
PARAFIA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA + BOGUSZOWICE – GOTARTOWICE
ROK XI + PAŹDZIERNIK 2002 + NR 113

 

W dniach 24-27 października zostanie przeprowadzona naszej parafii wizytacja kanoniczna. Dokona jej
ks. arcybiskup Damian Zimoń. W jej trakcie zostanie udzielony sakrament bierzmowania (26 X). Przed wizytacją
(19-22 X) będą miały miejsce rekolekcje parafialne.
14 września odbyła się kolejna Biesiada Charytatywna. Dochód z biesiady wyniósł ok. 3 tys. zł i zostanie
przeznaczony na dofinansowanie działalności parafialnej Ochronki.
15 września w Gotartowicach miał miejsce dzielnicowy festyn dla wszystkich mieszkańców.

 

Spotkania Zarządu Miasta z mieszkańcami Boguszowic i Gotartowic dotyczące projektu budowy kanalizacji odbyły
się 30 września br. Cieszyły się dużym zainteresowaniem.
 

 

 
14 września odbyła się kolejna Biesiada Charytatywna. W sali nowego domu parafialnego bawiło się
wspólnie 250 osób. Przygrywał big band KWK „Jankowice”, zaś całość prowadził Stanisław Przeliorz.
Dochód z biesiady wyniósł około 3.000 zł. Zostanie przeznaczony na dofinansowanie parafialnej
Ochronki.
 
 

 
 
W niedzielę 15 września odbył się festyn dzielnicowy w Gotartowicach. Impreza rozpoczęła się
tradycyjnie od Mszy św. sprawowanej na placu obok OSP przez Księdza Proboszcza. Później była
wspólna zabawa pełna atrakcji.
 

 
sobota - 19.10.2002
godz. 17.00     - Msza św. z nauką ogólną
godz. 18.00     - nauka dla rodziców                                                                          i świadków kandydatów
                                                                    przygotowujących się do                                                        
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sakramentu bierzmowania
 
niedziela - 20.10.2002
godz. 7.00, 8.30, 10.00, 10.30, 16.00 -                                                                     Msze św. z nauką ogólną
godz. 17.15     - nauka stanowa dla                                                                           mężczyzn
 
poniedziałek - 21.10.2002
godz. 7.00, 17.00 - Msze św. z nauką                                                                                                ogólną
godz. 16.30     - nabożeństwo różańcowe
godz. 18.00     - nauka stanowa dla kobiet
 
wtorek - 22.10.2002
godz. 7.00, 17.00 - Msze św. z nauką                                                                                               ogólną
godz. 16.30     - nabożeństwo różańcowe
godz. 18.00     - nauka stanowa dla                                                                           młodzieży, a w
                                                                                                          szczególności dla
                                                                                           kandydatów do sakramentu
                                                   bierzmowania
 
Nauki rekolekcyjne wygłosi ks. mgr lic. teologii Antoni Brzytwa.
 
Okazja do sakramentu pojednania - 30 minut przed każdą Mszą św.
 
We wtorek 22.10.2002 r. zostanie zebrana kolekta na Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w
Katowicach.
 
 

Po raz pierwszy w sprzedaży

Parafialny Kalendarz na rok 2003
Zobacz i podaruj sobie i innym

 
Do nabycia po każdej Mszy św. niedzielnej przed kościołem

 

 
Urodzony 25.10.1334 r. w Niedobczycach, wyświęcony na kapłana 21.12.1957 r. w Katowicach,
mianowany biskupem katowickim 3.6.1985. Kanonicznie objął diecezję 18.6.1985. Konsekrowany
29.6.1985. Ingres do katedry katowickiej 30.6.1985. Mianowany arcybiskupem metropolitą katowickim
25.3.1992.
Przewodniczący Komisji Duszpasterstwa Episkopatu Polski, opiekun Duszpasterstwa Głuchych w Polsce,
Wielki Kanclerz Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego, członek Rady Stałej Episkopatu Polski,
Grupy Kontaktowej Episkopatu Polski i Niemiec, Krajowego Komitetu Roku Jubileuszowego 2000.
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Czwartek - 24.10.2002

godz. 13.00, 14.00 - spotkanie z nauczycielami szkół
 
Piątek - 25.10.2002

godz. 13.00, 14.00 - spotkanie z nauczycielami szkół

godz. 16.30       - odwiedziny osoby chorej

godz. 17.00       - odwiedziny osoby wielodzietnej

godz. 18.00       - kolacja z katechetami

godz. 18.30       - spotkanie z Rodziną Franciszkańską, Żywym Różańcem, Odnową w Duchu Świętym,
Anonimowymi Alkoholikami, Ekipami Notre-Dame, Ruchem Rodzin Szensztackich, Chórem „Cor Jesu”
 
Sobota - 26.10.2002

godz. 7.00         - Msza św. dla chorych i starszych parafian

godz. 8.00         - śniadanie z zespołem charytatywnym w ochronce

godz. 9.30         - spotkanie z Ministrantami, Dziećmi Maryi, Oazą, Eucharystycznym Ruchem Młodych

godz. 10.30       - spotkanie z Grupą Biblijną, Apostolatem Maryjnym, Akcją Katolicką, Grupą  „Pielgrzym”,
Redakcją „Serca Ewangelii” i Grupą dekoratorów

godz. 12.00       - obiad ze służbą kościelną

godz. 15.00       - spotkanie z młodzieżą

godz. 16.30       - spotkanie z kapłanami dekanatu

godz. 17.00       - powitanie liturgiczne Księdza Arcybiskupa

godz. 17.30       - Msza św. z udzieleniem Sakramentu   Bierzmowania (ok. 190)

godz. 18.45       - kolacja z Parafialną Radą Duszpasterską
 
Niedziela - 27.10.2002

godz. 10.00       - Msza św. pontyfikalna

godz. 11.30       - Msza św. z udziałem dzieci i rodziców z małymi dziećmi-na koniec błogosławieństwo dzieci
 
 

 
Księgi w Apokalipsie

Anioł  w ludzkiej  postaci  trzyma  w ręku  kadzidło,  z  którego  unosi  się  dym,  to  widok  pierwszej  sceny
malowidła. Na drugiej scenie widać podwyższenie z wyeksponowaną otwartą księgą, z boku w złotym naczyniu pali
się  ogień.  Całość  przypomina  jakiś  szczególny  ołtarz.  Malowidło  o  tej  treści  znajduje  się  na  sklepieniu
prezbiterium.  Przedstawia  zasadniczo  skutki  otwarcia  siódmej  pieczęci.  Dodatkowym tematem jest  tajemnicza
Księga zapieczętowana na siedem pieczęci, której niezwykłą treść w swej proroczej wizji poznał św. Jan. W tym
artykule przyjrzymy się różnym tajemniczym „Księgom”, o których wspomina Księga Apokalipsy.

 
Księga Wyroków Ostatecznych

Księga Wyroków Ostatecznych – „I ujrzałem na prawej ręce Zasiadającego na tronie księgę zapisaną wewnątrz
i  na  odwrocie  zapieczętowaną  na  siedem  pieczęci.  I  ujrzałem  potężnego  anioła,  obwieszczającego  głosem
donośnym:  <Kto  godzien jest  otworzyć  księgę  i  złamać  jej  pieczęcie?>  (...)  On (Baranek)  poszedł  i  z  ręki
Zasiadającego na tronie wziął księgę. (...) I ujrzałem gdy Baranek otworzył pierwszą z siedmiu pieczęci (...)” [Ap
5/1,7; 6/1].

Tylko Baranek – Jezus Chrystus jest godzien odkryć tajemnice związane z czasem Bożego sądu nad światem
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tzw.  Czasów  Apokaliptycznych.  To  właśnie  On  zwleka  z  Powtórnym Przyjściem,  aby  czasy  Bożej  łaski  i
miłosierdzia, w których obecnie żyjemy dzięki dziełu Syna Bożego na krzyżu, dały wszystkim ludziom „ubogim w
duchu” szansę  na nawrócenie [2P 3/9].  Prorocy Starego Testamentu, jak również Autorzy Nowego Testamentu,
wielokrotnie wskazywali na mające nastąpić w nieznanej przyszłości Czasy Sądu. Najpełniej objawił Bóg tajemnice
Czasów Ostatecznych właśnie przez św. Jana, przed którym otworzył „Księgę Wyroków Ostatecznych”. Niezależnie
od tego, czy księga taka istnieje w niebie w sensie dosłownym, czy też jest tylko symbolem Bożego objawienia, z
pewnością jest wielkim umocnieniem wiary dla rzeszy chrześcijan „łaknących i pragnących” Bożej sprawiedliwości,
w nadziei otrzymania wiecznego nasycenia [Mt 5/6]. Warto zwrócić uwagę, że tylko Bóg zna losy Wszechświata,
gdyż je zaplanował od początku do końca, jako Wszechmocny Pan i Suwerenny Władca. Osobiście dogląda, by
dzieje ludzkości dopełniły się zgodnie z Jego planem.

 
 
Księga Proroctwa

Księga Proroctwa – „A głos, który usłyszałem z nieba, znów usłyszałem, jak zwracał się do mnie w słowach:
<Idź, weź księgę otwartą w ręce anioła stojącego na morzu i na ziemi!> Poszedłem więc do anioła, mówiąc mu, by
dał mi książeczkę. I rzecze mi: <Weź i połknij ją, a napełni wnętrzności twe goryczą, lecz w ustach twych będzie
słodka jak miód>. I wziąłem książeczkę z ręki anioła i połknąłem ją, a w ustach moich stała się słodka jak miód, a
gdy ją  spożyłem, goryczą  napełniły się  moje  wnętrzności.  I mówią  mi: <Trzeba ci znów prorokować  o ludach,
narodach, językach i o wielu królach>” [Ap 10/8-11].

Objawienie, które otrzymał św. Jan jest żywym Słowem Bożym. A już przed wiekami psalmista napisał: „Jak
słodka jest dla mego podniebienia Twoja mowa: ponad miód dla ust moich” [Ps 119/103]. Boże Słowo, jest zawsze
czymś najsłodszym dla duszy człowieka. Jednakże może przynieść przykre konsekwencje dla tych, którzy wiernie
świadczą o nim wśród ludzi, czyli w żołądku przynosi smak pełen gorzkości. W podobny sposób prorok Ezechiel,
żyjący na przełomie VI i V w. p.n.e., w swoim widzeniu otrzymał do zjedzenia zwój, który w jego ustach był „słodki
jak miód”, ale potem napełnił mu wnętrzności goryczą.  Pan Bóg dał mu polecenie, by wypowiadał Boże Słowa
ludowi, uprzedzając go, że ten nie będzie go chciał słuchać [Ez 2/8-3/11]. Proroctwa Janowe zapowiadają straszliwe
plagi  na  całą  ludzkość,  stąd  ich  głoszenie  było,  jest  i  będzie  bolesne.  Zawsze  znajdzie  się  bowiem wielu
przeciwników i prześladowców dla głoszących rychłe nadejście Bożej sprawiedliwości. Potrzeba głoszenia proroctw
apokaliptycznych wydaje  się  dziś,  gdy  jesteśmy  coraz bliżej  Sądu  Ostatecznego,  wręcz koniecznością.  Coraz
częściej  spotkać  dziś  można  ukryte  lub  jawne  wyśmiewanie  uczciwości,  prawości,  czystości  seksualnej  czy
przestrzegania  innych  przykazań,  gdyż  cechy  te  są  nierzadko  w  sprzeczności  z  wielkim  „szmalem”  czy  z
egoistycznymi  przyjemnościami.  Jeśli  próbujecie  ostrzegać  ludzi  wokół  o  Bożym  Sądzie,  z  pewnością
doświadczacie niejednej drwiny, gdyż wielu ludzi nawet Boga się nie boi! Nic gorszego nie może człowieka spotkać
jak doprowadzenie swej pychy do stanu braku bojaźni przed Żywym Bogiem! Pamiętajmy - Bóg zaprowadzając
sprawiedliwość „jest ogniem pochłaniającym” [Hbr 12/29].

 
 
 
 

Księga Życia
Księga Życia – „I ujrzałem umarłych wielkich i małych – stojących przed tronem, a otwarto księgi.  I inną

księgę otwarto, która jest księgą życia. I osądzono zmarłych z tego, co w księgach zapisano, według ich czynów. (...)
jeśli się ktoś nie znalazł zapisany w księdze życia, został wrzucony do jeziora ognia. (...) A nic nieczystego do niego
(Miasta Świętego) nie wejdzie, ani ten co popełnia ohydę i kłamstwo, lecz tylko zapisani w księdze życia Baranka”
[Ap 20/12,15; 21/27].

Najważniejszym dla  nas  zadaniem tu  na  ziemi,  jest  załatwienie  sobie  paszportu  do  Nieba, czyli  zostanie
zapisanym w Księdze Życia.  Znalezienie  się  w Księdze Życia  jest  więc sprawą  życia  i śmierci.  Pan Jezus  tak
przedstawił  tę  prawdę  uczniom: „Wróciło siedemdziesięciu dwóch z radością  mówiąc: <Panie  przez wzgląd na
Twoje imię nawet złe duchy nam się poddają>. Wtedy Jezus rzekł do nich : <(...) Oto dałem wam władzę stąpania
po wężach i skorpionach, i po całej potędze przeciwnika, a nic wam nie zaszkodzi. Jednak nie z tego się cieszcie, że
duchy się wam poddają, lecz, że wasze imiona zapisane są w niebie>” [Łk 10/17-20]. Pan Jezus wskazuje uczniom,
że największym powodem do radości nie są ziemskie sukcesy, choćby bardzo spektakularne, ale to czy zyskujemy
przez nasze czyny skarby wieczne, zapisane w Księdze Życia, a które urealnią się w „Mieście Świętym – Nowym
Jeruzalem”. W Księdze Życia są zapisane niekoniecznie te zdarzenia, które nam się wydają sukcesem, ale te, które
w Bożych oczach zasługują na nagrodę. Warto się nad tym zastanowić, co tak naprawdę jest prawdziwą wartością w
Bożych oczach? Co musimy zrobić, by nasze czyny znalazły uznanie u Boga, a  nasze imię  zostało zapisane w
Księdze  Życia?  Przede  wszystkim musimy  zauważyć,  że  Księga  Życia  jest  własnością  Baranka,  czyli  Jezusa
Chrystusa. To On musi się do nas przyznać i zezwolić na wpis naszych imion do swej Księgi. „Nie dano ludziom
pod niebem żadnego innego imienia, w którym mogliby być zbawieni”, jak tylko imię Jezus Chrystus [Dz 4/12].
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Podstawą  naszego zbawienia jest nasz osobisty związek z osobą  Jezusa Chrystusa.  Gdy z Jezusem i dla Jezusa
pełnimy dobre czyny, wtedy (i tylko wtedy) mają one intencję miłości agape [1J 4/8], a więc mogą się podobać
Bogu, który  „z góry  je  dla  nas  przygotował”  [Ef  2/10].  Owoce  dobrych czynów i  przemienionego  charakteru
wskazują  na  prawdziwą  wiarę  i  więź  z  osobą  Syna  Bożego,  który  przyzna  się  do  takiej  wiary  na  Sądzie
Ostatecznym, a nasze imiona wpisze do Księgi Życia.

 
Księga Pisma Świętego

Księga  Pisma  Świętego  –  „A  oto  przyjdę.  Błogosławiony,  kto  strzeże  słów proroctwa  tej  księgi  (...)  Ja
świadczę każdemu, kto słucha słów proroctwa tej księgi: jeśliby ktoś do nich cokolwiek dołożył, Bóg mu dołoży
plag zapisanych w tej księdze. A jeśliby ktoś odjął co ze słów Księgi tego proroctwa, to Bóg odejmie jego udział w
drzewie życia i w Mieście Świętym – które są opisane w tej księdze [Ap 22/8,18-19]

Apokalipsa  św.  Jana  ze  względu  na  swoją  treść  jest  kulminacją  wszystkich  proroctw,  gdyż  sąd,  który
zapowiada  jest  ostatecznym,  a  zbawienie,  które  odmalowuje  Nowe  Jeruzalem jest  pełnią  zbawienia.  Jest  to
ostateczne proroctwo. Nie ma już miejsca na przedostatnie proroctwo. Księga ta zarówno co do czasu napisania (ok.
100 r. n.e.), jak i co do treści, zamyka kanon Bożego objawienia czyli Pisma Świętego. Stąd też bardzo możliwe, że
to  tak  radykalne  ostrzeżenie  przed  zmienianiem czegokolwiek  w treści  Bożego  Słowa  dotyczy  całości  Pisma
Świętego. Wszelkie prawdy dodatkowe będące w sprzeczności z nauką objawioną przez Ducha Świętego w Biblii,
są przez Boga przeklęte straszliwymi konsekwencjami. Błogosławieni jesteśmy gdy trzymamy się i bronimy prawd
objawionych przez Boże Słowo. Prawdy te zostały powierzone przez Chrystusa Kościołowi do wiernego strzeżenia,
„jako depozytu wiary aż do owego dnia” [2Tm 1/12].

 
Ciąg dalszy  rozważań  o  Bożej  sprawiedliwości,  przy  omawianiu  kolejnych malowideł  przedstawiających

postacie i sceny z Księgi Apokalipsy.
 

Piotr
 
Przy opracowywaniu tego artykułu korzystałem z następującej literatury :
1.      A. Jankowski, K. Romaniuk, L. Stachowia : Komentarz praktyczny do Nowego Testamentu. Pallottinum

1975.
2.      P. E. Hughes: Objawienie św. Jana. Komentarz. Warszawa 1995.
 

 
Jedną z parafii należących do dekanatu boguszowickiego są Świerklany, położone na południe od Boguszowic.

Ponadto graniczą z Rojem, Brodkiem, Skrzeczkowicami, Borynią, Szeroką, Gogołową, Marklowicami i Połomią.
 
Świerklany są prastarą osadą słowiańską, o czym świadczy nazwa wsi, pochodząca od świerków, które dawniej

porastały jej obszar. W drugiej połowie XIII wieku przybyli tu prawdopodobnie osadnicy niemieccy sprowadzeni
przez księcia opolsko – raciborskiego, tak jak do sąsiednich wiosek : Gogołowej, Szerokiej, Boryni. Dowodem na
to są  niemieckie  nazwiska mieszkańców Świerklan, zachowane w księgach chrztu parafii  połomskiej, do której
Świerklany należały przez długi czas. Według historyka I. Panica jeszcze wcześniej Świerklany były częścią parafii
boguszowickiej .Trudno z braku dowodów twierdzić, kiedy wybudowano w Świerklanach pierwszy kościół, ale na
podstawie analogii z innymi miejscowościami osadzonymi podobnie jak Świerklany na prawie niemieckim, kościół
mógł tu już istnieć w początkach wieku XIV. Tereny tutejsze przechodziły burzliwe dzieje, zwłaszcza kilkakrotne
najazdy  Tatarów  i  wtedy  kościółek  mógł  spłonąć,  a  wyludniona  wskutek  tych  najazdów  wieś  nieprędko
wybudowała nowy.  Na potwierdzenie istnienia kościoła w Świerklanach w tak odległych czasach zachowała się
legenda, że świątynia stała na obszarze wsi zwanym do dziś Kościelcem. Jest to przysiółek wysunięty najbardziej na
południe i stanowi hipotetycznie najstarszą część Świerklan.

 
Od roku 1327 przez dwa następne wieki cały Śląsk znajdował się pod rządami Czech. W latach 1430 do 1434

w okolice Rybnika dotarli husyci – wojska czeskie popierające Husa. Wtedy widziano w nim tylko odszczepieńca
od wiary katolickiej, a dziś  uważa się  go za wielkiego reformatora.  Za jego śmierć  na stosie i za wiele innych
błędów popełnionych przez ludzi Kościoła katolickiego, przeprosił Ojciec Święty w czasie uroczystości w Rzymie
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w roku 2000. Jednak rewolucja husycka wyrządziła wiele szkód tutejszej ludności, wiele zadała ran.
 
W 1526 roku Świerklany wraz z całym Śląskiem weszły w skład monarchii  habsburskiej.  Są  własnością

różnych wielkich właścicieli ziemskich, których nazwiska są znane od 1540 roku. Między innymi były w posiadaniu
hrabiego Jana Bernarda Prażmy, właściciela rybnickiego państwa stanowego. Administracyjnie przynależały wraz z
całą  ziemią  rybnicką  do powiatu raciborskiego.  Od wczesnego średniowiecza przez Świerklany przebiegał szlak
handlowy z Żor do Wodzisławia, bo trasa ta była dla kupców i wieśniaków łatwiejsza do przebycia, niż podmokłe
tereny między Rybnikiem a Żorami.

 
W wyniku prowadzonych wojen, w 1740 roku Śląsk znowu zmienia właściciela. Zostaje nim Fryderyk II, król

pruski. Zamierzeniem tego króla było zgermanizowanie mieszkańców Śląska przez zakładanie kolonii składających
się  ze  sprowadzanych tu  Niemców.  Taka  kolonia,  zwana  od  imienia  króla  –  fryderycjańską,  powstała  też  w
Świerklanach, a nazwano ją Altenstein, co po polsku znaczy – Stary Kamień. Niewielka grupka Niemców przeszła
odwrotny od zamierzonego proces – po prostu się spolonizowała i nie wiadomo kiedy znikła z użycia niemiecka
nazwa  przysiółka,  bo  obecnie  wszyscy  nazywają  tę  część  Świerklan  -  Kucharzówką.  Każda  taka  kolonia
fryderycjańska miała od początku swój własny herb. Świerklańska kolonia posiadała w swym herbie świerk oraz
skrzyżowane narzędzia rolnicze – cep i kosę.  Koloniści byli zwolnieni z pańszczyzny i służby wojskowej, a  na
zagospodarowanie otrzymali pieniądze. Podobno Kucharzówka zawdzięcza swą nazwę dobrej kuchni przybyszów,
którą  świerklaniacy podpatrzyli i stosowali.  Z herbu wynika, że niemieccy osadnicy trudnili się  obok rolnictwa
także pracą w lesie, podobnie jak inni mieszkańcy takich kolonii.

 
Świerklany, wieś  od  zarania  rozległa, w początkach XVI wieku  podzieliła  się.  Najpierw wyodrębniły  się

Świerklany Górne, a w XVII w Świerklany Średnie, których nazwa z czasem przekształciła się na Świerklany Dolne.
Tak jak wszystkie nazwy bardzo starych wsi, nazwa Świerklan ulegała zmianom. Pierwszy zapis wsi to – Swrklant.
W ciągu historii tej wioski można się doliczyć jej 11 nazw.

 
Teren miejscowości jest bardzo urozmaicony, są  tu malownicze pagórki i doliny.  Te ostatnie od XV wieku

wykorzystano  do  zakładania  licznych stawów rybnych.  Gospodarka  rybna  kwitła  w całym okręgu.  Ryby  ze
świerklańskich stawów  nie tylko zaspokajały tutejsze potrzeby w czasie licznych dni postnych, ale nawet trafiały na
stoły mieszkańców Krakowa, może  także  na  stoły królewskie?  Historia  Świerklan zawiera  wzmiankę,  że  jeden
właściciel  wsi  miał  zatarg  z  klasztorem  w  Rudach,  właśnie  o  stawy.  Widocznie  cystersi  boguszowiccy
wydzierżawiali stawy w Świerklanach. Hodowla ryb była intratnym interesem, dawała większy dochód, niż uprawa
ziemi.

 
Pod  koniec  XVII wieku  Świerklany  Górne  należały  do  hrabiego  Wengerskiego,  który  był  też  panem na

Boguszowicach. W Świerklanach  posiadał 2 folwarki dominialne, 7 gospodarstw kmiecych i 17 zagrodniczych. Zaś
Świerklany Dolne w tym czasie były własnością Ziemięckiego. Nazwisko tego szlachcica 30 lat wcześniej figuruje
w spisie  właścicieli  Boryni.  Świerklany  Dolne  były  liczniejsze,  znajdowały  się  tu  2  folwarki  pana,  8  dużych
gospodarstw i aż 53 gospodarstwa zagrodnicze. Razem mieszkały w nich 843 osoby.

 
W roku 1788 całe Świerklany wykupuje rząd pruski razem z innymi miejscowościami rybnickiego państwa

stanowego.  W ramach reorganizacji  administracyjnej  Górnego  Śląska  w 1818  roku  powstaje  powiat  rybnicki,
obejmujący także Świerklany, które po roku 1871 w ramach tzw. „Chrztów pruskich” otrzymały niemieckie nazwy:
Ober Swirklan (Górne) i  Nieder Swirklan (Dolne), a  także herby.  Herb Świerklan Górnych przedstawia chatę  i
mężczyznę ze szpadlem, czyli obraz wsi, w której większość mieszkańców stanowią zagrodnicy, ręcznie uprawiający
swój ogród. W herbie Świerklan Dolnych widnieje cwałujący koń. Prawdopodobnie na potwierdzenie, że niektórzy
mieszkańcy zajmowali się ujeżdżaniem koni dla armii pruskiej.

 
Jeden z baronów,  właściciel  Świerklan Dolnych wybudował  około  1800  roku  „Zamek  Rycerski”,  zwany

Baronowcem.  Dziś  nie  ma  już po  nim śladu, a  jeszcze  po  II wojnie  światowej, kiedy opiekunem zamku była
kopalnia „Jankowice” był w możliwym do uratowania stanie. Dawne zamki rycerskie – szlacheckie w dzisiejszej
dobie są  kulą  u nogi dla właścicieli, jak np.  boryński, bo nikt nie ma pomysłu na ich zagospodarowanie, a ich
utrzymanie drogo kosztuje.  Zachowała się legenda, że w pobliżu wspomnianego świerklańskiego zamku – dworu
istniał  starszy zamek rycerski.  Stał  na wyspie otoczony fosą  i  wałem.  Mieszkający w nim rycerz panował  nad
rozległymi lasami, polami i łąkami świerklańskimi, ale z niewiadomych przyczyn razem z zamkiem zapadł się pod
ziemię.

 
Ostatnim panem dóbr dworskich Świerklan Dolnych był von Koenig, ale wskutek zadłużenia cała własność

razem z Baronowcem przeszła  na  skarb  państwa  pruskiego.  Państwo rozparcelowało w 1893 ziemię  pomiędzy
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mieszkańców Świerklan i okolicznych wsi za długoletnie, korzystne dla nabywców spłaty. Znalazł się też kupiec na
zamek, w którym urządził dwuklasową szkołę.

 
Na  obszarze  Świerklan Górnych jeszcze  w początkach XX wieku  gospodarowano  na  czterech dworach,

Właściciel dworu przy ulicy Szerockiej Marcin Herrmann miał także dwór w Boguszowicach, który sprzedał kopalni
właścicielowi  „Jankowice”,  który  przerobił  budynki  dworskie  na  mieszkania  dla  pierwszych  robotników
kopalnianych i  dobudował  jeszcze  baraki  mieszkalne.  Od  tego  czasu  nazywano  to  osiedle  Nowym Dworem.
Ostatnie dwory Świerklan Górnych prawie się nie różniły od  wielkich gospodarstw wiejskich, bo panowie sami
zaprzęgali się do roboty polnej. Czynili to z braku robotników, którzy woleli podjąć pracę na kopalni i z powodu
niskich dochodów z pola, gdy brakło siły pańszczyźnianej. Po parcelacji i po przyłączeniu Śląska do Polski byli
właściciele ziemscy przeprowadzili się do Niemiec. Byli przeważnie ewangelikami i Niemcami z przekonania.

 
 

Helena Białecka
 
 
Pisząc o Świerklanach opierałam się  na monografii ks.  Krzysztofa Zimończyka pt „Świerklany”,  Wydaw.

Księży Sercjanów 1998, na relacjach ustnych kilku parafian oraz na listach z Brazylii ks.  Walentego Nogłego.
Korzystałam też  z  książek:  „Historia  Brazylii” Marcina  Kuli,  Ossolineum 1987 i  „Drogą  pielgrzymów” ks.
Ignacego Posadzego, Wydaw. Towarzystwa Chrystusowego, Poznań 1985.
 

 

16.11.2002 * sobota * godz. 1000

1 kapłan – ul. Jutrzenki – od końca  
2 kapłan – ul. Jutrzenki – od początku
3 kapłan – ul. Zgodna – od końca
 

17.11.2002 * niedziela * godz.  1400

1 kapłan – ul. Szybowcowa – od końca
2 kapłan – ul. Szybowcowa – od początku
 

18.11.2002 * poniedziałek * godz. 1800

1 kapłan – ul. Jastrzębska nr: 2b, 2a
 

19.11.2002 * wtorek * godz. 1800

1 kapłan – ul. Jastrzębska nr: 4, 3
2 kapłan – ul. Jastrzębska nr: 8, 6
 

20.11.2002 * środa * godz. 1800

1 kapłan – ul. Jastrzębska nr: 7b, 7a
2 kapłan – ul. Jastrzębska nr: 9b, 9a
 

21.11.2002 * czwartek * godz. 1800

1 kapłan – ul. Jastrzębska nr: 5
2 kapłan – ul. Jastrzębska nr: 19
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22.11.2002 * piątek * godz. 1500

1 kapłan – ul. Żorska – parzyste – od Rybnika
2 kapłan – ul. Żorska – nieparzyste – od Rybnika
 

23.11.2002 * sobota * godz. 1000

1 kapłan – ul. Zapłocie – od początku  
2 kapłan – ul. Węglowa nr: 1b, 1a, 2b, 2a, 4b, 4a
3 kapłan – ul. Jastrzębska nr: 14, 11b, 11a
 

24.11.2002 * niedziela * godz. 1400

1 kapłan – ul. Jastrzębska nr: 15c, 15b, 15a
2 kapłan – ul. Jastrzębska nr: 17c, 17b, 17a
 

25.11.2002 * poniedziałek * godz. 1800

1 kapłan – ul. Sztolniowa nr: 50b, 50a
 

26.11.2002 * wtorek * godz. 1800

1 kapłan – ul. Bagnista
2 kapłan – ul. Niska
 

27.11.2002 * środa * godz. 1800

1 kapłan – ul. Ziołowa – od początku
2 kapłan – ul. Ziołowa – od końca

28.11.2002 * czwartek * godz. 1800

1 kapłan – ul. Pochyła – od początku
2 kapłan – ul. Spokojna – od początku
 

29.11.2002 * piątek * godz. 1500

1 kapłan – ul. Buchalików – parzyste –
                                              od początku
2 kapłan – ul. Buchalików – parzyste – od końca
 

30.11.2002 * sobota * godz. 1000

1 kapłan – ul. Gotartowicka – nieparzyste –
                                                od końca 
2 kapłan – ul. Gotartowicka – parzyste –
                                                od końca
3 kapłan – ul. Buchalików – nieparzyste –
                                              od końca
 

1.12.2002 * niedziela * godz. 1400

1 kapłan – ul. Jemiołowa – od końca
2 kapłan – ul. Jaśminowa – od końca
 

2.12.2002 * poniedziałek * godz. 1800

1 kapłan – ul. Sztolniowa nr: 48b, 48a
 

3.12.2002 * wtorek * godz. 1800

1 kapłan – ul. Strażacka – parzyste – od początku
2 kapłan – ul. Strażacka – parzyste – od końca
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7.12.2002 * sobota * godz. 1000

1 kapłan – ul. Boguszowicka – nieparzyste –
                                                  nr: 25b – 39k
2 kapłan – ul. Boguszowicka – nieparzyste –
                                                  nr: 41c - 79
3 kapłan – ul. Boguszowicka – nieparzyste –
                                                  od końca
 

8.12.2002 * niedziela * godz. 1400

1 kapłan – ul. Dunikowskiego – parzyste –
                                                    od początku
2 kapłan – ul. Dunikowskiego – nieparzyste –
                                                    od początku
 

10.12.2002 * wtorek * godz. 1800

1 kapłan – ul. Sołtystwo – od początku
2 kapłan – ul. Sołtystwo – od końca
 

11.12.2002 * środa * godz. 1800

1 kapłan –  ul. Sztolniowa nr: 42a
2 kapłan –  ul. Sztolniowa nr: 42b
 

12.12.2002 * czwartek * godz. 1800

1 kapłan – ul. Grabowa – od początku
2 kapłan – ul. Grabowa – od końca
 

13.12.2002 * piątek * godz. 1500

1 kapłan – ul. Cedrowa, Cyprysowa
2 kapłan – ul. Anieli Krzywoń – od końca
 
 
 

14.12.2002 * sobota * godz. 1000

1 kapłan – ul. Strażacka – nieparzyste – od końca 
2 kapłan – ul. Jesienna – od końca
3 kapłan – ul. Spacerowa – od końca
 

15.12.2002 * niedziela * godz. 1400

1 kapłan – ul. Gronowa – od początku
2 kapłan – ul. Gronowa – od końca
 

16.12.2002 * poniedziałek * godz. 1800

1 kapłan – ul. Sztolniowa nr: 46b, 46a
 

17.12.2002 * wtorek * godz. 1800

1 kapłan – ul. Samotna – od końca
2 kapłan – ul. Samotna – od początku
 

18.12.2002 * środa * godz. 1800

1 kapłan – ul. Kruczkowskiego – od początku
2 kapłan – ul. Kruczkowskiego – od końca
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19.12.2002 * czwartek * godz. 1800

1 kapłan – ul. Sztolniowa nr: 40b, 40a
2 kapłan – ul. Sztolniowa nr: 40d, 40c
 

20.12.2002 * piątek * godz. 1500

1 kapłan – ul. Baczyńskiego – od początku
2 kapłan – ul. Baczyńskiego – od końca
 

21.12.2002 * sobota * godz. 1000

1 kapłan – ul. Boguszowicka – parzyste –
                       od Ligoty oraz ul. Łukasiewicza
2 kapłan – ul. Boguszowicka – parzyste –
                       od ul. Małachowskiego
3 kapłan – ul. Sztolniowa – domki od początku
 

27.12.2002 * piątek * godz. 1000

1 kapłan – ul. Ziemska – od początku
2 kapłan – ul. Błękitna – od początku
3 kapłan – ul. Błękitna – od końca

28.12.2002 * sobota * godz. 1000

1 kapłan – ul. Kłokocińska – parzyste –
                                               od początku   
2 kapłan – ul. Kłokocińska – parzyste – od końca
3 kapłan – ul. Kłokocińska – nieparzyste –
                                               od końca
 

29.12.2002 * niedziela * godz. 1400

1 kapłan – ul. Rajska – parzyste – od początku
2 kapłan – ul. Rajska – nieparzyste – od początku
 

30.12.2002 * poniedziałek * godz. 1000

1 kapłan – ul. Małachowskiego – parzyste –
                                                      od cmentarza
2 kapłan – ul. Małachowskiego – parzyste –
                                                     od torów
3 kapłan – ul. Jasna, Szeptyckiego
 
 

4.01.2003 * sobota * godz. 1000

1 kapłan – ul. Małachowskiego – nieparzyste –
                                                      od cmentarza 
2 kapłan – ul. Małachowskiego – nieparzyste – 
                                                      od torów
3 kapłan – ul. Urocza – od początku
 

5.01.2003 * niedziela * godz. 1400

1 kapłan – ul. Sztolniowa nr: 32c, 32b, 32a
2 kapłan – ul. Sztolniowa nr: 32f, 32e, 32d
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7.01.2003 * wtorek * godz. 1800

1 kapłan – ul. Sztolniowa nr: 26b, 26a
2 kapłan – ul. Sztolniowa nr: 26d, 26c
 

8.01.2003 * środa * godz. 1800

1 kapłan – ul. Sztolniowa nr: 28b, 28a
2 kapłan – ul. Sztolniowa nr: 22b, 22a
 

9.01.2003 * czwartek * godz. 1800

1 kapłan – ul. Sztolniowa nr: 20b, 20a
2 kapłan – ul. Armii Ludowej nr: 19b, 19a
 

10.01.2003 * piątek * godz. 1500

1 kapłan – ul. Mokra – od początku
2 kapłan – ul. Mokra – od końca
 

11.01.2003 * sobota * godz. 1000

1 kapłan – ul. Kolberga – od początku  
2 kapłan – ul. Kolberga – od końca
3 kapłan – ul. Br. Nalazków – parzyste –
                                                od końca
 

12.01.2003 * niedziela * godz. 1400

1 kapłan – ul. Armii Ludowej – domki –
                                                   od początku
2 kapłan – ul. Armii Ludowej – domki –
                                                   od końca
 

13.01.2003 * poniedziałek * godz. 1800

1 kapłan – ul. Armii Ludowej nr: 21b, 21a
 

14.01.2003 * wtorek * godz. 1800

1 kapłan – ul. Armii Ludowej nr: 23b, 23a
2 kapłan – ul. Armii Ludowej nr: 23c, 23d
 

15.01.2003 * środa * godz. 1800

1 kapłan – ul. Armii Ludowej nr: 23e, 23f
2 kapłan – ul. Armii Ludowej nr: 25b, 25a
 

16.01.2003 * czwartek * godz. 1800

1 kapłan – ul. Armii Ludowej nr: 25d, 25c
2 kapłan – ul. Armii Ludowej nr: 27b, 27a
 

17.01.2003 * piątek * godz. 1500

1 kapłan – ul. Armii Ludowej nr: 27e, 27d, 27c
2 kapłan – ul. Armii Ludowej nr: 29b, 29a
 

18.01.2003 * sobota * godz. 1000
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1 kapłan – ul. Br. Nalazków – nieparzyste –
                                                 od końca  
2 kapłan – ul. Nowomiejska – od początku
3 kapłan – ul. Nowomiejska – od końca
 

19.01.2003 * niedziela * godz. 1400

1 kapłan – ul. Armii Ludowej nr: 31a, 31b
2 kapłan – ul. Armii Ludowej nr: 31c, 31d, 31e
 

20.01.2003 * poniedziałek * godz. 1800

1 kapłan – ul. Armii Ludowej nr: 33a, 33b, 33c
 

21.01.2003 * wtorek * godz. 1800

1 kapłan – ul. Armii Ludowej nr: 35b, 35a
2 kapłan – ul. Armii Ludowej nr: 35d, 35c
 
 

22.01.2003 * środa * godz. 1800

1 kapłan – ul. Armii Ludowej nr: 35e, 35f
2 kapłan – ul. Armii Ludowej nr: 37b, 37a
 

23.01.2003 * czwartek * godz. 1800

1 kapłan – ul. Armii Ludowej nr: 37d, 37c
 
 

24.01.2003 * piątek * godz. 1500

– kolęda dodatkowa
 
 
 

Wszelkie uwagi dotyczące
planu odwiedzin duszpasterskich

prosimy zgłaszać
w Kancelarii Parafialnej

 
 
 

 

1.      Uczestnikami konkursu mogą być klasy, rodziny, grupy, osoby indywidualne.

2.      Prace mogą być wykonane z różnych materiałów i w różnych technikach.

Serce Ewangelii paźdiernik'2002

12 z 14



3.      Każda szopka powinna zawierać element, symbol nawiązujący do tradycji i historii naszego
miasta - ziemi rybnickiej.

4.      Do każdej pracy należy dołączyć dwie identyczne karteczki z danymi autora pracy – nazwisko i
imię, wiek, nazwę i numer szkoły, telefon domowy.

5.      Prace będą odbierane w kościele parafialnym przy ołtarzu św. Barbary, w dniach od 9 do 14
grudnia, przed i po Mszy św. roratniej (o godz. 6.30), a w niedzielę 15 grudnia przed i po każdej
Mszy św.

6.      Prace będą oceniane w kategoriach:
-         praca indywidualna,
-         praca zbiorowa.

7.      Przyznana zostanie również nagroda publiczności - do specjalnej skrzynki w okresie Świąt Bożego
Narodzenia każdy może oddać kartkę ze wskazaniem na daną szopkę, podając swoje imię i
nazwisko.

8.      Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody, a wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy.

9.      W czasie Świąt Bożego Narodzenia zostanie zorganizowana wystawa wszystkich szopek
zgłoszonych na konkurs.

10.  Dnia 5 stycznia po Mszy św. o godz. 11.30 – odprawianej również w intencji uczestników i
sponsorów konkursu – nastąpi rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród i dyplomów.

11.  Odbiór prac po zakończeniu konkursu w dniu 19 stycznia 2003 r. po każdej Mszy św.
 

Dodatkowe  informacje można uzyskać u:
-         Kornelii Kaczmarczyk tel. 42-55-615
-         Stanisława Kuśka tel. 42-20-366
-          

 
 
Wybory samorządowe na prezydenta miasta, do rady miasta oraz rady sejmiku województwa odbędą się  w

niedzielę 27 października 2002 r. Lokale wyborcze będą czynne w godz. 6.00-20.00. Po raz pierwszy w wyborach
bezpośrednich wybieramy prezydenta miasta. Jeśli konieczne będzie przeprowadzenie drugiej tury tego głosowania
(gdy  w pierwszym głosowaniu  żaden z kandydatów nie  uzyska  więcej  niż  połowę  ważnie  oddanych głosów)
odbędzie się ona w niedzielę 10 listopada 2002 r.

 
 
Nowa Rada Miasta liczyć będzie jedynie 25 radnych. Obszar miasta został podzielony na 4 okręgi wyborcze.

W okręgu  numer  2,  który  będą  tworzyły  Boguszowice-Osiedle,  Boguszowice-Stare,  Gotartowice,  Kamień,
Kłokocin, Ligota, Ligocka Kuźnia, Paruszowiec i Piaski, wybierać będziemy 7 radnych.

 
 
 
Zasady głosowania na radnych miejskich
Wyborca  może  głosować  tylko na  jedną  listę  i  na  jednego kandydata  z tej  listy, przez co  wskazuje  jego

pierwszeństwo do otrzymania mandatu. Wybieramy tylko jedną listę i na tej liście stawiamy jeden znak „X” obok
wybranego przez nas kandydata.

 
Zasady głosowania na radnych sejmiku województwa
W wyborach do sejmiku województwa wyborca może głosować tylko na jedną listę i na jednego kandydata z

tej listy, przez co wskazuje jego pierwszeństwo do otrzymania mandatu. Wybieramy tylko jedną listę i na tej liście
stawiamy jeden znak „X” obok wybranego przez nas kandydata.

 
Zasady głosowania na prezydenta miasta
Wybieramy jednego spośród zgłoszonych kandydatów i stawiamy obok jego nazwiska znak „X”. Są to wybory
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większościowe. Ponowne głosowanie w wyborach prezydenta miasta przeprowadza się wówczas, gdy w pierwszym
głosowaniu żaden z kandydatów nie uzyskał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów. W drugiej turze startują
tylko dwaj kandydaci, którzy otrzymali kolejno największą liczbę głosów.

 
 
Przedstawiamy te  komitety wyborcze, które  zgłosiły chęć  umieszczenia  informacji  o swych kandydatach i

programach na łamach naszej gazetki. Za treść ogłoszeń odpowiadają przedstawiciele komitetów wyborczych.
 
K.D.

 

Msze św.
ü        w niedziele: 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 16.00
ü        w niedziele w lipcu i sierpniu: 7.00, 10.00, 11.30, 16.00
ü        w święta nie uznawane przez państwo: 7.00, 10.00, 15.30, 17.00
ü        w święta nie uznawane przez państwo w czasie letnim: 7.00, 10.00, 16.30, 18.00
 
Kancelaria parafialna

poniedziałek - piątek: 9.30-12.00
środa: 9.30-12.00 i 16.00-17.30

Protokoły przedślubne
ü        spisywane są w środy
ü        narzeczeni zgłaszają się w kancelarii trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu przynosząc ze sobą: dowody osobiste, metryki

chrztu i bierzmowania, świadectwo ukończenia katechizacji młodzieżowej i Studium Przedmałżeńskiego
 
Sakrament pojednania
okazja do sakramentu pojednania przed Mszą św.
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. w Warszawie III O/Rybnik
nr: 11101284-401280012284
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