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”Jak miłe są przybytki Twoje, Panie Zastępów!  
  Dusza moja pragnie i tęskni do przedsieni Pańskich.”    (Ps 84, 2-3) 

Jubileusz  
300-lecia kościoła 

    
    

    

                 

 

 

 

 

Dożynki 2017 
 
 
 
 

Nowy wikary 
 
 
 
 
 

Nabożeństwa  
różańcowe 

 

300 lat temu rozpoczęto 
budowę kościoła p.w. św. 
Wawrzyńca, który obecnie 
znajduje się w Ligockiej Kuźni. 
Przez ponad 200 lat był on  
świątynią parafialną dla 
boguszowickiej wspólnoty, a 
później do roku 1975 był jej 
kościołem pomocniczym. 

30 sierpnia podziękowaliśmy 
za 4 lata posługi w naszej 
parafii ks. Krzysztofowi 
Mikiciukowi. Na jego miejsce 
ks. arcybiskup Wiktor Skworc 
mianował ks. Karola Płonkę, 
którego bardzo serdecznie 
witamy w naszej wspólnocie. 

W niedzielę 10 września  
o godz. 14.3o w czasie 
uroczystej Mszy św. 
składaliśmy dziękczynienie 
Bogu za tegoroczne plony. Po 
nabożeństwie na Farskim 
ogrodzie odbył się festyn 
dożynkowy. 

                

Zbliża się miesiąc październik. 
Zapraszamy wszystkich do 
udziału w nabożeństwach 
różańcowych, by w 100-lecie 
objawień w Fatimie wypraszać 
dla nas i całego świata 
potrzebne łaski. 



serce ewangelii 2 

300 lat kościoła  
p.w. św. Wawrzyńca 

13 sierpnia miała miejsce uroczystość odpustowa 
w parafii pw. św. Wawrzyńca w Ligockiej Kuźni, 
która wpisywała się w program obchodów 300-
lecia zabytkowej świątyni. Uroczystą sumę odpu-
stową odprawił i kazanie wygłosił nasz ks. pro-
boszcz Krzysztof Błotko. 

Nabożeństwa Fatimskie 
W roku jubileuszowym 100-lecia objawień Matki Bożej w Fati-
mie szczególny charakter miały nasze Nabożeństwa Fatimskie 
sprawowane 13. każdego miesiąca od maja do października.  

 
 

 

 
 

 

Sierpniowe Nabożeństwo Fatimskie 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                          Procesja podczas lipcowego Nabożeństwa 
                     Fatimskiego 
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Chrzest Pana Janka 
Po przejściu całej drogi katechumenatu nadszedł 
wreszcie doniosły moment w życiu Pana Janka 
Koritara, który z rąk księdza proboszcza Krzyszto-
fa Błotko, w obecności najbliższych, przyjął w 
czasie jednej celabracji wszystkie sakramenty 
wtajemniczenia, czyli chrzest, bierzmowanie i 
Komunię św. 

Urodziny ks. Krzysztofa 

W środę 2 sierpnia w czasie Mszy św. o godz. 
17.oo modliliśmy się w intencji ks. Krzysztofa Miki-
ciuka z okazji przypadającej w tym dniu kolejnej 
rocznicy jego urodzin. 

 
 

 
Pamiątkowe zdjęcie z rodziną  i ks. Proboszczem  

po ceremonii 

 
 

 
 

Św. Krzysztof 2017 

W niedzielę 30 lipca po Mszach św. miało miejsce 
poświęcenie pojazdów z racji przypadającego  
25 lipca wspomnienia św. Krzysztofa – patrona kie-
rowców. 
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Urodziny ks. Proboszcza 
W czwartek 3 sierpnia podczas Mszy św. o godz. 17.oo 
swoje kolejne urodziny obchodził ks. proboszcz Krzysz-
tof Błotko. Była to okazja do modlitwy w intencji soleni-
zanta oraz złożenia życzeń. 

72 Pielgrzymka Rybnicka 
W dniach od 2 – 6 sierpnia odbywała się 72 Piesza 
Rybnicka Pielgrzymka na Jasną Górę. W tym roku, pod 
hasłem „Z Maryją głosimy Ewangelię”, grupa boguszo-
wicka pielgrzymowała z ks. Tomaszem Stolarskim. 

 

Kolonie charytatywne 

Jubileuszowe, 25 kolonie dla dzieci zorgani-
zowane przez nasz Zespół Charytatywny w 
Białce Tatrzańskiej miały miejsce w pierw-
szym tygodniu tegorocznych wakacji. 

 
Życzenia solenizantowi składa Pani Maria  

Buchalik 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Na przyjazd dzieci wszystko przygotowane % 
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Siostra Albertynka ciekawie oprowadza  

po pustelni św. brata Alberta 

 

 
Wycieczka do Doliny Kościeliskiej 

 

 
„Góry uczą szlachetności, czyli wymagania od siebie%” ks. R. Rogowski 

 
U sióstr Albertynek na Kalatówkach 
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Pożegnanie ks. Krzysztofa 

W środę 30 sierpnia podczas Mszy św. o godz. 
17.oo pożegnaliśmy ks. Krzysztofa Mikiciuka, który 
po czteroletnim pobycie w naszej wspólnocie udał 
się dekretem ks. Arcybiskupa do parafii pw. św. 
Cyryla i Metodego w Knurowie. 

Spotkanie dekanalne  
kapłanów 

W środę 6 września br. w parafii pw. Bożego Ciała 
w Jankowicach Rybnickich spotkali się kapłani 
Dekanatu Boguszowickiego w ramach comiesięcz-
nej formacji. 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

Spotkanie Ekip Notre-Dame 
W sobotę 9 września w naszej parafii miało miejsce 
pierwsze po wakacjach spotkanie formacyjne ruchu 
Equipes Notre-Dame. 

 
 

Msze św. szkolne 
Wraz z nowym rokiem szkolnym serdecznie zapra-
szamy wszystkie dzieci do udziału w cotygodnio-
wych, czwartkowych Mszach św. szkolnych. 

 
 

Pielgrzymka do Pszowa 
W niedzielę 10 września grupa naszych parafian 
pod opieką nowego wikarego ks. Karola Płonki uda-
ła się na coroczną pielgrzymkę do MB Uśmiechnię-
tej w Pszowie, by wziąć udział w uroczystościach 
odpustowych. 
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Mamy za sobą kolejne wakacje, czas tak 
bardzo przez wielu oczekiwany i łączący się z 
radością, słońcem i wypoczynkiem.  

Dlatego na progu tegorocznych ferii letnich dali-
śmy okazję do wyjazdu i zmiany środowiska naszym 
najmłodszym parafianom, zarówno ministrantom jak  
i dzieciom korzystającym z naszych kolonii charyta-
tywnych. Dziękujemy naszym szanownym góralom, 
Ani i Andrzejowi Sarnom za cierpliwe udostępnianie 
ich wielkiego domu w popularnej już w całej Polsce 
Białce Tatrzańskiej. Dziękujemy również Zespołowi 
Charytatywnemu, na czele z panią Kornelią Mokry, 
wychowawcom i wszystkim wspierającym to dzieło. 
Miesiąc lipiec naznaczony był również w pierwszej 
jego połowie zapowiadanym już wcześnie radosnym 
wydarzeniem przyjęcia sakramentu chrztu św. przez 
dorosłą osobę pochodzenia czeskiego - Janka Koritara, 
który przez prawie rok do tego się przygotowywał. 
Korzystając ze zgody księdza Arcybiskupa w dniu  
8 lipca 2017 r. mogłem osobiście udzielić Jankowi 
sakramentu chrztu św. i bierzmowania. W dniu na-
stępnym przyjmował kolejne sakramenty Kościoła 
Katolickiego. Jestem zbudowany postawą Janką, pełną 
pokory i chęci poznania sprawy Jezusa z Nazaretu oraz 
życia świętych, którzy są dla Niego kontynuacją Do-
brej Nowiny. Dziękujemy też Jego żonie Hani i reszcie 
rodziny, dającej świadectwo wiary i przyczyniającej 
się do pogłębienia w Janku duchowości chrześcijań-
skiej.             

Innym radosnym doświadczeniem tegorocznych 
miesięcy wakacyjnych była uroczystość odpustowa w 
parafii św. Wawrzyńca w Ligockiej Kuźni w roku 
jubileuszowym 300-lecia od poświęcenia tego kościo-
ła. Wiemy, że jest to świątynia, która do roku 1975 
była na terenie naszej parafii. Dzięki życzliwości tam-
tejszego proboszcza miałem możliwość odprawienia 
sumy odpustowej i wygłoszenia homilii w dniu 13 
sierpnia br. Warto przy tej okazji przytoczyć parę fak-
tów historycznych związanych z tą świątynią i zara-
zem naszym starym kościołem. Treści te zaczerpnięte 
są z publikacji historycznej pana Mieczysława Kuli 
gdzie czytamy między innymi: „Stary, grożący zawa-
leniem kościół został w 1717 r. zastąpiony nową drew-
nianą budowlą, pod którą kamień węgielny położył 
opat rudzki Józef II von Strachwitz – Goeppersdorf. 
Budulec na budowę podarował ze swoich zasobów 
leśnych hrabia Rudolf von Gaschin. Budowniczym 
kościoła był Jakub Sedlaczek. Kiedy w 1719 r. biskup 
Elias von Sommerfeld przeprowadzał w Boguszowi-
cach wizytację, stała jeszcze wieża starego kościoła, 
jednak budowa nowej była zamierzona. Brakowało też 

jeszcze wtedy organów. W kościele oprócz ołtarza 
głównego znajdowały się dwa ołtarze boczne – maryj-
ny i św. Józefa. Konfesjonał stał za ołtarzem głównym. 
Wizytator zganił to i polecił proboszczowi znaleźć dla 
konfesjonału inne, nie tak ukryte miejsce. Oprócz tego 
zarządził zamianę chrzcielnicy cynowej na miedzianą. 
W przedsionku kościoła można oglądać napis, w któ-
rym po polsku objaśniono wiernym powody wybudo-
wania kościoła w kształcie krzyża”. Dodajmy, że napis 
dotyczący Krzyża nawiązuje do ludzkiego krzyża i 
naszej drogi do zbawienia wiodącej przez Krzyż. W 
innym miejscu czytamy: „Kościół stał na wzgórzu 
między probostwem a szkołą. Był otoczony starymi 
lipami i topolami i sprawiał bardzo miłe wrażenie. 
Chór i oba skrzydła kościoła miały zakończenie w 
kształcie ośmioboku. Do ściany zachodniej dobudowa-
na została w 1830 roku – na miejscu starszej i niższej – 
wieża wraz z przedsionkiem, zwieńczona barokową 
kopułą. Nad skrzyżowaniem naw wznosiła się wieżycz-
ka. Do południowego skrzydła przylegała od wschodu 
zakrystia, od zachodu mały przedsionek, w którym 
znalazł swoje miejsce stary - wykonany na wzór gotyc-
kiego kielicha – drewniany zbiornik na wodę święco-
ną. Ołtarz główny utrzymany w stylu barokowym mie-
ścił – namalowany prawdopodobnie przez Willmanna - 
obraz św. Wawrzyńca, a w górnej części ołtarza znaj-
dował się obraz św. Mikołaja (według najnowszych 
odkryć to wizerunek św. Marcina). Z obu ołtarzy 
bocznych, wybudowanych w stylu renesansowym, je-
den znajdujący się w skrzydle północnym, mieścił ob-
raz Matki Boskiej, a drugi – w skrzydle południowym – 
ukrzyżowanie Chrystusa. Oba obrazy pochodziły  
z 1672 r. Ołtarz maryjny miał być przeniesiony z Krzy-
żowic. Ołtarz krzyżowy oskrzydlały dwa – prawdopo-
dobnie podarowane kiedyś przez klasztor rudzki - 
wielkie obrazy św. Augustyna i św. Rocha. Na styku 

SŁOWO  PROBOSZCZA – Nie tylko o sprawach  
                                        gospodarczych 

 

 
Msza św. podczas uroczystości odpustowej w parafii  

pw. św. Wawrzyńca 
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chóru z północnym skrzydłem kościoła stała ambona. 
W skrzydle południowym – naprzeciw ambony – znala-
zła swoje miejsce figura św. Jana Nepomucena, przy-
wieziona z Rud przez proboszcza Sedlaczka wkrótce po 
1810 r”. Warto od czasu do czasu nawiedzić ten pięk-
ny kościółek, przypominając sobie przy okazji długą  
i ciekawą historię życia naszych przodków w wierze.  

W miesiącu sierpniu obchodziliśmy z ks. Krzysz-
tofem nasze kolejne urodziny odpowiednio 2.08 (ks. 
Krzysztof wikary ) i 3.08 (proboszcz). Bogu dziękuje-
my za dar życia, a ludziom za modlitwę i wszelkie 
przejawy życzliwości. Przy tej okazji dziękujemy 
księdzu Krzysztofowi Mikiciukowi za cztery lata po-
sługi duszpasterskiej w naszej parafii. Witamy na jego 
miejscu ks. Karola Płonkę i życzymy Mu wiele łask 
Bożych na czas służby w naszej parafii. Chcę też po-
dziękować wszystkim naszym pielgrzymom, którzy w 
czasie wakacji modlili się za nas w różnych miejscach 
i sanktuariach w Polsce. Szczególnie Tym, którzy pie-
szo pielgrzymowali na Jasna Górę na czele z księdzem 
Tomkiem i z radością poświęcali Bogu swój czas, trud 
i wyrzeczenia. Nie pozostaje to bez związku z błogo-
sławieństwem Bożym i radością jaka panuje w na-
szych domach wiernych Bogu. Jako proboszcz widzę 
to na co dzień, a w szczególności w czasie Mszy świę-
tych niedzielnych. Dzięki temu, że  Pan Bóg jest na 
pierwszy miejscu, łatwiej jest nam podejmować co-
dzienne trudy i krzyże. Jako parafia możemy trwać na 
żywej modlitwie za naszych chorych, pamiętać o na-
szych zmarłych i dziękować za błogosławieństwo w 
naszych rodzinach. Nieustannie troszczyć się o 
wszystkie nasze obiekty parafialne, które wymagają 
stałego remontu, ale zarazem stają się piękniejsze. 
Przypomnę, że na miarę obecnych czasów dzięki do-
bremu wykorzystaniu naszych starych obiektów i 
ofiarności naszych wiernych poszerza się działalność 
charytatywna parafii. Oprócz tej widocznej gołym 
okiem działalności na Starej Farze, kolonii charyta-
tywnych i wspierania osób potrzebujący w parafii, 
mam osobisty kontakt z wieloma rodzinami, które 
wymagają specjalnego wsparcia duchowego i mate-
rialnego również poza granicami naszej parafii. Nawet 
nie zdajemy sobie sprawy ile płynie nieraz wdzięczno-
ści, nie tylko pod adresem mojej skromnej osoby, ale 
przede wszystkim wobec naszych parafian. Udostęp-
nione w ostatnim czasie górne pomieszczenia Starej 
Fary na Kancelarię Adwokacką również mają w przy-
szłości pomóc utrzymać nasze obiekty parafialne i 
rozwijać naszą działalność w czynieniu bezinteresow-
nego dobra. Przy okazji panu Wojciechowi naszemu 
nadwornemu adwokatowi życzymy dalszego rozwo-
ju w świadczeniu usług prawnych w zakresie  prawa 
cywilnego i karnego, by mógł rozwinąć swoją działal-
ność na Starej Farze. Jest kuchnia charytatywna, biedni 
i głodni, niech więc będzie i adwokat.  

Tradycyjnie w tym miejscu przedstawiam nasze po-
czynania gospodarcze, które w ostatnich miesiącach 
wyglądały następująco: 

1/ W Domu Pogrzebowym – naprawa komory 
chłodniczej, czyszczenie i dezynfekcja. Wymiana 
wentylatora, dopełnienie ekologicznego czynnika 
chłodniczego, czyszczenie skraplaczy. 
2/ Pracochłonna likwidacja na placu kościelnym  pnia 
o średnicy 140 cm.  
3/ Pomalowanie i przygotowanie mieszkania dla  
ks. Karola naszego nowego wikarego na miejscu  
ks. Krzysztofa.  
4/ Odnowienie pomieszczeń gospodarczych na Starej 
Farze.  
5/ Przeprowadzenie prób na nowych kotłach CO 
umieszczonych w naszej kościelnej kotłowni ogrzewa-
jącej Kościół i Dom Parafialny. Zainstalowanie czuj-
ników elektronicznych dla utrzymania stałej tempera-
tury w kościele i kaplicy św. Anny. 
6/Czyszczenie, konserwacja i malowanie domków na 
terenie Ogrodu Farskiego.  
7/ Przeprowadzenie kontroli kominiarskich.  
8/ Zakup przedmiotów użytku codziennego oraz na-
prawy i usuwanie usterek.  
Sercem wdzięcznym, dziękując za wszelkie przejawy 
życzliwości i cierpliwości wobec mojej osoby  

   błogosławi, ks. Krzysztof Błotko – proboszcz  
 

 

 
14 sierpnia br. podczas Mszy św. o godz. 12.oo  

za wspólnie przeżyte 50 lat w sakramencie małżeństwa 
dziękowali Państwo Sydonia i Stanisław Mura.  

Z okazji Waszego pięknego jubileuszu złotych godów, 
składamy serdeczne życzenia. Długich i szczęśliwych 

wspólnych lat życia w zdrowiu, pogody ducha i doczeka-
nia się kolejnych jubileuszy. Niech Pan Bóg Wam błogo-

sławi darząc obfitymi łaskami. 
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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 2 

Nie mniejsze zainteresowanie okazywał ksiądz 
Vianney wychowaniu chłopców. Około roku 1835 wpły-
wał na mera gminy, którym był podówczas Michał Seve, 
by przyjęto na nauczyciela młodego człowieka z Ars, Jana 
Pertinand'a, siostrzeńca księdza Renarda. W roku 1838, 
mając lat dwadzieścia, i uzyskawszy patent, zacny ten 
młodzieniec został nauczycielem w swej rodzinnej wiosce. 
Przez jedenaście lat miał pozostać na tym stanowisku. 

Ksiądz Proboszcz - mówił on - często odwiedzał 
szkołę, a każde jego odwiedziny zbawiennie wpływały na 
dzieci, które po jednym słowie z ust jego usłyszanym sta-
wały się grzeczne i posłuszne przez dni kilka. Za ubogich 
chłopców płacił z własnej kieszeni. 

Lecz marzeniem Świętego było, by szkołę tę prowa-
dzili zakonnicy, i to całkiem bezpłatnie. Dnia 10 marca 
1849 roku sprawa ta została załatwiona. Z chwilą, kiedy 
ksiądz Vianney zobowiązał się dawać osobiście utrzyma-
nie przyszłym nauczycielom, przybyło trzech Braci świę-
tej Rodziny z Belley, by zastąpić Jana Pertinand'a. Kie-
rownikiem miał zostać brat zakonny, dwudziestoczterolet-
ni Atanazy, który w dziejach życia naszego Świętego 
ważną odegrał rolę. 

Gorliwy kierownik rychło marzyć począł o tym, by 
do szkółki swej, do której przyjmowano tylko dzieci z 
miejscowej parafii, dołączyć jeszcze pensjonat, z którego 
korzystać mogłyby okoliczne zamożne rodziny. Zamiar 
swój nieśmiało przedstawił świętemu Proboszczowi. Mój 
drogi - odrzekł bez wahania ksiądz Vianney - załóż pen-
sjonat, a sprawa ci się powiedzie; zobaczysz, ile to mło-
dych dusz wyrwiesz ze szponów złego. W rzeczy samej, 
pensjonariusze zgłaszać się poczęli w tak znacznej liczbie, 
że pomyśleć wypadło o nowych budynkach. Dnia 28 maja 
1858 r. Proboszcz z Ars, promieniejący radością, poświę-
cił kamień węgielny pod przyszły pensjonat. 

Ksiądz Vianney, który sam niegdyś był nauczycie-
lem w czasie swej dezercji w wiosce les Robins, pragnął 
na wszystkie strony rozsiewać dobrodziejstwo nauki. Jak-
że dalekim był ten nieuk od wszelkiego obskurantyzmu! 
Dzięki jałmużnom, które na dzieło swe codziennie otrzy-
mywał, rozporządzał znacznymi środkami, toteż przyczy-
nił się do założenia kilku szkół w innych parafiach, jak: w 
Jassans, w Beauregard - miejscu urodzenia księdza Ray-
mond'a - i w Sainte Euphemie w diecezji Valence. 

Zachęcał do fundacji w Saint Sorłin (w dep. Rodanu) 

dla opuszczonych dzieci, dopomógł przy jej tworzeniu. 
Dał dwa tysiące franków na szkoły w Dardilly, swej wio-
sce rodzinnej. Będą miały powodzenie i wiele dobrego 
uczynią - upewniał miejscowego proboszcza, który nie 
bardzo był pewny przyszłości... I przepowiednia ta - mówi 
ksiądz Vignon, proboszcz z Dardilly - spełniła się w roku 
1880, w sposób prawdziwie opatrznościowy, gdy wszyst-
ko zdawało się już gotowe, by szkołę i pensjonat zamienić 
na świecki zakład karny. 

Proboszcz z Ars był zresztą zdania, iż dobre wycho-
wanie warte jest wszelkich ofiar. Pewna matka mówiła 
mu: Wydałam cały swój majątek, aby zapewnić dzieciom 
dobre wychowanie; pozostał mi już tylko dom. - Niech go 
pani sprzeda - rzekł sługa Boży - i dokończy rozpoczęte 
dzieło. Dom istotnie został sprzedany, lecz zacny nabyw-
ca, wskutek niespodziewanego obrotu rzeczy uczynił te-
stament na korzyść tej dobrej matki; a ponieważ wkrótce 
umarł, przeto zacna kobieta otrzymała w spadku dom, 
którego na korzyść swych dzieci tak wspaniałomyślnie się 
wyzbyła. 

W tym samym roku 1849 zajął się ksiądz Vianney, 
prócz szkołą uczniów, jeszcze dziełem o znaczeniu ogól-
niejszym i przypuszczalnie bardziej owocnym. Wiedział z 
własnego doświadczenia, jak pożyteczne są, w najbardziej 
opuszczonych parafiach, ćwiczenia misyjne, gdyż sam, w 
roku 1819, to jest zaraz w następnym roku po przybyciu 
do Ars, pomyślał już o misji dla swych owieczek, którą 
prowadzić miało dwóch ojców kartuzów z Lyonu. 

Lecz teraz Belley posiadało już własnych misjonarzy 
diecezjalnych. Księża Mury i Convert, za inicjatywą bi-
skupa Devie, założyli w r. 1833 w Bourg małe stowarzy-
szenie kaznodziejów. Rychło sterawszy swe siły, obaj za-
łożyciele po siedmiu latach zmarli na stanowisku, w sześć 
miesięcy jeden po drugim. 

Kanonik Camelet, który stał wówczas na czele tego 
dzieła, przeniósł jego siedzibę do Pont d'Ain... Gdy ksiądz 
Vianney odstąpiwszy dom Opatrzności Siostrom Świętego 
Józefa nie miał już potrzeby troszczyć się o utrzymanie 
tego zakładu, biskup Devie poprosił go, by pomyślał o 
jego misjonarzach. 

Poradzę się Pana Boga - odrzekł mu na to Święty, i 
w kilka dni później wręczył księdzu Raymondowi sześć 
tysięcy franków, w tym celu, aby procent od tej sumy 
przeznaczony był na misje, które odbywałyby się, co lat 
dziesięć w dwóch parafiach. Sprawa ta przypadła Święte-
mu do gustu; czyż nie chodziło o nawrócenie grzeszni-
ków?... Gdy umarł, obliczono, że w ciągu życia ufundował 
około stu misji. I tak, zszedłszy ze świata, w dalszym cią-
gu prowadził dusze do Boga. 

O, jakże żałuję - mawiał niekiedy - że tak późno po-
myślałem o tym pięknym dziele! Tak zapalił się do tego 
dzieła, że mówił o nim ustawicznie; zbierając sold do sol-

Proboszcz  z  Ars (47) 
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da, by nową misję ufundować. Staję się skąpym dla Pana 
Boga! - powtarzał, uśmiechając się. A skoro zebrał dość 
grosza, by ufundować nową misję, odczuwał radość mało-
rolnego włościanina, który dokupił ziemi i zaokrąglił swą 
posiadłość. Tak kocham misje - wołał na ambonie - że 
gdybym mógł sam siebie sprzedać, by założyć jeszcze 
jedną - sprzedałbym się. 

Pewnego pięknego lipcowego dnia, roku 1855, przy-
szedł w południe uradowany do sali, w której kilku misjo-
narzy z Pont d'Ain siedziało przy śniadaniu. - Jakiż ksiądz 
Proboszcz rozpromieniony! - rzekł doń ksiądz Alfred 
Monnin. - Pewnie! Dziś z rana zrobiłem odkrycie, że mam 
majątku dwadzieścia tysięcy franków... A kapitał ten 
umieszczony jest w najpewniejszym banku świata; poży-
czyłem go bowiem trzem najbo-
gatszym osobom, jakie tylko zna-
leźć można... - A jakież to trzy 
osoby? - Trzy Osoby Trójcy 
Świętej!... Skądże brały się u 
Proboszcza z Ars tak znaczne 
środki na dzieło misyjne? Głów-
nie z ofiar postronnych. 

Kiedyś z rana - opowiada 
Brat Atanazy - rzekł do mnie w 
zakrystii: Kolego, czyś wcześnie 
wstał dzisiaj?  
- Jak zwykle - odrzekłem. - To 
źle! - odparł, i dodał żywo: - 
Gdybyś był poszedł za moim 
przykładem, miałbyś dziś świet-
ny dzień: miałem ofiarę na jedną 
fundację misyjną, nawet z nad-
wyżką... Gdym w nocy wycho-
dził z plebanii, spotkałem młode-
go człowieka, który czekał na 
mnie i wręczył mi 1000 franków 
na to dzieło; potem inna osoba 
dała mi tyleż w kaplicy świętego 
Jana Chrzciciela; wreszcie nade-
szła trzecia, która uzupełniła su-
mę, a nawet przekroczyła ją. A 
była dopiero godz. siódma z rana, gdy mi Proboszcz opo-
wiedział to wydarzenie.  

Pewnego dnia - pisze ksiądz Raymond - przyszła do 
niego do zakrystii pewna pobożna pani. Czy otrzymał oj-
ciec mój list, w którym zapowiedziałam, iż nadeślę mu 50 
franków na jego dobre uczynki? - zapytała. - Tak jest, 
otrzymałem go - odparł ks. Vianney - lecz właśnie wtedy 
spotkałem pewnego miłosiernego pana, który ofiarował mi 
5000 franków na dzieło bardzo mi drogie, gdyż może 
wielce przyczynić się do zbawienia dusz. To sprawiło, że 
na razie zapomniałem o sumie przez panią zaofiarowanej: 
i to tłumaczy, dlaczego nie upomniałem się o nią. - A ja-
kież to dzieło, do którego Ojciec tak wielką przywiązuje 
wagę? - Dzieło misyjne! - Czy nie mogłabym się do niego 
przyczynić? Ile potrzeba na jedną misję? - 3000 franków.  
I oto pani ta - majętna wdowa z Lyonu, mająca rocznej 
renty 10000 franków - od razu dwie misje ufundowała! 

Ulubione dzieło księdza Vianney'a sprawiło, że stał 
się on teraz skąpym. Dawniej kupował szaty kościelne, 
święte naczynia, posągi, chorągwie, wyposażał inne uboż-

sze parafie, jak: Beauregard, Saint Euphemie de l'Ain, 
Saint Jean de Thurigneux, Toussieux, Frans, Amberieux 
en Dombes, Saint Didier de Formans, Sainte Euphemie 
dans la Drome i szereg innych. Z rąk jego otrzymał pro-
boszcz z Dardilly, rodzinnej jego wioski, puszkę i kielich 
wielkiej wartości. Lecz od roku 1849 Święty z Ars stal się 
sknerą. 

Pewien proboszcz ubogiej parafii - opowiada ks. Ste-
fan Dubouis - prosił mię, bym się zwrócił do księdza 
Vianney'a o sumę 80 franków na nabycie posągu łub cho-
rągwi: Nie mogę dać tej sumy - odrzekł mi ks. Vianney - 
nie mogę. Wszystkie środki, jakie mam, przeznaczone są 
na dzieło misyjne. 

Dnia 14 czerwca 1855 ro-
ku posłał księdza Toccanier do 
Bourg, by złożył tam pieniądze 
na trzy pobożne fundacje: mu-
siał wszakże zapożyczyć się, by 
ostatnią z nich uzupełnić. Zapo-
życzyłem się - żartował tego 
wieczora wobec Braci Atanaze-
go i Hieronima - gdyż chciałem 
fundację tę opłacić całkowicie. 
Jeśli mi nikt nie dopomoże do 
zwrotu... ha, w takim razie 
sprzedam swoje szmaty i graty, 
a jeśli i tego nie wystarczy, 
niech poślą mnie do Tulonu do 
więzienia!... 

Oczywiście mówił to żartem. 
Razu jednego - opowiada Maria 
Ricotier - przyszedł do mnie 
ksiądz Proboszcz z paczką w 
ręku i rzekł: - Mam wystać 
sumę na jedną fundację, a brak 
mi 200 franków. Czy zgodziła-
by się pani dać mi je, w zamian 
za tę albę, która jest moją wła-
snością? - W jednej chwili dobi-
liśmy targu... W ten sposób 
doszłam do posiadania mnóstwa 

przedmiotów, które kupowałam, aby się przyczynić do 
jego dobrych uczynków. 

Prócz misji, ksiądz Vianney ufundował jeszcze wielką 
ilość wieczystych Mszy, których stypendia miały być za-
bezpieczone w papierach państwowych. W roku 1855 wy-
dał już na ten cel około czterdziestu tysięcy franków. Sam 
tylko kościół w Ars zaopatrzony już był w stypendia na 
dwieście osiemdziesiąt Mszy co roku. 

Ponieważ bardzo leżało mu na sercu dzieło Rozkrze-
wiania Wiary, więc siedemdziesiąt Mszy ufundował w tej 
intencji, by oddać misjonarzy pod opiekę Najświętszej 
Panny. Pozostałe, po większej części, odprawione być 
miały za nawrócenie grzeszników.  

(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) 
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„Ekipy to nie jest jakieś 
przedszkole; to ruch dla ludzi 
dorosłych, którzy chcą prze-
kształcać swoją wiarę w wia-
rę dojrzałą”. (ojciec Henrii 
Caffarel) 

Pewnego jesiennego popołudnia 
1999 roku zakupiliśmy książkę  
ks. Stanisława Wawrzyszkiewicza  
pt. „Małżeństwo drogą świętości – 
historia i teologia Equipes Notre-
Dame”. Podczas jej lektury nasze 
serca zabiły mocniej. Mieliśmy w 
rękach historię Ekip,  życie i wysiłek 
organizacyjny kapłana i wielu mał-
żeństw, by dać małżonkom katolickim  
narzędzie stałej formacji chrześcijań-
skiej, wprowadzać w duchowość 
małżeńską  rozumianą jako wiedzę i 
umiejętność uświęcania siebie jak i 
współmałżonka w małżeństwie i po-
przez małżeństwo. Od tego czasu 
wiele zmieniło się w naszym życiu. W 
2001 roku staliśmy się członkami 
Międzynarodowego Stowarzyszenia 
Equipes Notre-Dame ruchu duchowo-
ści małżeńskiej i od tego momentu nie 
było roku, byśmy nie pełnili posługi 
dla Ruchu i Kościoła. Jednak nie to 
było najważniejsze. Najcenniejszym 
co wydarzyło się w naszym życiu za 
sprawą END było odnajdywanie się 
nas samych w Jezusie. Uczyliśmy się 
żyć w przyjaźni z Bogiem, by żyć w 
przyjaźni ze sobą. Formacja to stały 
proces stawania się poszukiwaczem 
Boga, odnajdywania Pana  każdego 
dnia o pranku w Jego Słowie, by od-

najdywać się w myśli drugiego, w 
jego spojrzeniu, dotyku, w jego zatro-
skaniu, a także radości. Uśmiechnięta 
twarz współmałżonka stawała się 
stałym elementem naszego życia. 
Ruch ze swoją pedagogiką uczynił nas 
radosnymi i szczęśliwymi małżonka-
mi. Świadomi swoich wad, ułomno-
ści, ograniczeń, cieszymy się sobą, 
każdego dnia. Dziękujemy Bogu za 
każdy wspólny dzień. Nasza miłość – 
akt rozumu i woli, poddawana jest 
nieustannej próbie, jak w każdym 
małżeństwie, ale gdy wychodzimy z 
niej zwycięsko, to chce się żyć. Dla 
nas ekipa to szkoła miłości, to nieu-
stanne zaproszenie do zaangażowania 
się na drodze formacji celem budowa-
nia jedności małżeńskiej na wzór 
jedności Osób Boskich. END to cu-
downy dar dla Kościoła, dla małżon-
ków sakramentalnych, by stawały się 
jednością. Dziękujemy Bogu za ist-
nienie ruchu, za jego rozwój, a szcze-
gólnie za to, że zaprosił nas do wej-
ścia na drogę formacji. To najpięk-
niejsza przygoda naszego życia. 

Przed nami kolejny rok spotkań 
w ekipie, wspólna modlitwa i stół 
zastawiony, by świętować, dzielić się 
odkryciami na drodze do wiary doj-
rzałej, spotkania we wspólnocie ekip. 
Organizacyjnie sektor śląski ma nową 
parę odpowiedzialną. Maria i Krzysz-
tof przez kolejne trzy lata będą trosz-
czyć się o małżonków tworzących 
sektor śląski END. Potrzebują modli-
twy małżonków i kapłanów, którym 
posługują, by to Boży zamysł się 
wypełnił. Życzymy im, by posługa, 

którą przyjęli była dla nich samych 
wspaniałym doświadczeniem wiary, 
by przezwyciężając trudności i troski 
posługi umacniali swą jedność mał-
żeńską.  

Bernadeta i Piotr Dylowie 

      

P.S. Zapraszamy małżon-
ków oraz osoby samotne na 
warsztaty – „Rozpoznawanie 
płodności pary ludzkiej metodą 
prof. Józefa Rötzera”. Metoda 
austriackiego lekarza umożliwia 
rozpoznanie okresów płodności 
oraz okresów niepłodności 
względnej i bezwzględnej (100% 
skuteczności) w cyklu mie-
siączkowym. Prof. Rötzer w 
naukowy sposób wykazał zależ-
ność między cyklicznie wystę-
pującymi, łatwymi do zaobser-
wowania objawami w przebiegu 
cyklu miesiączkowego, a możli-
wością określenia aktualnego 
stanu płodności kobiety. Każdy 
może się nauczyć. 

Warsztaty odbędą się domu 
rekolekcyjnym Zgromadzenia 
Sióstr Boromeuszek w Pszowie. 
Rozpoczną się dnia 27.10.2017r. 
o godz. 18:00, a zakończą dnia 
29.10.2017r. o godz. 15:00. 

 (Można uczestniczyć bez 
noclegu.) 

Zapisy poprzez stronę 
www.end.org.pl w zakładce 
„formacja/rekolekcje” lub pod 
numerem telefonu: 508 110 095. 

Equipes Notre - Dame  - 
ruch duchowości małżeńskiej 

„Modlitwa różańcowa jest wielką pomocą dla człowieka naszego czasu. Sprowadza ona pokój i skupienie;  
wprowadza nasze życie w tajemnice Boże i sprowadza Boga do naszego życia.” 

„Różaniec jest modlitwą prostą i skutecznie służącą temu, by stawać się z Maryją uczniem Jezusa Chrystusa.”  

 „Różaniec. Ta modlitwa jest jeszcze dzisiaj dla bardzo wielu ludzi znakiem i środkiem nawiązania najbardziej 
intymnej więzi z Chrystusem. W czasach trudnych, w udręczeniu, w samotności, w chorobie, w obliczu śmierci 

człowiek zawsze znajdował w różańcu pociechę, umocnienie i nowe siły.” 

„Weźmy znowu do rąk, najdrożsi bracia i siostry, różaniec, aby wyrazić naszą cześć dla Maryi, aby nauczyć się 
od Niej, jak być pilnym uczniem Boskiego Mistrza, aby wyprosić Jej niebieską opiekę tak w naszych codzien-

nych potrzebach, jak i przy wielkich problemach, które nękają Kościół i całą ludzkość.” 

              św. Jan Paweł II 



serce ewangelii 12 

WAKACYJNY 
WYPOCZYNEK 

MINISTRANTÓW 

Wraz z początkiem waka-
cji ministranci naszej parafii 
wyjechali na swój zasłużony 
wypoczynek do Białki Ta-
trzańskiej.  

Pierwszym przystankiem był 
Kraków, gdzie nasz parafianin – Łu-
kasz Torbicki przyjął święcenia dia-
konatu. Po uroczystej Eucharystii 
grupa na czele z księdzem Tomaszem, 
panem Bogdanem, panem Piotrem i 
animatorami udała się do centrum 
świętego Jana Pawła II, aby później 
odmówić koronkę do Bożego Miło-
sierdzia w łagiewnickim sanktuarium.  

Wakacje nie są odpoczynkiem od 
Pana Boga, wiedzą o tym ministranci, 
dlatego poza grą w piłkę nożną, wyj-
ściami na basen, czy wycieczkami w 
góry, codziennie uczestniczyli we 
Mszy Świętej - było to najważniejsze 
wydarzenie każdego dnia, a wieczo-
rami gromadzili się na wspólnej mo-
dlitwie.  

Nie obyło się również bez od-
wiedzenia Tatrzańskiego Parku Naro-
dowego, cała grupa z księdzem i 
opiekunami dzielnie przemierzyła 
Dolinę Kościeliską, gdzie wspięła się 
do Jaskini Mroźnej. Po wyjściu na 
powierzchnię miał miejsce piknik nad 
rzeką, oraz spotkania w grupach, które 
odbywały się codziennie. Animatorzy 
zbierali swoje grupy i pomagali od-
kryć podopiecznym, co to znaczy być 
Rycerzem Chrystusa i jak dobrze 
pełnić tę zaszczytną funkcję. Ostat-
niego dnia, odbyło się uroczyste pa-
sowanie. Ministranci złożyli swoje 
przyrzeczenie, a ksiądz każdemu 
udzielił błogosławieństwa.  

Popołudniami chłopcy słuchali 
ciekawych konferencji, na przykład 
poświęconych liturgii. Warto było 
uważać, ponieważ można było się tą 
wiedzą pochwalić podczas biegu 
samarytańskiego. Na każdym przy-
stanku czekał animator i zadawał 
pytania z określonej dziedziny, takiej 
jak: spotkania w grupach, liturgia, 
sport, czy muzyka. Ministranci w 

wielkim napięciu oczekiwali ogłosze-
nia wyników, które odbyło się wraz z 
wręczeniem nagród na agapie – uro-
czystej kolacji podsumowującej cały 
wyjazd.  

Był to bardzo owocny tydzień 
dla naszych ministrantów. Msze Świę-
te i modlitwy ubogaciły duchowo, 
mecze piłki nożnej i wyprawy w góry 
wzmocniły braterstwo i wspólnotę, a 
spotkania w grupach i prywatne roz-
mowy pokazały jak służyć Bogu i 
drugiemu człowiekowi. Boguszowic-
cy Rycerze Chrystusa wkroczą z zapa-
łem w nowy rok formacyjny, aby 
jeszcze bardziej zbliżyć się do Chry-
stusa i służyć Mu w Świętej Liturgii. 

 

POWAKACYJNA 
PIELGRZYMKA 

MINISTRANTÓW DO 
KATEDRY 

 

„Bądźcie maksymalni w 
tym, co robicie” – to zdanie 
powinno towarzyszyć 
wszystkim, którzy pod koniec 
sierpnia udali się na Powa-
kacyjną Pielgrzymkę Mini-
strantów do Katedry Chry-
stusa Króla w Katowicach.  

Nie mogło zabraknąć ministran-
tów z parafii NSPJ w Boguszowicach. 
Wszystko rozpoczęło się po godzinie 
dziesiątej.  Przedstawienie wspólnot, 
konferencja, modlitwa przed Naj-
świętszym Sakramentem były tylko 
wstępem. Uroczysta Eucharystia pod 
przewodnictwem Arcybiskupa Wikto-
ra Skworca była centralnym i najważ-
niejszym punktem tej pielgrzymki. 
Nasi ministranci byli czynnie zaanga-
żowani w jej przygotowanie, Szymon 
Piontek śpiewał w chórze, Mikołaj 
Mortka niósł kadzidło, a Karol Skura 
przygotowywał ołtarz, natomiast 
Mateusz Bulanda - Gorol był ceremo-
niarzem. Warto dodać, że Filip Frelich 
i Damian Gąsior nieśli dary. 

Metropolita Katowicki mówił: 
„Macie zadanie domowe do spełnie-
nia: wskazywać na Jezusa Chrystusa. 
Bardzo Was o to proszę, abyście 
wskazywali na Jezusa Chrystusa: nie 

tylko pięknym liturgicznym strojem, 
zawieszonym krzyże ale przede 
wszystkim waszym życiem. Waszym 
świadectwem.” Po Mszy Świętej 
ministranci mogli skorzystać z przy-
gotowanych dla nich atrakcji. Każdy 
mógł poczuć się kierowcą Formuły 1, 
skorzystać z fotobudki czy dmucha-
nego zamku. Był też symulator da-
chowania i zderzenia. Pielgrzymkę 
zakończyło losowanie nagród. Mini-
stranci naszej parafii zdobyli kilka z 
nich,  Szymon Rosiński główną – 
rower, ufundowany przez Małego 
Gościa. 

Odwołując się dalej do samej Li-
turgii warto wyjaśnić jak to się stało, 
że animatorzy naszej parafii obdarzeni 
zostali niezwykłym przywilejem asy-
stowania do tej uroczystej Mszy Świę-
tej. Możliwość tę dało im Duszpaster-
stwo Ministrantów, powołując do 
życia Diakonię Liturgiczną Duszpa-
sterstwa Ministrantów Archidiecezji 
Katowickiej, w skład której wchodzi 
obecnie ponad 50 animatorów i cere-
moniarzy z całej archidiecezji, a któ-
rej przewodniczącym jest nasz para-
fialny ceremoniarz i animator mini-
strantów Mateusz Bulanda - Gorol. 
Wraz z nim do Diakonii należą ani-
matorzy naszej parafii: Szymon Pion-
tek, Bartłomiej Harnasz, Mikołaj 
Mortka, Karol Skura i Szymon Rosiń-
ski. Jednym z zadań wspólnoty jest 
asysta w czasie wszystkich archidie-
cezjalnych dni skupienia ministran-
tów, takich jak ustanowienia nowych 
animatorów, pielgrzymka powakacyj-
na ministrantów czy wspólne kolędo-
wanie w Panewnickim Kościele. Gru-
pa skupia członków Liturgicznej 
Służby Ołtarza, którzy w szczególny 
sposób zafascynowani są liturgią 
Kościoła katolickiego i starają się, by 
w możliwie najlepszy sposób, pomóc 
wiernym w odbieraniu Mszy Świętej. 

 

 

 

 

 

 

 

Kącik ministrancki 
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„;gdy ktoś zadaje ci pytanie „po co cho-
dzisz po górach?” jesteś zakłopotany i nie 
wiesz co odpowiedzieć. To właśnie wtedy da-
jesz dowód, że szukasz NIEZNANEGO. 

Człowiekiem gór nie jest ten, który lubi i 
umie chodzić po górach, ale ten który górami 
potrafi żyć w dolinach po zejściu z gór.” 

/ks. Rogowski: „Mistyka gór”/ 

 

Po raz kolejny dzięki działalności Zespołu Charyta-
tywnego naszej parafii i wsparciu księdza proboszcza grupa 
45 dzieci mogła ciekawie spędzić swój letni wypoczynek w 
Białce Tatrzańskiej u Państwa Sarnów od 30 czerwca do 7 
lipca.  

Czas spędzony w Białce Tatrzańskiej wypełniony był 
górskimi wycieczkami. Na początek wybraliśmy się na 
pobliską Kotelnicę. Już podczas pierwszej wycieczki mogli-
śmy się przekonać o słuszności słów księdza Rogowskiego: 
„Góry uczą szlachetności, czyli wymagania od siebie. Już 
samo wejście na górę wymaga wysiłku; tym większej ofiar-
ności wymaga wychodzenie z drugim człowiekiem: rezy-
gnacja ze swoich przyzwyczajeń, dzielenie się czasem wy-
siłkiem, kawałkiem chleba, cukru i poczuciem odpowie-
dzialności za drugiego.” 

Na drugą naszą wędrówkę wybraliśmy się do św. brata 
Alberta na Kalatówki – trwając w Roku Świętego Brata 
Alberta mogliśmy być tak blisko Niego. Tutaj spotkaliśmy 
siostrę albertynkę, która przybliżyła nam postać tego Świę-
tego oraz oprowadziła nas po pustelni. Św. brat Albert mó-
wił: "Powinno się być jak chleb, który dla wszystkich leży na 
stole, z którego każdy może kęs dla siebie ukroić i nakarmić 
się jeśli jest głodny." – z tym przesłaniem ruszyliśmy w 
dalszą drogę 

Bardzo atrakcyjna była trasa przez Dolinę Kościeliską 
połączona ze zwiedzaniem Jaskini Mroźnej. W drodze po-
wrotnej nie mogliśmy przejechać obojętnie obok Sanktua-
rium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach. W roku, 
którym obchodzimy Jubileusz 100 – lecia objawień fatim-
skich mogliśmy się pokłonić Matce Bożej Fatimskiej w tym 
szczególnym miejscu. 

Na koloniach nie zabrakło również wspólnych zabaw, 
zawodów sportowych, wspólnego śpiewu. Spędzaliśmy 
również czas nad rzeką Białką oraz kąpiąc się w basenach 
termalnych na Bani. 

Duchową opiekę nad nami sprawował ks. Krzysztof 
Mikiciuk, dzięki któremu punktem kulminacyjnym każdego 
dnia była Eucharystia. 

Tak udany wyjazd nie byłby możliwy bez ofiarnej pra-
cy Pań w kuchni. Posiłki były bardzo smaczne i nie sposób 
było ich sobie odmówić. 

Nie można byłoby zapewnić dzieciom tylu atrakcji 
gdyby nie ofiarność sponsorów, ludzi dobrego serca, którzy 
poprzez swoje dary wspierają działalność charytatywną 
naszej parafii. 

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim, którzy 
okazali pomoc i serce w organizowaniu miłego i udanego 
wypoczynku, również tym którzy otoczyli to dzieło modli-
twą.  

Maria Kukułka 

 

PODZIĘKOWANIA 

Serdeczne podziękowanie dla darczyńców, 
którzy wspierali akcję kolonijną naszej parafii: 

Pani  Danucie Potrawa,  Cukiernia  Król – 
Dronszczyk, Państwu  Romanowi  i Gabrieli  
Szulc, Panu  Krzysztofowi Kempnemu, Panu 
Michałowi  Szymura, Pani Annie  Hetman. 

Podziękowanie kierujemy również pod adre-
sem Pań , które organizowały czas i czuwały nad 
bezpieczeństwem dzieci:  Pani  Ewie Matusz-
czyk, Marii Kukułka,  Beacie Pachowicz, Sylwii 
Olechno, Karolinie Fleischer,  Mirosławie Ja-
niszewskiej. 

Księdzu Krzysztofowi Mikiciukowi  dzięku-
jemy za włożony trud, kiedy towarzyszył dzieciom 
w wycieczkach, za wrażliwość i głęboką troskę o 
stronę duchową  dzieci, za codzienną  Euchary-
stię. 

Podziękowania należą się również paniom z 
zespołu charytatywnego, które odpowiadały za 
organizację  kolonii i codzienną posługę w kuchni. 

Za wszystko 

Serdeczne  Bóg  zapłać! 

                                                Organizatorzy 

 

 

 

Kolonie charytatywne w Białce Tatrzańskiej 

 
W drodze na kolonie P 
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Tak brzmiała jedna z 

piosenek, jakie śpiewane 
były na 72. Pieszej Rybnickiej 
Pielgrzymce na Jasną Górę i 
Pielgrzymce Archidiecezji 
Katowickiej, która odbyła się 
w dniach od 02 - 06 sierpnia 
2017r., pod hasłem „Z Maryją 
głosimy Ewangelię”. 

Całe pielgrzymowanie do Maryi 
rozpoczęło się Mszą św. w Bazylice 
św. Antoniego, na której Słowo skie-
rował do nas ks. bp Adam Wodar-
czyk, biskup pomocniczy Archidiece-
zji Katowickiej, udzielił nam błogo-
sławieństwa i wyruszyliśmy. Każdy 
pewnie ze swoją intencją w sercu, ale 
nie tylko, w modlitwach ciągle kapła-
ni wspominali osoby, które pozostały 
w domach. Dało się poczuć ducha 
modlitwy, że wszyscy, którzy nie 
mogli z nami pielgrzymować, ducho-
wo byli bardzo obecni. Wszystkie 
osoby dotknięte cierpieniem, które z 
różnych powodów nie mogły być z 
nami też duchowo pielgrzymowały. 
„Będę chodził wśród was, będę wa-
szym Bogiem, a wy będziecie moim 
ludem. Ja jestem Pan, Bóg wasz, który 
wyprowadził was z ziemi egipskiej”. 

 (Kpł 26, 12-13) 
Może wydawać się to dziwne, że 

podejmuje ktoś taki trud, przecież 
wiąże się to z pewnym wysiłkiem, 
czasami cierpieniem, ale wszystko to 
mało znaczy, kiedy mamy świado-
mość celu pielgrzymki. Każdy z nas 
idzie do Tej, która nieraz jest ostatnią 
deską ratunku, idzie prosić o pomoc, 
rozwiązanie jakieś swojej trudnej 
sprawy, albo prosić o łaskę dla kogoś. 
Na pielgrzymce dzieliła się z nami 
świadectwem pewna rodzina, która 
szła prosić o potomstwo dla innej 
bezdzietnej rodziny. Niesamowita 
historia, ktoś podejmuje trud w inten-
cji innej rodziny, jaki Pan Bóg jest 
wspaniały dając nam takich ludzi. 
„Każda kobieta, która żyje w świetle 
wieczności, może realizować swoje 
przeznaczenie niezależnie od tego, 
gdzie żyje; w małżeństwie, w stanie 
zakonnym czy wykonując świecki 
zawód” (Św. Edyta Stein). 

Wszyscy wytrwale podążali w 
jednym kierunku, dzieci, młodzież, 
starsi, choć zmęczeni, ale bardzo 

uśmiechnięci. Każdy mógł coś odna-
leźć dla siebie, jak ktoś się lubi mo-
dlić, to odmawiał dziesiątkę różańca. 
Ktoś inny lubi śpiewać, to śpiewał, 
był czas też na rozmowę i osobistą 
refleksję, wszystko przeplatane od-
powiednią różnorodnością. Maryja 
dodaje sił, cieszy się nami i czeka z 
tęsknotą na każdego z nas. Ludzie 
opowiadali jak poznali swojego męża, 
czy żonę na pielgrzymce, teraz piel-
grzymują wspólnie. Osobiście bardzo 
zachęcam osoby, które bardzo chcą 
założyć rodzinę, można poznać swo-
jego współmałżonka na pielgrzymce, 
jest nawet taka specjalna atrakcja na 
trasie, most zakochanych. „Jezus uczy 
nas, że najważniejsza wobec wszyst-
kich przepisów jest miłość” (ks. Rafał 
Jaroszewicz).  

Można było też ubogacić swoją 
wiedzę słuchając Konferencji ks. 
Sebastiana. W związku z tematem 
Pielgrzymki, konferencje dotyczyły 
Matki Bożej, jak można praktycznie 
w codzienności uczyć się od Maryi 
podążania za Panem Jezusem, „Mary-
ja nie rozumiała wszystkiego, rozwa-
żała w sercu, co miały znaczyć te 
słowa(…), Panie Boże nie rozumiem, 
ale jak Ty tak chcesz, to niech tak 
będzie(…), jeżeli chcesz być jak Mary-
ja nie używaj dużo słów”. Każdy mógł 
znaleźć coś interesującego dla siebie, 
każdego dnia mieliśmy odprawianą 
Eucharystię i możliwość skorzystania 
z Sakramentu spowiedzi. „Pójdź za 
Mną!, on zostawił wszystko, wstał i z 
Nim poszedł” (Łk 5, 27-28).   

Coś dla ducha i dla ciała, na 
każdym postoju można było skorzy-
stać z pysznej kuchni, coś konkretne-
go, albo słodkiego, do wyboru. Nie 
brakowało kawy, herbaty, zimnych 
napoi. Wszystko po to, aby umilić 
pielgrzymowanie i bezpiecznie do-
trzeć do Najukochańszej ze wszyst-
kich Mam. Cały czas czynnie poma-
gały służby medyczne, oraz służby 
dbające o nasze bezpieczeństwo. Nie-
samowita organizacja, pełen komfort 
swobody, w razie większych trudności 
można było podjechać busem, wia-
domo najważniejsze zdrowie. Może 
niektórych przerażać odległość do 
pokonania, ale jak tylko jest takie 
pragnienie, bez większych problemów 
zdrowotnych, każdy może iść w Piel-

grzymce. „Jeżeli dusza ma więcej 
cierpliwości w trudach i więcej stało-
ści w wyzbywaniu się pociech, jest to 
znakiem większego postępu w cnocie” 
(św. Jan od Krzyża). 

Podziękować możemy przede 
wszystkim Panu Bogu za możliwość 
pielgrzymowania, podziękować Matce 
Bożej, która te nasze prośby, podzię-
kowania, wdzięczności przedstawia 
swojemu Synowi, naszemu Zbawicie-
lowi. Podziękować możemy również 
ks. Markowi Bernackiemu, który jest 
kierownikiem Pielgrzymki, dbał o 
dyscyplinę, która też jest potrzebna. 
Ponad trzy tysiące ludzi, żeby posłu-
chało z zebraniem się na czas, to trze-
ba też pewnej sztuki, ostro, ale z miło-
ścią. Z jednej strony dbanie o wszyst-
kie potrzebne sprawy egzystencjalne, 
ale również prowadzona Eucharystia z 
bardzo pokrzepiającym Słowem, 
dającym bardzo do myślenia. „Dzię-
kujcie zawsze za wszystko Bogu Ojcu 
w imię Pana naszego, Jezusa Chrystu-
sa” (Ef 5, 20).  

Na zakończenie kiedy dotarli-
śmy na Jasną Górę, na Wałach Jasno-
górskich odbyła się Msza św. pod 
przewodnictwem ks. abp Wiktora 
Skworca. Każdy pewnie poczuł tę 
niesamowitą radość w sercu, dotarli-
śmy, może niektórzy bez żadnych 
trudności, ale były też takie osoby, 
którym ból jednak towarzyszył. Moż-
na było poczuć otwarte ręce ukocha-
nej Mamy, która każde dziecko 
przyjmuje z matczyną miłością. Mo-
gliśmy usłyszeć o tym, żeby modlić 
się za Kościół w Afryce, misjonarzy 
„Abba Ojcze wołamy razem z Maryją 
(…) człowiek wiary wie, że darem jest 
relacja (…), nieustannie stawać się 
córką Boga”. Wiele innych pełnych 
wiary słów mogliśmy usłyszeć z pew-
ną lekcją na przyszłość, z całego serca 
dziękujemy „Istnieje Ktoś, kto wyrył 
w nas pierwotne piękno, którego ża-
den grzech, żadna błędna decyzja 
nigdy nie może całkowicie przekre-
ślić”(Ojciec Święty Franciszek). 

Stanowiliśmy dość liczną Grupę, 
ale pewnie za rok będziemy chcieli iść 
znowu, może jednak mimo chęci nie 
wszystkim uda się być osobiście, 
dlatego gorąco zachęcam, szczególnie 
tych, którzy mieli pewne obawy, chęci 
były, ale może jakieś inne przeszkody. 

Matko Boża Maryjo, cały Twój chce być jo … 
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Naprawdę niesamowite wrażenia, 
jedności, wspólnoty i troski za siebie 
nawzajem, pragnę również podzięko-
wać tym, którzy wspierali nas ducho-
wo modlitwą „ Nie przyzwyczajeni do 
piękna, niesłychaności, do niezwykło-
ści, że kiedy im się  ta właśnie pięk-
ność i nadzwyczajność zdarzy, to 
uciekają w popłochu, bo myślą, że to 
nie dla nich (…), ta niezwykłość i to 
piękno jest dla ciebie ,nie uciekaj, nie 
bój się, że Ktoś  z ciebie to wydobę-
dzie” (o. Adam Szustak OP). 

O Maryjo, Matko Boga, bądź Ty 
zawsze naszą Matką. Cała Polska 
Tobie woła, abyś była nam Hetmanką, 
abyś była nam Hetmanką …. 

 
Jola 

 
W niedzielę 10 września 

o godz. 6:00 grupa 37 piel-
grzymów wyruszyła pieszo  
z naszej parafii do Bazyliki 
Matki Bożej Uśmiechniętej w 
Pszowie.  

Od samego początku ruszyliśmy 
z radosnym śpiewem i modlitwą. I tak 
już było właściwie aż do końca. Jak to 
zwykle bywa w takich momentach, 
dzięki takiej „aktywności”, droga 
szybko minęła i krótko po godz. 10:00 
dotarliśmy do Pszowa, łącząc się z 
wieloma innymi pieszymi pielgrzy-
mami. O godz. 11:00 rozpoczęła się 
uroczysta Eucharystia.  

Osobiście cieszę się, że piel-
grzymka na samym początku mojej 
posługi w nowej parafii stała się oka-
zją do poznania bliżej nowych para-
fian. Naszym nieoficjalnym hasłem 
stało się zawołanie: „Jak się czujecie? 
Super!”. Od razu raźniej się szło. Pan 
Bóg błogosławił dobrą pogodą, po-
mimo zapowiedzi deszczu.  

Już teraz zapraszamy wszystkich 
do pielgrzymowania w przyszłym 
roku. Wierzę, że... znowu będzie 
super! 

ks. Karol Płonka 

 

 

Matko Sprawiedliwości  
i Miłości Społecznej, módl się 
za namiP, weź w opiekę 
Śląsk i Polskę całąP. Litania 
do Matki Boskiej Piekarskiej 
jest jedną z modlitw na  Piel-
grzymce Stanowej kobiet i 
dziewcząt do Piekar Śląskich.  

Pan Bóg daje nam różne możli-
wości, narzędzia, sposoby, którymi 
moglibyśmy się do Niego zbliżyć i 
być naprawdę szczęśliwi. Jedną z 
takich możliwości jest pielgrzymka, 
która do Piekar odbywa się osobno 
dla mężczyzn, osobno dla kobiet i 
dziewcząt. W tym roku było desz-
czowo, ale brzydka pogoda nie znie-
chęciła pięknych kobiecych serc. 
Pątniczkami na każdą pogodę, zosta-
łyśmy nazwane i pięknie przywitane. 
Każda kobieta obecna na pielgrzymce 
mogła doświadczyć pewnej wyjątko-
wości, samo przywitanie skierowane 
było do każdej Pani, gospodyni do-
mowej, pracownika administracji, 
siostry zakonnej, przyszłej mężatki. 
Najważniejsza jest zawsze Euchary-
stia i słowo skierowane do kobiet 
„Maryja dodaje otuchy, nie gasi led-
wo tlącego się płomyka, zaufaj Maryi, 
pozwól się Jej prowadzić w życiu. 
Wiele mówi spojrzenie Matki, dotyka 
serca, pozwala przywrócić nadzieję w 
sytuacjach, które wydają się bez wyj-
ścia. Daje siłę do przemiany życia i 
powrotu do Boga po latach błąkania 
się po manowcach grzechu” (kard. 
Stanisław Ryłko).  

Czasami może się wydawać, że 
dusza kobiety jest bardzo skompliko-
wana, nawet jest takie powiedzenie, 
że tak naprawdę same nie wiemy, 
czego chcemy. Najpierw czekamy na 
swojego Księcia, kiedy się pojawi, 
mijają kolejne lata, dziesiątki lat, 
zapominamy o tym, że to jest ciągle 
ten sam Książe, którego wybrałyśmy. 
Codzienność nie jest filmem, bajką, 
ani ciekawym programem, ale kon-
kretną misją jaką wyznaczył nam 
kochający Pan Bóg. Obraz kobiet 
modlących się w deszczu, klęczących 
na mokrej trawie z różańcem w ręku, 
jest po prostu bezcenny. Każda ze 
swoją intencją w sercu, mamy dzieci, 
wnuki, przyjaciół, Parafię, różne waż-
ne sprawy, ale łączy nas jeden cel, 
miłość. „Kościół nie zna powołań, 

które są rezygnacją z miłości, chrze-
ścijaństwo, powołanie do miłości, jest 
formą tego powołania” (bp. Grzegorz 
Ryś).  

Każda pielgrzymka, rekolekcje, 
wielkie wydarzenia są ogromną łaską 
dla duszy, pokój jaki Pan Bóg wlewa 
w nasze serca jest czasami taki, że 
brakuje słów, żeby go wyrazić. Sły-
szymy o tym, że pielgrzymka nas 
przemienia i kształtuje nasze serca, w 
rodzinach, szkołach, miejscach pracy, 
spotykamy się ze zdaniem, że jeste-
śmy jakoś odmienieni. Sami czujemy 
pewną zmianę, jednak po pewnym 
czasie, tak jakby stan naszej duszy 
zmienia się, powoli wraca do tego, 
czego nie chcemy. Pokój, miłość, 
dobroć, których doświadczyliśmy 
gdzieś nam umyka, tracimy to, co Pan 
Bóg nam dał. Dostajemy łaski, błogo-
sławieństwa, dary, a potem tak łatwo 
odpuszczamy, a trzeba o nie walczyć  
i nie dać sobie zabrać. Jesteśmy słabi  
i grzeszni, zawsze można skorzystać z 
sakramentu pokuty, aby na nowo 
cieszyć się łaskami.  

„Każdy człowiek jest opowieścią 
miłości, którą Bóg pisze na tej ziemi. 
Każdy z nas jest historią miłości Bo-
ga, Bóg woła nas, patrzy na nas, 
oczekuje nas, i ciągle do nas ma cier-
pliwość” (Ojciec Święty Franciszek).  

Nie tylko wielkie wydarzenia 
budują miłość w naszych sercach, 
każdy udział w Eucharystii, czy Ado-
racja Najświętszego Sakramentu jest 
spotkaniem duszy z Bogiem, który 
jest samą Miłością. Nie moglibyśmy 
w pełni korzystać z tych wszystkich 
luksusów bez Kapłanów, jako jedyni 
są osobami kompetentnymi do spra-
wowania sakramentów, nie ma Ko-
ścioła, wspólnoty, duchowego rozwo-
ju samemu. Stale Kapłanom towarzy-
szą Ministranci, którzy czytają i śpie-
wają Psalmy, może czasami wydawać 
się coś całkiem zwyczajnego, może to 
po prostu pewien obowiązek, ale dla 
niejednej osoby siedzącej w ławce, 
jest czymś niezwykłym. Sposób czy-
tania, barwa głosu, energia dobrze 
wpływa na stan duszy „Mamy w 
większości jeszcze mnóstwo czasu 
przed sobą, ale to nie znaczy, że warto 
życie marnować, pomyśl, co trzeba 
zaniechać, bo szkoda na to czasu,  
i pomyśl, co trzeba natychmiast zro-

MIŁOŚĆ 

Pielgrzymka 
do Pszowa 
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bić, dlatego, że czasu może być za 
mało, żeby to zrobić” (o. Adam Szu-
stak OP). 

Matka Boża Piekarska jest bli-
sko wszystkich, którzy doświadczyli 
w życiu wiele smutku, bądź sami byli 
powodem cierpień dla innych. Jest to 
wyjątkowe miejsce, pod samym obra-
zem w duchu modlitwy, całkiem zwy-
czajnymi słowami, bądź wcześniej 
przygotowanymi na kartce można w 
szczerości serca powiedzieć o wszyst-
kim. Przyjść jak do Mamy, aby Jej 
powiedzieć, co nas cieszy, co osiągnę-
liśmy, jak również, w czym sobie nie 
radzimy, i co nam nie idzie, pomimo 
starań. O miłość, dobro, szczęście 
zawsze trzeba walczyć i nie dać sobie 
wmówić, że nie umiemy kochać, że 
nie potrafimy budować zdrowych 
relacji. Pan Bóg nie oczekuje od nas 
jakiś wielkich czynów, ale czegokol-
wiek, drobnego gestu, słowa, które 
będzie oddaniem Jemu chwały  
„A widząc z daleka figowiec, okryty 
liśćmi, podszedł ku niemu zobaczyć, 
czy nie znajdzie czegoś na nim. Lecz 
podszedłszy bliżej, nie znalazł nic 
prócz liści” (Mk 11, 13).  

W życiu każdej kobiety jest ja-
kiś mężczyzna, ojciec, mąż, praco-
dawca, pewne rzeczy wykonujemy 
całkiem zwyczajnie, gotujemy zupę, 
prasujemy koszulę, wysyłamy maile. 
Ktoś powie, co może być w tym nad-
zwyczajnego, są to tylko obowiązki, 
ale może zamiast skupiać się na czyn-
nościach, może warto pomyśleć, że 
jest Ktoś, kto naprawdę to docenia 
„Pod powierzchnią zwyczajnego życia 
żony i matki, kryje się religijny wy-
miar doskonałości”(Sługa Boży Giu-
seppe Lazzati). Właśnie tę zwyczaj-
ność i różnorodność można było tam 
w Piekarach zobaczyć, kobiety w 
różnym wieku, dziewczęta, w czasie 
modlitwy skupione, wsłuchane,  a w 
czasie wolnym uśmiechnięte i zado-
wolone.  

Na Pielgrzymkę do Piekar trzeba 
czekać cały rok, warto jednak pamię-
tać i wracać wspomnieniami do tego, 
co mogłyśmy tam usłyszeć, myślę, że 
każda kobieta i dziewczyna wyjeżdża 
z pielgrzymki z ogromną radością w 
sercu i przekonaniem jak bardzo jest 
ważna  

„Bez kobiety męskie serce umie-
ra”. (kard. Joachim Meisner) 

Jola 

Od września, dekretem 
księdza Arcybiskupa, posłu-
gę wikarego w naszej parafii 
pełni ks. Karol Płonka, które-
go poprosiliśmy o krótki wy-
wiad. 

LR: Szczęść Boże. Wikariusz to oso-
ba, która nie może pozostać anoni-
mowa wśród parafian. Zacznijmy od 
początku. Czy mógłby ksiądz opo-
wiedzieć nam coś o sobie, o swojej 
rodzinnej ziemi? 

ks.KP: Szczęść Boże. Zacznijmy od 
początku. Urodziłem się w Żorach  
2 kwietnia 1984, ale wychowywałem 
się w Palowicach, w parafii Trójcy 
Przenajświętszej. Czas dorastania 
tam wspominam jako jedno z naj-
piękniejszych doświadczeń w moim 
życiu. W tym czasie szkoła średnia w 
Żorach (I LO im. K. Miarki), no  
i potem studia teologiczne. 9 maja 
2009 roku przyjąłem święcenia ka-
płańskie w katedrze w Katowicach  
z rąk Księdza Arcybiskupa Damiana 
Zimonia.  

Moi rodzice to Kazimierz i Oty-
lia. Tata jest geodetą, a mama przez 
wiele lat pracowała w księgowości. 
Mam też rodzeństwo: starszą siostrę  
i młodszego brata.  

LR: Wybór drogi życiowej nie jest 
łatwą decyzją. Jak rozwijało się po-
wołanie do kapłaństwa? Kiedy ksiądz 
usłyszał to Chrystusowe wezwanie – 
pójdź za Mną? 

ks.KP: Jak w przypadku każdego 
powołania, zawsze te doświadczenia 
są niepowtarzalne i wyjątkowe. Moż-
na by o nich mówić i mówić bez koń-
ca. Moja droga do kapłaństwa zaczy-
na się w roku 2000, Roku Jubileu-
szowym. To dla mnie znamienne. 
Wtedy po raz pierwszy w życiu posze-
dłem na pieszą pielgrzymkę – oczywi-
ście na Rybnicką Pieszą Pielgrzymkę 
na Jasną Górę! No i po tej piel-
grzymce – chociaż nie od razu – coś 
drgnęło. Zacząłem się bardziej zasta-
nawiać nad życiem, nad światem, no 
i nad moją relacją z Bogiem. Wróci-
łem do służby ministranckiej, którą 
jako mały chłopiec musiałem prze-
rwać z powodu częstego chorowania. 
A najbardziej zapadła mi w pamięć 
pewna sytuacja: to było kilka dni 
przed Bożym Narodzeniem właśnie w 

tym kończącym się roku 2000. Kła-
dłem się spać i bardzo długo nie mo-
głem zasnąć. W głowie mi 
się kotłowało od wielu różnych myśli. 
No i nagle pośród nich pojawił się 
bardzo wyraźny obraz, coś jak najle-
piej zrobione zdjęcie: ja jako młody 
chłopak stoję za ołtarzem i odpra-
wiam Mszę św. To spowodowało, że 
nagle napełnił mnie ogromny spokój, 
jakby coś pękło we wnętrzu i odeszło 
to, co złe… No i potem życie toczyło 
się dalej. Ale we mnie coś się zmie-
niało. Coś dojrzewało i umacniało 
się. Pan Bóg działał swoje. Długo to 
wszystko trwało. Rodzicom o mojej 
decyzji powiedziałem w dniu moich 
18 urodzin. Potem jeszcze gdzieś tam 
po drodze pojawiło się wielkie zako-
chanie w dziewczynie – dzisiaj patrzę 
na to jak na coś na kształt próby. Ale 
tak naprawdę to wszystko było po-
trzebne. Wzrastała moja wiara, wzra-
stało powołanie. Na pewno wielką 
rolę na drodze mojego powołania 
miał Ruch Światło – Życie (czyli 
popularnie oaza). Tam uczyłem się 
na nowo odkrywać, kim tak napraw-
dę jest Pan Bóg. No i dzisiaj… jestem 
bardzo szczęśliwy!!! 

LR:  Pięknie, a jak wyglądała ścieżka 
kapłańska zanim ksiądz dotarł do 
naszej parafii? 

ks.KP: Spróbuję to wyliczyć: staż 
diakonacki – parafia Bożego Ciała  
i św. Barbary w Rybniku – Niewia-
domiu; pierwsza placówka w roku 
2009 to była parafia Bożego Naro-
dzenia w Rudzie Śląskiej – Halembie 
do roku 2012. Potem tylko rok  
w parafii św. Szczepana w Katowi-
cach – Bogucicach. A następnie  
w latach 2013 – 2017 parafia św. 
Michała Archanioła w Rudzie Ślą-
skiej – Orzegowie.  

LR: Czy proboszcz już wyznaczył 
księdzu jakieś zadania, a więc czym 
się ksiądz będzie zajmował w naszej 
parafii? Jakie grupy zostały powie-
rzone księdza opiece? 

ks.KP: Ruch Światło – Życie: za-
równo młodzież, jak i Domowy Ko-
ściół. Otrzymałem też dekret na mo-
deratora rejonowego Ruchu Światło 
– Życie w naszym boguszowickim 
dekanacie. Dodam tylko, że poza 
parafią jestem też odpowiedzialny za 
Diecezjalną Diakonię Życia Ruchu 

Wywiad z nowym ks. wikarym 
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Światło – Życie w naszej archidiece-
zji. Poza tym w parafii: Wspólnota 
Dzieci Maryi, Apostolat Maryjny, III 
Zakon św. Franciszka, Grupa Biblij-
na. Jeśli chodzi o naukę w szkole, 
jestem katechetą w Szkole Podsta-
wowej nr 20 w Gotartowicach. 

LR: Będzie ksiądz opiekunem Ruchu 
Światło-Życie, Dzieci Maryi oraz 
będzie pracował w gotartowickiej 
podstawówce. Jak ksiądz postrzega 
pracę z dziećmi i młodzieżą, czy war-
to podejmować działania w tym kie-
runku? 

ks.KP: No jasne, że tak! Jakoś od 
zawsze czuję szczególne powołanie do 
pracy z dziećmi i młodzieżą i jak na 
razie – przez wszystkie parafie –  
w głównej mierze właśnie dziećmi  
i młodzieżą się zajmowałem. Zawsze 
mnie fascynuje w nich wielka krea-
tywność i chęć do pomagania. Za-
sadniczo staram się tym ich pomy-
słom nie przeszkadzać, tylko je wspie-

rać, no i dzięki temu „kilka” fajnych 
rzeczy udało się w nimi w życiu zro-
bić!  

LR: Jest już ksiądz u nas kilka dni. 
Pierwsze wrażenia po przybyciu do 
Boguszowic…  

ks.KP: Pierwsze wrażenie brzmiało: 
dużo wszystkiego i wszystkich! Tzn. 
gdzie się człowiek nie obróci, tam 
wszędzie jest bardzo wielu ludzi, 
bardzo wiele życzliwości i serdeczno-
ści. Bardzo też wiele do zrobienia  
w ramach posługi duszpasterskiej. 
Ale to dobrze. Ja raczej na miejscu 
nie umiem usiedzieć, więc jest pole 
do działania.  

LR:  Jakie są księdza zainteresowa-
nia, pasje, co lubi ksiądz robić w wol-
nym czasie? 

ks.KP: Moją największą pasją jest 
podróżowanie po całym świecie, po-
dróżowanie gdziekolwiek! Uwielbiam 
też jeździć samochodem – to mnie 

zawsze uspokaja. Poza tym pochła-
niam książki – zawsze lubiłem czytać. 
A jak spadnie śnieg – no to białe 
szaleństwo na nartach – zimowa 
pasja.  

LR:  Może na koniec jakieś takie 
swoje motto życiowe, cytat, wzór do 
naśladowania – czym się ksiądz w 
życiu kieruje i co poleca czytelnikom? 

ks.KP: Po pierwsze: JEST SUPER! 

Ale myślę, że najlepsze będzie  
w tym miejscu moje hasło prymicyj-
ne, które wszystkim dedykuję jako 
życzenie i jednocześnie jako modlitwę 
za wszystkich: „Zawsze się radujcie, 
nieustannie się módlcie!” (1 Tes 
5,16-17) 

LR:   Dziękuję serdecznie za rozmo-
wę i życzę, by ta pełniona wśród nas 
misja zawsze przynosiła księdzu wiele 
radości. Szczęść Boże! 

  

KU REFERENDUM 

Na Górnym  Śląsku, tuż po za-
kończeniu  wojny,  powstały pierwsze 
polskie organizacje paramilitarne, a z 
początkiem 1919 roku zawiązała się 
 Polska Organizacja Wojskowa 
Górnego Śląska (POW), wspierana 
przez Wielkopolan, która w ciągu 
najbliższych lat reprezentowała głów-
ny ośrodek zbrojnych dążeń narodo-
wowyzwoleńczych. 

Jej członkowie właśnie, dwu-
krotnie w ciągu I półrocza 1919 roku, 
domagali się rozpoczęcia powstania 
zbrojnego. Dwukrotnie jednak Kor-
fanty przeciwstawiał się temu, uważa-
jąc że decyzja obradującej w owym 
czasie konferencji pokojowej w Wer-
salu będzie korzystna dla polskiej 
ludności Górnego Śląska. Obawiał 
się, że działania o charakterze militar-
nym niezmiernie skomplikowałby 
położenie Polski na arenie międzyna-
rodowej. 

Jednak decyzja konferencji wer-
salskiej nie była pomyślna dla Pola-
ków, Górnoślązacy zamiast spodzie-
wanego zjednoczenia z Polską otrzy-
mywali plebiscyt i dopiero na jego 
podstawie alianci mieli podjąć decy-

zję o państwowej przynależności tego 
regionu. 

Niemcy również  mobilizowali 
wszelkie siły do zwalczania ruchu 
polskiego. Z antypolskich działań 
ocierających się w wielu przypadkach 
o działania terrorystyczne,  zasłynęły 
formacje ochotnicze (tzw. Freikorpsy) 
oraz Grenzschutz, które skupiały 
 najbardziej  radykalnych przeciwni-
ków koncepcji przyłączenia Górnego 
Śląska do Polski. 

Na fali niezadowolenia społecz-
nego, znajdującego wyraz w strajku 
powszechnym,  z protestu przeciwko 
 działalności Niemców, a  wreszcie z 
głębokiego niezadowolenia   z decy-
zji  o plebiscycie,  w sierpniu 1919 
roku wybuchło   I Powstanie Śląskie, 
które zaskoczyło przywódców poli-
tycznych, w tym i Korfantego. Brak 
koncepcji oraz organizacji spowodo-
wał, że Niemcy  już po tygodniu zdu-
sili powstanie, wykorzystując je pro-
pagandowo. Pomimo zaprzestania 
walk, zwiększyła się presja niemiecka 
w stosunku do Górnoślązaków dekla-
rujących chęć przynależności do pań-
stwa polskiego. 

Po niepowodzeniu tego pierw-
szego zrywu Korfanty włączył się w 
nurt zdarzeń, uczestnicząc   w roz-
mowach polsko-niemieckich, które 

miały położyć kres terrorowi  i umoż-
liwić powrót do domów wielotysięcz-
nych rzesz powstańców  - uchodźców, 
którzy znaleźli schronienie na tere-
nach Rzeczypospolitej. 

W grudniu 1919 roku władze 
Rzeczypospolitej podjęły  decyzję   o 
powierzeniu Korfantemu funkcji pol-
skiego komisarza plebiscytowego. 
Akcja plebiscytowa rozpoczęła się tuż 
po ratyfikacji traktatu wersalskiego, 
przybyciu na Górny Śląsk wojsk 
alianckich i władz cywilnych w posta-
ci Międzysojuszniczej Komisji Rzą-
dzącej i Plebiscytowej, co nastąpiło w 
ciągu stycznia i lutego 1920 roku.  

Korfanty przedstawił  swój cel 
strategiczny  -  zwycięstwo Polski w 
plebiscycie, bo przecież władze Rze-
czypospolitej, podpisując traktat wer-
salski, akceptowały tę drogę rozstrzy-
gnięcia losów Górnego Śląska.  Wal-
ka zbrojna pozostawała jedynie jako 
alternatywa możliwa do realizacji 
tylko wtedy, jeśli plebiscyt, przepro-
wadzony w niekorzystnych dla strony 
polskiej warunkach, nie przyniósłby 
pozytywnego dla niej rozwiązania, 
bądź jeśli alianci nie respektowaliby 
jego wyników i kwestię górnośląską 
rozstrzygnęli jednostronnie na korzyść 
Niemiec. 

Wojciech Korfanty – Polityk Pogranicza (3) 
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Jednakże priorytetowe trakto-
wanie plebiscytu naraziło Korfantego 
na liczne zarzuty ze strony radykal-
nych polskich polityków dążących do 
konfrontacji militarnej z Niemcami, 
nie bacząc na skutki, jakie przynio-
słoby to na arenie międzynarodowej. 
Zarzucano mu, że jest  kunktatorem, 
zaprzepaszczającym szanse na zjed-
noczenie Górnego Śląska z Polską.  

W obliczu zbliżającego się refe-
rendum niespójność poglądów w 
obozie polskim była wykorzystywana 
propagandowo przez Niemców, 
przedstawiających stronę polską jako 
awanturników politycznych. Pomimo 
tego,  ostatecznie obóz polski utwo-
rzył  polityczny zwarty front na rzecz 
wygrania referendum. 

Jako Górnoślązak, Korfanty 
umiejętnie potrafił wykorzystać moż-
liwość identyfikowania jego losów, 
pragnień i marzeń z osobistymi od-
czuciami mieszkańców, do których 
wielokrotnie zwracał się w odezwach 
 jako „syn ludu górnośląskiego”, „syn 
takiego samego robotnika, jakich was 
są setki tysięcy na Górnym Śląsku”, 
bądź też stwierdzając: „jestem krwią z 
krwi, kością  z kości Waszej, synem 
biednego ludu górnośląskiego". 

Jego  słowa pozwalały utożsa-
mić się Górnoślązakom z ich przy-
wódcą, porywał ich swoimi wystąpie-
niami na licznych wiecach, nieustan-
nie zachęcał  do pracy dla Polski. 
Doceniał współpracę  z prasą, wierząc 
w moc jej oddziaływania. Na łamach 
pism polskich ustawicznie demasko-
wał niemieckie zamiary dalszego 
zniewolenia  Górnoślązaków, wyja-
śniał działania i cele polityczne obozu 
polskiego, a przede wszystkim nie-
zmiennie głosił przekonanie, że zbli-
żający się plebiscyt przyniesie zwy-
cięstwo Polsce. 

Tymczasem  na  korzyść Niem-
ców  oddziaływał fakt pozostawienia 
przez aliantów w ich  rękach  całej 
terenowej administracji. W rękach 
Niemców nadal pozostawał jeden z 
najsprawniejszych instrumentów 
ucisku politycznego Górnoślązaków, 
tzw. policja bezpieczeństwa  „Sicher-
heitspolizei", pod osłoną której przez 
dłuższy czas niemieckie organizacje 
bojowe uprawiały zastraszanie ludno-
ści nastawionej propolsko.  

W początkach maja 1920 roku 
Niemcy brutalnie rozbili wiele pol-

skich manifestacji organizowanych z 
okazji polskiego święta narodowego, 
a pod koniec tegoż miesiąca dokonali 
napadu na hotel „Lomnitz", siedzibę 
Polskiego Komisariatu Plebiscytowe-
go w Bytomiu. 

Liczne polskie wiece, strajki 
protestacyjne, rezolucje i rozmowy z 
aliantami prowadzone pod znakiem 
walki o równouprawnienie, nie przy-
nosiły pożądanych rezultatów. Presja  
niemiecka sięgnęła zenitu w połowie 
sierpnia 1920 roku, kiedy to Niemcy 
postanowili wykorzystać dla swoich 
celów skutki niezwykle trudnego 
położenia państwa polskiego, spowo-
dowane klęskami militarnymi na 
froncie wojny z Sowietami  i poprzez 
działania antypolskie i antyfrancuskie 
zmierzali do zawładnięcia Górnym 
Śląskiem bez plebiscytu. 

Fali wystąpień niemieckich kres 
położyło II Powstanie Śląskie, pro-
wadzone pod hasłem samoobrony. 
Również i to powstanie wybuchło 
samorzutnie, pod naciskiem zniecier-
pliwionej - pod silna presją niemiecką 
- bezczynnością kierownictwa obozu 
polskiego,  ludności objętej obszarem 
plebiscytowym.  Bezpośrednio po 
wybuchu walk ster powstania przejęło 
dowództwo POW  oraz  Korfanty. 
Wkrótce przedstawił on cele powsta-
nia, sprowadzając je właściwie do 
realizacji dawno już sformułowanego 
żądania równouprawnienia Polaków z 
Niemcami w akcji plebiscytowej. 

Jednakże Korfanty dążył do wy-
gaszenia powstania, co było niezro-
zumiałe dla obozu radykałów pol-
skich. 

 Fragment jego  sprawozdania 
 dla rządu Rzeczypospolitej z  2 wrze-
śnia 1920 roku: „Nasamprzód cały 
ruch miał charakter prawdziwego 
powstania z tendencją przyłączenia 
Górnego Śląska do Polski (...). Zaj-
mowanie kraju przez powstańców i 
wywieszanie wszędzie chorągwi pol-
skich oraz ogłaszanie, że odtąd kraj 
ten stanowi część Rzeczypospolitej 
Polskiej, stanowiło naruszenie trak-
tatu wersalskiego i narażenie Polski 
na ciężki konflikt z państwami koali-
cji. Zdaniem naszym konflikt taki w 
chwili obecnej nie mógł szczęśliwie 
skończyć się dla Polski". 

Zamiast więc szturmowania nie-
osiągalnego w danej sytuacji poli-
tycznej celu,  Korfanty realistycznie 

nakreślił zadania powstania, które 
zrealizowane przez aliantów w wyni-
ku sukcesu militarnego powstańców, 
poprawiły polskie szanse przedplebi-
scytowe. Władze alianckie uznały 
postulat polski dotyczący  wprowa-
dzenia do urzędów tzw. doradców, 
reprezentujących interesy polskie, 
rozwiązano niemiecką policję bezpie-
czeństwa, a w jej miejsce powołano 
do życia polsko-niemiecką policję 
plebiscytową „Abstimmungspolizei". 
W następstwie II Powstania znaczne-
mu osłabieniu uległa niemiecka orga-
nizacja bojowa, a część bojówkarzy 
zmuszona była opuścić obszar Górne-
go Śląska. 

Referendum zbliżało się wiel-
kimi krokami. 

c.d.n. 

Zbigniew Kula 

 

 

 

Czym więcej o Tobie myślę 

*** 
Czym więcej o Tobie myślę 
tym bardziej Ci współczuję 

patrząc  na twoje zmagania z losem, 
który Cię trafił tak bolesnym ciosem. 

Mimo wszystko mam podziw 
dla Ciebie 

żeś się nie załamała, 
że podążasz wytyczoną drogą 

i z cierpliwością godną  podziwu 
podążasz za danym Ci losem. 

Jesteś silną kobietą, ale nie raz widzę 
jak Twoje oczy zachodzą łzami, 

jak ciężko Ci znosić swoje problemy, 
lecz rozwiązać musimy je sami. 

Lecz się nie poddajesz, 
zawsze innym współczujesz 

i swą gościnnością i uśmiechem 
każdego częstujesz. 

Jesteś godna podziwu i szacunku 
czego z serca Ci życzę 

abyś długie jeszcze lata żyła 
i swoją postawą z nami się dzieliła 

Maria Ignacek 
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Modlitwa Różańcowa 
*** 

Nadchodzi wieczór, zapada zmierzch, 
Zapłakał na szybach jesienny deszcz. 

W pokoju, w fotelu babcia usiadła 
Zdrowaś Maryjo – różaniec odmawia. 

W każdej dziesiątce intencje wzbudza 
Prosi o zdrowie, bo starość jest trudna. 

Wnuk za granicą na chleb pracuje 
Rozwesel Matko serca stęsknione. 

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna 
Kolejna dziesiątka, a  w sercu intencja 

O duszach zmarłych babcia pamięta 
Wybaw ich z grzechów Matko Najświętsza! 

Czwarta dziesiątka, też bardzo ważna 
Za Ojca Świętego jest każda „zdrowaśka”, 

By mocna była we świecie wiara 
Najświętsza Matko, sił mu dodawaj. 

Dziesięć „zdrowasiek” zostało jeszcze 
A babci trochę drżą już ręce. 

O Pokój prosi Matczyne serce, 
By w każdej ojczyźnie było bezpiecznie. 

Pod Twą obronę ostatnie słowa 
Pięknie się kończy z Maryją rozmowa. 

Tak się cieszy babcia kochana, 
Że z czterech tajemnic różaniec się składa. 

W różańcu jest ratunek jedyny 
Skrywa tajemnic wiary głębiny 

Gdy ciężka jest Twoja życiowa droga 
Zawsze Ci pomoże Matka Różańcowa! 

Teresa Turek 

Listopadowa zaduma 
*** 

Listopadowe dni, pełne wspomnień i zadumy 
Zapalamy na grobach znicze i lampiony. 

W sercach smutek i wzruszenie 
To o zmarłych pamięć i ich wspomnienie. 

Przez modlitwę się z nimi łączymy 
O dar nieba dla nich prosimy. 

Za miłość co nam kiedyś okazali 
Złote chryzantemy do wazonu wkładamy. 

Światełko pamięci na grobie się pali, 
By nigdy nie czuli, że są tam sami. 
Choćby ból tęsknoty był bez miary 

Napawa nas radość, że się spotkamy. 

Teresa Turek 

Refleksja na słowo „Wdzięczność” 
*** 

Wdzięczność Bogu za kolejny dzień życia 
i za nieustającą opiekę na co dzień. 

Dzieciom, że nie zapominają o starych rodzicach. 
Wszystkim ludziom, którzy chwilą rozmowy 

starają się nam pomóc czy nas pocieszyć. 
Jest tyle rodzajów wdzięczności, 

że każdy osobno musi uznać ten najbardziej właściwy. 
Słowo „Dziękuję” – to forma grzecznościowa, 

„Wdzięczność” – to uczucie sięgające naszego serca. 
Jestem wdzięczna za wszystko,  

czego doświadczyłam w swoim życiu. 
Bardzo trudno zdefiniować ten termin – 

Wdzięczność czuje się w sercu. 

Stefania Gierłowska 

                                                                      

Kontynuujemy opowieść 
o proboszczach boguszo-
wickich od zarania dziejów. 
Nie wiadomo jak długo dusz-
pasterzował w Boguszowi-
cach ks. Mikołaj, ale w pierw-
szej połowie XVI w. pojawił 
się tu ks. Szymon z Koźla, 
urodzony w Głogówku.  

Dowiadujemy się o nim dlatego,  
że został zapisany jako ten, który wraz  
z proboszczem ze Studzionki, też  
Szymonem, ufundował 30 lipca  
1517 r. do kościoła żorskiego ołtarz 
Świętego Krzyża za 200 guldenów.  
W parafialnym kościele żorskim, jak 
przystało na kościół miejski, było 
kilka ołtarzy, a każdy z nich miał 
swego kapłana nazywanego altarzy-
stą. W ramach  fundacji obu probosz-

czów, zwanej altarią, duchowny alta-
rzysta miał co tydzień  odprawić trzy 
Msze święte: jedną ku czci św. Beaty 
lub św. Wawrzyńca, drugą za zmar-
łych dobroczyńców, trzecią ku czci 
Świętego Krzyża. Altarzysta organi-
zował wspólne modlitwy w intencji 
zmarłych i mógł też udzielać wiernym 
40-dniowego odpustu. On też odpro-
wadzał skazanych na śmierć. Z tytułu 
wykonywanych czynności pobierał 

Ks. proboszcz Szymon z Koźla  (1517 – 1541) 
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ofiary, które były źródłem jego 
utrzymania, stanowiły dochód, którym 
altarzysta musiał się dzielić z fundato-
rami. Takie prawo do czynszu z tej 
fundacji  boguszowicki ks. proboszcz  
Szymon zachował dożywotnio.  
W Żorach mieszkało więcej ludzi niż 
w całej parafii boguszowickiej i po-
siadali większe dochody. Do kościoła 
żorskiego prosząc o jakąś łaskę wstę-
powali też  wierni z parafii wiejskich, 
kiedy udawali się do miasta na targ 
lub na jarmark, dlatego fundacje przy 
takich kościołach przynosiły zysk. 
Altarzyści mieszkali w niewielkich 
domach przyległych do murów okala-
jących cmentarz przykościelny. 

Proboszcz Szymon został też 
kanonikiem przy kolegiacie racibor-
skiej. Jest tam zapisany w roku 1536. 
Wiązało się to również z uposaże-
niem, ale celem tego było gorliwe 
realizowanie zadań duszpasterskich. 
Na spotkanie kanoników  do Racibo-
rza miał obowiązek udać się dwa razy 
w roku. Przypuszczamy, że dochody 
uzyskane poza parafią służyły naszej 
parafii. Utrzymanie kościoła wymaga-
ło funduszy choćby na olej do wiecz-
nej lampki, na świece nie tylko przy 
ołtarzu, ale także do oświetlenia Ko-
ścioła, na komunikanty oraz na wino 
mszalne. W dni powszednie nie od-
prawiano Mszy św. w kościółku wiej-
skim, a niedzielna Msza św. musiała 
być odprawiana w intencji wszystkich 
parafian za meszne, które musieli 
płacić obowiązkowo wszyscy parafia-
nie. 

Ksiądz na wsi był w owym cza-
sie jedynym człowiekiem wykształco-
nym. Za proboszcza Szymona jeszcze 
nie istniała w Boguszowicach szkoła 

parafialna. Zatem sam proboszcz 
musiał nauczać kilku chłopców śpie-
wu kościelnego oraz ministrantury i 
przygotować kościelnego, by mógł go 
w tym zastąpić.  

Kościół, w którym duszpaste-
rzował prob. Szymon był konsekro-
wany ku czci Boga i św. Wawrzyńca. 
Znajdowały się w nim trzy ołtarze. 
Nad ołtarzem głównym górował bal-
dachim, a pod nim spiżowe taberna-
kulum z Przenajświętszym w drew-
nianej szkatułce. Można powiedzieć, 
że kościół był biedny, gdyż posiadał 
tylko jeden kielich i mało innych 
sprzętów i szat  liturgicznych. Proste 
ławki i posadzka z cegieł też  świad-
czyły o ubóstwie kościółka parafial-
nego otoczonego cmentarzem. 

Z nakazów soborów nie wolno 
było duchownym prowadzić karczmy, 
polować i nosić broni, zajmować się 
kupiectwem, handlem świeckim, 
uprawiać fachu rzeźnika, ani nie cho-
dzić w futrze, o ile takiego nie mieli 
parafianie. IV Sobór Laterański 
wprowadził zarządzenie, że sakra-
mentu chrztu może udzielić każdy, ale 
Przemienienia Pańskiego tylko ka-
płan. Sobór ten z roku 1215 zabraniał 
klerowi gier hazardowych, pijaństwa  
i hucznych przyjęć. Wiernym zaś 
zabraniał zawierania małżeństw do  
IV stopnia pokrewieństwa i zawiera-
nia małżeństw potajemnych. Wpraw-
dzie nie wprowadzono jeszcze celiba-
tu dla księży, ale już I Sobór Laterań-
ski był przeciwny małżeństwu kapła-
nów, a następny Sobór nakazał, by 
żonaci tracili urząd. 

Śląsk, region przygraniczny, do 
którego przynależała parafia bogu-

szowicka, często przechodził spod 
panowania jednego kraju pod pano-
wanie drugiego i tak od roku 900 
panowały tu Morawy, potem Czechy, 
po nich Polska, drugi raz Czechy, 
Węgry i znowu Czechy. Za duszpaste-
rzowania w Boguszowicach ks. Szy-
mona Śląsk razem z Czechami znalazł 
się pod władzą Austrii. Wszystkie  
te zmiany odbijały się niekorzystnie 
na parafianach, bo najczęściej wiązały 
się z wojnami czy innymi niepokoja-
mi i opóźniały rozwój śląskiej krainy. 

W czasach, gdy zakładano tutej-
sze wioski, cały obszar należał do 
księcia raciborskiego. Z biegiem lat 
książę pozbywał się swojej własności 
w formie darowizny lub sprzedaży na 
rzecz rycerstwa, darowizny klaszto-
rom i sprzedaży możnowładcom. W 
czasach proboszcza Szymona z naszej 
parafii tylko Ligota należała bezpo-
średnio do księcia, zaś Boguszowice 
w większości do zakonu cystersów  
w Rudach. Brodek i Rój od 1511 
znalazły się w rękach szlacheckiej 
rodziny Widonów, a majątek Folwarki 
kupił od żorskiego mieszczanina 
szlachcic Jan Penczer von Ecksdorf. 
Pozostałe miejscowości  tj. Gotarto-
wice, Kłokocin, Rogoźna, Rowień, a 
nawet Świerklany Górne z innej para-
fii, należały do majętnego kanclerza 
księstwa raciborskiego, Zygmunta 
Wyskoty, z Wodnika. Ci bogacze  
siedzieli w kościele blisko ołtarza i do 
koszyczka składali większe ofiary niż 
pozostali parafianie, czyli chłopi. 

Ks. proboszcz Szymon zmarł w 
Boguszowicach w 1541 r. i najpew-
niej został tu pochowany. 

Helena Białecka 

Serdecznie zapraszamy Panie i Panów,  
młodzież i dorosłych,  na próby chóru  

kameralnego Appassionato, które odbywać 
się będą w poniedziałki o godz. 18.30 w naszym  
Domu Parafialnym. Repertuar zespołu jest bardzo 
różnorodny, począwszy od klasyki chóralnej przez 

kolędy, pieśni gospel po utwory rozrywkowe.  
To okazja do rozwijania swych pasji,  

talentów  oraz  miłych spotkań towarzyskich. 
Zespół prowadzi pani Mirela Szutka  

(tel.604 526 671). 
 
 

APPASSIONATO - Każdy człowiek jest melodią…. 
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WIERSZ DOŻYNKOWY 2017 
PARAFII NSPJ w BOGUSZOWICACH 

*** 

Dziś obchodzimy uroczysty czas,  
dziś wszyscy rolnicy przychodzą wraz,  

by Bogu podziękować i tradycję uszanować. 
 To wybrańcy ziemi, którzy pracują przez lata,  

dla rodziny, Boga i świata. 
To żniwny czas, kiedy słonko zboże złoci,  

Gospodarz w pole wychodzi, nadzieją Bogu oddany. 
Niech każde ziarno, każdy kłos chlebem się stanie, 

tuli kłosy ulubione, by umieścić je w koronie. 
Gospodynie go nie zawiodły i koronę dożynkową uplotły. 

Jako uczestnicy tej ofiary,  
nasze plony przed ołtarz składamy. 

Wszystko co wyrosło w letniej przyrodzie  
na polu i w ogrodzie.  

Są warzywa, owoce i inne kwiaty, by i ołtarz był bogaty.  
Starostowie złożyli tegoroczny chleb w darze,  

tu w kościele, tu przed ołtarzem. 
To czas dożynek, czas dziękczynienia. 
Jest korowód przybrany na ludowo,  

pojazdy rolnicze przybrane kwiatami kolorowo. 
To Matka ziemia te plony daje,  

które wyrosły o rannej rosie i zmroku szarym. 
To ziemia rodzinna od wielu pokoleń żywiła,  

i owocami ziemi ludzi gościła. 
Błogosław Boże ziemię, która nam tyle zrodziła 

i pracę rolnika, by lekką mu była.  
Za wszystkie dobra z przyrody i natury, 
dziękujemy za żniwne dni zakończone. 

Ojcze, dobry Boże prosimy, 
byś wspierał rolników o każdej porze, 

Szczęść Boże! 

  Marta Piątek 
 

 
Organizatorzy: Rada Dzielnicy Boguszowice 
Stare, Rada Dzielnicy Gotartowice, Parafia NSPJ  
Boguszowice Stare, Dom Kultury Boguszowice, 
Harcerki i Harcerze Boguszowickiego Stowarzy-
szenia Społeczno Kulturalnego „Ślady”. 
 
Sponsorzy główni:  Cukiernia „Król” 
                                  Wędliniarstwo Potrawa 

 
Sponsorzy pozostali: 

FHU Mini-Max S.C. Irena Mura Artur Mura 
Firma „Lazar” 
„Hilex Group” Krzysztof Kempny 
„SE-MI”  -  Seweryn Mizgała 
„Papillon”  Sabina i Andrzej Kaplik 
Grażyna Michalik 
„Emilia&Kristof”  
„Ramonka” Marian Grzywna 
„Ren-mar” Dariusz  Rozkosz 
Auto Sitko Łukasz Sitko 
Mini Kamieniarstwo Adam Gąsior   
Wędliniarstwo Potrawa 
Woj-Auto Serwis 
BartCar  Bartosz Wojnarowicz 
„Wodzirej z klasą” Paweł Korduła 
Zakład fryzjerski  „Ilona” 
Project Consulting Łukasz Kłosek 
Bar „Piwnica” Czesław Drzazga 
M-Auto  Jarosław Musiolik 
Brukarstwo Mirosław Koczy 
Czesław Drzazga 
Agnieszka i Mariusz Pomykoł 

 
SERDECZNIE DZIĘKUJEMY! 

 
 
 
 
 
 

 

 „O, błogosławiony różańcu Maryi, słodki łańcuchu, który łączysz nas z Bogiem; więzi miłości,  
która nas jednoczysz z aniołami; wieżo ocalenia od napaści piekła; bezpieczny porcie w morskiej  

katastrofie! nigdy cię już nie porzucimy. Będziesz nam pociechą w godzinie konania.  
Tobie ostatni pocałunek gasnącego życia. A ostatnim akcentem naszych warg będzie Twoje słodkie imię,  

o Królowo Różańca z Pompei, o Matko nasza droga, o Ucieczko grzeszników, o Władczyni,  
Pocieszycielko strapionych. Bądź wszędzie błogosławiona, dziś i zawsze, na ziemi i w niebie" 

bł. Bartłomiej Longo 

Organizatorzy i sponsorzy 

Festynu Dożynkowego  
2017 
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No to jeszcze w temacie waka-
cyjnym. W downiejszych czasach gdy 
samochodów było mało przejazd 
autobusem był na porządku dziennym, 
jednak komunikacja autobusowa była 
bardzo często  zatłoczona szczególnie 
w godzinach szczytu. Lepiej było 
jechać koleją ponieważ podróż pocią-
giem była w miarę przyjemna ale z 
tego środka lokomocji już rzadziej się 
korzystało. Takie przejazdy pocią-
giem szczególnie interesowały dzieci 
bo przejechać się pociągiem to dopie-
ro była frajda dla małego łebka. I w 
taką to podróż wybrał się ojciec z 
synem w wieku przedszkolnym. 

Wsiedli do wagonu i wybrali miejsce 
przy oknie. Okno było otwarte. Mały 
łeboń ciekawy wszystkiego ciągle 
wychyloł się przez to okno. Tu trzeba 
zaznaczyć że synek mioł na głowie 
nowo czopka tako szyldówka stu-
dencko kere to taki czopki były wtedy 
bardzo modne. Przy tym otwartym 
oknie jadącego pociągu był oczywi-
ście przeciąg i ojciec upominał synka 
żeby się nie wychyloł bo wiater po-
rwie mu ta czopka. Ale upominanie 
oczywiście nie pomagało więc ojciec 
postanowił dać mu nauczka. Jak się 
synek wychyloł niepostrzeżenie ścią-
gnął mu ta czopka i schowoł za ple-

cami. Łeboń w płacz bo wiater porwoł 
mu ta fajno czopka. I płacze i płacze, i 
siedzi smutny, i już się w ogóle nie 
wychylo przez to okno. Ojcu zrobiło 
mu się go żal. Powiedział że umie tak 
cudownie zagwizdać i ta czopka wy-
czarować. No i jak powiedział tak 
zrobił. Gdy synek obrócił głowę w 
stronę okna ojciec gwizdnął, sięgnął 
ręką za plecy, wyciągnął czopka i doł 
mu na głowa. Cóż to była za radość! 
Łeboń teraz siedział już grzeczny i 
zadowolony ale cały czas myśloł o 
tym czarodziejskim gwizdku. Myśloł, 
myśloł i myśloł no i w końcu wymy-
ślił! Zdjął czopka z głowy wyciepoł ją 
przez okno i godo - tato zagwizdej 
jeszcze roz.. 

alf. 
 

Kontynuujemy rozważa-
nia na temat przepowiedni 
Matki Boskiej podczas lipco-
wego objawienia w Fatimie 
dotyczącego Rosji. Historia 
światowego komunizmu od 
wybuchu rewolucji paździer-
nikowej w 1917 r. po dzień 
dzisiejszy zmusza do reflek-
sji nad tym, jak dalece 
sprawdziły się słowa Maryi 
dotyczące fałszywej nauki, 
którą po całym świecie pro-
pagowała Rosja. 

Rewolucja bolszewicka wywoła-
ła destrukcję narodu rosyjskiego, zaś 
jej przebieg był wcześniej dokładnie 
zaplanowany, a później stale kontro-
lowany i finansowany przez między-
narodowy kapitał. Zawodowi rewolu-
cjoniści, którzy stanęli na jej czele, 
uczynili to jedynie dla swoich wła-
snych partykularnych celów, a nie dla 
poprawy bytu narodu rosyjskiego. 
Jednym z tych celów było przeobra-
żenie Rosji w pierwsze państwo atei-
styczne na świecie. Ateizm głoszony 
przez Lenina nie miał charakteru 
czysto teoretycznego, lecz nabrał cech 
działalności wywrotowej, otwartej 
wojny przeciwko wierze w Boga. 

Zdecydowaną walkę z kościo-
łem prawosławnym i katolickim pod-
jęła od 1917 r. Wszechrosyjska Nad-
zwyczajna Komisja do Walki z Kon-
trewolucją i Sabotażem – Czeka. 

Duchownych w bestialski sposób 
mordowano, poddając ich przed 
śmiercią różnorodnym torturom. Ka-
płani w Chersoniu byli ukrzyżowani. 
Metropolita petersburski Beniamin 
był oblewany na mrozie zimną wodą, 
a gdy to zamieniło go w słup lodu, 
został utopiony. Biskup tobolski Her-
mogen, który dobrowolnie pojechał z 
carem Mikołajem II na zesłanie, zo-
stał przywiązany do koła napędzają-
cego parostatek i zginął przez nie 
rozszarpany. Biskupa Permu Andro-
nika zakopano żywcem. Arcybiskup 
czernihowski Wasilij został ukrzyżo-
wany, a następnie spalony. Metropoli-
cie kijowskiemu zadano wiele ran, 
wykastrowano go, a nagie zwłoki 
zbezczeszczono. Biskupa Woroneża 
Tichona zamordowano w trzeci dzień 
obchodów prawosławnego Bożego 
Narodzenia, 9 stycznia 1920. Bolsze-
wicy powiesili go na carskich wrotach 
w ikonostasie soboru Zwiastowania w 
Woroneżu w czasie nabożeństwa. 
(Igor Bunicz, Poligon szatana, War-
szawa 1996)  

„Tam, gdzie panuje władza bol-
szewików, Kościół chrześcijański jest 
prześladowany z większym okru-
cieństwem niż podczas trzech pierw-
szych wieków chrześcijaństwa” – tak 
w skierowanym do Papieża Benedyk-
ta XV telegramie z 7 lutego 1919 roku 
pisali dwaj biskupi prawosławni – 
Sylwester z Omska i Beniamin z Sy-
birska. („Polak Katolik” 10.03.1919 
roku). 

Szacuje się, że pomiędzy 1917 a 
1939 r. zamordowano ok. 42 tys. 
duchownych, a w samym 1939 r. w 
więzieniach i łagrach przebywało ich 
ok. 45 tys. 

Już 23 stycznia 1918 r., jako je-
den z pierwszych aktów rządu bol-
szewickiego, wydano dekret „O roz-
dziale państwa i szkoły od Kościoła”. 
Nadano mu bardzo szeroki zasięg na 
skalę wręcz niszczącą dla Cerkwi 
prawosławnej. Na mocy dekretu pań-
stwo przejęło całą dotychczasową 
własność Cerkwi, jej świątynie, szko-
ły, seminaria i instytucje charytatyw-
ne. Cerkiew pozbawiono osobowości 
prawnej i możliwości zbierania fun-
duszy na swe utrzymanie. Zakazano 
również jakichkolwiek publicznych 
form nauczania religii, grożąc szcze-
gólnie surowymi karami za katechezę 
dzieci. Likwidowano kolejne klaszto-
ry i kościoły, specjalnym dekretem 
zakazano używania stroju duchowne-
go. W marcu 1919 ludowy komisarz 
sprawiedliwości nakazał władzom 
lokalnym „walkę z przesądami”, 
przeprowadzenie inwentaryzacji w 
świątyniach i poddanie relikwii w 
cerkwiach „odpowiednim” eksperty-
zom. W tym samym czasie upań-
stwowiono ławry, tj. starodawne 
większe zespoły klasztorne, które były 
bardzo znaczącymi centrami życia 
religijnego. Walka z religią przybiera-
ła najbardziej barbarzyńskie i odraża-
jące formy. Między innymi w ławrze 

         A starziki rozprawiali...  

        –czarodziejski gwizdek. 

Wydarzenia historyczne potwierdzają przepowiednie MB z Fatimy (2) 
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troicko-siergiejewskiej pod Moskwą 
świętokradczo sprofanowano groby, 
wyrzucając z nich szczątki około 50 
mnichów. Podobne profanacje gro-
bów miały miejsce w Poczajowie i w 
Ławrze pieczorskiej w Kijowie. W 
osobnym dokumencie bolszewicki 
Komisariat Sprawiedliwości nakazał 
niszczenie relikwii, ikon oraz innych 
przedmiotów, służących „utrzymywa-
niu ludu w ciemnocie”. 13 czerwca 
1921 roku władze sowieckie wydały 
dekret, nakazujący cenzurowanie 
wszystkich kazań i publicznych wy-
stąpień duchownych, zostawiając 
urzędnikom bolszewickim rozstrzy-
ganie, czy kazanie odpowiadało prze-
pisom, ograniczało się do spraw reli-
gijnych lub naruszało sowieckie pra-
wo. Dekret ten stał się podstawą do 
bezwzględnego represjonowania 
„krnąbrnych” duchownych, skazywa-
nia ich na więzienie lub zsyłki jako 
winnych przekroczenia przepisów 
dekretu.  

Do najokrutniejszych represji 
wobec Cerkwi doszło w 1922 roku. 
Pretekstem do rozprawy bolszewików 
z Cerkwią stał się spór wokół akcji 
konfiskat sprzętu liturgicznego ze 
świątyń. Gdy sprzedano już zapasy 
carskiego złota, bolszewicy postano-
wili obrabować prawosławne mona-
styry i ławry ze sprzętu liturgicznego. 
Poprzedzili tę akcję brutalną kampa-
nią propagandową. Wykorzystując 
klęskę głodu na Powołżu, rzucili ma-
jące uderzyć w Cerkiew (która sama 
prowadziła akcję pomocy dla głodują-
cych) i usprawiedliwić rabunek – 
hasło: „Zamień złoto na chleb”. Nie-
stety było to hasło kłamliwe, gdyż 
pieniądze uzyskane ze sprzedaży 
kosztowności nie szły na pomoc dla 
głodujących, lecz na import zbroje-
niowy oraz zakup luksusowych arty-
kułów żywnościowych i samochodów 
dla rządu. Grabież dóbr cerkiewnych 
objęła także zabytki, a wśród nich 
wartościowe ikony. Wiele z nich 
kupowali obcokrajowcy. Wspomniany 
w poprzedniej części artykułu Olof 
Aschberg, szwedzki finansista i klu-
czowa postać w bolszewickich trans-
akcjach zrabowanym złotem, kupił aż 
277 ikon, które później przekazał 
sztokholmskiemu muzeum. Niestety 
większość zrabowanych, unikatowych 
w skali światowej ikon została znisz-
czona podczas rozbierania ich na 
czynniki pierwsze w celu pozyskania 
pereł, złota i srebra. Osobny rozdział 

w walce z Kościołami stanowiła za-
krojona na bardzo szeroką skalę akcja 
konfiskaty dzwonów kościelnych i 
cerkiewnych, nierzadko mających 
wielką wartość historyczną i arty-
styczną, a teraz bez żenady zabiera-
nych ze świątyń i sprzedawanych na 
złom. Konfiskatę dzwonów uzasad-
niono w ówczesnej propagandzie na 
najprzeróżniejsze sposoby. Głoszono, 
że dźwięk dzwonów jakoby „prze-
szkadzał ludziom radzieckim w pra-
cy” oraz że dzwony są symbolami 
kontrrewolucji i mogłyby być użyte 
do nawoływania ludzi przez podbu-
rzających ich „wrogów ludu”. Padał 
też argument ekonomiczny, że ZSRR 
potrzebuje jako państwo zawartych w 
nich około 2 mln pudów miedzi. 

Bolszewicy zakazali ślubów re-
ligijnych i stwierdzili, że rodzina jest 
przeżytkiem, ponieważ uniemożliwia 
kobiecie pracę pożyteczną dla pań-
stwa. Rosja komunistyczna, jako 
pierwszy kraj na świecie zalegalizo-
wała zabijanie dzieci nienarodzonych,  
by w ten sposób wyeliminować w 
Kraju Rad burżuazyjną obyczajowość. 

1923 r. działalność antyreligijna 
przyjęła planowy charakter. Jeden z 
kierowników radzieckiej prasy Jemie-
lian Jarosławski (Miniej Izrailewicz 
Gubelman) stworzył potężny ruch 
antyreligijny pod nazwą „Związek 
Bezbożników”. Z jego inicjatywy, 
jako głównego ideologa ateizmu, 
powstało wydawnictwo „Ateist”, 
które stało się potężnym koncernem 
wydawniczym zalewającym Rosję 
Sowiecką milionami książek, czaso-
pism i plakatów antyreligijnych, wy-
szydzających duchowieństwo i uczu-
cia osób wierzących. W ramach tego 
wydawnictwa ukazywał się dziennik 
„Bezbożnik” (nakład 200 tys. egz.) i 
dwa tygodniki: „Antireligioznik” (60 
tys. nakładu) i „Atieist” (1,5 mln). W 
walce z religią uciekano się do naj-
różnorodniejszych metod agresywnej 
propagandy. Organizowano wystawy i 
muzea ateizmu, specjalne manifesta-
cje i akcje antyświąteczne z okazji 
Bożego Narodzenia, Wielkiej Nocy i 
innych świąt kościelnych. Konse-
kwentnie egzekwowano wprowadzo-
ny przez władze bolszewickie zakaz 
nauczania religii do lat 18 pod groźba 
skazania na roboty przemysłowe w 
łagrze na okres do roku. W 1927 roku 
wydano zakaz stawiania krzyży na 
mogiłach. Miały je zastąpić stylizo-
wane kwiaty w kamieniu i inne ozdo-

by. W 1930 roku dzień 25 grudnia 
(katolickie Boże Narodzenie) ogło-
szono Dniem Industrializacji. Rok 
później zniesiono Święta Wielkanoc-
ne. W tymże 1930 roku wydano za-
rządzenia zobowiązujące osoby pry-
watne, cerkwie i kościoły do oddania 
na makulaturę Pisma Świętego, litera-
tury religijnej i książeczek do nabo-
żeństwa - pod groźbą surowych kar. 
„Związek Bezbożników” jest odpo-
wiedzialny za katorgę tysięcy du-
chownych i ludzi świeckich, znisz-
czenie bezcennych zabytków starej 
kultury rosyjskiej oraz ruinę tysięcy 
cerkwi. Sami komuniści podawali, że 
w ZSRR do 1938 r. zamknięto ok. 14 
tys. świątyń. Po drugiej wojnie świa-
towej propaganda ateistyczna i antyre-
ligijna została rozszerzona na nowe 
kraje komunistyczne.  

Pamiętamy z czasów nie tak od-
ległych „kultową” pieśń dotychcza-
sowej lewicy, czyli „Międzynarodów-
kę”, która głosiła, że „krwawy skończy 
się trud, gdy związek nasz bratni 
ogarnie ludzki ród”. Dziś można z 
całą pewnością powiedzieć, że zapo-
wiedź ta została spełniona z nawiązką. 
Aleksander Sołżenicyn obliczył, że 
realizacja tej mrzonki postępowej 
szajki morderców kosztowała Rosję 
co najmniej 100 milionów ofiar. 

Zgodnie z zapowiedzią z Fatimy 
następstwem rewolucji październiko-
wej były wojny domowe, rewolucje, 
wojny partyzanckie i terroryzm. 
Trwająca kilka lat wojna domowa w 
Rosji przyniosła ze sobą miliony zabi-
tych, rannych, głodnych i pozbawio-
nych dachu nad głową. Następnie 
wojna domowa w Hiszpanii, która 
była próbą przeniesienia rewolucji 
komunistycznej poza Związek Ra-
dziecki. Wojna koreańska w latach 
pięćdziesiątych i długotrwała tragedia 
w Wietnamie i Kambodży też z pew-
nością by nie wybuchły, gdyby na-
stępcy Lenina w Moskwie uszanowali 
wolność i suwerenność innych naro-
dów. Inwazja na Afganistan dokonana 
w Boże Narodzenie 1979 r. przez 
sowiecki imperializm oraz tragedie 
narodów Europy Wschodniej i Środ-
kowej również były dowodem budo-
wy przez komunistów swojej własnej 
„świątyni”. To samo odnosi się rów-
nież do postępującej w latach osiem-
dziesiątych sowietyzacji i wojen do-
mowych w państwach Ameryki Ła-
cińskiej, które były inspirowane przez 
Kubę. 
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Dziś z perspektywy wieku od 
objawień w Fatimie widzimy, jak 
dalece wypełniły się słowa Matki 
Najświętszej, która podkreśliła, że dla 
przyszłości świata i Kościoła los Rosji 
jest niezwykle ważny. W 1917 r. 
ludzkość nie odpowiedziała na apel 

Maryi, stąd byliśmy świadkami serii 
katastrof i nieszczęść prawdziwie 
apokaliptycznych,  które dotknęły 
Rosję i świat. Rosja rozpowszechniła 
swoją błędną naukę po świecie wywo-
łując wojny i prześladowanie Kościo-
ła. Pociągnęło to za sobą setki milio-

nów istnień ludzkich, „a Ojciec Świę-
ty musiał wiele wycierpieć”.  

c.d.n 

LR

26 sierpnia 2017 r. świę-
towaliśmy Uroczystość Naj-
świętszej Maryi Panny Czę-
stochowskiej i Jubileusz 300-
lecia koronacji Obrazu Matki 
Bożej Częstochowskiej, jest 
to kolejne wyjątkowe wyda-
rzenie, w którym możemy 
uczestniczyć. 

Królowanie Maryi w rodzinach 
przynosi radość i pokój, kto rzeczywi-
ście przyjmie Najświętszą Maryję 
Pannę za Królową w rodzinie, może 
doświadczyć tego pełnego komfortu. 
Nawet jak są trudności i te gorsze 
chwile, których nie można uniknąć, to 
jednak przeżywanie pewnych trudno-
ści jest z Nią łagodniejsze, jest pro-
ściej. Pan Jezus nigdy nie obiecywał, 
że nie będzie żadnych trudności, bę-
dziemy żyli w sterylnych warunkach, 
tego nam nie obiecywał, ale dał nam 
pewne wskazania jak przez różne 
trudności mamy przejść. „Wierzymy, 
że nasze najpiękniejsze dni są jeszcze 
przed nami, jesteśmy bardziej ludźmi 
wiosny, niż jesieni, dostrzegamy ra-
czej zalążki nowego światła, niż po-
żółkłe liście na gałęziach, nie podda-
jemy się nostalgiom, żalom, narzeka-
niom”. Ojciec Święty Franciszek. 

Cała Polska, a nawet ludzie z 
zagranicy przybywają w pielgrzym-
kach na Jasną Górę, aby Maryi oddać 
różne swoje sprawy, radości, wyda-
rzenia. Jesteśmy bardzo zakochani 
jako naród w naszej duchowej Mamie, 
oddając i powierzając sprawy te oso-
biste, ale i społeczne mamy głęboką 
ufność, że Ona nas wysłucha, doda sił 
i wskaże właściwy kierunek.  

Każdy bez względu na wiek 
może przyjąć Maryję jako Królową, 
na przykład ktoś może powiedzieć, że 
ma już swoje ulubione formy modli-
twy, których nie chce zmieniać. Może 
nawet pewne słowa wypowiada auto-
matycznie, czasami wystarczy dodać 
jedno maleńkie słowo, zdanie tak po 

prostu od siebie, Mateńko jesteś Kró-
lową mojego życia. Czasami może 
być ktoś naprawdę bardzo samotny, i 
bardzo z tego powodu cierpi, do tego 
dochodzi na przykład jakaś choroba, 
Maryja zawsze dodaje sił, pociesza, 
jest jak balsam dla duszy, szczególnie 
tej bardzo doświadczanej cierpieniem. 
„ Przypominanie sobie Bożych obiet-
nic i wypełnienie naszej pustki Jego 
pełnią to nic innego jak picie żywej 
wody”. Renee Swope „Kobieta pewna 
siebie”.  

Nie ma takiego stanu, w którym 
nie dało by się przyjąć Maryi jako 
Królowej, nawet jak ktoś jest stanu 
wolnego może godnie razem z Kró-
lową Matką cieszyć się wolnością. 
Wolność duszy jaką daje Maryja jest 
nie do opisania, jest szczególnie zare-
zerwowana dla tej grupy ludzi, tylko 
jest jeden warunek do spełnienia, nie 
narzekać, tylko się trzeba cieszyć. 
Bardziej swoją samotność potrakto-
wać jako możliwość do jeszcze więk-
szego pogłębiania bliskości z Panem 
Bogiem, albo na zapoznanie się z Jego 
wielkimi dziełami. Wtedy człowiek 
może bardziej odczuć obecność Pana 
Boga, który zaspokaja wszelkie po-
trzeby serca i obserwować jak dba o 
każdy szczegół naszego życia, żeby 
tylko nam niczego nie brakowało.  

„Odpocznij jedynie w Bogu, du-
szo moja, bo od Niego pochodzi moja 
nadzieja, On jedynie opoką i zbawie-
niem moim, On jest twierdzą moją”. 
Ps 61, 6,7.  

Królowanie Najświętszej Maryi 
Panny można zaobserwować również 
wśród młodzieży, dziewczyny i chło-
paki odważnie i chętnie pielgrzymują 
modląc się na przykład, na różańcu. 
Czasami słyszy się narzekania na 
dzisiejszą młodzież, jak się zachowu-
ją, wyrażają, ale to nie jest jedyny 
obraz, zdarza się, że chłopak, czy 
dziewczyna w sposób bardzo widocz-
ny jest w bliskości z Bogiem i dba o 
rozwój swojej duszy. Wielkie wyda-

rzenia, takie jak wspomniana na po-
czątku Uroczystość Koronacji Cu-
downego Obrazu, skupia bardzo dużo 
młodych zaangażowanych ludzi. Kró-
lowa Matka również potrafi działać w 
młodych sercach, zawsze można sko-
rzystać z Jej rady, gdy ktoś jest zainte-
resowany innym sercem.  

Przed Uroczystością Jubileuszu 
mogliśmy przeżyć Nowennę, którą 
prowadził ks. bp Grzegorz Ryś, która 
nas przygotowała, jak również bar-
dziej zbliżyła do Maryi. W każdej z 
części były rozważania na każdy 
dzień  na podstawie przeczytanej 
Ewangelii, mogliśmy poznać bliżej 
dane wydarzenie z życia Najświętszej 
Maryi Panny i Pana Jezusa. Mogliśmy 
również poznać jak te słowa odczytać 
teraz w naszym codziennym życiu, 
jak je wykorzystać w naszej codzien-
ności. Każdy mógł do siebie i swojego 
życia odnieś te słowa, żeby je właści-
wie zastosować, można było wynieść 
z tej Nowenny pewne nowe pomysły, 
niejednemu dała pewnie jakieś nowe 
światło, a innemu umocnienie na 
drodze wiary. „Bóg objawia wszyst-
kim królewską godność ukrytą w Ma-
ryi z Nazaretu, ta godność jest nam 
wszystkim zadana, wszyscy od mo-
mentu chrztu mamy w sobie potrójną 
godność”. Bp. Grzegorz Ryś. 

Z pewnością wielką niespo-
dzianką były dla nas słowa Ojca 
Świętego Franciszka, który wygłosił 
krótkie przesłanie w ostatni dzień 
przed Uroczystością dla Jasnej Góry. 
Wspomniał o tym, że sam mógł do-
świadczyć spotkania z oczyma Ma-
donny podczas Mszy św. z okazji 
uroczystości 1050 rocznicy Chrztu 
Polski. Powiedział Ojciec Święty o 
tym, że Maryja nie jest jakąś odległą 
Królową na tronie, ale jest Matką, 
która obejmuje Syna i nas wszystkich. 
„Każdy puls życia złączony jest z 
Matką Bożą, macie zwyczaj powierzać 
Jej wszystko, waszą przeszłość, teraź-
niejszość, przyszłość, radości i troski 
waszego osobistego życia i życia wa-
szego umiłowanego kraju, jest to 

Królowa 
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bardzo piękne”. Ojciec Święty Fran-
ciszek. 

 Każdy dzień, każdy miesiąc, 
każdy rok przynosi coś nowego, nie-

samowite jest życie z Panem Bogiem, 
ciągle coś się dzieje, coś wydarza. Jest 
coś niesamowicie fascynującego w 

życiu z Nim, jak tylko chcemy w tym 
żywo uczestniczyć.  

Jola 

W naszym życiu ciągle 
zdarzają się cuda, czasami są 
bardzo małe, drobne, nie-
zauważalne, nieraz tak bar-
dzo zwyczajne, że już nie 
traktujemy je jak coś niezwy-
kłego, chyba, że ktoś nam o 
tym powie. 

 Takim wielkim cudem jest Ró-
żaniec, pod hasłem Różaniec ratun-
kiem dla świata odbył się I Ogólno-
polski Kongres Różańcowy w Często-
chowie 6-8 września 2017r. Bardzo 
bogaty w treść program dla każdego 
uczestnika, bez jakiegokolwiek po-
działu, pouczające słowa, nowe świa-
tło dla tych, którzy kochają Różaniec, 
jak również dla osób, które odmawia-
ją Różaniec całe życie. Wszystko 
rozpoczęło się Mszą świętą w Kaplicy 
przed Cudownym Obrazem, pod 
przewodnictwem abp Wacława Depo. 
Mogliśmy dowiedzieć się o tym, jaka 
jest siła modlitwy różańcowej, kiedy 
jesteśmy zjednoczeni w różańcu…, 
historyczne rocznice i wydarzenia w 
sercach Polaków, nie można człowie-
ka, który się modli odcinać od ziemi, 
Majowe modlitwy, Apel Jasnogórski, 
Litania Loretańska…, od nas zależy, 
czy będziemy wierni. Również pozna-
liśmy historyczne dzieje związane z 
wprowadzeniem Święta Matki Bożej 
Różańcowej, jak również do Litanii 
wezwania Królowo Różańca Święte-
go… . 

 Jest wiele form określeń na 
modlitwę Różańcową, z pewnością 
każda jest dobra, że jest to bukiet 
kwiatów podarowany Maryi, jak się 
ktoś modli, czuje obecność Matki 
Przenajświętszej, ktoś inny powie, że 
czuje zapach kwiatów. Będąc na 
Kongresie poznaliśmy coś znacznie 
większego, do tego, co wiemy dodać 
możemy wręcz nie pojętą dla nas 
cudowną moc tej modlitwy. Żyjemy 
w naprawdę pięknych czasach, szcze-
gólnie w naszym kraju, mamy szeroko 
pojętą wolność, możliwość rozwoju 
duchowego, jak również w każdej 
innej dziedzinie życia. Wszystko dla 
nas, dla każdego człowieka, pod jed-

nym warunkiem, że umiejętnie z tego 
korzystamy. Nie chodzi o to, żeby na 
każdym kroku we wszystkim widzieć 
zło i zagrożenie, ale być ostrożnym, a 
tym środkiem ostrożności jest właśnie 
Różaniec. „Uwiodłeś mnie, Panie, a 
ja pozwoliłem się uwieść, ujarzmiłeś 
mnie i przemogłeś”. Jr 20, 7. 

Drugi dzień Kongresu rozpoczę-
liśmy filmem „ Teraz i w godzinę 
śmierci”, Mariusza Pilisa, Dariusza 
Walusiaka,  o wartości modlitwy 
różańcowej z wprowadzeniem p. 
Andrzeja Sobczyka. W filmie przed-
stawione są różne historie ludzi, naro-
dów walczących o wolność, gdzie już 
wydawało się, że wszystko się skoń-
czyło, jednak, gdy ludzie zaczęli się 
modlić Mateńka całkowicie zmieniała 
czasem naprawdę bardzo okrutną 
rzeczywistość. Trzeba ten film ko-
niecznie zobaczyć, żeby zrozumieć, 
dlaczego po emisji ludzie biorą Róża-
niec i zaczynają się modlić… . „ 
Wielka epicka opowieść o sile różań-
ca, splecionych z nim losach świata i 
losach pojedynczych ludzi, którym 
codziennie towarzyszy pogardzana i 
wykpiwana przez wielu modlitwa, 
modlitwa, dzięki której na świecie 
dzieją się rzeczy niezwykłe…”. 

Tak naprawdę chodzi o jedno, 
mamy w rękach niesamowity skarb 
podarowany przez Maryję, dobrze jest 
sobie uświadomić, jak wielkim jest 
cudem. Nie ma takich pieniędzy, ani 
dóbr, czy spełnionych pragnień, które 
są w stanie dorównać duszy wolnej. 
W życiu gonimy za wieloma sprawa-
mi, które z pewnością są bardzo waż-
ne, godne warunki życia, rozwój i 
wzrost, zabezpieczenie na przyszłość, 
wszystko to jest ogromnie ważne, jak 
tylko nie stają się rzeczami ponad 
miłością i wolnością. Żeby przyjąć 
nową rzecz ywistość, tą dobrą z Pa-
nem Bogiem też potrzebujemy czasu, 
na nowo uczymy się zaufania, pewno-
ści, że teraz będzie już wszystko do-
brze, że Matka Przenajświętsza na 
zawsze ma już swoje dzieci. „Cóż 
bowiem za korzyść stanowi dla czło-
wieka zyskać świat cały, a swoją du-
szę utracić? Bo cóż może dać człowiek 

w zamian za swoją duszę?”. Mk 8, 
36-37.  

Następnymi punktami Kongresu 
były wykłady, Duchowa i historyczna 
moc modlitwy różańcowej, ks. prof. 
Janusza Królikowskiego, Różaniec- 
modlitwa szczególnie sprawdzona w 
czasach próby, o. prof. Jacek Salij 
OP, W świetle Ducha Świętego, abp 
Wacław Depo. Mogliśmy usłyszeć o 
tym, że Różaniec jest ratunkiem dla 
świata, narodów, dla rodzin, dla każ-
dego człowieka. Wspomniana została 
Nowenna Pompejańska, jak również 
jak dokładnie się modlić, aby prawi-
dłowo odmówić Nowennę. Mamy 
dbać o to, aby nasz diament, skarb 
niepowtarzalny nie zakurzył się, aby-
śmy nigdy nie dali sobie zabrać skar-
bu, jakim jest Różaniec. Modlitwa na 
Różańcu jest odpowiedzią miłości na 
miłość, mamy w rękach siłę we-
wnętrzną, która wypływa na zewnątrz. 
Jest sposobem uczestniczenia w dzie-
jach wspólnoty, dziejach państwa, 
narodu. Różaniec, bardzo konkretne 
tajemnice, przejrzysta treść, przejrzy-
ste przesłanie, wydarzenia dokonywa-
ły się w życiu Maryi, dokonywała się 
Boża interwencja.  

Wiele jeszcze innych ważnych 
tematów było poruszanych w związku 
z modlitwą na Różańcu, jak wielkim 
jest cudem, niespodzianką Pana Boga 
dla nas. Różaniec nas kształtuje, wy-
chowuje, nadaje kierunek w życiu. 
Najważniejszym i centralnym punk-
tem rozwoju duchowego jest zawsze 
Eucharystia i inne sakramenty , ale 
Różaniec na stałe łączy nas z Jezusem 
i Maryją chodzi o to, żeby starać się 
zanurzyć w modlitwie tak, aby poczuć 
obecność Pana Boga z nami. Nie 
chodzi o ilość, czas poświęcony, ale o 
to, czy szukamy na modlitwie obec-
ności Pana Boga, żeby czasami nawet 
zwolnić, zatrzymać się na jakieś ta-
jemnicy i ją głębiej rozważyć. Duch 
Święty chce nas ukształtować…, róża-
niec nas kształtuje…”.  

Czasami szukamy tak nie wia-
domo czego, czekamy sami nie wie-
my na co, oczekujemy cudu, a wy-
starczy Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, 
Pan z Tobą, i wszystko już jest...  

Jola 

Cud 



serce ewangelii 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polska Deklaracja o Podziwie i Przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych, tom 71 str. 189-190 

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

Poniedziałek – 25.09.2017r.                                 

7.oo 1/+Alojzy Zimonczyk, żona Augustyna, 2 synów, 
synowa, dziadków z obu stron, Rajmund Podleśny, 
Roman Podleśny, żona Marta, 3 zięciów, dziadków 

17.oo 1/+Albina Gembalczyk, mąż Wilhelm(Bog) 
2/+Bernard Benisz (Got) 

Wtorek – 26.09.2017r. 

7.oo 1/+Władysław Mrowiec 
2/+Marta Lubszczyk , od sąsiadów 

17.oo 1/+Krystyna Dziwoki, na pamiątkę urodzin(Bog) 
 2/+Berta Podlińska, w rocznicę śmierci 

Środa – 27.09.2017r.                             Wspomnienie 
                                   św. Wincentego á Paulo, prezb.                                

7.oo 1/+Józef Ostrzołek, 2 żony, 2 synów, rodzice  
i rodzeństwo 

17.oo 1/Apostolat 
2/+Łucja i Roman Dyla (Bog) 

Czwartek –  28.09.2017r.                     Wspomnienie 
                                                     św. Wacława, męcz. 

7.oo 1/+Aniela Lubszczyk,12 rocznica śmierci, mąż Stani-
sław, Berta i Wiesław Gąsiorkiewicz, Urszula  
Gąsiorkiewicz zmarli rodzice (Bog) 
2/+Bronisława Skrzypiec, mąż Wincenty, rodzice  
z obu stron 

17.oo 1/+Paweł Kluger, 15 rocznica śmierci, córka Aniela 
Fizia 

 2/+Anna i Alojzy Pawlik 

Piątek –  29.09.2017r.               ŚWIĘTO ŚWIĘTYCH 
    ARCHANIOŁÓW MICHAŁA, GABRIELA I RAFAŁA                                           

7.oo 1/+Adolf Maroszek, żona Marta, synowie: Alojzy  
i Rainhold, żona Róża, Anna i Władysław Gruszka 

17.oo 1/+Anna Swiątek2 rocznica śmierci, Herman i Ger-
truda Niemczyk, Wacław i Anna Świątek, Maria 
Pierchała 
2/+Tomasz Wasiniewski 

Sobota – 30.09.2017r.                           Wspomnienie 
                                            św. Hieronima, prezb. i dK 

7.oo 1/+Rudolf i Pelagia Sobik (Got) 
17.oo 1/+Maria Nikel, mąż Alojzy (Rasz) 
 2/+Berta Strzoda, mąż Jan, rodzice z obu stron 

3/+Jerzy Cierniak, 30-ty dzień po śmierci 

Niedziela – 01.10.2017 r.        XXVI Niedziela zwykła 

7.oo 1/+Walenty Malina, żona Matylda 
2/+Bertold Karwot, 30-ty dzień po śmierci 

8.3o 1/+Helena Muras, 6 rocznica śmierci 
2/+Jan i Franciszka Kuśka, syn Roman, wnuk Henryk 

10.oo 1/+Józef Socki, w rocznicę śmierci 
2/+Stanisław Szymański, 30-ty dzień po śmierci 

11.3o 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 50 rocznicy ślubu 
Józefa i Krystyny Karwot, z podziękowaniem za 
otrzymane łaski z prośbą o dalsze, oraz w intencji 
dzieci z rodzinami.TD 

13.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 90 rocznicy urodzin 
Wandy Ucher, z podziękowaniem za otrzymane łaski  
z prośbą o dalsze. TD  Od rodziny 

14.oo Do Opatrzności Bożej z okazji  50 rocznicy ślubu 
Ryszarda i Marii Dzierbickich, z podziękowaniem za 
otrzymane łaski z prośba o dalsze, oraz w intencji 
dzieci z rodzinami.TD 

16.oo 1/+Edward Piechoczek w 6 rocznicę śmierci 
2/+Alojzy Szymura 5 rocznica śmierci 

20.3o 1/+Maria Sadanowicz 11 rocznica śmierci 

Poniedziałek – 02.10.2017r.                 Wspomnienie 
                                            świętych Aniołów Stróżów                                

7.oo 1/+Ryszard Szewczyk, na pamiątkę urodzin 
2/+Teresa i Hieronim Dziwoki (Bog) 

17.oo 1/+Wincenty Szczypka, na pamiątkę urodzin(Bog) 
2/+Renata Piontek, mąż Erwin, Brunon i Anna Szulik 
(Bog) 

Wtorek –  03.10.2017r. 

7.oo 1/+Bronisław Motyka, synowie : Andrzej i Krzysz-
tof, rodzice z obu stron 
2/+Bolesław i Małgorzata Sobik 

17.oo 1/+Emil Fizia, rodzice: Józef i Emilia, Wiktor Szjer, 
żona Zofia 

 2/+Eugenia Zimończyk, 3 rocznica śmierci 

Środa – 04.10.2017r.    Wspomnienie św. Franciszka 
                                                                         z Asyżu                                   

7.oo 1/Świecka Rodzina Franciszkańska 
2/+Alojzy Pierchała 

17.oo 1/Zmarła Sigrid Stajer, mąż Stanisław, na pamiątkę 
urodzin(Got) 
2/+Jan Karwot, córka Halina 

Czwartek – 05.10.2017r.                      Wspomnienie 
                                        św. Faustyny Kowalskiej, dz. 

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

17.oo 1/+Gerard Kocyba, 2 żony rodzice, rodzeństwo 
 2/+Róża i Jan Korduła 

Piątek – 06.10.2017r.                                           

7.oo 1/Wynagrodzenie NSPJ za grzechy swoje i świata 
całego, w intencji kapłanów naszej parafii oraz 
członków Straży Honorowej NSPJ 
2/+Erwin Gruszczyk, 30-ty dzień po śmierci 

17.oo 1/+Teresa Frelich, na pamiątkę urodzin (Bog) 
2/W intencji rodzin wielodzietnych i czcicieli NSPJ 

Sobota – 07.10.2017r.                  Wspomnienie NMP 
                                                                  Różańcowej 

7.oo 1/Wotywna za parafian. 
2/ Wynagrodzenie Niepokalanemu Sercu NMP za 
grzechy swoje i świata całego oraz ku czci Matki Bo-
skiej Różańcowej, z prośbą o błogosławieństwo dla 
członków Żywego Różańca 
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15.3o Do Opatrzności Bożej z okazji 90 rocznicy urodzin 
Anieli Zawionka z podziękowaniem za otrzymane  
łaski z prośbą o dalsze.TD 

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

 2/+Łucja i Teofil Rojek, córka Weronika, Berta  
i Franciszek Kroczek, synowie Czesław i Alojzy, 
Anna i Paweł Smołka,  syn Tadeusz, żona Magda, 
zięć Alojzy, pokrewieństwo (Bog) 
3/+Urszula Fojcik (Got) 

Niedziela – 08.10.2017 r.       XXVII Niedziela zwykła 

7.oo 1/+Łucja Zieleźny, 21 rocznica śmierci, mąż Jerzy,  
5 rocznica śmierci 

8.3o 1/+Elżbieta Pawlas, na pamiątkę urodzin 
2/+Jarosław Piecyk, 1 rocznica śmierci 

10.oo 1/+Andrzej Swaczyna, na pamiątkę urodzin 
2/+Halina Zeman, 1 rocznica śmierci 

11.3o 1/+Stanisław Smołka, na pamiątkę urodzin 
14.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 25 rocznicy ślubu 

Lidii i Stanisława Ryborz, z podziękowaniem za 
otrzymane łaski, z prośbą o dalsze oraz o Boże bło-
gosławieństwo dla syna Karola. TD 

16.oo Do Opatrzności Bożej i Cudownego Medalika z 
okazji 85 rocznicy urodzin Anny Kula, z podzięko-
waniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze i w in-
tencji córek z rodzinami.TD 

20.3o 1/+Aniela Szostek, mąż Emanuel, wnuk Tomasz 
(Bog) 
2/+Irmgarda Pieter, na pamiątkę urodzin 

Poniedziałek –  09.10.2017r.                                 

7.oo 1/+Alojzy i Paulina Stajer, córki Bronisława i Lidia 
17.oo 1/+Helena Lubszczyk, mąż Franciszek, Leon Sobik, 

Alojzy Sobik, żona Janina, Alojzy i Anna Sobik 
2/+Jan Oleś, na pamiątkę  urodzin 

Wtorek – 10.10.2017r. 

7.oo 1/+Paweł Paszek, żona Jadwiga, syn Józef 
2/+Hildegarda Mura-Liszka, w rocznicę śmierci(Got) 

17.oo 1/+Ludwik i Franciszka Budny, synowie Ludwik  
i Władysław, synowa Maria, dwóch wnuków, 2 zię-
ciów, pokrewieństwo Budny, Duda i Adamski (Bog) 

 2/+Helena i Franciszek Kazana, Michał i Rozalia 
Kazana, Wiesław Kazana (Bog) 

Środa –  11.10.2017r.                                    

7.oo 1/+Maria Szewczyk, 30-ty dzień po śmierci (Got) 
17.oo 1/+Krystyna Kuczera 

2/+Edward Pawlik 

Czwartek – 12.10.2017r. 

7.oo 1/+Jan Tokarski, 30-ty dzień po śmierci. 
17.oo 1/+Stanisław i Janina Stasiak, syn Marian 
 2/+Halina Matuszczyk, 11 rocznica śmierci 

3/+Łucja Śmiatek, na pamiątkę urodzin, mąż Henryk, 
Walter Matuszczyk, Bronisława i Zygmunt Janowicz, 
Zofia i Jan Garbocz (Bog) 

Piątek – 13.10.2017r.        Wspomnienie bł. Honorata 
                                                   Koźmińskiego, prezb.                                           

7.oo 1/+Jadwiga Ostrzołek 
2/+Lucyna Prygoń, 6 rocznica śmierci, od męża 

17.oo 1/+Alfred Torbicki 
2/+Bronisława i Alojzy Sobik, Gertruda i Jan Kania 

19.oo NABORZEŃSTWO    FATIMSKIE 

Sobota – 14.10.2017r.  

7.oo 1/+Stefania Klimosz, ojciec Reinhold, Lidia i Bona-
wentura Klimosz, synowie: Bronisław i Stanisław 

13.oo 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 50 rocznicy ślubu  
Danuty i Pawła Ostrzołek z podziękowaniem za 
otrzymane łaski  z prośba o dalsze oraz o Boże bło-
gosławieństwo dla dzieci z rodzinami. TD 

15.oo 1/Do Opatrzności Bożej  z okazji 30 rocznicy ślubu 
Iwony i Adama Lubszczyk, z podziękowaniem za 
otrzymane łaski z prośba o dalsze oraz z okazji uro-
dzin Iwony i zięcia Krzysztofa oraz w intencji dzieci 
z rodzinami. TD 

17.oo 1/+Mieczysław Frąckiewicz, od dzieci z rodzinami 
 2/+Rafał i Salomea Sobik, syn Stefan, zięć Piotr 

Nowak 
3/+Faustyn Sobik, Alojzy i Franciszka Podleśny (Got) 

Niedziela – 15.10.2017 r.      XXVIII Niedziela zwykła 

7.oo 1/+Leon Szopa, na pamiątkę urodzin 
8.3o 1/+Zofia Jerzewska, mąż Władysław, syn Zenon 
10.oo 1/+Bogusław Warias, 1 rocznica śmierci 

2/+Eugenia Drozd, 1 rocznica śmierci 
11.3o 1/Do Opatrzności Bożej  z okazji 50 rocznicy ślubu   

Teresy i Józefa Korduła, z podziękowaniem za 
otrzymane łaski z prośbą o dalsze, oraz w intencji 
dzieci z rodzinami. TD 

13.oo 1/Do Opatrzności Bożej z okazji  50 rocznicy ślubu 
Cecylii i Czesława Błaszczyk, z podziękowaniem za 
otrzymane łaski z prośbą o dalsze. TD 

14.15 Chrzty i roczki: Dominik  Zając, 
16.oo 1/+Benedykt  Winkler, na pamiątkę urodzin 

2/+Marta i Paweł Gąsior, syn Zygfryd, Matylda i Jó-
zef Zniszczoł, syn Alojzy, żona Gertruda 

20.3o 1/+Stanisław Szymański, od sąsiadów 

Poniedziałek –  16.10.2017r.           UROCZYSTOŚĆ 
     ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ, głównej patronki Śląska                                

7.oo 1/+Franciszka Mandel, mąż Emil, córka Irena, Elż-
bieta Mandel, Józef i Maria Mandel 
2/+Maria Kaletka, w rocznicę śmierci, rodzice 

17.oo 1/+Helena i Bolesław Kaczmarczyk, synowa Maria, 
wnuczka Aleksandra 
2/+Franciszka i Ignacy Wojtaszek 

Wtorek – 17.10.2017r.    Wspomnienie św. Ignacego 
                                       Antiocheńskiego, bpa i męcz. 

7.oo 1/+Maria Dziwoki, mąż Wawrzyniec 
2/+Otylia Konsek, na pamiątkę urodzin, mąż Brunon, 
Mateusz i Bronisława Serafin 

17.oo 1/+Ryszard Benisz, żona Aniela, rodzice 
 2/+Maria i Andrzej Malerz 

Środa – 18.10.2017r.          ŚWIĘTO ŚW. ŁUKASZA, 
                                                            EWANGELISTY                                   

7.oo 1/+Alojzy Klepek, 4 rocznica, żona Elżbieta 
17.oo 1/+Paweł Oleś, 4 rocznica śmierci 

2/+Antoni i Albina Oleś, Celestyna i Konstanty 
Smołka (Bog) 
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Czwartek –  19.10.2017r. 

7.oo 1/+Urszula Gąsiorkiewicz, Aniela i Stanisław Lubsz-
czyk, Berta i Wiesław Gąsiorkiewicz, zmarli rodzice 
(Bog) 

17.oo 1/+Zygfryd Gąsior, rodzice Marta i Wilhelm, Emil  
i Matylda Sobik (Bog) 

 2/+Gerard Wawoczny , żona Maria, synowie: Jerzy  
i Franciszek, żona Maria, Paweł Pierchała, żona Oty-
lia (Rasz) 

Piątek – 20.10.2017r.             Wspomnienie św. Jana 
                                                            Kantego, prezb.                                           

7.oo 1/Różaniec 
2/+Rajmund Podleśny 

17.oo 1/+Halina Gorywoda (Bog) 
2/+Elżbieta Witala, 10 rocznica śmierci (Bog) 
3/+Janusz Polnik, 1 rocznica śmierci Alfred Polnik 
20 rocznica śmierci 

Sobota – 21.10.2017r.  

7.oo 1/+Teresa Tkocz (Bog) 
15.oo 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 35 rocznicy ślubu 

Gabrieli i Piotra Kusz, z podziękowaniem za otrzy-
mane łaski z prośbą o dalsze oraz o Boże błogosła-
wieństwo dla całej rodziny.TD 

17.oo 1/+Elfryda Wuzik, mąż Augustyn, 3 synów: Alojzy, 
Eugeniusz i Ryszard, rodzice z obu stron 

 2/+Krystyna Kempny, brat Roman, rodzice 
3/+Maria i Józef Przeliorz, syn Jerzy, córka Marta  
i zięć Franciszek(Bog) 

Niedziela – 22.10.2017 r.        XXIX Niedziela zwykła 

7.oo 1/+Stefania Zieleźny, 15 rocznica śmierci 
8.3o 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 60 rocznicy ślubu  

Krystyny i Leona Gembalczyk, z podziękowaniem za 
otrzymane łaski z prośbą o dalsze oraz w intencji  
córek z rodzinami. TD 

10.oo 1/+Paweł Waleczek, 1 rocznica śmierci 
2/+Mieczysław Rybacki, 3 rocznica śmierci 

11.3o 1/Do Opatrzności Bożej i Cudownego Medalika,  
z okazji 55 rocznicy ślubu Eugenii i Stefana Jurasz-
czyk, z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą 
o dalsze, oraz o błogosławieństwo dla dzieci i ich ro-
dzin. TD 

13.3o 1/Do Opatrzności Bożej  o zdrowie, z okazji 50 lat 
małżeństwa Anny i Huberta Sobik, z podziękowa-
niem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze oraz o Bo-
że błogosławieństwo dla syna i córek z rodzinami TD 

16.oo 1/+Małgorzata Motyka, na pamiątkę urodzin, mąż 
Józef, syn Ignacy 

20.3o 1/+Józef Nowrot, 30-ty dzień po śmierci 

Poniedziałek – 23.10.2017r.                                 

7.oo 1/ 
17.oo 1/+Maria Matuszek 

2/+Waleska i Jan Gołyszny, Marta i Jan Dziurok 

Wtorek – 24.10.2017r. 

7.oo 1/ 
17.oo 1/+Wiesław Dolny, 36 rocznica śmierci, Otylia Dzi-

woki 16 rocznica śmierci, Stanisław Kempczyński 
(Bog) 

 2/+Łucja Kuczera, 18 rocznica śmierci(Bog) 

Środa –  25.10.2017r.                                    

7.oo 1/+Serafin Sobik(Got) 
17.oo 1/+Leon Sobik, 42 rocznica śmierci, Alojzy Sobik, 

żona Janina, Alojzy i Anna Sobik, Franciszek i Hele-
na Lubszczyk 
2/+Stanisław Rączka, rodzice: Zofia i Józef 

Czwartek –  26.10.2017r. 

7.oo 1/+Helena i Franciszek Mura, w rocznicę śmierci 
17.oo 1/Apostolat 
 2/+Stanisław Łepek, na pamiątkę urodzin (Bog) 

3/+Teresa Harazim, 1 rocznica śmierci 

Piątek – 27.10.2017r.                                           

7.oo 1/+Krystian Dziurok 
17.oo Msza św. wspólna: 
+Stefan Ciszewski, na pamiątkę urodzin, syn Adam 
+Zdzisław Tartanus, Kazimierz Tartanus, żona Helena, 
Regina  Matuszczyk, Alicja Wenus mąż Tadeusz (Got) 
+Emil Smołka, żona Łucja, Jan Wodniok, córka Ewa, Maria 
i Paweł Wodniok 
+Jadwiga Fiałka 
+Jan Fiałka 
+Aniela Ochojska, mąż Hubert, synowa Eugenia, zięć Erwin 
+Maksymilian Żelawski, żona Gertruda 
+Augustyn Weinoch, żona Marta, rodzice z obu stron, 
wnuczka Marzena (Got) 
+Mathias Błażewicz 9 rocznica śmierci, o radość życia 
wiecznego 
+Konstanty i Elżbieta Kornas, synowie: Bernard i Herbert, 
pokrewieństwo: Kornas, Balcar i Gorzawski 
+Jan i Weronika Cyran, brat Ludwik, synowie:  Stanisław  
i Władysław, córka Bronisława 
+Eryk Kabik, synowa Elżbieta, rodzice 
+Maria i Adam Cyroń, rodzice, Józef Sobik, Małgorzata  
i Gerard Maciejczyk 
+Apolonia i Stanisław Łaszczewski, na pamiątkę śmierci, 
Zygfryd Zając, żona Gertruda, za zmarłych z rodzin: Zając, 
Łaszczewski, Świder, Lisiak, Marszolik,  Michałowicz, 
Matusik, Kuczera, Figas, Kuchcik, Sablik, zmarłych z po-
krewieństwa obu stron, sąsiadów, znajomych, Paweł Macią-
czyk 
+Bronisława Nowrot, mąż Alojzy zięć Józef, synowa Joan-
na, Alojzy Kula, syn Henryk 
+Janina i Władysław Ruś, rodzice z obu stron, teść Józef, 
żona Maria, zięć Rudolf (Bog) 
+Józef Sobik, żona Franciszka, syn Stefan, synowa Janina. 
+Jadwiga Buchalik, mąż Jan, syn Roman, Anna Konsek, 
mąż Antoni, 3 synów, synowa Amalia 
+Edward Sobik, żona Marta, zaginiony syn Józef, zmarłych 
z rodziny 
+Eugeniusz Wuzik, 19 rocznica śmierci 
+Józef Naczyński, 25 rocznica śmierci (Bog) 
+Reinhold Kolenda, rodzice: Emil i Erna, Roman i Konstan-
tyna Smyczek 
+Marta Konsek, mąż Wilhelm, syn Ryszard 
+Emilia Grzegierzec, mąż Jakub 
+Helena Kolarczyk , mąż Jan 
+Gertruda Reselski, mąż Czesław, córka Dorota Stisz, wnuk 
Jan (Rasz) 
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+Tadeusz Korduła, żona Maria, rodzice Gertruda  
i Antoni Korduła, 3 synów, 2 synowe, pokrewień-
stwo Kordułowe i Smołkowe 
+Tadeusz Kusz, rodzice Maria i Jan Kusz 
+Gerard Groborz, rodzice z obu stron (Bog) 
+Jadwiga Gatnar, mąż Paweł, rodzice z obu stron 
(Bog) 
+Jan Niebrzydowski, rodzice z obu stron 
+Gertruda i Alojzy Zniszczoł 
+Stanisław Szymik, żona Maria, syn Jan 
+Rajmund Marcol, Rajmund Konsek, Alojzy Marcol, 
żona Berta, syn Eryk, Henryk Żołądkiewicz, żona 
Zofia, syn Grzegorz 
+Gertruda Białecka, mąż  Ryszard, wnuk Damian, 
pokrewieństwo  Stajer,  Białecki, Maria Pozor , mąż 
Paweł, syn, synowa, cztery córki, dwóch zięciów 
+Karol  Marczyk, żona Zofia, syn Alojzy, rodzice  
z obu stron 
+Sylwester Kołatek, rodzice Paweł i Maria, Edward 
Sobik, żona Marta, zaginiony syn Józef 
+Ryszard Rajzer,3 rocznica śmierci 
+Alojzy Marczyk, rodzice Anna i Alfred Marczyk, 
Otylia i Jan Podleśny 
+Berthold Karwot, zamiast kwiatów od rodziny  
Zimnol 
+Erwin Klimek, rodzice z obu stron 
+Franciszek Sobik, żona Anastazja, syn Hubert,  
rodzice 

Sobota – 28.10.2017r.               ŚWIĘTO ŚWIĘTYCH 
           APOSTOŁÓW SZYMONA I JUDY TADEUSZA  

7.oo 1/+Roman Orszulik 
2/+Krystyna Bożek  8 rocznica, mąż Bronisław 

13.oo Msza św. w intencji Rodu  Bulanda  -  zjazd rodzinny  
Ks. własny 

15.3o Msza św., chrzest: Zoja Anastazja Siorak 
17.oo 1/+Alina Podleśny – Małeszczyk (Got) 
 2/+Bożena Mura  2 rocznica śmierci 

3/+Emil Zimończyk, żona Maria, syn Paweł 

Niedziela – 29.10.2017 r.                 UROCZYSTOŚĆ 
ROCZNICY POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA WŁASNEGO 

7.oo 1/+Elżbieta Sobik, na pamiątkę urodzin, rodzice  
z obu stron (Got) 

8.3o 1/+Alojzy Gorol (Got) 
10.oo 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 10 rocznicy ślubu 

Katarzyny i Andrzeja Kubik, z podziękowaniem za 
otrzymane łaski z prośbą o dalsza.TD 

11.3o 1/+Leon Benisz , na pamiątkę urodzin. 
2/Do Opatrzności Bożej w intencji Krystyny Benisz  
z okazji urodzin, z podziękowaniem za otrzymane ła-
ski, z prośbą o dalsze 

16.oo 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 15 rocznicy ślubu  
Barbary i Krzysztofa Sobik, z okazji 14 - tych uro-
dzin syna Przemysława oraz w intencji rocznego sy-
na Tomka, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z 
prośbą o dalsze 

20.3o 1/ 

Poniedziałek –  30.10.2017r.    ŚWIĘTO ROCZNICY 
          POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA KATEDRALNEGO 
                                                         W KATOWICACH                                 

7.oo 1/ 
17.oo 1/+Henryk Fojt, 3 rocznica śmierci (Bog) 

2/+Franciszek i Anna Musioł 

Wtorek –  31.10.2017r. 

7.oo 1/ 
17.oo 1/+Maksymilian Szymura, żona Helena, zięć Eryk, 

rodzice z obu stron 
 2/+Aniela Korduła zmarłych z rodzin: Korduła  

i Książek, dziadków z obu stron 
3/+Franciszek Ciopała, od sąsiadów 

Środa –  01.11.2017r.                      UROCZYSTOŚĆ 
                                          WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH                                

7.oo 1/Za ofiarodawców z Gotartowic 
8.3o 1/ 
10.oo 1/+Jan Masłowski (Bog) 
11.3o 1/+Andrzej Gorlej 
15.oo 1/Msza  św. na cmentarzu 
16.oo 1/ 
20.3o 1/ 

Czwartek – 02.11.2017r.                  WSPOMNIENIE 
                     WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH 

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

17.oo 1/+Elżbieta i Izydor Frelich, synowie Zbigniew, 
Henryk i ks. Janusz, za zmarłych z  pokrewieństwa 
Frelich i Hupka 
2/+Bolesław Oleś, Gertruda Weinert na pamiątkę 
urodzin 

Piątek – 03.11.2017r.                                           

7.oo 1/+Ks. Józef Zuber. 
2/+Krystyna Janus, w rocznicę śmierci 

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

Sobota – 04.11.2017r.         Wspomnienie św. Karola 
                                                         Boromeusza, bpa   

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

13.oo 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 25 rocznicy małżeń-
stwa Beaty i Sławomira Płatek, z podziękowaniem za 
otrzymane łaski, z prośbą o dalsze.TD 

17.oo 1/+Aleksander Szotek, żona Anna, syn Antoni, zięć 
Ryszard Buchalik (Bog) 

 2/+Jan Pawliczek, 4 rocznica śmierci, rodzice z obu 
stron (Rasz) 

Niedziela – 05.11.2017 r.        XXXI Niedziela zwykła 

7.oo 1/+Stanisław Lubszczyk, 8 rocznica śmierci, żona 
Aniela, Berta Gąsiorkiewicz, 5 rocznica śmierci, mąż 
Wiesław, Urszula Gąsiorkiewicz,  rodzice 

8.3o 1/+Joanna Dziwoki, na pamiątkę urodzin, od męża 
2/+Maria Misala 

10.oo 1/+Henryk Dworok, 5 rocznica śmierci 
2/+Leon Matuszczyk, 1 rocznica śmierci 

11.3o 1/+Zyta Sojka, na pamiątkę urodzin 
14.3o 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 80 rocznicy urodzin 

Stanisław Kiełkowski, z podziękowaniem za otrzy-
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mane łaski z prośbą o dalsze, oraz o błogosławień-
stwo dla całej rodziny.TD 

16.oo 1/+Kazimierz Ulrich, 2 rocznica śmierci 
2/+Andrzej Dudek, 3 rocznica śmierci 

20.3o 1/ 

Poniedziałek – 06.11.2017r.                                 

7.oo 1/ 
17.oo 1/+Jan Szulik, 26 rocznica śmierci, rodzice z obu 

stron (Kop) 
2/+Henryk Szymura w 5 rocznicę śmierci 

Wtorek – 07.11.2017r. 

7.oo 1/ 
17.oo 1/+Stanisław Łepek, 3 rocznica śmierci (Bog) 
 2/+Ludwik  Marcisz, 8 rocznica śmierci (Rasz) 

Środa – 08.11.2017r.                                    

7.oo 1/ 
17.oo 1/+Róża i Jan Korduła, Franciszka i Ludwik Budny, 

zmarłych z rodziny Budny i Korduła (Bog) 
2/+Benedykt  Winkler 

Czwartek - 09.11.2017r.           ŚWIĘTO ROCZNICY 
                POŚWIĘCENIA BAZYLIKI LATERAŃSKIEJ 

7.oo 1/+Anna Szymura 2 mężów 
17.oo 1/+Nikodem Hyła, żona Elżbieta, syn Jan 

2/+Wiktor Karwot, 20 rocznica śmierci, 2 żony, syn 
Stefan 

Piątek - 10.11.2017r.           Wspomnienie św. Leona 
                                                      Wielkiego, pap. i dK 

7.oo 1/+Jan Ostrowski, 2 rocznica śmierci 
17.oo 1/+Antoni i Łucja Rojek, Agata i Józef Krosny 

2/+Zygfryd Konsek, Ryszard Szewczyk, Antoni Ber-
nacki, Józef Kaczmarczyk 
3/+Paweł Kula (Got) 

Sobota  -  11.11.2017r.      Wspomnienie św. Marcina 
                                                                  z Tours, bpa 

7.oo 1/+Benedykt  Liszka, na pamiątkę urodzin, rodzice 
Julianna i Antoni (Bog) 

10.oo 1/W  INTENCJI  OJCZYZNY 
2/+Bogusława i Inocenty Wieczorek 

15.3o 1/+Leon  Urbanek, 2 rocznica śmierci 
2/+Alfred Piecha, 7 rocznica śmierci 

17.oo 1/+Jerzy Jurczyk, w rocznicę śmierci 
2/+Alojzy i Elżbieta Pawela, na pamiątkę urodzin, 
syn Józef, rodzice z obu stron 

Niedziela - 12.11.2017r.         XXXII Niedziela zwykła 

7.oo 1/ 
8.3o 1/+Stanisław Buchalik, na pamiątkę urodzin (Got) 
10.oo 1/+Józef Smołka, syn Stanisław, Maria i Mieczysław 

Zduńscy 
11.3o 1/+Ryszard Zieliński 11 rocznica śmierci, wnuk 

Dawid (Got) 
16.oo 1/+Maria Kluger, 1 rocznica śmierci 

2/+Andrzej Płóciennik, 2 rocznica śmierci 
20.3o 1/ 

 

Poniedziałek  - 13.11.2017r.  Wspomnienie świętych 
           Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, 
                                               pierwszych męcz. Polski 

7.oo 1/+Helena Musiolik, mąż Alfred(Bog) 
17.oo 1/+Stanisław Mandel 

2/+Eryk Przeliorz, żona Elfryda (Rasz) 

Wtorek  - 14.11.2017r. 

7.oo 1/+Józef Gawliczek, żona Anna, Jan Wencka 
17.oo 1/+Maciek Markiewka, na pamiątkę urodzin (Got) 

2/+Krystyna Kuczera 

Środa  -  15.11.2017r. 

7.oo 1/+Norbert Sobik (Got) 
17.oo 1/+Emil Romański, żona Bronisława (Bog) 

2/+Henryk Potyrcha 4 rocznica śmierci, rodzice Łu-
cja i Józef, teściowie: Marianna i Stanisław Mizgała 
(Bog) 

Czwartek - 16.11.2017r. 

7.oo 1/+Alojzy Sobik, żona Janina, Leon Sobik, Franci-
szek i Helena Lubszczyk, Alojzy i Anna Sobik 
2/+Gertruda Kuczera 
3/+Jan Sobik,  1 rocznica śmierci. 

17.oo 1/+Wilhelm Karwot, żona Waleska, synowie: Jan  
i Franciszek, córki Gertruda i Elżbieta 
2/+Leopold i Albina Sobik, Marta i Jan Dziurok 

Piątek  -  17.11.2017r.       Wspomnienie św. Elżbiety 
                                                          Węgierskiej, zak. 

7.oo 1/Różaniec 
17.oo 1/+Barbara Cichy, Maria Zimończyk, mąż Eryk, 

Roman Orszulik (Bog) 
2/+Józef Kuczera, rodzice z obu stron 

Sobota  -  18.11.2017r.       Wspomnienie bł. Karoliny 
                                                  Kózkówny, dz. i męcz. 

7.oo 1/+Elżbieta Konsek, mąż Roman (Bog) 
2/+Roman Kania, 2 rocznica śmierci 

13.oo 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 50 rocznicy małżeń-
stwa  Reginy i Henryka Bembeńskich, z podzięko-
waniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze oraz  
o błogosławieństwo Boże dla całej rodziny  TD. 

17.oo 1/+Czesław Dombek (Got) 
2/+Anna Dyczka, 2 mężów, syn Erwin (Bog) 

Niedziela  -  19.11.2017 r.     XXXIII Niedziela zwykła 

7.oo 1/ 
8.3o 1/+Leon Cofalik, 1 rocznica śmierci 

2/+Jan Sobik 
10.oo 1/+Ernest Kozielski, 3 rocznica śmierci 
11.30 1/+Józef Potyra 
13.oo 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 25 rocznicy ślubu 

Jolanty i Dariusza Reclik z podziękowaniem za 
otrzymane łaski z prośbą o dalsze oraz w intencji ca-
łej rodziny  TD. 

14.15 Chrzty i roczki:  Wojciech Molenda 
16.oo 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 14 rocznicy urodzin 

Tobias Nowak, z podziękowaniem za otrzymane ła-
ski z prośbą o dalsze 

20.3o 1/ 
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Poniedziałek – 20.11.2017r.                 Wspomnienie 
                                 św. Rafała Kalinowskiego, prezb.                                 

7.oo 1/+Wilhelm i Helena Kuczera, córka Róża, rodzice  
z obu stron (Bog) Józef i Emilia Berger, córka Jani-
na, synowie: Stanisław i Józef 
2/+Łucja Adamczyk (Bog) 

17.oo 1/+Marta Motyka, mąż Józef, córka Krystyna, syno-
wa Olga (Bog) 
2/+Emilia Lampert, mąż Wiktor, syn Erwin (Bog) 

Wtorek –   21.11.2017r.    Wspomnienie Ofiarowania 
                                                                              NMP 

7.oo 1/+Jan Przeliorz, żona Maria, Emil  Szopa, 2 żony, 
syn Leon, Stanisław Goworowski 

17.oo 1/+Józef Wielgocki, 6 rocznica śmierci 
 2/+Kazimierz Benisz (Got) 

Środa – 22.11.2017r.          Wspomnienie św. Cecylii,  
                                                                    dz. i męcz.                                    

7.oo 1/+Gerard Oleś, 18 rocznica śmierci, żona Marta, 
zięć Ignacy, rodzice 
2/+Edward Skałbania, żona Regina, Piotr Niesporek 

17.oo 1/+Ernest Konsek, 3 żony, rodzice i rodzeństwo 
2/+Józef Lebioda 

Czwartek –  23.11.2017r. 

7.oo 1/+Maria Oleś, mąż Franciszek, Józef Klejnot, żona  
Franciszka, rodzice z obu stron 
2/+Maria Zimończyk, 6 rocznica śmierci 

17.oo 1/+Helena Stajer, mąż Ernest, rodzice z obu stron, 
Róża Motyka, mąż Gerard 

 2/+Janina Lasek, mąż Stanisław, Paweł Hulim, żona 
Maria 
3/+Maria Matuszek, na pamiątkę urodzin 

Piątek –  24.11.2017r.            Wspomnienie świętych 
         męczenników Andrzeja Dung-Lac, prezb. i Tow.                                           

7.oo 1/+Alfons Sojka, 30 rocznica śmierci, żona Maria, 
rodzice 

17.oo Msza   św.  wspólna: 
+Gabriela Piechaczek, Maria Piechaczek 
+Paweł Matuszczyk (Got) 
+Elżbieta Żadka, mąż Franciszek, rodzice z obu stron 
+Marta Oleś , na pamiątkę urodzin, mąż Gerard, zięć 
Ignacy, rodzice 
+Alojzy Gembalczyk, żony: Krystyna i Eufemia, 
Henryk  Szymura, rodzice 
+Henryk Połednik,  rodzice: Alfred i Helena, zięć  
Józef,  żona Eryka, Herman Motyka, żona Maria,  
synowie: Jan i Engelbert, córka Amalia, Justyna Le-
śnik, mąż Zygmunt, syn Jacek, Anna Motyka, syn 
Józef, Bogusław Mika, rodzice, Dominik Gomoła, 
żona Stefania 
+Marian Buchalik, na pamiątkę urodzin 
+Elżbieta Fojcik, rodzice: Wiktoria i Wilhelm 
+Maria i Paweł Wodniok,  syn Jan 
+Stanisław Sulka w rocznicę śmierci, rodzice z obu 
stron 
+Łucja Śmiatek, mąż Henryk Zofia Garbocz, mąż 
Jan, Walter Matuszczyk, Bronisława Janowicz, mąż 
Zygmunt, zmarłych z rodzin: Śmiatek, Garbocz, Wa-
liczek, Gorus, Figas,  dusze w czyśćcu cierpiące 
(Bog) 

+Alfred Przeliorz, Maria Zniszczoł, mąż Ernest, na pamiąt-
kę urodzin 
+Leopold Skiba, żona Regina, rodzice z obu stron, zięciowie 
Oskar i Ernest, za zmarłych z pokrewieństwa, dusze  
w czyśćcu cierpiące 
+Zygfryd Zając, żona Gertruda, Apolonia Łaszczewska, 
mąż Stanisław, za zmarłych z rodzin Łaszczewski, Zając, 
Świder, Lisiak, dziadków, pradziadków z rodzin Komor, 
pokrewieństwo z obu stron, zmarłych kapłanów, siostry 
zakonne 
+Józef Gawlik 
+Jan Goraus na pamiątkę urodzin (Rasz) 
+Matylda i Paweł Grzesica, 20 rocznica śmierci, rodzice  
i teściowie, synowa Danuta, wnuczka Barbara, za zmarłych 
z rodzin: Trybuś, Fieroch, Kuczera i Kuśka 
+Zygmunt Konsek, w rocznicę śmierci (Got) 
+Anna Zieleźny, rodzice: Maria i Henryk Zieleźny (Got) 
+Antoni Kołodziejczyk, na pamiątkę urodzin (Kamień) 
+Janina Buchalik, rodzice z obu stron 
+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 
+Aniela i Zbigniew Adamczyk, Gertruda i Paweł Lampart, 
Małgorzata i Alojzy Mazur 
+Walenty i Albina Henich, Maria i  Emil Kłosek 
+Albert Pustołka, synowie Mirosław i Aleksander 
+Eryk Kabik, synowa Elżbieta 
+Elżbieta i Stefan Stafarczyk, Krystian Gomola 
+Wiktor Buchalik, żona Natalia (Bog) 
+Zofia Marczyk, mąż Karol, syn Alojzy, rodzice z obu stron 
+Helena Sobik, w rocznicę śmierci, mąż Hieronim, rodzice 
z obu stron, dziadków 
+Maksymilian Żelawski, żona Gertruda (Got) 

Sobota –  25.11.2017r.  

7.oo 1/+Maria Kula, 18 rocznica śmierci, Alojzy Macioń-
czyk, żona Antonina 

15.3o 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 50 rocznicy urodzin 
Janusza Sobik z podziękowaniem za otrzymane łaski, 
z prośbą o dalsze oraz o błogosławieństwo Boże dla 
całej rodziny. TD 

17.oo 1/+Serafin Król (Bog) 
 2/+Roman Zimończyk, na pamiątkę urodzin,  żona 

Małgorzata, rodziców i teściów 
3/ W intencji chóru „Cor Jesu” 

Niedziela –26.11.2017 r.   UROCZYSTOŚĆ JEZUSA 
                   CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA 

7.oo 1/ 
8.3o 1/ 
10.oo 1/+ Joanna Dziwoki, 1 rocznica śmierci 

2/+Zdzisław Stępień, 3 rocznica śmierci, Edward 
Kucharski, 4 rocznica śmierci 

11.3o 1/+Ewa Liszka, ojciec Justyn w rocznicę śmierci, 
rodzice 

16.oo  1/+Monika Rojek, mąż  Alojzy, 2 synów, rodzice  
z obu stron, Franciszek Babilas (Got) 

20.3o 1/ 
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Poniedziałek – 27.11.2017r.                                 

7.oo 1/ 
17.oo 1/Apostolat 

2/+Eryk Szymik,  rodzice z obu stron 

Wtorek –   28.11.2017r. 

7.oo 1/ 
17.oo 1/+Monika Chrószcz, mąż Izydor, syn Stanisław 

(Rasz) 
 2/+Maria Langocz, 30 rocznica śmierci, mąż Henryk 

(Got) 

Środa – 29.11.2017r.                                    

7.oo 1/ 
17.oo 1/+Edeltrauda Krawczyk ( Got) 

2/+Gertruda Emrych, mąż Teodor (Got) 

Czwartek – 30.11.2017r. ŚWIĘTO ŚW. ANDRZEJA, 
                                                                  APOSTOŁA 

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

17.oo 1/+Franciszek Korduła, na pamiątkę urodzin (Bog) 
 2/+Stanisław Zimończyk, rodzice z obu stron, Anna, 

Gabriela i Antoni Stebel, pokrewieństwo (Bog) 

Piątek –  01.12.2017r.                                           

7.oo 1/+Waleska Zieleźny (Got) 
17.oo 1/Wotywna – w intencji rodzin wielodzietnych  

i czcicieli NSPJ 
2/ Wynagrodzenie NSPJ za grzechy swoje i świata 
całego, w intencji kapłanów naszej parafii, oraz 
członków Straży Honorowej NSPJ 

Sobota – 02.12.2017r.  

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

14.3o 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 50 rocznicy urodzin 
Aleksander Stajer z podziękowaniem za otrzymane 
łaski, z prośbą o dalsze. TD 

17.oo 1/+Teodor i Helena Stajer (Got) 
 2/+Aniela i Alojzy Oleś (Rasz) 

Niedziela – 03.12.2017 r.    I NIEDZIELA ADWENTU 

7.oo 1/Do Opatrzności Bożej poprzez wstawiennictwo 
MB Szkapleżnej z okazji 40 - tych urodzin Agnieszki 
Gorzawskiej  z podziękowaniem za otrzymane łaski  
z prośbą o dalsze oraz o dary Ducha Św.TD 

8.3o 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 60 rocznicy urodzin 
Jerzego Klejnot z podziękowaniem za otrzymane łaski, 
z prośbą o dalsze oraz w intencji całej rodziny. TD 

10.oo 1/+Kornelia Sikora, 3 rocznica śmierci 
11.3o 1/+Danuta Kowalska, 2 rocznica śmierci 
16.oo 1/+Aleksandra Wronka, 7 rocznica śmierci 

2/+Elfryda i Józef Kuśka 
20.3o 1/ 
 

Przygotowały panie: Teresa Szymczak i Kornelia Mokry 
 
 

Kronika parafialna 

Chrzty: 
Julia Gawrońska, Paulina Węgrzyk, Kuba Glucklich , Fran-
ciszek Sobik, Piotr Grolik, Bartosz Filec, Robert Cymler,  
Kacper  Szyrocki, Franciszek Hajnisz, Alicja Szmid,  Mate-
usz Michałowicz ,  Zuzanna Smalec, Judyta Musiolik, Bar-
tosz Mazur, Franciszek Zniszczoł,  Karolina Szymura, Igor 
Pogorzelski, Filip Kwiecień, Paulina Malina, Zofia Bendin-
ger, Franciszek Górecki, Kamil  Drabik, Nina Tkocz, Paweł 
Buchalik, Jan Tkocz, Faustyna Ruś, Natan Labud, Matylda 
Mitręga, Emilia Masłowska. 

Śluby: 

Koritar Jan  -  Koritar  Hanna zd. Gizdoń 
Hetroszek Dariusz  -  Mandel Hanna 
Wojnar Daniel  -  Wojnar Agnieszka zd. Plekaniec 
Lach Robert  -  Malinowska Magda 
Stanek  Tadeusz  -  Karwot Justyna 
Janota  Rafał  -  Kuczera Julia 
Sowa Paweł  -  Czerwińska Izabela 
Węgrzyk  Kamil  -  Woryna Aleksandra 
Kula  Paweł  -  Herok  Aleksandra 
Jurga Paweł  -  Bińczak Klaudia 
Groborz Patryk  -  Marek  Sylwia 
Derenowski  Jacek  -  Kabat  Sandra 
Jochimski Artur  -  Kuczera Jolanta 
Grabowski Jacek  -  Szerzyńska Joanna 
Stronczek  Mateusz  -  Tengler  Malwina 
Kozłowski Piotr  -  Mandel  Natalia 
Hajski Przemysław  -  Swałtek  Sylwia 
Adamski  Michał  -  Chełmecka  Katarzyna 
Pukowiec Mateusz  -  Szczepanek  Blanka 
Gryboś Kamil  -  Gogulska Angelika 

Pogrzeby: 

Grobelny  Henryk      22.07.1933 r. -  02.07.2017 r. 
Ciopała Franciszek      21.07.1951 r. -  06.07.2017 r. 
Pieńkowska Małgorzata   18.10.1934 r. -  14.07.2017 r. 
Konsek  Genowefa    11.03.1936 r. -  17.07.2017 r. 
Czernal  Aleksandra   17.01.1951 r. -  15.07.2017 r. 
Lubszczyk  Marta   26.09.1926 r. -  20.07.2017 r. 
Pietruszka Reinhold   05.01.1937 r. -  21.07.2017 r. 
Muras Małgorzata    20.06.1941 r. -  25.07.2017 r. 
Joszko Marcin    29.09.1978 r. -  21.07.2017 r. 
Siedlecki Tymoteusz   02.01.1940 r. -  24.07.2017 r. 
Paszkiewicz Marta    26.02.1922 r. -  01.08.2017 r. 
Guminior Ginter    24.10.1940 r. -  01.08.2017 r. 
Szweda Rozalia    30.04.1936 r. -  02.08.2017 r. 
Niesłańczyk Stefan    30.01.1935 r. -  04.08.2017 r. 
Cierniak Jerzy    05.02.1950 r. -  20.08.2017 r. 
Giller  Marek    26.07.1958 r. -  17.08.2017 r. 
Karwot  Bertold    07.12.1927 r. -  30.08.2017 r. 
Gruszczyk Erwin    22.03.1941 r. -  02.09.2017 r. 
Szymański Stanisław   21.11.1935 r. -  04.09.2017 r. 
Kuśka Alojzy    23.10.1936 r. -  06.09.2017 r. 
Szewczyk Maria    03.09.1935 r. -  11.09.2017 r. 
Potyka Jerzy     11.03.1951 r. -  13.09.2017 r. 
Jan Tokarski     17.12.1956 r. -  13.09.2017 r. 
Nowrot Józef    09.03.1932 r. -  12.09.2017 r. 
Jerzy Potyka     03.11.1951 r. -  13.09.2017 r. 

Przygotowały panie: Teresa Szymczak i Kornelia Mokry 
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PAPIESKIE INTENCJE 

APOSTOLSTWA MODLITWY  

Październik 

1. Intencje Matki Bożej: o pokój na świecie i nawrócenie 
grzeszników. 
2. Intencje papieża Franciszka: 
-) Intencja ewangelizacyjna: Aby w świecie pracy wszyst-
kim były zagwarantowane poszanowanie i ochrona praw,  
a bezrobotnym została dana możliwość przyczyniania się do 
tworzenia wspólnego dobra. 

Listopad 

1. Intencje Matki Bożej: o pokój na świecie i nawrócenie 
grzeszników. 
2. Intencje papieża Franciszka: 
-) Intencja ewangelizacyjna: Aby chrześcijanie w Azji, 
dając świadectwo Ewangelii swoimi słowami i czynami, 
przyczyniali się do dialogu, pokoju i wzajemnego zrozu-
mienia, zwłaszcza z wyznawcami innych religii. 

Grudzień 

1. Intencje Matki Bożej: o pokój na świecie i nawrócenie 
grzeszników. 
2. Intencje papieża Franciszka: 
-) Intencja ewangelizacyjna: Aby osoby starsze, wspierane 
przez rodziny i przez wspólnoty chrześcijańskie, współpra-
cowały, wykorzystując mądrość i doświadczenie, w przeka-
zywaniu wiary i wychowywaniu nowych pokoleń. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Różaniec to modlitwa, którą bardzo ukochałem. Przedziw-

na modlitwa! Przedziwna w swej prostocie i głębi zarazem. 

[...] Oto bowiem na kanwie słów pozdrowienia anielskiego 

przesuwają się przed oczyma naszej duszy główne momenty 

z życia Jezusa Chrystusa. 
Równocześnie zaś w te same dziesiątki różańca serce nasze 

może wprowadzić wszystkie sprawy, które składają się na 

życie człowieka, rodziny, narodu, Kościoła, ludzkości. 

Sprawy osobiste, sprawy naszych bliźnich, zwłaszcza tych, 

którzy są nam najbliżsi, tych, o których najbardziej się 

troszczymy. W ten sposób ta prosta modlitwa różańcowa 

pulsuje niejako życiem ludzkim.” 

św. Jan Paweł II 
 
 
 
 

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 26 listopada 2017 r. 
Materiały przeznaczone do druku  

w numerze listopadowym proszę przesyłać  
w wersji elektronicznej  

lub dostarczyć w formie papierowej  
najpóźniej do dnia 10 listopada 2017 r. 

 

Telefony kontaktowe w sprawie Domu Po-
grzebowego: 

 

Pan Hubert Figas:   tel. kom.  0511 076 934 
 

Całodobowy Zakład Pogrzebowy STYX:    

032- 42 20 361,   tel. kom. 0601 530 578 
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Wakacyjny wypoczynek  
ministrantów 

Po pracowitym roku formacyjnym nadszedł moment 
na zasłużony odpoczynek. Nasi ministranci, jak co 
roku udali się pod opieką ks. Tomasza do Białki 
Tatrzańskiej. 

 

— czytaj str. 12 
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Ministranci w katedrze 
W środę 30 września miała miejsce w tym roku 
powakacyjna pielgrzymka ministrantów do ka-
tedry Chrystusa Króla w Katowicach. Nie mogło 
na niej zabraknąć przedstawicieli naszej 
wspólnoty ministranckiej. 

— czytaj str. 12 

 
Na schodach przed wejściem do katedry 

 
A główna nagroda przypadła, podobnie jak w ubiegłym 

roku naszemu ministrantowi !.  

 
Pamiątkowe zdjęcie z ks. arcybiskupem Wiktorem Skworcem 

 
Duże emocje wzbudziło losowanie nagród 
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Dożynki 2017 
W niedzielę 10 września dziękowaliśmy Panu 
Bogu za tegoroczne plony. Uroczystą Mszę 
św. o godz. 14.3o poprzedził tradycyjny, ko-
lorowy korowód dożynkowy dzielnic Gotarto-
wice i Boguszowice. 

 
Członkinie KGW z Gotartowic przed budynkiem OSP 

. 

 
 

 
Tradycyjna korona dożynkowa wykonana  

przez członkinie KGW Gotartowice 

 

 
i 

 
 

 
Gościem tegorocznych dożynek był Zastępca 

Prezydenta Miasta Rybnika Janusz Koper 
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Festyn dożynkowy 
Po Eucharystii o godz. 16.oo na Farskim 
Ogrodzie odbył się tradycyjny festyn dożyn-
kowy. 

 
 

 
Wspólne zdjęcie organizatorów oraz uczestników dożynek 
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Pielgrzymowanie Grupy 
Pielgrzym 

W dniach od 16 – 19 czerwca miała miejsce 
trzecia w tym roku pielgrzymka „Grupy Piel-
grzym”. Tym razem nasi parafianie wraz  
z ks. Tomaszem udali się do Torunia, Świętej 
Lipki oraz Lichenia, zatrzymując się po drodze w 
licznych sanktuariach i innych miejscach kultu.  

   
 
 

  

 
Jeszcze na zakończenie rozstrzygnięcie konkursów 

 
  

 

 
Nie mogło również zabraknąć pokazu Bractwa Ognia „Spaleni” 

 
Na Festynie nie zabrakło atrakcji dla pasjonatów '  

oraz wrażeń artystycznych 

 
W konkatedrze pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika  

w Ostrowie Wielkopolskim 
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Z kącika  

gospodarczego 

Zmiana wikarego była 
okazją do przeprowadze-
nia niezbędnych remon-
tów w jego mieszkaniu na 
probostwie  

— czytaj str. 7 
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Toruń – kaplica Radia Maryja  

 
Pielgrzymi w Sanktuarium MB Pocieszenia w Wieluniu 

 

 

U Sióstr Franciszkanek  

Niepokalanej 
Swoją formację w Zgromadzeniu Sióstr Francisz-
kanek Niepokalanej w Pniewnikach rozpoczęła 
Martyna Pope.  

 

 


