczeniu 
powietrza, oszczędzaniu energii i 
wody, segregacji śmieci oraz o dzia-
łaniach podejmowanych przez czło-
wieka dla ratowania Ziemi. W ponie-
działek 24 kwietnia zebraliśmy się w 
ogrodzie przedszkolnym ubrani w 
kolory Ziemi, zaśpiewaliśmy piosenkę 
„Ziemia, zielona wyspa” i zrobiliśmy 
wspólne zdjęcie, tworząc kształt na-
szej planety.  

28 kwietnia drużyna sportow-
ców naszego przedszkola reprezento-
wała nasze przedszkole podczas 
Przedszkolnej Olimpiady Sportowej, 
która w tym roku odbyła się w Hali 
Widowiskowo-Sportowej w Rybniku- 
Boguszowicach. Po długich i ciężkich 

zmaganiach sportowych dzieci z grup 
5-latków: Weseli przedszkolacy i 
Słoneczka wywalczyli 4 miejsce po-
konując 12 innych placówek. Jeste-
śmy dumni z naszych Olimpijczyków.  

Maj jest idealnym miesiącem 
na... PODRÓŻOWANIE! Grupy 
Słoneczka i Weseli Przedszkolacy 
wybrali się do Palmiarni w Gliwicach. 
Dzieci poznały wiele przeróżnych 
gatunków roślin użytkowych, tropi-
kalnych, historycznych i sukulentów 
oraz zwiedziły pawilony akwary-
styczne, gdzie można zobaczyć ryby 
zamieszkujące tereny od Amazonii po 
Azję Południowo-Wschodnią. W 
połowie maja wszystkie grupy poje-
chały do Wioski Indiańskiej w Twor-
kowie. Przedszkolaki miały okazję 
zwiedzić wioskę, wysłuchać historii  
o dawnym życiu plemion indiańskich 
i poznać ich kulturę, nakarmić zwie-
rzęta, postrzelać z łuku i pokonać 
indiański tor przeszkód.  

Drugi tydzień maja był w na-
szym przedszkolu Tygodniem Bez-
piecznego Przedszkolaka. Na zaję-
ciach omawialiśmy tematykę związa-
ną z bezpieczeństwem w różnych 
sytuacjach zagrożenia, które mogą nas 
spotkać każdego dnia. Gościliśmy 
również przedstawicieli służb ratun-
kowych i służb lokalnych do niesienia 
pomocy ludziom. Wizytę złożyli 
przedstawiciele rybnickiej Straży 
Miejskiej, którzy przypomnieli dzie-

ciom zasady ruchu drogowego, stra-
żacy Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Boguszowicach oraz ratownicy me-
dycznie, którzy przeprowadzili ćwi-
czenia z udzielania pierwszej pomocy. 

26 maja na terenie boiska Szko-
ły Podstawowej nr 16 odbył się Fe-
styn Rodzinny Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego nr 6. Gwiazdami 
estrady byli nie, kto inni, jak ucznio-
wie i wychowankowie Zespołu. Był 
śpiew, taniec, gra na instrumencie, a 
nawet pokaz sztuczek magicznych. 
Przedszkolaki ze wszystkich grup 
przygotowały program artystyczny, 
który zachwycił widzów. Dla dzieci 
przygotowano wiele atrakcji, m. in. 
dmuchane zamki, trampoliny, foto-
budkę, słodkości i orzeźwiające lody.  

1 czerwca, tej daty nie trzeba 
dzieciom przypominać. Tegoroczny 
Dzień Dziecka spędziliśmy na wspól-
nej zabawie w ogrodzie przedszkol-
nym. Dzieci zjeżdżały z dmuchanej 
zjeżdżalni, skakały na trampolinie, 
brały udział w potyczkach na torze 
przeszkód, mini podchodach, następ-
nie zjadły domowe hot-dogi przygo-
towane przez panie kucharki, a na 
koniec wybrali się na lody włoskie. 
Szkoda, że następny taki dzień dopie-
ro za rok! 

3 czerwca na terenie Ogrodu 
Farskiego odbył się festyn dzielnico-
wy. Gościliśmy na tym wydarzeniu z 
naszą „Słodką budką”, gdzie można 
było kupić pyszne pączki, babeczki, 
ciasteczka, desery i wiele innych oraz 
cukierki niespodzianki. Dziękujemy 
wszystkim, którym smakowały nasze 
wypieki! 

6 czerwca pojechaliśmy do Do-
mu Kultury w Boguszowicach na 
zajęcia filmowe. Na początku dowie-
dzieliśmy się kilku ciekawych infor-
macji na temat powstawania filmów  
i animacji oraz oglądaliśmy fragmenty 
starej taśmy filmowej. Potem uczest-
niczyliśmy w projekcji krótkometra-
żowych filmów animowanych dla 
dzieci z różnych krajów m.in. Rosji, 
Francji i Hiszpanii. 

Zakończenie roku szkolnego w Przedszkolu nr 18 

 
Wizyta ratowników medycznych w Przedszkolu nr 18  
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13 czerwca odwiedził nas Teatr 
„Bajkowe Skarbki Śląska”, który 
przygotował nam przedstawienie pt. 
„W gospodarstwie cioci Wandy”. 
Podczas teatrzyku aktorzy przybliżyli 
dzieciom kulturę oraz tradycje regio-
nu Śląskiego. Przedstawienie było 
zarówno w języku literackim, jak 
również w gwarze śląskiej. 

Koniec roku szkolnego wiąże się 
z organizowanymi w przedszkolu, 
tradycyjnymi Dniami Rodzinki. Jest 
to szczególny dzień, który w wielu 

grupach połączony jest również  
z obchodami uroczystego ukończenia 
przedszkola przez najstarszych przed-
szkolaków. Występy artystyczne, 
zawody sportowe, ogniska i pikniki na 
świeżym powietrzu, a przy tym dobra 
zabawa z ukochanymi rodzicami - to 
jest to, co dzieci uwielbiają.  

Wakacje, to czas bliskich i da-
lekich podróży, wspaniałych przy-
gód w gronie rodziny i przyjaciół. 
Czas relaksu, odpoczynku, beztro-
skich zabaw. W imieniu Dyrekcji, 

Grona Pedagogicznego, Personelu i 
Rady Rodziców, życzymy wszyst-
kim dzieciom i ich rodzinom udane-
go wypoczynku, słońca każdego 
dnia oraz bezpiecznych powrotów. 
Dziękujemy za wspólnie spędzony, 
pracowity rok szkolny. Czekamy na 
Was we wrześniu! 

 

Anna Kukla-Fojt 

W dawnych czasach za-
możni rodzice oddawali swo-
je dzieci na wyszkolenie, czy 
to do przysposobienia do 
określonego zawodu, czy to 
na studia, czy to do semina-
rium. Oczywiście w zależno-
ści od swoich potrzeb finan-
sowych bo przecież za naukę 
trzeba było płacić.  

Nauka kształciła swoją drogą ale 
trzeba było też znać życie praktycz-
nie. I tego przeważnie uczyli rodzice i 
dziadkowie, kiedy owy szkolorz spę-
dzał wakacje w domu. Oto przygoda 
jednego synka, który został oddany do 
seminarium, a więc uczył się za księ-
dza.  

Podczas pobytu na wakacjach 
starzik oprowadzoł tego młodego 
kleryka po gospodarstwie, przekazu-
jąc mu wiadomości od strony prak-
tycznej. Przechodząc koło stodoły 
pyto się go co to jest. Kleryk odpo-

wiado, że stodoła, ale starzik mu go-
do, że to jest radość, bo w niej jest 
zboże, a zboże to chleb, a człowiek 
mający chleb jest zadowolony i rado-
sny. Niedaleko za stodołą był staw i 
starzik pyta kleryka co w nim jest. 
Oczywiście, że woda pada odpo-
wiedź. To jest czystość, bo dzięki niej 
możemy się myć i kąpać i być czyści. 
Na słońcu wygrzewał się kot, o które-
go znowu pyto starzik. To kot odpo-
wiada kleryk, na co starzik mu godo, 
że to jest drapidło, bo mo takie pazury 
którymi może podrapać. A w domu w 
piecyku palił się ogień, o którym 
starzik powiedział, że to jest zapal-
czywość, bo żeby zapłonął to trzeba 
go zapalić.  

No i tak młody kleryk dowie-
dział się i zapamiętał, że woda to 
czystość, kot to drapidło, stodoła to 
radość, a ogień to zapalczywość. Pod 
wieczór koło ogniska grzał się kot i 
był tam też nasz kleryk. A z ogniska 
iskra ognia wpadła na kota i zapaliła 
mu futro. Kot zaczął uciekać, a że w 

pobliżu była stodoła to wlecioł prosto 
do niej. Pożar był pewny! Kleryk to 
widząc pobiegł do starzika i woło do 
niego - starziku! starziku! drapidło z 
zapalczywością wskoczyło do radości, 
jak nie bydzie czystości to nic po 
naszej radości...No i tak praktycznie i 
do rymu młody kleryk powiadomił o 
pożarze, który udało się szybko ugasić 
- oczywiście dzięki czystości! 

 alf. 

W listopadzie 1926 r. w Białym Domu na 
ręce prezydenta USA Calvina Coolidge'a pol-
ska delegacja przekazała, pięknie oprawione 
w 111 tomów, życzenia dla Amerykanów z 
okazji 150. rocznicy podpisania Deklaracji 
Niepodległości. W ubiegłym roku minęło 90 lat 
od tego wydarzenia, kiedy to około 5,5 mln 
mieszkańców II Rzeczypospolitej podpisało 
się pod tymi życzeniami.  

Wśród osób, które podpisały się pod życzeniami, byli 
przedstawicieli najwyższych władz państwowych, przed-

stawiciele wojska, biznesu, wyższych uczelni (Uniwersytetu 
Jagiellońskiego – tom 3, Akademii Górniczej w Krakowie – 
tom 4, Państwowego Instytutu Dentystycznego w Warsza-
wie – tom 5). Ogromną większość stanowią jednak podpisy 
uczniów polskich szkół, od najbardziej prestiżowych war-
szawskich liceów po nikomu nieznane szkoły wiejskie. 
Wśród nich są również szkoły należące do ówczesnej parafii 
boguszowickiej: w Boguszowicach (tom 11 str. 35-36), w 
Gotartowicach (tom 71 str. 189-192), w Rowniu (tom 71 
str. 195-196), w Roju (tom 71 str. 159-160) czy w Kłokoci-
nie (tom 71 str. 173-174). Złożone podpisy nie są tylko 
życzeniami dla Amerykanów z okazji rocznicy niepodległo-
ści, ale również są wyrazem wdzięczności za pomoc jaką 

Z małym przymrużeniem oka.       A starziki rozprawiali... 
   o drapidle, czystości i radości a także zapalczywości. 

Hołd Stanom Zjednoczonym Ameryki 
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Waszyngton udzielił nam po odzyskaniu niepodległości w 
1918 roku. Do Polski szerokim strumieniem płynęły wów-
czas: żywość, leki, zwierzęta hodowlane. W przeliczeniu na 
dzisiejsze, byłoby to około 4 mld dolarów. Polski naród miał 
być za co wdzięczny i tą wdzięczność okazał w taki bardzo 
oryginalny sposób, czyli zrobieniem jednej wielkiej laurki. 
Tę laurkę podpisała prawie 1/5 całego narodu. Operacja 
trwała 8 miesięcy. Biorąc pod uwagę ówczesne realia, gdzie 
nie było komputerów, Internetu ani faksów, jest to niesa-
mowite przedsięwzięcie.  

Zbiór ten przechowywany jest w Bibliotece Kongresu 
USA. Jest to ogromna skarbnica wiedzy o przedwojennej 
Polsce, a zwłaszcza o jej systemie szkolnictwa, w którym 
funkcjonują również szkoły niemieckie, ukraińskie, żydow-
skie. Na wstępie zbioru w tomie 1. czytamy (zachowano 
oryginalną pisownię): 

NARÓD POLSKI DO NARODU 
AMERYKAŃSKIEGO 

W 150-TĄ ROCZNICĘ NIEPODLEGŁOŚCI 
STANÓW ZJEDNOCZONYCH. 

Naród Polski przesyła obywatelom Wielkiej Unji Ame-
rykańskiej braterskie pozdrowienie wraz z zapewnie-
niem najgłębszego podziwu dla stworzonych przez 
Was instytucji, w których wolność, równość i sprawie-
dliwość znalazły swój najwyższy wyraz, stając się 
gwiazdą przewodnią dla wszystkich nowoczesnych 
demokracji. 

Święto Wasze, szlachetni Amerykanie, nie jest tylko 
Waszem świętem. 

Znajduje ono gorący odzew w całym świecie a szcze-
gólnie w naszej ojczyźnie, Polsce, która dumna jest z 
tego, że w wielkiej godzinie Waszych dziejów u boku 
Jerzego Washingtona stali pod chorągwią wolności 
także bohaterowie naszych walk o wolność Tadeusz 
Kościuszko i Kazimierz Pułaski. 

Wspólnie przelana krew połączyła nas na zawsze wę-
złami jednych i tych samych uczuć dla jednego i tego 
samego ideału wolnego człowieka i wolnego narodu. 

Węzły te umocniło uczestnictwo Wasze w wielkiej woj-
nie 1914-18r. uwieńczonej wspaniałem zwycięstwem 
prawdy i sprawiedliwości nad uciskiem i bezprawiem, 

dzięki czemu Polska powróciła po latach niewoli do 
grona wolnych narodów świata. 

W dalszym ciągu związał nas z Wami sławny udział 
lotników amerykańskich z Eskadry Kościuszki w na-
szej wojnie z wrogami bolszewickimi w r. 1920. 

Zachowując w swem zbiorowem sercu wdzięczność 
wiekopomną nie tylko za Waszą ofiarę krwi, lecz i za 
podawaną przez Was w imię ludzkości pomoc wszela-
kiemu w Polsce podczas wojny cierpieniu – a nadew-
szystko za ratowanie od głodu i chorób dzieci – w dniu 
Waszego Święta Narodowego chcemy dzielić z Wami 
radość i życzyć Waszemu państwu i Waszemu naro-
dowi jaknajpomyślniejszego rozwoju na przyszłość ku 
dobru i szczęściu całego rodzaju ludzkiego. 

Wielu Polaków, którzy gościnnie przez Was na Waszej 
pięknej i bogatej ziemi przyjęci, stali się już obywate-
lami Stanów Zjednoczonych wznosi wspólnie z Wami 
dzisiaj okrzyk na cześć drugiej ojczyzny. Do tego 
okrzyku z górą trzymiljonowej masy wychodźctwa pol-
skiego dołącza się głos trzydziestu miljonów Polaków, 
zamieszkujących swój wolny kraj macierzysty i woła z 
bijącem braterskiem uczuciem sercem: NIECH ŻYJĄ 
STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI! NIECH ŻYJE 
WOLNOŚĆ, RÓWNOŚĆ, SPRAWIEDLIWOŚĆ! 

Obecnie już wszystkie 111 tomów zostało zdigitalizo-
wanych  i są dostępne pod adresem: 
www.loc.gov/collections/polish-declarations/ (adres Biblio-
teki Kongresu USA w Waszyngtonie),  ewentualnie na 
www.deklaracja.genealodzy.pl. 

Za każdym podpisem jest konkretny człowiek, niejed-
nokrotnie ktoś nam bardzo bliski. Najmłodsi uczniowie, 
którzy złożyli swój podpis pod życzeniami mieliby dzisiaj 
98 lat. Wśród boguszowickich dzieci, którzy złożyli swoje 
podpisy na karcie wdzięczności udało mi się odnaleźć auto-
graf swojego dziadka, ówczesnego ucznia klasy piątej. 
Niech ten artykuł będzie zachętą do odkrywania wła-
snych korzeni, do tropienia życiowego szlaku przodków. 
Na stronie 25 niniejszego numeru SE zamieszczamy  podpi-
sy uczniów szkoły w Boguszowicach, zaś w kolejnym nu-
merze SE zamieścimy podpisy uczniów z Gotartowic. 

LR

13 maja br. obchodziliśmy 
100. rocznicę pierwszej wizy-
ty, złożonej przez Panią 
„przybyłą z Nieba” trojgu 
pastuszkom w Fatimie. W 
numerze 222 „Serca Ewange-
lii” zamieszczony został arty-
kuł obrazujący duchowość 
Fatimską oraz przekaz, jaki 
niesie ze sobą orędzie prze-
kazane trójce dzieci – Łucji, 
Hiacyncie i Franciszkowi. W 

tym artykule spróbujemy od-
powiedzieć na pytanie, w jaki 
sposób objawienia MB w Fa-
timie wpłynęły na losy świata 
w perspektywie stuletniej 
historii. 

Podczas trzeciego spotkania w 
dolinie Cova da Iria 13 lipca 1917r. 
Matka Boża ukazała dzieciom wizję 
piekła dodając: „Widzieliście piekło, 
do którego idą dusze biednych grzesz-
ników. Żeby je ratować, Bóg chce 
rozpowszechnić na świecie nabożeń-
stwo do mego Niepokalanego Serca. 

Jeżeli się zrobi to, co wam powiem, 
wielu przed piekłem zostanie urato-
wanych i nastanie pokój na świecie.” 
Następnie Maryja zapowiada rychły 
koniec I oraz wybuch II wojny świa-
towej: „Wojna zbliża się ku końcowi. 
Ale jeżeli ludzie nie przestaną obrażać 
Boga, to w czasie pontyfikatu Piusa XI 
rozpocznie się druga wojna, gorsza. 
Kiedy pewnej nocy ujrzycie nieznane 
światło, wiedzcie, że jest to wielki 
znak od Boga, że zbliża się kara na 
świat za liczne jego zbrodnie, będzie 
wojna, głód, prześladowanie Kościoła 

Wydarzenia historyczne potwierdzają przepowiednie MB z Fatimy (1) 
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i Ojca Świętego.” Czyż nie była tym 
właśnie zapowiedzianym znakiem 
zorza polarna, którą widziano w nocy 
25 stycznia 1938 r. w całej Europie? 
Szczególną jej cechą była purpurowa 
barwa i znaczne natężenie świetlne 
oraz niezwykła rozległość jej wystą-
pienia. Zjawisko to zostało dokładnie 
opisane w nr 2 z kwietnia 1938 r. 
Czasopisma Polskiego Towarzystwa 
Przyjaciół Astronomii „Urania” 
(www.urania.edu.pl/pliki 
/archiwum/urania_1938_02.pdf). Do 
dzisiaj nigdy więcej coś podobnego 
się nie powtórzyło. 

Zapowiedziana wojna rzeczywi-
ście zaczęła ogarniać świat za ponty-
fikatu papieża, który przyjął imię Pius 
XI. 12 marca 1938r. ma miejsce tzw. 
anschluss, czyli aneksja terytorium 
Austrii przez Rzeszę Niemiecką z 
pogwałceniem ustanowień traktatu 
wersalskiego. W październiku tego 
samego roku, na mocy postanowień 
układu monachijskiego Niemcy zaj-
mują Sudety czeskie, zaś 15 marca 
1939r. wkraczają do Czech.  

Spełniało się ostrzeżenie Maryi, 
która prosiła o nawrócenie i podjęcie 
pokuty: „Aby temu zapobiec, przybę-
dę, aby prosić o poświęcenie Rosji 
memu Niepokalanemu Sercu i o Ko-
munię św. wynagradzającą w pierw-
sze soboty. Jeżeli moje życzenia zo-
staną spełnione, Rosja nawróci się i 
zapanuje pokój, jeżeli nie, bezbożna 
propaganda rozszerzy swe błędne 
nauki po świecie, wywołując wojny i 
prześladowanie Kościoła, dobrzy 
będą męczeni, a Ojciec Święty będzie 
musiał wiele wycierpieć. Różne naro-
dy zginą. Na koniec jednak moje Nie-
pokalane Serce zatriumfuje. Ojciec 
Święty poświęci mi Rosję, która się 
nawróci i przez pewien czas zapanuje 
pokój na świecie.”  

Gdy Maryja wypowiadała te 
słowa, Rosję zaczynała ogarniać „za-
raza” rewolucji bolszewickiej. Dziś 
wiemy, że „rewolucja rosyjska” nie 
była ani „rewolucją rosyjską”, ani 
rewolucją w ogólnie przyjętym tego 
słowa znaczeniu. Czyż wódz rewolu-
cji październikowej, w przeddzień jej 
wybuchu, a w dwanaście dni po ostat-
nim objawieniu Maryi w Fatimie, nie 
oświadczył w kręgu swoich zauszni-
ków: „W rewolucji nie obchodzi mnie 
tylko Rosja. Ja pluję na Rosję. Rosja 
jest tylko pośrednim etapem w marszu 
światowej rewolucji dla zdobycia 

całego świata. (…) Wolę milionera 
lub kapitalistę, który neguje Boga, niż 
chłopa czy robotnika wierzącego w 
Boga. (…) Od dzisiaj nie będziemy 
mieli litości dla nikogo i zniszczymy 
wszystko, by na tych ruinach wznieść 
naszą świątynię.” (Ks. Andrzej Zwo-
liński: O głupocie, Wydawnictwo M) 
Wg profesora Antonego C. Suttona 
rewolucja sowiecka nie tylko była 
wspierana finansowo przez kapitali-
stów z Wall Street w kwocie ok. 1 
mln dolarów, ale również duże firmy 
amerykańskie, brytyjskie, niemieckie 
czy japońskie pomogły w realizacji 
rewolucyjnych planów, otrzymując w 
latach dwudziestych od 250 – 300 
koncesji na budowę fabryk i przedsię-
biorstw w ZSRR. Oczywiście, głów-
nym środkiem płatniczym używanym 
przez bolszewików było carskie złoto 
i diamenty. Carskie ruble i sztaby 
złota były przewożone do Norwegii, 
gdzie w imieniu bolszewików działał 
Michał Gruzenberg, oraz do Szwecji, 
gdzie bolszewikom służył Olof 
Aschberg. Ze Skandynawii złoto było 
przewożone do USA i Niemiec. so-
wieccy komisarze ludowi, jak np. 
prof. G. Łomonosow, przywozili do 
USA carskie złoto statkami. W poło-
wie lat 1920-tych każdy z transportów 
zawierał przeciętnie 540 skrzyń, po 
trzy pudy każda, co dawało ponad 20 
ton tego cennego kruszcu o wartości  
około 15 milionów dolarów. Tak więc 
w aspekcie czysto handlowym, rewo-
lucja bolszewicka w Rosji okazała się 
być dla interbankierów świetnym 
interesem. Z nawiązką odzyskali oni 
swoje pieniądze włożone w to przed-
sięwzięcie, a ogromne zasoby natural-
ne Rosji stwarzały dodatkowe możli-
wości wzbogacenia się. Śmiało rów-
nież można powiedzieć, że przebiegle 
aranżowany w mediach „antykomuni-
styczny” hałas, skutecznie odwracał 
uwagę opinii publicznej od kwestii 
ratowania za wszelką cenę bolszewic-
kiego państwa. Przytoczone fakty 
świadczą o tym, że tezę, którą posta-
wiłem, iż rewolucja bolszewicka nie 
była „rewolucją rosyjską”, lecz zaini-
cjowaną przez międzynarodowych 
bankierów i internacjonalistów różnej 
maści, jest w pełni uzasadniona. 

Innym dowodem na prawdzi-
wość tej tezy jest działalność Alexan-
dra Parvusa, a właściwie Alexandra 
Izraela Łazariewicza Helphanda – 
działacza rosyjskiego i niemieckiego 
ruchu socjalistycznego oraz agenta 

niemieckich służb specjalnych. Parvus 
przy pomocy rządu niemieckiego 
wspierał działalność bolszewików 
wymierzoną w carat oraz zainicjował i 
zorganizował przejazd Lenina i Troc-
kiego ze Szwajcarii do Rosji w 1917r.  

O tym, że rewolucja inspirowa-
na przez Lenina nie była rewolucją w 
ogólnie przyjętym tego słowa znacze-
niu świadczy fakt, iż wybuchła ona 25 
października 1917r., siedem miesięcy 
po abdykacji cara Mikołaja II, po 
zniesieniu przywilejów klasowych, 
kiedy do rządu socjaldemokratyczne-
go, na którego czele stał Kiereński, 
wszedł tzw. wojskowy komitet wyko-
nawczy i kiedy słynna deklaracja 
„Ziemia i wolność” zapewniła 
wszystkim obywatelom wolność i 
równość, w tym prawo do korzystania 
ze wszystkich dóbr materialnych. A 
więc Lenin przy pomocy swej rebelii 
nie obalił carskiego absolutyzmu, lecz 
system demokratyczny będący już 
faktem i na jego miejsce ustanowił 
bolszewicką dyktaturę.  

Badania prof. Suttona pozwalają 
obalić także inną legendę mówiącą o 
tym, że Rosja 1917 roku była krajem 
bardzo zacofanym, co miało być  
jednym z decydujących czynników 
warunkujących wybuch rewolucji 
właśnie w tym kraju. Okazuje się, że 
już wówczas funkcjonowały  setki 
średnich i wielkich przedsiębiorstw 
przemysłowych wokół Moskwy, Pe-
tersburga, Niżnego Nowogrodu, Sa-
mary czy Omska. Istotną rolę w go-
spodarce rosyjskiej odgrywały także 
ogromne bogactwa naturalne. Dla 
przykładu można podać, iż w 1900 r. 
pola naftowe Baku wydobywały wię-
cej ropy naftowej niż Stany Zjedno-
czone, a w 1901 r. więcej niż połowę 
całego światowego wydobycia. Za-
częła się także pojawiać zaawansowa-
na technologia w takich dziedzinach 
jak: lotnictwo, produkcja samocho-
dów, chemia przemysłowa, kolejnic-
two i budowa portów morskich. 
Wszystko to zostało przerwane przez 
wybuch rewolucji. 

Leninowskie zasady przeobrazi-
ły Rosję w pierwsze państwo atei-
styczne na świecie i narodowi rosyj-
skiemu narzuciły jarzmo tyranii nie 
znane dotąd w historii. 

c.d.n. 

LR 
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Polska Deklaracja o Podziwie i Przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych, tom 11 str. 35-36 

Źródło: https://www.loc.gov/resource/pldec.011/ 
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Intencje 
mszalne 

Poniedziałek – 10.07.2017r.                                 

7.oo 1/+Alojzy Pierchała, 13 rocznica śmierci. 
17.oo 1/+Irena Szymik, 2  rocznica śmierci. 

Wtorek –  11.07.2017r. ŚWIĘTO ŚW. BENEDYKTA, 
                                                  opata, patrona Europy 

7.oo 1/+Emil Szymura, syn Roman, rodzice z obu stron, 
dusze w czyśćcu cierpiące.  

17.oo 1/+Rudolf Piecha, Aniela Oleś, rodzice z obu stron, 
Franciszek Muras. 

Środa – 12.07.2017r.        Wspomnienie św. Brunona 
                            Bonifacego z Kwerfurtu, bpa i męcz.                              

7.oo 1/+Klara Maciończyk, 14 rocznica śmierci, mąż 
Paweł (Bog) 
2/Mieczysław Listwoń, 20 rocznica śmierci (Bog) 

17.oo 1/+Elżbieta Papierok, na pamiątkę  urodzin. 

Czwartek – 13.07.2017r.   Wspomnienie św. pustel- 
                        ników Andrzeja Świerada i Benedykta 

7.oo 1/+Emil Malina 
17.oo 1/+Franciszek Burcek, 5 rocznica śmierci (Bog) 
19.oo NABOŻEŃSTWO  FATIMSKIE 

Piątek – 14.07.2017r.                                           

7.oo 1/+Józef Pustołka, Jan Pustołka żona Anna, Marta 
Błanik, mąż Alojzy, dziadków z obu stron. 

17.oo 1/+Herbert Błaszczyk, na pamiątkę urodzin (Bog) 
2/+Danuta Krzyształa, 10 rocznica śmierci. 

Sobota –15.07.2017r. Wspomnienie św. Bonawentury, 
                                                                           bpa i dK 

7.oo 1/+Regina Skałbania, mąż Edward, Piotr Niesporek 
17.oo 1/+Dominik Potrawa, 6 rocznica śmierci (Bog) 
 2/+Maria Maciończyk, mąż Józef, Henryk Misala. 

Niedziela –16.07.2017 r. 

7.oo 1/+Weronika Merta, 2 rocznica śmierci. 
2/Do Opatrzności Bożej z okazji I rocznicy ślubu 
Agnieszki i Bartłomieja Major, oraz z okazji 35 
rocznicy ślubu Krystyny i Justyna Juraszczyk.  TD 

8.3o 1/+Antoni Michał, w rocznicę śmierci. 
2/+Ludwik i Agata Lubszczyk, synowie: Eryk i Aloj-
zy, Edward Dworok, Franciszek i Teresa Sobik, 
zmarłych z rodzin: Lubszczyk i Sobik. 

10.oo 1/+Berta Gorus, mąż Jan. 
11.3o 1/Msza św. w intencji rocznych dzieci: Wiktora i 

Jakub Blaut, w intencji Tadeusza Blaut – z okazji 
urodzin, oraz w intencji całej rodziny. 
2/+Józef Blaut, na pamiątkę urodzin. 
3/Msza św. w intencji rocznego dziecka – Paulina 
Patron, oraz w intencji rodziców i chrzestnych. 

14.15 Chrzty i roczki:  Jakub Grębicki, Antoni Sobik,  
Hanna Kłos. 

16.oo 1/+Sabina Jurczyk, 14 rocznica śmierci (Got) 
2/+Agnieszka Przeliorz, 30-ty dzień po śmierci. 

20.3o 1/+Zofia Winter z d. Łuczak, Bronisław Winter,  
o dary życia wiecznego. 

Poniedziałek –  17.07.2017r.                                 

7.oo 1/+Alfred Klejnot, na pamiątkę urodzin. 
17.oo 1/+Zygmunt Przeliorz, 6 rocznica śmierci. 

 

Od dnia 2 stycznia 2017 r. została otwarta w nowym lokum Archidiecezjalna Poradnia Specja-

listyczna, która jest kontynuacją pięknej 60-letniej tradycji i rozwinięciem działalności posługi 

człowiekowi i rodzinie wyznaczonej nam przez II Synod Archidiecezji Katowickiej. 

Poradnia znajduje się w Katowicach przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 30/4. 

Na wizyty najlepiej umawiać się telefonicznie pod numerem: 519 546 197. 

Porady są udzielane bezpłatnie. 

Godziny otwarcia Poradni:  

poniedziałek i środa: 11.30 – 19.30 

wtorek, czwartek, piątek: 7.30 – 15.30 

Porad udzielają osoby duchowne i świeckie. 

W naszej Poradni znajdzie pomoc każda osoba, która będzie jej szukać: małżonkowie – razem lub 

osobno, osoby starsze, uzależnione na wielorakie sposoby, dzieci i dorastająca młodzież (ci ostatni 

pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych). 

Obszary działania/pomocy: diagnoza psychologiczna, konsultacje, terapia, doradztwo, psycho-

edukacja, mediacja, działalność profilaktyczna, informacyjna, szkoleniowa. 

Jesteśmy otwarci na nowe wezwania i pytania, które mogą się pojawić. 

Ks. dr Zdzisław Brzezinka, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin 
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Wtorek – 18.07.2017r. 

7.oo 1/+Kazimierz Pierchała, rodzice z obu stron (Got) 
12.oo Ślub:  Hetroszek Dariusz  -  Mandel Hanna 
17.oo 1/+Maria i Eryk Zimończyk 
 2/+Roman Orszulik 

Środa –  19.07.2017r.                                    

7.oo 1/+Józef Szafraniec, ojciec Maksymilian. 
17.oo 1/Za zmarłą Teresę Łoźniewską od współpracowni-

ków TESCO Rybnik, oraz za zmarłego ojca Henryka. 

Czwartek – 20.07.2017r. 

7.oo 1/ 
12.oo Ślub:  Daniel i Agnieszka Wojnar 
17.oo 1/Andrzej Linder, 1 rocznica śmierci. 

Piątek – 21.07.2017r.                                           

7.oo 1/Różaniec. 
12.oo Ślub: Lach  Robert  -  Malinowska Magda 
17.oo 1/+Jan Gawlas, 20 rocznica śmierci (Bog) 

Sobota – 22.07.2017r.                ŚWIĘTO ŚW. MARII 
                                                               MAGDALENY  

7.oo 1/+Rozalia Jachna, w 20 rocznicę śmierci, zmarły 
syn, rodzice, bracia i bratowa. 

12.oo Ślub:   Stanek  Tadeusz  -  Karwot Justyna 
17.oo 1/+Berta Szmidt, 2 mężów, zmarłych rodziców (Bog) 

Niedziela – 23.07.2017 r. 

7.oo 1/+Elżbieta Sobik, 1 rocznica śmierci (Got) 
8.3o 1/+Ernest Bulanda, w rocznicę śmierci, Karol Bulan-

da, żona Teresa. 
10.oo 1/+Alojzy Paris, 2 rocznica śmierci. 

2/+Henryk Piecha od sąsiadów z Brennej. 
11.3o 1/ +Roksana Mirzyńska, od przyjaciół z onkologii. 

Po Mszy św.  chrzest: Szmid Alicja 
13.oo  Ślub:  Janota Rafał  -  Kuczera Julia 
14.3o Chrzest: Zuzanna Smalec - ks. Sebastian Mandrysz 
16.oo 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 10 rocznicy ślubu 

Adama i Grażyny Lampert z podziękowaniem za 
otrzymane łaski z prośbą o dalsze. 

20.3o 1/ 

Poniedziałek –  24.07.2017r.                Wspomnienie 
                                                                św. Kingi, dz.                                 

7.oo 1/ 
17.oo 1/+Gertruda Szymura, 20 rocznica śmierci (Bog) 

Wtorek – 25.07.2017r.          ŚWIĘTO ŚW. JAKUBA, 
                                                                  APOSTOŁA 

7.oo 1/+Adolf Oślizlok, 13 rocznica śmierci (Bog) 
12.oo Ślub:  Sowa Paweł  -  Czerwińska Izabela 
17.oo 1/+Helena Kluger (Got) 

Środa – 26.07.2017r.              Wspomnienie świętych 
                                  Joachima i Anny, rodziców NMP                                    

7.oo 1/+Wiktor i Helena Konsek, rodzice, zięć Franciszek 
(Got) 

17.oo 1/+Czesława Brodowska, 1 rocznica śmierci. 

Czwartek –  27.07.2017r. 

7.oo 1/+Alfred Urbanek, córka Anna, rodzice z obu stron. 
2/+Jan Marcisz, żona Maria, syn Ginter. 

17.oo 1/Apostolat 

Piątek – 28.07.2017r.                                           

7.oo 1/+Herman Tarabura, żona Albina, zięć Jan, wnuk 
Czesław. 

17.oo 1/Msza  św. wspólna: 
+Justyn Zimończyk, Ryszard Zimończyk, żona Bronisława, 
rodzice z obu stron. 
+Alojzy Gembalczyk, dwie żony córka Regina 3 zięciów. 
+Franciszek Żadka, żona Elżbieta, rodzice z obu stron. 
+Józef Sobik, żona Łucja, córka Halina, syn Bolesław,  
synowa Małgorzata, zięć Józef, rodzice z obu stron. 
+Ignacy Motyka, na pamiątkę urodzin, rodzice. 
+Wincenty Misala, żona Anna, syn Henryk, Alojzy Buchalik. 
+Emil i Waleska Dziewior. 
+Leon i Helena Dziewior. 
+Leokadia Podleśny, Tadeusz Marzec. 
+Anna Klejnot, mąż Edward, rodzice z obu stron, Franci-
szek Buchalik. 
+Agnieszka Kuczera, 7 rocznica śmierci (Bog) 
+Henryk Langocz, żona Maria. 
+Paweł Hulim , rodzice. 
+Emil i Agnieszka Pierchała, syn Arkadiusz. 
+Anna Marcisz,  na pamiątkę urodzin, Józef Marcisz, wnuk 
Tomasz, rodzice z obu stron. 
+Jan Wycisło, w rocznicę śmierci, żona Regina, córka Tere-
sa i Edeltrauda, rodzice z obu stron. 
+Alfred Musiolik, żona Helena. 
+Stanisław Lisiak, na pamiątkę śmierci, Zygfryd Zając, na 
pamiątkę śmierci, żona Gertruda, Apolonia Łaszczewska, 
mąż Stanisław, za zmarłych z rodzin: Łaszczewski, Lisiak, 
Zając, Rojek, Świder, za zmarłych z pokrewieństwa obu 
stron, sąsiadów, znajomych, Paweł Maciączyk. 
+Brunon Sobik, żona Zofia, rodzice z obu stron, dusze  
w czyśćcu cierpiące. 
+Janina i Władysław Ruś, rodzice z obu stron, teść Józef, 
żona Maria, zięć Rudolf (Bog) 
+Cecylia Woryna, mąż Antoni, rodzice. 
+Jadwiga Buchalik, mąż Jan, syn Roman, Anna Konsek, 
mąż Antoni, 3 synów,  synowa Amalia. 
+Marek Culic. 
+Paweł Turczyk , żona Zofia. 
+Marta Motyka, mąż Wiktor, Maria Kuczera, mąż Józef 
(Got) 
+Gertruda Kania, mąż Franciszek, rodzice, synowie Roman 
i Józef, wnuczka Joanna. 
+Alina Jendrichowska, rodzice: Jadwiga i Franciszek Cyrulik. 
+Oskar Stajer, rodzice z obu stron, szwagier Ernest, pokre-
wieństwo, dusze w czyśćcu cierpiące. 
+Emil Zimończyk, 2 żony, Leon Świtoń, żona Władysława 
(Bog) 
+Marta Kula, mąż Alojzy, rodzice z obu stron (Rasz) 
+Marian Pajdo, Berta Klosok , mąż Józef, rodzice. 
+Edward Pajdo, żona Leokadia, syn Leopold, wnuczka 
Paulina, Honorata  Pajdo, mąż Feliks. 
+Krystyna Karwot, mąż Ryszard, córka Bronisława. 
+Józef Oleś, dwie synowe: Danuta i Urszula, rodzice. 
+Tadeusz Korduła, rodzice, Gertruda i Antoni Korduła,  
3 synów, 2 synowe, Franciszek i Maria Smołka. 
+Wincenty Cichy 
+Ignacy Karwot, żona Franciszka. 
+Zygmunt Torbicki, rodzice, Rufin Kula, 2 żony, rodzice  
z obu stron, Antoni Kołodziej. 
+Maria Garus, rodzice: Konrad i Rozalia, brat Stanisław. 
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+Józef Sobik, rodzice: Maria i Paweł (Got) 
+Maria Adamczyk, 86 rocznica śmierci, mąż Jan. 
+Andrzej Kula, rodzice z obu stron. 
+Szczepan Konsek, rodzice, rodzeństwo, Eleonora Krakow-
czyk, mąż Karol, zmarłych z pokrewieństwa, sąsiadów. 
+Anna Mura, mąż Emil, rodzice z obu stron, córka Róża 
Niesłańczyk, wnuk Janusz, zmarłych z pokrewieństwa, 
sąsiadów. 
+Alfons Wiechoczek, żona Maria, rodzice z obu stron, Józef 
Garbocz, żona Wiktoria, rodzice z obu stron, Marian Szczy-
puła, żona  Krysta, rodzice z obu stron, Helmut Wandel, 
żona Leokadia. 
+Ryszard Rajzer, na pamiątkę urodzin, rodzice: Antoni  
i Janina. 
+Marta Szmid, mąż Jerzy, córka Krystyna. 
+Anna Waliczek, mąż Emanuel, zięć Erwin, córka Maria, 
zięć Jan, wnuk Tadeusz. 
+Maria Kusz, mąż Jan, syn Tadeusz. 
+Marta i Alojzy Oleś, synowie Józef i Zygfryd, żona Jadwiga 
(Got) 
+Łucja i Wiktor Rojek, synowie Walenty i Jerzy, wnuczka 
Małgorzata (Got) 
+Piotr Dąbrowski 
+Alina Drybańska, od koleżanek Heli i Heni. 
+Kazimierz Spytko, żona Katarzyna, Emil Babilas, żona 
Łucja, syn Walenty. 
+Paweł Gatnar, żona Jadwiga, rodzice z obu stron (Bog) 
+Józef Pawliczek, Bronisława i Maksymilian Pawliczek, 
rodzice: Maria i Marcin Nowak, rodzice, 2 synów, 2 syno-
we, Janina i Stanisław Staszczyk, rodzice, Irena Kotowska, 
Bronisława Szczypkowska, Maryla Hernas, syn Leszek, 
Ginter Filipowski. 
+Klara Musiolik, 21 rocznica śmierci, mąż Herman, rodzice 
z obu stron, córka Irena, zięć Antoni, wnuk Henryk, zmar-
łych z rodziny Krzyżowski. 
+Stefan Duda, żona Maria, Józef Tkocz, żona Hildegarda, 
syn Jerzy (Got) 
+Maria Marszałek, mąż Michał, syn Mieczysław. 
+Danuta Cynar. 

Sobota – 29.07.2017r.           Wspomnienie św. Marty  

7.oo 1/ 
12.oo 1/Do Opatrzności Bożej w intencji Rodu Kula, oraz 

zmarłych seniorów: Anieli i Jana Kula. 
17.oo 1/+Maria Wowra, 1 rocznica śmierci. 
 2/+Zbigniew Woźniak, na pamiątkę urodzin. 

Niedziela – 30.07.2017 r. 

7.oo 1/+Gertruda Oleś, od sąsiadów (Got) 
2/Eugeniusz Mieszczak, 10 rocznica, żona Celestyna 

8.3o 1/+Lech  Maj, 1 rocznica śmierci. 
2/+Henryk Piecha, od sąsiadów z Brennej. 

10.oo 1/+Klara i Stanisław Hartman, Maria i Jan Zmarzły, 
synowa Danuta. 
2/+Zyta Sojka (Got) 

11.3o 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 70 rocznicy urodzin 
Zofii Szulik, z podziękowaniem za otrzymane łaski  
z prośbą o dalsze. TD 
2/Do Opatrzności Bożej  z okazji 80 rocznicy uro-
dzin Jakuba Partyki, z podziękowaniem za otrzymane 
łaski, z prośbą o dalsze oraz o błogosławieństwo dla 
całej rodziny. TD. 

16.oo 1/+Jan Nogły 

2/Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za 
otrzymane łaski z prośbą o dalsze, z okazji 60 rocz-
nicy urodzin Sylwestra Wróbel oraz o Boże błogo-
sławieństwo dla dzieci z rodzinami. TD 

20.3o 1/+Jerzy Brząkalik, 30-ty dzień po śmierci. 

Poniedziałek – 31.07.2017r.                 Wspomnienie 
                                       św. Ignacego z Loyoli, prezb.                                

7.oo 1/+Alfons Sojka, żona Maria, rodzice (Got) 
17.oo 1/+Teodor Sobik, 1 rocznica śmierci. 

Wtorek – 01.08.2017r.       Wspomnienie św. Alfonsa 
                                             Marii Liguoriego, bpa i dK 

7.oo 1/+Emil Sodzawiczny, Alfred Piontek (Bog) 
17.oo 1/+Marianna Wilk, mąż Władysław. 

Środa –  02.08.2017r.                                    

7.oo 1/+Alfred Piontek, zięć Marian, zaginiona siostra 
Helena(Bog) 

17.oo 1/URODZINY KS. KRZYSZTOFA   

Czwartek –  03.08.2017r. 

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

12.oo Ślub:  Węgrzyk  Kamil  -  Woryna Aleksandra 
17.oo 1/URODZINY   KS.  PROBOSZCZA 

Piątek – 04.08.2017r.             Wspomnienie św. Jana 
                                                 Marii Vianney’a, prezb.                                          

7.oo 1/+Ryszard Nikel, żona Maria (Got) 
17.oo 1/W intencji rodzin  wielodzietnych  i czcicieli NSPJ. 

2/+Bolesław Oleś, 18 rocznica śmierci. 

Sobota – 05.08.2017r.  

7.oo 1/Wotywna -  za parafian. 
15.3o 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 85 rocznicy urodzin 

Eugenii Kroczek, z podziękowaniem za otrzymane 
łaski z prośbą o dalsze oraz w intencji dzieci z rodzi-
nami. TD (Bog) 

17.oo 1/+Andrzej Swaczyna, 10 rocznica śmierci, rodzice: 
Franciszek i Franciszka. 

 2/+Dominik Sobik, brat Józef. 

Niedziela – 06.08.2017 r. ŚWIĘTO PRZEMIENIENIA 
                                                                PAŃSKIEGO 

7.oo 1/+Jerzy Zieleźny. 
2/+Franciszek Pomykoł, od kuzynek i kuzyna z żoną 
z Szerokiej.  

8.3o 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 80 rocznicy urodzin  
Marii Kula z Gotartowic, z podziękowaniem za 
otrzymane łaski z prośbą o dalsze. TD 

10.oo 1/+Tomasz Bugański 
11.3o 1/+Eugeniusz Kempny, 5 rocznica śmierci. 

2/+Henryk Macionczyk. 
14.oo 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 40 lecia małżeństwa 

Krzysztofa i Jolanty Ogierman, z podziękowaniem za 
otrzymane łaski z prośbą o dalsze oraz w intencji  
córek z rodzinami.  TD   (ksiądz  własny) 

16.oo 1/+Bolesław Pomykoł, na pamiątkę  urodzin, żona 
Aniela. 

20.3o 1/ 
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Poniedziałek – 07.08.2017r.                                 

7.oo 1/+Marta Dziwoki, 13 rocznica śmierci, mąż Józef 
(Bog) 

17.oo 1/+Gertruda Błaszczyk, 3 rocznica śmierci (Bog) 
2/+Eugeniusz Król, na pamiątkę urodzin (Bog) 

Wtorek –  08.08.2017r.                         Wspomnienie 
                                                    św. Dominika, prezb. 

7.oo 1/+Waleska Karwot, mąż Wilhelm, córki: Gertruda  
i Elżbieta, synowie: Jan i Franciszek, synowa Lidia. 

17.oo 1/+Matylda Muras, za zmarłych rodziców. 

Środa –  09.08.2017r.            ŚWIĘTO ŚW. TERESY 
              BENEDYKTY OD KRZYŻA (EDYTY STEIN), 
                                      DZ. I MĘCZ., patronki Europy                                    

7.oo 1/+Otylia Matuszczyk, mąż Wilhelm (Bog) 
17.oo 1/+Stefan Szewczyk (Rasz) 

Czwartek – 10.08.2017r.                              ŚWIĘTO 
                            ŚW. WAWRZYŃCA, DIAK. i MĘCZ.                                   

7.oo 1/+Wawrzyniec Dziwoki, żona Maria, synowie: 
Edward i Franciszek. 

17.oo 1/+Damian Fojcik, 1 rocznica śmierci. 

Piątek – 11.08.2017r.      Wspomnienie św. Klary, dz.                                           

7.oo 1/+Roman Hartman, żona Gertruda. 
17.oo 1/Straż Honorowa. 

Sobota – 12.08.2017r.  

7.oo 1/+Elżbieta Mandel, mąż Emil, Franciszka Mandel, 
córka Irena. 

12.oo Ślub:  Kula Paweł  -  Herok Aleksandra 
13.oo Ślub:  Juryga Paweł  -  Bińczak  Klaudia 
14.oo Do Opatrzności Bożej z okazji  80 rocznicy urodzin 

Władysławy Szymura z podziękowaniem za otrzy-
mane łaski  z prośbą o dalsze. TD 

17.oo 1/+Anna Zimończyk, mąż Albert, Anna Frelich, mąż 
Józef, syn Antoni, rodzice. 

Niedziela – 13.08.2017 r. 

7.oo 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 50 rocznicy urodzin 
Andrzeja Zięciowskiego z podziękowaniem za 
otrzymane łaski z prośbą o dalsze. TD 

8.3o 1/+Stefania Klimosz. 
10.oo 1/+Aleksandra Świerżewska. 
11.3o 1/+Stanisław Smołka, 3 rocznica śmierci. 
16.oo 1/+Franciszek Babilas, 21 rocznica śmierci, rodzice  

z obu stron (Got) 
2/+Alojzy Sobik, 2 rocznica śmierci. 

19.oo NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE 

Poniedziałek – 14.08.2017r.                 Wspomnienie 
          św. Maksymiliana Marii Kolbego, prezb. i męcz.                                 

7.oo 1/+Paweł Adamczyk 
12.oo 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 50 rocznicy ślubu 

Sydonii i Stanisława Mury, z podziękowaniem za 
otrzymane łaski z prośbą o dalsze oraz w intencji 
dzieci i ich rodzin. TD 

13.3o Ślub:  Groborz Patryk  -  Sylwia Marek 
17.oo 1/+Eleonora Gembalczyk, na pamiątkę urodzin. 

 

 

Wtorek – 15.08.2017r.                    UROCZYSTOŚĆ 
                                              WNIEBOWZIĘCIA  NMP 

7.oo 1/+Edward Motyka, 13 rocznica śmierci. 
8.3o 1/+Edward Rojek, na pamiątkę urodzin, od córki  

z rodziną. 
2/+Rudolf i Pelagia Sobik. 

10.oo 1/+Józef Waliczek 
2/+Bronisława Tomaszko, w 1 rocznicę śmierci. 

11.3o 1/+Kazimierz Janiczek, 23 rocznica śmierci. 
2/Msza św. w intencji rocznego dziecka:  Zuzanna 
Gembalczyk. 

16.oo 1/+Leszek  Kula, rodzice: Edward i Marta (Bog) 
2/+Gertruda i Alojzy Mura, synowie: Alojzy, Cze-
sław, Paweł i Alfred z żoną Janiną, zmarli z pokre-
wieństwa Mura i Pawlas (Bog) 

20.3o 1/+Jerzy Dziwoki, na pamiątkę urodzin. 

Środa –  16.08.2017r.                                    

7.oo 1/+Paweł Żyła, żona Marta, syn Eryk. 
17.oo 1/+Marta Dziwoki, 1 rocznica śmierci. 

2/+Maria Szewczyk, mąż Wiktor, 3 synów, Roman 
Orszulik, rodzice:  Marta i Alojzy. 

Czwartek - 17.08.2017r.                 UROCZYSTOŚĆ 
                 ŚW. JACKA, KAPŁANA, głównego patrona 
                             archidiecezji i metropolii katowickiej 

7.oo 1/ 
17.oo 1/+Józef Potyrcha (Bog) 

Piątek  -  18.08.2017r. 

7.oo 1/Różaniec 
17.oo 1/+Halina Gorywoda (Bog) 

2/+Berta Sobik, mąż Wilhelm. 

Sobota  -  19.08.2017r. 

7.oo 1/+Florian Kula, żona Marta, Edward Kula, Ludwik 
Raszka. 

13.oo Ślub:  Derenowski  Jacek  -  Kabat Sandra 
17.oo 1/+Edward Musioł, żona Elżbieta (Got) 

2/+Bronisława Benisz (Got) 

Niedziela - 20.08.2017r. 

7.oo 1/+Berta Kania, mąż Konstanty, wnuk Henryk. 
2/+Józef Oleś, żona Zofia, syn Alfred. 

8.3o 1/+Daniela Kuczera, w rocznicę śmierci (Rasz) 
10.oo 1/+Justyn Zieleźny, Nikodem Pałka (Got) 

2/+Kazimierz Chłus, 3 rocznica śmierci. 
11.3o 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 10 rocznicy ślubu  

Romana i Tomasz Kierpiec, z podziękowaniem za 
otrzymane łaski,  z prośbą o dalsze. TD 
2/Do Opatrzności Bożej z okazji 40 rocznicy ślubu 
Anna i Ludwik Studnik, z podziękowaniem za 
otrzymane łaski z prośbą o dalsze oraz o błogosła-
wieństwo i zdrowie dla całej rodziny. TD 

14.15 1/Chrzty i  roczki: Amelia Benisz, Sylwia Sobik. 
16.oo 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 18 rocznicy urodzin 

Paweł Pozor, z podziękowaniem za otrzymane łaski  
z prośbą o dalsze. 

20.3o 1/+Henryk Kuśka. 

Poniedziałek – 21.08.2017r.                 Wspomnienie 
                                                          św. Piusa X, pap. 

7.oo 1/ 
17.oo 1/+Helena Winkler, 1 rocznica śmierci (Bog) 
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Wtorek – 22.08.2017r. Wspomnienie NMP, Królowej 

7.oo 1/+Wiesław Osiak, żona Maria, matka Bronisława. 
12.00 Ślub:  Jochimski Artur  -  Kuczera Jolanta 
17.oo 1/+Zofia Cichocka, 1 rocznica śmierci. 

Środa –  23.08.2017r. 

7.oo 1/+Maksymilian  Lach, 8 rocznica śmierci, rodzice. 
17.oo 1/+Roman Lerch 

Czwartek – 24.08.2017r.                              ŚWIĘTO 
                               ŚW. BARTŁOMIEJA, APOSTOŁA 

7.oo 1/+Gertruda i Władysław Kuczera, na pamiątkę  
urodzin. 

17.oo 1/+Leonard Szulc (Got) 

Piątek – 25.08.2017r. 

7.oo 1/ 
17.oo Msza św.  wspólna: 
+Józef Kula, żona Marta. 
+Alojzy Karwot, na pamiątkę 80-tych urodzin, Eufenia 
Gembalczyk, 2 mężów. 
+Henryk Szymura, rodzice: Jan i Paulina, Alojzy Gembal-
czyk,  żony:  Krystyna i Eufemia. 
+Antoni Jarosz, 5 rocznica śmierci, Emil Kuczera, syn Zbi-
gniew, żona Wanda, Maksymilian Herbiński, 2 żony, zmar-
łych z rodziny Szafrański. 
+Anastazja Sobik, 14 rocznica śmierci, mąż Emil, syn Ste-
fan, żona Ruta, Gertruda i Marian Cińcio, syn Stanisław,  
Reinhold Buchalik, zięć Damian Marek. 
+Franciszek Buchalik, rodzice, bracia, Anna Klejnot, mąż 
Edward. 
+Bernard Pakura, rodzice. 
+Józef Niesporek, rodzice Otylia i Emil Niesporek, Wiktoria 
i Maksymilian Baron. 
+Józef Krótki, Wilhelm i Elżbieta Krótki, Marta i Paweł 
Gąsior. 
+Zofia Garbocz, mąż Jan, Łucja Śmiatek, mąż Henryk, 
Walter Matuszczyk, Bronisława Janowicz, mąż Zygmunt, 
zmarłych z rodziny: Garbocz, Śmiatek, Gorus, Waliczek, 
Figas, dusze w czyśćcu cierpiące (Bog) 
+Bronisława Janowicz, na pamiątkę urodzin, mąż Zygmunt, 
rodzice z obu stron, Walter Matuszczyk, Zofia i Jan Garbocz 
(Bog) 
+Franciszek Szymura, żona Anna (Got) 
+Celina Szymura, na pamiątkę urodzin od męża i dzieci. 
+Emil Pyszny, Albertyna Henich, mąż Franciszek, synowa 
Elżbieta. 
+Pelagia Wencel, na pamiątkę urodzin, oraz w rocznicę 
śmierci, mąż Alfred. 
+Buch Kazimierz, 5 rocznica śmierci, matka Salomea. 
+Nikodem Szymura, rodzice Maria i Józef, dziadków (Got) 
+Wiktoria Zegrocka, w 1 rocznicę śmierci, mąż Emil, rodzi-
ce z obu stron, Zbigniew Kujtkowski, rodzice z obu stron. 
+Jadwiga Żabczyk, 2 mężów, Rajnhold Kajzerek, Marta  
i Monika Konsek, Anastazja Hanusek, zmarłych sąsiadów. 
+Leon Konieczny, żona Krystyna, synowa Krystyna. 
+Antoni Filipowski, na pamiątkę setnej rocznicy urodzin, 
żona Jadwiga, pokrewieństwo Szewczykowe, Filipowski, 
Franciszek Buchalik, Berta i Stanisław Knapek, zmarłych 
sąsiadów. 
+Bronisława Karwot, rodzice, Krystyna i Ryszard  Karwot. 
+Józef Oleś, 33 rocznica śmierci. Rodzice. 
+Marszałek Franciszek, żona Marta, 2 synów, 2 synowe. 

+Józef Pierchała, żona  Eufemia , rodzice z obu stron. 
+Maria Waler, mąż Józef, Franciszek Oleś, żona Marta, 
Alojzy Waler, Łucja Głownik, mąż Antoni. 
+Krystyna Janus, teściowie, Reinhold Pustelny, rodzice, 
Alojzy Fojcik, żona Marta, synowie Helmut i Emil, żona 
Lidia, córka Teodozja, mąż Wiktor, dusze w czyśćcu cier-
piące. 
+Ludwik i Franciszka Cofalik. 
+Anastazja i Jan Zieliński, Waleska i Walter Pawlas, Filo-
mena Kipka. 
+Anna Piecha, 12 rocznica śmierci. 
+Alfons Wiechoczek, żona Maria, rodzice z obu stron, Józef 
Garbocz, żona Wiktoria, rodzice z obu stron, Marian Szczy-
puła, żona Krystyna, rodzice z obu stron, Helmut Wandel, 
żona Leokadia. 
+Marta Szmid, mąż Jerzy, córka Krystyna. 
+Irena Kuśka, rodzice Józef i Franciszka, synowie: Szcze-
pan i Konrad. 
+Franciszek Oleś, żony: Maria i Leopoldyna, synowie: Józef 
i Hieronim, synowa Gertruda. 
+Jadwiga Kionka, mąż Antoni, córka Maria, Maria Zipcer, 
mąż Artur, syn Alfred, Maria Hartman, mąż Stefan (Got) 
+Gertruda Musioł, mąż Alojzy, syn Jerzy.  
+Aniela Lazar, mąż Joachim, syn Antoni. 
+Jan Budniok. 
+Franciszka Cofalik, mąż Ludwik. 
+Zbigniew Pawlas, 3 rocznica śmierci. 
+Stefania Niemiec, 7 rocznica śmierci, ojciec Józef Śpie-
wok, brat Jan. 
- O Boże błogosławieństwo i łaski dla małżeństwa: Andrze-
ja i Julity oraz rodziny Trzepanis. 
+Konstanty Szymura, żona Bronisława, syn Jan.  
+Henryk Szymura, na pamiątkę urodzin. 
+Gertruda Konka, mąż Franciszek, Edward Rduch - 9 rocz-
nica śmierci. 
+Gertruda Oleś, Blandyna Sobik,  mężów, od koleżanki (Got) 
+Hulbój Władysław, Hulbój Stanisław, żona Rozalia, Tlałka 
Józef, żona Rozalia, syn Emil i Franciszek, pokrewieństwo z 
obu stron, Piotr Kuczera, żona Maria, Pawletko Józef, żona 
Helena, Jan Mrowiec, żona Franciszka. 

Sobota – 26.08.2017r.            UROCZYSTOŚĆ NMP 
                                                 CZĘSTOCHOWSKIEJ 

7.oo 1/ 
12.oo Ślub:  Grabowski Jacek  -  Szerzyńska Joanna 
13.oo Ślub:  Stronczek Mateusz  -  Tengler Malwina 
14.oo 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 50 lat małżeństwa  

Róży i Zygmunta Goraus z Raszowca, z podzięko-
waniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze. TD 

17.oo 1/+Cezary Kaczmarczyk, 1 rocznica śmierci. 
2/+Eryk i Salomea Konsek. 

Niedziela – 27.08.2017 r. 

7.oo 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 26 rocznicy urodzin 
Michała Przeliorza z podziękowaniem za otrzymane 
łaski z prośbą o dalsze oraz za + Agnieszkę Przeliorz. 

8.3o 1/+Edward Kula. 
10.oo 1/+Ks.  Janusz Frelich, 1 rocznica śmierci. 
11.3o 1/Do Opatrzności Bożej  z okazji 25 lat małżeństwa 

Joanny i Piotra  Andreczko, z podziękowaniem za 
otrzymane łaski  z prośbą o opiekę Matki Boże i Da-
ry Ducha Św. dla dzieci. TD 
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16.oo 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 15 rocznicy ślubu 
Aliny i Łukasza Grabski, z podziękowaniem za 
otrzymane łaski, z prośbą o dalsze. TD 

20.3o 1/ 

Poniedziałek – 28.08.2017r.                 Wspomnienie 
                                               św. Augustyna, bpa i dK 

7.oo 1/ 
17.oo 1/Apostolat 

Wtorek –  29.08.2017r.                         Wspomnienie 
                                Męczeństwa św. Jana Chrzciciela 

7.oo 1/ 
13.oo Ślub:  Kozłowski Piotr  -  Mandel Natalia 
17.oo 1/+Jolanta Cichos, 1 rocznica śmierci. 

Środa – 30.08.2017r. 

7.oo 1/ 
17.oo 1/+Maria Smyczek, mąż Piotr. 

Czwartek – 31.08.2017r. 

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

13.oo Ślub: Hajski Przemysław  -  Swałek Sylwia 
17.oo 1/+Teresa Frelich, w rocznicę śmierci(Bog) 

Piątek – 01.09.2017 r. 

7.oo 1/+Ewald Buchalik, syn Marian, Alfred Piontek, zięć 
Marian, rodzice chrzestni. 

2/Wynagrodzenie NSPJ za grzechy swoje i świata całego, w 
intencji kapłanów naszej parafii oraz członków Stra-
ży Honorowej NSPJ. 

14.oo Ślub:  Adamski Michał  -  Chełmecka Katarzyna 
17.oo 1/W intencji rodzin wielodzietnych i czcicieli NSPJ. 

2/+Alojzy Kuczera, który zginął w wypadku w 
1950r. na kopalni i wszystkich górników, którzy zgi-
nęli w tej katastrofie. 

Sobota – 02.09.2017 r. 

7.oo 1/Wotywna za parafian. 
2/ Wynagrodzenie Niepokalanemu Sercu NMP za 
grzechy swoje i świata całego. 

15.oo 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 50 lat małżeństwa 
Barbary i Bernarda Smyczek, z podziękowaniem za 
otrzymane łaski z prośbą o dalsze. TD 

17.oo 1/+Gertruda Karwot, mąż Norbert. 
2/+Helena Mura, mąż Jan. 
3/+Halina Kula. 

Niedziela – 03.09.2017r. 

7.oo 1/+Henryk Oleś, dziadków z obu stron. 
8.3o 1/+Jan Zawadzki, dwie żony. 

2/+Andrzej Marcisz, 24 rocznica śmierci. 
10.oo 1/Do Opatrzności Bożej z okazji urodzin Marii Ma-

tuszczyk, z podziękowaniem za otrzymane łaski  
z prośbą o dalsze i o błogosławieństwo Boże dla całej 
rodziny i córek z rodzinami. 

11.3o 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 35 lat małżeństwa 
Teresy i Krzysztofa Stockich, z podziękowaniem za 
otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo 
dla  córek z rodzinami. TD 

16.oo 1/+Stanisław Półtorak, 9 rocznica śmierci, żona Da-
nuta, 7 rocznica śmierci. 
2/+Serafin Babilas, na pamiątkę urodzin. 

20.3o 1/ 

Poniedziałek – 04.09 .2017r.                                                        

7.oo 1/+Jan Nowak , na pamiątkę urodzin 
17.oo 1/+Bronisława Romański, 30 rocznica śmierci, mąż 

Emil, Maria i Marcin Rugor(Bog) 
2/+Franciszek Wałach, rodzice: Marta i Wacław, sio-
stra Elżbieta. 

Wtorek –  05.09.2017r. 

7.oo 1/+Regina Skałbania, mąż Edward, Piotr Niesporek, 
Maria Pyżalska, mąż Marian, Robert Pierchała, żona 
Augustyna, wnuk Bogdan. 

17.oo 1/+Maria Hulim, mąż Paweł, Jan Kampczyk, rodzeń-
stwo, Helena Fudala. 

 2/+Zofia i Józef Sztranc (Got) 

Środa –  06.09.2017r.                                    

7.oo 1/+Spałek Wiesława, 10 rocznica śmierci. 
17.oo 1/+Gertruda Wengerska, mąż Paweł, córka Elżbieta, 

syn Marian, zmarłych z pokrewieństwa. 
2/+Maria Korduła, mąż Tadeusz, Franciszek Smołka, 
żona Maria, Emil Matuszczyk, żona Anna. 

Czwartek – 07.09.2017r.                     

7.oo 1/ 
17.oo 1//+Gertruda Błaszczyk (Bog. ul. Mokra) 
 2/+Monika Grzybek, mąż Rufin, synowa Małgorzata. 

3/+Augustyna i Robert Pierchała, Regina i Edward 
Skałbania, Bogdan Pierchała, Piotr Niesporek.   
/Msza św. odprawiona będzie poza parafią/ 

Piątek –  08.09.2017r.   ŚWIĘTO NARODZENIA NMP                                   

7.oo 1/ 
13.3o Ślub:  Pukowiec Mateusz  -  Szczepanek Blanka 
17.oo 1/+Antoni Matuszczyk. 

2/+Janina Krupa. 
3/+Walter Matuszczyk, na pamiątkę urodzin, rodzice 
z obu stron, Bronisława i Zygmunt Janowicz, Zofia  
i Jan Garbocz (Bog) 

Sobota –09.09.2017r.             

7.oo 1/+Ignacy Motyka, 16 rocznica śmierci, rodzice z 
obu stron. 

12.oo Ślub:  Gryboś Kamil  -  Gogulska Angelika 
13.oo 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 70 rocznicy urodzin 

Janiny Gruszka z podziękowaniem za otrzymane ła-
ski z prośbą o dalsze oraz w intencji córek z rodzi-
nami.TD 

14.oo 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 75 rocznicy urodzin 
Ireny Przeliorz z podziękowaniem za otrzymane ła-
ski, z prośbą o dalsze. TD 

17.oo 1/+Elfryda Ociepka 
 2/+Helena i Osfald Śliwa 

3/+Maria Kołodziejczyk, mąż Antoni, 18 rocznica 
śmierci (Kobiór) 
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Niedziela –10.09.2017 r. 

7.oo 1/Msza św. w intencji członków Świeckiej Rodziny 
Franciszkańskiej, którzy obchodzą urodziny w III 
kwartale tego roku. 

8.3o 1/+Gertruda i Antoni Stec, rodziców z obu stron. 
2/+Erwin Tkocz. 

10.oo 1/+Emil Pytel, żona Gertruda, Paweł Juraszczyk, 
żona Regina. 

11.3o 1/PODZIĘKOWANIE  ZA ŻNIWO 
14.oo 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 70-tych urodzin 

Heleny Dworok, z podziękowaniem za otrzymane ła-
ski z prośbą o dalsze TD. 

16.oo 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 35 rocznicy ślubu 
Marka i Iwony Buchalik z Gotartowic, z podzięko-
waniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze oraz o 
błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny. TD 
2/+Stanisław Buchalik, 3 rocznica śmierci (Got) 

20.3o 1/+Berta Goraus, na pamiątkę 100-nych urodzin.  

Poniedziałek – 11.09 .2017r.                                                        

7.oo 1/ 
17.oo 1/+Henryk Kula, ojciec Alojzy (Got) 

2/+Norbert Stajer, rodzice Helena i Adolf, Maria  
i Jan Rduch, rodzice z obu stron (Got) 

Wtorek –  12.09.2017r.          UROCZYSTOŚĆ NMP 
              PIEKARSKIEJ, głównej patronki archidiecezji 

7.oo 1/ 
17.oo 1/+Józef Frelich, Gertruda Sobik, mąż Jan, Anna 

Frelich, mąż Józef. 
 2/+Krystyna Kuczera 

Środa –  13.09.2017r.             Wspomnienie św. Jana 
                                                 Chryzostoma, bpa i dK                                    

7.oo 1/ 
17.oo 1/+Maria Szczęsny i Helena Woryna , na pamiątkę 

urodzin. 
2/+Helena Szymanek 
3/Do Opatrzności Bożej z okazji 70 rocznicy urodzin 
Stanisława Kuśki, z podziękowaniem za otrzymane 
łaski  z prośbą o dalsze oraz w intencji dzieci z ro-
dzinami. 

19.oo NABOŻEŃSTWO  FATIMSKIE 

Czwartek – 14.09.2017r.                              ŚWIĘTO 
                     PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO                    

7.oo 1/+Berta Szmidt, na pamiątkę urodzin, 2 mężów, 
rodziców (Bog) 

17.oo 1/+Józef Krupa 
 2/+Gertruda i Konstanty Motyka, Waleska Krupa, 

Krystyna i Franciszek Kołodziej, córki Łucja i Marta, 
mąż Jerzy 

Piątek –  15.09.2017r.    Wspomnienie NMP Bolesnej                                           

7.oo 1/Różaniec 
17.oo 1/+Edeltrauda Krawczyk, na pamiątkę urodzin (Got) 

2/+Barbara Cichy(Bog) 

Sobota –16.09.2017r.   Wspomnienie świętych męcz. 
                                 Korneliusza, pap. i Cypriana, bpa          

7.oo 1/+Franciszek  Oleś, żona Maria, 4 synów, Jadwiga 
Cnota, mąż Wilhelm, syn Jan. 

12.oo Ślub:  Kula Mateusz  -  Riedel  Martyna 
13.oo Msza św. Jubileuszowa  z okazji 25 lecia  Apostolatu. 

15.3o  1/Do Opatrzności Bożej z okazji 40 lecia ukończenia 
szkoły podstawowej przez uczniów z Boguszowic. 

17.oo 1/+Władysław i Janina Ruś, teść Józef, żona Maria, 
zięć Rudolf (Bog) 

Niedziela –17.09.2017 r. 

7.oo 1/+Jerzy Mroczek, 15 rocznica  śmierci. 
8.3o 1/+Jadwiga i Roman Muras, rodzice z obu stron.  

2/+Norbert Piecha. 
10.oo 1/+Bartosz Pawlas, 10 rocznica śmierci. 

2/+Krystyna Tasarz, w rocznicę śmierci, zmarli ro-
dzice, Maria i Władysław Pikuła. 

11.3o 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 40 rocznicy ślubu  
Henryk i Stefania Sosna z podziękowaniem za 
otrzymane łaski z prośbą o dalsze. TD 

14.15 1/Chrzty i roczki:  Kamil  Luks 
16.oo 1/+Andrzej Papierok, na pamiątkę urodzin, żona 

Natalia. 
2/+Ryszard Wuzik, 5 rocznica śmierci (Rasz) 

20.3o 1/+Elżbieta Gasz, mąż Augustyn (Bog) 

Poniedziałek – 18.09 .2017r.      ŚWIĘTO ŚW. STANI- 
         SŁAWA KOSTKI, zak., patrona Polski i młodzieży                     

7.oo 1/ 
17.oo 1/+Jadwiga Karwot, mąż Emil. 

2/+Józef i Bronisława Herman, na pamiątkę urodzin 
(Bog) 

Wtorek –  19.09.2017r. 

7.oo 1/+Helena Kuczera, mąż Eryk, córka Małgorzata. 
2/+Janusz Kubański. 

17.oo 1/+Otylia Konsek, w rocznicę śmierci, mąż Brunon, 
Marianna Giedyk, mąż Henryk. 

 2/+Edmunt Maroszek, Ryszard Krótki, żona Maria. 

Środa –  20.09.2017r.             Wspomnienie świętych 
               męczenników Andrzeja Kim Taegon, prezb., 
                                        Pawła Chong Hasang i Tow.                                 

7.oo 1/+Alfred Musiolik, żona Helena, Regina Sobala, 
mąż Konstanty (Bog) 

17.oo 1/W intencji Grupy Pielgrzym. 
2/+Małgorzata Matuszczyk, 7 rocznica śmierci. 

Czwartek – 21.09.2017r.                      ŚWIĘTO ŚW.  
               MATEUSZA, APOSTOŁA I EWANGELISTY                  

7.oo 1/+Eugenia Janawa, mąż Władysław, 14 rocznica 
śmierci. 

13.oo Ślub: Wita Patryk  -  Paszkowska Anna    
Chrzest 

17.oo 1/+Antoni Szotek, 13 rocznica śmierci, rodzice Anna 
i Aleksander, Ryszard Buchalik. 

 2/+Bernard Frystacki 
3/+Józef Turek, 1 rocznica śmierci. 

Piątek –  22.09.2017r.                                              

7.oo 1/+Wiktor i Helena Konsek(Got) 
17.oo Msza św.  Wspólna: 
+Edward Kuś, rodzice Karol i Emilia. 
+Roman Zimończyk, żona Małgorzata (Got) 
+Bronisława Szymura, mąż Konstanty, synowie Jan i Hen-
ryk, rodzice z obu stron. 
+Bolesław Kluger, na pamiątkę urodzin, żona Irena, od 
rodziców i rodzeństwa. 
+Łucja i Emil Smołka, Jan Wodniok, córka Ewa. 
+ Ignacy Szewczyk, rodzice. 
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+Józef i Helena Szymura, syn Robert. 
+Jadwiga Fiałka, mąż Jan, syn Józef. 
+Jan Matuszczyk, żona Zofia (Bog) 
+Luiza Gawlik, 1 rocznica śmierci. 
+Romuald Górski. 
+Henryk Kula, 5 rocznica śmierci. 
+Gertruda i Jan Motyka, Alojzy Oślizlok. 
+Maria Szymura, mąż Stefan. 
+Czesław Waler, na pamiątkę urodzin, rodzice. 
+Jerzy Frąckiewicz, 11 rocznica  śmierci, rodzice Jan i Be-
nedykta Frąckiewicz. 
+Eleonora i Alojzy Dziwoki, 3 synów. 
+Alojzy Pawlas, żona Elżbieta, zaginiony Antoni Sobik. 
+Apolonia Łaszczewska, mąż Stanisław, Gertruda Zając, 
mąż Zygfryd, zmarłych z rodzin: Łaszczewski, Zając, Świ-
der, Lisiak, Figas, Zajączkowski, Pych, Nowicki, Godzina, 
Sobik, Paweł Maciączyk. 
+Bertold Kłapczyk, żona Genowefa, syn Janusz. 
+Bronisław Jakóbczyk, rodzice Wojciech i Stefania, Helena 
Joszko, mąż Alojzy. 
+Anna Frelich (Rasz) 
+Berta Goraus (Rasz) 
+Krystyna Konieczny, 9 rocznica śmierci. 
+Jan i Anastazja Mędrala, Anna i Paweł Szymura, Franci-
szek i Berta Szczyrba 
+Józef Kuczera, żona Maria, Wiktor Motyka, żona Marta 
(Got) 
+Gertruda Palarz, mąż Stanisław, Karol i Łucja Ciopała. 
+Józef Kania, rodzice, brat Roman, Joanna Dziwoki. 
+Paweł Gajer, żona Marta, 2 córki, 3 zięciów, syn Józef, 
żona Anna, Bolesław Maćczak, żona Wacława, syn Wie-
sław, 2 zięciów, Leokadia Wróbel, mąż Tadeusz, Ewald 
Paszenda. 
+Krystyna Konieczny, mąż Leon, synowa Krystyna. 
+Józef Błaszczyk, żona Gertruda. 
+Ernest Jurochnik, żona Klara, wnuk Robert, Antoni Król, 
żona Jadwiga, syn Arnold. 
+Marta Kula, mąż Alojzy, rodzice z obu stron (Rasz) 
+Mirosława Grad, mąż Jerzy (Bog) 
+Alojzy Papała, rodzice z obu stron. 
+Gerard Książek, rodzice z obu stron. 
+Aniela i Zbigniew Adamczyk, Gertruda i Paweł Lampart, 
Małgorzata i Alojzy Mazur, zmarłych  z rodziny. 
+Erwin Piecha, 19 rocznica śmierci, Ryszard Piecha, żona 
Marta, córka Bronisława, zięć Wincenty Skrzypiec, Emanu-
el  Waliczek, żona Anna.  
+Jan Kusz, żona Maria, syn Tadeusz. 
+Józef Lip 
+Augustyna Filec, 2 mężów. 
+Bolesław Mucha, Stefan Małek, Maria i Karol Dziwoki. 
+Maria Hartman, mąż Stefan, rodzice z obu stron. 
+Barbara Cichy, od koleżanek z pracy.  
+Emil Niesłańczyk, 2 żony, syn Paweł, synowa Felicja. 
+Gerard Pawlas, 5 rocznica. 
+Walenty Henich, żona Albina, Maria i Emil Kłosek. 
+Albert Pustółka, synowie Mirosław i Aleksander.  
+Małgorzata Głusiec 
+Paweł Król, żona Wiktoria, Eugeniusz Król, Maksymilian 
Lach, Dominik Piechoczek, żona Gertruda, Franciszek 
Płonka, żona Marta. 
+Aniela Klesel, mąż Rudolf, córka Felicyta(Got) 

Sobota –23.09.2017r.                Wspomnienie św. Pio 
                                                      z Pietrelciny, prezb.           

7.oo 1/+Krystyna Sobik, matka Jadwiga. 
13.oo 1/Do opatrzności Bożej z okazji 50 rocznicy ślubu  

Stefanii i Erwina Sobik, z podziękowaniem za 
otrzymane łaski z prośbą o dalsze oraz o  błogosła-
wieństwo Boże dla córek z rodzinami. TD 

14.oo 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 50 rocznicy ślubu 
Anny i Waldemara Konior z Boguszowic, z podzię-
kowaniem za otrzymane łaski z prośbą  o dalsze i w 
intencji dzieci z rodzinami. TD 

17.oo 1/+Ludwik Gawlik, żona Jadwiga, syn Rufin, Emil 
Gonsior, żona Zofia, Antoni Gembalczyk, żona 
Wanda, pokrewieństwo, zmarłych sąsiadów z ulicy 
Małachowskiego i Dunikowskiego. 

 2/+Helena i Boleslaw Gąsior, córka Janina (Bog) 

Niedziela –24.09.2017 r. 

7.oo 1/Za ofiarodawców z Raszowca 
8.3o 1/+Jadwiga i Roman Muras, rodzice (Rasz) 
10.oo 1/+Andrzej Kwaśniewski, na pamiątkę urodzin. 
11.3o 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 60 rocznicy  uro-

dzin Damiana Korduły z podziękowaniem za otrzy-
mane łaski, z prośbą o dalsze oraz o błogosławień-
stwo Boże i opiekę Matki Boskiej Trzykroć Prze-
dziwnej dla całej rodziny. TD 
2/Do Opatrzności Bożej z okazji 60 rocznicy urodzin 
Grzegorza Piechy, z podziękowaniem za otrzymane 
łaski, z prośbą o dalsze oraz o błogosławieństwo Bo-
że dla całej rodziny. TD 

16.oo 1/+Luiza Gawlik, 1 rocznica śmierci (Got) 
2/+Jerzy Dziwoki, 20 rocznica śmierci. 

20.3o 1/+Bolesław i Małgorzata Sobik. 
 

Przygotowały panie: Teresa Szymczak i Kornelia Mokry 
 
 

Kronika parafialna 

Chrzty: 
Szymon Konsek, Piotr Kotas, Paweł Kabat, Anna Buchalik, 
Tymoteusz Pomykoł, Maksymilian Tkocz, Lena Lukasz-
czyk, Helena Pomykoł, Robert Sokołowski, Zofia Sokołow-
ska, Michał Siemianowski, Ignacy Plichta, Damian Rusek, 
Marcel Sitek, Zuzanna Gruszka, Julia Dworok, Maria So-
snowska, Stanisław Rybakowski, Mikołaj Syroka. 

Śluby: 

Luken  Gerhard - Dronia Barbara 
Łukaszewski Zenon - Kuśka Alicja 
Sobik  Adam - Fojcik Klaudia 
Wojnowski  Mateusz - Lenart Agnieszka 
Kowol  Sebastian - Kurowska Klaudia 
Babilas  Janusz - Szala Magdalena 
Stąporek  Paweł - Lachowska Sybilla 
Chabko Przemysław - Berger  Ewelina 
Dziwisz Paweł - Aneta Rduch 

Pogrzeby: 

Oleś Elżbieta                 13.03.1935 r. – 13.05.2017 r. 
Wawrzyńczyk  Edyta    02.07.1986 r. – 14.05.2017 r. 
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Szulik Wawrzyn            30.05.1949 r. – 14.05.2017 r. 
Oleś Gertruda               14.08.1935 r. – 16.05.2017 r. 
Kaczor Cecylia              04.10.1954 r. – 26.05.2017 r. 
Papierok Natalia           11.04.1951 r. – 31.05.2017 r. 
Przeliorz Agnieszka      03.06.1935 r. – 01.06.2017 r. 
Piecha Henryk               08.10.1928 r. – 03.06.2017 r. 
Mirzyńska Roksana    07.11.2013r.  – 13.06.2017 r. 
Brząkalik Jerzy             01.12.1957 r. – 14.06.2017r. 
 

Przygotowały panie: Teresa Szymczak i Kornelia Mokry 
 

PAPIESKIE INTENCJE 

APOSTOLSTWA MODLITWY  

Sierpień 

1. Intencje Matki Bożej: o pokój na świecie i nawrócenie 
grzeszników. 
2. Intencje papieża Franciszka: 
-) Intencja ewangelizacyjna: Aby artyści naszych czasów 
poprzez dzieła swojego geniuszu pomagali wszystkim od-
krywać piękno świata stworzonego. 

Wrzesień 

1. Intencje Matki Bożej: o pokój na świecie i nawrócenie 
grzeszników. 
2. Intencje papieża Franciszka: 
-) Intencja ewangelizacyjna: Aby nasze parafie, ożywiane 
duchem misyjnym, były miejscami, gdzie przekazuje się 
wiarę i daje świadectwo miłości. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 

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. 14.15 

� zgłaszając chrzest w kancelarii przynosimy akt urodzenia 
dziecka z USC 

� rodzicami chrzestnymi mogą być wyłącznie bierzmowani, 
wierzący i praktykujący katolicy 

� nauka przygotowująca do przyjęcia sakramentu chrztu 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 24 września 2017 r. 
Materiały przeznaczone do druku  

w numerze wrześniowym proszę przesyłać  
w wersji elektronicznej  

lub dostarczyć w formie papierowej  
najpóźniej do dnia 8 września 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 

SPROSTOWANIE 
 

We kwietniowo – majowym numerze „Serca Ewan-
gelii” (nr 184) na str. 5 pod fragmentem wiersza 
zaczynającego się od słów „A ty katyński lesie T” 
omyłkowo podpisano inicjały autora. 
 
Autorem wiersza „A ty katyński lesie”, z którego 
pochodzi zamieszczony fragment jest Pan Bogu-
sław Jerzy Uściński. 
 

Za pomyłkę serdecznie przepraszamy. 
                       REDAKCJA 
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Nowi ministranci 
W niedzielę 11 czerwca podczas Mszy św. o 
godz. 16.oo 5 kandydatów na ministrantów 
otrzymało komże, a 7 ministrantów otrzymało 
kołnierze. Po Eucharystii ministranci wraz z 
rodzinami, udali się na spotkanie integracyjne 
na Farskim Ogrodzie. 

— czytaj str. 13 

 
 

 
 

 
Kandydaci na ministrantów 

 
Spotkanie integracyjne na Farskim Ogrodzie 
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Święcenia diakonatu 
W sobotę, 24 czerwca, o godzinie 10.oo w kościele 
rektoralnym Wyższego Seminarium Duchownego 
Towarzystwa Salezjańskiego pw. Matki Bożej 
Wspomożenia Wiernych w Krakowie podczas 
święceń diakonatu ks. biskup Leszek Leszkiewicz, 
przez gest nałożenia rąk na głowy Łukasza Torbic-
kiego SDB i trzech jego współbraci oraz modlitwę 
święceń włączył ich do grona diakonów. 

— czytaj str. 14 
 

 

 

 

 
Wspólnota ministrantów Parafii NSPJ w Boguszowicach A.D. 2017 

 
 

 
 

 
Nowy Diakon z obecnymi na święceniach naszymi ministrantami 

. 
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Boże Ciało A. D. 2017 
Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi 
Chrystusa obchodziliśmy w tym roku 15 
czerwca. Tradycyjna procesja teoforyczna 
przebiegała ulicami Małachowskiego, Kłoko-
cińską, Gronową i Małachowskiego do kościo 
ła. Nasz udział w procesji był złożonym pu-
blicznie wyznaniem wiary w obecność Chry-
stusa w Najświętszym Sakramencie. 

Spotkanie Rady Parafialnej 

W niedzielę 11 czerwca miało miejsce kolejne 
spotkanie Duszpasterskiej Rady Parafialnej. 
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Bierzmowanie A. D. 2017 
We wtorek 30 maja podczas Mszy św. o godz. 17.oo 
ks. bp Marek Szkudło udzielił naszej młodzieży sa-
kramentu bierzmowania. 
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Odpust parafialny 
W piątek, 23 czerwca przypadała w tym roku Uro-
czystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Tra-
dycyjnie w tym dniu, o godz. 17.oo została odpra-
wiona Msza św. na parafialnym cmentarzu w inten-
cji wszystkich zmarłych parafian. 

Uroczystość odpustowa w naszej parafii miała miej-
sce w niedzielę 25 czerwca. Słowo Boże w tym dniu 
wygłosił i odprawił uroczystą sumę odpustową  
ks. Łukasz Dziura. 

 
Suma odpustowa 

 
Msza św. za zmarłych parafian na cmentarzu 

 
Msza św. w parafii p.w. Przemienienia 

Pańskiego w Czarnej Górze 
 

Spotkanie Dzieci Maryi 

 
Poczty sztandarowe podczas sumy odpustowej 

 
Ruch Domowego Kościoła 

Przedwakacyjne spotkania 
grup parafialnych 

 
Zakończenie roku formacyjnego Ruchu Światło – Życie  

Dekanalny Dzień Wspólnoty Ruchu Światło – Życie  
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Konkurs Piosenki  
Patriotycznej 

O Międzyprzedszkolnym Konkursie Piosenki Pa-
triotycznej, który odbył się w Przedszkolu nr 22  

— czytaj str. 20   

Nowinki z Przedszkola nr 18 
O tym co działo się przez ostatnie dwa miesiące w 
Przedszkolu nr 18 w Boguszowicach 

— czytaj str. 21 

Pielgrzymowanie Grupy 
Pielgrzym 

W dniach 22-23 maja br. Grupa Pielgrzym nawiedza-
ła kościoły i sanktuaria Dolnego Śląska. 

— czytaj str. 17-18 

Z kącika gospodarczego 

O działaniach podejmowanych na polu gospodar-
czym w ostatnich miesiącach  

— czytaj str. 7 
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Pielgrzymi w Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej  

w Łozinie 

 
Festyn Rodzinny w ZSzP nr 6 w Boguszowicach  

 
Wizyta Straży Miejskiej w Przedszkolu nr 18 

 

Montaż dwóch nowych, ekologicznych pieców  
w kotłowni kościoła 


