
 

PARAFIA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA + BOGUSZOWICE – GOTARTOWICE 
 ROK XXVI + GRUDZIEŃ 2017 + NR 226 

„Każdy górnik Ciebie zna, Patronko Barbaro * Bo opiekę w Tobie ma, więc Cię prosi z wiarą: 
Wspieraj mnie, ochroń mnie, wiary pomoc podaj,* Bym przez wszystkie noce, dnie  
                                                                                                                           chwalił Pana Boga. 
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Trwają tegoroczne odwiedziny 
duszpasterskie zwane kolędą.
Kapłani odwiedzają nasze domy, 
by wspólnie wypraszać błogosła-
wieństwo rodzinie na nowy rok. 
Pisane na drzwiach błogosławio-
nych mieszkań litery „C+M+B” 
oznaczają: Christus Mansionem 
Benedicat (Chrystus Mieszkanie 

Błogosławi). 

Ostatni dzień grudnia wypada 
w tym roku w niedzielę. Msza 
św. w intencji parafian z nabo-
żeństwem ekspiacyjnym zo-
stanie odprawiona o godz. 
16.00. W tym dniu Msze św. w 
porządku niedzielnym za wy-
jątkiem Mszy św. o godz. 

20.3o. 

18 stycznia swoje kolejne uro-
dziny w naszej parafii będzie 
obchodził ks. Tomasz Stolar-
ski. Zapraszamy w tym dniu do 
modlitwy w intencji solenizan-
ta, podczas Mszy św.  o godz. 

17.oo. 
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25-lecie Apostolatu  
Maryjnego 

W sobotę 16 września obchodziliśmy uroczystość 
25-lecia Apostolatu Maryjnego Cudownego Me-
dalika w naszej parafii. Na uroczystości przybył 
Dyrektor Krajowego Apostolatu Maryjnego ks. 
Jerzy Basaj CM. 

-  czytaj str. 21 

Nabożeństwo Fatimskie 
W roku jubileuszowym 100-lecia objawień Matki Bożej w Fati-
mie szczególny charakter miało Nabożeństwo Fatimskie spra-
wowane w październiku na pamiątkę ostatniego ukazania się 
Maryi w Cova da Iria.  

 

Katecheza najmłodszych 
Dla naszych najmłodszych parafian przygoto-
wujących się do wczesnej Komunii św. kate-
chezę w domu parafialnym prowadzi Pani Bar-
bara Sojka. 
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Spotkanie przedstawicieli  
Duszpasterskich Rad  

Parafialnych 

14 października w katowickiej katedrze miało miejsce 
spotkanie przedstawicieli Duszpasterskich Rad Parafial-
nych, o którym szerzej w „Słowie Proboszcza”. 

Święto patronalne ZSU 
w Rybniku 

20 października Zespół Szkół Urszulańskich w 
Rybniku obchodził swoje święto patronalne – 
św. Urszuli. Z tej okazji w kościele p.w. Królo-
wej Apostołów w Rybniku została odprawiona 
uroczysta Msza św., którą m. in. koncelebro-
wał ks. Proboszcz Krzysztof Błotko. 

 

 

 

Przed Nami  
Małżeństwo 

W dniach od 21 – 22 października 
odbyła się w naszej parafii, pod 
patronatem Duszpasterstwa Rodzin 
archidiecezji katowickiej, kolejna 
edycja kursu dla narzeczonych 
„Przed Nami Małżeństwo”. 

 

Konferencja Dyrektora Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego 

Kurii Metropolitalnej ks. Romana Chromego 

 

Delegacja naszej Rady Parafialnej  

przed katowicką katedrą 
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Bal Wszystkich Świętych 

W sobotę 28 października nasze dzieci zgro-
madziły się na wieczornej Eucharystii, po 
której w uroczystym pochodzie udały się do 
Domu Parafialnego, aby wziąć udział w Balu 
Wszystkich Świętych. Wspólna zabawa była 
okazją do uświadomienia sobie, że świętość 
jest naszym powołaniem i każdemu z nas 
z aureolą jest do twarzy. 

- czytaj  str. 18  

Uroczystość Wszystkich 
Świętych 

Tradycyjnie w Uroczystość Wszystkich Świętych 
na parafialnym cmentarzu została odprawiona 
Msza św. w intencji wszystkich zmarłych parafian. 
Eucharystię poprzedziły modlitwy za zmarłych 
przy grobie śp. ks. Infułata Edwarda Toboli. 

 

Spotkania formacyjne 
Dzieci Maryi 

Cotygodniowe spotkania wspólnoty Dzieci Maryi 
odbywają się w soboty w salce Domu Parafialnego. 
Jedno z takich spotkań odwiedziliśmy z aparatem 
fotograficznym.  

 

 

Wspólna zabawa w Domu Parafialnym 
 

 

 
 
 

 

 
Podczas sobotniej Eucharystii 
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Wizyta Sióstr Franciszkanek Niepokalanej 

W niedzielę 5 listopada gościliśmy w naszej 
parafii Siostry Franciszkanki Niepokalanej, 
które dzieliły się z nami owocami swojej pra-
cy apostolskiej. Mieliśmy też okazję wes-
przeć dzieła apostolskie i misyjne Sióstr, na-
bywając wydawane przez nie książki. 

Rogaliki św. Marcina 

Z nietypową akcją sprzedaży świętomarcińskich rogali wy-
szła młodzież oazowa w niedzielę 12 listopada. 

- czytaj  str. 19 

 
 

 

 
 

 
Spotkanie Rodzin Szensztackich w Domu 

Parafialnym 

 
Akcja przygotowywania rogali do sprzedaży 

 

Kolejny krąg MTA 
W środę 8 listopada, po zakończeniu Mszy św. wieczornej 
została uroczyście poświęcona Kapliczka  Matki Bożej Piel-
grzymującej i przekazana kolejnemu – szóstemu kręgowi 
Rodzin Szensztackich, który został utworzony w naszej pa-
rafii. 

- czytaj  str. 12 
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Święto Niepodległości 

Tradycyjnie 11 listopada podczas Mszy św. o godz. 10.oo modliliśmy się w intencji Ojczyzny. Swoją 
obecność w tym dniu na Eucharystii podkre-
ślili harcerze. 

 

Wycieczka 
Dzieci Maryi 

7 października wspólnota 
Dzieci Maryi wybrała się na 
wycieczkę po Beskidzie 
Śląskim. Wędrując wzdłuż 
granicy Polsko-Czeskiej 
dzieci włączyły się w orga-
nizowaną w tym dniu akcję 
„Różaniec do granic” 

 

- czytaj  str. 18 

 

 

Pielgrzymowanie 
Grupy „Pielgrzym” 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
U Sióstr Dominikanek żyjących w ścisłej 

klauzurze papieskiej 

W poniedziałek 4 września grupa „Pielgrzym” udała się na 
ostatnią w tym roku pielgrzymkę do Częstochowy i Świętej An-
ny. 

- czytaj  str. 17 
 

 
Przed Sanktuarium w Świętej Annie 
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Czas szybko płynie. Zbliża się kolejna zi-
ma, a my odmierzamy poszczególne niedziele 
okresu adwentowego. Wyjątkowo krótki jest 
Adwent tego roku, bo trwa zaledwie 3 tygo-
dnie. W czwartą Niedzielę Adwentu przeży-
wamy Wigilię Bożego Narodzenia.  

Jak co roku mobilizujemy siebie i nasze dzieci, 
aby wpisać w ten piękny czas nasze nowe motywacje i 
działania ostatniego miesiąca mijającego roku. Przy-
pominamy milusińskim nasze, z dzieciństwa zapamię-
tane, poranne pobudki  i szybki marsz w kierunku ko-
ścioła parafialnego, gdzie w klimacie tajemniczego 
mroku i pięknego śpiewu roratniego przeżywaliśmy 
tajemnicę naszej wiary. Jest to  piękny czas pełen za-
dumy  i wyciszenia, a zarazem radosnego oczekiwania 
na Kogoś szczególnie ważnego. Dziękujemy księżom 
wikarym Tomaszowi i Karolowi, że mimo tak licz-
nych obowiązków z entuzjazmem przeżywają tego-
roczne roraty, jak by to były ich pierwsze w życiu. 

Jednak w ostatnich miesiącach, po rozpoczęciu na 
dobre nowego roku szkolnego, nie zabrakło w parafii 
wiele ciekawych wydarzeń z inicjatywy  kapłanów, jak 
i osób świeckich zaangażowanych w poszczególne 
ruchy i grupy parafialne. Zwykle ich aktywne życie 
oraz organizacja spotkań i uroczystości jest opisana 
przez nich samych i zobrazowana stosownymi zdję-
ciami. Przy tej okazji naszym księżom dziękujemy za 
ich stałą obecność  wśród powierzonych im dzieci  
i młodzieży oraz ambitne zaangażowanie w ich forma-
cję. Owocem tego są też dobre wyniki w Turnieju 
Eliminacyjnym do Ogólnopolskich Rozgrywek Mi-
nistrantów w Piłce Nożnej. O czym szerzej w innym 
miejscu.  Pięknym podsumowaniem permanentnej 
formacji naszych ministrantów pod opieką ks. Toma-
sza była uroczystość  św. Tarsycjusza  przeżywana 18 
listopada w naszej świątyni, jak również na terenie 
naszej pobliskiej szkoły. Nasza Młodzież Oazowa  
i Dzieci Maryi przeżywają w tych miesiącach swój 
czas rozkwitu dzięki pełnemu entuzjazmu i radości 
zaangażowaniu naszego nowego wikarego ks. Karola 
Płonki. W dniu 7 października mieli również okazję 
udać się z Nim na pielgrzymko-wycieczkę w góry i na 
granicy modlić się o błogosławieństwo dla naszej oj-
czyzny. Nie mówiąc już o Balu Wszystkich Świętych. 

W odpowiedzi na zaproszenie ks. Arcybiskupa, 
jako przedstawiciele Duszpasterskiej Rady Parafialnej, 
udaliśmy się w dniu 14 października do katowickiej 
katedry, by wysłuchać przewidzianych na tę okolicz-
ność wykładów i uczestniczyć w uroczystej Euchary-
stii. Panu mecenasowi, Wojciechowi Wygnałowi 

dziękuję za odpowiedź na zaproszenie proboszcza i 
uzupełnienie wolnego miejsca w naszej Radzie. Dzięki 
panu Adwokatowi Wojciechowi nasz budynek Starej 
Fary  w jego górnej części jest lepiej wykorzystany. 
A obecność w tym miejscu Kancelarii Adwokackiej 
ułatwi nam utrzymanie i konserwację naszych obiek-
tów. Warto dodać, że znowu stoimy przed faktem re-
montu dachu i wymiany jego pokrycia w części doty-
czącej Starego Domu Parafialnego. Tym bardziej, że 
z naszą Starą Farą kojarzymy permanentną działal-
ność charytatywną naszej parafii. Żyjemy 
w czasach, gdy potrzeba zauważenia biedy duchowej i 
materialnej u drugiego człowieka jest ciągle aktualna. 
I to nie tylko od święta. Przypomnę, że nasza parafia 
w tej materii nie jest bierna. Między innymi dzięki 
posiadanym środkom materialnym i życzliwości para-
fian.  

Gdy jesteśmy już przy poczynaniach gospodar-
czych tradycyjnie wymieniamy wszystkie działania 
gospodarcze jakie miały miejsce na przestrzeni ostat-
nich dwóch miesięcy. Należą do nich: 
1. Drobne naprawy i usuwanie bieżących usterek. 

2. Zakup i wymiana przedmiotów użytku publicznego. 

3. Demontaż podwieszanego sufitu w pomieszcze-
niach przeznaczonych na Biuro Rachunkowe. 

4. Uruchomienie centralnego ogrzewania na terenie 
Starej Fary i Starego Domu Parafialnego 
(19.09.br.)  oraz rozruch nowego pieca ekologicz-
nego zasilającego Dom Parafialny  (22.09. br.). 

5. Zakup i transport kolejnych ton opału w formie 
„groszku ekologicznego”. 

6. Kontrola wentylacji wszystkich  pomieszczeń para-
fialnych przez mistrza kominiarskiego.  

7. Czyszczenie i usunięcie drzewostanu uszkodzone-
go w czasie ostatnich silnych wiatrów. 

SŁOWO  PROBOSZCZA – Nie tylko o sprawach  
                                        gospodarczych 

 

 
Spotkanie z panem mecenasem Wojciechem Wygnałem 
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8. Likwidacja nieszczelności i usterek na powierzch-
ni dachu kościoła. 

9. Realizacja zaleceń „SANEPIDU” dotyczących 
umieszczenia tablic o zakazie palenia na niektó-
rych obiektach parafialnych. 

10. Naprawa uszkodzonych krzeseł w obiekcie Domu 
Parafialnego.  

26.10.2017 r miała miejsce 9. rocznica poświe-
cenia naszego Domu Pogrzebowego. Miejsca jakże 
ważnego, w którym każdy z nas na chwilę się zatrzy-
ma. W klimacie Adwentu potrzebna jest ta refleksja 
nad ludzkim przemijaniem i stałą gotowością na spo-
tkaniem z Panem. Przecież śpiewamy „Marana tha.  
Przyjdź Panie Jezu”.   

Na koniec dzielę się jeszcze radosną wiadomo-
ścią z naszego terenu rocznikowego, kapłanów świe-
conych 27 marca 1986 roku po 7 latach formacji du-
chowej najpierw w Krakowie, a potem w WŚSD w 
Katowicach. Z przerwą na roczny staż pracy fizycznej 
w śląskich kopalniach, bądź innych zakładach pracy. 
Ojciec św. Franciszek w listopadzie mianował naszego 
kolegę rocznikowego proboszcza z gliwickiej parafii, 
księdza Andrzeja Iwaneckiego, na biskupa pomocni-
czego diecezji gliwickiej. Czwartkowe spotkania rocz-
nikowe są dobrą okazją, aby cieszyć się tym faktem, 
czekając na dzień święceń biskupich - co ma nastąpić 
6 stycznia 2018 roku w gliwickiej katedrze. 

O biskupie nominacie, Andrzeju pamiętamy w naszych 
modlitwach i już dzisiaj zapraszamy Go do naszej  
parafii. Na pewno będzie ku temu okazja.  

Na ten piękny czas Adwentu i zbliżające się 
Święta Bożego Narodzenia z serca wszystkim bło-
gosławię.  

ks. Krzysztof Błotko – proboszcz 
  

 
 

 

 

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

WYPADKI W LA SALETTE 

We wtorek, 24 września 1850 r., dorożkarz z Ars, 
Franciszek Pertinand, przywiózł przed taras kościelny no-
wych podróżnych. Z omnibusu wysiadło towarzystwo 
złożone z pięciu osób - trzech mężczyzn - byli to: de 
Brayer, Verrier i Thibaut, piętnastoletniego chłopca Mak-
symina Giraud i jego młodszej siostry Anieli. Z wyjątkiem 
pana Thibaut, który, będąc cokolwiek cierpiącym, udał się 
wraz z Pertinandem do gospody, przybysze ci usiłowali 
dostać się niezwłocznie do wnętrza ciasnego kościołka, i 
dotrzeć do księdza Proboszcza. 

Szczupły, delikatny, o twarzy okrągłej i zdrowej ce-
rze, z wielkimi, pięknymi oczyma pełnymi wyrazu, Maksy-
min Giraud wydawał się młodszym niż był. Dziecko to było 
jednym z widzących z la Salette. Cztery lata przedtem, 19 
września 1846 roku, pasł na tym alpejskim szczycie Delfi-
natu, w towarzystwie Melanii Mathieu, czternastoletniej 

pastuszki, krowy pewnego gospodarza, do którego dopiero 
dnia poprzedniego zgodził się na służbę. Około godziny 
trzeciej po południu - jak opowiadali młodzi pastuszkowie 
- ukazała im się piękna Pani, otoczona cudowną jasnością. 
Siedząc na skale przy małym strumyku la Sezia, Pani ta, z 
twarzą w dłoniach ukrytą, roniła łzy. Lecz jakiś słodki głos 
wzywał dzieci, by zbliżyły się do niej bez trwogi. Po chwili 
zjawisko powstawszy przemówiło do nich: Gniew Boży 
ciąży na bluźniercach i gwałcicielach dnia niedzielnego! 
Grożą wielkie klęski. Potrzeba modlitwy i pokuty! Taka 
była treść słów zjawiska. Wreszcie w jakie pól godziny 
później, Piękna Pani wzniosła się w górę i znikła w błęki-
cie nieba. 

Przez lat cztery - w którym to czasie rozmaite osoby 
tysiące razy zasypywały dzieci pytaniami, - nigdy ani Me-
lania, ani Maksymin Giraud nie zmienili nic w swych 
opowiadaniach, które zgadzały się ze sobą w zupełności. 
U obojga przejawiała się najwidoczniej dobra wiara i pro-
stota serca; toteż zeznania ich o objawieniu prawie nie 
spotykały wątpiących. Biskup z Grenobli zresztą nakazał 
przeprowadzić ścisłą kontrolę ich zeznań. We wrześniu 
1850 roku, to jest w czasie, gdy Maksymin odbywał po-
dróże do Ars, list pasterski biskupa de Bruillard, mający 

 
Ks. bp nominat odbiera gratulacje od swoich kolegów 

rocznikowych 

Proboszcz  z  Ars (48) 
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przedstawić wydarzenie z la Salette w sposób naukowy, 
był jeszcze w stadium przygotowawczym (miał ukazać się 
dopiero w rok później, 19 września 1851). - Ten szczegół 
należy zapamiętać, gdyż jest dowodem, że w roku 1851 
jeszcze autorytet kościelny nie wypowiedział się urzędo-
wo co do rzeczywistości objawienia. 

Na wiosnę 1847 roku, skoro topnieć poczęły śniegi, 
już do la Salette ściągali pielgrzymi. Wielu z nich w dro-
dze powrotnej wstępowało do Ars. Ksiądz Vianney rychło 
uwiadomiony został o szczegółach cudownego zjawiska i 
w początkach - jak zaznacza hrabia des Garets - uwierzył 
w zjawienie się Matki Bożej, mimo to jednak odnosił się 
do tego faktu z pewną ostrożnością; gdyż w takich spra-
wach zawsze odwoływał się do powagi biskupa. Własny 
zaś biskup jego, ksiądz Devie, którego rady niezawodnie 
zasięgnął w sprawie tak wielkiej wagi, aż do roku 1851 
zajął stanowisko wyczekujące. 

Nigdy jednak Ksiądz Vianney nie odradzał piel-
grzymki do la Salette tym, którzy pragnęli tam się udać i 
mówił o objawieniu się Matki Bożej przy nauce katechi-
zmu, nadto podpisywał obrazki i poświęcał medaliki stam-
tąd pochodzące; a nawet zawiesił na ścianie w swym po-
koju rycinę przedstawiającą to objawienie; mając wodę z 
cudownego źródła, udzielał jej swym przyjaciołom. Jego 
wikary, ksiądz Raymond, w cuda w la Sallette nie wierzył. 
Wybrał się tam na szczyt góry w tymże dniu, w którym 
udał się i Maksymin Giraud, lecz Maksymin na żadne py-
tanie wikarego z Ars nie chciał odpowiadać.  
Ks. Raymond, człowiek żółciowy, zachował z tego powo-
du niechęć do chłopca, i w dalszej konsekwencji do całej 
sprawy.  

W jakimże celu panowie de Brayer, Verrier i Thi-
baut, wieczorem dnia 24 września 1850 roku, zaprowadzili 
Maksymina Giraud do Proboszcza z Ars? Biskup de Bruil-
lard z Grenobli, człowiek bardzo rozumny, dał zlecenie 
księdzu Melin, proboszczowi z Corps (parafii rodzinnej 
Maksymina), by za wszelką cenę starał się zatrzymać to 
dziecko w granicach diecezji. Śledztwo w sprawie la Sa-
lette nie było jeszcze zamknięte, więc nie wypadało obwo-
zić po kraju Maksymina czy Melanii, niby jakie ciekawe 
okazy. Tego panowie de Brayer, Verrier i Thibaut nie ro-
zumieli. Bardzo zacni, lecz w danym wypadku mało roz-
tropni, wywieźli Maksymina z rodzinnej alpejskiej wioski, 
rzekomo w tym celu, by chłopiec mógł się poradzić świę-
tego kapłana co do swego powołania; w rzeczywistości 
jednak cel tej podróży był raczej polityczny, związany z 
agitacją na korzyść Ludwika XVII. 

Ponieważ ks. Vianney był wówczas w konfesjonale, 
wyszedł do przybyłych jego wikariusz ks. Raymond, 
oznajmiając im, iż dopiero jutro z rana będą mogli widzieć 
się z Proboszczem. Wówczas jeden z podróżnych zapytał 
go: A ksiądz, co myśli o la Salette? Ks. Raymond odpo-
wiedział, że nie miał co do tej sprawy wyrobionego zda-
nia, i zwrócił uwagę na to, iż w niektórych szczegółach nie 
zachowano może dostatecznej, a wymaganej przez Ko-
ściół ostrożności i roztropności. - Jakże nie wierzyć dzie-
ciom, które nie mogły wymyślić tego, co opowiadają? - 
brzmiała odpowiedź przybyłych. 

Po tych słowach rozmowa stała się cierpką. Ksiądz 
Raymond przytoczył fakt, który od dni paru dopiero do-
szedł do jego wiadomości, że przed czterdziestu kilku laty 
jakieś dziewczęta porozumiały się, by narzucić swym ro-
dzicom i szerszej publiczności wiarę w ukazanie się Matki 

Bożej... I dopiero po 40-tu latach jedna z rzekomych wi-
dzących przyznała się do kłamstwa. Widzisz – dodał wika-
riusz, zwracając się do małego Maksymina - ja ciebie tu 
przyjmuję, a tyś tam nie chciał ze mną mówić... Lecz tu 
będziesz miał do czynienia ze Świętym, a święci oszukać 
się nie dadzą. Maksymin był zmęczony podróżą i podraż-
niony rozmową z obcymi osobami, odrzekł tedy księdzu 
Raymondowi: Jeśli ksiądz chce, niech sądzi, że ja kłamię, i 
że nic nie widziałem! I zaraz odszedł. 

Nazajutrz około godz. ósmej z rana Ksiądz Vianney 
widział się sam na sam z Maksyminem. Nie wiadomo, 
jaka była między nimi rozmowa, ponieważ Proboszcz z 
Ars ani słowa z niej nie powtórzył, lecz następnego dnia 
już nie chciał kłaść swego podpisu na obrazku z la Salette, 
ani poświęcać pochodzących stamtąd medalików. 

Cóż spowodowało tę dziwną zmianę w postępowa-
niu Proboszcza z Ars? Sam Maksymin opowiadał później, 
że święty radził mu, by powrócił do swej diecezji. Na co 
panowie ci, którzy go do Ars przywieźli, bardzo się roz-
gniewali. Powiedzieli chłopcu, że źle zrozumiał i odesłali 
go z powrotem do księdza Vianney'a. Podczas tej pierw-
szej rozmowy, która trwała bardzo krótko, Maksymin wi-
dział się ze świętym Proboszczem za ołtarzem, obok kon-
fesjonału, przy którym zazwyczaj spowiadali się księża. 
Drugim razem poszedł chłopiec do konfesjonału w zakry-
stii, lecz, według jego własnego zeznania, nie spowiadał 
się. Rozmowa Proboszcza z Ars z chłopcem trwała około 
dwudziestu minut...  

Tegoż dnia pięciu podróżnych naszych opuściło Ars 
po cichu i nie zdaje się, by krótki ich pobyt we wsi zwrócił 
na siebie uwagę pątników. Gdyby ksiądz Raymond za-
chował był w późniejszym czasie taką dyskrecję, jak świę-
ty Proboszcz, można przypuszczać, iż to, co nazwano in-
cydentem z la Salette nigdy by nie istniało. 

Z rana, 26 września, ksiądz Raymond nie tylko zau-
ważył, iż ksiądz Vianney odmawiał poświęcenia medali-
ków Najświętszej Panny z la Salette, lecz nadto znalazł na 
komodzie w zakrystii kopertę, na której Proboszcz z Ars 
wypisał adres biskupa de Bruillard. - Co to jest? - zapytał 
zwykłym swoim tonem ks. wikary. - Napisałem list do 
biskupa Grenobli - odrzekł Święty - i chciałem, aby mu go 
Maksymin wręczył, chłopiec jednak mi odmówił. - I dodał 
z pewną goryczą: - Byłem niezadowolony z niego, a on 
niezadowolony był ze mnie... 



serce ewangelii 10 

Od tej chwili - pisze ksiądz Raymond - wszelkie pró-
by zdobycia jakichkolwiek szczegółów o rozmowie Ks. 
Vianney'a z Maksyminem Giraud okazały się daremne. Na 
próżno przybywali do Ars, po wyjaśnienie sprawy, ksiądz 
proboszcz z Voiron, ksiądz Gerin, proboszcz kościoła ka-
tedralnego w Grenobli, kapłan wielce czcigodny i pozosta-
jący w zażyłych stosunkach ze sługą Bożym. Dopiero gdy 
przybyli: ksiądz Roussełot, wikariusz generalny, oraz 
ksiądz proboszcz z Corps, przysłani przez biskupa z Gre-
nobli i przywieźli z sobą pismo Maksymina, którym tenże 
upoważniał księdza Vianney'a do mówienia otwarcie o 
wszystkim, co mu zostało powierzone, zgodził się sam dać 
wyjaśnienie dotyczące incydentu z la Salette. 

Wszystko zaś, co powiedział wówczas, streszcza się 
w następujących słowach: Jeśli to, co mówił mi ten chło-
piec, jest prawdą, w takim razie nie widział on Matki Bo-
skiej. Proboszcz z Ars, któremu nie we wszystkich oko-
licznościach towarzyszył dar intuicji, miał wrażenie, iż 
chłopiec odwołał dawne swe opowiadania o objawieniu 
się Matki Bożej. Niepokój i wątpliwości ogarnęły mu du-
szę... Cierpiał nad tym przez łat osiem - była to próba po-
dwójna: wątpił, a tłumowi pątników nie było tajemnym, iż 
wątpił. Wywołało to wielkie poruszenie; fakty przedsta-
wiane były przesadnie i opacznie, jak to zawsze zdarza się 
w podobnych okolicznościach. Wrogowie la Salette nadu-
żyli imienia i powagi księdza Proboszcza z Ars. Nawet 
dusze głęboko pobożne były zaniepokojone myślą, że 
ksiądz Vianney nie wierzył w Objawienie saletańskie. 
Ksiądz Raymond, znalazłszy się u zakonnic w Pont d'Ain, 
przez zbytek gorliwości nakazał usunąć z ich domu obraz 
przedstawiający objawienie w la Salette. A gdy Siostry 
wyraziły z tego powodu swe zdziwienie, rzekł: Ksiądz 
Proboszcz z Ars widział się z Maksyminem i od tej pory 
nie wierzy już w la Salette. 

Niedyskrecja księdza Raymond'a sprawiła świętemu 
Proboszczowi przykrość, bo sprawa nabrała rozgłosu. 
Proboszcz z Ars, do którego zwracali się po radę nawet 
biskupi, nie mógł być całkowicie nieświadom moralnej 
powagi i wpływu, jaki wywierał w świecie dusz. – A jeśli 
rzeczywiście, jak twierdzili niektórzy, było w tym wszyst-
kim nieporozumienie? - myślał. Mam wyrzuty sumienia - 
zwierzał się dawnym kierowniczkom domu Opatrzności - 
obawiam się, czym nie uczynił czegoś przeciw Matce Bo-
skiej. Chciałbym, aby mię Bóg co do tego oświecił. Będę 
się bardzo modlił. Jeśli rzecz jest prawdziwa, wówczas 
zacznę o tym cudzie mówić; jeśli nieprawdziwa - będzie z 
tym koniec. 

Gdy we wrześniu 1851 roku ukazał się list pasterski 
biskupa de Bruillard, wzmógł się jeszcze niepokój Pro-
boszcza z Ars. Dostojnik kościelny, do którego należała la 
Salette i na którym ciążył obowiązek wyprowadzenia osta-
tecznego wniosku, orzekł, iż dwoje pastuszków nie było w 
błędzie i nie omyliło się!... Ksiądz Vianney pragnął z serca 
poddać się bez zastrzeżeń temu wyrokowi... Niestety! W 
pamięci tkwiły mu uporczywie niektóre słowa Maksymi-
na. Nie przeczył tedy, lecz pierwotnej wiary już w sobie 
odnaleźć nie mógł...  

Gdy teraz zapytywano go o zdanie w sprawie Obja-
wienia, było to dla niego wprost udręką. Toteż postanowi! 
odpowiadać w sposób wymijający; chybaby dostojeństwo 
interlokutora zmuszało go do całkowitego wypowiedzenia 
swej myśli. W innych razach, pozostawiając każdego w 
jego wierze, przemilczał własne wrażenia. Pierwszy wika-

riusz kościoła świętego Sulpicjusza w Paryżu chciał do-
wiedzieć się, jakie było zdanie proboszcza z Ars co do la 
Salette. Ksiądz Vianney odrzekł mu tylko, iż należy bar-
dzo kochać Matkę Boską. Trzy razy wikariusz stawiał to 
samo pytanie i trzy razy Proboszcz z Ars dał mu takąż 
odpowiedź. 

Wreszcie minął czas zwątpienia i próby. W paź-
dzierniku 1858 roku - to jest na dziesięć miesięcy przed 
śmiercią - powrócił ksiądz Vianney do pierwotnego zda-
nia, jakie miał o la Salette. Przez usta księdza Toccanier 
opowiada sam Proboszcz z Ars dzieje tej przemiany: Od 
dwóch tygodni mniej więcej doznawałem wielkiego we-
wnętrznego niepokoju, i dusza moja znajdowała się w ta-
kim smutnym stanie bezsiły, jakby ją kto wlókł po piasku 
Obudziłem wtedy w sobie akt wiary w Objawienie się 
Matki Boskiej i natychmiast znów zapanował spokój w mej 
duszy... Zapragnąłem wówczas spotkać się z którym z księ-
ży z Grenobli, aby mu się zwierzyć z tego, co we mnie za-
szło. Nazajutrz przybył stamtąd wybitny kapłan. Wszedł do 
zakrystii i zapytał mię, co należy sądzić o la Salette. Od-
powiedziałem mu: Można w to wierzyć. Brakowało mi - 
ciągnął dalej Proboszcz - sumy potrzebnej do uzupełnienia 
fundacji misyjnej. Pomodliłem się do Najświętszej Panny z 
la Salette, aby mi tej sumy udzieliła. I znalazłem całą su-
mę, jaka mi była potrzebna. Uważam to wydarzenie za 
cudowne. 

Zachowując wielką ostrożność w dyskusjach, jakie 
jeszcze powstać mogły, począł ksiądz Vianney odtąd 
sprzyjać pielgrzymkom do la Salette. Penitentów, którzy 
wyrażali życzenie odbycia pielgrzymki na świętą Górę, 
zachęcał do niej. Zaczął znów poświęcać i rozdawać me-
daliki i obrazki przedstawiające Najświętszą Pannę pła-
czącą. Nie wiadomo tylko, czy mówił o Niej na naukach 
katechizmowych. Zresztą w tym ostatnim okresie jego 
życia trudno było usłyszeć Proboszcza z Ars i nauki jego 
były raczej hymnem na cześć miłości Bożej i rzeczywistej 
obecności Jezusa Chrystusa w Przenajświętszym Sakra-
mencie. 

Wszakże, gdy nadarzała się sposobność, nie omiesz-
kiwał przemawiać na korzyść objawienia się Matki Bo-
skiej. Byłem na zebraniu, na które przyszedł też ksiądz 
Proboszcz z Ars - opowiadał w roku 1876 kanonik Oron-
cjusz Seignemartin, proboszcz kościoła katedralnego w 
Belley, dawniejszy proboszcz z Saint Trivier sur Moi-
gnans. - Rozmowa przeszła na temat la Salette. Zapytałem 
księdza Vianney'a, co sądzi o Objawieniu się Matki Bo-
skiej. Odrzekł mi, przybierając wyraz twarzy pełen powa-
gi: Wierzę w nie silnie. 

Pod koniec roku 1858 - zeznaje Magdalena Scipiot - 
mając chorą matkę, prosiłam Księdza Proboszcza, by mi 
pozwolił ofiarować ją do Najświętszej Panny z la Salette. 
Odpowiedział mi, że należy raczej ofiarować ją do Naj-
świętszej Panny z Fouruiere. - Zresztą co do la Salette - 
dodał - możesz w nią wierzyć; bo i ja wierzę w nią całym 
sercem. 

(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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Misja Miłości – temat forma-
cyjny END w roku 2017/2018 

Misją małżonków tworzących 
Equipes Notre-Dame jest dawanie 
świadectwa o miłości małżeńskiej i 
wzajemnej pomocy braterskiej. W 
Karcie ruchu END czytamy „Equipes 
Notre-Dame wierzą, że niedowiarków 
zdobędzie się dla Chrystusa, gdy ujrzą 
oni małżeństwa chrześcijańskie ko-
chające się prawdziwie i pomagające 
sobie wzajemnie w poszukiwaniu 
Boga oraz służeniu swym braciom. W 
ten sposób, miłość braterska wykra-
czająca ponad wzajemną pomoc staje 
się świadectwem”. 

A jak nasza misja się zaczyna?. 
Zapewne od stawania się obrazem 
miłości Boga.  

Matka Boża powiedziała do 
Mirjany Dragicevic 18 marca 1997 
roku w Medziugorje „Jako Matka 
proszę was, nie idźcie drogą, którą 
poszliście. To jest droga bez miłości 
do bliźniego i do mojego Syna. Na tej 
drodze znajdziecie jedynie zatwar-
działość i pustkę serca, a nie pokój, o 
który wszyscy błagacie. Prawdziwy 
pokój będzie miał jedynie ten, kto w 
swoim bliźnim widzi i kocha mojego 
syna. U kogo w sercu króluje jedynie 
mój syn, wie, czym jest pokój i spo-
kój”. 

By stać się człowiekiem, w któ-
rego sercu króluje Jezus, małżeń-
stwem, w którego sercu króluje Jezus, 
to musimy prowadzić życie w łasce 
uświęcającej, codziennie dokonywać 
świadomego wyboru Pana Jezusa jako 

swego Pana i Zbawiciela. To działanie 
rozumu i woli w kierunku dobra.  

Małżeńskie przymierze, przez 
które tworzymy wspólnotę całego 
życia, skierowane jest ze swej natury 
do naszego dobra oraz zrodzenia i 
wychowania potomstwa. Dla nas, 
ludzi ochrzczonych Chrystus podnosi 
to przymierze do godności sakramen-
tu, czyli źródła łaski (życzliwej po-
mocy), by tak się działo. Budowanie 
jedności małżeńskiej na wzór jedności 
Osób Boskich jest celem małżeństwa, 
jego dobrostanem i zabiera nam duże 
pokłady energii, wymaga naszej nieu-
stającej uwagi i dyscypliny. Więc 
kiedy mamy tę misję realizować? Nie 
jesteśmy doskonali, a nawet niewy-
starczająco dobrzy dla siebie. To jak 
ta misja ma wyglądać w naszym ży-
ciu? Refleksja na ten temat to mnożą-
ce się pytania. Diabeł kusi – jeszcze 
nie jesteście gotowi, nie macie co 
ofiarować, więc poczekajcie, nie rób-
cie nic; są lepsi po co się wychylacie, 
wyśmieją nas i.t.p. Ta myśl często 
towarzyszy małżonkom. A jednak 
odpowiedzialni za Ruch nieustannie 
przypominają o naszej misji – zadaniu 
do spełnienia wobec innych małżon-
ków i ludzi. Nie każde nasze działanie 
kończy się spektakularnym sukcesem, 
ale czy o ten sukces chodzi. Mamy 
siać, dawać świadectwo wiary, mówić 
i pokazywać piękno miłości małżeń-
skiej – to nasza misja. Pismo Święte 
daje możliwość poznania Boga, mo-
dlitwa buduje relację z Bogiem, dia-
log z małżonkiem przyczynia się do 
budowania naszej jedności małżeń-
skiej, a reguła życia to troska o moją 
postawę w relacji z drugim. Wreszcie 

rekolekcje – czas refleksji nad moją 
postawą w życiu. 

Ruch, który nas zaprosił do za-
angażowania się na drodze naszej 
świętości, nieustannie podsuwa korek-
ty na tej drodze. Obecnie prosi o 
większe bezinteresowne zaangażowa-
nie się na rzecz bliźniego – do bycia 
kreatywnym w tej dziedzinie. Musimy 
mieć świadomość, że nasza misja 
dzieje się nieustannie i samoistnie. 
Drugi człowiek obok mnie patrzy na 
moje zachowanie, moje wybory, dzia-
łanie, budowę relacji w miejscu mojej 
obecności. Bliźni ma doświadczać 
mojej pomocy, życzliwości i wielora-
kiego wsparcia. Moja okazywana 
miłość to akt rozum i woli, a odpo-
wiedzialni za Ruch zwracają uwagę, 
byśmy bardziej uruchamiali wolę. 

Bernadeta i Piotr Dylowie 

      
P.S. Z nastaniem nowego 

roku formacji rozpoczynają się 
nowe pilotaże - nowe małżeń-
stwa rozpoczynają swoją przy-
godę poszukiwania Jezusa po-
przez pedagogikę i mistykę ru-
chu duchowości małżeńskiej 
END. Może i wy czytelnicy Serca 
Ewangelii będąc małżonkami 
sakramentalnymi  poczuliście w 
sercu pragniecie wejścia na 
drogę nieustającego rozwoju 
waszej miłości małżeńskiej. 
Jeżeli tak jest to znajdziecie nas 
na stronie  www.end.org.pl  albo 
pod nr 509 178 015  - para od-
powiedzialna za sektor śląski 
END. 

Equipes Notre - Dame  - 
ruch duchowości małżeńskiej 

"Adwent zmniejsza nasze zaangażowanie w szaleństwo świata posuwającego się szybko naprzód. Przyhamowuje 
nas. Skłania nas do myślenia. Każe nam spoglądać poza dzień dzisiejszy na "wielkie jutro" życia. Bez Adwentu, 
zagrzewani jedynie wyścigiem donikąd, który wyczerpuje świat wokół nas, moglibyśmy tak gorączkowo podej-
mować próby cieszenia się i sterowania tym życiem, że nie rozwinęlibyśmy w sobie upodobania do ducha, który 
nie umiera i nie przecieka nam przez palce jak topniejący śnieg.” 
                           s. Joan Chittister 

„…Dlatego Adwent jest synonimem nadziei: nie daremnym oczekiwaniem na jakiegoś bezosobowego boga, lecz 
konkretną i niezawodną ufnością w powrót Tego, który już raz do nas przyszedł, „Oblubieńca”, który swoją 
krwią przypieczętował zawarte z ludzkością wieczne przymierze. Jest to nadzieja, która pobudza do czujności, 
cnoty wyróżniającej ten szczególny okres liturgiczny. Do czujności w modlitwie, ożywianej pełnym miłości ocze-
kiwaniem; czujności wyrażającej się w dynamice konkretnej miłości, której towarzyszy świadomość, że Królestwo 
Boże przybliża się tam, gdzie ludzie uczą się żyć jak bracia.” 
                                                                                                                               św. Jan Paweł II 



serce ewangelii 12 

ZAWODY MINISTRANCKIE 

Króluj nam Chryste! Zdam wam 
relację z ostatnich eliminacji do Ogól-
nopolskich Rozgrywek Ministrantów 
w Piłce Nożnej, które tradycyjnie 
odbyły się w Świerklanach. Rozpo-
częły się od wspólnej modlitwy, która 
podbudowała nas do przyjacielskiej 
rywalizacji i zdeterminowała do wy-
granej. Następnie rozpoczęły się 
pierwsze mecze, które mocno wcią-
gnęły nas i zagotowały do dopingu 
bardziej sympatyzowanej drużynie. 
Naszą parafię reprezentował zespół 
uczniów szkoły podstawowej i gim-
nazjum. Do starszego zespołu należe-
li: Daniel Zieleźny, Roman Liszka, 
Jakub Szymura, Aleksander Adam-
czyk, Filip Frelich i Julian Dorna. 
Skład młodszych ministrantów to: 
Kacper Szymura, Kacper Ciupka, 
Antonii Juraszka, Adam Zemła, Jakub 
Wabnica, Filip Żyrka, Damian Gąsior, 
Miron Liszka i Michał Marek.  

Nasi lektorzy zdobyli drugie 
miejsce przegrywając w finale 1:0 z 
ministrantami parafii św. Anny, po 
decydującym golu w ostatnich sekun-
dach meczu. Przegrana była bardzo 
bolesna, ponieważ rozgrywany przez 
nas mecz był bardzo wyrównany. Po 
ostatnim meczu uczniów szkoły pod-
stawowej zapomnieliśmy o naszej 
porażce i celebrowaliśmy zwycięstwo 
i awans.  

Młodsi ministranci wygrali bo-
wiem swoje wszystkie mecze i awan-
sowali do kolejnej fazy rozgrywek. 
Życzymy im sukcesów w kolejnych 

meczach. Jesteśmy 
bardzo dumni! Uhono-
rowani zostaliśmy 
pucharem, dyplomami 
i nowymi piłkami, 
które wkrótce będą 
mogły być przez nas 
użyte na sali gimna-
stycznej.  

Musimy już ćwi-
czyć przed następnymi 
zawodami! 

TARSYCJUSZ 

W trzecią sobotę listopada 
wspólnota ministrantów obchodziła 
swoje patronalne święto. Dla każdego 
ministranta jest to dzień niezwykły i 
szczególny. Świętowanie rozpoczęli-
śmy Eucharystią, podczas której przy-
jęliśmy 6-ciu nowych kandydatów, 
czterech chłopców zostało przyjętych 
do wspólnoty oraz dziewięciu 
uczniów klas siódmych po odpowied-
nim przygotowaniu przyjęło albę – 
strój starszego ministranta. Następnie 
udaliśmy się do pobliskiej Szkoły 
Podstawowej. Rozpoczęliśmy niety-
powo, ponieważ wystąpił finalista 
programu „Mam Talent” – Tomasz 
Kabis. Przedstawił nam wspaniały 
pokaz iluzji oraz dał świadectwo swo-
jego życia ministranckiego.  

Następnym punktem tego wie-
czoru było rozdanie nagród. Roz-
strzygnęliśmy klasyfikację ogólną, 
którą wygrał Szymon Piontek. Pod-
sumowaliśmy również obecność na 
nabożeństwach różańcowych tu z 
kolei mieliśmy dwa pierwsze miejsca, 

które zajęli: Dominik Macionczyk 
oraz Karol Sokołowski. W tym roku 
trzech ministrantów świętowało 10-
lecie służby przy boguszowickim 
ołtarzu, a trzech 5-lecie . Wzorem lat 
ubiegłych zaprezentowane zostało 
nowe tablo Służby Liturgicznej. Mini-
stranci otrzymali też kalendarze, na 
których zostały umieszczone zdjęcia z 
ubiegłego roku formacyjnego. Na 
koniec odbyła się premiera filmiku pt. 
„Służba ministrancka. Oczekiwania a 
rzeczywistość”. Został on nakręcony 
przez starszych ministrantów i spotkał 
się z pozytywnym odbiorem. 

Dziękujemy wszystkim, którzy 
zaangażowali się w to wspaniałe świę-
to. Słowa podziękowania należą się 
księdzu Proboszczowi, księdzu Toma-
szowi i Karolowi, animatorom, rodzi-
com i wszystkim ministrantom!  

Do zobaczenia za rok! Króluj 
nam Chryste! 

 

W dniu 8 listopada 2017 r. po zakończeniu 
Mszy św. Została uroczyście poświęcona Ka-
pliczka  Matki Bożej Pielgrzymującej i przeka-
zana kolejnemu kręgowi. Kapliczka ta będzie 
nawiedzała osoby z kręgu raz w miesiącu na 
trzy dni. W chwili obecnej w naszej parafii jest 
utworzonych 6 kręgów MTA. 

W związku z tym wydarzeniem chciałbym przybliżyć   
historie i powstanie kręgów Matki Bożej Pielgrzymującej. 

 

 Znany na całym świecie obraz Matki Bożej słynący 
łaskami został namalowany przez włoskiego malarza Luigi 
Crosio (1835 – 1915). Namalował go w 1898 roku pod tytu-
łem „Refugium peccatorum” (Ucieczka grzeszników). 
19 kwietnia 1915 roku kopia obrazu została umieszczona 
w ołtarzu Prasanktuarium Ruchu Szensztackiego i przejęła 
tytuł „Mater Ter Admirabilis”, MTA, - Matka Boża Trzy-
kroć Przedziwna, pod którym jest czczona. 

Apostolat Pielgrzymującej Matki Bożej jest jedną z 
wielu apostolskich inicjatyw Międzynarodowego Ruchu 
Szensztackiego który powstał 18 października 1914 roku w 
Schonstatt Koło Koblencji (Niemcy). 

Kącik ministrancki 

 
Nowi ministranci włączeni do wspólnoty 

Apostolat Pielgrzymującej Matki Bożej z Szensztatu 
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Apostolat Pielgrzymującej Matki 
Bożej możemy spotkać w 95 krajach 
świata. Kapliczka Matki Bożej dociera w 
każdym miesiącu do 9 milionów rodzin. 
W Europie istnieje około 15 000 kręgów. 
W Polsce inicjatywa obejmuje rodziny i 
pojedyncze osoby w ok. 1 600 kręgach. 
W Archidiecezji Katowickiej jest najwię-
cej kręgów, aż 270 rozsianych po 52 
parafiach. 

Inicjatywa odwiedzania rodzin 
przez Matkę Bożą powstała w 1950 roku 
w Brazylii. Rozpoczął ją Sługa Boży Jan 
Pozzobon, ojciec rodziny, który w swoim 
życiu przebył z kapliczką 140 000 km. 
Zapalony spotkaniem z Ojcem Józefem 
Kentenichem założycielem Ruchu 
Szensztackiego, starał się głosić cześć 
Maryi, zachęcając rodziny do modlitwy 
różańcowej. Pragnął, aby łaski płynące z Sanktuarium  
Trzykroć Przedziwnej Matki i Zwycięskiej Królowej z 
Szensztatu dosięgły wiele rodzin w Brazylii jak i na świecie. 

Podobnie jak ponad dwa tysiące lat temu 
tak i dzisiaj Maryja jest nieustanie w drodze 
aby nieść Jezusa do domów i miejsc pracy. 
Ona pragnie, by Chrystus był z nami 
w pielgrzymiej drodze życia, na drodze wiary. 
O tym przypomina nam Apostolat Pielgrzy-
mującej Matki Bożej. 

Św. Jan Paweł II w Częstochowie w 
dniu 4.06.1979 roku powiedział o Matce Bo-
żej te słowa: „Matka bowiem nie tylko oczeku-
je na swoje dzieci we własnym domu, ale idzie 
za nimi wszędzie, gdzie one zakładają swoje 
domy. Wszędzie tam gdzie żyją, gdzie pracują 
gdzie tworzą swoje rodziny, gdzie bywają 
przykute do łoża – a nawet tam, gdzie schodzą 
na manowce, gdzie zapominają o Bogu, gdzie 
sumienia mają obciążone grzechem.” 

Osoby które chciałyby przyjmować 
Matkę Bożą Pielgrzymującą raz w miesiącu  i utworzyć 
nowy krąg prosimy o kontakt z panią W. Piecha nr tel. 
784968932. 

                                                     G. Piecha 

Minął październik, mie-
siąc szczególnie poświęcony 
Różańcowi. W miesiącu tym 
waga i znaczenie Różańca 
zostały w sposób wyjątkowy 
podkreślone, przez codzien-
ne wspólne jego odmawianie. 
W dniu 7 października Róża-
niec był odmawiany w szcze-
gólny sposób.  

W dniu tym p. Maciej Bodasiń-
ski z Fundacji Solo Dios Basta zorga-
nizował wielkie wspólne odmawianie 
Różańca – Różaniec do Granic. W 
dniu tym Polska została wzdłuż całej 
granicy opasana wiernymi, którzy 
przez dwie godziny odmawiali Róża-
niec – wszystkie cztery części. Modli-
twa została poprzedzona Mszą świętą 
i adoracją przed Najświętszym Sa-
kramentem. Celem postawionym 
przez organizatorów była modlitwa za 
Polskę i świat, a w szczególności dwie 
intencje: pierwsza to modlitwa o po-
kój  na świecie (aby nie było wojen) 
oraz o pokój ducha (pokój wewnętrz-
ny człowieka), druga  intencja, to 
modlitwa o nawrócenie Polski i Euro-
py do Chrystusa. Wzdłuż liczącej 
3 511 km granicy zostało ustanowio-
nych 319 tzw. kościołów stacyjnych 
(w 22 diecezjach), które bezpośrednio 
organizowały modlitwę. Do modlitwy 
włączyli się wierni w 43 kościołach 

polonijnych na całym świecie. Liczba 
modlących przekroczyła milion 
uczestników. Uczestniczyliśmy w 
Różańcu do Granic w Branicach 
(gmina wiejska w pow. Głubczyc-
kim). Kościołem stacyjnym był ko-
ściół Wniebowzięcia NMP, a sama 
modlitwa różańcowa odbyła się na 
polsko – czeskim przejściu granicz-
nym nad rzeką Opawą. Czy na tym 
należy zakończyć? Nie. Trwajmy 
wszyscy na czuwaniu w modlitwie. 
Niech każdy z nas modli się na Ró-
żańcu, regularnie i wytrwale, tak, 
jak prosiła o to Matka Boża 140 lat 
temu w Gietrzwałdzie i 40 lat póź-
niej w Fatimie. 

 
Stanisław - Andrzej 

Różaniec. 7 października 1571 r. w 
bitwie pod Lepanto starły się dwie 
armie morskie Liga Święta zorgani-
zowana przez papieża Piusa V (1566 
– 1572) i Turcja. Armie walczyły,  
a wierni wezwani przez papieża padli 
na kolana z Różańcami w rękach. Na 
pamiątkę zwycięstwa, papież ustano-
wił na 7 października wspomnienie 
Matki Bożej Zwycięskiej, a dwa lata 
później papież Grzegorz XIII (1572 – 
1585) na pierwszą niedzielę paździer-
nika wyznaczył w miejsce wspomnie-
nia, Święto Matki Bożej Różańcowej, 
a następnie papież Klemens XI (1700 

��������������� 

 – 1721) rozszerzył święto na cały 
Kościół. W XX w. papież Pius X (1903 
– 1914) przeniósł święto na 7 paź-
dziernika. Papież Leon XIII (1878 – 
1903) polecił by przez cały paździer-
nik codziennie odmawiano Różaniec. 

Branice. Miejscowość jest związana z 
wybitną postacią jaka był bp. Józef 
Marcin Nathan (1867 – 1947). Jako 
ksiądz przybył do Branic w 1892 r. 
Oprócz pracy duszpasterskiej rozpo-
czął i ukończył budowę olbrzymiego 
kompleksu szpitalnego dla psychicznie 
i nerwowo chorych (2 000 chorych). 
Szpital istniał do 1949 r. Obecnie po 
odbudowie, szpital nadal pełni swoją 
pierwotną funkcję. Dnia 6 czerwca 
1943 r. w kościele św. Rodziny w 
Branicach, ks. J.M. Nathan został 
konsekrowany na biskupa pomocni-
czego Archidiecezji Ołomunieckiej  
(nie przestał zajmować się organiza-
cją i kierowaniem szpitalem) . W dra-
matycznych okolicznościach powojen-
nych (1946 r.) został przez władze 
komunistyczne wysiedlony do Czecho-
słowacji. Zmarł 30 stycznia 1947 i 
został pochowany na cmentarzu miej-
skim w Opawie. Całe jego życie od-
zwierciedla jego zawołanie biskupie 
Caritas Christi urget nos – Miłość 
Chrystusa przynagla nas. 

 
 

 

Różaniec do Granic 
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09. 12. 2017 r. – sobota – godz. 10.00 
1. Boguszowicka nieparzyste od końca do 81 
2. Boguszowicka nieparzyste 41 a - 79  
3. Boguszowicka nieparzyste 25 b – 39 l29.  

10. 12. 2017 r. – niedziela – godz. 14.00 
1. Gotartowicka nieparzyste od końca  
2. Gotartowicka nieparzyste od początku 

11. 12. 2017 r. – poniedziałek – godz.15.00 
1. Armii Ludowej 29 a, 29 b,31 a, 31 b 
2. Armii Ludowej domki od początku 
3. Armii Ludowej domki od końca 

12.12.2017 r. – wtorek – godz.15.00 
1. Sztolniowa 40 a, 40 b, 40 c, 40 d 

13. 12. 2017 r. – środa – godz.15.00 
1. Sztolniowa 42 a, 42 b, 46 a, 46 b  
2. Sztolniowa 48a, 48 b, 50 a, 50 b  

14. 12. 2017 r. – czwartek – godz. 15.00 
1. Armii Ludowej 23a, 23b, 23c, 23d, 23e, 23f 
2. Armii Ludowej 37a, 37b, 37c, 37d 

15. 12. 2017 r. – piątek – godz. 15.00 
1. Baczyńskiego od końca 

16. 12. 2017 r. – sobota – godz. 10.00 
1. Boguszowicka parzyste od Ligoty oraz Łukasiewicza i 

Brzeziny Miejskie 
2. Boguszowicka od pani Tymich (128) do spotkania w 

kierunku Raszowca 

17. 12. 2017 r. – niedziela – godz. 14.00 
1. Braci Nalazków nieparzyste od początku 
2. Braci Nalazków nieparzyste od końca 

18. 12. 2017 r. – poniedziałek – godz. 15.00 
1. Kolberga od początku 
2. Kolberga od końca 

19. 12. 2017 r. – wtorek – godz. 15.00 
1. Boguszowicka parz. od cmentarza do Pani Tymich 

20. 12. 2017 r. – środa – godz. 15.00 
1. Dunikowskiego parz. od końca  
2. Dunikowskiego niep. od końca 

 

Kolęda poświąteczna 2017 

27. 12. 2017 r. – środa – godz. 10.00 
1. Jesienna od początku 
2. Jesienna od końca 

28. 12. 2017 r. – czwartek – godz. 10.00 
1. Buchalików nieparzyste od końca  
2. Buchalików nieparzyste od początku 

29. 12. 2017 r. – piątek – godz. 10.00 
1. Szybowcowa od końca  
2. Szybowcowa od 48 (od mostu w kierunku Gotartowic)  
3. Szybowcowa od początku 

30. 12. 2017 r. – sobota – godz. 10.00 
1. Jutrzenki od końca  

2. Jutrzenki od początku  
3. Jutrzenki od 68k do początku 

Po  Nowym Roku 

02. 01. 2018 r. – wtorek – godz. 15.00 
1. Spokojna od początku 
2. Bagnista od początku i Niska 

03. 01. 2018 r. – środa – godz. 15.00 
1. Jaśminowa od początku 
2. Ziołowa od początku 

04. 01. 2018 r. – czwartek – godz. 15.00 
1. Urocza od końca 
2. Węglowa 1a, 1b, 2a, 2b, 4a, 4b 

05. 01. 2018 r. – piątek – godz. 15.00 
1. Zgodna od końca 

06. 01. 2018 r. - sobota Trzech Króli - godz.14.00 
1. Rajska parz. od początku 
2. Rajska parz. od końca 

07. 01. 2018 r. – niedziela – godz. 14.00 
1. Rajska nieparzyste od końca  
2. Rajska nieparzyste od początku  

08. 01. 2018 r. – poniedziałek – godz. 15.00 (długie) 
1. Nowomiejska nieparzyste od początku  
2. Nowomiejska parzyste od końca  

09. 01. 2018 r. – wtorek – godz. 15.00 
1. Buchalików parzyste od początku 

10. 01. 2018 r. – środa – godz. 15.00 
1. Grabowa od końca 
2. Przejazdowa od końca 

11.01.2018 r. – czwartek – godz.15.00 
1. Spacerowa od końca 
2. Spacerowa od początku 

12. 01. 2018 r. – piątek – od godz. 15.00 
1. Pochyła od końca 
2. Pochyła od początku 

13. 01. 2018 r. – sobota – od godz. 10.00 
1. Gronowa nieparzyste od końca  
2. Gronowa nieparzyste od początku 

14.01.2018 r. – niedziela - godz.14.00 
1. Braci Nalazków parzyste od końca  
2. Gronowa parzyste od końca 

15. 01. 2018 r. – poniedziałek – od godz. 15.00 
1. Cedrowa i Cyprysowa od początku 
2. Krzywoń i Szeptyckiego od początku 

16. 01. 2018 r. – wtorek – od godz. 15.00 
1. Samotna od końca 

17.01.2018 r. – środa – godz.15.00 
1. Jasna od początku 
2. Jemiołowa od końca 

18. 01. 2018 r. – czwartek – urodziny ks.Tomasza 

ODWIEDZINY DUSZPASTERSKIE 2015/2016 ODWIEDZINY DUSZPASTERSKIE 2017/2018 
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19.01.2018 r. – piątek – godz.15.00 
1. Żorska parzyste od Rybnika  
2. Żorska nieparzyste od Żor 

20. 01. 2018 r. – sobota – od godz. 10.00 
1. Małachowskiego nieparzyste od końca  
2. Małachowskiego nieparzyste od początku 

21. 01. 2018 r. – niedziela – od godz. 14.00 
1. Małachowskiego parzyste od torów  
2. Małachowskiego parzyste od początku 

22.01.2018 r – poniedziałek – godz. 15.00 
1. Ziemska od końca 
2. Ziemska od początku 

23. 01. 2018 r. – wtorek – od godz. 15.00 
1. Strażacka nieparzyste od początku  

2. Sołtystwo od końca  

24.01.2018 r. – środa – godz.15.00 
1. Strażacka parzyste od końca  
2. Wawrzyńca i Strażacka parzyste od początku 

25.01. 2018 r. – czwartek – godz.15.00 
1. Mokra od początku  
2. Kruczkowskiego od końca 

26. 01. 2018 r. – piątek – od godz. 15.00 
1. Zapłocie nieparzyste od początku  
2. Zapłocie parzyste od końca 

27. 01. 2018 r. – sobota – godz. 10.00 
Kolęda dodatkowa 
 

PLEBISCYT – SUKCES CZY PORAŻKA 

Jest grono badaczy historii Górnego Śląska, dla któ-
rych trzy Powstania Śląskie nie były zrywem niepodległo-
ściowym, a wojną domową. Ci którzy stawiają taką  tezę, 
związani są  w zasadzie z obozem popierającym  obecne, 
 separatystyczne dążenia  związane z  szeroko pojętą auto-
nomią dla Górnego Śląska. Takie stawianie sprawy kwe-
stionuje narodowowyzwoleńczą motywację Górnoślązaków 
co  do przynależności Górnego Śląska do Polski. Teza ta jest 
 jednak  wysoce wątpliwa z kilku powodów. 

W okresie czasu który opisuję, na Górnym Śląsku do-
chodziło do  konfliktów pomiędzy władzą, a społeczeń-
stwem. Zawsze miały one jednak charakter społeczny. Ni-
gdy nie były to konflikty narodowościowe. Nie było więc 
przesłanek, by uznać pierwsze dwa powstania  za  akty woj-
ny domowej. Należy też dodać, że oba powstania miały 
charakter spontaniczny i trwały zbyt krótko, by teza o woj-
nie domowej była uprawniona. 

 Nie da się po prostu wygasić wojny domowej w ciągu 
tygodnia lub dwóch.  Wreszcie w tych zrywach, czy też 
buntach,  nie brała udziału ludność, którą można by podzie-
lić jako „dwie strony barykady”, gdyż takiej barykady po 
prostu nie było. Była za to akcja germanizacyjna prowadzo-
na przez organy szeroko rozumianego państwa niemieckie-
go, nie mająca nic wspólnego z relacjami wzajemnymi 
mieszkańców.   

20 marca 1921 roku przeprowadzono plebiscyt. Ogól-
ne wyniki głosowania przyniosły zwycięstwo Niemiec, 
bowiem za pozostawieniem obszaru plebiscytowego w gra-
nicach Rzeszy opowiedziało się prawie 60 proc. ogółu gło-
sujących. Od początku jednak wiadomym było, że warunki 
głosowania były niekorzystne dla Polski, a najjaskrawszym 
tego przykładem było dopuszczenie do udziału w plebiscy-
cie tzw. „emigrantów”, którzy prawie w całości głosowali za 
Niemcami.  

Spośród stałych mieszkańców prawie 50 proc. opo-
wiedziało się za zjednoczeniem Górnego Śląska z Polską. 
Korfanty, pomimo porażki, analizując wyniki głosowania, 
zakreślił na ich podstawie linię polskich żądań rewindyka-
cyjnych, sięgających aż ku Odrze. W historiografii zwykło 
się określać zakres polskich aspiracji terytorialnych mianem 

tzw. linii Korfantego. Żądania były co prawda mocno na 
wyrost , ale Korfanty liczył na wsparcie polskiego rządu. To 
jednak okazało się mrzonką. Tym niemniej jak się okazało 
później, stanowiły dobry argument negocjacyjny, po zakoń-
czonym trzecim Powstaniu. 

O tę właśnie linię przyszło się bić w III Powstaniu Ślą-
skim, kiedy wiadomo było, że alianci nie zamierzają  przy-
znać Polsce jedynie niewielką część Górnego Śląska. Kor-
fanty utrzymywał stały kontakt z przychylnymi  interesom 
polskim Francuzami, stąd też na bieżąco znał stan sprawy 
górnośląskiej, mógł też określić optymalny termin podjęcia 
walki zbrojnej. Rząd Rzeczypospolitej wypowiadał się prze-
ciwko powstaniu, uważał natomiast, że w wypadku jeśli 
alianci nie uwzględnią w zadawalającym stopniu dążeń 
narodowowyzwoleńczych Górnoślązaków, wówczas Kor-
fanty ma prawo sięgnąć do takich środków, które wyrażały-
by protest mieszkańców obszaru plebiscytowego. Zdaniem 
rządu środkiem takim byłby strajk generalny proletariatu 
bądź też krótkotrwała demonstracja zbrojna. Dla Korfantego 
był to wielki zawód, z którym zetknął się po raz pierwszy ze 
strony państwa polskiego. Dążąc do zjednoczenia maksy-
malnej części obszaru Górnego Śląska z Polską, znalazł się 
między  młotem a kowadłem - nastroje społeczne jedno-
znacznie wskazywały na zdecydowaną wolę nieograniczo-
nej walki o realizację celu narodowowyzwoleńczego, rząd 
natomiast chciał ograniczenia do minimum walki zbrojnej, 
chociaż oczekiwał pozytywnych rezultatów. 

W nocy z 2 na 3 maja 1921 roku wybuchło III Po-
wstanie Śląskie. Korfanty stanął na jego czele jako dykta-
tor. Dzięki sprawnej organizacji, poświęceniu i entuzja-
zmowi, powstańcy w krótkim czasie zajęli obszar Górnego 
Śląska aż po linię Odry. Korfanty zaprezentował tę samą 
taktykę, co w czasie powstania wielkopolskiego - sukcesy 
powstańców chciał natychmiast zdyskontować w działa-
niach dyplomatycznych. 

Jednak w III Powstaniu Śląskim inna była również po-
zycja Niemiec. Zachęceni m.in. wypowiedzią premiera 
angielskiego Davida Loyd George'a do radykalnego zwal-
czania ruchu powstańczego, podjęli zdecydowaną kontro-
fensywę, która zaczęła przynosić im sukcesy. Powstańcy 
byli wyraźnie w odwrocie, a dalsze prowadzenie walk grozi-
ło klęską strony polskiej.  Korfanty dążył więc do zakoń-

Wojciech Korfanty – Polityk Pogranicza (4) 
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czenia walk tak militarnie, jak i dyplomatycznie. To spowo-
dowało, że na skutek buntu zorganizowanego przez Michała 
Grażyńskiego (wysłannik rządu polskiego) został odsunięty 
od dowodzenia i zatrzymany w areszcie domowym. Wkrót-
ce został uwolniony przez swoich zwolenników, a Grażyń-
skiego postawiono przed sądem polowym, skazując go na 
śmierć. Korfanty anulował jednak tę decyzję. Warto zapa-
miętać to zdarzenie, bo w przyszłości zdeterminuje ono  
jego dalsze losy. 

III Powstanie Śląskie trwało ponad 2 miesiące i zakoń-
czyło się 5 lipca 1921 roku   sukcesem,  biorąc pod uwagę 
ówczesne  realia. 

 Po latach Korfanty pisał z  rozżaleniem: „A gdy po 

plebiscycie groziła nam utrata obwodu przemysłowego, 

nikt inny tylko ja dałem hasło do wybuchu trzeciego po-

wstania w przededniu konferencji  Rady Ambasadorów w 

Londynie, gdzie miano przyznać nam tylko Pszczynę i część 

powiatu rybnickiego. Przeszkodziłem temu na czas przez 

wywołanie powstania. Bez dostatecznych środków pienięż-

nych, bez wystarczającej aprowizacji, mimo nacisku ze 

strony rządu polskiego, by powstanie natychmiast likwido-

wać, zdołałem je podtrzymać przez kilka miesięcy, a co nie 

mniej ważne, zdołałem utrzymać w ruchu wszystkie warsz-

taty pracy i mimo toczących się walk zapewnić ludności 

pracę i chleb. Gdy niedołężni wojskowi przywódcy powsta-

nia przegrali bitwę pod Górą św. Anny i linie powstania się 

załamywały, gdy dobrze zorganizowani Niemcy pod wodzą 

doświadczonych generałów tak na szeregi powstańców 

napierali, że w 48 godzinach mogli byli stanąć w Mysłowi-

cach, ja robotą dyplomatyczną wobec Komisji Międzyso-

juszniczej doprowadziłem do zawieszenia broni i rozejmu i 

uratowałem nie tylko powstańców, lecz całą sytuację. Fał-

szerze historii dziś śmią twierdzić, że przez to zaprzepaści-

łem Opole Odrę. Gdyby nie te moje zabiegi dyplomatyczne, 

to by dziś Katowice nie były polskimi".  

Korfanty wyartykułował  w cytowanej wypowiedzi  co 
prawda własne zasługi, ale jego sukces możliwy był tylko 
dzięki powszechności dążeń narodowowyzwoleńczych 
Górnoślązaków, w czym potwierdziła się zasada, że sukces 
polityka możliwy jest głównie wtedy, gdy formułowane 
przez niego hasła wyzwalają społeczną aktywność szerokich 
rzesz ludności. Na końcowy wynik III powstania składały 
się zarówno bohaterstwo i poświęcenie powstańców ślą-
skich, umiejętności dowódcze kadry oficerskiej, zdolności 
polityczne i charyzmat przywódcy w osobie Wojciecha 
Korfantego. To nie miało nic wspólnego z wojną domową, 
jaką chcą nam wmówić niektórzy historycy młodego poko-
lenia. 

Dla Wojciecha Korfantego udział w zjednoczeniu 
ziem zaboru pruskiego z Rzeczpospolitą równał się zdoby-
ciu trwałego kapitału politycznego i znacznej popularności 
wśród społeczeństwa, co sprawiło, że zaczął się on realnie 
liczyć jako jeden z głównych pretendentów do najważniej-
szych stanowisk w życiu państwowym. W gronie piłsudczy-
ków, rywalizujących o wpływy polityczne z ugrupowaniami 
endecko-chadeckimi, których „perłą w koronie”  był właśnie 
Korfanty, zrodziła się nawet w okresie III Powstania Ślą-
skiego myśl  o jego fizycznej likwidacji. 

c.d.n. 

Zbigniew Kula 

  

 

Wędrująca Radość! 

*** 
Niecierpliwie czekamy 

na przyjście oczekiwanej Radości. 
Bardzo długo szukała miejsca, 
w którym mogłaby zamieszkać. 

Zadajemy sobie pytanie: 
jak wygląda ta Radość 

co szuka mieszkania w naszych sercach? 
 Gdy do nich zapuka, ze zdziwienia, 

nie będziemy mogli wypowiedzieć słowa, 
gdy okaże się, że tą Radością 

jest Dzieciątko narodzone w żłobie, 
które wędruje po to, 

by prawdziwie narodzić się  
także w naszych sercach. 

Stefania Gierłowska 

18 stycznia swoje kolejne urodziny w na-
szej parafii będzie obchodził ks. Tomasz Sto-
larski. 

Z tej okazji składamy Mu  
serdeczne życzenia obfitych Bożych łask  

oraz samych radosnych chwil!  
Niech Duch Święty opromienia Swym światłem 

każdy dzień Jego kapłańskiej posługi,  
Jezus niech zawsze będzie Jego Przyjacielem,  

a Maryja – Matka kapłanów  
niech przygarnia Go do swego serca. 

 
Ks. Tomasz Stolarski urodził się 18 stycz-

nia 1980 r. w Wodzisławiu Śląskim. Święcenia 
kapłańskie przyjął w dniu 13.05.2006 r. Jest ma-
gistrem lic. teologii. Od 30 sierpnia 2015 r. jest 
wikariuszem naszej parafii. 
 

Msza św. urodzinowa w intencji Solenizanta 
sprawowana będzie w czwartek  

18 stycznia o godz. 17.oo.   
 

Urodziny ks. Tomasza 
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Po naszymu - 
*** 

Napisza też wiersz w naszej śląskiej gwarze, 
bo jo też jest chrzczono  na boguszowickiej farze. 

Przeca z tej Śląskiej Ziemi jo się też wywodza  
i do kościoła boguszowickigo chodza. 
Tu żech dorastała do szkoły chodziyła 
wydałach się za mąż i dzieci rodziła. 

Bardzo fajno jest ta nasza wieś 
co najpotrzebniejsze – to bliziutko jest. 

Blisko do kościoła i do sklepu też 
yno nie ma rozrywki – to jest wielki pech. 
Żeby nasz Przelijorz chóru nie założoł, 

to byś człowieku na kanapie siedząc - śmierci dożoł. 
A że jo do chóru z moim chłopym chodza 
i  Jorgusia Przeliorza momy za „wodza”, 

kery na muzyce dobrze się zno 
 i do prowadzynio chóru talent mo. 

Przez to my się nie nudzymy  
i chętnie z Hynusiym na próby chodzymy. 

W święto naszej patronki ubaw się robiymy, 
śpiewomy, tańczymy, kawusia pijemy. 

Żeby jeszcze Pan Bóg zdrowie Jorgusiowi doł, 
to z chóru „Cor Jesu” pociecha by mioł. 

Maria Ignacek (2007 r.) 

Jak co roku, tak i w tym, chór COR JESU, wziął 
udział w festiwalu chóralnym Dni Cecyliańskich 2017,  
w ramach którego, wykonaliśmy oprawę muzyczną liturgii 
Mszy św. w dniu 19 listopada, w parafii Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny w Rybnickiej Kuźni, gdzie zosta-
liśmy bardzo serdecznie przyjęci przez miejscowego Pro-
boszcza. Po Mszy św. ks. Proboszcz zachęcił parafian do 
wysłuchania kilku zaprezentowanych przez nas pieśni. Para-
fianie za nasz kilkunastominutowy występ podziękowali 
nam oklaskami. 

My ze swej strony dziękujemy serdecznie ks. Probosz-
czowi i parafianom, którzy z życzliwością, zechcieli nas 
wysłuchać. Serdeczne Bóg zapłać.  

Niezmiennie zapraszam do zasilenia naszych szeregów. 
 

Szczęść Boże  
Stanisław Przeliorz 

 

 
 
 
 
 

                                                                      

W dniu 4 września 2017r. 
o godzinie 7:00 rano grupa 
„Pielgrzym” wyruszyła na 
Jasną Górę do Matki Boskiej 
Częstochowskiej. 

Niestety niebo nie było dla nas 
łaskawe, jeśli chodzi o pogodę. Z rana 
rosił deszczyk, ale pogodę mieliśmy 
w naszych sercach. 

Nasze pielgrzymowanie rozpo-
częliśmy modlitwą i ta modlitewna 
atmosfera towarzyszyła nam już do 
końca. Nasz duchowy opiekun – ks. 
Tomasz Stolarski prowadził modlitwy 
i udzielił nam Bożego błogosławień-
stwa. Po kilku przejechanych kilome-
trach w okna autokaru zaświeciło 
radosne słoneczko i tak już nam przy-
świecało do końca dnia. 

O godzinie 11:00 w kaplicy Cu-
downego Obrazu została odprawiona 
uroczysta Msza święta w intencji całej 
boguszowickiej parafii, nas samych i 
naszych rodzin oraz za chorych i 
cierpiących. 

Mszy św. przewodniczył i kaza-
nie wygłosił ksiądz Tomasz Stolarski. 
W homilii zwrócił m.in. uwagę na to, 
że chrześcijaństwo to dar przyjaźni, 
która nadaje sens życiu. Maryja pra-
gnie, abyśmy odkrywali i odnajdywali 
Jej Syna w drugim człowieku. Jego 
słowa nas umocniły i jeszcze bardziej 
zahartowały naszą wiarę. 

Jasna Góra jest ważnym i szcze-
gólnym miejscem dla każdego z nas. 
Matce Bożej powierzamy intencje 
nam powierzone, bo coraz więcej 
osób prosi nas o modlitwę. Nim na-
stąpiło zasłonięcie Cudownego Obra-

zu dziękowaliśmy Maryi za chwile 
religijnych wzruszeń i uniesień. 

W kaplicy Wiecznej Adoracji 
adorowaliśmy Pana Jezusa obecnego 
w Najświętszym Sakramencie. Ogar-
nął nas wewnętrzny spokój. W co-
dzienności jesteśmy często zabiegani i 
nie zawsze potrafimy się wyciszyć i 
spotkać z Bogiem na modlitwie. Był 
też czas na zjedzenie pysznego koło-
cza i wspólne rozmowy przy stole. 

O godzinie 14:00 na Wałach Ja-
snogórskich ks. Tomasz poprowadził 
rozważania Drogi Krzyżowej. W 
wielkim skupieniu przeżywaliśmy 
bolesną mękę Bożego Syna i Jego 
Matki.  

Kolejnym celem naszej piel-
grzymki był wyjazd do Sanktuarium 
w Świętej Annie, które znajduje się 35 

Dni Cecyliańskie 
z chórem „Cor Jesu” 

Grupa „Pielgrzym” w Częstochowie 
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km na zachód od Częstochowy. Na-
zwa miejscowości Święta Anna po-
chodzi od imienia patronki Sanktua-
rium. Początki kultu św. Anny sięga-
ją końca XV wieku. Wiele małżeństw 
w tym sanktuarium wyprosiło długo 
oczekiwany dar macierzyństwa. 

Strażniczkami Sanktuarium są 
siostry dominikanki żyjące w ścisłej 
klauzurze papieskiej. Ich droga powo-
łania nie jest łatwa. Klasztorną roz-
mównicę dzieli krata, która przypo-
mina, że siostry prowadzą życie klau-
zurowe. Dominikańskie mniszki od-
mawiają długie kontemplacyjne mo-
dlitwy. Są tam po to, by prosić o mi-
łość i wyjednywać ludziom zbawie-
nie. Klauzura to szczególny sposób 
przebywania z Bogiem. Podstawo-
wym celem jest dążenie do zamiesz-
kania w nieskończonej Bożej miłości i 
miłosierdziu. Oprócz modlitwy wy-
konują zwyczajne domowe prace. 
Robią też piękne różańce i maść na 
choroby skóry. Ludzie żyjący współ-
cześnie nie zawsze potrafią pojąć sens 
tej dobrowolnej izolacji. 

Cała grupa „Pielgrzym” dzięku-
je Bogu i Matce Najświętszej za 
wszystkie przeżyte wspólne Euchary-
stie w przepięknych sanktuariach, za 
chwile religijnych wzruszeń. 

Szczególnie pragniemy podzię-
kować opiekunowi grupy ks. Toma-
szowi Stolarskiemu, który z nami 
pielgrzymuje, za jego świadectwo 
wiary. Prowadzi nas jak pasterz do 
Boga i Matki Bożej. Pokonuje z nami 
trudności i dzieli radość. Jesteśmy mu 
wdzięczni, że nie szczędzi nam 
uśmiechu, dobrego słowa i błogosła-
wieństwa. 

Panu Stanisławowi Drąszczy-
kowi serdecznie dziękujemy za zor-
ganizowanie wszystkich owocnych 
pielgrzymek i za słodkie poczęstunki. 

Dziękujemy nawzajem sobie, 
nie tylko za wspólnie spędzony czas, 
ale za radosny wspaniały klimat. 
„Szczęść Boże” na kolejnej piel-
grzymkowej drodze już w Nowym 
2018 roku. 

Teresa Turek 
 

 

 

 

 

7 paździer-
nika wspólnota 
Dzieci Maryi 
wybrała się na 
wycieczkę w 
góry. Termin był 
nieprzypadko-
wy. Okazało się, że 
tego dnia w całej 
Polsce organizowa-
na jest akcja „Ró-
żaniec do granic”. 
Nawet nie spo-
dziewaliśmy się, że 
uda nam 
się skorzystać z okazji i właśnie w 
tym dniu być na granicy Polski. A 
gdzie dokładnie? Nasza trasa wy-
cieczkowa przebiegała przez granicę 
polską – czeską w Beskidzie Śląskim. 
Ale może po kolei.  

W końcu ruszyliśmy dalej w 
kierunku Soszowa. Wierni swojemu 
postanowieniu, przy czterech różnych 
słupach granicznych, które nietrudno 
było odnaleźć, odmawialiśmy kolejne 
dziesiątki różańca. Podczas wędrowa-
nia, raz po raz, dało się słyszeć słyn-
ne: „Daleko jeszcze?”, wyrażające 
delikatnie, że ktoś jest już zmęczony. 
Ale my nie dawaliśmy za wygraną i w 
końcu dotarliśmy do starego schroni-
ska na Soszowie. To był czas naszego 
odpoczynku i posiłku!  

Tak wzmocnieni, ruszyliśmy da-
lej w kierunku Wisły Jawornika. Tam 
czekał nas najważniejszy duchowy 
moment tego dnia: Eucharystia! 
Sprawowaliśmy ją w Domu Forma-
cyjnym Ruchu Światło – Życie. To 
było piękne doświadczenie wspólnoty 
i chwalenia Pana Boga naszą modli-
twą! Tak umocnieni na duchu i na 
ciele, ruszyliśmy w drogę powrotną 
do Boguszowic. Ale… co to byłaby za 
wycieczka, gdybyśmy nie odwiedzi-
li… Mc Donalda! No i oczywiście 
tradycji stało się zadość. Nawiedzili-
śmy tą słynną „restaurację pod złoty-
mi łukami” w Żorach. W końcu, nieco 
już zmęczeni, ale pełni radości i 
wspomnień, wróciliśmy do Boguszo-
wic i w ramiona naszych najbliższych. 
Bogu niech będą dzięki za ten piękny 
czas! Ciekawe, jaki będzie kolejny cel 
naszych wspólnych wycieczek…!  

Ks. Karol 

Jak ukazać dzieciom 
piękno świętości i wzory róż-
nych świętych postaci? Moż-
na im zaproponować, aby 
przebrały się w te postacie i 
np. wspólnie zatańczyły! Do-
chodząc do takiego wniosku, 
zorganizowaliśmy w naszej 
parafii Bal Wszystkich Świę-
tych dla dzieci.  

Od wielu dni przed balem trwały 
przygotowania. Okazało się, że naj-
większym kłopotem było znalezienie 
stroju, pasującego do wybranego 
przez siebie świętego. Ale każdy 
kłopot to jednocześnie wyzwanie! No 
i wyszło na to, że w dzień, w którym 
wszystko miało się rozpocząć, wszy-
scy byli naprawdę świetnie przygoto-
wani do zabawy, ubrani w konkretne i 
piękne stroje.  

Naszą zabawę rozpoczęliśmy od 
Eucharystii w sobotę 28 października 
o godz. 17:00. Dzieci w swoich prze-
braniach miały za zadanie stać z przo-
du kościoła jako przykład i symbol 
wspólnoty świętych w niebie, którzy 
przecież jako Kościół Niebieski są z 
nami obecni podczas każdej liturgii.  

Po Mszy ruszyliśmy w procesji 
do naszego Domu Parafialnego. Tam 
rozpoczęła się wspólna zabawa przy 
rytmach znanej chyba wszystkim 
piosenki Budki Suflera „Wszyscy 
Święci balują w niebie”. Profesjonal-

 
 Dzieci Maryi z ks. Karolem na górskim szlaku - 

Bal Wszystkich 
Świętych 

Wycieczka Dzieci Maryi 
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ne nagłośnienie i oświetlenie bardzo 
nam ułatwiały taniec. Ale profesjo-
nalne było także zaplecze gastrono-
miczne! Dzięki ofiarnej pomocy ro-
dziców udało się świetnie przygoto-
wać poczęstunek dla każdego wraz z 
ciepłym posiłkiem. Tym sposobem 
nikt nie był głodny ani nikt się nie 
nudził! Ach, cóż to był za bal! Około 
godziny 20:00 zakończyliśmy wspól-
ną modlitwą i każdy wrócił do swoje-
go domu, wspominając dobrą zabawę, 
jak i przykład świętego, za którego 
był przebrany! 

Jeszcze raz wielkie dzięki 
wszystkim, którzy w jakikolwiek 
sposób przyczynili się do organizacji 
tego wydarzenia! Już czekamy na 
kolejne wydarzenia! 

Ks. Karol 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Młodzież oazowa wpadła 
na całkiem nietypowy po-
mysł: ułatwienie mieszkań-
com naszej parafii zakupu 
słodkości takich jak: papie-
skie kremówki oraz rogaliki 
św. Marcina. Oczywiście w 
odpowiednich dla tych sma-
kołyków terminach.  

Najpierw został wykorzystany 
Dzień Papieski, który w tym roku 
przypadał 8 października. Młodzież 
starannie się do zadania przygotowała. 
Kremówki zostały spakowane w do-
brze wyglądające opakowania. Do 
każdego z nich został dołączony cytat 
z Pisma Świętego, a więc uczta dla 
ciała i dla ducha jednocześnie! 
Wszystko było bardzo dobrze zorga-
nizowane oprócz jednej małej spra-
wy… Młodzież nie dała rady przewi-
dzieć, że akcja z kremówkami będzie 
się cieszyła tak wielką popularnością. 
Dlatego liczba 1100 kremówek okaza-
ła się zbyt mała! Niestety, o zbyt 
małej ilości przekonaliśmy się już po 
Mszy o godz. 10:00. Oczywiście 
dziękujemy wszystkim, którzy kre-
mówki zakupili. 

Postanowiliśmy wyciągnąć 
wnioski z tej akcji i poprawić się na 
przyszłość. Nie trzeba było długo 
czekać. Okazja nadarzyła się w nie-
dzielę 12 listopada, a więc dzień po 
liturgicznym obchodzie wspomnienia 
św. Marcina. Sprowadziliśmy do 
parafii 1700 rogalików św. Marcina! 
Młodzież zmobilizowała się podwój-
nie w akcję przygotowywania wyro-
bów do sprzedaży. Wyglądaliśmy 
trochę, jakbyśmy faktycznie byli na 
taśmie produkcyjnej tychże rogali-
ków. Znowu piękne opakowania, 
znowu cytaty z Pisma Świętego.  
I znowu świetni nabywcy, którzy  
i tym razem nie zawiedli. Dziękujemy 
wszystkim za wykupienie rogalików! 
Ostatnie udało się sprzedać po Mszy  
o 16:00, więc mamy nadzieję, że tym 
razem nikt nie był zawiedziony! 

Pozostaje nadzieja oraz zapro-
szenie dla wszystkich: czekamy na 
Was w przyszłym roku oraz – być 
może – w podobnych akcjach w ciągu 
roku, zależnie od naszej inwencji 
twórczej. 

Ks. Karol 
 

Kontynuujemy opowieść 
o proboszczach boguszo-
wickich od zarania dziejów. 
Po proboszczu  Szymonie z 
Koźla  duszpasterzowaniem 
w boguszowickiej parafii za-
jęli się cystersi z Rud. Przez 
sto lat nie znamy niestety 
nazwisk zakonników, pełnią-
cych funkcję proboszcza. A 
zdarzały się w tym czasie 
ważne wydarzenia na skalę 
światową.  

W 1582 r. za przyczyną papieża 
Grzegorza wprowadzono nowy kalen-
darz, który służy nam do dziś. Na 
Śląsku wprowadzono go 6 stycznia 
1584 r., a w następnym dniu pojawił 
się zaraz 17 stycznia. Musiano stracić 
10 dni, by móc ten kalendarz stoso-
wać. Spowodowało to wielkie zamie-

szanie wśród prostego ludu, który znał 
świętych na każdy dzień i dziesięciu 
się na raz straciło! W tym samym 
roku wprowadzono również nowy 
zegar obowiązujący jeszcze teraz, ale 
z nim na wsiach kłopotu nie było, bo 
ludzie na wsi jeszcze długo potem nie 
posługiwali się zegarem. 

Jak podaje Alfons Nowack w 
swojej książce o parafiach wiejskich 
w dekanacie żorskim, mógł tu  
w początkach XVII w. posługiwać i 
głosić słowo Boże Jan Sarkander, 
proboszcz z Goleszowa, później ogło-
szony Świętym. Były to czasy, po-
cząwszy od roku 1568, kiedy wszyst-
kie okoliczne parafie, za wyjątkiem 
rybnickiej i boguszowickiej, przeszły 
na wiarę protestancką, którą zapo-
czątkował Marcin Luter. Proboszcz 
Sarkander nie mógł się pogodzić z 
faktem, że jego parafian zmuszono do 
przyjęcia nowej wiary. To szlachta, 

która przyjęła inne wyznanie, zadecy-
dowała, że chłopi mieszkający na 
terenie jej wiosek muszą też wyzna-
wać nową religię. Po sześćdziesięciu 
latach  nastąpiła kontrreformacja i 
większość ludzi wróciła do wiary 
ojców, ale brakowało kapłanów dla 
parafii.       

Swoją stałość w wierze parafia 
boguszowicka zawdzięcza cystersom 
z Rud, którzy nie sprzeniewierzyli się 
wierze katolickiej, choć dużo mni-
chów odeszło z opactwa. Zakon cy-
stersów z Rud już przed rokiem 1520 
posiadał w Boguszowicach pole, tak 
zwane wolne włóki, podarowane 
braciom przez księcia raciborskiego 
Przemysława, założyciela klasztoru. 
Podarował je z dobrej woli, na chwałę 
Bogu. Klasztor posiadał we wsi także 
12 gospodarstw chłopskich, które 
składały mu daniny.  

Kremówki i rogale św. Marcina 

Ks. proboszcz Franciszek Stezechy –  
opat z Rud (1621 – 1642) 
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W Boguszowicach zakonnicy 
rudzcy zbudowali folwark, który ra-
zem z polem wydzierżawiali, by mieć 
z tego zysk. Boguszowice to jedne z 7 
okolicznych wsi nadanych klasztoro-
wi przez księcia Władysława.    

W latach 1621 – 1642 probosz-
czował w Boguszowicach ojciec cy-
sters z Rud, Franciszek Stezechy. 
Musiał być zdolny i cieszyć się sza-
cunkiem, skoro w wieku 37 lat kon-
went z Rud wybrał go na swego opata 
– wyższego przełożonego. Stało się to 
w roku 1620. Mimo obecności przy 
tych wyborach opatów:  Andrzeja z 
Henrykowa i Fabiana z Kamieńca, 
cesarz Ferdynand II odmówił jego 
zatwierdzenia  i wydał edykt, mocą 
którego musiał oddać pierścień i pa-
storał  - atrybuty opata. Powodem 
braku zgody  cesarza był polski rodo-
wód ojca Franciszka. To niepowodze-
nie wyboru na opata spowodowało, że 
Franciszek Stezechy został probosz-
czem boguszowickim. W tym czasie 
już od blisko stu lat Opactwo rudzkie 
za zgodą cesarza Maksymiliana II 
wydzierżawiało folwark boguszowic-
ki kolejnym szlachcicom, ale ci tak 
wiele wymagali pracy od chłopów 
boguszowickich, tak ich  gnębili, że ci 
często skarżyli się w urzędzie królew-
skim i u przewodniczącego sądu wyż-
szego. W okresie duszpasterzowania 
ks. Stezechego wskutek tych skarg 
majątek cysterski w Boguszowicach 
przejął jako zastaw sam właściciel 
Rybnika, Władysław Lobkowic 
Młodszy. Ale ten wcale nie był lep-
szy, bo ściągał ludzi z Boguszowic na 
pańszczyznę i roboty dodatkowe do 
Rybnika i folwark w Boguszowicach  
opustoszał i niszczał. Poza tym ruj-
nował las, każąc wycinać drzewa dla 
swojej rybnickiej kuźni żelaza. W 
Europie  w latach 1618-1648 toczyła 
się wojna trzydziestoletnia, która 
bardzo zniszczyła Śląsk; ucierpiały 
wtedy okoliczne miasta i wioski, 
klasztor w Rudach został w 1642 
splądrowany przez Szwedów, ubyło 
znacznie ludzi z parafii. Uczeni twier-
dzą, że wojna ta przyniosła stosunko-
wo więcej strat niż II wojna światowa.  

Nie zachowały się żadne infor-
macje o duszpasterzowaniu ks. Fran-
ciszka, ale wiedząc w jakich latach 
przebywał w Boguszowicach możemy 
się domyślać, że były to lata wyjąt-
kowo trudne. Z powodu niebezpiecz-
nych lat wojny w 1629 r. dzieci z 
tutejszej parafii, ale mieszkające w 

Rogoźnej i Folwarkach odległych od 
Boguszowic chrzcił proboszcz kato-
licki w Żorach, ks. Marcin Molicer.  
Ks. Stezechy duszpasterzował w tym 
samym kościele, w którym głosili 
słowo Boże poprzedni proboszczowie, 
ale wtedy nie dzwonił z wieży kościo-
ła jeszcze wielki dzwon, ufundowany 
dopiero w 1554 r. Na nim znajdował 
się napis: Jezus Nazareński, król ży-
dowski, Jan, Łukasz, Marek, a na 
dzwonie mniejszym widniał napis 
następujący: Mateusz, Marek, Łukasz 
O Królu Chwały i Pokoju. Jan.          
     Ks. Proboszcz Franciszek Stezechy 
zmarł w 1642 w Boguszowicach, ale 
pochowany został w Rudach. 

Jak już wspomniałam, w czasie 
wojny 30-letniej bardzo ucierpiał  
klasztor w Rudach. Wybudowali go 
cystersi sprowadzeni z Jędrzejowa 
przez księcia Władysława  już w 1253 
r. Cystersi zasłynęli ze sprawnej go-
spodarki. W krótkim czasie założyli 8 
nowych wsi. Różne nieużytki uzdat-
niali na pola uprawne. Ich działalność 
była wszechstronna, bo prowadzili 
browarnictwo, bartnictwo, produko-
wali węgiel drzewny i smołę. Aby 
hodować ryby, założyli stawy w doli-
nie rzeki Rudy. Wskutek budowy tam 
i kanałów przeobrazili krajobraz i 
mogli założyć  huty żelaza, miedzi i 
szkła. Te wszystkie działania przyno-
siły im zyski i dzięki temu wybudo-
wali murowany klasztor i kościół 
Najświętszej Maryi Panny. Ten ko-
ściół ukończony w początkach XIV 
w. teraz jest najstarszym sanktuarium 
maryjnym na Śląsku. Obraz Matki 
Boskiej Pokornej z XV w. słynie 
dotąd łaskami. 

Klasztor w Rudach zasłynął też 
jako ośrodek edukacyjny i oświatowy. 
Tu już w XIV wieku przy klasztorze 
istniała pierwsza szkoła przygotowu-
jąca chłopców do życia zakonnego i 
do kapłaństwa. W późniejszym czasie 
przekształcono ją w gimnazjum, 
prawdopodobnie pierwsze na Śląsku. 
Wykształceni zakonnicy wiedzieli, jak 
się przysłużyć  ziemi, na której żyli i 
pracowali. Wiedzieli jaką wartość ma 
nauka i od 1765 r. przez 11 lat prowa-
dzili szkołę wyższą przygotowującą 
nauczycieli. Swoją działalność rozwi-
jali na wielką skalę. Po kursie filozo-
ficznym wyszło dwa tysiące absol-
wentów, w tym pół tysiąca duchow-
nych. 

Zawieruchy wojenne, także 
wojny husyckie skutkowały rozgra-
bieniem majątku. Niepokojące zjawi-
sko nastąpiło w czasie reformacji, bo 
wielu mnichów przyjęło nauki Lutra i 
opuściło klasztor, zabierając kosztow-
ne rzeczy. W czasie wojny 30-letniej 
żołnierze kilka razy plądrowali opac-
two i obciążali je kontrybucjami – 
wymuszanymi daninami. W 1625 
liczba zakonników zmalała do pięciu. 
Po tej wojnie klasztor uporządkowa-
no, przebudowując go. Dobudowano 
do niego kaplicę Najśw. Maryi Panny, 
do której przeniesiono słynący łaska-
mi obraz Matki Boskiej. W bibliotece 
klasztornej zgromadzono wielką ilość 
książek. Wybudowano też pałac 
opacki, a w latach 1785-1790 zmo-
dernizowano wystrój kościoła. 

W roku 1810 wskutek edyktu 
sekularyzacyjnego – przejęcia przez 
władzę świecką, opactwo przestało 
istnieć jako klasztor, zostało zabrane 
przez rząd pruski. Od tego czasu hi-
storia tego miejsca potoczyła się ina-
czej. Obecnie czyni się starania, by 
kompleks pocysterski odbudować. 

Helena Białecka 

 

Próba sumienia 

*** 
Boże, Ty, który nigdy 
nie jesteś zmęczony 
opieką nad nami. 

Martwisz się naszymi troskami, 
cieszysz się z nami 

iskierką radości, 
jaka pojawia się  
razem z nadzieją 
w naszym życiu. 

Jesteś zawsze przy nas, 
gdy z bezsilności płaczemy, 

nie umiejąc pomóc, 
gdy potrzeba przynieść 

ulgę w cierpieniu. 
Bądź Boże z nami, 

gdy nadejdzie godzina próby 
dla naszego sumienia. 

Stefania Gierłowska 
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16 września obchodzili-
śmy uroczystość 25 – lecia 
Apostolatu Maryjnego Cu-
downego Medalika.  Przy po-
częstunku kawą i kołaczem 
odbyła się konferencja Dy-
rektora Krajowego Apostola-
tu ks. Jerzego Basaja. 

Na wspólne świętowanie zapro-
siliśmy apostolaty z Gorzyc, Olzy, 
Świerklan, Żor Szerokiej oraz delega-
cję z diecezji bielsko-żywieckiej z 
Pogórza i Skoczowa wraz z opieku-
nami duchownymi. Przewodnicząca 
Apostolatu Maryjnego z Boguszowic 
przeczytała sprawozdanie z 25-cio 
letniego okresu istnienia Apostolatu. 
Odmówiono dziesiątkę różańca w 
intencji zmarłych Apostołek. 

Następnie zebrani przeszli z 
Domu Parafialnego do kościoła, by 
uczestniczyć we Mszy św. wotywnej 
do Bożej Opatrzności przez wsta-

wiennictwo Matki 
Bożej Cudownego 
Medalika, z po-
dziękowaniem za 
otrzymane łaski z 
prośbą o dalsze. 
Chór parafialny 
uświetnił naszą 
uroczystość. Po 
Eucharystii udali-
śmy się z powro-
tem do Domu Para-
fialnego na wspól-
ny obiad. 

Kończąc spo-
tkanie Apostolatu Maryjnego, prze-
wodnicząca podziękowała ks. Dyrek-
torowi za sprawowanie Eucharystii 
oraz wygłoszone Słowo Boże, za 
koncelebrę sześciu kapłanom na czele 
z ks. Proboszczem Krzysztofem Błot-
ko, Apostołkom naszej parafii i zapro-
szonym gościom. Koronką do Bożego 
Miłosierdzia zakończyliśmy nasze 
spotkanie. 

Wszystko z Niepokalaną! 

„O Maryjo bez grzechu poczęta, módl 
się za nami, którzy się do Ciebie ucie-
kamy” 

Przewodnicząca AM 
Antonina Maroszek 

 

Nasze rozważania w po-
przednim numerze SE na 
temat proroctwa Maryi pod-
czas lipcowego objawienia w 
Fatimie dotyczyły prześlado-
wania Kościoła w Rosji so-
wieckiej i w krajach przez nią 
zniewolonych. W tym miej-
scu zastanowimy się nad 
ostatnią częścią lipcowych 
przepowiedni Matki Bożej 
„Dobrzy będą męczeni, a Oj-
ciec Święty będzie musiał 
wiele wycierpieć. Różne na-
rody zginą. Na koniec jednak 
moje Niepokalane Serce za-
triumfuje. Ojciec Święty po-
święci mi Rosję, która się 
nawróci i przez pewien czas 
zapanuje pokój na świecie. W 
Portugalii będzie zawsze za-
chowany dogmat wiary.” 

Przez pryzmat czasu i wydarzeń 
należy zauważyć, że część przepo-
wiedni Maryi odnosi się w głównej 
mierze do Rosji i szerzonego przez 
nią na całym świecie komunistyczne-
go ateizmu. Zapoczątkowana wybu-

chem rewolucji październikowej 
krwawa uwertura uderzyła najpierw w 
Rosję i w narody, które były przez nią 
podbite, następnie zaś przeobraziła się 
w pojawiające się w różnych czę-
ściach świata wojny domowe, rewolu-
cje, wojny partyzanckie i terroryzm. 
Ich skutkiem były miliony zabitych i 
rannych, głodnych i pozbawionych 
dachu nad głową. Internacjonalizm 
proletariacki był komunistyczną iluzją 
przeciwną naturze narodów, który 
faktycznie miał za zadanie dominację 
nad poszczególnymi narodami lub ich 
unicestwienie. ZSRR – jako pierwsze 
wielonarodowe państwo komuni-
styczne było sztucznym konglomera-
tem, w którym przemocą chciano 
pozbawić własnej kultury, historii, 
tradycji i języka poszczególne, 
zwłaszcza mniejsze ilościowo narody. 
Niektóre z nich miały być skazane na 
zupełne zniknięcie.  

W roku 1944 deportowano z 
Krymu Tatarów krymskich (ok. 200 
tys.) zacierając wszelkie ślady ich 
kultury. Niszczono ich domy, sady i 
winnice skazane zostały na zdzicze-
nie, a cmentarze zaorywano. Wycięto 
również cyprysy będące charaktery-

stycznym elementem krajobrazu. 
Palono wszystko, co napisane było i 
wydrukowane w języku krymskotatar-
skim, nawet literaturę komunistyczną. 
Podobny los spotkał Kałmuków (100 
tys.) zamieszkujących tereny dolnej 
Wołgi, których wywieziono na Sybe-
rię oraz narody zamieszkujące Kaukaz 
– Kabardyjczyków, Inguszów i Kara-
czajów. W atlasie wydanym przez 
Państwowy Instytut Geograficzny w 
Moskwie w 1947 r. wszystkie te naro-
dowości nie występują ani jako repu-
bliki autonomiczne, ani jako obwody 
autonomiczne – zostały  po prostu 
wykreślone z map. Podobnie postą-
piono z Niemcami nadwołżańskimi, 
których w 1941 r. zesłano do Kazach-
stanu i na Syberię. Równolegle z 
deportacją prowadzono na szeroką 
skalę politykę eksterminacji poszcze-
gólnych narodów. Oprócz wspomnia-
nych narodowości planowo mordo-
wano również mieszkańców podbi-
tych krajów bałtyckich: Litwy, Łotwy 
i Estonii oraz innych narodowości 
zamieszkujących imperium radziec-
kie. Jednakże największa ekstermina-
cja dotknęła wymienionych wcześniej 
Tatarów krymskich, którym wymor-
dowano ok. 70 % populacji. Ich pla-

 
 Wspólny obiad na zakończenie Jubileuszu 

Wydarzenia historyczne potwierdzają przepowiednie MB z Fatimy (3) 

Jubileusz 25–lecia Apostolatu Maryjnego 
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nowa likwidacja rozpoczęła się już 
pod koniec 1920 r. po zajęciu Krymu 
przez Armię Czerwoną. Następnie 
podczas sprokurowanych przez poli-
tykę bolszewików klęsk głodu w la-
tach 1921 – 1922 oraz 1931 – 1933 
zmarło w sumie ok. 100 tys. Tatarów 
krymskich. Kolejne śmiertelne ofiary 
wśród tej narodowości były wynikiem 
ich wysiedlenia w maju 1944 r. Spo-
śród ok 200 tys. deportowanych na 
stepy Azji Centralnej i w rejon Uralu, 
wskutek warunków transportu  i 
pierwszych kilku lat osiedlenia w 
miejscach zesłania zmarło ok. 50 %. 
W związku z operacją miały również 
miejsce zbrodnie na ludności. Najgło-
śniejszą z nich, ale prawdopodobnie 
nie jedyną, stały się wydarzenia w 
rejonie Arabatu. Ludność kilku wsi 
krymskotatarskich została tam z nie-
wiadomych przyczyn pominięta w 
toku operacji deportacyjnej. Odpo-
wiedzialny za akcję miał się o tym 
dowiedzieć dopiero w lipcu 1944 r., i 
polecił swym podwładnym błyska-
wicznie „załatwić” problem. Osady 
krymskotatarskie zostały otoczone 
przez żołnierzy NKWD, a ich miesz-
kańcy załadowani na łodzie i wywie-
zieni na najgłębszą część Morza 
Azowskiego. Tam łodzie zatopiono, a 
żołnierze z bronią maszynową czuwa-
li, by nikt nie uszedł z życiem. Przy-
kład m. in. Tatarów krymskich jest 
spełnieniem słów Matki Bożej, która 
przepowiedziała, że „różne narody 
zginą”. 

Podczas lipcowego objawienia 
Maryja zapowiada cierpienie papieża, 
o ile ludzkość nie przyjmie i nie zrea-
lizuje próśb zawartych w Jej orędziu 
fatimskim. Z całą pewnością szcze-
gólne cierpienie Zastępcy Chrystusa 
powodowały i nadal powodują: wojna 
oraz prześladowanie chrześcijan. W 
świetle orędzia z Fatimy dostrzegamy 
wyjątkową rolę kolejnych papieży w 
tworzeniu się współczesnej historii 
Kościoła i świata.  

Zacznijmy od Benedykta XV, 
który został wybrany na Papieża 3 
września 1914 r., a więc na początku 
pierwszej wojny światowej. Już  
1 listopada tego samego roku w swo-
jej pierwszej encyklice „Ad beatissimi 
Apostolorum principis” wskazywał on 
na brak miłości, nieposzanowanie 
autorytetu, walkę klasową i chęć po-
siadania jako na korzenie i przyczyny 
tragedii. Papież starał się ulżyć cier-
pieniom wszystkich bez wyjątku ludzi 

i walczyć o pokój bez względu na 
narodowość i wyznanie ścierających 
się wojsk. Wiemy, że w dniu 5 maja 
1917r. papież Benedykt XV wystoso-
wał specjalny list pasterski wzywają-
cy wszystkich ludzi wierzących do 
maryjnej modlitwy w intencji zakoń-
czenia wojny. W ostatnim dniu od-
prawianej przez niego nowenny, pod-
czas której papież modlił się do „Ma-
ryi, która jest Matką Miłosierdzia i 
wszechmocną przez łaskę”, Matka 
Najświętsza ukazała się dzieciom w 
Fatimie. Było to 13 maja 1917 r. Po-
winniśmy uświadomić sobie, że obja-
wienie fatimskie było bezpośrednią 
odpowiedzią nieba na modlitwę ów-
czesnego Ojca Świętego. Już podczas 
pierwszego objawienia Maryja dała 
odpowiedź na wołanie papieża o uka-
zanie sposobu na zakończenie wojny: 
„Odmawiajcie codziennie Różaniec, 
aby uzyskać pokój dla świata i koniec 
wojny”. Po zakończeniu wojny Bene-
dykt XV wysłał pomoc dla Austrii, 
Niemiec, a także dla Rosji (pomimo 
rozpoczętych już tam wówczas prze-
śladowań chrześcijan), gdyż kraje te 
cierpiały głód. Ojciec Święty umiera 
w styczniu 1922 r. Papież Benedykt 
XV, za którego pontyfikatu miały 
miejsce wydarzenia w Cova da Iria, 
zachował jednak o nich milczenie.  

6 lutego 1922 r. conclave obrało 
Papieżem kardynała Achille Ratti, 
który przybrał imię Piusa XI. Już 
samo jego motto: „Pax Christi in 
Regno Christi” („Pokój Chrystusowy 
w Królestwie Chrystusa”) mówiło o 
tym, jakie zadanie uważa on za naj-
ważniejsze. Encykliką „Ignis Ardens” 
z marca 1937 r. Pius XI odpowiedział 
na pogańską i nieludzką ideologię 
norodowo-socjalistycznego rasizmu, 
w wydanej pięć dni później encyklice 
„Divini Redemptori” nie tylko potępił 
komunizm, lecz wskazywał też na 
środki, którymi należy przeciwdziałać 
tej fałszywej ideologii odkupienia i 
niszczącej wszystko idei rewolucji. 
Pius XI zdawał sobie dobrze sprawę z 
tego, jak niepewny jest pokój. Nie 
zaniedbywał nigdy wysiłków dla 
utrzymania pokoju. Wciąż trawiła go 
obawa, że wybuchnie nowy światowy 
konflikt. Papież Pius XI rozumiał, że 
w Fatimie dzieją się rzeczy wielkie. 
Zezwolił na organizowanie pielgrzy-
mek do Fatimy i ustanowił związane 
z tym odpusty. W czerwcu 1929 r. 
Łucja otrzymała od Maryi prośbę, by 
papież w łączności ze wszystkimi 

biskupami całego świata dokonał 
konsekracji Rosji. Prośbę tę przekazał 
papieżowi biskup diecezji Leiria-
Fatima, ale nie doczekała się ona 
spełnienia. Jednak w październiku 
1930 r. objawienia oficjalnie zostały 
uznane za autentyczne. Pius XI zmarł 
w przededniu II wojny światowej, 
której wybuch zbiegł się niemal z 
wyborem Eugenio Pacelliego na na-
stępcę św. Piotra.  

Nowy papież przyjął imię Piusa 
XII, a jako motto obrał słowa „Opus 
justitiae pax” („Pokój jest dziełem 
sprawiedliwości”), ogłaszając w ten 
sposób wielki program w epoce, która 
była świadkiem najstraszliwszej woj-
ny w historii. W pierwszych miesią-
cach swojego pontyfikatu Pius XII 
czynił wszystko, by zażegnać niebez-
pieczeństwo wojny, lecz nie zdołał 
zapobiec wybuchowi tragedii. Po 
wybuchu wojny utworzył Papieskie 
Dzieło Pomocy i papieską służbę 
informacyjną dla udzielania pomocy 
jeńcom wojennym, uchodźcom i de-
portowanym. Papież udzielał również 
szerokiej pomocy Żydom. Pod koniec 
roku 1940 s. Łucja uzyskała od bisku-
pa zezwolenie, aby napisać do papieża 
Piusa XII list na temat orędzia z Fati-
my,  upominając się o konieczność 
konsekracji Rosji. Poruszony jego 
treścią Ojciec Święty dokonał, w dniu 
31 października 1942 r. w orędziu 
radiowym skierowanym do Portugalii 
z okazji zamknięcia jubileuszowego 
roku objawień w Fatimie, poświęcenia 
Kościoła oraz całego świata Niepoka-
lanemu Sercu Maryi. Natomiast 8 
grudnia tego samego roku ponowił 
uroczyście ten akt poświęcenia w 
Bazylice św. Piotra. Ten akt miał 
zbawienne konsekwencje dla udrę-
czonej wojną ludności i zapoczątko-
wał koniec wojny. Bowiem po nim 
nastąpiła seria klęsk wojsk Osi Berlin 
– Rzym – Tokio na wszystkich fron-
tach. Zadziwiające jest to, że te klęski 
przypadały w znaczniejsze wspo-
mnienia, święta lub uroczystości Ma-
ryjne. I tak, 2 lutego 1943 r. w święto 
Ofiarowania Pańskiego - czyli Matki 
Bożej Gromnicznej - skapitulowała 
pod Stalingradem armia niemiecka 
dowodzona przez Friedricha von 
Paulusa; 13 maja, w rocznicę pierw-
szego objawienia w Fatimie, padł 
Tunis, 15 sierpnia 1943 roku, w uro-
czystość Wniebowzięcia NMP, pod-
dała się Sycylia; 8 września 1943 r., w 
święto Narodzenia Maryi, skapitulo-
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wała Italia; 15 sierpnia 1944 r., w 
uroczystość Wniebowzięcia NMP, 
alianci wylądowali w Tulonie i za-
chodnioniemiecki front został od 
strony południowej na całej linii zmu-
szony do odwrotu; 12 września 1944 
r. – w liturgiczne wspomnienie Imie-
nia NMP - alianci nakreślili granice 
Niemiec; 8 maja 1945 r. - w święto 
Michała Archanioła, patrona Niemiec, 
skapitulowały ostatnie grupy wojsk 
niemieckich. 

Jednakże po zakończeniu wojny 
nie nastąpił oczekiwany pokój. Naro-
dy Europy Wschodniej znalazły się 
pod dyktaturą komunistyczną sowiec-
kiego imperializmu. Prześladowania 
chrześcijan w krajach komunistycz-
nych zmusiły Papieża Piusa XII do 
użycia ekskomuniki, ogłoszonej 1 
lipca 1949 r. przeciwko tym wszyst-
kim, którzy aktywnie popierali komu-
nizm, by dokonać rozłamu w Kościele 
i oderwać go od Rzymu. Do momentu 
śmierci Piusa XII w październiku 
1958 r. nie zmalały prześladowania 
chrześcijan, ani nie nastał bardziej 
stabilny pokój. Wprost przeciwnie, 
zapoczątkowana została epoka tzw. 
zimnej wojny z wyścigiem zbrojeń 
oraz wyścigiem kosmicznym i gospo-
darczym. 

Jego następcą został Jan XXIII, 
patriarcha Wenecji, kardynał Angelo 
Roncalli. Zaledwie w trzy miesiące po 
wyborze, w końcu stycznia 1959 r., 
zwołał on Sobór Powszechny dla 
dobra Kościoła. Za jego pontyfikatu 
pokój również był zagrożony. Na 
krótko przed swoją śmiercią, 
po kryzysie kubańskim, w którym 
papież pełnił funkcję ambasadora 
dobrej woli, wydał encyklikę „Pacem 
in terris” („Pokój na ziemi”), adreso-
waną nie tylko do katolików, lecz do 
„wszystkich ludzi dobrej woli”. Ency-
klika odbiła się szerokim echem, jako 
jedno z największych wydarzeń ów-
czesnych czasów i wielki krok w 
przyszłość. W ostatnich dniach i go-
dzinach, pełnych fizycznych cierpień, 

Papież Jan XXIII nie chciał zażywać 
środków przeciwbólowych, by złożyć 
ofiarę za pomyślność Soboru, za prze-
śladowanych chrześcijan i ich prze-
śladowców, a przede wszystkim za 
trwały i sprawiedliwy pokój. Jan 
XXIII okazał duże zainteresowanie 
orędziem fatimskim i jako pierwszy 
papież poznał treść trzeciej tajemnicy. 
13 grudnia 1962 r., ustanowił święto 
Fatimskiej Matki Bożej Różańcowej. 
O fatimskim orędziu mówił, że jest 
„największą nadzieją świata na po-
kój”. Sanktuarium w Cova da Iria 
odwiedził on dwa lata przed objęciem 
Tronu Piotrowego, jeszcze jako pa-
triarcha Wenecji. 

W czerwcu 1963 r. jego następ-
cą został kardynał Mediolanu 
Giovanni Montini, który przybrał imię 
Pawła VI. Sobór trwał w dalszym 
ciągu, przysparzając Papieżowi wiele 
trosk i obarczając go poczuciem 
ogromnej odpowiedzialności. Jego 
pontyfikat również upłynął pod zna-
kiem ciągłej troski o utrzymanie po-
koju na świecie i pasterskiej pomocy 
uciskanym chrześcijanom wielu kra-
jów, które to zadania były dla Papieża 
ciągłym źródłem cierpienia. Na za-
kończenie III sesji Soboru Watykań-
skiego II, 21 listopada 1964 r. Paweł 
VI ponowił akt poświęcenia świata i 
Kościoła Niepokalanemu Sercu Maryi 
m. in. w następujących słowach: „(…) 

Twemu Niepokalanemu Sercu powie-

rzamy, o Bogurodzico Dziewico, całą 

ludzkość. Doprowadź ją do uznania 

Jezusa Chrystusa jako jedynego i 

prawdziwego Zbawcy. Odwróć od niej 

klęski, jakie za sobą pociąga grzech, i 

udziel jej pokoju, polegającego na 

prawdzie, sprawiedliwości, wolności i 

miłości”. Paweł VI w 1965 r. przeka-
zał do fatimskiego sanktuarium złotą 
różę dla Maryi, on też jako pierwszy 
papież udał się z krótką, prywatną 
pielgrzymką do Fatimy z okazji 50. 
rocznicy objawień. Celem pielgrzym-
ki była przede wszystkim modlitwa 
o pokój. 13 maja 1967 r. papież od-
prawił w Fatimie Mszę św. — uczest-

niczyli w niej między innymi rodzice 
Hiacynty i Franciszka oraz siostra 
Łucja. 

Paweł VI ogłosił Maryję Matką 
Kościoła, a w adhortacji „Signum 
Magnum” z 13 maja 1967 r. wezwał 
wszystkich wiernych do osobistego 
poświęcenia się Niepokalanemu Sercu 
Matki Kościoła. 8 grudnia 1967 r. 
Papież ustanowił dzień 1 stycznia 
Światowym Dniem Pokoju w celu 
skłonienia wszystkich, a przede 
wszystkim wielkich tego świata, do 
szczerego przejęcia się sprawą znale-
zienia drogi utrzymania sprawiedli-
wego pokoju i do zobowiązania się 
wszystkimi siłami do osiągnięcia tego 
celu. Paweł VI zmarł 8 sierpnia 1978 
r. w święto Przemienienia.  

Jego następcą został kardynał 
Wenecji Albino Luciani, który przyjął 
imię Jana Pawła I. Pontyfikat ten był 
jednym z najkrótszych w historii – 
trwał tylko 33 dni. 

16 października 1978 r. kardy-
nałowie obecni na conclave obrali 
Karola Wojtyłę na następcę św. Pio-
tra. Papież „z dalekiego kraju” przyjął 
imię Jana Pawła II. Motto jego ponty-
fikatu „Totus tuus” („Cały Twój”) 
wyrażało bezgraniczne zaufanie i 
oddanie się Matce Najświętszej, co 
wielokrotnie podkreślał, m. in. na 
zakończenie swojej ostatniej piel-
grzymki do Ojczyzny w 2002 r.: 
„...Tobie oddaję wszystkie owoce 

mego życia i posługi; Tobie zawie-

rzam losy Kościoła; Tobie polecam 

mój naród; Tobie ufam i Tobie raz 

jeszcze wyznaję: Totus Tuus, Maria! 

Totus Tuus”. Cudowne objawienia w 
Fatimie z 1917 roku zdają się ciążyć 
nad całym jego pontyfikatem, a on 
sam nazywany jest czasem „fatim-
skim papieżem". Przemawia za tym 
wiele faktów, o których szerzej w 
kolejnym numerze SE.  

LR

1 września przedszkolaki 
z Przedszkola nr 18 powitały 
nowy rok szkolny. Dzieci ba-
wią się i uczą w 4 grupach, a 
są to: 3-latki z grupy „Żabki”, 
4-latki z grupy „Misie”, 5-latki 

z grupy „Słoneczka” oraz 6-
latki z grupy „Pszczółki”.  

Dzieci spotykają się każdego 
dnia, aby wspólnie bawić się i pozna-
wać świat. W przedszkolu każdego 
dnia dzieje się coś ciekawego, a o 

najciekawszych wydarzeniach chce-
my trochę opowiedzieć. 

15 września obchodziliśmy 
Międzynarodowy Dzień Kropki (In-
ternational Dot Day). Jest to święto 
kreatywności, odwagi i zabawy. Dzie-

Ciekawostki z Przedszkola nr 18 
16 
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ci i nauczyciele organizują tego dnia 
wiele działań, które pomagają dzie-
ciom odkryć ich talenty, poznać moc-
ne strony i je zaprezentować. W na-
szym przedszkolu kropka stała się 
bohaterką prac plastycznych, bo od 
kropki wszystko się zaczyna! Kropki 
farby, kropki wycięte z papieru, ser-
duszka, kwiatki i obrazy w kropki, a 
nawet kropki na ubraniach dzieci i 
wszystkich pracowników przedszkola 
- tak świętowaliśmy ten dzień. 

20 września swoje święto miały 
wszystkie przedszkolaki! Każda grupa 
świętowała w swojej sali, a pomysły 
na uczczenie tego dnia były przeróż-
ne. Najmłodsza grupa „Żabki” otrzy-
mała medale dla najlepszych przed-
szkolaków i razem ze swoją panią 
Patrycją, bawiła się podczas zabaw 
muzyczno-ruchowych. Dzieci z grupy 
„Misie” wraz ze swoją panią Sabiną, 
przy pomocy kolorowych farbek do 
malowania twarzy, zamieniły się w 
zwierzęta i bajkowe postacie oraz 
urządziły balonową zabawę. 5- latki z 
grupy „Słoneczka” bawiły się na spor-
towo podczas zawodów sprawno-
ściowych i toru przeszkód. „Pszczół-
ki” razem ze swoją panią Hanią, przy-
gotowały pamiątkowy plakat całej 
grupy, który ozdobiły kolorowymi 
odciskami swoich dłoni, a następnie 
bawiły się przy muzyce dyskoteko-
wej. 

Ważnym wydarzeniem na po-
czątku października były obchody 
Dnia Edukacji Narodowej. Tradycją 
jest przygotowanie przez dzieci uro-
czystej akademii oraz zaproszenie 

wszystkich pracowników przedszkola. 
W tym roku występ artystyczny pt. 
„Jesienny koncert życzeń” przygoto-
wała najstarsza grupa „Pszczółki” z 
niewielką pomocą „Słoneczek”. Ży-
czenia składane wierszem wszystkim 
pracownikom oraz tańce i piosenki, 
wywołały uśmiechy u wszystkich 
gości, a drobne upominki, własno-
ręcznie przygotowane przez dzieci, 
będą przypominać o tym dniu. 

Dzieci uwielbiają, gdy przed-
szkole odwiedzają goście. Mieliśmy 
okazję uczestniczyć w spotkaniu z 
Panem Pająkiem, który przywiózł ze 
sobą węże, żółwie i jaszczurki. Od-
ważne dzieci mogły dotknąć wężowej 
skóry, a nawet potrzymać węża na 
szyi. Następnie podziwialiśmy umie-
jętności zawodników rybnickiej dru-
żyny judo. W drugiej połowie paź-
dziernika odwiedził nas Teatr „Baj-
kowe Skarbki Śląska” z przedstawie-
niem pt. „Przygoda kapryśnej królew-
ny”. Jak zawsze byliśmy zachwyceni i 
bawiliśmy się znakomicie. 

25 października odbył się  
I Konkurs Piosenki Religijnej. 
Uczestnicy byli oceniani w 3 katego-
riach: 3,4-latki, 5,6-latki i klasy  
1 SP16. Po ciężkich obradach jury 
wybrało zwycięzców. W grupie młod-
szej przyznano tylko 1 miejsce i zaję-
ły je: Bianka i Rozalia (4-latki gr. 
Misie). W grupie 5,6-latków 1 miejsce 
zajęła Emilia (5 lat gr. Słoneczka), 2 
miejsce wyśpiewał duet Agata i Lena 
(6 lat gr. Pszczółki), a 3 miejsce zajęła 
Lena (5 lat gr. Słoneczka). Wśród 
uczniów 1 klas, 1 miejsce zajął Filip 

(kl. 1c), 2 miejsce duet Milena i Han-
na (kl. 1b), a 3 miejsce Nataniel (kl. 
1b). Zwycięzcom i wszystkim uczest-
nikom serdecznie gratulujemy! Każdy 
wokalista otrzymał pamiątkowy dy-
plom i mały upominek. 

Pod koniec października w każ-
dej grupie odbyły się zajęcia integra-
cyjne dla rodziców i dzieci. Rodzice 
tłumnie przybyli do przedszkolnych 
sal, żeby bawić się, śpiewać i tańczyć 
ze swoimi pociechami. Rodzice mogli 
poczuć się jak przedszkolaki, a dzieci 
z dumą patrzyły na swoich rodziców, 
którzy chętnie brali udział w każdym 
zadaniu i zabawie przygotowanej 
przez wychowawcę. W grupach naj-
młodszych (Żabkach i Misiach) do-
datkowo odbyło się uroczyste paso-
wanie na przedszkolaków przez panią 
Dyrektor. Każde dziecko otrzymało 
pamiątkowy dyplom prawdziwego 
przedszkolaka. 

1 listopada obchodziliśmy Uro-
czystość Wszystkich Świętych, a 2 
listopada Dzień Zaduszny. Była to 
okazja do odwiedzenia grobów na-
szych bliskich i modlitwy za zmar-
łych. Jak każdego roku, przedszkolaki 
(Pszczółki, Misie i Słoneczka) wybra-
ły się na pobliski cmentarz. Zapalili-
śmy symboliczne znicze przy pomni-
ku poległych podczas walk o Śląsk, 
przy krzyżu za wszystkich zmarłych 
spoczywających na naszym cmentarzu 
parafialnym oraz przy grobach dzieci. 

   Anna Kukla-Fojt 

Dnia 13 października 2017 
roku obchodziliśmy 80-lecie 
istnienia Szkoły Podstawo-
wej nr 16 w Rybniku. 

Na uroczystość przybyli: Woj-
ciech Świerkosz- zastępca Prezydenta 
Miasta Rybnika, Jan Mura -
Przewodniczący Rady Miasta, Jan 
Bochenek przedstawiciel Kuratorium 
Oświaty w Katowicach, radny Łukasz 
Kłosek, Tadeusz Gruszka-radny Sej-
miku Śląskiego,  ks. Proboszcz 
Krzysztof Błotko, Hanna Grzelec- 
Przewodnicząca Związku Zawodowe-
go Solidarność, przedstawiciel KWK 
Jankowice pani Maria Źródłowska, 
dyrektor Centrum Usług Wspólnych 

Arkadiusz Marcol,  dyrektorzy są-
siednich szkół, przedszkoli, placówek 
oświatowych  oraz emerytowani dy-
rektorzy,  pracownicy i absolwenci. 
Swoją obecnością zaszczycił nas 
wieloletni nauczyciel i inspektor 
szkolny pan Mieczysław Kula, które-
mu jesteśmy wdzięczni za cenne  
informacje  dotyczące  historii naszej 
szkoły. 

Ten uroczysty dzień rozpoczęli-
śmy Mszą św. Po nabożeństwie ucz-
niowie wraz z nauczycielami i zapro-
szonymi gośćmi w towarzystwie or-
kiestry dętej KWK Jankowice udali 
się do budynku szkoły, gdzie konty-
nuowano obchody jubileuszu. 

Program artystyczny  przygoto-
wany w postaci kroniki filmowej 
przedstawiający najważniejsze wyda-
rzenia z życia placówki  na tle wyda-
rzeń społeczno-politycznych na świe-
cie  oraz w Polsce był okazją do re-
fleksji i sentymentalnych wspomnień. 

Jubileusz 80-lecia Szkoły Podstawowej nr 16 
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Młodzież pokazała jak tętniące 
życiem środowisko naszej szkoły od 
ośmiu dekad jest świadkiem historii 
pełnej wydarzeń wzniosłych i zaska-
kujących. Mimo szeregu zmian wyni-
kających z dziejów historii, kolejnych 
reform oświaty szkoła zachowała 
swój niepowtarzalny klimat i wizeru-
nek w środowisku lokalnym. Kiedy 
mówimy „Nasza Szkoła”, pamięć 
przywołuje twarze sprzed lat, bo prze-
cież najcenniejszą wartością są ludzie- 
uczniowie, nauczyciele, pracownicy, 
rodzice, absolwenci. Każdy z nich 
pozostawił w tej szkole odrobinę 
siebie samego z lat swojej młodości 
czy zawodowego zaangażowania. To 
kolejni dyrektorzy, uczniowie, i nau-
czyciele budowali klimat i wizerunek 
szkoły i im należą się wyrazy szacun-
ku i wdzięczności. 

Dlaczego 16-tka jest wyjątko-
wa? Bo zbudowana jest  na silnych 
fundamentach jakimi są rodzina tra-
dycje, wartości przekazywane z poko-
lenia na pokolenie. Bo jest przyjazna , 
ukierunkowana na potrzeby ucznia, 
wychowanka, jego środowiska ro-

dzinnego i lokalne-
go i mocno zako-
rzeniona w dzielni-
cy. 

A jaka jest 
nasza 16-tka? Pięk-
na z zewnątrz i 
wewnątrz. Z nowo-
czesną bazą dydak-
tyczną, skompute-
ryzowana, z placem 
zabaw, boiskiem do 
piłki nożnej i pla-
żowej, zabudowa-
nym systemem monitoringu wizyjne-
go wewnątrz i na zewnątrz budynku. 
Uśmiechnięte dzieci, zadowolona 
młodzież, czysto, kolorowo, estetycz-
nie, bezpiecznie. Z wysokimi lokata-
mi w konkursach o zasięgu miejskim, 
wojewódzkim oraz ogólnopolskim. 
To wynik dobrej współpracy wszyst-
kich organów placówki, ale przede 
wszystkim to ogromne wsparcie ze 
strony Prezydenta Miasta Rybnika, 
władz miasta, władz samorządowych i 
naszych radnych. To również wynik 
dobrej współpracy z organem sprawu-

jącym nadzór pedagogiczny. 

Dziękujemy przede wszystkim 
Prezydentowi Miasta Rybnika za 
wsparcie i działania mające na celu 
rozwój naszej placówki oraz za pre-
zent z okazji jubileuszu szkoły, jakim 
było przekazanie środków finanso-
wych w wysokości 25 000 złotych na 
zakup pieca konwekcyjno-parowego 
do stołówki zespołu. 

I.  Bober 

nauczyciel ZSP nr 6 

Wywiad z dyrektorem Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego nr 6 z okazji jubileuszu Szko-
ły Podstawowej nr 16 w Rybniku przeprowa-
dzony przez uczennice Zuzannę Białas i Zu-
zannę Chmielewską. 

Dziennikarze:  Witamy serdecznie panią Teresę Uchyłę, 

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr  6 w Rybni-

ku.  

Dyrektor: Witam serdecznie. 

DZ: Dzieci uśmiechnięte, młodzież zadowolona, na ścia-
nach szkolnych korytarzy piękne gazetki, w klasach nowo-
czesne wyposażenie. Prosimy panią dyrektor o refleksję na 
temat minionych 10 lat kierowania placówką. 

D: Tak naprawdę wygrywając konkurs 10 lat temu  na dy-
rektora Szkoły Podstawowej nr 16, nie pomyślałam, że będę 
nim aż tak długo. Decyzja o przystąpieniu do konkursu była 
trudna, bo nie miałam doświadczenia w tym zakresie, ale 
wiedziałam, co chcę zrobić. I tak nasza szkoła w ciągu 5 lat 
zmieniła swoje oblicze zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz. 
Została otynkowana, wykonano nawierzchnię z kostki bru-
kowej, wymieniono ogrodzenie, wykonano na II i III piętrze 
łazienki. Wyremontowane zostały sale dydaktyczne i  świe-
tlica szkolna, którą powiększono zapewniając dzieciom 
kącik  do zabaw. W 2011 roku zostało oddane do użytku 
nowe boisko do piłki nożnej, potem plac zabaw. Wszystkie 
te inwestycje i remonty były możliwe dzięki wsparciu ze 
strony władz Miasta Rybnika oraz udziałowi naszej szkoły 
we wszystkich możliwych projektach unijnych i ministerial-

nych.  Kolejne lata to nowe wyzwania. Decyzją władz mia-
sta został powołany Zespól Szkolno-Przedszkolny nr 6, w 
skład którego weszły Szkoła Podstawowa nr 16 i Przedszko-
le nr 18 w Rybniku. I tak zostałam dyrektorem nowej pla-
cówki. Uczyłam się być dyrektorem przedszkola, bo pracę 
znałam przechodząc dawniej przez wszystkie etapy eduka-
cji. Sytuacja przedszkola w naszej dzielnicy była bardzo 
trudna z powodu dużej liczby dzieci w wieku przedszkol-
nym. Mieliśmy 10 oddziałów, z tego 3 zewnętrzne. Nie 
miałam czasu się nudzić. Wykonaliśmy elewację zewnętrz-
ną przedszkola, zmodernizowaliśmy plac zabaw, wyremon-
towaliśmy sale dydaktyczne, zamontowaliśmy monitoring 
zewnętrzny, zaadaptowaliśmy dwie sale na potrzeby klas 
pierwszych. 

Szkoła w tym czasie wzbogaciła się o nową pracownię 
komputerową oraz boisko do piłki siatkowej i plażowej 
wykonane ze środków finansowych rady rodziców.  

Jestem dumna, że jestem dyrektorem tak wspaniałej 
placówki, chociaż pracy jest bardzo dużo, bo przecież to 
dwa stare budynki, jeden stuletni a drugi osiemdziesięcio-
letni. Ciągle coś się psuje, coś trzeba wymienić, ale jakże 
wielka jest radość, gdy po wakacjach dzieci przychodzą do 
odnowionych sal, gdy nauczyciele mają nowy sprzęt multi-
medialny, gdy pracownicy mają lepsze warunki pracy.  

DZ: O jakiej szkole marzy Pani Dyrektor? 

D: O takiej jaką jest 16-tka. To jest moja wymarzona szkoła. 
Uśmiechnięte dzieci, zadowolona młodzież, czysto, koloro-
wo, estetycznie, bezpiecznie, kwiaty na parapetach w kolo-

Wywiad z dyrektorem ZSP nr 6 

 
Sadzenie jubileuszowego dębu 
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rowych doniczkach. Wokół szkoły i przedszkola czysto, 
zielono a na rabatach kolorowe kwiaty. 16-tka to szkoła 
zbudowana na silnych fundamentach, jakimi są rodzina, 
tradycje, wartości przekazywane z pokolenia na pokolenie. 
To wspaniali rodzice, dziadkowie, na których zawsze można 
liczyć. Ta szkoła to też wspaniali nauczyciele, pracownicy 
administracji i obsługi. To dzięki nim ta szkoła jest wyjąt-
kowa.  

A plany na przyszłość to wprowadzenie jeszcze w tym 
roku szkolnym dziennika elektronicznego, który  znacznie 
ułatwi kontakt nauczycieli z rodzicami, rozbudowa zaplecza 
sportowego, remont kuchni szkolnej, nadanie imienia szko-
le, wprowadzenie wolontariatu, tutoringu wychowawczego, 
rozbudowa placu zabaw. Wiem, że dzięki wsparciu Prezy-
denta Miasta Rybnika, władz miasta, nauczycieli oraz rodzi-
ców możliwa jest realizacja tych zadań.  

DZ: Nasza szkoła zajmuje wysokie lokaty w konkursach 
miejskich, wojewódzkich i ogólnopolskich. Cieszy się bar-
dzo dobra opinią w środowisku. Jaki jest przepis na tak 
dobrze działającą placówkę? 

D: Na dobrą opinię w środowisku pracuje się latami. Praw-
dą jest, że nasi uczniowie zajmują wysokie miejsca w kon-
kursach. Wyniki sprawdzianu kompetencji klas VI były 
jedne z najwyższych w Rybniku. Co roku nasi uczniowie 
otrzymują stypendium Prezydenta Miasta Rybnika, tytuł 
prymusa w kategorii nauki, artystycznej, czy sportu. W 
ubiegłym roku oprócz sukcesów w dziedzinie nauki czy 
artystycznej udało się nam zdobyć III miejsce w Igrzyskach 
Szkół Podstawowych. Te sukcesy naszych uczniów to cięż-
ka praca wszystkich: dzieci, nauczycieli i rodziców. To 

wynik dobrej współpracy nauczycieli i rodziców oraz 
wsparcie ze strony władz miasta.  

DZ: Czas jubileuszu to czas życzeń. Czego życzy Pani so-
bie, pracownikom i uczniom w roku jubileuszu? 

D:  Nie byłabym nauczycielem, gdybym nie życzyła Wam 
dobrych ocen, niekoniecznie muszą to być szóstki i piątki, 
ale oceny na miarę możliwości każdego z Was. Życzę Wam 
uśmiechu i radości, zadowolenia z siebie, sukcesów i rozwi-
jania zainteresowań i talentów. Życzę wspaniałych przyja-
ciół a wokół dobrych ludzi, którzy w potrzebie Wam pomo-
gą. Życzę, byście zawsze potrafili odróżnić dobro od zła, 
czerpali radość z każdego dnia i realizowali swoje marzenia. 
Sobie, nauczycielom i pracownikom życzę siły, wytrwałości 
w realizacji powierzonych zadań, stabilizacji i spokoju. 
Życzę wspaniałych uczniów otwartych na świat i drugiego 
człowieka oraz rodziców współpracujących z nami i darzą-
cych nas zaufaniem.  

Nam wszystkim życzę, by ta współpraca z Prezyden-
tem Miasta Rybnika, Wydziałem Edukacji, Kuratorium 
Oświaty, Parafią, środowiskiem lokalnym, rodzicami, nau-
czycielami, uczniami i wychowankami przyczyniała się do 
rozwoju naszej szkoły i przedszkola, kreując ich pozytywny 
wizerunek w środowisku. 

DZ: Dziękujemy za wywiad. Cieszymy się, iż mimo natłoku 
obowiązków znalazła Pani czas na spotkanie z nami. 

D: Cieszę się, że mogłam się z Wami spotkać. Do widzenia. 

DZ: Do widzenia. 

1 września 2017r. Przed-
szkole nr 50 w Rybniku roz-
poczęło swoją pracę, a dzieci 
uczęszczające do tej placów-
ki zabawę w nowym roku 
szkolnym. Na dzieci, prócz 
udekorowanych sal, czekały 
uśmiechnięte  nauczycielki 
oraz Panie oddziałowe. W 
tym roku w naszym przed-
szkolu pracuje i bawi się 11 
grup: Smerfy, Motylki, Smoki, 
Krasnoludki, Żabki, Kotki, 
Rybki, Słoneczka, Misie, Je-
żyki i Sówki. 

W naszym przedszkolu można 
dodatkowo rozwijać swoje umiejętno-
ści z przyrody, matematyki, fotografii, 
języka angielskiego, muzyki, plastyki, 
gry w szachy, poezji ,dzięki dodatko-
wym zajęciom zwanymi kółkami 
zainteresowań. 

Wzorem ubiegłego roku nasze 
Przedszkole promuje czytelnictwo, 
dlatego też bierzemy udział w akcji 

„Cała Polska czyta dzieciom“. W tym 
działaniu wspierają nas nieocenieni 
rodzice, dziadkowie oraz rodzeństwo 
naszych dzielnych przedszkolaków, 
którzy z chęcią odwiedzają nasze 
grupy i czytają ulubione bajki i opo-
wiadania. Nasza placówka prowadzi 
także „Przedszkolny punkt wymiany 
książek“, który cieszy wielkim zainte-
resowaniem dzieci i rodziców. 
W październiku grupa Rybek przygo-
towała fantastyczne przedstawienie 
z okazji Dnia Edu-
kacji Narodowej, 
na które został 
zaproszony perso-
nel przedszkola, 
oraz wszystkie 
dzieci. Wychowan-
kowie podziękowa-
li dyrekcji, nauczy-
cielom, oddziało-
wym, kucharkom 
oraz panu konser-
watorowi za oka-
zane serce i pomoc. 
Całemu personelo-
wi Przedszkola 

dzieci wręczyły własnoręcznie nama-
lowane portrety.  

Nasi najmłodsi milusińscy zo-
stali oficjalnie przyjęci do grona 
Przedszkolaków w Dniu Pasowania 
na Przedszkolaka. Tego dnia maluchy 
miały nie lada wyzwanie – wystąpić 
w przedstawieniu przed najważniej-
szymi dla nich osobami – przed swo-
imi rodzicami. Uroczystość odbyła się 
w dwóch najmłodszych grupach: 

Przedszkole nr 50 w Rybniku w nowym roku szkolnym 

 
Pasowanie na Przedszkolaka 
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Kotkach i Słoneczkach. 

Już niedługo zima, mrozy  
i śnieg.... Dlatego postanowiliśmy 
wspomóc tych, którzy sami nie potra-
fią o pomoc poprosić. Bierzemy 
udział w akcji „Paka dla Psiaka i Ko-
ciaka“ – zbieramy karmę, koce, lego-
wiska, ręczniki, miski, smycze, szm-
pony dla zwierząt oraz zabawki dla 
psów i kotów. Dzięki akcji „Kasztany 
na wagę złota“ mogliśmy wspomóc 
Koło Łowieckie „Pod bukiem“, a tym 
samym przekazać zebrane kasztany, 
które pomogą przetrwać zimę leśnym 

zwierzętom. W zbiórce kasztanów 
byliśmy niekwestionowanymi literami 
w całym Rybniku. 

Nasze dzieci uczymy poszano-
wania polskich i regionalnych tradycji 
poprzez różne uroczystości np. Aka-
demię z okazji Dnia Niepodległości, 
„Śląskie Szkubaczki“. Dzięki tym 
uroczystościom dzieci rozwijają wie-
dzę na temat kraju i regionu, w któ-
rym żyją, w którym się wychowują.  

Nie zapominamy również o sza-
cunku dla przyrody w naszym regio-

nie. Dlatego też bierzemy udział w 
projekcie „Nie truj sąsiada“. 

Przed nami jeszcze długi rok 
szkolny, w którym mamy zamiar 
doskonale się bawić, uczyć oraz jeśli 
to tylko możliwe pomagać tym, któ-
rzy tej pomocy potrzebują.  

Nie zapominamy o uroczysto-
ściach, które jeszcze przed nami: 
Jasełka, Dzień Babci i Dziadka i wiele 
innych. 

Joanna Schuchmielska 

O utopku każdy z nas na pewno słyszał i 
wie o co chodzi. To jest opowieść naszych 
starzików z dawnych a może jeszcze dawniej-
szych czasów. Wilusiowy stow istnieje do 
dnia dzisiejszego i znajduje się w Gotartowi-
cach niedaleko Podymacza (boczna odnoga 
ulicy Zgodnej). 

Nad stawem w tych czasach był młyn którego właści-
cielem (młynarzem) był ów Wiluś. Imię to pochodzi oczy-
wiście od Wilhelma nazwiska którego tutaj nie wspomnę, 
zresztą starziki także rzadko go wspominali. I właśnie tu w 
tym stawie zamieszkał sobie utopek. A utopek jak to utopek 
wyrządzał młynarzowi różne psoty, a i innym ludziom da-
wał się we znaki. Nie było na niego mocnych i wszyscy a 
przede wszystkim gospodarz Wiluś mieli go dosyć ale po-
zbyć się go nie umieli.  

Pewnego dnia pod wieczór do młyna zawitał kome-
diant z niedźwiedziem (w dawnych czasach nierzadko moż-
na było spotkać takich wędrowców) i poprosił młynarza o 
nocleg. Ten oczywiście przyjął gościa i pozwolił mu prze-
nocować w młynie. Powiedział mu o utopku który mieszka 
w stawie, jednak komediant się tym nie przejął bo nie takie 
rzeczy w życiu widział. Poszedł do młyna z niedźwiedziem 
na nocleg. Zmęczeni wędrówką zapadli w sen. O północy ze 
stawu wyszedł utopek aby rozejrzeć się po swoim terenie i 
zobaczył w młynie gości a przede wszystkim kudłatego 
niedźwiedzia. Postanowił sobie zrobić wieczerzę nad łopu-
stą stawu, oczywiście z ryb których nie brakowało. Zapach 
pieczonej ryby obudził niedźwiedzia dla którego ryba to 
przysmak a że był głodny podszedł do utopka zabrał mu tę 
rybę i zjadł. Ryba była pyszna. Utopek zrobił się nerwowy 
ale upiekł drugą rybę a niedźwiedź znowu mu ją zjadł. To 
już spowodowało że wkurzył się okropnie ale że był głodny 
postanowił przygotować jeszcze jedną rybę. Kiedy nie-
dźwiedź podszedł żeby ją zabrać utopek ruszył na niego. 
Haja była ogromno. Jednak tym razem utopek przeliczył się 
ze swoimi siłami bo cóż to dla misia taki utopek, tak go 
pobił że ten ledwo z życiem uciekł do stawu. Nazajutrz 
wczesnym rankiem zmarnowany utopek przyszedł do go-
spodarza i się go pyta - „mynary są tu jeszcze te kotary”? 

 

 

  

A młynarz zaraz się domyślił co się stało  
i chcąc się go pozbyć odpowiedział – „są są 

i bydą podwiel świat światym bydzie”! Na to utopek – „my-
nary pożyczcie mi te wasze hyrtöm-pyrtöm bo jo się stąd 
wynosza”. Młynarz – „ jo ci go zaroz nad łopusta przi-
pyrtöm”. I tak to młynarz Wiluś dzięki komediantowi a w 
zasadzie niedźwiedziowi pozbył się utopka. A utopek ze 
strachu przed niedźwiedziem oddał nawet to „hyrtöm-
pyrtöm” które pożyczył aby zabrać swoje rzeczy, a po nim 
została yno kałuża wody.  

Dzisiaj po młynie nie ma śladu jednak staw istnieje oto-
czony wysokimi drzewami. Od tamtego czasu utopka tu 
żodyn nie widzioł, ale ... 

Do tych co nie kapują – słownik: 

haja - bójka 
łopusta – zastawa, śluza 
mynary – młynarz 
kotary – niedźwiedź 
podwiel – dokąd, dopóki 
hyrtöm-pyrtöm – tragacz, taczka jednokołowa  
przipyrtöm – przywieźć 
yno - tylko 

                                     alf. 

         A starziki rozprawiali...  

   – o utopku z Wilusiowego stawu 
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Intencje 
mszalne 

Sobota –09.12.2017r.  

6.3o 1/+Roman Konsek, żona Elżbieta (Bog) 
2/+Rodziców Maria i Rufin Danielczyk, Serafin Ba-
bilas 

9.oo Ekipy Notre-Dame 
12.oo Ślub: Rewkowski  Cezary  -  Waleczek  Beata 
17.oo 1/+Erwin  Woryna, w rocznicę śmierci 
 2/+Józef Palarz, w rocznicę śmierci 

Niedziela –10.12.2017 r.            II Niedziela adwentu 

7.oo 1/Msza św. w intencji członków Świeckiej Rodziny 
Franciszkańskiej, którzy obchodzą urodziny w trze-
cim kwartale  

8.3o 1/+Łucjan Bombik, Marta i Alojzy  Orszulik, syn 
Zygmunt (Got) 

10.oo 1/+Klara i Stanisław Hartman, Maria i Jan Zmarzły, 
synowa Danuta 
2/+Dariusz Kaczor, 30-ty dzień po śmierci 

11.3o 1/+Wincenty Palarz , 6 rocznica śmierci 
16.oo 1/+Stanisław Hein, na pamiątkę śmierci 

2/+Franciszek Orszulik, 1 rocznica śmierci 
20.3o 1/+Paweł Kubiak,  1 rocznica śmierci 

Poniedziałek – 11.12.2017r.                                 

6.3o 1/+Małgorzata Dronszczyk, Katarzyna Dronszczyk, 
2 mężów  (Bog) 

17.oo 1/+Emil Sobik, żona Matylda (Bog) 
2/+Krystyna Merkel (Bog) 

Wtorek – 12.12.2017r. 

6.3o 1/+Alojzy Szulik, 21 rocznica śmierci, rodzice z obu 
stron, pokrewieństwo 
2/+Hieronim i Teresa Dziwoki (Bog) 

17.oo 1/+Cecylia Gorecka, 16 rocznica śmierci(Bog) 
 2/+Antoni Oleś, na pamiątkę urodzin, żona Jadwiga, 

syn Erwin, rodzice z obu stron (Bog) 

Środa – 13.12.2017r. Wspomnienie św. Łucji, dz. i męcz                            

6.3o 1/Za poległych w obronie Ojczyzny i za ofiary stanu 
wojennego 

17.oo 1/+Józef Marcisz, w rocznicę śmierci 
2/+Alojzy Buchalik, na pamiątkę urodzin 

Czwartek – 14.12.2017r.       Wspomnienie św. Jana 
                                                  od Krzyża, prezb. i dK 

6.3o 1/+Alojzy Waler, 1 rocznica śmierci 
17.oo 1/+Eugeniusz, Łucja i Józef Kula, Eryk i Klara Wy-

robek (Bog) 
 2/+Krystyna Kuczera 

Piątek – 15.12.2017r.                                           

6.3o 1/Msza św. w intencji żywych członków Różańca 
św. 

17.oo 1/+Bolesław i Łucja Dronszczyk, Teodor i Gertruda 
Kocjan, Leon Dronszczyk 
2/+Henryk Gorol, 6 rocznica śmierci, żona Edeltrau-
da, rodzice  Alojzy i Paulina Gorol (Got) 

Sobota –16.12.2017r.  

6.3o 1/+Szczepan Motyka, rodzice Maria i Paweł (Bog) 
17.oo 1/+Dominik Potrawa, na pamiątkę urodzin 
 2/+Stanisław Kubiak, 6 rocznica śmierci 

3/+Eugeniusz Oleś, 30-ty dzień po śmierci (Rasz) 

Niedziela –17.12.2017 r.            III Niedziela adwentu 

7.oo 1/+Emil Kuśka, na pamiątkę urodzin, i w rocznicę 
śmierci 

8.3o 1/+Łucja i Emil Babilas, syn Walenty (Got) 
2/+Anna i Stefan Dyczka (Got) 

10.oo 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 18 rocznicy urodzin 
Agaty Mucha z Gotartowic, z podziękowaniem za 
otrzymane łaski  z prośbą o dalsze, oraz o dary Du-
cha św. 

11.3o 1/+Maria  Tyc, 1 rocznica śmierci 
2/+Hieronim  Wiaterek, 5 rocznica śmierci 

14.15 1/Chrzty i roczki: Barbara Wiak, Maja Boduch, Alex 
Androsz 

16.oo 1/+Andrzej Papierok, 3 rocznica śmierci, żona Natalia 
2/+Regina Buchalik, 10 rocznica śmierci, mąż Józef, 
syn Joachim 

20.3o 1/+Jerzy i Sylwia  Brząkalik 

Poniedziałek –  18.12.2017r.                                 

6.3o 1/ 
17.oo 1/+Jerzy Kula, 5 rocznica śmierci 

2/+Franciszek  Stasiak, 4 rocznica śmierci, żona Łucja 

Wtorek – 19.12.2017r. 

6.3o 1/+Stefania Ciemięga, mąż Stefan(Got) 
17.oo 1/+Józef  Szymura, 2 żony. 
 2/+Jerzy  Stiel, 17 rocznica śmierci (Got) 

Środa –  20.12.2017r.                                    

6.3o 1/ 
17.oo 1/+Alojzy Gatnar 

2/+Marta Orszulik, mąż Alojzy, syn Zygmunt, Łu-
cjan Bombik, rodzice, zmarłych kapłanów 

Czwartek – 21.12.2017r. 

6.3o 1/ 
17.oo 1/+Emil Klaja (Bog) 
 2/+Alojzy Dziwoki, rodzice z obu stron (Rasz) 

Piątek – 22.12.2017r.                                           

6.3o 1/ 
17.oo 1/Msza św.  wspólna: 

+Berta Matuszczyk, mąż Dominik, syn Paweł, córki: 
Regina i Gabriela,  dziadków z obu stron. 
+Kazimierz Sobik, na pamiątkę urodzin. 
+Waleska i Walter Pawlas, Filomena Kipka, Anasta-
zja i Jan Zieliński. 
+Zygfryd Zając, żona Gertruda, Apolonia Łaszczew-
ska, mąż Stanisław, za zmarłych z rodzin Łaszczew-
ski, Zając, Świder, Lisiak, dziadków, pradziadków,  
z rodziny Komor, zmarłych z pokrewieństwa obu 
stron, kapłanów i siostry zakonne. 
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+Aniela i Jan Skiba, rodzice z obu stron, Rufin  Szip. 
+Emil Pyszny, Albertyna Henich, mąż Franciszek, 
synowa Elżbieta. 
+Anna i Józef Frelich, syn Herbert, żona Stefania, 
córka Longina, mąż Eugeniusz. 
+Wincenty Kula, 2 żony. 
+Barbara Kajer, mąż Henryk, syn Ryszard 
+Małgorzata Motyka, mąż Józef, syn Ignacy. 
+Walenty Mucha(Got) 
+Aniela Tokarska, mąż Leon, córka Teresa,  syn 
Zbigniew. 
+Sylwester Piątek, na pamiątkę urodzin. 
+Rajmund Pytlik, na pamiątkę urodzin (Got) 
+Józef Arndt, żona Anna, córka Adelajda, syn Oskar, 
Filomena Kipka (Got) 
+ Krystyna Pytlik , mąż Teodor, 2 synów, córka Mar-
ta , 2 zięciów. (Got) 
+Bronisław Boda, rodzice: Gertruda i Franciszek, 
zmarłych krewnych. 
+Anastazja Sobik, mąż Franciszek, syn Hubert, An-
toni Węgierski, żona Franciszka. 
+Alojzy Sobik, rodzice : Rudolf i Pelagia(Got) 
+Bernadeta Lewandowska, mąż Zenon, syn Wiesław. 
+Helena Maroszek , mąż Alojzy. 
+Tadeusz Karwot, rodzice z obu stron. 
+Józef Wątroba. 
+Franciszek Szymura (Bog) 
+Jadwiga Skiba, mąż Emil, syn Roman, Franciszek 
Harnasz, rodzice. 
+Tadeusz Kokoszka, rodzice, Zofia i Albert Szyroki 
(Bog) 
+Waleska Kuczera , mąż Albert, Maria Fizia, mąż 
Jan, Bernadeta Nowak (Got) 
+Henryk Musiolik, Maksymilian Marczyk. 
+Franciszek i Teresa Sobik, syn Kazimierz, Wincen-
ty i Marta Motyka. 
+Artur Janus, rodzice, brat, Elżbieta Świerzy, 2 mę-
żów. 
+Ernest Kolenda, rodzice Anna i Emanuel, brat Je-
rzy, wnuk Mateusz, Dorota i Stanisław Siwek(Bog) 
+Roman Musiolik, Maria i Emil Sładczyk. 
+Dariusz Kaczor, ojciec Jan, Łucja Stolorz, mąż Er-
nest, syn Józef. 
+Jan Tokarski, na pamiątkę urodzin. 
+Ojciec Konrad Buchalik, 36 rocznica śmierci, sio-
stra Halina. 
+Erwin Klimek , rodzice z obu stron, Waleska Dzi-
woki, mąż Robert. 
+Natalia Sasuła. 30-ty dzień po śmierci.(Kop) 
+Małgorzata Pieńkowska, mąż Stanisław, Róża 
Gruszka, syn Marek, Zofia i Jan Kołodziejscy. 

Sobota – 23.12.2017r.  

6.3o 1/Marian Niziołek 2 rocznica śmierci, żona Izabella, 
zmarłych z rodzin, Niziołek Augustyn, rodzice i ro-
dzeństwo. 

17.oo 1/+Alojzy Nikel, żona Maria (Rasz) 
 2/+Józef Chmielewski (Got) 

3/+Elfryda Ociepka.(Bog) 

Niedziela – 24.12.2017 r.          IV Niedziela adwentu 

7.oo 1/+Robert i Zofia Pierchała, syn Alojzy, Jan i Kata-
rzyna Wolny, za zmarłych z rodzin Pierchała i Wolny 

2/+Izydor Polok, córka Maria, zięć Andrzej, zmar-
łych z rodzin Polok i Szopa(Bog) 

8.3o 1/ 
10.oo 1/ 
11.3o 1/ 
24.oo 1/Za Parafian - PASTERKA 

Poniedziałek –  25.12.2017r.           UROCZYSTOŚĆ 
                                        NARODZENIA PAŃSKIEGO                              

7.oo 1/+Stefania Zieleźny, na pamiątkę urodzin. 
8.3o 1/+Augusta i Bolesław Kula (Bog) 
10.oo 1/+Stanisław Skiba, synowa Marzena (Got) 
11.3o 1/ 
16.oo 1/ 
20.3o 1/ 

Wtorek – 26.12.2017r.  ŚWIĘTO ŚW. SZCZEPANA, 
                                              pierwszego męczennika 

7.oo 1/Na pamiątkę chrztu Jolanty Toczek, z podziękowa-
niem za otrzymane łaski z prośba o dalsze, oraz o 
błogosławieństwo Boże dla  synów z rodzinami i za 
zmarłych z rodziny 

8.3o 1/+Edward Kula (Got) 
2/+Helena i Teodor Stajer (Got) 

10.oo 1+Maria Kopiec, 1 rocznica śmierci 
11.3o 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 50 rocznicy ślubu 

Zbigniewa i Urszuli Jerzewskich, oraz z okazji 70 
rocznicy urodzin Urszuli, z podziękowaniem za 
otrzymane łaski oraz o Boże błogosławieństwo dla 
synów z rodzinami.TD 

16.oo 1/Do Opatrzności Bożej  z okazji  92 rocznicy uro-
dzin Berty Babilas, z podziękowaniem za otrzymane 
łaski, z prośbą o dalsze. TD 

20.3o 1/+Benedykt  Liszka, 16 rocznica śmierci (Bog) 

Środa – 27.12.2017r.                 ŚWIĘTO ŚW. JANA, 
                                    APOSTOŁA I EWANGELISTY                                  

7.oo 1/+Hildegarda Mazur, 30-ty dzień po śmierci. 
17.oo 1/+Robert  Szymura, 15  rocznica śmierci. 

2/+Józef Mandel, żona Zofia, Franciszka Mandel, 
syn Józef, wnuczka Barbara, Konstanty Liszka, żona 
Anna, syn Roman, Serafin Babilas (Bog) 

Czwartek –  28.12.2017r.                     ŚWIĘTO ŚW. 
                                             MŁODZIANKÓW, MĘCZ. 

7.oo 1/+Brunon Konsek, na pamiątkę urodzin, żona Oty-
lia, Mateusz i Bronisława Serafin. 
2/+Izabela Niziołek, mąż Marian, zmarłych z rodzin 
Augustyn, rodzeństwo i rodzice 

14.oo 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 40 rocznicy urodzin 
Piotra  Kamińskiego z podziękowaniem za otrzyma-
ne łaski z prośbą o dalsze.  

17.oo 1/+Krystyna Musiolik, w 7 rocznicę śmierci, mąż 
Robert, rodzice, Jan i Franciszka Dworok. 

 2/+Helena Szymanek. 

Piątek – 29.12.2017r.                                           

7.oo 1/+Janusz Kubański 
17.oo 1/+Jan Zawadzki, 2 żony, córka Gertruda, mąż Anto-

ni, Kazimierz Janiczek 
2/+Jan Oleś, 4 rocznica śmierci. 
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Sobota – 30.12.2017r.  

7.oo 1/+Jan Turek, od Zofii i Stanisława Gałuszka. 
2/+Dorota Nowak, w rocznicę śmierci. 

17.oo 1/+Stanisław i Aniela Kula, synowie: Jan , Stanisław 
i Walenty, Elżbieta Leśniak, syn Paweł Rojek, Józef 
Zaik, żona Jadwiga, córki: Weronika i Stefania, zię-
ciowie Kazimierz i Mirosław. 

Niedziela – 31.12.2017 r.     ŚWIĘTO ŚW. RODZINY 
                                         JEZUSA, MARYI I JÓZEFA 

7.oo 1/ 
8.3o 1/ 
10.oo 1/+Alfred Kuczera, 8 rocznica śmierci. 
11.3o 1/ 
16.oo 1/Za parafian. 

2/+Krystyna Rojek, 1 rocznica śmierci. 

Poniedziałek – 01.01.2018r.           UROCZYSTOŚĆ 
                     ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI                      

7.oo 1/ 
8.30 1/ 
10.oo 1/ 
11.3o 1/+Leokadia Podleśny  (Bog)  
16.oo 1/+Tomasz Ignacek 

2/+Helena i Klemens  Studnik 
20.3o 1/  

Wtorek – 02.01.2018r.   Wspomnienie świętych Ba-
zylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu, bpów i dK 

7.oo 1/  
17.oo 1/+Krystyna Rojek  1 rocznica śmierci (Bog)  
 2/+Janusz Klejnot , 1 rocznica śmierci.  

Środa –  03.01.2017r.  

7.oo 1/ 
17.oo 1/+Franciszek Smołka, żona Irena (Bog)  

Czwartek –  04.01.2017r.  

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

17.oo 1/+Kazimierz Kędelski, 1 rocznica śmierci (Got)  
 2/+Alfred  Kuczera, 6 rocznica śmierci (Bog)  

Piątek – 05.01.2017r.  

7.oo 1/+Reinhold Pietruszka na pamiątkę urodzin 
2/ Wynagrodzenie NSPJ  za grzechy swoje i świata 
całego, w intencji kapłanów naszej parafii oraz 
członków Straży Honorowej NSPJ. 

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

Sobota – 06.01.2017r.                      UROCZYSTOŚĆ 
                                         OBJAWIENIA PAŃSKIEGO 

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

8.3o 1/+Józef Waliczek, żona Berta, Arkadiusz Olma 
(Bog) 
2/+Franciszek Gembalczyk 

10.oo 1/ +Alojzy Gruszczyk, żona Zofia, wnuk Michał, 
Hermenegilda Bacmaga, mąż Józef (Bog) 
2/+Alfred Piontek, zięć Marian Pawlas (Bog) 

11.3o 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 85 rocznicy urodzin 
Anny Herman, z podziękowaniem za otrzymane łaski 
z prośbą o dalsze oraz w intencji całej rodziny.  

16.oo 1/+Kazimierz  Błoch, rodzice, Marta i Albert Ber-
nacki (Bog) 
2/+Czesław Macionczyk, ojciec Jan (Bog)  

20.3o 1/  

Niedziela – 07.01.2017 r.              ŚWIĘTO CHRZTU 
                                                                PAŃSKIEGO 

7.oo 1/+Łucja Potyrcha, 2 rocznica śmierci.  
8.3o 1/+Jadwiga i Roman Muras, rodzice z obu stron  
10.oo 1/+Elżbieta i Nikodem Hyła, Edward Derda, Alina  

i Zbigniew Milejscy, córka Aneta (Bog) 
2/Do Opatrzności Bożej z okazji 18 rocznicy urodzin 
Danuty Kozik, z podziękowaniem za otrzymane łaski 
z prośbą o dalsze oraz o dary Ducha Św. na dorosłe 
życie.  

11.3o 1/+Kazimierz i Bronisława Benisz syn Bernard (Got) 
2/+Pelagia i Nikodem Ogierman, córka Teresa. 

16.oo 1/+Roman Rduch 5 rocznica śmierci (Got) 
2/+Anna Sobik, mąż Piotr, córka Anna.  

20.3o 1/  

Poniedziałek – 08.01.2018r.                                 

7.oo 1/+Roman Konsek, żona Elżbieta (Bog) 
17.oo 1/+Maria Sojka, mąż Alfons, rodzice (Got) 

Wtorek –  09.01.2018r. 

7.oo 1/+Wiesław Kazana, rodzice: Franciszek i Helena, 
Michał i Rozalia. 

17.oo 1/+Emil Klaja 

Środa –  10.01.2018r.                                    

7.oo 1/ 
17.oo 1/+Janina Krupa (Bog) 

Czwartek – 11.01.2018r.                                   

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

zmarłych z rodziny Korduła 

Piątek – 12.01.2018r.                                           

7.oo 1/ 
17.oo 1/+Kazimierz Marzec, 7 rocznica śmierci. 

Sobota – 13.01.2018r.  

7.oo 1/+Elżbieta Zadka, 5 rocznica śmierci, rodzice z obu 
stron. 
2/+Adolf Kędzior, 1 rocznica śmierci, żona Helena, 
rodzice i rodzeństwo, z rodzin Kędzior i Deląg. 

17.oo 1/+Bolesław Witala (Bog) 

Niedziela – 14.01.2018 r.               II Niedziela zwykła 

7.oo 1/ 
8.3o 1/+Elżbieta Pawlas, 2 rocznica śmierci. 

2/+Emil Pyszny, 2 rocznica śmierci. 
10.oo 1/+Ks. Stanisław Garbocz, na pamiątkę 70-tych uro-

dzin i  5 rocznicy śmierci,  zmarłych rodziców: Emila 
i Martę Garbocz. 

11.3o 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 18 rocznicy uro-
dzin, Edyty Sztwiorok, z podziękowaniem za otrzy-
mane łaski z prośbą o dalsze. 
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13.oo 1/  Przed  nami małżeństwo   Ks. Marcin 
14.oo 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 75 rocznicy urodzin  

Stanisław Dronszczyk, z podziękowaniem za otrzy-
mane łaski z prośbą o dalsze, oraz o Boże błogosła-
wieństwo dla całej rodziny  TD 

16.oo 1/+Łucja Rojek (Got) 
 2/Msza św. w intencji rocznego dziecka: Kinga Pa-

sławska, po Mszy św.  błogosławieństwo.  
20.3o 1/+Elżbieta Tarnawska (Bog) 

Poniedziałek – 15.01.2018r.                                 

7.oo 1/ 
17.oo 1/+Łucja i Jadwiga Ostrzołek, mąż Józef, synowie  

Szymon i  Alojzy, Józef Herman (Bog) 
2/+Aniela Pomykoł, 12 rocznica śmierci, mąż Bole-
sław, Maria Adamczyk, mąż Jan, Zofia Pomykoł, 
mąż Alfred. 

Wtorek –  16.01.2018r. 

7.oo 1/ 
17.oo 1/+Maria Knapek , 1 rocznica śmierci. 
 2/+Piotr Nowak, 11 rocznica śmierci. (Rasz) 

Środa –  17.01.2018r.    Wspomnienie św. Antoniego, 
                                                                            opata                                   

7.oo 1/ 
17.oo 1/+Gertruda Kania, mąż Jan, Bronisława Sobik, mąż 

Alojzy, Franciszka Kossak, mąż Eugeniusz (Bog) 
2/+Zofia Juraszczyk, 19 rocznica śmierci, mąż Anto-
ni. 

Czwartek - 18.01.2018r. 

7.oo 1/ 
17.oo 1/URODZINY  KS.  TOMASZA 

2/+Piotr  Smyczek, żona Maria,  Paweł Maciejoń-
czyk, żona Zofia. 

Piątek  -  19.01.2018r. 

7.oo 1/Msza św. w intencji   zmarłych członków  Różańca w 
ubiegłym  roku. 

17.oo 1/+Bolesław Szymura (Got) 
2/+Sonia Trybuś, 31 rocznica śmierci, dziadkowie  
Alfred Konsek, Edward  Trybuś 

Sobota  -  20.01.2018r. 

7.oo 1/+Łucja Zieleźny, na pamiątkę urodzin. 
17.oo 1/+Albert Zimończyk, żona Anna, Józef Frelich,  

2 żony, syn Antoni, rodzice (Bog) 
2/+Małgorzata i Bolesław Sobik.(Bog) 

Niedziela - 21.01.17r.                   III Niedziela zwykła 

7.oo 1/+Leon Szopa, 6 rocznica śmierci. (Got) 
8.3o 1/+Marta Raszka 
        2/+Irena Szulik, 5 rocznica śmierci 
10.oo 1/Do Opatrzności Bożęj z okazji 90 rocznicy urodzin 

Anny Kucharczyk, z podziękowaniem za otrzymane 
łaski z prośbą o dalsze, oraz o Boże błogosławień-
stwo dla całej rodziny. TD 

11.3o 1/Msza św. w intencji  rocznego dziecka: Rafał Bar-
czuk, za rodzeństwo i rodziców oraz z okazji 90 
rocznicy urodzin babci Klaudii Król, z podziękowa-
niem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze i o Boże 
błogosławieństwo dla całej rodziny 

14.15 1/Chrzty i roczki: 
16.oo 1/+Mieczysław Gamoń, rodzice, brat Antoni. 

2/Do Opatrzności Bożej z okazji 18 rocznicy urodzin 
Filipa Strzeleckiego, z podziękowaniem za otrzyma-
ne łaski z prośbą o dalsze. 

20.3o 1/ 

Poniedziałek  - 22.01 .2018r. 

7.oo 1/ 
17.oo 1/+Alojzy Maroszek 

2/+Maria i Henryk  Szadziul, Aniela i Eryk Korduła 
(Bog) 

Wtorek  - 23.01.2018r. 

7.oo 1/ 
17.oo 1/+Małgorzata Grzybek, Rufin  Grzybek, żona Monia. 

2/+Robert Szymura, na pamiątkę urodzin. 

Środa  -  24.01.2018r.     Wspomnienie św. Franciszka 
                                                          Salezego, bpa i dK 

7.oo 1/+Alojzy Zimończyk, żona Augustyna, 2 synów, sy-
nowa, wnuk, dziadkowie, pokrewieństwo, Rajmund 
Podleśny, Roman Podleśny, żona Marta, 3 zięciów, 
dziadkowie, pokrewieństwo. 

17.oo 1/+Salomea i Eryk Konsek (Bog) 
2/+Agnieszka i Edward Ławniczek, syn Jan (Bog) 

Czwartek - 25.01.2018r.   ŚWIĘTO NAWRÓCENIA 
                                          ŚW. PAWŁA, APOSTOŁA 

7.oo 1/+Matylda Merkel (Bog) 
        2/+Mirosław Pustółka (Bog) 
17.oo 1/+Edeltrauda Gorol, 14 rocznica śmierci, mąż Hen-

ryk (Got) 
2/+Anna Dziwoki, mąż Franciszek (Bog) 

Piątek  -  26.01.2018r.            Wspomnienie świętych 
                                    biskupów Tymoteusza i Tytusa 

7.oo 1/ 
17.oo 1/Msza św. wspólna: 

+Małgorzata Matuszczyk, na pamiątkę urodzin (Bog) 
+Ernest i Jan Fojcik, rodzice: Wiktoria i Augustyn. 
+Maria Smołka , mąż Franciszek, córki Pelagia i Ma-
ria. 
+Józef Lis, córka Urszula, zięć Ireneusz, rodzice, 
Andrzej i Maria Lis, Anna Małolepszy z mężem, 
córki Róża i Helena z mężami, synowie Eryk i Jerzy, 
dziadków z obu stron. 
+Bronisława Zimończyk, mąż Ryszard, syn Justyn, 
Alojzy Gembalczyk, 2 żony. 
+Zofia Matuszczyk, mąż Jan (Bog) 
+Stanisław Paciorek (Bog) 
+Franciszek Buchalik, rodzice :Paulina i Jerzy (Got) 
+Franciszek Sobik, żona Anastazja, syn Hubert. 
+Walenty Przeliorz, żona Marta, syn Paweł, rodzice 
z obu stron (Bog) 
+Berta i Wiesław Gąsiorkiewicz, Aniela i Stanisław 
Lubszczyk, Klara i Leon Rojek, z okazji  dnia babci i 
dnia dziadka  od wnuków Jolanty i Marcina z rodzi-
ną. 
+Danuta Wróbel, od Werki z Rodziną. 
+Stefan Hajduk, na pamiątkę urodzin. 
+Alfred Wencel na pamiątkę urodzin i rocznicy 
śmierci 
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+Alojzy Waler, Antoni Głownik, żona Łucja, Józef 
Waler, żona Maria. 
+Maria Szewczyk, mąż Ignacy, rodzice z obu stron 
(Got) 
+Celestyna Smołka , mąż Konstanty, Ernest Znisz-
czoł, żona Maria, dziadków, zmarłych z rodzin 
Smołka Skupień, Zniszczoł, zmarłych kapłanów, du-
sze w czyśćcu cierpiące, zmarłych z ulicy Uroczej.  
+Alfred Przeliorz , na pamiątkę urodzin, Maria 
Zniszczoł, na pamiątkę urodzin, mąż Ernest, Robert 
Przeliorz, żona Gertruda. 
+Alojzy Raszka, żona Franciszka, syn Józef, żona 
Krystyna, rodzice z obu stron. 
+Marian Buchalik,  ojciec Ewald. 
+Paweł i Bronisława Adamczyk, Roman i Regina 
Moćko, Norbert i Eugeniusz Moćko, Józef i Regina 
Skorupa, Róża i Czesław Kremiec. 
+Mathias Błażewicz, o radość życia wiecznego. 
+Konstanty i Elżbieta Kornas, synowie Bernard i 
Herbert , pokrewieństwo Kornas, Balcar i Gorzawski. 
+Jan i Weronika Cyran, brat Ludwik , synowie: Sta-
nisław i Władysław, córka Bronisława. 
+Zygfryd Zając , żona Gertruda, Apolonia Łszczew-
ska, mąż Stanisław ,zmarłych z rodzin: Łaszczewski , 
Zając, Świder, Lisiak, dziadków, pradziadków, z ro-
dzin: Komor, zmarłych z pokrewieństwa, zmarłych 
kapłanów, siostry zakonne, Zofia Kurzec, Helena 
Świder, Apolonia Maciączyk. 
+Katarzyna i Stefan Chwastek, córka Krystyna z mę-
żem, syn Tadeusz z żoną. 

 Sobota  -  27.01.2018 

7.oo 1/+Bronisława Malina, mąż Alojzy, rodzice z obu stron 
(Bog) 
2/Do Opatrzności Bożej z okazji 90 rocznicy urodzin 
Marii Buchalik, z podziękowaniem za otrzymane ła-
ski  z prośbą o dalsze.TD 

17.oo 1/Apostolat  Maryjny. 
2/Do Opatrzności Bożej z okazji 35 rocznicy ślubu 
Zbigniewa i Joanny  Matyszczak, z podziękowaniem 
za otrzymane łaski  z prośbą o dalsze  TD. 

Niedziela  -  28.01.2018 r.            IV Niedziela zwykła 

7.oo 1/ 
8.3o 1/+Franciszka Pierchała, na pamiątkę 100-tnych uro-

dzin. 
10.oo 1/+Zenon Sitko, 9 rocznica śmierci(Got) 
          2/+Tadeusz Konior 
11.3o 1/+Teresa Jaśko, 6 rocznica śmierci (Got) 

2/+Dorota Nowak, na pamiątkę urodzin. 
16.oo 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 18 rocznicy urodzin  

Jakuba Żądło, z podziękowaniem za otrzymane łaski 
z prośbą o dalsze, oraz o Dary Ducha Św. na dorosłe 
życie, a także z okazji 45 rocznicy urodzin taty Grze-
gorza. 

20.3o 1/ 

Poniedziałek – 29.01 .2018r.                                 

7.oo 1/+Marta Dziwoki, na pamiątkę 100-tnych urodzin. 
17.oo 1/+Jerzy Berger, 1 rocznica śmierci.(Bog) 

Wtorek –  30.01.2018r. 

7.oo 1/+Dorota Szczotka , mąż Alojzy (Bog) 

17.oo 1/+Erna Zniszczoł, 1 rocznica śmierci. 
 2/+Mirosław Wawoczny, 1 rocznica śmierci. 

3/Do Opatrzności Bożej z okazji 18 rocznicy urodzin 
Bartka Harnasza, z podziękowaniem za otrzymane 
łaski, z prośbą o dalsze, oraz o Boże błogosławień-
stwo i o światło Ducha św. 

Środa – 31.01.2018r.             Wspomnienie św. Jana 
                                                                Bosko, prezb.                               

7.oo 1/+Franciszek Oleś 7 rocznica śmierci, żona Gertru-
da, rodzice.  

17.oo 1/+Krystian Dziurok (Bog) 

Czwartek –  01.02.2018r. 

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

17.oo 1/+Maria Wielgocka, mąż Józef (Bog) 

Piątek – 02.02.2018r.      ŚWIĘTO OFIAROWANIA 
                                                               PAŃSKIEGO                                     

7.oo 1/ 
10.oo 1/+Maria Winkler, mąż Konrad, Franciszek i Fran-

ciszka Śpiewok (Bog) 
15.3o 1/+Emil Romański, 19 rocznica śmierci, żona Broni-

sława (Bog) 
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 –03.02.2018r.  

7.oo 1/ Wynagrodzenie Niepokalanemu  Sercu NMP za 
grzechy swoje i świata całego , za parafian. 
2/+Maria i Józef Mura, Wiktoria i Józef Kirsek. 

11.oo Ślub: Kotyczka Kamil  -  Powierża Klaudia 
17.oo 1/+Joachim Procek, 7 rocznica śmierci (Got) 

2/+Tomasz Kania i Mirosław Szeliga, oraz za ofiary  
katastrofy budowlanej 

Niedziela –04.02.2018 r.               V Niedziela zwykła 

7.oo 1/+Marta Kuczera, 6 rocznica śmierci (Bog) 
8.3o 1/+Krystyna Kuczera (Got) 
10.oo 1/+Roman Rduch, na pamiątkę urodzin (Got) 
11.3o 1/Do Opatrzności Bożej z okazji60 rocznicy urodzin  

Lech Korgul, z podziękowaniem za otrzymane łaski 
z prośbą o dalsze. TD 

16.oo 1/+Bronisława i Joachim Pawlak. 
20.3o 1/ 

Poniedziałek – 05.02.2018r.                                 

7.oo 1/+Stefan Gąsior, 17 rocznica śmierci, Antoni i Zofia 
Gąsior, Klaudia i Józef Kuczera. 

17.oo 1/+Marian Jurczyk, rodzice, Paweł Sobik (Bog) 

Wtorek –  06.02.2018r.        Wspomnienie św. Pawła 
                                              Miki i Towarzyszy, męcz. 

7.oo 1/ 
17.oo 1/+Berta Polok, 1 rocznica śmierci (Bog) 
 2/+Paweł Pierchała, żona Otylia (Bog) 

Środa – 07.02.2018r.                                    

7.oo 1/+Roman Konsek, żona Elżbieta (Bog) 
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17.oo 1/+Ryszard Buchalik (Bog) 

Czwartek –  08.02.2018r. 

7.oo 1/+Marta Mura, 2 mężów Franciszek i Ryszard (Got) 
17.oo 1/+Franciszek Pomykoł, 1 rocznica śmierci. 

Piątek – 09.02.2018r.                                           

7.oo 1/+Marta Bedka, mąż Edward. 
17.oo 1/+Stanisław Mandel , Ryszard Mandel, 2 żony, 

Marta i Paweł Gąsior (Bog) 

Sobota –10.02.2018r.                            Wspomnienie 
                                                      św. Scholastyki, dz. 

7.oo 1/+Tomasz Szostek, na pamiątkę urodzin (Bog) 
13.3o 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 70 rocznicy urodzin 

Haliny Kuczera z podziękowaniem za otrzymane ła-
ski z prośbą o dalsze oraz  w intencji dzieci z rodzi-
nami. TD 

15.oo 1/Do Opatrzności Bożej  z okazji 30 rocznicy ślubu 
Marzeny i  Andrzeja Frystackich , z podziękowaniem 
za otrzymane łaski z prośbą o dalsze.TD 

17.oo 1/+Pelagia Ogierman, mąż Nikodem (Bog) 

Niedziela –11.02.2018 r.             VI Niedziela zwykła 

7.oo 1/ 
8.3o 1/+Maria Bober, na pamiątkę urodzin. 
10.oo 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 40 rocznicy urodzin 

Michała Kocyba z podziękowaniem za otrzymane ła-
ski z prośbą o dalsze, oraz o Boże błogosławieństwo 
dla córek. TD 

11.3o 1/Do Opatrzności Bożej i Cudownego Medalika z 
okazji 80 rocznicy urodzin Marii Dziwoki z Raszow-
ca, z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o 
dalsze oraz w intencji dzieci z rodzinami. TD 

16.oo 1/+Róża i Jan Korduła (Bog) 
20.3o 1/ 

Poniedziałek – 12.02 .2018r.                                 

7.oo 1/+Łucja Zniszczoł, w rocznicę śmierci, mąż Paweł, 
syn Alojzy, 3 zięciów, 3 wnuków (Bog) 

17.oo 1/+Erwin Jonderko, rodziców, Matylda Muras, zmar-
łych rodziców. 
2/+Wilhelm Gembalczyk, żona Albina (Bog) 

Wtorek –  13.02.2018r. 

7.oo 1/ 
17.oo 1/+Helena i Bolesław Gąsior, córka Janina (Bog) 
 2/+Franciszek Dziwoki, żona Anna (Bog) 

Środa – 14.02.2018r.               ŚWIĘTO ŚWIĘTYCH 
            CYRYLA, MNICHA I METODEGO, BISKUPA,  
                 patronów Europy, ŚRODA POPIELCOWA                               

7.oo 1/ 
10.oo 1/ 
15.3o 1/+Anna Adamska, rodzice, 3 braci, pokrewieństwo 

Adamski i Budny (Bog) 
17.oo 1/+Maria i Jan Gembalczyk, rodzice, dziadkowie 

(Bog) 

Czwartek –  15.02.2018r. 

7.oo 1/+Edward Kluger, żona Helena, córka Krystyna, 
zięć Bolesław (Got) 

17.oo 1/+Jan Strzoda, żona Berta, rodzice z obu stron (Bog) 
2/+Jerzy Dziwoki (Bog) 

Piątek – 16.02.2018r.                                           

7.oo 1/Msza św. w intencji żywych członków Różańca 
św. 
2/+Ks. Józef  Zuber. 

17.oo 1/+Stanisław Hajn (Bog) 
2/+Alfred Torbicki, Dominika i Eugeniusz Kostek 
(Bog) 

Sobota –  17.02.2018r.  

7.oo 1/+Maria Przeliorz, mąż Jan, rodzice z obu stron 
(Got) 

17.oo 1/+Aniela Szymura, 3 rocznica śmierci (Got) 
2/+Emilia Kuś, w rocznicę śmierci, mąż Karol, syn 
Edward (Bog) 

Niedziela –18.02.2018 r.   I Niedziela wielkiego postu 

7.oo 1/+Małgorzata Zimończyk, 19 rocznica śmierci, mąż 
Roman, rodzice (Bog) 

8.3o 1/ 
10.oo 1/+Jan Pope, na pamiątkę urodzin i w rocznicę 

śmierci (Got) 
2/+Sabina Jurczyk, na pamiątkę urodzin (Got) 

11.3o 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 18 rocznicy urodzin 
Justyny Pawliczek, z podziękowaniem za otrzymane 
łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę  
Matki Bożej i Dary Ducha Św. na dalsze lata życia 
(Kop) 

14.15 1/Chrzty i Roczki:  Tobiasz Warnajtys 
16.oo 1/+Barbara Cichy, w rocznicę śmierci (Bog) 

2/+Serafin Babilas, w rocznicę  śmierci (Bog) 
20.3o  1/ 

 
Przygotowały panie: Teresa Szymczak i Kornelia Mokry 

 
 

Kronika parafialna 

Chrzty: 
Tymon  Łyżwiński, Stanisław Rojek, Tymoteusz Wojtecki,  
Zofia Torbicka, Malwina Kozielska, Nikodem  Król, Jakub 
Frącz, Adrianna Cupa, Karolina Wita, Ignacy Pierchała, 
Alicja Tomas, Wojciech Ciszkowski, Nina Mokry, Tymote-
usz Czarnecki, Hanna Sojka, Wojciech Myśliwy, Julia Fleg-
er, Alicja Brząkalik, Eryk Tychy,  Tomasz Zielonka, Miłosz 
Franica, Oskar Tymula, Lena Tarnawska, Lena Sitek, Szy-
mon Bącik, Magdalena Orszulik, Kazimierz Kokora, Miko-
łaj Niemiec, Jakub Podraza, Marcel Kuczera, Emilia Kolar-
czyk, Wanessa Gunia, Jan Zniszczoł, Rozalia Oleksińska, 
Alan Juraszczyk, Zoja Siorak, Franciszek Kobos, Lena Jaś-
ko, Karol Dronszczyk, Zofia Błaszczyk, Filip Kostera, Kaja 
Rachubka, Tymon Kania, Patryk  Zimończyk, Kuba Koło-
dziej,  Zofia Mrowiec, Franciszek Michalczewski, Antoni 
Dzierżawa. 

Śluby: 

Kula Mateusz  -  Riedel  Martyna 
Wita Patryk  -   Ptaszkowska Anna 
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Pogrzeby: 

Matuszczyk  Andrzej    23.04.1953  -  15.09.2017r. 
Kiszko Urszula              23.08.1958  -  17.09.2017r. 
Grochowska Stefania    27.04.1932  -  14.09.2017r. 
Turek  Jan                     03.04.1948  -  26.09.2017r. 
Gorzawska Teresa         20.06.1948  -  25.09.2017r. 
Gutowska Teresa           23.03.1937  -  03.10.2017r. 
Malina Ryszard            05.07.1932  -  03.10.2017r. 
Sobota Agnieszka          16.01.1926  -  07.102017r. 
Muras Maria                 19.05.1932  -  07.10.2017r. 
Smyczek Serafin            10.12.1928  -  15.10.2017r. 
Smyczek Małgorzata     15.07.1953  -  17.10.2017r. 
Węgrzyk Henryk           05.09.1938  -  18.10.2017r. 
Grunwalska Łucja         25.01.1943  -  19.10.2017r. 
Kobus Stanisław             28.09.1954  -  27.10.2017r. 
Dziwoki Janina               18.06.1966  -  27.10.2017r. 
Hulim  Adelajda             30.06.1931  -  30.10.2017r. 
Matuszczyk Pelagia       07.01.1941  -  30.10.2017r. 
Kaczor Dariusz                02.06.1969  -  09.11.2017r. 
Oleś Eugeniusz                 16.08.1940  -  13.11.2017r. 
Mazurek  Leszek              10.02.1955  -  21.11.2017r. 
Sasuła Natalia                   21.07.1996  -  18.11.2017r. 
Hildegarda Mazur           13.10.1939  -  25.11.2017r. 
Alojzy Kuśka                  16.10.1954  -  28.11.2017r. 
 

Przygotowały panie: Teresa Szymczak i Kornelia Mokry 
 

PAPIESKIE INTENCJE 

APOSTOLSTWA MODLITWY  

Styczeń 

1. Intencje Matki Bożej: o pokój na świecie i nawrócenie 
grzeszników. 
2. Intencje papieża Franciszka: 
-) Intencja ewangelizacyjna: Aby w krajach azjatyckich 
chrześcijanie, wraz z innymi mniejszościami religijnymi, 
mogli żyć swoją wiarą w pełnej wolności. 

Luty 

1. Intencje Matki Bożej: o pokój na świecie i nawrócenie 
grzeszników. 
2. Intencje papieża Franciszka: 
-) Intencja powszechna: Aby ci, którzy sprawują władzę 
materialną, polityczną lub duchową, nie pozwolili, by rzą-
dziła nimi korupcja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 18 lutego 2018 r. 
Materiały przeznaczone do druku  

w numerze lutowym proszę przesyłać  
w wersji elektronicznej  

lub dostarczyć w formie papierowej  
najpóźniej do dnia 2 lutego 2018 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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Zawody ministranckie  

O sukcesie naszych ministrantów młod-
szych ze szkoły podstawowej, którzy wy-
grali wszystkie mecze podczas Dekanal-
nych Eliminacji do Ogólnopolskich Roz-
grywek Ministrantów w Piłce Nożnej  
w Świerklanach i awansowali do kolejnej 
fazy rozgrywek 

 

— czytaj str. 12 

 

  
Zwycięska drużyna ministrantów młodszych 

 
Pamiątkowe zdjęcie drużyn biorących udział w turnieju. 

 
 

 
Drużyna ministrantów starszych, która zajęła II miejsce 

 

Jedna z zasad, reguł dobrego ministranta brzmi:  

„Ministrant zdobywa kolegów w pracy i zabawie dla Chrystusa.”  
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Tarsycjusz 2017 
W trzecią sobotę listopada wspólnota mini-
strantów obchodziła swoje patronalne święto. 

— czytaj str. 12 

 
Procesja na wejście 

. 

 
Pamiątkowe zdjęcie na zakończenie Eucharystii 

 
Pokaz iluzji w wykonaniu Tomasza Kabisa 

 

Pokaz iluzji w wykonaniu Tomasza Kabisa 

 

 
Włączenie do grona ministrantów starszych 

 
Wspólne świętowanie wraz z rodzinami 

 

 
Nowi kandydaci na ministrantów 
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Przygotowanie do 
Bierzmowania 

Od października, w pierwsze piątki mie-
siąca, ma miejsce przygotowanie naszej 
młodzieży gimnazjalnej do przyjęcia sa-
kramentu bierzmowania. Po Eucharystii  
o godz. 18.oo odbywają się spotkania  
w grupach. 

Spotkanie animatorów 
4 listopada miało miejsce w naszej parafii spotkanie 
animatorów Ruchu Światło-Życie z rejonu Bogu-
szowice z odpowiedzialną Klaudią Chrószcz.  

   

 

Różaniec do Granic 
7 października Polska została wzdłuż całej granicy 
opasana wiernymi, którzy przez dwie godziny od-
mawiali Różaniec – wszystkie cztery części,  
w ramach akcji „Różaniec do Granic”  

— czytaj str. 13 

Dni Cecyliańskie  
z chórem „Cor Jesu” 

Jak co roku chór Cor Jesu wziął udział w festiwalu 
chóralnym Dni Cecyliańskich 

— czytaj str. 17 

 
 

 
Odpowiedzialnym za przygotowanie jest ks. Tomasz 

 
Animatorzy Ruchu Światło-Życie z rejonu Boguszowice 

 
Na polsko – czeskim przejściu granicznym w Branicach 
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80 lat SP 16  
w Boguszowicach 

13 października Szkoła Podstawowa nr 16 w Bogu-
szowicach obchodziła piękny jubileusz 80-lecia 
swego istnienia. Z tej okazji, po Eucharystii w ko-
ściele parafialnym, odbyła się okolicznościowa aka-
demia  

— czytaj str. 24 

Wieści z Przedszkola nr 18  
O najważniejszych wydarzeniach, które miały miej-
sce od września w Przedszkolu nr 18 w Boguszowi-
cach  

                                      — czytaj str. 23 - 24 

Niepokalanej 

 
Tak kiedyś pisano * 

 
Fot. Janusz Rzymanek  

 

 

 

Fot. Janusz Rzymanek 

 
Uczestnicy Konkursu Piosenki Religijnej 

 

Występ z okazji Dnia Edukacji Narodowej 

 

Wizyta przedszkolaków na cmentarzu 
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Wieści z Przedszkola nr 50  
Co działo się w Przedszkolu nr 50 w Boguszowicach  
w ciągu ostatnich kilku miesięcy 

           — czytaj str.26 

Z kącika gospodarczego  
O poczynaniach gospodarczych, jakie miały miejsce na 
przestrzeni ostatnich dwóch miesięcy 

— czytaj str. 7 
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Kultywujemy tradycje – „szkubani piyrzo” 

 

 
Przedstawienie z okazji Święta Niepodległości 

 

 

Przedstawienie z okazji Dnia Edukacji Narodowej 

 

 

 

Drobne naprawy na probostwie 
 

Czyszczenie drzewostanu 

 

 


