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Główną atrakcją tegorocznego Festynu Dożynkowego                                          Foto: ks. K. Błotko 

był koncert zespołu Trzecia Godzina Dnia. 

     Dożynki 2019        W nowy rok szkolny        Nabożeństwa 
                   z Panem Bogiem             różańcowe 
                                                                                     
                                    
        
                     
 

Już niedługo rozpocznie się mie-
siąc październik - czas w  szcze-
gólny sposób poświęcony Matce 
Boskiej Różańcowej. Chciejmy 
odpowiedzieć na wielokrotne wo-
łanie Maryi, która zachęca do od-
mawiania różańca. Serdecznie 
więc zapraszamy dzieci, młodzież i 
dorosłych do włączenia się we 
wspólną modlitwę różańcową co-
dziennie, pół godziny przed wie-

czorną Eucharystią. 

Wraz z nowym rokiem szkolnym 
serdecznie zapraszamy wszystkie 
dzieci do udziału w cotygodnio-
wych, czwartkowych Mszach św. 
szkolnych. Niech nowy rok szkolny 
przyniesie im wiele wrażeń, przy-
czyni się do pogłębienia wiedzy 
oraz pozwoli wzrastać w mądrości. 
   
 

W niedzielę 15 września  o godz. 
11.3o w czasie uroczystej Mszy 
św. składaliśmy dziękczynienie 
Panu Bogu za tegoroczne plony. 
Po Eucharystii o godz. 15.3o, na 
Farskim Ogrodzie miało miejsce 
uroczyste spotkanie rolników 
i gospodarzy, zaś o 16.3o rozpo-
czął się Festyn Dożynkowy, któ-
rego główną atrakcją był ewan-
gelizacyjny koncert zespołu 

TGD. 
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Nabożeństwa Fatimskie 

Tradycyjnie, przy licznym udziale czcicieli 
Matki Boskiej Fatimskiej odbywały się w tym roku 
nasze Nabożeństwa Fatimskie sprawowane 13. 
każdego miesiąca od maja do września. Zapra-
szamy również na nabożeństwo w październiku, 
które zakończy tegoroczny cykl Nabożeństw Fa-
timskich.  

Pogrzeb śp. ks. Justyna 
Olesia 

W sobotę 27 lipca 2019 roku w Domu Św. Józefa 
zmarł śp. ks. Justyn Oleś, emerytowany proboszcz 
parafii Kończyce. Jego pogrzeb odbył się w środę 
31 lipca w naszej świątyni. Uroczystością pogrze-
bowym przewodniczył ks. biskup Grzegorz  
Olszowski. 

 
Procesja z figurą MB Fatimskiej podczas  

wrześniowego Nabożeństwa Fatimskiego 

 
Modlitwa różańcowa 

 
 

 

 

 

Fotografia prymicyjna  

śp. ks. Justyna Olesia 

 
 



serce ewangelii 3 

Urodziny ks. Proboszcza 
W sobotę 3 sierpnia podczas Mszy św. o godz. 
17.oo swoje kolejne urodziny obchodził ks. pro-
boszcz Krzysztof Błotko. Była to okazja do modli-
twy w intencji solenizanta oraz złożenia życzeń. 
 

Spotkanie Świeckiej 
Rodziny Franciszkańskiej 

W niedzielę 4 sierpnia w Domu Parafialnym miało 
miejsce kolejne spotkanie Świeckiej Rodziny 
Franciszkańskiej. Gościem tego spotkania był 
przebywający na urlopie w naszej parafii  
o. Zacheusz.  

Wakacyjny wyjazd  
ministrantów 

W sobotę 22 czerwca nasi ministranci, pod opie-
ką ks. Karola udali się do Białki Tatrzańskiej na 
tygodniowy wypoczynek. 

 
 

 
Na zakończenie Eucharystii życzenia Solenizantowi 

złożyli przedstawiciele Rady Parafialnej 

 

 

 

 

 

Pożegnanie z rodzicami 

 
Spotkanie na miejscu zbiórki 
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Kolonie charytatywne 

Po raz 27 nasz Zespół Charytatywny zorganizował w 
tym roku w Białce Tatrzańskiej kolonie dla dzieci.  

– czytaj str. 14  

 

Niezapomniany widok na Tatry podczas jednej z wypraw 

 

Pod wodospadem Siklawicą w Dolinie Strążyskiej 

Odpoczynek na szlaku 

 
W upalny dzień nad rzeką Białką 

 

 
W autokarze 
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Podczas kolonii nie zabrakło szalonej  
zabawy oraz wycieczek pełnych przy-
gód i pięknych widoków. 

 

 

 

 

 

Przed Sanktuarium MB Królowej Tatr na Wiktorówkach 
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Pielgrzymka mini-
strantów do katedry 

30 sierpnia 2019 r. na powakacyjną piel-
grzymkę do katedry w Katowicach udali 
się nasi ministranci. Uczestniczyli we 
Mszy św. sprawowanej pod przewodnic-
twem ks. arcybiskupa Wiktora Skworca, 
bawili się na dmuchanych placach zabaw 
i oglądali pokaz znanego z programu 
"Mam talent" iluzjonisty Tomasza Kabisa. 

 

 

 

 

Ks. Arcybiskup z nowo ustanowionymi Ceremoniarzami 

 

Pokaz iluzjonisty Tomasza Kabisa, wieloletniego ministranta 

 

 

 

Pielgrzymka  
do Pszowa 

W niedzielę 8 wrze-
śnia dość liczna grupa 
naszych parafian wraz 
z ks. Karolem udała 
się na coroczną, tra-
dycyjną, pieszą piel-
grzymkę do Sanktua-
rium MB Uśmiechnię-
tej w Pszowie. 
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Mamy za sobą czas wakacji i letniego wy-
poczynku. Już w pierwszych dniach czasu 
wolnego - od pierwszej wakacyjnej soboty - 
część naszych dzieci, zaczynając od grupy, w 
której przeważali nasi ministranci, udała się 
autokarem do Białki Tatrzańskiej. Towarzyszył 
im ksiądz Karol z grupą animatorów wraz 
z paniami z naszego Zespołu Charytatywnego.   

Jak zwykle w takiej sytuacji zabierano ze sobą 
potrzebne zasoby spożywcze i przydatny sprzęt tury-
styczno-wakacyjny. W drugim tygodniu udały się do 
Białki dzieci objęte naszą działalnością charytatywną 
wraz z księdzem Karolem i grupą odpowiedzialnych 
wychowawców. W tym roku obchodziliśmy skromny 
jubileusz, bo po raz piętnasty skorzystaliśmy z domu 
i gościnności pani Ani i pana Andrzeja Sarnów 
z Białki Tatrzańskiej. Przed blisko 55 laty po raz 
pierwszy miałem okazję przybyć z rodzicami do Białki 

Tatrzańskiej słynną królową szos, jaką była wówczas 
Syrena 102. Zresztą w tamtych czasach w mojej ro-
dzinnej miejscowości były zaledwie 3 podobne samo-
chody. Dzisiaj tą liczbę mierzy się w tysiącach. Od 
tamtych lat odwiedzaliśmy Białkę niemal każdego 
roku. Wielokrotnie w lecie i w zimie. Przez pierwsze 
20 lat miejscem pobytu były gościnne domy góralskie 
ze swojską, rodzinną atmosferą. To skłoniło mnie, by 
wrócić do tych miejsc. Zobaczyłem w miejscu najbar-
dziej ulubionym, niedaleko rzeki Białki, bardzo duży 
nowy dom, jeszcze nie do końca wykończony. Wsze-
dłem do środka, przedstawiłem siebie i naszą parafię 
pani gospodyni Annie Sarnie, by po kilku minutach 
miłej rozmowy i nawiązaniu znajomości, zapytać się 
czy możemy tutaj na pierwsze dwa tygodnie wakacji 
letnich rozgościć się z naszymi dziećmi z parafii. Od 
razu spotkałem się ze zgodą i życzliwością pani Ani. 
I tak trwa to już 15 lat. Nasz zespół Charytatywny na 
czele z Panią Kornelią Mokry, dzięki życzliwości wie-
lu ludzi i środkom materialnym parafii przeznaczonym 
na działalność charytatywną, dobrze wykorzystuje to 
miejsce. Z wdzięcznością pozdrawiamy naszych Góra-
li i życzymy im wszystkiego co najlepsze.  

Wakacje tegoroczne stały się już tylko wspo-
mnieniem i wszystko wróciło do normalności. Na do-
bre rozpoczęliśmy nasze codzienne obowiązki zarów-
no w naszych rodzinach jak i w parafii. Jednym z prze-
jawów naszej gotowości powakacyjnej było wrze-
śniowe spotkanie Duszpasterskiej Rady Parafialnej. 
Przyznam, istotne zagadnienia naszego życia parafial-
nego rozstrzyga na co dzień proboszcz parafii 
w konsultacji z osobami biegłymi w danej dziedzinie. 
Jest to stały kontakt z księżmi wikarymi, osobami 
prowadzącymi naszą kancelarię parafialną, liderami 
poszczególnych grup formacyjnych i tymi, którzy wy-
kazuję szczere zainteresowanie naszymi problemami 
gospodarczymi i posiadają stosowną wiedzę. Niemniej 
w środę 11 września br. odbyło się spotkanie Dusz-
pasterskiej Rady Parafialnej, na którym było obec-
nych 18 osób. Była to okazja, by zapoznać się z Pro-
gramem Duszpasterskim, jaki zarysowany jest 
w Polskim kościele na następne lata, z przepisami 
dotyczącymi ochrony danych osobowych zwanych 
popularnie RODO oraz nowym dokumentem naszego 
Arcybiskupa dotyczącym osób związanych z działal-
nością wychowawczą w Kościele pt. „ŚWIADO-
MOŚĆ, ZAPOBIEGANIE, REAGOWANIE – za-
sady ochrony dzieci, młodzieży, osób niepełnospraw-
nych i bezradnych przed wykorzystaniem seksualnym 
w diecezji gliwickiej i archidiecezji katowickiej”. 
Obecni na spotkaniu podzielili się swoimi uwagami 

SŁOWO  PROBOSZCZA – Nie tylko o sprawach  
                                        gospodarczych 

 

 
Demontaż witraża św. Izydora i jego renowacja 
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oraz uwagami ze strony innych parafian dotyczącymi 
naszych problemów gospodarczych i duszpasterskich. 
Wobec wszystkich przedstawionych spraw podjęto 
stosowne ustalenia.  

Tradycyjnie w tym miejscu chcemy również do-
konać podsumowań naszych działań gospodar-
czych, które miały miejsce w ostatnich 2 miesią-
cach. Należą do nich: 

1. Naprawa hydroforu w budynku Domu Parafial-
nego. 

2. Zakupienie nowych narzędzi służących do obci-
nania drzew. 

3. Wymiana prysznica w pokoju gościnnym. 

4. Naprawa zabezpieczeń podpierających drzwi 
w Domu Pogrzebowym. 

5. Naprawa i wymiana elementów w toalecie ko-
ścielnej. 

6. Wykorzystanie zwyżki do usunięcia połamanych 
konarów zagrażających zniszczeniu naszych 
pomników na cmentarzu parafialnym. 

7. Oczyszczenie drzewostanu przy Starej Farze 
i na terenie parkingu przy kościele. Zredukowa-
nie gałęzi utrudniających mijanie się samocho-
dów przy wjeździe na parking kościelny. 

8. Demontaż witraża św. Izydora i rozpoczęcie 
renowacji okna witrażowego oraz witraża 
w pracowni witrażysty w Rybniku. 

26 października 2019 przypada 11 rocznica poświe-
cenia Domu Pogrzebowego. Do dnia 8 września br. 
w kaplicy przyjętych było 1323 zmarłych. 

Kończąc powyższe podsumowanie, wszystkim 
czytającym i całej wspólnocie parafialnej z wdzięczno-
ścią błogosławię. 

    ks. Krzysztof Błotko - proboszcz 

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

CNOTY HEROICZNE: 
POKORA, ZAMIŁOWANIE UBÓSTWA, 

MIŁOŚĆ KU UBOGIM (Cz. II) 

Jedną z ciężkich prób, na które wystawiony był pokor-
ny kapłan stanowił dlań niezawodnie widok jego portretów, 
napotykanych na wsi wszędzie. Około roku 1845 jęły roz-
powszechniać się obrazki z Epinal, przedstawiające niektóre 
epizody z jego życia. Bardzo zmartwiony tą wystawą, chciał 
w początkach postarać się, by obrazki te zniknęły. Lecz 
handlarze jęli błagać go, by im na tę sprzedaż pozwolił, 
gdyż jest to dla nich - jak mówili - jedyny środek zarobko-
wania. Dobry Proboszcz dał się wzruszyć. Ile zarabiacie na 
tej rycinie? - zapytał raz. - Dwa soldy, Księże Proboszczu -
Dwa soldy?!... O, to dosyć drogo, za taką marną karnawa-
łową rycinę!... A niech już będzie! 

Przechodząc razu pewnego obok wystawy sklepowej, 
na której widniał jego portret, zapytał o cenę. Pięć franków - 
brzmiała odpowiedź. Co? Pięć franków?!... Chyba nie 
sprzedacie go nigdy; bo proboszcz z Ars tyle nie wart!...  
A zresztą - mawiał niekiedy - jeśli ta karnawałowa maska 
przypominała choć trochę rady, jakich udzielałem, nie bę-
dzie ona całkiem niepożyteczną. 

Chcąc wszakże zaznaczyć wzgardę, jaką miał dla tych 
portretów, nie zgodził się nigdy ani na podpisywanie ich, ani 
tym bardziej na poświęcenie. Gdy tylko spostrzegł swoją 
podobiznę wpośród obrazów, które mu dawano dla podpisu, 
nagłym ruchem ręki usuwał ją, czyniąc uwagi w rodzaju: - 
To służy tylko przez trzy dni w roku. Oczywiście miał na 

myśli trzy dni zapustów, kiedy to urządzane bywają maska-
rady. 

Po długim oporze, zdecydował się w końcu brać tę 
rzecz z wesołej strony. Pewnego razu, rozmawiając obok 
kościoła z moim mężem - opowiada pani Prosperowa des 
Garets - zaprowadził go przed wystawę sklepików, by poka-
zywać mu to, co nazywał swoim karnawałem. Przy tej spo-
sobności czynił wielce śmieszne uwagi: - Co to? Wieszasz 
mnie i sprzedajesz? - rzekł do młodej kramarki, swej para-
fianki, której kram ciągnął się wzdłuż cmentarza. Pojawił 
się mój nowy portret - powiedział do Katarzyny Lassagne. 
Tym razem jestem zupełnie podobny: mam minę głupią jak 
gęś!... Ujrzawszy jeden z tych nieudolnych, a bardzo ja-
skrawych obrazków, rzekł wesoło: Proszę popatrzyć! - Czy 
nie powiedziałby kto, że wychodzę z szynku?! 

Na jednym punkcie został nieugięty: nie zgodził się 
nigdy pozować. - Rysy jego utrwalono na fotografii dopiero, 
gdy spoczywał na łożu śmierci. W roku 1858 ksiądz Tocca-
nier, umówiwszy się z rzeźbiarzem Emilianem Cabuchefem, 
postanowi! Za wszelką cenę zdobyć możliwie najdokład-
niejszy wizerunek świętego Proboszcza. Dotychczas bo-
wiem istniały tylko portrety mniej lub więcej podobne, pod-
chwycone ukradkiem, lub nawet rysowane z pamięci. Rzeź-
biarzowi szło o to, by mógł szkicować z natury, rzeźbiąc 
najpierw woskowe popiersie. Lecz jak zabrać się do rzeczy? 

Biskup de Langalerie, który 1 maja 1857 roku objął 
stanowisko po biskupie Chalandonie, mianowanym arcybi-
skupem w Aix, dał panu Cabuchet list polecający. Artysta 
przedstawił się Proboszczowi z Ars przy konfesjonale. 
Ukląkł i podał księdzu Vianney'owi, który już wznosił rękę 
do błogosławieństwa, list biskupi, mający przełamać wszel-
kie przeszkody. Święty przeczytawszy list wstał, otworzył 
drzwi i pożegnał fałszywego penitenta, odpowiadając sta-

Proboszcz  z  Ars (57) 
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nowczo: Nie, nie!... Nie uczynię tego; ani dla pana, ani dla 
pańskiego biskupa!... 

Trzeba było użyć fortelu. Ksiądz Toccanier zatrzymał 
dla artysty miejsce w kącie kościoła, skąd mógł obserwować 
swój model. Z początku Cabuchet zaczął przychodzić na 
nauki katechizmowe. Zapas wosku ukrywał w szerokim 
kapeluszu i sądził, że uda mu się pracować niepostrzeże-
nie... Wszystko szło, jak z płatka. Ale po tygodniu takiego 
podstępnego modelowania, ks. Vianney zagadnął artystę 
znienacka: Mój panie, kiedyż wreszcie zaprzestanie pan 
sprawiać roztargnienie mnie i innym? Na szczęście Cabu-
chet zdążył już dostatecznie wymodelować rysy Świętego i 
zdołał uchwycić wyraz jego twarzy, ruchliwy, żywy, wyra-
zisty, w którym jednocześnie malowały się wszelkie wzru-
szenia serca głęboko uczuciowego. Gdy popiersie już było 
ukończone, rzeźbiarz przyniósł je do misjonarzy. Zaprowa-
dzono Proboszcza z Ars przed jego podobiznę... 

Popatrzył na nią, i rzekł z wyrazem uznania - na wpół 
zmieszany, na wpół się śmiejąc: - To już nie maska karna-
wałowa!... Po czym zapytał: Czyja to robota? Emilian Ca-
buchet wysunął się naprzód. Więc pan mnie nie posłuchał! - 
rzekł Święty głosem nieco surowym. - jakże mogę panu 
przebaczyć? Ksiądz Toccanier i Bracia obecni przy tej sce-
nie jęli prosić o łaskę dla artysty... i arcydzieła. Ksiądz 
Vianney zgodził się wreszcie, iż popiersie, które tak znako-
micie go przedstawiało, zniszczone nie będzie, lecz zażądał 
od pana Cabuchefa obietnicy, iż nie wystawi rzeźby na 
widok publiczny przed jego śmiercią. 

Tak więc Proboszcz z Ars pozostał pokornym aż do 
końca. Nie tłumaczył się swą nadludzką wprost pracą, by 
prosić o udogodnienia, o przywileje. W ostatnich latach 
zwolniony został od brewiarza tylko wskutek starań swego 
pomocnika. Zdawało się, iż w myśl przepisów dawnego 
Rytuału diecezji Belley, sława jego świętości i znajomość 
dusz ludzkich powinny by go były zwolnić od odnawiania 
każdego roku prawa słuchania spowiedzi. A jednak stale, aż 
do roku 1858, prosił biskupa lub wikariusza generalnego o 
odnośną adnotację na aprobacie. 

Widzieliśmy już, jak z przedziwną uległością przyj-
mował nagany od kolegów znacznie młodszych od siebie. 
Później, gdy zyskał już szacunek wszystkich kapłanów, nie 
przestawał uważać się za niższego od nich; przyjmując ich 
zawsze z największymi względami, okazując im głęboką 
cześć i polecając się ich modlitwom. 

Chociaż widział zasiadających u stóp jego kazalnicy, 
lub klęczących przy jego konfesjonale, biskupów, słynnych 
kaznodziejów i różne wybitne osoby świeckie, milszym dla 
niego widokiem - jak sam mówił - była postać żebraczki 
proszącej go o jałmużnę. W r. 1850 przybył do Ars Beren-
ger de la Drome, aby zasięgnąć rady w trudnościach, które 
wydawały mu się nie do rozwikłania. Święty usunął nie-
zwłocznie wszystkie trudności. Przybyły odjechał pełen 
podziwu, a księdzu Vianney'owi nie przyszło nawet na myśl 
zapytać go o nazwisko. Po rozmowach, jakie miał w paź-
dzierniku 1855 roku z prefektem departamentu Ain i genera-
łem dowodzącym załogą departamentu, którzy przybyli, aby 
mu powinszować Legii honorowej, rzekł do Świętego hrabia 
Prosper des Garets: Księże Proboszczu, oto nasze Ars zaczy-
na gościć u siebie wielkich tego świata.  

- Są to tylko ciała i dusze. - odparł obojętnie pokorny 
kapłan. 

Ojciec Petetot, przełożony Oratorianów i Ojciec Com-
balot, misjonarz apostolski, znany kaznodzieja, udali się do 

niego po naukę gorliwości i wymowy. Powrócili pełni za-
chwytu. Widziano jak ksiądz Allou, biskup z Meaux, przez 
cały tydzień uczęszczał na jego nauki katechizmowe kryjąc 
się wśród tłumu wiernych. Biskup Dupanloup, gdy jeszcze 
był prałatem, odbył wraz z kardynałem Bonald'em podróż 
do Ars, by zasięgnąć rady świętego kapłana. On zaś zdawał 
się nie spostrzegać nawet, iż był przedmiotem pobożnej 
czci, przyjmując hołdy tak, jak gdyby dotyczyły kogoś in-
nego. 

W sobotę wieczorem, 3 maja 1845 roku, przybył z Ly-
onu do Ars incognito Ojciec Lacordatre, który już od lat 
kilku pragnął poznać świętego Proboszcza. Przenocował w 
zamku i nazajutrz o godz. piątej z rana udał się do kościoła. 
Na jego widok Ks. Vianney okazał wielką radość. Serdecz-
nie objął go ramieniem i kilkakrotnie wymienił z nim uścisk 
dłoni; niewypowiedzianie słodkim uśmiechem szczęścia 
dziękując za przybycie do Ars. Do Mszy św. miłego gościa 
wyszukał najkosztowniejszy kielich i najbogatszy ornat. 
Podczas sumy, celebrowanej przez Ks. Vianney'a o godzinie 
dziesiątej, słynny dominikanin zajął miejsce w loży prze-
znaczonej dla rodziny des Garets. Sam Proboszcz wygłosił 
kazanie o przyjęciu Ducha świętego. Około godz. pierwszej 
O. Lacordaire znów powrócił do kościoła, aby usłyszeć 
zwykłą niedzielną naukę katechizmową ks. Vianney'a. Po 
południu słynny gość celebrował nieszpory i wygłosił kaza-
nie; czym sprawił zawód wielu nowoprzybyłym pątnikom, 
którzy woleliby usłyszeć przemówienie Świętego z Ars. 
Niezawodnie pokora wielkiego kaznodziei sprawiła, iż zde-
cydował się słowom swym ująć zwykłej barwy. Mowy księ-
dza Lacordaire'a - opowiada jeden ze świadków tej sceny - 
ksiądz Vianney słuchał z uwagą, której nie zawaham się 
nazwać rzewną i wprost pochłaniającą. 

Nazajutrz kapłani zebrani na duchowną konferencję - z 
Ojcem Lacordaire'm na czele - spożywali śniadanie w zam-
ku. Zapewne Proboszcz z Ars wydał się Ojcu mało wymow-
ny - odezwał się ktoś z zaproszonych. Sądzę - odparł chłod-
no Lacordaire - że mówił jak dobry proboszcz mówić powi-
nien. Poprzedniego dnia słynny krasomówca i uczony, w 
obecności nauczyciela Pertinand'a tak się wyraził: Ten świę-
ty kapłan w sposób zastanawiająco łatwy i jasny wypowie-
dział o Duchu Przenajświętszym myśl, nad którą ja sam od 
dawna się męczę. Ksiądz Vianney skorzystał z zaszczytnych 
odwiedzin Lacordaire'a, aby się jeszcze więcej upokorzyć. 
Nazajutrz - opowiada ksiądz Raymond - rzekł do mnie: 
Znasz, księże, przysłowie: - dwie ostateczności schodzą się - 
otóż wczoraj sprawdziło się ono na ambonie w Ars, gdzie 
widziano najwyższą wiedzę i największe nieuctwo! 

Pokora była prawdziwie umiłowaną cnotą naszego 
świętego. Taką miał dla niej cześć - stwierdza Brat Atanazy 
- iż mówił o niej ustawicznie, zwłaszcza na naukach... 
Trwajcie w pokorze, trwajcie w prostocie - nie przestawał 
powtarzać Braciom świętej Rodziny – im bardziej w nich 
wytrwacie, tym więcej zdziałacie dobrego. 

Chętnie opowiadał to wydarzenie: - Pewnego razu 
ukazał się świętemu Makaremu diabeł. Wszystko, co ty czy-
nisz i ja czynię - rzekł do pustelnika z Tebaidy. - Ty pościsz, 
ja nie jadam nigdy... Ty czuwasz - ja nigdy nie sypiam... - 
jedna tylko jest rzecz, którą ty czynisz, a której ja uczynić nie 
mogę. - I czegóż to uczynić nie możesz? - Upokorzyć się. 

Powtarzał często, jak twierdzi ksiądz Toccanier: Poko-
ra jest dla cnót tym, czym łańcuszek przy różańcu - zabierz-
cie łańcuszek, a wszystkie paciorki się rozsypią... Usuńcie 
pokorę - a pogubicie wszystkie cnoty!... 
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Dusza pokorna ma umiłowanie ubóstwa i miłość ku 
ubogim. O Proboszczu z Ars prawdziwie można było po-
wiedzieć to, co powiedział o sobie święty Franciszek z Asy-
żu, że poślubił panią Biedę. Ubogim był pokój księdza 
Vianney'a, ubogim było umeblowanie jego mieszkania, 
ubogą odzież; ubogim pożywienie. Gdyby kto chciał nama-
lować uosobienie ubóstwa, nie znalazłby dla swego obrazu 
odpowiedniejszej postaci. 

Słyszeliśmy już, że niektórzy koledzy, z powodu ze-
wnętrznego wyglądu, czynili wymówki Świętemu kapłano-
wi. Było to w pierwszych latach jego pracy duszpasterskiej. 
Dopóki czas mu na to pozwalał - to jest do roku 1828 - Pro-
boszcz z Ars sam sobie naprawiał ubranie; a ponieważ nie-
nadzwyczajnie władał igłą, odgadnąć nietrudno, jaka to 
piękna była robota! W jego pończochach tyle z czasem 
przybywało szwów, że musiały mu nogi kaleczyć - opowia-
da Joanna Maria Chanay. Pewnego dnia Katarzyna Lassa-
gne zastała go w chwili, gdy zaszywał sobie spodnie na 
kolanie. Dziewczyna zdziwiona stanęła na progu pokoju. A 
co, Katarzyno - rzekł Święty tonem żartobliwym - myślałaś, 
że zastaniesz swego proboszcza, a spotykasz krawca!... 

Do czasu ustalenia się pielgrzymek posiadał ks. Vian-
ney tylko jedną sutannę, na której wreszcie niepodobna już 
było dorachować się łat i wprawianych kawałków. To do-
browolne ubóstwo kiedyś nabawiło go wielkiego kłopotu. 
Było to zimą. Powracał z sąsiedniej parafii, leżącej w okoli-
cy jezior. Deszcz przemoczył go do suchej nitki, a nadto 
kilkakrotnie poślizgnąwszy się na drodze upadł w błoto. 
Wiedział, iż powrócić w tym stanie na plebanię, gdzie nie 
miał ubrania na zmianę, byłoby niedorzecznością. Schronił 
się więc do jednego z poczciwych parafian, któremu zmu-
szony był wyznać swe utrapienie. Ten zaś wzruszony do łez, 
pomógł mu rozebrać się i pożyczył mu swego ubrania; a 
tymczasem sutanna, ociekająca wodą, suszyła się przy wiel-
kim ogniu, do którego ciągle dorzucano chrustu. 

Gdy coraz liczniej napływać poczęli pątnicy, przed-
stawiano mu, iż nie wypada już nosić odzieży godnej ostat-
niego nędzarza. Przyjął więc dwie sutanny, które mu złożo-
no w podarunku, i lepszą zachował na wielkie uroczystości. 
Lecz zawsze wolał nosić skromniejszą. Toteż nosił ją tak 
długo, aż się całkiem wyszarzała. Występując w niej pod-
czas nabożeństwa tłumaczył się: Wytarta sutanna zyska przy 
pięknym ornacie! 

Pewnego razu, podczas wizytacji biskupiej, przez za-
pomnienie nie przywdział stroju uroczystego. Później dopie-
ro o tym pomyślałem - rzekł do Brata Atanazego - i żałowa-
łem mego nietaktu. Nie zgodził się nigdy, by mieć więcej 
niż dwie sutanny. Osoby, które ofiarowywały mu suknię, by 
ją wymienić na starą (był to sposób zdobycia sobie cennej 
relikwii), spotykały się z odmową przyjęcia tego podarunku. 
Niekiedy, nie uprzedziwszy go, składano mu nowe sutanny 

w pokoju. Święty rozdawał je Braciom. W ten sposób Brat 
Atanazy otrzymał w spadku aż trzy sutanny. 

W dziesięciu ostatnich latach życia ks. Vianney'a, jak 
świadczy ksiądz Beau, jego spowiednik, widziano go zaw-
sze przyodzianego w skromny lecz czysty i cały ubiór ka-
płański. Płaszcza nie nosił nigdy. W Trevoux, podczas jubi-
leuszu 1826 roku, kupiono dlań płaszcz, lecz oddał go ubo-
giemu. Ta sama sutanna służyła mu zarówno w grudniu jak i 
w lipcu. W zimie brano się na sposoby, aby ją podszyć, tak, 
iżby tego nie zauważył. 

Plebania w Ars harmonizowała z osobą jej mieszkań-
ca. Ciasne podwórko, przez które się wchodziło, zarastało 
trawą, jak łąka. Przypadkowo wyrosły tam trzy krzaki bzu. 
Ksiądz Vianney nazywał je żartobliwie swym laskiem Bu-
lońskim. Należy wątpić, czy kiedykolwiek korzystał z ich 
cienia i czy oddychał wonią ich kwiatów. Z murów plebanii 
z czasem obleciał tynk, a następnie i same mury się zaryso-
wały. Pan des Garets – na ponawiane ciągle usilne prośby - 
uzyskał wreszcie pozwolenie poprawienia ich i pobielenia 
wapnem. Lecz święty zabronił wszelkich poprawek we-
wnątrz domu. Mieszkanie takie, jakie jest, dla mnie wystar-
cza - protestował - gdy przybędzie nowy proboszcz, urządzi 
sobie i mój pokój i resztę, według własnego upodobania. 

Ponieważ w pokoju ks. Vianney'a częściowo brakowa-
ło posadzki, musiał więc burmistrz skorzystać z jego nieo-
becności, by zaradzić najpilniejszym potrzebom. W innych 
pokojach na probostwie mebli już nie było i mieszkania te 
całkiem były zapuszczone. Z rozlatujących się tam okien 
wypadały szyby; w kuchni na parterze wyrosły chwasty, z 
których jeden pęd rozwinął się nawet w samym kominie. 
Poza pokojem świętego zapanowało całkowite spustoszenie. 

Przedmioty służące ks. Vianney'owi do osobistego 
użytku ograniczały się do rzeczy najniezbędniejszych. Do 
spożywania posiłków wystarczyły mu miska i łyżka. Ofia-
rowano mu - opowiada Katarzyna Lassagne - trzy czy cztery 
dość ładne filiżanki. Któregoś dnia już znaleźć ich nie mo-
głam. Oskarżałam tedy w duchu złodziei, lub osoby poboż-
ne poszukujące relikwii, gdy spostrzegłam w kącie leżące 
fajansowe skorupki. Joanna Maria Chanay, która była ze 
mną, rzekła do proboszcza: Oto dowód, jak Ksiądz Pro-
boszcz tłucze naczynia! Uśmiechnął się zrazu, a potem rzekł 
cokolwiek surowo: Czyż nigdy nie będę mógł mieć ubóstwa 
w swoim gospodarstwie?! 

 
(c.d. w następnym numerze SE. Przygotował 

ks. Krzysztof B.  Za: Francis Trochu, Proboszcz z 
Ars, Święty Jan Maria Vianney 1786- 1859 (Na pod-
stawie akt procesu kanonizacyjnego i nie wyda-
nych dokumentów z języka francuskiego przełożył 
Piotr Mańkowski, biskup kamieniecki, arcybiskup 
tytularny Aenus), Kraków 2009) 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Maryja jak czuła matka nieustannie interweniuje w nasze życie. Dlatego wręcza nam różaniec jako 
broń przeciw łatwej i bezrefleksyjnej dezercji ze stanowisk wiary i kompas w drodze do nieba. Maryja 
z różańcem w ręku wzywa niestrudzenie do powrotu do Jej Syna. To jedyny Zbawiciel tego świata.”  

„Nie ma takiej walki czy zmartwienia,  które mogłoby pognębić duszę pokładającą ufność w Bogu 
i Maryi. Szatan pozostaje zaskoczony i powalony zawierzeniem będącym pokornym uznaniem 

przez człowieka własnej niewystarczalności. Świat nie jest w stanie zagrozić temu, kto bezgranicznie 
polega na Wszechmocnym. Jego zwycięstwo jest zawsze pewne.” 

ks. Dolindo Ruotolo 
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W sobotę 27 lipca br. w Domu Św. Józefa, 
w 60. roku kapłaństwa  i 83. roku życia zmarł 
wywodzący się z naszej parafii emerytowany 
proboszcz parafii Kończyce śp. ks. Justyn 
Oleś.  

Ks. Justyn Oleś urodził się 1. stycznia 1936 r. w Bogu-
szowicach jako syn Antoniego i Marii z d. Kula. Jest pra-
wnukiem Luizy Kula z d. Tscheppe, która była siostrzenicą 
ks. prob. Boreckiego. Do szkoły podstawowej uczęszczał w 
Boguszowicach, którą ukończył w 1950 roku, a następnie 
uczył się w I Liceum Męskim w Rybniku (obecnie I LO im. 
Powstańców Śląskich). W latach 1954 – 59 odbył formację 
w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Krako-
wie.  

Kalendarium jego posługi kapłańskiej przedstawia się 
następująco:  
21. 06. 1959 – Święcenia kapłańskie w Katowicach z rąk  
                        ks. bpa Herberta Bednorza,  
1959 – 1962 – Rydułtowy, parafia św. Jerzego,  
1962 – 1963 – Mysłowice, parafia Niepokalanego Poczęcia 
                         NMP,  
1963 – 1967 – kapelan ks. bpa Stanisława Adamskiego, 
1967 – 1968 – Suszec, parafia św. Stanisława biskupa  
                           i męczennika,  
1968 – 1971 – Chorzów, parafia św. Floriana,  
1971 – 1975 – Świerklany, parafia św. Anny,  
1975 – 1980 – Czerwionka, proboszcz parafii NSPJ,  
1980 – 1998 – Zabrze Kończyce, proboszcz parafii Bożego  
                          Ciała,  
1998 – 2004 – Rogoźna, pomoc w duszpasterstwie,  
2004 – 2012 – Przyszowice, pomoc w duszpasterstwie. 

 Od 29 października 2012 mieszkał w Domu Księży 
Emerytów w Katowicach i tam zmarł 27 lipca 2019 r.  
Uroczystości pogrzebowe, którym przewodniczył ks. bp 
Grzegorz Olszowski odbyły się 31 lipca 2019 r. w Bogu-
szowicach. 

 
2 września rozpoczęli-

śmy nowy rok formacyjny 
2019/2020 pielgrzymką do 
Częstochowy. Pielgrzymce 
przewodniczył emerytowany 
proboszcz ks. Stanisław Sze-
ja, który był budowniczym 
kościoła pw. św. Antoniego z 
Padwy w Mikołowie – Recie. 

Ks, Stanisław został bardzo cie-
pło przyjęty w autokarze przez 
uczestników pielgrzymki. Gdy we-
szliśmy na Jasnogórskie wzgórze, 
każdy z nas w sercu odczuwał wielką 
radość. Zaraz po przyjeździe do Czę-
stochowy był czas na poczęstunek 
dobrym kołaczem i pyszna kawą. Ks. 
Stanisław o godz. 11.oo przewodni-

czył uroczystej Mszy św. i wygłosił 
Słowo Boże. W Kaplicy Cudownego 
Obrazu mieliśmy okazję podziękować 
Matce Bożej za wszystkie dobra, 
jakimi nas obdarza, za nasze rodziny, 
bliskich, przyjaciół i całą naszą para-
fię. Cała nasza grupa o godz. 14.oo 
uczestniczyła na Wałach w nabożeń-
stwie Drogi Krzyżowej, któremu 
przewodniczył ks. Stanisław. Przy 
każdej stacji Drogi Krzyżowej rozwa-
żaliśmy straszny wyrok śmierci Pana 
Jezusa.  

W drodze powrotnej odwiedzili-
śmy Sanktuarium Matki Bożej Le-
śniowskiej Patronki Rodzin. Histo-
ria szczególnego kultu Matki Bożej w 
Leśniowie (obecna dzielnica Żarek) 
związana jest z najważniejszym w 

Polsce sanktuarium maryjnym – Jasną 
Górą. Leśniów jest też nazywany 
Sanktuarium Rodzinnych Błogosła-
wieństw. Od dawna istnieje tu zwy-
czaj, że w poszczególne niedziele na 
Mszy św. o godz. 11.oo księża udzie-
lają specjalnych błogosławieństw. 

Z każdej pielgrzymki jest żal od-
jeżdżać. No cóż, dzień się chylił ku 
zachodowi, deszcz coraz bardziej 
dokuczał i przypominał nam, iż pora 
wracać do Boguszowic. Umocniony 
duchową pielgrzymkową atmosferą, 
pragnę do wszystkich skierować 
chrześcijańskie pozdrowienie: „Niech 
będzie pochwalony Jezus Chrystus” 

Stanisław Drąszczyk 

   

 Wspomnienie o śp. ks. Justynie Olesiu 

 
Uroczystością pogrzebowym przewod-

niczył ks. bp Grzegorz Olszowski 

Grupa „Pielgrzym” w Częstochowie 
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Kontynuujemy opowieść o proboszczach 
boguszowickich od zarania dziejów. Ojciec 
Mikołaj o nieznanym nam nazwisku zawitał do 
Boguszowic w roku 1727, wyznaczony też 
przez opata rudzkiego na administratora do 
naszej parafii. Administrator miał te same 
uprawnienia co proboszcz, tylko swoje decy-
zje odnośnie kościoła musiał konsultować z 
opatem w Rudach. Lata poprzedzające ten rok 
były bardzo urodzajne, co dało parafianom 
nadzieję na lepszy byt. O pracy tego duszpa-
sterza nie wiemy nic z zapisów. Domyślać się 
należy, że spełniał ją z oddaniem, pełniąc 
funkcję proboszcza przez 13 lat. Parafia liczyła 
wtedy blisko 600 dorosłych i około 150 dzieci. 
Za jego czasów na wsi dużo się zmieniło. 

Sołtys nie był już wybierany przez ludzi z gminy, ale 
przez pana określonej wsi. Jeszcze istniało wspólne użytko-
wanie pastwiska przez całą wieś i wspólny pastuch opieko-
wał się całą trzodą. Także były miejsca połowu, gdzie każdy 
mógł złowić sobie rybę. Jeszcze można było zbierać chrust 
na opał, ale już od 1725 r. proboszcz nie miał prawa wyrębu 
z lasów boguszowickich. Natomiast szkoła, którą nareszcie 
na nowo zbudowano, otrzymywała z tych lasów drzewo 
opałowe. Uczył w niej nauczyciel Urban Serafin, a patronat 
nad nią spełniał dalej opat rudzki. 

Pan na Rybniku, hrabia Karol Gabriel Wengierski, zo-
stał w 1730 r. mianowany starostą powiatowym. Trwająca w 
latach 1733 - 1738 wojna polska o następstwo tronu spowo-
dowała zaniepokojenie nawet w naszych stronach i dlatego 
zwołano okoliczną szlachtę do obrony granic, a na czele tej 
szlachty stanął starosta Wengierski. 

Jak wspomniałam już w poprzednim artykule, w pań-
stwie rybnickim, a może na całym Górnym Śląsku, w do-
mach nie budowano jeszcze kominów. Było to przyczyną 
wielu pożarów i starosta rybnicki wydał w roku 1730 nakaz 
zbudowania kominów we wszystkich domach w jego posia-
dłościach, a więc nie tylko w Rybniku, w terminie do 6 
tygodni. Wiemy, że większość wiosek z parafii była jego 
własnością i należała do jego państwa i ten nakaz też je 
obowiązywał. Domy budowano tylko z drewna, więc komi-
ny też. Dopiero po 1750 r., gdy zaczęto budowę domów 
murowanych w mieście i nieco później także na wsiach, 
budowano też kominy murowane. Jako ciekawostkę podam, 
że jeszcze za hrabiego Karola Gabriela w Rybniku było 45 
domów drewnianych i bez kominów, z jedną izbą i jedną 
komórką, a wszystkie obok miały stajnię i oborę. Tylko 
stodoły stały za miastem. W 1735 r. hrabia pożegnał się z 
tym światem po 40-letnim panowaniu w Rybniku. 

Nowy pan na Rybniku, syn Karola Gabriela, Franci-
szek Karol okazał się dla swych poddanych okrutniejszym 
panem niż jego ojciec. Zarządził, że jeśli ktoś z jego pań-
stwa chce czasowo opuścić swą miejscowość, musi od niego 
uzyskać zezwolenie, naturalnie za opłatą. Zaś ten, który 
chciałby opuścić ją na zawsze, to musi się wykupić. Ten, 

który chciałby zawrzeć związek małżeński, musi otrzymać 
od niego zaświadczenie ślubu i to też nie za darmo. Także 
tylko on mógł ustanowić nowego starostę w mieście i sołty-
sa na wsi. Za jego czasów brano ludzi do wojska pod przy-
musem. Na szczęście w roku 1739 Maria Teresa, następczy-
ni na tronie po ojcu cesarzu Karolu VI, zakończyła wojnę 
Austrii z Turcją pokojem w Białym Grodzie. W tym samym 
roku zniesiono też dotkliwe cło krajowe. W roku 1740 Fry-
deryk Wielki, król pruski wystąpił z roszczeniem do Śląska. 
Ojciec Mikołaj był zatem ostatnim kapłanem za czasów 
austriackich. W następnym roku władzę nad Śląskiem prze-
jęły Prusy. 

A w czyich rękach były w okresie duszpasterzowania 
ojca Mikołaja wioski należące do parafii? Nic się nie zmie-
niło w Brodku, gdzie nadal dzierżył je ród Skrzyszowskich. 
Nadal też Boguszowice, Ligota, Gotartowice, Kłokocin, 
Rowień i Rój należały do państwa stanowego rybnickiego i 
były własnością rodziny Wengierskich. Folwarki do roku 
1735 trzymał pan Hochberg, a potem sprzedał je za 2100 
guldenów Janowi Jerzemu Larischowi von Nimsdorf na 
Marklowicach. 

Po raz pierwszy dowiadujemy się o Wygodzie, kiedy 
dziedzic Folwarków Jan Jerzy Larisch w 1736 r. postawił 
przy drodze krajowej Żory – Rybnik karczmę i nazwał ją 
„Wygoda”, zaś kilkadziesiąt lat później powstała tam kolo-
nia fryderycjańska. Za ojca Mikołaja pojawiła się też pierw-
szy raz nazwa Ligocka Kuźnia na określenie dwóch nie-
wielkich pieców hutniczych zwanych fryszerkami, wybu-
dowanych w 1740 r. na terenie Ligoty, w dolinie Rudy. Taki 
był początek osady Ligocka Kuźnia. 

Rogoźnę nadal trzymał Jan Bogumił Tluck. W roku 
1720 Wacław Leonard Rogojski wywodzący się z Rogoźnej 
był ławnikiem sądu krajowego księstwa opolskiego i raci-
borskiego. Warto wspomnieć o członkach rodu Rogojskich, 
który w średniowieczu był właścicielem Rogoźnej. Przod-
kowie Wacława Leonarda zasłużyli się dla dobra ogółu. 
Jerzy Rogojski stracił życie na Morawach w walce przeciw 
Turkom, a Mikołaj piastował wysokie godności honorowe w 
księstwach górnośląskich. Zaś Stanisław Rogojski  jako 
poseł cesarski posłował do Polski, gdyż znał dobrze język 
polski. 

Helena Białecka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ojciec Mikołaj (1727 – 1740) 

„Różaniec jest jak świeże powietrze, jak zapach 
kwiatów. To najpiękniejsza modlitwa, 

przez którą docieramy do serca Maryi, a ona 
zanosi nas do Chrystusa.” 

 
„Odmawiając różaniec, zwracaj się do Matki 

Bożej z wielką miłością, tak, jakby to była  
Twoja mama, a modląc się, wyobrażaj sobie 

życie Chrystusa.” 

ks. Dolindo Ruotolo 
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Dla moich Dzieci 
Podziękowanie 

*** 

Czy można zważyć dobroć ludzką 
i okazywane serce? 

Jak długie muszą być moje ręce, 
by objąć miłość, która mnie otacza. 

Chcę zwrócić miłość, 
którą zostałam obdarzona, 

by niosła radość moim bliskim. 
Nie zapominajcie o sercu 

co na Was czeka, 
zawsze, w dzień i w nocy. 

                                                        Mama 
Stefania Gierłowska  

 
 

Październikowe pozdrowienie Maryi 
*** 

Miło będzie Matce Najświętszej 
Na niebieskim Bożym tronie, 

Jak w październikowym miesiącu 
Weźmiesz różaniec w swoje dłonie. 

Czy to z rana, czy wieczorem 
Wzbudź w nas Maryjo silną wolę. 
Weź do ręki różaniec drewniany 

Idź do kościoła pomodlić się na nim. 

Kiedy życie zaczyna Cię boleć 
Odmawiaj różaniec do Matki Bożej. 
W modlitwie i pokorze jest potęga 
Dobrych ludzi osłania Boża ręka. 

Czasem los ukąsi złośliwie 
Pamiętaj, że modlitwa doda Ci skrzydeł. 
Miesiąc październik nam przypomina, 

By pozdrawiać Maryję i Jej Syna. 

Maryja dźwiga upadających, 
Jest ratunkiem dla niewierzących. 

Modlitwa różańcowa to wielka siła, 
Która prowadzi do portu zbawienia. 

 Teresa Turek 

Słowo na Dożynki naszej sędziwej poetki  
Pani Marty Piątek z Gotartowic 

 

Dzisiejszy dzień od lat jest nam znany, 
przez rolników tradycją szanowany,  
to oni świętują i za plony dziękują. 
Nadszedł czas, nadeszła godzina,  

w której ta uroczystość się zaczyna,  
święto wszystkich rolników. 

Nie zapominając o Matce Bożej Zielnej,  
która w tej ofierze też swój udział bierze. 

Darzy nas zielenią, kwiatami i modlitwami. 
Wszystko to, co z Bożej ręki poczęte,  

z pól, łąk, ogrodów wzięte,  
zostało przyniesione tu przed ołtarz święty. 

Boże wszechświata,  
dałeś nam złote ziarno tego lata,  

falujące kłosy pochylone,  
co szumiały na każdym zagonie. 

Dziś dożynkowa korona z kłosów upleciona,  
stoi na przedzie, w żniwnej szacie  

pięknie ozdobiona. 
Przyniesiona przez gospodynie,  

pieśnią wzbogacona. 
Śpiewają starsi i młodzi o ziemi, co chleb rodzi, 

pieśń, która od stuleci z ziemi w niebo leci. 
Chylą się z pokłonem dostojni starostowie,  

przynieśli chleb świeży,  
wierząc, by go dzielić jak należy. 

Rolnicy dla tradycji korowód utworzyli kolorowy  
i w zieleń przybrany,  

w którym przedstawiają swoje dary.  
Dziękują Bogu za słońce, deszcz i krople rannej rosy, 

by na czas dożynek bogato wyrosły. 
Cieszy się rolnik tym, co ziemia dała  
i to co wyrosło na zbożowym łonie,  

jesienią zostanie zgromadzone. 
Jednocześnie dziękujemy, głośno i milczeniem,  

każdy słowy swymi,  
płacimy wdzięczności dług prosząc,  

niech zawsze rolnikom błogosławi Bóg. 
Matko Boża strzeż polską wieś,  

osłaniaj rolników i w opiekę ich weź. 
Szczęść Boże! 
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Były☺  

Skoro kolejne wakacje za nami to i kolo-
nie parafialne przeszły do historii. 

Tradycyjnie po zakończeniu roku szkolnego wyjecha-
liśmy do niezmiennie ciepłego i gościnnego domu Państwa 
Sarna, położonego w sercu Białki Tatrzańskiej, skąd blisko 
do rzeki Białka, do atrakcji Bani, do Zakopanego, a przede 
wszystkim na górskie szlaki. 

O czym tu pisać, przecież to już 27 lat od kiedy dzieci 
z Boguszowic, Gotartowic i Raszowca wyruszają ze swoich 
domów w poszukiwaniu przygód. Przez te wszystkie lata 
Panie z zespołu charytatywnego zaprosiły wielu z nas, by-
śmy mogli cieszyć się pięknem przyrody i przeżywać bez-
troskie chwile.  

My na wakacjach, a One  w kuchni „przy garach”. Nie 
dosyć, że cały rok z wielkim zaangażowaniem poświęcają 
swój wolny czas prowadząc kuchnię charytatywną, to w 
czasie wakacji od wczesnych godzin do późnego wieczora 
służą nam, by energii nikomu nie zabrakło, dogadzając 
najwybredniejszym podniebieniom. 

Za to wszystko chcemy im bardzo mocno podzięko-
wać i życzyć wielu sił w bezinteresownej pomocy drugiemu 
człowiekowi. 

Pragniemy wyrazić swą wdzięczność sponsorom, dar-
czyńcom, ofiarodawcom, po prostu ludziom o wielkich  
sercach, którzy potrafią dawać nie oczekując nic w zamian: 

• Pani Danuta Potrawa, 

• Państwo Król i Dronszczyk, 

• Pani Anna Hetman, 

• Pani Agnieszka Zieleźny, 

• Państwo Gabriela i Roman Szulc, 

• Państwo Kusz 

• Parafia i inni. 

Koniec podziękowań, a może początek.  

Wielkie dzięki Ks. Proboszczowi Krzysztofowi, że 
wciąż wspiera i błogosławi dziełom charytatywnym. 

Ks. Karolowi i Opiekunom za to że „Byli”.  Byli od-
dani, pomocni, pełni sił choć czasami bezsilni, by dzieci 
mogły odpocząć i szczęśliwie wrócić do swoich domów. 

Ks. Karolowi za realistyczne tłumaczenie Słowa Bo-
żego - wszak Pan Bóg nas kocha,  sprawiedliwie i miłosier-
nie. 

Wszystkim za wszystko Bóg Zapłać – 33 wyjazdy pa-
rafialne przeszły do historii.          

 
 

  

REKOLEKCJE 
MINISTRANCKIE 

Czas wakacji to czas  
odpoczynku, ale nie od Boga.  
W tym roku pięciu naszych 
animatorów uczestniczyło  
w rekolekcjach organizowa-
nych przez DMAK.  

Nasi animatorzy nakręcili nawet 
filmik pokazujący życie na rekolek-
cjach. Nie będziemy spojlerować, ale 
tylko trochę zdradzimy, że zobaczycie 
śmieszne rywalizacje i konkurencje, 
odgrywane spektakle pod gołym nie-
bem (lub balkonem), a nade wszystko 
wesołą gromadkę ministrantów i ani-
matorów naszej archidiecezji przeży-
wających swój czas z Bogiem! Auto-
rem filmu jest animator z naszej para-
fii - Dominik Macionczyk.   
https://www.youtube.com/watch?v=k
LbVxxJc6Es&t= 

Poniżej przedstawiamy też 
świadectwa niektórych z nich. 

Karol Skura: 

W tym roku posługiwałem na 
rekolekcjach w Brennej, podczas 
których byłem animatorem grupy. 
Tematy spotkań opierały się na książ-
ce „Hobbit-czyli tam i z powrotem”. 
Najbardziej doświadczyłem Pana 
Boga podczas wieczornych modlitw, 
na których rozważaliśmy Słowo Boże 
oraz mogliśmy podziękować, popro-
sić, czy przeprosić, za co tylko chce-
my. Odwiedziliśmy także park linowy 
na Równicy, gdzie mogliśmy aktyw-
nie spędzić czas. Będę długo pamiętał 
o tym czasie rekolekcji. Chwała Panu! 

Szymon Piontek: 

W czasie tegorocznych wakacji 
uczestniczyłem w dwóch turnusach 
rekolekcji organizowanych przez 
Duszpasterstwo Ministrantów Archi-

diecezji Katowickiej. Na obu byłem 
animatorem. Do moich zadań należało 
prowadzenie grupy formacyjnej czy 
szkoły śpiewu bądź biblijnej. Przy-
znam, że dla mnie rekolekcje są nie-
odłącznym elementem każdych waka-
cji. Zawsze owocują one w nowe 
doświadczenia, wspaniałe znajomości, 
a co najważniejsze pogłębiają relację 
z Bogiem. Jest to czas spotkania z 
Nim w drugim człowieku, którego 
stawia na mojej ścieżce. W tym roku 
rozważaliśmy tematykę dialogu na 
różnych płaszczyznach - w rodzinie, 
we wspólnocie, ale też dialogu z sa-
mym sobą i Bogiem. Staraliśmy się 
szukać recepty na niszczący społecz-
ność XXI-wieku kryzys relacyjności. 
Spotykaliśmy się na zabawach inte-
gracyjnych i chodziliśmy po górach. 
Nie brakowało także innych cieka-
wych atrakcji. Na jednym z turnusów 
byliśmy w Sopotni Wielkiej, gdzie 
znajduje się Stacja kosmiczna YSS - 

Kącik ministrancki 

A kolonie parafialne były? 
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Stowarzyszenie POLARIS-OPP. Tego 
wieczoru przenieśliśmy się na pokład 
statku kosmicznego i zmierzyli się z 
trudnościami pojawiającymi się w 
kosmosie. Często wychodziliśmy na 
boisko, jednakże najważniejszym 
punktem każdego dnia zawsze była 
Eucharystia. Dla wszystkich rekolek-
cje były czasem oddanym Bogu, ale 
także drugiemu człowiekowi. Na 
pewno długo będę wspominać te reko-
lekcyjne chwile.  

Igor Karwowski: 

Rekolekcje były dla mnie szcze-
gólnym czasem przeznaczonym dla 
Boga. Dały mi przede wszystkim 
możliwość wyciszenia się i pobycia z 
Nim sam na sam. Oprócz ciszy do-
świadczyłem także najpiękniejszego 
spotkania Boga - w drugim człowie-
ku. Poznałem wielu świetnych ludzi, 
którzy zawsze gotowi byli Mi pomóc. 
Na spotkaniach w grupach rozmawia-
liśmy o dialogu z drugim człowie-
kiem, samym sobą, a przede wszyst-
kim z Bogiem. O tym co pomoże mi 
w przybliżeniu się do Niego. Na reko-
lekcjach nauczyłem się nowych pieśni 
oraz dowiedziałem się wielu interesu-
jących rzeczy o liturgii. Był to owoc-
ny czas spędzony z Bogiem, samym 
sobą i świetną grupą ludzi. 

PIELGRZYMKA 
POWAKACYJNA 

W ostatnim tygodniu 
wakacji nasi ministranci udali 
się na coroczną powakacyjną 
pielgrzymkę służby liturgicz-

nej do Archikatedry Chrystu-
sa Króla w Katowicach.  

Czekało tam na nas wiele atrak-
cji takich jak: dmuchane zamki, stoi-
sko Małego Gościa czy mechaniczny 
byk. Było też wiele konkursów. Mo-
gliśmy wygrać rower czy tablet. 
Wszystko to dzięki 
uprzejmości księ-
garni św. Jacka, 
redakcji Małego 
Gościa Niedziel-
nego, duszpaster-
stwa ministrantów 
i kurii archidiece-
zjalnej. Piel-
grzymka rozpoczę-
ła się w katedrze. 
Miało tam miejsce 
wręczenie nagród 
m.in. za rozgrywki 
piłki nożnej, które 
toczyły się w de-
kanatach i pozwo-
liły wyłonić zwy-
cięską drużynę, 
którą okazali się 
ministranci z Mi-
kołowa. Reprezen-
tując archidiecezję zdobyli mistrzo-
stwo Polski i opowiedzieli o tym 
zebranym w katedrze kolegom. Słowo 
do członków Liturgicznej Służby 
Ołtarza skierował również ks. Karol 
Faj, który przypomniał Nam, że na co 
dzień mamy pamiętać, iż najwięk-
szym skarbem każdego ministranta 
jest Jezus Chrystus. Centralnym punk-
tem była Eucharystia celebrowana 
przez abp Wiktora Skworca. W homi-
lii mówił nam o tym, że my - jako 

ministranci - jesteśmy radością Chry-
stusa i Kościoła. „Jesteście radością 
waszych parafialnych wspólnot i 
duszpasterzy, waszych rodziców i 
nauczycieli; jesteście naszą radością 
jako młody Kościół, który ma misję 
do spełnienia” – mówił do ministran-
tów zgromadzonych w katedrze me-
tropolita katowicki. Podczas tej Mszy 
św. trzech naszych parafialnych ani-
matorów służyło wraz z ceremonia-
rzami i animatorami z całej archidie-
cezji.  Odbył się pokaz iluzji w wyko-
naniu finalisty „Mam Talent” i wielo-
letniego ministranta Tomasza Kabisa. 
Przed powakacyjną pielgrzymką, nasz 
animator Szymon Piontek, uczestni-
czył w rekolekcjach kończących 
przygotowanie do podjęcia funkcji 
ceremoniarza parafialnego. Do tego 
wydarzenia przygotowywał się już od 
2 lat pomagając w rekolekcjach waka-
cyjnych, przygotowując celebracje w 
naszej parafii, angażując się w życie 
naszej wspólnoty. Rekolekcje były 
tylko dopełnieniem jego działań. 
Ceremoniarz to bardzo odpowiedzial-
na funkcja. W parafii dba on o piękno 
liturgii oraz przygotowuje wszystkie 

świąteczne celebracje. Do jego zadań 
należy też służba w trakcie ważnych 
uroczystości w katedrze. Myślę, że 
wszyscy ministranci mają naładowane 
akumulatory i mobilizację do działa-
nia w nowy rok formacyjny.  

                    Filip Frelich.  

 

 

 

 
Animatorzy na rekolekcjach ministranckich 

 
Rekolekcje przygotowujące do pełnienia funkcji  

Ceremoniarza 
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Kontynuujemy rozważa-
nia z poprzedniego numeru 
SE dotyczące najwybitniej-
szego syna Śląskiej Ziemi, 
nazywanego Apostołem Pół-
nocy i Światłem ze Śląska 
(Lux ex Silesia), którym nie-
wątpliwie był św. Jacek Od-
rowąż. Sanktuarium poświę-
cone jego osobie znajduje 
się w miejscowości Kamień 
Śląski nie bez kozery nazy-
wanej szmaragdem Opolsz-
czyzny.  

GORLIWA PRACA 
APOSTOLSKA 

 Z Wrocławia św. Jacek udaje 
się na północ, gdzie w latach 1226 – 
1228 zakłada klasztory w Gdańsku, 
a następnie w Kamieniu Pomorskim 
i Sandomierzu. Na początku 1228 r. 
św. Jacek przerywa swą pracę mi-
syjną na Pomorzu i na Mazowszu, 
aby w towarzystwie prowincjała 
Gerarda i brata Marcina ze Sando-
mierza udać się na kapitułę general-
ną zakonu kaznodziejskiego do 
Paryża. Wybranie św. Jacka na 
przedstawiciela prowincji na kapitu-
łę generalną do Paryża było wyra-
zem uznania jego powagi i zaufania 
jakim się cieszył w prowincji. 
Słusznie uchodził on za Założyciela 
i Ojca dominikańskiej prowincji na 
ziemiach Polski. Na kapitule pary-
skiej wydzielono 6 klasztorów jako 
odrębną prowincję polską. Należały 
do niej domy w Krakowie, Gdańsku, 
Kamieniu Pomorskim, Sandomierzu, 
Pradze i we Wrocławiu. Liczba 
polskich dominikanów wynosiła 
wtedy ok. 50.  

Wierny swoim założeniom 
ewangelizacji, zaraz po kapitule 
generalnej Jacek udał się na prawo-
sławną Ruś, gdzie apostołował nad 
Dnieprem, zakładając klasztor i 
kościół Najświętszej Maryi Panny w 
Kijowie (po roku 1228). Apostolska 
działalność dominikanów na Rusi 
roztaczała przede wszystkim opiekę 
religijną nad ludnością łacińską, 
umacniając ją w wierze i broniąc 

przed odstępstwem. Misja ta musia-
ła rokować wielkie nadzieje, skoro z 
tego czasu mamy aż pięć bulli pa-
pieskich. Jednak w 1233 r. książę 
kijowski, podburzony przez prawo-
sławnych kniaziów, zlikwidował na 
pewien czas placówkę kijowską. 
Św. Jacek opuszcza Ruś, by skiero-
wać swe kroki do pracy misyjnej w 
Prusach.  W latach 1233-1236 głową 
polskiej prowincji był bł. Czesław. 
Jacek w tym czasie zakładał pla-
cówki dominikańskie na Pomorzu. 
Polska prowincja, zatwierdzona 
ostatecznie na kapitule generalnej w 
1228 roku jako dwunasta z kolei, 
przeżywała swój prawdziwy roz-
kwit. Na Pomorzu dominikanów 
przyjął życzliwie książę Świętopełk. 
Powstały konwenty w Chełmie i w 
Płocku (1233), w Elblągu (1236), 
potem w Toruniu, a nawet w Rydze, 
Dorpacie i Królewcu. Klasztor do-
minikański w Gdańsku stał się 
punktem oparcia dla zakonników 
prowadzących misje wśród Prusów, 
którą jednak utrudniali Krzyżacy, 
sprowadzeni na te tereny w 1226 r. 
przez księcia Konrada Mazowiec-
kiego. Zaborcza polityka Krzyża-
ków prawdopodobnie zniechęciła 
Jacka do dalszego angażowania się 
w akcję misyjną w Prusach. Zacho-
wały się dwa dokumenty z lat 1236 i 
1238, które zawierają podpis Jacka. 
Przyznają one Krzyżakom przywile-
je odnośnie ziem pruskich. Jacek 
występuje w nich jako świadek. 
Dowodzi to, że piastował wtedy 
jakiś urząd, przez co jego podpis był 
konieczny. Jednak rychło Jacek 
zawiódł się na zakonie rycerskim. 
Jako prawy syn św. Dominika nie 
mógł zrozumieć, że można ideę 
misyjną tak dalece wypaczyć. Na 
tych terenach św. Jacek pozostał 
prawdopodobnie około 10 lat, a 
może i więcej. W czasie pobytu św. 
Jacka na terenie misji pruskiej spa-
dła na Polskę jedna z najcięższych 
klęsk XIII w., mianowicie najazd 
Tatarów w 1241 r. Wszystkie więk-
sze miasta Małopolski i Śląska jak: 
Sandomierz, Kraków, Łęczyca, 
Lublin, Opole, Wrocław, Racibórz, 
Legnica poszły z dymem. Pięć 
klasztorów dominikańskich zostało 

zniszczonych, a wśród nich najstar-
sze i najważniejsze: Sandomierz, 
Kraków i Wrocław. Wielu zakonni-
ków straciło życie. Ośmieliło to 
pogańskich Prusów do przeciwsta-
wienia się podbojom krzyżackim i 
spowodowało wieloletnią wojnę 
między Prusami wspomaganymi 
przez księcia Świętopełka a Krzyża-
kami i koalicją książąt polskich. 
Wojna zaczęła się powstaniem Pru-
sów w 1242 r. Zahamowała ona 
prawie zupełnie działalność misyj-
ną, a ponadto doprowadziła do spa-
lenia wielu świątyń. Zahamowanie 
pracy misyjnej spowodowało od-
pływ misjonarzy, zwłaszcza pol-
skich. Wraz z nimi prawdopodobnie 
opuścił teren Prus także i św. Jacek. 
Sterany trudem życia i wiekiem 
powraca w 1243 r. na stare lata do 
Krakowa. Dzieło misyjne nie zosta-
ło jednak zmarnowane, albowiem 
wnet po ustaniu działań wojennych 
doszło do wykonania dawnych za-
mierzeń papieskich, ustanowienia 
regularnych diecezji: chełmińskiej, 
pomezańskiej (Kwidzyn), sambij-
skiej (Królewiec) i warmińskiej. 
Trzy z nich powierzono dominika-
nom, czwartą zaś kapłanowi krzy-
żackiemu. Misja pruska to najważ-
niejszy okres w życiu św. Jacka, w 
którym zasłużył sobie na miano 
apostoła Prus. Uważa się, że to on 
m. in. doprowadził do objęcia eks-
komuniką Krzyżaków za sprzenie-
wierzenie się woli Kościoła i zbrod-
nie na ewangelizowanej ludności..  

ODEJŚCIE ŚW. JACKA  
Z TEGO ŚWIATA 

Po powrocie do Krakowa św. 
Jacek osiadł przy macierzystym 
klasztorze św. Trójcy, gdzie spędził 
ostatnie 14 lat swojego pracowitego 
życia. Był jeszcze w 1254 r. świad-
kiem uroczystości w Krakowie z 
okazji kanonizacji św. Stanisława za 
rządów biskupa Jana Prandoty. Śre-
dniowieczny lektor dominikański o. 
Stanisław podaje, że św. Jacek 
zmarł w Krakowie, w wyznaczonej 
przez siebie godzinie dziewiątej, 15 
sierpnia 1257 roku, wyniszczony 
wieloma podróżami i bardzo aktyw-
nym trybem życia. W tym czasie 

Śląskie Sanktuaria – Sanktuarium Św. Jacka  
                                               w Kamieniu Śląskim (część 2) 
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liczba klasztorów dominikańskich 
dochodziła do 30, w tym liczba 
konwentów, czyli pełnych, kano-
nicznych klasztorów, dochodziła do 
20: w Polsce, w Prusach i na Pomo-
rzu było ich 12, w Czechach i na 
Morawach - 8, a 10 klasztorów - na 
Śląsku. Liczba zakonników była 
szacowana na 300-400. Prowincja 
czeska została wyłoniona z polskiej 
dopiero w roku 1311. Tuż przed 
śmiercią św. Jacek żegnał się ze 
swoimi współbraćmi słowami św. 
Dominika: „Pokorę zachowujcie, 
miłość wzajemną miejcie, dobro-
wolne ubóstwo dziedziczcie, czy-
stość duszy i ciała z wielką pilnością 
strzeżcie, o zbawienie dusz ludzkich, 
rozszerzanie zakonu, rozmnożenie 
wiary świętej między niewiernymi 
narodami z poświęceniem życia 
waszego starajcie się”. 

KULT ŚW. JACKA 

Warte podkreślenia jest, iż za-
raz po śmierci zażywał czci jako 
święty. Grób jego otoczony był 
kultem, a lud otrzymywał za jego 
wstawiennictwem liczne łaski. W 
zapiskach konwentu krakowskiego z 
roku 1277 czytamy taki fragment: 
„W klasztorze krakowskim leży brat 
Jacek, mocen wskrzeszać zmarłych”. 
Naoczni świadkowie i ludzie uważa-
jący się za cudownie uleczonych za 
przyczyną św. Jacka składali urzę-
dowe zeznania. Rozpoczęto także 
starania o kanonizację, jak świadczy 
o tym fakt prowadzenia księgi cu-
dów. Księga ta, prowadzona przy 
grobie Jacka w latach 1257-1290, 
przytacza ponad 35 niezwykłych 
wypadków. Znane były przypadki 
uzdrowień, wskrzeszania umarłych, 
nawróceń i wielu innych niezwy-
kłych wydarzeń, które za wstawien-
nictwem tego świętego czynił Bóg. 
Kilkakrotnie podejmowano starania 
kanonizacyjne, jednakże splot wyda-
rzeń historycznych i inne przyczyny 
sprawiły, że dopiero w XVI w. po-
nowiono starania w Rzymie. Wsku-
tek tych działań papież Klemens VII 
w roku 1527 zezwolił na oddawanie 
czci relikwiom św. Jacka oraz na 
obchodzenie wspomnienia jego 
śmierci w dniu 16 sierpnia we 
wszystkich klasztorach dominikań-
skich. Zezwolił też na malowanie 
podobizn św. Jacka i wystawianie 
ich w klasztorach zakonu kazno-
dziejskiego. Była to formalna beaty-

fikacja. Po tym papież odłożył 
sprawy kanonizacyjne „na spokoj-
niejsze czasy”. Intensywne dalsze 
starania poparte przez królów pol-
skich Stefana Batorego i Zygmunta 
III dały rezultat. 17 kwietnia 1594 r. 
papież Klemens VIII zaliczył uro-
czyście Jacka w poczet świętych. W 
dniu kanonizacji papież Klemens 
VIII powiedział „...święci Pańscy 
Starego i Nowego Testamentu nie 
uczynili cudu, którego by i św. Jacek 
nie uczynił”. Jacek był siódmym z 
kolei dominikaninem wśród świę-
tych, a piątym spośród Polaków 
wyniesionych na ołtarze. Początko-
wo święto patronalne obchodzone 
było 16 sierpnia, ale papież św. Pius 
X przeniósł je na 17 sierpnia. Reli-
kwie św. Jacka spoczywają w domi-
nikańskim kościele Świętej Trójcy 
w Krakowie w górnej kaplicy, poło-
żonej w lewej nawie w okazałym 
grobowcu – relikwiarzu ufundowa-
nym przez króla Zygmunta III. Ka-
plica została wybudowana w XVI w. 
na miejscu, gdzie znajdowała się 
cela zakonna założyciela Polskiej 
Prowincji Dominikanów. Kaplica ta 
cudownym zrządzeniem Bożym 
ocalała w pożarze kościoła w 1850 
r. Po kanonizacji kult św. Jacka 
rozszerzył się w całym kościele. 
Święty Jacek należał do najwybit-
niejszych mężów ówczesnej Europy. 
Warto też zaznaczyć, że Apostoł 
Północy jest jedynym przedstawicie-
lem Polski spośród 139 świętych na 
kolumnadzie Berniniego w Rzymie 
na placu Świętego Piotra. 

Św. Jacek miał wiedzę teolo-
giczną i prawną, a z racji obecności 
przy kanclerzu Iwo Odrowążu, roze-
znanie w sprawach politycznych. 
Wędrując poprzez wiele ziem w 
misjach jako przedstawiciel papieża 
i zakonu,  niósł ducha pokoju i po-
jednania, jednoczył je z sobą po-
przez Ewangelię. Nie mieczem, nie 
ogniem, nie nienawiścią, nie walką, 
nie rabunkiem, ale potęgą słowa 
Chrystusa i przykładem świętości 
życia zwyciężał, to była jego oręż. 
Miał moc czynienia cudów i korzy-
stał z tej Łaski. Posłuszny powoła-
niu zakonnemu, płomienny kazno-
dzieja, odnowiciel życia chrześci-
jańskiego w narodzie i ostoja wiary 
w burzliwych czasach. Wierny stróż 
Przenajświętszej Eucharystii, gorli-
wy czciciel Najświętszej Maryi 
Panny. Od Matki Bożej dostał takie 

oto zapewnienie: „Synu Jacku, ra-
duj się, bo twoje modlitwy przyjem-
ne są i miłe przed obliczem Syna 
Mojego, Zbawiciela wszystkich, i o 
cokolwiek prosić będziesz za po-
średnictwem Mego imienia, przeze 
Mnie u Niego uzyskasz”. Zasługi i 
sława otwierały mu drzwi awansów 
i kariery na szczyty władzy kościel-
nej i politycznej. Jak głosi tradycja, 
Jacek Odrowąż nie przyjmował 
żadnych godności zakonnych. Do-
strzegł to Bernini, gdy rzeźbił figurę 
św. Jacka na attykę kolumnady sto-
jącej na Placu św. Piotra w Rzymie i 
położył mu mitrę biskupią pod nogi, 
jako symbol rezygnacji z propono-
wanych godności i poświęcenie się 
wybranej drodze życia. Najwybit-
niejszy syn Śląskiej Ziemi, nazwany 
Apostołem Północy i Światłem ze 
Śląska (Lux ex Silesia) – jak mó-
wiono o nim w Krakowie. 

Święty Jacek jest uważany za 
prawdopodobnego autora hymnu 
Bogarodzica, który powstał w XIII 
wieku, a więc nie mógł być napisa-
ny, jak przez długi czas sądzono, 
przez świętego Wojciecha. Św. 
Jacek jako symbol Kościoła, światło 
Kontreformacji, był zaciekle atako-
wany przez protestantów kwestionu-
jących prawdy wiary katolickiej 
między innymi kult maryjny i kult 
eucharystyczny. Warto wspomnieć 
również o tym,  że król Jan III So-
bieski prosił świętego Jacka o patro-
nat nad odsieczą wiedeńską. Uczynił 
to kładąc na kolana całą husarię 
przed kościołem Świętej Trójcy w 
Krakowie, gdy prosił o wstawien-
nictwo św. Jacka, modląc się w 
kaplicy przy Jego grobie, zanim 
ruszył z armią na Turka”. 

Św. Jacek dostrzegł także inte-
lektualny upadek ówczesnego społe-
czeństwa. Już w średniowieczu bo-
wiem prorokowano zmierzch chrze-
ścijaństwa. Narzekano, że Kościół 
nie pociąga młodych, że używa 
sztywnego języka i jest zbyt sforma-
lizowany. Pojawiały się liczne błędy 
w wierze – herezje. Odpowiedź 
na tę sytuację znaleźli tacy ludzie 
jak: Dominik i Franciszek, działają-
cy w tym samym czasie, lecz na 
różne sposoby: Franciszek poszedł 
do ubogich, Dominik do elit intelek-
tualnych. Św. Jacek jako duchowy 
syn Dominika zakładał kolejne 
klasztory Zakonu Kaznodziejskiego, 
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które inspirowały do działania licz-
nych uczniów i następców. Dziś 
także stoimy wobec wyzwań neopo-
gaństwa i relatywizmu. Lekarstwem 
na to może być radykalizm chrześci-
jański i nowa ewangelizacja. 

W ikonografii Święty przed-
stawiany jest w habicie dominikań-
skim, z monstrancją w jednej ręce i 
figurą Matki Bożej w drugiej. Tra-
dycja bowiem głosi, że kiedy św. 
Jacek musiał uciekać przed Tatarami 
z Kijowa, zabrał ze sobą Najświęt-
szy Sakrament, by nie narazić go na 
zniewagi. Wychodząc z kościoła 
usłyszał głos Maryi: „Jacku, zabie-

rasz Syna, a zostawiasz Mat-
kę”. Kiedy święty dał do zrozumie-
nia, że kamiennej figury przedsta-
wiającej Matkę Bożą nie udźwignie, 
Niepokalana zapewniła go, że Jej 
Syn uczyni figurę lekką. Tak też się 
stało. Dominik uciekł wraz ze 
współbraćmi z kijowskiego klaszto-
ru. Następnie nad Dnieprem rozło-
żył braciom płaszcz i suchą nogą 
przeprowadził ich na drugi brzeg 
rzeki. W ten sposób zarówno siebie, 
jak i swoich braci uwolnił od nie-
bezpieczeństwa. Figura zaś odbiera 
cześć w katedrze przemyskiej. W 
Krakowie otoczona jest czcią wzo-

rowana na niej Matka Boża Jacko-
wa. 

W 1963 r. po Soborze Waty-
kańskim II, w nowym kalendarzu 
liturgicznym niestety uznany został 
za „świętego lokalnego”. Wcześniej 
był świętym na równi ze świętym 
Dominikiem czy świętym Antonim, 
a dzisiaj jest patronem metropolii 
Katowickiej, a więc Górnego i 
Opolskiego Śląska, archidiecezji 
krakowskiej, ale już nie całej Polski. 

c.d.n. 

LR 

W kilku artykułach pra-
gnę przybliżyć historię i du-
chowość Ruchu Szensztac-
kiego. W pierwszym artyku-
le chcę przedstawić osobę 
założyciela ruchu ojca Józe-
fa Kentenicha. 

Urodził się 16.11.1885 roku w 
Gymnich koło Kolonii. Od dzieciń-
stwa czuł się powołany na kapłana. 
Kiedy matka Ojca Józefa zostaje 
jedynym finansowym oparciem 
rodziny  pojawia się problem za-
pewnieniem opieki dziecku i jego 
kształceniem. Matka zwraca się o 
poradę do swojego proboszcza i 
spowiednika księdza proboszcza 
Savelsa. Proponuje on miejsce w 
sierocińcu w Oberhausen, gdzie 
oprócz zapewnienia opieki ma rów-
nież być otwarta szkoła o dobrym 
poziomie nauczania. Byłoby to 
miejsce idealne dla młodego Józefa. 
12.04.1894 roku przybywa on wraz 
z matką do sierocińca św. Wincen-
tego w Oberhausen i tam poświęca 
się Matce Bożej w kaplicy domo-
wej. Od tego czasu ojciec Kentenich 
był z Maryją szczególnie związany. 
Jak sam mówił: „To, kim jestem i to 
wszystko, co powstało w Szensztacie 
zawdzięczam Matce Bożej”. W dniu 
Pierwszej Komunii w białą niedzielę 
25 kwietnia 1897 mały Józef po-
twierdza swojej matce, że rzeczywi-
ście pragnie zostać ksiedzem. 
Ksiądz Savels znów znajduje roz-
wiązanie. Słyszał on o nowej wspól-
nocie zakonnej, która jako wspólno-
ta misyjna założyła Niemczech swój 

dom. Jest to wspólnota księży Pallo-
tynów. Odwiedzają oni również 
sierociniec, aby ukazywać młodym 
drogę powołania kapłańskiego czy 
misyjnego. W tej wspólnocie młody 
Józef mógłby realizować swoje 
powołanie kapłańskie pomimo trud-
nej sytuacji rodzinnej. 23.09.1899r. 
rozpoczyna naukę w gimnazjum 
humanistycznym i zarówno pobyt w 
internacie Księży Pallotynów Eh-
renbreitstein. W roku 1904, dokład-
nie 24.09 wstępuje do nowicjatu 
Księży Pallotynów w Limburgu. W 
latach 1906-1908 ujawnia się gruź-
lica i jest to okres leczenia choroby. 
Święcenia kapłańskie otrzymał w 
domu prowincjalnym księży Pallo-
tynów w Limburgu 08.07.1910r. Na 
początku (27.10.1912) zostaje mia-
nowany ojcem duchownym, nauczy-
cielem i wychowawcą w domu stu-
diów Księży Pallotynów w Vallen-

der - Szensztat. Niecodzienna więź 
zaufania łączy go z uczniami, którzy 
przejmują jego miłość do Matki 
Bożej i uczą się postrzegać Maryję, 
jako pomost wiodący do Boga. 
Dzień 18.10.1914 roku zapisuje się 
jako kamień milowy do historii 
Szensztatu. Ojciec Józef Kentenich 
w kaplicy w Szensztacie wraz z 
grupą gimnazjalistów zawiera      
Przymierze Miłości z Matką Bożą. 
Powstaje główny Akt Założycielski 
Międzynarodowego Dzieła Szensz-
tackiego. Droga życia Ojca Kenteni-
cha naznaczona była krzyżem. 
20.09.1941 roku zostaje uwięziony 
przez gestapo w Koblencji i w la-
tach 1942-1945 przebywa w obozie 
koncentracyjnym w Dachau. Tam 
prowadzi dzieło wśród księży oraz 
mężczyzn, zakładając 2 instytuty: 
Instytut braci Maryi i Instytut Ro-
dzin Szensztackich. Wraca do 
Szensztatu i w latach 1947-1951 
odbywa podróże apostolskie po 
świecie. Jest niezrozumiany przez 
przedsoborowy Kościół i zostaje 
pozbawiony pełnionych funkcji w 
założonym przez siebie Dziele. Na 
mocy papieskiego dekretu musi 
opuścić Europę (01.12.1951). Udaje 
się do USA gdzie przebywa na wy-
gnaniu w Milwaukee w latach 1952-
1965. Dla Ojca Kentenicha wszyst-
ko, także krzyż jest wyrazem miło-
siernej ojcowskiej miłości Boga, 
którą on sam wytrwale głosi. Pobyt 
w USA wiąże się z wygłoszonym 
dla tamtejszych rodzin cyklem wy-
kładów, które dziś możemy poznać 
w publikacji „W poniedziałek wie-

RUCH SZENSZTACKI – HISTORIA I DUCHOWOŚĆ 
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czorem...” Wielki wpływ na zrozu-
mienie idei ojca Kentenicha miał 
Sobór Watykański II. Zostaje zreha-
bilitowany przez Ojca Świętego 
Pawła VI, który 22.10.1965 roku 
zatwierdza anulowanie wszystkich 
dekretów przeciw ojcu Kentenicho-
wi.  

24.12.1965r Ojciec Kentenich 
wraca do Szensztatu i na nowo sta-
wia siebie i Dzieło Szensztackie do 
dyspozycji Kościoła. W dniu 
15.09.1968 r. Pan Bóg powołał Ojca 
Józefa Kentenicha do wieczności. 
Zmarł bezpośrednio po odprawieniu 
Mszy Świętej w Kościele Trójcy 

Świętej na Górze Szensztat. Tam też 
został pochowany. Dnia 10 lutego 
został rozpoczęty jego proces beaty-
fikacyjny. /BTK/ 

Opracował: Grzegorz 
Piecha 

Nic tylko szkoła, lekcja w 
klasie, mnóstwo zadań i ćwi-
czeń, potem zadanie domo-
weM Bardzo często dzieci i 
młodzież siedzące w ławkach 
nie marzą o niczym innym jak 
o czasie spędzonym nad ko-
mórką. Rozrywce, która nie-
jednokrotnie pochłania je bez 
reszty. Dlaczego? Może dla-
tego, iż nikt wcześniej w do-
statecznie ciekawy sposób 
nie podpowiedział dzieciom, 
że czas spędzony na łonie 
natury może być pełen emo-
cji i przygód? Nauczyciele 
Zespołu Szkolno – Przed-
szkolnego nr 6 w Rybniku na 
pewno doskonale wiedzą, jak 
ważny jest kontakt dziecka z 
przyrodą. Dlatego też Dzień 
Pustej Klasy w ZSz-P nr 6 
jest organizowany już od kil-
ku lat. 

Celem Dnia Pustej Klasy, wy-
darzenia zainicjowanego przez nau-
czycieli w Wielkiej Brytanii w 2012 
r., jest to, aby sale lekcyjne opusto-
szały. Po to, aby upowszechniać 
edukację terenową. Klasa to miej-
sce, do którego dzieci przychodzą 
codziennie, w którym obowiązują 

określone zasady, gdzie odbywają 
się podobne rytuały. Wszystko to, 
co przewidywalne, staje się nudne. 
A co dzieci i młodzież lubią? Nie-
spodzianki! Lekcja na dworze, wyj-
ście na łąkę, spacer do lasu czy nad 
wodę to co innego. Na łonie natury 
każde dziecko może wyjść ze swego 
kokonu, a nauczyciel ma możliwość 
poznania ucznia na nowo. 

Przyroda to „instytucja” pełna 
zalet: otwarta przez 24 godziny na 
dobę przez 7 dni w tygodniu, wypo-
sażona w sale  lekcyjne do wszyst-
kich przedmiotów (wf-u, języka 
polskiego, matematyki, plastyki, 
muzyki, o przyrodzie czy biologii 
nie wspominając). Zieleń uspokaja, 
dotlenia, pobudza wyobraźnię, roz-
wija kreatywność. Zajęcia zorgani-
zowane na wolnym powietrzu po-
zwalają dzieciom rozwijać umiejęt-
ność współpracy w grupie w no-
wych okolicznościach. 

KTO? GDZIE? KIEDY? 

14 czerwca 2019 r. od wcze-
snych godzin porannych na placu 
szkolnym było tłoczno i gwarno. 
Starsi i młodsi, chłopcy i dziewczęta 
rozpoczęli zajęcia terenowe. Szkol-
ne podwórko sprzyja takim zajęciom 
– trawa, drzewa, cień, zróżnicowane 
ukształtowanie terenu wykorzystane 

zostały przez nauczycieli różnych 
specjalności.  

JAK? 

Uczniowie rozwiązywali sza-
rady językowe, układali puzzle, w 
nietypowych warunkach obserwo-
wali fizyczne doświadczenia, w 
cieniu drzew dyskutowali na temat 
literatury, a nawet bogacili zasób 
związków frazeologicznych. Teren 
wokół szkoły to doskonałe miejsce 
do wykorzystania umiejętności ma-
tematycznych – pomiarów, obliczeń, 
zestawień. Byli i tacy, którzy wsłu-
chiwali się w odgłosy natury czy po 
prostu cieszyli się z pobytu na wol-
nym powietrzu – bo i taka forma 
zajęć w Dniu Pustej Klasy jest zale-
cana. 

Wesołe twarze uczniów oraz 
zadowolenie i satysfakcja z zaanga-
żowania podopiecznych na twarzach 
nauczycieli są najlepszym dowodem 
na to, że akcja Dzień Pustej Klasy 
jest świetnym pomysłem na przeła-
mywanie oporów dzieci, ośmielanie 
nieśmiałych, motywowanie niechęt-
nych do aktywnego udziału w lek-
cjach, skuteczne stwarzanie sytuacji 
pobudzających do kreatywności.  

   Ewa Serdakowska 

 

Intencje 
mszalne 

Niedziela – 29.09.2019r.      XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA 

7.oo 1/+Łucja Zieleźny, 23 rocznica śmierci, Jerzy Zie-
leźny,  7 rocznica śmierci 

8.3o 1/+Andrzej Kwaśniewski, na pamiątkę urodzin 
10.oo 1/+Bolesław i Małgorzata Sobik 

2/+Krzysztof Kąsek, 30-ty dzień po śmierci 

 
11.3o 1/+Felicja Niesłańczyk, 10 rocznica śmierci, mąż 

Stefan, 2 rocznica śmierci 
2/+Do Opatrzności Bożej z okazji urodzin Adeli Ku-
dla, z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą  
o dalsze. TD 
Po Mszy św. chrzest : Leon Duraj, Marta Urbańczyk, 
oraz błogosławieństwo rocznego dziecka: Anna  
Ganobis 

16.oo 1/+Andrzej Swaczyna, na pamiątkę urodzin,  
Sylwester Wita 
2/+Serafin Babilas, na pamiątkę urodzin, Rufin  
Danielczyk, w rocznicę śmierci, żona Maria 

20.3o 1/+Sebastian Romański, 5 rocznica śmierci 
 

Dzień Pustej Klasy – w ZSz-P nr 6 
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Poniedziałek – 30.09.2019r.                 Wspomnienie 
                                            św. Hieronima, prezb. i dK                                 

7.oo 1/+Henryk Kula, od rodziny Barankiewicz 
17.oo 1/+Edward Piechaczek 

2/+Gerard Kocyba, 2 żony, rodzice 

Wtorek –  01.10.2019r.       Wspomnienie św. Teresy 
                                       od Dzieciątka Jezus, dz. i dK. 

7.oo 1/+Maria Pustółka, 30-ty dzień po śmierci 
17.oo 1/+Zigrid i Stanisław Stajer, na pamiątkę urodzin 

(Got) 
 2/+Jan i Waleska Gołyszny, Jan i Marta Dziurok, 

dziadków z obu stron 

Środa – 02.10.2019r.              Wspomnienie świętych 
                                                           Aniołów Stróżów                                   

7.oo 1/+Bronisław Motyka, synowie: Andrzej i Krzysztof, 
rodzice z obu stron , rodzeństwo 

17.oo 1/+Maria Sadanowicz, w rocznicę śmierci 
2/+Emil Fizia, rodzice Józef i Emilia, Zofia i Wiktor 
                                                                             Szier 
Czwartek – 03.10.2018r. 

7.oo 1/Na cześć  Chrystusa  Najwyższego Arcykapłana  
za wszystkich  biskupów, kapłanów, zgromadzenia 
zakonne, oraz nowe powołania kapłańskie i zakonne 
– zamawiają Gotartowice 
2/+Józef Socki, w rocznicę śmierci, rodzice  Marian-
na i Stanisław Soccy 

17.oo 1/+Eleonora i Alojzy Dziwoki, 3 synów 
 2/+Roman Smołka, od córek 

Piątek –  04.10.2018r.                           Wspomnienie  
                                                św. Franciszka z Asyżu                                      

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

17.oo 1/Msza Św. w intencji rodzin wielodzietnych 
2/Wynagrodzenie NSPJ i Niepokalanemu Sercu 
NMP za grzechy  swoje i całego świata, w intencji  
kapłanów naszej parafii, oraz członków  Straży  
Honorowej NSPJ 

Sobota – 05.10.2018r.     Wspomnienie św. Faustyny 
                                                              Kowalskiej, dz. 

7.oo 1/Msza św. za parafian 
2/+Paweł i Kryspina Oleś 

13.3o 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 25 rocznicy ślubu 
Sabiny i Jerzego Kowalczyk z podziękowaniem za 
otrzymane łaski z prośbą o dalsze oraz o Boże błogo-
sławieństwo dla synów: Aleksandra i Marcelego. TD 

17.oo 1/+Maria Nikel, mąż Alojzy (Rasz) 
 2/+Gertruda Karwot, mąż Norbert (Rasz) 

Niedziela – 06.10.2018 r.    XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA   

7.oo 1/+Jan i Teresa Gorzawscy 
8.3o 1/+Zofia Jerzewska, mąż  Władysław, syn Zenon 

2/+Elżbieta Pawlas, na pamiątkę urodzin 
10.oo 1/+Aniela Kujawa, Marian Kujawa, Jan Markowicz, 

Helena i  Karol Zachradnik 
2/Do Opatrzności Bożej z o okazji 18 rocznicy  
urodzin Radosława Matlangi, z podziękowaniem  
za otrzymane łaski z prośbą o dalsze. 

11.3o 1/Do Opatrzności Bożej z okazji  60 rocznicy ślubu 
Krystyny i Bernarda Janda oraz z okazji  80 rocznicy  
urodzin  Krystyny i 81 rocznicy urodzin  Bernarda z 

podziękowaniem za otrzymane łaski  z prośbą o dalsze 
oraz o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.  TD 
2/Do Opatrzności Bożej z okazji 25  rocznicy ślubu  
Barbary i Jerzego Kolaniak, z podziękowaniem za 
otrzymane łaski z prośbą o dalsze oraz w intencji  
córek z rodzinami. TD 

16.oo 1/+Irmgarda Pieter, na pamiątkę urodzin 
2/+Józef Lip, Augustyna Filec, 2 mężów 
Po Mszy św. błogosławieństwo rocznego dziecka: 
Franciszek  Krótki 

20.3o 1/ 

Poniedziałek –  07.10.2018r.       Wspomnienie NMP 
                                                                 Różańcowej                               

7.oo 1/+ Oskar Hajzyk, Florentyna Hajnisz, mąż Józef, 
Anastazja Jurczyk, mąż Jan (Got) 

17.oo 1/+Teresa Frelich, na pamiątkę urodzin 
2/+Otylia Dziwoki 

Wtorek – 08.10.2018r. 

7.oo 1/+Henryk Kula od sąsiadów. 
17.oo 1/+Rafał i Salomea Sobik, syn Stefan, zięć Piotr 

(Rasz) 
 2/+Faustyn Sobik, Alojzy i Franciszka Podleśny (Got) 

Środa –  09.10.2018r.                                    

7.oo 1/ 
17.oo 1/+Helena i Franciszek Lubszczyk, Leon Sobik, 

Alojzy Sobik, żona Janina, Alojzy i Anna Sobik 
2/+Janina i Stanisław Stasiak, syn Marian 

Czwartek – 10.10.2018r. 

7.oo 1/+Hildegarda Mura-Liszka, 2 mężów 
17.oo 1/+Franciszka i Ludwik Budny, Róża i Jan Korduła, 

zmarłych z rodzin: Budny i Korduła 
 2/+Ludwik i Franciszka Budny, 2 synów, synowa,  

2 wnuków, 2 zięciów, pokrewieństwo: Budny, Duda 
i Adamski 

Piątek – 11.10.2019r.                                           

7.oo 1/+Otylia Konsek, na pamiątkę urodzin 
17.oo 1/+Jan Oleś, na pamiątkę urodzin 

2/+Eugenia Zimończyk, 5 rocznica śmierci 
3/+Wanda Ucher, 30-ty dzień po śmierci 

Sobota – 12.10.2019r.  

7.oo 1/+Jadwiga Ostrzołek 
13.oo 1/Do Opatrzności Bożej z okazji urodzin Janiny 

Zimończyk i Ernesta Stebel z podziękowaniem za 
otrzymane łaski z prośbą o dalsze oraz o Boże błogo-
sławieństwo dla całej rodziny. TD 

15.3o 1/Do Opatrzności Bożej  z okazji 18 rocznicy  uro-
dzin Łukasza Śmiatek, oraz 45 rocznicy urodzin 
mamy  Marioli z podziękowaniem za otrzymane łaski 
z prośbą o dalsze. TD 

17.oo 1/+Elżbieta Witala (Bog) 
 2/+Helena i Bolesław  Kaczmarczyk, synowa Maria, 

wnuczka Aleksandra 
3/+Józef Trybała, 30-ty dzień po śmierci 

Niedziela – 13.10.2019 r.    XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA   

7.oo 1/+Helena Muras, 8 rocznica śmierci 
8.3o 1/+Jan i Jadwiga Fiałka 



serce ewangelii 21 

2/+Elżbieta Śnieżek, 1 rocznica śmierci 
10.oo 1/+Lucyna Prygoń, 8 rocznica śmierci, od męża 

2/+Stanisław Smołka, na pamiątkę urodzin 
11.3o 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 30 rocznicy ślubu 

Jerzego i Barbary Pierchała i z okazji urodzin Jerze-
go, z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą  
o dalsze. TD 
Po Mszy św. błogosławieństwo rocznego dziecka: 
Radosław Patron 

13.oo 1/Do Opatrzności Bożej z okazji  50 rocznicy ślubu 
Weroniki i Alojzego Przeliorz z podziękowaniem za 
otrzymane łaski z prośbą o dalsze. TD 

16.oo 1/+Bogusław Warias, 3 rocznica śmierci 
2/Do Opatrzności Bożej  z okazji 15 rocznicy ślubu 
Piotra i Agaty Goły z podziękowaniem za otrzymane 
łaski z prośbą o dalsze. TD 

19.3o Nabożeństwo  Fatimskie 
20.3o 1/ 

Poniedziałek –  14.10.2019r.                                 

7.oo 1/+Ryszard Benisz, żona Aniela 
17.oo 1/+Serafin Smyczek,  2 rocznica śmierci, 3 babcie, 

rodzice z obu stron (Got) 
2/+Feliks i Beata Potrawa, Jan i Maria Syrek 

Wtorek – 15.10.2019r.        Wspomnienie św. Teresy 
                                                      od Jezusa, dz. i dK. 

7.oo 1/+Benedykt  Winkler, na pamiątkę urodzin 
2/+Łukasz Jarczewski, 1 rocznica śmierci 

17.oo 1/+Barbara Cichy, Maria i Eryk Zimonczyk, Roman 
Orszulik 

 2/+Alfred Torbicki, Gertruda i Jan Kania 

Środa – 16.10.2019r.                       UROCZYSTOŚĆ 
     ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ, głównej patronki Śląska                                    

7.oo 1/+Franciszka Mandel, mąż Emil, córka Irena, Elż-
bieta Mandel, Józef i Maria Mandel 
2/+Maria Kaletka, na pamiątkę urodzin 

17.oo 1/+Stanisław Rączka, 6 rocznica śmierci, rodzice 
Zofia i Józef 
2/+Ryszard Szewczyk, na pamiątkę urodzin 
3/Do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo  
Św. Krzysztofa w intencji Grupy Pielgrzym 

Czwartek –  17.10.2019r.               Wspomnienie św.  
                       Ignacego Antiocheńskiego, bpa i męcz. 

7.oo 1/+Maria Dziwoki, mąż Wawrzyniec, synowie 
Edward i Franciszek 
2/+Urszula Kiszko,  rodzice: Dorota i Alojzy Szczotka 

12.oo Ślub:  Śniegoń  Marcin  -  Zimoń Aleksandra 
17.oo 1/+Małgorzata Smyczek, 2 rocznica śmierci, rodzice 
 2/+Alojzy Kuśka 

3/+Bernadeta Sawicka, od koleżanek 

Piątek – 18.10.2019r.          ŚWIĘTO ŚW. ŁUKASZA, 
                                                           EWANGELISTY                                          

7.oo 1/Różaniec 
2/+Alojzy Klepek, żona Elżbieta 

10.oo 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 45 rocznicy ślubu 
Janiny i Józefa Sobik, z podziękowaniem za otrzy-
mane łaski z prośba o dalsze, oraz o Boże błogosła-
wieństwo dla dzieci z rodzinami 

17.oo 1/+Paweł Oleś, rodzice: Antoni i Albina 

2/+Celestyna i Konstanty Smołka, córka Natalia, mąż 
Andrzej,  Wnuczka Henryka Ośliźlok 
3/ Do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo Mat-
ki Bożej Trzykroć Przedziwnej w intencji Rodzin 
Szensztackich oraz rodzin przyjmujących obraz Mat-
ki Bożej Trzykroć Przedziwnej 

Sobota – 19.10.2019r.  

7.oo 1/+Stefania Zieleźny, 17 rocznica śmierci 
2/+Aniela i Stanisław Lubszczyk, Berta i Wiesław 
Gąsiorkiewicz, na pamiątkę imienin 

14.3o 1/Do Opatrzności Bożej, z okazji 15 rocznicy ślubu: 
Ewy i Pawła  Korduła  z podziękowaniem za otrzy-
mane łaski z prośbą o dalsze oraz o Boże błogosła-
wieństwo dla dzieci. TD 

15.3o 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 10 rocznicy urodzin 
Karola Bobera, z podziękowaniem za otrzymane ła-
ski z prośbą o dalsze 

17.oo 1/+Maria i Józef Przeliorz, syn Jerzy, córka Marta, 
zięć Franciszek 

 2/+Józef Frelich, 2 żony, syn Antoni, Albert Zimon-
czyk, żona Anna, syn Czesław 
3/+Małgorzata Motyka, rodzice 

Niedziela – 20.10.2019 r.     XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA   

7.oo 1/+Magdalena Gembalczyk, 30-ty dzień po śmierci 
 2/+Emil Gembalczyk, na pamiątkę urodzin, rodzice  

z obu stron 
8.3o 1/+Krzysztof Matuszczyk,  1 rocznica śmierci 

2/Do Opatrzności Bożej z okazji 10 rocznicy ślubu 
Wojciecha i Lidii Lassak z podziękowaniem za 
otrzymane łaski z prośbą o dalsze oraz o błogosła-
wieństwo Boże w intencji całej rodziny. TD 

10.oo 1/+Mieczysław Rybacki, 5 rocznica śmierci 
2/+Małgorzata Ostapiuk, 30 -ty dzień po śmierci 

11.3o 1/ 
13.oo 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 30 rocznicy ślubu 

Ireny i Wojciecha Masłowskich z Gotartowic, z po-
dziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze. 
TD 

14.15 Chrzty i roczki: Marcelina Motyka, Konstanty  
Zimończyk 

16.oo 1/+Halina Gorywoda 
2/+Rafał Galowy,  1 rocznica śmierci 

20.3o 1/ 

Poniedziałek – 21.10.2019r.                                 

7.oo 1/+Rajmund Podleśny 
17.oo 1/+Zygfryd Gąsior 

2/+Władysław Dolny, 38 rocznica śmierci, Otylia 
Dziwoki, 23 rocznica śmierci, 2 mężów 

Wtorek – 22.10.2019r.           Wspomnienie św. Jana 
                                                                Pawła II, pap. 

7.oo 1/ 
17.oo 1/+Gerard Wawoczny, żona Maria, synowie: Jerzy i 

Franciszek, żona Maria, Paweł Pierchała, żona Otylia 
(Rasz) 

 2/+Andrzej i Maria Malerz 

Środa –  23.10.2019r.                                    

7.oo 1/ 
17.oo 1/+Elfryda i Augustyn Wuzik 
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2/+Łucja Kuczera, 20 rocznica śmierci (Bog) 

Czwartek –  24.10.2019r. 

7.oo 1/+Serafin Sobik (Got) 
17.oo 1/+Anna i Franciszek Musioł 
 2/+Leon Sobik, 44 rocznica śmierci, Alojzy Sobik, 

żona Janina, Alojzy i Anna Sobik, Franciszek i Hele-
na Lubszczyk 

Piątek – 25.10.2019r.                                           

7.oo 1/ 
17.oo 1/Msza św. wspólna:   

+Józef Sobik, żona Franciszka, synowie Stefan i 
Wiktor, synowa Janina, zięciowie: Robert Mura i 
Szczepan Motyka, prawnuków: Łukasza i Marcina 
Konsek 
+Zdzisław Tartanus, rodzice z obu stron, Regina Ma-
tuszczyk, Paweł Matuszczyk, Gabriela Piechaczek, 
Alicja Wenus, mąż Tadeusz, Jan Kiełkowski, Felicja 
Kałuża 
+Jadwiga Król, mąż Antoni, rodzice i rodzeństwo 
+Augustyn Weinoch żona Marta, dziadków z obu 
stron, wnuczka Marzena Skiba 
+Franciszek Sobik, żona Anastazja, syn Hubert ro-
dzice 
+Maria i Adam Cyroń, rodzice, Józef  Sobik, Małgo-
rzata i Gerard Maciejczyk, Bronisława Tkocz 
+Eugeniusz Wuzik, w rocznicę śmierci 
+Teresa i Hieronim Dziwoki (Bog) 
+Janina i Władysław Ruś, teść Józef, żona Maria, 
zięć Rudolf 
+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 Stani-
sław i Władysław,  córka  Bronisława 
+Józef Naczyński (Bog) 
+Józef Wawrzyńczyk, rodzice z obu stron, synowa 
Joanna, Alojzy Nowrot, żona Bronisława 
+Gertruda Reselski, mąż Czesław, córka Dorota  
Stisz, wnuk  Jan (Rasz) 
+Jadwiga Buchalik, mąż Jan, syn Roman, Anna  
Konsek, mąż Antoni,  3 synów, synowa Amalia 
+Emilia Grzegierzec, mąż Jakub, Helena Kolarczyk, 
mąż Jan 
+Tadeusz Korduła, żona Maria, rodzice (Bog) 
+Jadwiga Gatnar, mąż Paweł,  rodzice z obu stron. 
+Gertruda i Alojzy Zniszczoł,  rodzice z obu stron 
+Małgorzata Rduch, mąż Roman 
+Stefan Ciszewski, na pamiątkę urodzin 
+Stanisław Szymik, żona Maria, syn Jan 
+Łucja i Paweł Holesz 
+Gertruda i  Józef Harężlak 
+Halina Matuszczyk, 13 rocznica śmierci, mąż Jan 
(Got) 
+Tadeusz Kusz, rodzice,  Jan i Maria Kusz 
+Rajmund Marcol, Rajmund Konsek, Alojzy Marcol, 
żona Berta, syn Eryk, Henryk Żołądkiewicz, żona 
Zofia, syn Grzegorz 
+Albina Sobik, 2 mężów: Konstanty i Emil, 2 synów: 
Antoni i Franciszek, 2 synowe, Sylwia Brząkalik, 
mąż Jerzy, Bartosz Pawlas, rodzice z obu stron, po-
krewieństwo Olesiowe, Sobikowe, Helena Motyka, 

mąż Edward, zaginiony Antoni Sobik, za zmarłych z 
ulicy : Szybowcowej i Jutrzenki, Magdalena Storch, 
mąż  Ignacy, Aniela Jabłonka, Waldemar Misala. 
+Helena Piecha, mąż Alojzy, syn Stanisław, rodzice, 
Paweł Kwoka, żona Agnieszka, pokrewieństwo Ba-
kajowe, Kwokowe, Klemens Piecha, żona Anna, po-
krewieństwo  Piechowe, Ks. Józef Zuber. 
+Reinchold Pustelny, rodzice z obu stron, córka Kry-
styna, za zmarłych z rodziny 
+Ryszard Malina, 2 rocznica śmierci, rodzice z obu 
stron 
+Jan Niebrzydowski 
+Karol Marczyk, żona Zofia, syn Alojzy 
+Aniela Klesel, mąż Rudolf, córka Felicyta (Got) 
+Marta Konsek, mąż Wilhelm , syn Ryszard 
+Andrzej Papała, 30-ty dzień po śmierci 
+ Józef Lip, Augustyna Filec, 2 mężów 
+Roman Smołka, od sąsiadki Bożeny 
+Ryszard Rajzer, 5 rocznica śmierci 
+Zofia i Edward Gołofit, córka Elżbieta, mąż Ma-
rian, rodzice z obu stron 
+Alojzy i Róża Marczyk, rodzice Alfred i Anna Mar-
czyk, Otylia i Jan Podleśny 

Sobota – 26.10.2019r.  

7.oo 1/ 
13.oo 1/Do Opatrzności Bożej, z okazji 60 rocznicy ślubu 

Otylii i Konstantego Fojcik z podziękowaniem za 
otrzymane łaski z prośbą o dalsze. TD 

17.oo 1/+Stanisław Łepek. 
 2/+Henryk Fojt, 5 rocznica śmierci 

3/Do Opatrzności  Bożej z okazji 80-tych urodzin  
Kazimiery Kapek z podziękowaniem za otrzymane 
łaski z prośbą o dalsze. TD 

Niedziela – 27.10.2019 r.  UROCZYSTOŚĆ ROCZNICY 
                              POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA WŁASNEGO 

7.oo 1/+Leon Szopa, na pamiątkę urodzin (Got) 
8.3o 1/+Helena i Franciszek Kazana, Michał i Rozalia 

Kazana, syn Wiesław 
2/+Elżbieta Sobik (Got) 

10.oo 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 70-tych urodzin 
Jana Łapińskiego z podziękowaniem za otrzymane 
łaski z prośbą o dalsze i opiekę Matki Bożej. TD 

11.3o 1/+Krystyna Kempny, brat Roman, rodzice 
2/+Bożena Mura, 4 rocznica śmierci 

13.oo 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 80 rocznicy urodzin  
Bolesława Sobika z Raszowca, z podziękowaniem za 
otrzymane łaski z prośbą o dalsze. TD 

16.oo 1/+Gertruda Baran, 9 rocznica śmierci 
 2/+Stanisław Kobus, 2 rocznica śmierci 
20.3o 1/+Krystian Dziurok 

Poniedziałek – 28.10.2019r.         ŚWIĘTO ŚWIĘTYCH 
                      APOSTOŁÓW SZYMONA I JUDY TADEUSZA                               

7.oo 1/ 
17.oo 1/+Anna Kula, Regina Węgrzyk 

2/+Roman Orszulik 
3/Apostolat 

Wtorek –  29.10.2019r. 

7.oo 1/ 
17.oo 1/+Eryk Przeliorz, żona Elfryda (Rasz) 
 2/+Stanisław i Maria  Szymik, syn Janusz (Rasz) 



serce ewangelii 23 

Środa –  30.10.2019r.   ŚWIĘTO ROCZNICY POŚWIĘ- 
   CENIA KOŚCIOŁA KATEDRALNEGO W KATOWICACH                                    

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

2/+Alojzy i Paulina Stajer, córki  Lidia Lubszczyk  
i Bronisława Benisz 

Czwartek – 31.10.2019r.                                   

7.oo 1/ Na cześć  Chrystusa  Najwyższego Arcykapłana  
za wszystkich  biskupów, kapłanów, zgromadzenia 
zakonne, oraz nowe powołania kapłańskie i zakonne 
– zamawiają Boguszowice 

17.oo 1/+Leon Benisz, na pamiątkę 90- rocznicy urodzin, 
rodzice i teściowie, pokrewieństwo 

 2/+Alfred Zniszczoł, od siostry, rodzice z obu stron 

Piątek – 01.11.2019r.                      UROCZYSTOŚĆ 
                                          WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH                    

7.oo 1/Msza św. za zmarłych ofiarodawców z Gotartowic 
8.3o 1/ 
10.oo 1/+Jan Masłowski 

2/+Janina Dziwoki, 2 rocznica śmierci 
11.3o 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 80 rocznicy urodzin 

Jerzego Przeliorza z Boguszowic, z podziękowaniem 
za otrzymane łaski z prośbą o dalsze. TD 

16.oo 1/ 
20.3o 1/ 

Sobota – 02.11.2019r.                       WSPOMNIENIE 
                    WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH 

7.oo 1/Msza św. za parafian 
10.oo 1/+Stanisław Juraszczyk, 1 rocznica śmierci 

2/+Gertruda i Alojzy Mura, 5 synów, synowa Janina, 
pokrewieństwo Mura i Pawlas 

15.3o 1/+Halina  Kuczera 
2/Do Opatrzności Bożej z okazji 18-tych urodzin  
Weroniki Duda, z podziękowaniem za otrzymane  
łaski z prośbą o dalsze 

17.oo 1/+Alina Podleśny  - Małeszczyk 
 2/+Eufemia i Franciszek Król, córki Bronisława  

i Maria z mężem, Andrzej Juraszczyk, Paweł Kula 
(Got) 

Niedziela – 03.11.2019 r.     XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA 

7.oo 1/+Emil Gembalczyk, od szwagierki Marii z mężem 
8.3o 1/+Małgorzata Wojtecka,  10 rocznica śmierci 
10.oo 1/+Joanna Dziwoki, na pamiątkę urodzin 

2/+Henryk Kula od rodziców 
11.3o 1/+Roman Pleszewski, 5 rocznica śmierci 

Po Mszy św. błogosławieństwo rocznego dziecka: 
Maja Filipiak 

13.oo 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 30 rocznicy ślubu  
Beaty i Janusza Sobik, oraz z okazji 50 rocznicy uro-
dzin Beaty, z podziękowaniem za otrzymane łaski  
z prośbą o dalsze, oraz o błogosławieństwo Boże dla 
całej rodziny. TD 

14.oo 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 75 rocznicy urodzin 
z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dal-
sze oraz w intencji dzieci z rodzinami. TD 

16.oo 1/+Marta Oleś na pamiątkę 100 urodzin, mąż Gerard, 
syn Eugeniusz,  zięć Ignacy, rodzice 
2/+Aniela Korduła, 16 rocznica śmierci, rodzice   
Antoni i Matylda Książek, Antoni i Gertruda Kordu-
ła, dziadków z obu stron 

20.3o 1/+Andrzej Dudek 

Poniedziałek – 04.11.2018r.                 Wspomnienie 
                                        św. Karola Boromeusza, bpa                               

7.oo 1/ 
17.oo 1/+Bolesław Oleś, na pamiątkę urodzin (Bog) 

2/+Henryk  Szymura, 7 rocznica śmierci 

Wtorek –  05.11.2019r. 

7.oo 1/+Stanisław Lubszczyk, 10 rocznica śmierci, żona 
Aniela, Berta Gąsiorkiewicz, 7 rocznica śmierci, mąż 
Wiesław, Urszula Gąsiorkiewicz, rodzice 

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

 2/+Kazimierz Ulrich, 4 rocznica śmierci 

Środa –  06.11.2019r.                                    

7.oo 1/+Norbert Sobik, 9 rocznica śmierci 
17.oo 1/+Jan Szulik, 29 rocznica śmierci, rodzice z obu 

stron (Kop) 
2/+Krystyna Kuczera, mąż Stefan (Got) 

Czwartek - 07.11.2019r. 

7.oo 1/+Benedykt  Winkler 
17.oo 1/+Stanisław Łepek, 4 rocznica śmierci 

2/+Nikodem i Pelagia Ogierman, syn  Ks. Walerian 
3/+Marta Tworuszka, w rocznicę śmierci, mąż Aloj-
zy, zięciowie: Leon i Józef, pokrewieństwo 

Piątek  -  08.11.2019r. 

7.oo 1/+Anastazja Kandelska, 20 rocznica śmierci 
17.oo 1/+Wiktor Karwot, 22 rocznica śmierci, 2 żony,  

2 synów 
2/+Dariusz Kaczor, 2 rocznica śmierci, ojciec Jan 
Kaczor, 25 rocznica śmierci 
3/+Benedykt  Liszka, rodzice: Julianna i Antoni 

Sobota  -  09.11.2019r.                  ŚWIĘTO ROCZNICY 
                           POŚWIĘCENIA BAZYLIKI LATERAŃSKIEJ 

7.oo 1/ 
17.oo 1/+Nikodem Hyła, żona Elżbieta, rodzice z obu stron 

2/+Róża i Jan Korduła, Rajnhold Pietruszka, córka 
Stefania Klimosz 
3/+Dominik Potrawa, od pracowników 

Niedziela - 10.11.2019r.      XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA 

7.oo 1/ 
8.3o 1/+Ludwik Marcisz, 10 rocznica śmierci, żona Doro-

ta, syn Andrzej (Rasz) 
2/+Stanisław Hejn, w rocznicę śmierci, ojciec Aloj-
zy, brat Eugeniusz 

10.oo 1/+Ryszard Zieliński, wnuk Dawid, na pamiątkę  
25  urodzin 
2/+Jerzy Jurczyk, w rocznicę śmierci 

11.3o 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 40 lat małżeństwa 
Zofii i Karola Pawela z podziękowaniem za otrzy-
mane łaski, z prośbą o dalsze oraz o Boże błogosła-
wieństwo na dalsze lata życia dla małżonków i o Bo-
że błogosławieństwo dla dzieci z rodzinami. TD 
2/Zmarłych rodziców i rodzeństwo  Leon i Eufrozyna 
Pawela, syn Jan, wnuk Adam, Bolesław Magiera, syn 
Michał, córka Jadwiga 

16.oo 1/+Łukasz Brożek, 10 rocznica śmierci (Got) 
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2/Do Opatrzności Bożej z okazji 60 rocznicy  uro-
dzin Ewy Kubiak, z podziękowaniem za otrzymane 
łaski z prośbą o dalsze. TD 

20.3o 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 50 rocznicy urodzin 
Dariusza Wieczorka, i 18-tych urodzin syna Michała, 
z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dal-
sze. TD 

Poniedziałek  - 11.11.2019r.                 Wspomnienie 
                                             św. Marcina z Tours, bpa 

7.oo 1/ 
10.oo 1/Msza św. w intencji Ojczyzny 

2/+Bogusława i Innocenty Wieczorek 
15.3o 1/+Leon Urbanek, 3 rocznica śmierci 

2/+Alfred Piecha, 8 rocznica śmierci 
17.oo 1/+Alojzy i Elżbieta Pawela, syn Józef, na pamiątkę 

urodzin, rodzice z obu stron 
2/+Alfred Buchalik, 1 rocznica śmierci 

Wtorek  - 12.11.2019r.    Wspomnienie św. Jozafata, 
                                                                    bp. i męcz. 

7.oo 1/+Eugeniusz  Oleś (Rasz) 
17.oo 1/+Maria Nalewajka, mąż Jerzy 

2/+Eryk  Szymik, 10 rocznica śmierci, rodzice z obu 
stron (Rasz) 

Środa  -  13.11.2019r.             Wspomnienie świętych  
           Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, 
                                              pierwszych męcz. Polski 

7.oo 1/+Zygfryd Konsek, Ryszard Szewczyk, Antoni 
Bernacki, Józef Kaczmarczyk, syn Adam 

17.oo 1/+Stanisław Mandel 
2/+Roman Zimonczyk, na pamiątkę urodzin, żona 
Małgorzata, rodziców, teściów 

Czwartek - 14.11.2019r. 

7.oo 1/+Jan Przeliorz, żona Maria, Leon Szopa, Emil Szo-
pa, 2 żony, Stanisław Goworowski, żona Marianna 

17.oo 1/+Stanisław Buchalik, na pamiątkę urodzin (Got) 
2/+Leopold i Albina Sobik, Jan i Marta Dziurok 

Piątek  -  15.11.2019r. 

7.oo 1/Różaniec 
17.oo 1/+Maria i Paweł Wodniok 

2/+Kazimierz Benisz, żona Bronisława, syn Bernard 

Sobota  -  16.11.2019r. 

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

13.oo 1/Zjazd  rodziny Stajer, w intencji żywych i zmarłych 
potomków Teodora i Heleny Stajer 

14.oo 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 50 rocznicy  ślubu 
Haliny i  Walentego Wycisło, z podziękowaniem za 
otrzymane łaski z prośbą o dalsze oraz w intencji có-
rek z rodzinami. TD 

15.oo 1/Do Opatrzności Bożej  z okazji 50 rocznicy ślubu 
Weroniki i Janusza Motyki z podziękowaniem za 
otrzymane łaski z prośbą o dalsze oraz o Boże błogo-
sławieństwo dla dzieci z rodzinami. TD 

17.oo 1/+Jan Pawliczek, 6 rocznica śmierci, Monika 
Chrószcz, 21 rocznica śmierci, mąż Izydor, syn Sta-
nisław (Rasz) 

2/Msza św. w  intencji  Ministrantów naszej parafii, 
oraz ich rodzin, z podziękowaniem za otrzymane ła-
ski z prośbą o błogosławieństwo Boże i wstawiennic-
two Św. Tarsycjusza 

Niedziela – 17.11.2019 r.    XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA 

7.oo 1/+Andrzej Wiśniewski, 1 rocznica śmierci i na  
pamiątkę urodzin 

8.3o 1/+Ernest Kozielski, 5 rocznica śmierci 
2/+Czesław Dombek, rodzice, brat Stanisław 

10.oo 1/+Leon Cofalik, na pamiątkę śmierci 
2/+Anna i Józef Lebioda, Tomasz Wasiniewski 

11.3o 1/+Andrzej Płóciennik, 4 rocznica śmierci 
2/+Józef Smołka, żona Róża, syn Stanisław 
Po Mszy św. błogosławieństwo rocznego dziecka: 
Emilia Syroka 

13.oo 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 50 lat  małżeństwa 
Janiny i Bernarda Małek, z podziękowaniem za 
otrzymane łaski z prośbą o dalsze. TD 

 14.15 1/Chrzty i roczki:  
16.oo 1/Zmarła Bronisława Macionczyk 1 rocznica śmierci  

2/+Stanisław Zimonczyk, rodzice z obu stron,  Anna, 
Gabriela i Antoni Stebel, pokrewieństwo 

20.3o 1/ 

Poniedziałek – 18.11.2019r.                 Wspomnienie 
                               bł. Karoliny Kózkówny, dz. i męcz.                               

7.oo 1/+Gertruda Kuczera 
2/+Roman Kania, 4 rocznica, żona Aniela (Got) 

17.oo 1/+Wilhelm Karwot, żona Waleska 
2/+Józef Kuczera, żona Klaudia, rodzice z obu stron 
3/Do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo Matki 
Boskiej Trzykroć Przedziwnej w intencji  Rodzin 
Szensztackich, oraz rodzin przyjmujących obraz 
Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej 

Wtorek –  19.11.2019r. 

7.oo 1/+Elżbieta Konsek, mąż Roman 
2/+Wilhelm i Helena Kuczera, rodzice z obu stron, 
Józef i Emilia Berger, rodzice z obu stron 

17.oo 1/+Józef Wielgocki 
 2/+Jan i Marta Dziurok, Jan i Waleska Gołyszny 

dziadków z obu stron. 

Środa –  20.11.2019r.          Wspomnienie św. Rafała 
                                                   Kalinowskiego, prezb.                                  

7.oo 1/+Łucja Adamczyk, mąż Paweł (Bog) 
17.oo 1/+Marta Motyka, mąż Józef, córka Krystyna, syno-

wa Olga 
2/+Emilia Lampert, mąż Wiktor, syn Erwin 

Czwartek - 21.11.2019r.   Wspomnienie Ofiarowania 
                                                                              NMP 

7.oo 1/+Stanisław Szymański na pamiątkę urodzin 
17.oo 1/+Ernest Konsek, 3 żony, rodzice 

2/+Anna Szymura, 2 mężów 

Piątek  -  22.11.2019r.        Wspomnienie św. Cecylii, 
                                                                    dz. i męcz. 

7.oo 1/+Maria Oleś, mąż Franciszek, Józef Klejnot, żona 
Franciszka, rodzice z obu stron (Got) 

17.oo 1/Msza św. wspólna: 
+Gabriela Piechaczek, rodzice, dziadkowie 
+Paweł Matuszczyk 
+Elżbieta Fojcik, rodzice: Wiktoria i Wilhelm 
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+Urszula Sienkiewicz, na pamiątkę urodzin, od kole-
żanki 
+Gerard Oleś,  20 rocznica śmierci, żona Marta, syn 
Eugeniusz, zięć Ignacy, rodzice 
+Zofia i Jan Garbocz, Łucja i Henryk Śmiatek, Wal-
ter Matuszczyk,  Bronisława i Zygmunt Janowicz, 
zmarłych z rodziny Garbocz, Śmiatek, Waliczek, Go-
rus,  Figas, dusze w czyśćcu cierpiące (Bog) 
+Monika Rojek, mąż Alojzy, synowie Paweł  
i Edward, synowa  Łucja 
+Alojzy Gembalczyk, żony Krystyna i Eufemia 
+ Henryk  Szymura, rodzice 
+Emil Pyszny Albertyna i Franciszek Henich, syno-
wa Elżbieta, Stefania i Ernest Wieczorek 
+Helena i Edward Stajer, Róża i Gerard Motyka 
+Gertruda Emrych , mąż Teodor 
+Stanisław Sulka, rodzice z obu stron 
+Marian Buchalik, na pamiątkę urodzin 
+Zygmunt Konsek, 25 rocznica śmierci ( Got) 
+Anna Zieleźny, rodzice Maria i Henryk (Got) 
+Antoni Kołodziejczyk, na pamiątkę urodzin (Ka-
mień) 
Jan Goraus, żona  Berta (Rasz) 
+Józef Partyński, rodzice Aniela i Stanisław Partyń-
ski, Augustyn Rojek, żona Albina. 
+Janina Buchalik, 15 rocznica śmierci, rodzice z obu 
stron 
+Leopold Skiba, żona Regina, rodzice z obu stron, 
zięciowie: Oskar i Ernest, pokrewieństwo. 
+Małgorzata Rduch , mąż Roman. 
+Emil Hyła, na pamiątkę urodzin, żona Berta,  2 cór-
ki, wnuczka, rodzice z obu stron, Gertruda i Anna 
Hyła, Berta Paszenda 
+Bronisława Piontek 
+Helena i Robert Frelich 
+Wanda i Jan Kocur 
+Antoni Ptaszek, 2 żony 
+Zofia Marczyk, mąż Karol, syn Alojzy 
+Matylda i Paweł Grzesica, rodzice z obu stron 
+Helena Sobik, mąż Hieronim, Antoni Piecha, żona 
Franciszka, syn Serafin, Gertruda Piecha, syn Lu-
dwik, synowa Aniela, Eufemia Sobik, mąż Filip, sio-
stry, bracia , pokrewieństwo: Adamczykowe, Sobi-
kowe, Piechowe,  Klugrowe. 
+Kunegunda Szymura, mąż Franciszek, rodzice  
z obu stron 
+Krystyna Płaczek, mąż Franciszek, rodzice z obu 
stron 
+Irena Grobelny 
+Kazimierz Pierchała, rodzice, teściowie, rodzeństwo 

Sobota  -  23.11.2019r. 

7.oo 1/ 
17.oo 1/+Maria Matuszek, na pamiątkę urodzin 

2/+Edward Skałbania , żona Regina, Piotr Niesporek 
3/+Józef Gawliczek, żona Anna, syn Henryk, Jan 
Wencka (Bog) 

Niedziela - 24.11.2019r.                 UROCZYSTOŚĆ 
    JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA 

7.oo 1/ 

8.3o 1/Do Opatrznoścvi Bożej, przez wstawiennictwo św. 
Cecylii za żywych i zmarłych chórzystów Chóru Cor 
Jesu 

10.oo 1/+Joanna Dziwoki, 3 rocznica śmierci 
2/+Klaudia Rozkoszek, mąż Józef 

11.3o 1/+Maria Langocz, mąż Henryk (Got) 
2/Do Opatrzności Bożej z okazji 55 rocznicy ślubu 
Bożeny i Stanisława Talik, z podziękowaniem za 
otrzymane łaski  z prośbą o dalsze. TD 

16.oo 1/+Grzegorz Zimnol,1 rocznica śmierci, matka Maria 
2/+Józef Potyra 

20.3o 1/+Jan i Michalina Wylota 

Poniedziałek  - 25.11.2019r. 

7.oo 1/ 
17.oo 1/+Alojzy Gatnar, żona Aniela 

2/+Alfons Sojka,  żona Maria, rodzice (Got) 

Wtorek  - 26.11.2019r. 

7.oo 1/Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki 
Bożej  Cudownego  Medalika, z podziękowaniem za  
80 rocznicę urodzin z prośbą o dalsze łaski i błogo-
sławieństwo dla Anny Pierchała z Gotartowic. TD 
2/+Maria Kula, 20 rocznica śmierci,  Alojzy i Anto-
nina Macionczyk 

17.oo 1/+Serafin Król 
2/+Ernest Zniszczoł, na pamiątkę urodzin, żona Ma-
ria, Alfred Przeliorz,  rodzice, pokrewieństwo,  Maria 
Zniszczoł, mąż Ernest 

Środa  -  27.11.2019r. 

7.oo 1/ 
17.oo 1/Apostolat, Aniela Kachniarz, Genowefa Kazana,  

Anna Pierchała, Helena Szymura 
2/+Łucja i Bolesław Dronszczyk, Maria i Karol Wa-
leczek 

Czwartek - 28.11.2019r. 

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

2/Do Opatrzności Bożej z okazji 60 rocznicy urodzin  
Czesława Pytlika, z podziękowaniem za otrzymane 
łaski z prośbą o dalsze. TD 

Piątek  -  29.11.2019r. 

7,oo 1/ 
17.oo 1/Do Opatrzności Bożej z okazji urodzin Felicji Kor-

duła oraz  w intencji + Męża Franciszka na pamiątkę 
urodzin 
2/+ Robert Szymura, 16 rocznica śmierci 

Sobota  -  30.11.2019r.     ŚWIĘTO ŚW. ANDRZEJA, 
                                                                  APOSTOŁA 

7.oo 1/+Edeltrauda Krawczyk, rocznica śmierci 
17.oo 1/+Erwin Woryna, w rocznicę śmierci, żona Anna 

2/+Róża Goraus, 1 rocznica śmierci 

Niedziela  -  01.12.2019 r.           I Niedziela Adwentu 

7.oo 1/ 
8.3o 1/+Henryk  Kula, od dzieci 
10.oo 1/+Klara i Stanisław Hartman, Marian i Jan Zmarzły, 

synowa Danuta 
11.oo 1/ 
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16.oo 1/+Kornelia Sikora, 5 rocznica śmierci 
2/+Danuta Kowalska, w rocznicę śmierci 

20.3o 1/ 
 

Przygotowały panie: Teresa Szymczak i Kornelia Mokry 
 

Kronika parafialna 

Chrzty: 
Artur  Markiton, Nathalie  Uranowska, Jonatan Kulig, Grze-
gorz Zimonczyk, Oskar Tworuszka, Emilia Kostera, Apolo-
nia Tychy, Szymon Żoch, Jakub  Włodarek, Maria Dobro-
wolska, Piotr Dobrowolski, Franciszek Zimnol, Filip Śmie-
ja, Antonina Toczek, Jerzy Buchalik, Paulina Byrska, Nata-
lia Bieniek, Jakub Matuszczyk, Adam  Majer, Maria Dere-
nowska, Krzysztof  Burcon,  Hanna Sobik, Michalina Wło-
darska, Oliwia Widera, Laura Zaik, Ryszard Klon, Józef 
Dronszczyk, Oliwia Rzepka, Emilia Ociepka, Klara Ostrzo-
łek,  Helena Kierpiec, Miłosz Mitko 

Śluby: 

Wolsztyniak Sebastian  -  Kazimierczak  Wioleta 
Wałach  Paweł  -   Plichta  Magdalena 
Gierczyński  Daniel  -  Cygan Wioleta 
Lubszczyk  Tomasz  -  Kuśka  Sylwia 
Ciecior  Karol  -  Kopczyńska Adriana 
Perlikowski  Mateusz  -  Kuś  Daria 
Mańka   Marek  -  Lewandowska Dominika 
Szmit  Paweł  -  Andreczko Sylwia 
Żelazny  Adam  -  Kuśka Agata 
Ciączka Leopold  -  Mania Monika  
Bochenek Mateusz  -  Pawliczek  Kinga 
Stiller Patryk  -  Palarz Sonia 
Mikulik  Jakub  -  Dziwoki Aleksandra 
Klimkiewicz Paweł  -  Marcisz Marta 
Bogocz Jacek  -  Tkocz Aleksandra 
Bendinger  Mateusz  -  Fojcik Anna 
Cebula Sławomir  -  Klepek  Agata 
Szweda Paweł  -  Mucha Aleksandra 

Pogrzeby: 

Konieczny Stanisław   12.04.1957 – 10.07.2019 
Kula Henryk                30.01.1965 – 20.07.2019 
Kaczor Jan                   27.12.1953 – 22.07.2019 
Wiaterek Walerian      13.08.1938 – 27.07.2019 
Ks. Oleś Justyn              01.01.1936 – 27.07.2019 
Szmid Stefan                 04.08.1954 – 05.08.2019 
Sawicka Bernadeta      12.04.1954 – 11.08.2019 
Kąsek Krzysztof           01.05.1971 – 12.08.2019 
Musiał Marek               23.07.1961 – 19.08.2019 
Prokopiak  Melania     15.12.1938 – 19.08.2019 
Papała Andrzej            11.02.1957 – 28.08.2019 
Pustołka Maria            28.03.1939 – 31.08.2019 
Trybała Józef               09.03.1939 – 01.09.2019 
Smyczek Urszula         30.07.1931 – 01.09.2019 
Konsek Bronisław        14.08.1955 – 03.09.2019 
Skrzyszowski Henryk  03.06.1954 – 11.09.2019 
Ostapiuk Małgorzata   20.01.1954 – 14.09.2019 
Ucher Wanda               01.10.1927 – 13.09.2019 
 

Przygotowały panie: Teresa Szymczak i Kornelia Mokry 

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, środa i piątek: 8.00 – 12.00 i 16.00 – 18.00 
� wtorek i czwartek: 8.00 – 12.00 

 

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 
 

 

 

 
Materiały przeznaczone do druku  

w numerze grudniowym proszę przesyłać  
w wersji elektronicznej  

lub dostarczyć w formie papierowej  
najpóźniej do dnia 15 listopada 2019 r. 

 

 

Telefony kontaktowe w sprawie Domu  
Pogrzebowego: 

 

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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Dzień Modlitw o Uświęcenie Duchowieństwa 

W sobotę 7 września w katedrze Chrystusa Króla spotkali się kapłani archidiecezji w trakcie Dnia Mo-
dlitw o Uświęcenie Duchowieństwa. Konferencję wygłosił bp Stefan Cichy, a Mszy św. przewodniczył 
abp Wiktor Skworc. 

Rozpoczęcie roku szkolnego w Zespole Szkół nr 6  

 
Zaproszenie  

na Msze św. szkolne 
W czwartek 5 września w ramach Eu-
charystii o godz. 17.oo miała miejsce 
inauguracja nowego roku szkolnego 
2019/2020. Z tej okazji serdecznie za-
praszamy wszystkie dzieci do udziału w 
cotygodniowych, czwartkowych Mszach 
św. szkolnych. 

 
 

 
W poniedziałek  
2 września Mszą św. 
sprawowaną przez  
ks. Proboszcza 
Krzysztofa Błotko  
rozpoczęto nowy rok 
szkolny w ZS nr 6  
w Boguszowicach. 
 
 
 

 

. 
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Spotkanie  
Rady Parafialnej 

W środę 11 września br. odbyło się 
spotkanie Duszpasterskiej Rady Para-
fialnej, na którym było obecnych 18 
osób. Była to okazja, by zapoznać się 
z Programem Duszpasterskim, jaki 
zarysowany jest w Polskim kościele na 
następne lata, z przepisami dotyczą-
cymi ochrony danych osobowych zwa-
nych popularnie RODO oraz nowym 

dokumentem naszego Arcybiskupa 
dotyczącym osób związanych z 
działalnością wychowawczą w Ko-
ściele pt. „Świadomość, zapobiega-
nie, reagowanie – zasady ochrony 
dzieci, młodzieży, osób niepełno-
sprawnych i bezradnych przed wy-
korzystaniem seksualnym w diecezji 
gliwickiej i archidiecezji katowickiej”. 
Obecni na spotkaniu podzielili się 
swoimi uwagami oraz uwagami 
ze strony innych parafian dotyczą-
cymi naszych problemów gospo-
darczych i duszpasterskich. Wobec 
wszystkich przedstawionych spraw 
podjęto stosowne ustalenia. 

 
   

 
 

 
  

 

W czwartkowej Eucharystii uczestniczyli również  

rodzice i dziadkowie naszych uczniów 

Ks. Karol zaprosił wszystkie dzieci do Prezbiterium  
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Dożynki 2019 
W niedzielę 15 września dziękowaliśmy Panu Bogu za tego-
roczne plony. Uroczystą Mszę św. o godz. 11.3o poprzedził 
tradycyjny, kolorowy korowód dożynkowy dzielnic Gotartowi-
ce i Boguszowice. 

 
 

Pamiątkowe zdjęcie przed remizą OSP w Gotartowicach 
 

W tym roku po raz pierwszy trasa korowo-
du przebiegała pod nowym wiaduktem  

budującej się drogi Pszczyna - Racibórz  

 
 

 
  

 

„Z Twej łaski nocna rosa na mdłe zioła padnie, 
     A zagorzałe zboża deszcz ożywia snadnie. 

Z Twoich rąk wszelkie źwierzę patrza swej żywności, 
     A Ty każdego żywisz z Twej szczodrobliwości.” 

                                                                                Jan Kochanowski 
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Festyn dożynkowy 
Po Eucharystii o godz. 15.3o na Farskim Ogrodzie miało 
miejsce uroczyste spotkanie rolników i gospodarzy, zaś o 
16.3o rozpoczął się tradycyjny festyn dożynkowy. 

 
  

 

Wspólne zdjęcie organizatorów i gości tegorocznych dożynek po Eucharystii 

 
 

 
 

Pokazy sztuk walki podczas festynu  
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Grupa Pielgrzym w Leśniowie 

 
Koncert zespołu TGD 

 

 
 

 
Koncert Zespołu Wokalnego „Adagio” 

 

 
Ogłoszenie wyników konkursów dożynkowych 

 

 

„Trzy światy na raty” 

 

Atrakcje festynu zgromadziły liczną publiczność 
 

Ogłoszenie wyników konkursów dożynkowych 

 

 

 
Koncert Zespołu Wokalnego „Adagio” 

 



serce ewangelii 32 

Z kącika gospodarczego 
Okres wakacyjny to czas koniecznych prac 
na naszych obiektach parafialnych.  
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zagrażającego pomnikom  
 

„Czyszczenie drzewostanu” 

 
Na warsztacie trwają prace renowacyjne  

witraża św. Izydora 

 

 
 

 
 

 
 

 
 


