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„Barbaro błogosławiona, męczenniczko uwielbiona,  
niech, którzy cię pozdrawiają, łaskę Bożą przez cię mają.” 

Wspomnienie  
św. Barbary 

   
   

  
   
         
         

Adwent 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Odwiedziny 
duszpasterskie 

 
 
 
 
 
 

 

Wszystkich górników wraz 
z rodzinami zapraszamy na 
uroczystą Mszę św. spra-
wowaną w ich intencji 
w poniedziałek 4 grudnia 
o godz. 9.oo.     
  

Rozpoczęły się tegoroczne 
odwiedziny duszpasterskie 
zwane kolędą. Kapłani od-
wiedzają nasze domy, by 
wspólnie wypraszać błogo-
sławieństwo rodzinie na 
nowy rok. Zachęcamy do 
zapoznania się z planem 
kolędy 

– czytaj str. 18 – 19

Dzisiejszą niedzielą -
3 grudnia - rozpoczynamy 
Adwent – czas radosnego 
przygotowania na spotkanie 
z przychodzącym Panem.
Starajmy się wykorzystać 
ten czas łaski i pogłębić 
swoje życie religijne po-
przez udział w roratach, 
które w dni powszednie 
będą o godz. 6.3o. 
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Nabożeństwa różańcowe 
Październikowe nabożeństwa różańcowe gro-
madziły na codziennej modlitwie w świątyni 
licznych czcicieli Matki Bożej.  

 

Nabożeństwo Fatimskie 
Ostatnie w tym roku nabożeństwo ku czci MB Fatim-
skiej przypadało w niedzielę 13 października.  

„Światło Cafe” 
W niedzielę 6 października br. w godz. 9.00 – 
18.00 młodzież oazowa po raz kolejny zaprosiła 
wszystkich chętnych do Domu Parafialnego, 
który na ten czas przybrał formę kawiarenki 
"Światło Cafe". 

Spotkanie Grupy Pielgrzym 
W środę 16 października swoje kolejne spotkanie 
formacyjne w Domu Parafialnym miała Grupa Piel-
grzym. W spotkaniu uczestniczył ks. Stanisław – 
opiekun duchowy Grupy Pielgrzym.  

 

Dzieci odmawiały różaniec w kolejne październikowe 
czwartki – przed Mszą św. szkolną 

 
Nabożeństwo różańcowe prowadzone przez  

ks. Stanisława 

 

Październikowe nabożeństwo Fatimskie prowadził 
ks. Andrzej 

 
Ks. Karol - inicjator akcji „Światło Cafe” 

 
Wielu parafian odwiedziło parafialną kawiarenkę. 

 
Grupa Pielgrzym w Domu Parafialnym 
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Święto patronalne ZSU w Rybniku 
W piątek 18 października Zespół Szkół Urszulańskich w Rybni-
ku obchodził swoje święto patronalne – św. Urszuli. Z tej okazji 
w kościele p.w. Królowej Apostołów w Rybniku została odpra-
wiona uroczysta Msza św. W uroczystości uczestniczył  
ks. Proboszcz Krzysztof Błotko. 

 

Uroczystości pogrzebowe 
śp. Roberta Zająca 

W sobotę 19 października br. miały miejsce w na-
szej świątyni uroczystości pogrzebowe śp. Roberta 
Zająca, który przez wiele lat pracował na rzecz na-
szej wspólnoty parafialnej. 

Eucharystia z udziałem  
Oazy Rodzin 

W niedzielę 3 listopada br. swoją obecność na 
Eucharystii o godz. 10.oo zaznaczyła społecz-
ność Oazy Rodzin naszej parafii. 

 
Ślubowanie uczniów klas I SP 
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Bal Wszystkich Świętych 

W czwartek 31 października nasze dzieci po 
raz kolejny wzięły udział w Balu Wszystkich 
Świętych zorganizowanym w Domu Parafial-
nym. Wspólna zabawa była okazją do uświa-
domienia sobie, że świętość jest naszym po-
wołaniem i każdemu z nas z aureolą jest do 
 twarzy. 

Uroczystość  
Wszystkich Świętych 

Tradycyjnie w Uroczystość Wszystkich Świętych na 
parafialnym cmentarzu została odprawiona Msza św. 
w intencji wszystkich zmarłych parafian. Eucharystię 

poprzedziły modlitwy za zmarłych przy grobie śp.  
ks. Infułata Edwarda Toboli. 

 

Święto Niepodległości 

W poniedziałek 11 listopada z okazji przypadającej 
101. rocznicy odzyskania niepodległości, podczas 
Mszy św. o godz. 10.oo, modliliśmy się w intencji 
Ojczyzny. Tradycyjnie swoją obecność w tym dniu 
na Eucharystii podkreślili harcerze. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
Tradycyjnie Msza św. na cmentarzu zgromadziła 

liczne rzesze wiernych 
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Kremówki papieskie  
i rogaliki św. Marcina 

W niedzielę 13 października przypadał tegoroczny Dzień Papieski. Z tej 
okazji nasza młodzież oazowa podobnie jak w roku poprzednim po 
Mszach św. rozprowadzała kremówki, zaś w niedzielę 10 listopada w 
przeddzień wspomnienia św. Marcina sprzedawała świętomarcińskie 
rogale. 

formacyjne kapłanów 

W drugie czwartki października i listopada od-
były się comiesięczne spotkania formacyjne 
kapłanów dekanatu bobuszowickiego.  

 

Tarsycjusz 
2019 

W sobotę 19 listopada 
wspólnota naszych mini-
strantów obchodziła swo-

je patronalne święto. 

 
Imponująca ilość świętomarcińskich rogali 

 

 
 

Dekanalne 
spotkania 

 
W październiku kapłani  

spotkali się w parafii  
MB Piekarskiej w Boryni 

 
Listopadowe spotkanie w parafii św. Anny  

w Świerklanach 
 

 
Zapakowane kremówki 

 

 
Procesja na wejście 
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Tarsycjusz 2019 – wspólne świętowanie ministrantów wraz z rodzinami w Domu Parafialnym 

 

 
Pamiątkowe zdjęcie na zakończenie Eucharystii 
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I znowu Adwent. Kolejny Adwent naszego 
życia. Pytam się samego siebie i innych, czy 
dojrzewam w postawie wdzięczności chrześci-
jańskiej, by podziękować Bogu za każdy prze-
żyty Adwent niezależnie od tego, jakie z nim 
są związane wspomnienia. Pomyślmy szcze-
gólnie o tych adwentach spokojnych i rado-
snych, które były dla nas szczególnym cza-
sem oczekiwania, pokoju i napełniania się 
mocą Bożą. Wiele zależało od nas samych, ale 
też od ludzi, których Pan Bóg postawił na na-
szej drodze.   

Za parę tygodni, 22 grudnia, będzie już IV Nie-
dziela Adwentu poprzedzająca piękne Święta i zara-
zem będzie to pierwszy dzień kalendarzowej zimy. 
W ostatnich dwóch jesiennych miesiącach jak zwykle 
wiele się działo w naszej wspólnocie parafialnej. Dzię-
kujemy wszystkim, którzy mieli czas i możliwości, by 
codziennie uczestniczyć w naszych parafialnych na-
bożeństwach różańcowych bądź z większą gorliwo-
ścią brać prywatnie różaniec do ręki. Mamy już za 
sobą Uroczystość Wszystkich Świętych. Dziękujemy 
za obecność i piękny udział wiernych w Eucharystii 
na naszym parafialnym cmentarzu. Bóg zapłać rów-
nież za składane ofiary materialne, które umacniają 
nasz budżet parafialny i zachęcają do permanentnej 
troski i upiększania naszych obiektów  budowlanych 
i wspierania aktywności duszpasterskiej.  

Każdego miesiąca, my jako kapłani, mamy oka-
zję do uczestniczenia w różnych spotkaniach forma-
cyjnych, czy to na terenie dekanatu boguszowickiego, 
czy Archidiecezji Katowickiej. Przywołując to zagad-
nienie, wspominam ostatnie rocznikowe spotkanie 
formacyjne w tyskiej parafii św. Marii Magdaleny 
związane z postacią księdza Jana Machy (1914-1942) 
w związku z trwającym procesem beatyfikacyjnym 

tego pochodzącego z Chorzowa śląskiego kapłana, 
zwanego dzisiaj Apostołem Miłosierdzia. W czasie 
okupacji pomagał rodzinom, których ojcowie lub sy-
nowie przebywali na wojnie lub w obozach zagłady, za 
co został aresztowany, a następnie skazany przez ge-
stapo na karę śmierci przez zgilotynowanie 
w katowickim więzieniu. Do postaci tej jeszcze wró-
cimy, a dzisiaj zachęca nas Kościół, byśmy ważne 
sprawy powierzali Bogu przez Jego wstawiennictwo. 
Kolejne spotkanie formacyjne dla kapłanów naszego 
dekanatu będzie miało miejsce w naszej parafii 
w czwartek 12 XII w godzinach wieczornych. 

Wiele akcji i duchowych inicjatyw dzieje się 
w naszej wspólnocie dzięki żywej aktywności i inicja-
tywom księdza Karola Płonki. 

Oto chronologiczne podsumowanie ostatnich 
wydarzeń parafialnych, które zostały przez niego 
zainicjowane i nie obyły się bez Jego udziału:  

1. 27 – 29 września: kilkanaście rodzin z Domowego 
Kościoła (czyli Oazy Rodzin) wybrało się na week-
end modlitewny do Rycerki Górnej w Beskidzie 
Żywieckim – nie lada gratką było zorganizowanie 
na ten wyjazd diakonii wychowawczej, złożonej z 
naszej młodzieży, dla „około mnóstwa” dzieci 
z naszych rodzin! 

2. 6 października: kolejna edycja kawiarenki „Światło 
Cafe” – bardzo dziękujemy wszystkim za obecność! 
Nasza oferta stale się powiększa, ale też ciągle ma-
my pragnienie, żeby kawiarenka działała częściej! 
Trwają poszukiwania liczniejszej „kadry” młodzie-
żowej! Damy radę! 

3. 13 października: Dzień Papieski, czyli w naszej 
parafii sprzedaż kremówek papieskich! Tym razem 
sprzedaliśmy ich 2000! Znowu dziękujemy! 

4. 26 października: 65 osób (dzieci, młodzież 
i dorośli) zdecydowało się na „szalony” jedno-
dniowy wypad do Wiednia – pomimo tak krótkie-
go czasu zwiedzania, udało nam się naprawdę wiele 
zobaczyć! 

5. 31 października: około 60 dzieci bawiło się na 
Balu Wszystkich Świętych. Dobra zabawa, dobry 
poczęstunek i wiele pięknych postaci świętych, któ-
re zostały ukazane przez przebrania naszych naj-
młodszych! 

6. 10 listopada: Rogaliki św. Marcina – tym razem 
zamówiliśmy ich 3000! Po raz pierwszy rogale zo-
stały jeszcze na dzień następny! Mam nadzieję, że 
smakowały i już zapraszamy w przyszłym roku! 

SŁOWO  PROBOSZCZA – Nie tylko o sprawach  

                                        gospodarczych 

 

 
Młodzież zaangażowana w kolejną edycję „Światła Cafe” 
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7. 16 listopada: razem z ministrantami świętowaliśmy 
wspomnienie naszego patrona, św. Tarsycjusza.  
Cieszymy się w tym roku aż sześcioma nowymi 
animatorami! Oby następni poszli w ich ślady! 

8. 18 listopada: 50 osób udało się na najprawdziw-
szy mecz hokeja do Czech, do miasta Frydek-
Mistek, do hali Polarka. Zostaliśmy bardzo ser-
decznie przywitani jako grupa z Polski 
i doświadczyliśmy, jak bardzo hokej jest popularny 
u naszych sąsiadów.   

Jak zwykle w tym miejscu tradycyjnie wymie-
niamy wszystkie działania gospodarcze, jakie wy-
konaliśmy na przestrzeni ostatnich dwóch miesięcy. 
Należą do nich: 

1. Oczyszczenie drzewostanu na placu przed kościo-
łem. Usunięcie chorych i suchych świerków zagra-
żających naszemu bezpieczeństwu.  

2. Pomalowanie pomieszczeń wejściowych na Starej 
Farze. 

3. Wzmocnienie systemu grzewczego przez montaż 
dodatkowych grzejników w pomieszczeniach 
szkoły językowej na Starej Farze.  

4. Transport kolejnej partii dachówek na poczet re-
montu Starego Domu Parafialnego. 

5. Uzupełnienie płytek PCV w pomieszczeniach 
kuchni charytatywnej na Starej Farze. 

1. 6.Wymiana filtrów w systemie grzewczym ko-
tłowni parafialnej na terenie kościoła. 

6. Usunięcie awarii i naprawa drzwi wejściowych do 
kościoła od strony zakrystii. 

7. Kolejny etap prac remontowych na dachu Starego 
Domu Parafialnego. Docieplenie, wymiana łat da-
chowych, położenie folii i montaż nowej dachówki. 

8. Naprawa drzwi wyjściowych na Starej Farze. 

9. Naprawa i usunięcie usterek w niektórych oknach 
Domu Parafialnego w pomieszczeniach probostwa.  

10. Zakończenie gruntownej renowacji okna 
i najpiękniejszego witraża w naszej świątyni –  
św. Izydora. Założenie nowych podwójnych szyb 
ochronnych oraz czyszczenie i „przeołowienie” 
szkiełek witrażowych.   

11. Czyszczenie terenu i likwidacja starych dachó-
wek przy Stary Domu Parafialnym. 

12. Prowadzenie i kontynuacja parafialnych Ksiąg 
Obiektów Budowlanych zgodnie z zasadami usta-
lonymi z diecezjalnym inspektorem do spraw bu-
dowlanych. Panu inżynierowi Józefowi Joszko 
dziękujemy za podjęty trud i zaangażowanie w tej 
sprawie. 

Na koniec chcę wspomnieć, że odszedł do wiecz-
ności człowiek, który przez wiele lat zaangażowany 
był w nasze dzieła gospodarcze, wykonując w sposób 
cichy i życzliwy wiele prac fizycznych na terenie na-
szych obiektów. Działo się tak zawsze we współpra-
cy z Panem Hubertem Figasem. Chodzi o św. pa-
mięci Roberta Zająca, w którego uroczystym po-
grzebie uczestniczyliśmy 19 października w naszej 
parafialnej świątyni. Mówimy - Bóg Zapłać i woła-
my - Świeć Panie nad Jego duszą. 

Kończąc, pragnę jeszcze raz wypowiedzieć: Bóg 
zapłać wszystkim za tworzenie naszej wspólnoty para-
fialnej, pomoc i zaangażowanie we wszystkie dzieła 
duchowe i materialne.  

Naszym Górnikom w przededniu ich tradycyjne-
go święta życzymy: Zdrowia i błogosławieństwa 
Bożego, wstawiennictwa św. Barbary w trudnej 
pracy w podziemiach kopalni. Z tradycyjnym zawo-
łaniem „GÓRNICZY STAN NIECH ŻYJE NAM !”. 
Jak najdłużej. 

Z błogosławieństwem Bożym dla wszystkich 
czytelników naszego „Serca Ewangelii” i pozosta-
łych parafian  

ks. Krzysztof Błotko - proboszcz 

 

 

     

 
Prace remontowe na dachu zabudowań Starej Fary 

 
Spotkanie ministrantów i ich rodzin z okazji 

 ich patronalnego święta 
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Z Ewangelii według świętego Łukasza  
(Łk 21, 25 – 28, 34 – 36): 

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Będą znaki na 
słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów 
bezradnych wobec szumu morza i jego nawałnicy. Ludzie 
mdleć będą ze strachu, w oczekiwaniu wydarzeń zagrażają-
cych ziemi. Albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. 
Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłoku 
z wielką mocą i chwałą. A gdy się to dziać zacznie, nabierz-
cie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze 
odkupienie.  

Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe 
wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten 
dzień nie przypadł na was znienacka jak potrzask. Przyjdzie 
on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. 
Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście 
mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć 
przed Synem Człowieczym”. 

Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy Adwent i nowy 
Rok Liturgiczny, który przeżywany będzie pod hasłem 
„Wielka Tajemnica Wiary” z mottem biblijnym: „[…] aby-
ście uwierzyli w Tego, którego [Bóg] posłał” (J 6,29). Roz-
poczynający się Adwent ma podwójny charakter: przygoto-
wuje nas do radosnego przeżywania Świąt Bożego Naro-
dzenia oraz kieruje naszą uwagę na powtórne przyjście 
Chrystusa na końcu czasów. Z tych dwóch powodów Ad-
went jest czasem radosnego, ale i pobożnego oczekiwania.  

W Ewangelii św. Łukasza Chrystus zapowiada swoje 
powtórne przyjście związane z kataklizmem kosmicznym. 
Wówczas Jezus objawi się na niebie, ubrany w majestat 
Boga, i zejdzie na ziemię na obłoku, aby dokonać sądu.  

W jakiej mierze, jako uczniowie Jezusa, jesteśmy przygoto-
wani do tego, co nas czeka? Nieprzygotowani mdleć będą ze 
strachu, którego źródłem będzie lęk z powodu zagrożenia 
życia doczesnego oraz lęk przed spotkaniem z Chrystusem, 
który swym wzrokiem przeniknie każdego człowieka i 
umożliwi mu poznanie prawdy o tym, kim jest i co w życiu 
uczynił. My jako uczniowie Jezusa mamy wiedzieć, co nas 
czeka, i nie być zaskoczonymi ani kataklizmem, ani przyj-
ściem Syna Bożego.  

Wykorzystajmy zatem rozpoczynający się  czas Ad-
wentu do pogłębienia naszej przyjaźni z Chrystusem. Sta-
rajmy się w tym czasie zajrzeć w swoje wnętrze, odnaleźć te 
grzechy, które najbardziej oddalają nas od Boga, najbardziej 
przeszkadzają nam w przyjaźni z Nim. Podejmijmy walkę 
ze złem w naszym życiu, aby przybliżyć się do Jezusa. 
Niech nasza troska o sprawy duchowe zajmie nas bardziej 
niż starania o rzeczy tego świata, czyli przedświąteczne 
porządki czy zakupy. Bo tylko one tak naprawdę się będą 
liczyć, kiedy przyjdzie nam „stanąć przed Synem Człowie-
czym”. 

Najpiękniejszym wzorem przeżywania Adwentu jest 
dla nas Maryja. Niech Ona zatem będzie nam Przewodnicz-
ką po drogach adwentowego czuwania. Msze św. adwento-
we ku Jej czci – Roraty będą sprawowane w naszym koście-
le od poniedziałku do soboty codziennie o godz. 6.3o. Po-
przez udział w Eucharystii starajmy się na nowo zgłębiać 
prawdę o naszym Panu, który jest źródłem życia. Czerpiąc z 
tego źródła, chcemy słowa, które głosił Jezus czynić stale 
aktualnymi w naszym życiu, w naszych rodzinach, społe-
czeństwie i całym świecie. 

LR 

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. III) 

Kierowniczkom domu Opatrzności nie dał nigdy ani 
su na koszty swego osobistego utrzymania; tylko miłosierne 
osoby dostarczały im na to środków. Ani razu nie okazał 
troski o dzień jutrzejszy. A przecież tyle pieniędzy przecho-
dziło przez jego ręce! Otrzymywał bardzo znaczne sumy;  
a wszystkie użyte zostały na dobre uczynki. Pieniądze te 
zdawały się palić mu palce. Znaczną część z nich przezna-
czył na pomoc dla biednych. Żartował z tych, co gromadzą 
pieniądze, by gromadzić, i jednocześnie litował się nad nimi, 
mówiąc, iż: Podobni są do ludzi, co chcieliby worek napeł-
nić mgłą. Kiedyś Katarzyna przestrzegała go: Na stole u 

Księdza Proboszcza leżą bilety bankowe. Proszę uważać, by 
ich przypadkiem w ogień nie wrzucić. To już stało się! - 
odparł święty bez najmniejszych oznak zafrasowania lub 
smutku, chociaż poprzedniego dnia wieczorem, chcąc zapa-
lić świecę, użył do tego listu, w którym mieściło się pięćset 
franków w banknotach. 

Spotkawszy swego przyjaciela, księdza Dubouis, pro-
boszcza z Fareins, rzekł: Wczoraj, mój drogi, wytworzyłem 
popiół mający wielką cenę!... I, opowiedziawszy mu całe 
wydarzenie, dodał: Mniejsza to strata, niż gdybym popełnił 
grzech powszedni. Serce jego - opowiada pan des Garets - 
litowało się nad wszelką nędzą Serdecznie miłował nieszczę-
śliwych. Dla nich wyzbywał się wszystkiego, bo dawał im 
pomoc nieustannie. By móc udzielać jałmużny, sprzedawał 
wszystko, cokolwiek posiadał na własność: meble, bieliznę,  
i nawet najmniejsze przedmioty służące do osobistego użyt-
ku.  

W oczekiwaniu na powtórne przyjście Chrystusa 

Proboszcz  z  Ars (58) 
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Miłosierdzie jego było niewyczerpane. Przyznał mi się 
- opowiada Brat Atanazy – iż częstokroć, zanim dzień nastał, 
już więcej niż sto franków rozdał na jałmużny. Kieszeń w 
sutannie, w którą kładł pieniądze dla ubogich, nazywał, 
śmiejąc się, kieszenią z czółenkiem tkackim, gdyż pieniądze 
ustawicznie wchodziły do niej i zeń wychodziły. Wieczorem 
obliczał to, co nazywał swym zyskiem, to jest kilka sztuk 
drobnej monety przypadkiem jeszcze pozostałej. Skoro już 
nic nie miał, pożyczał - gdyż nie chciał dopuścić, by ubogi 
miał odejść od niego bez jałmużny. Wszakże nie wyrzucał 
pieniędzy na próżno, jeśli godził się z tym, iż go wyzyskiwa-
no - a jest to zwykły los każdego, kto dobrze czyni - umiał 
jednak zakreślać pewne różnice przy rozdawaniu jałmużny.  
I tu znów oddawał mu usługi dar intuicji, gdyż zazwyczaj 
hojniejszym się okazywał względem osób, które w bardziej 
naglącej znajdowały się potrzebie. 

Pod koniec życia opłacał komorne co najmniej trzy-
dziestu rodzin, już to w samym Ars, już to w okolicy. Sta-
wał się skąpym. Co roku, gdy zbliżał się dzień świętego 
Marcina, zbierał pieniądze mówiąc: Wszak trzeba bym opła-
cił swe dzierżawy. Ponadto kilka rodzin, będących w cięż-
kich warunkach materialnych, otrzymywało od niego opał  
i mąkę. Przez długi czas co tydzień przychodziła z Ville-
franche sur Saone do Ars pewna matka kilkorga dzieci po 
chleb dla nich. 

Umiał ksiądz Vianney z nadzwyczajną delikatnością 
oszczędzać wrażliwość ubogich ludzi. Osobom przybyłym 
do Ars z zamiarem założenia tam niewielkiego handlu, wy-
płacał z góry potrzebną sumę, a gdy wspomniały o zwrocie: 
Ja nie pożyczam - odpowiadał z cicha - ja daję. Czyż Pan 
Bóg mnie pierwszemu nie dał? 

Niewiele kładziono mu bielizny do szafy, inaczej był-
by od razu ją rozdał. Proszę mi przygotować więcej koszul! - 
mówił do Katarzyny, która wszakże nie dawała się uprosić. 
Wiedziała ona, że Proboszcz często prowadził do swego 
pokoju ubogich, by tam biedacy ci zmieniali koszule.  
W zimie rozpalał im dobry ogień na kominku, i - jak pięknie 
wyraża się Katarzyna - ogrzewając ich ciało usiłował roz-
grzać i dusze przy ognisku miłości Bożej. Osoby z otoczenia 
świętego chciały niekiedy wesprzeć biedaków w jego imie-
niu; lecz ubodzy domagali się od niego samego. Mówił 
bowiem do nich: moi drodzy głosem tak słodkim, iż odcho-
dzili pocieszeni. Jakże jesteśmy szczęśliwi - mawiał – iż 
ubodzy do nas przychodzą. Gdyby nie przychodzili, trzeba 
by iść po nich. A nie zawsze starczy na to czasu. 

Każda okazja była dlań dobra, gdy szło o wspomoże-
nie nieszczęśliwego. Któregoś dnia, idąc do sierocińca na 
naukę katechizmu, spotyka jakiegoś nieboraka w zniszczo-
nym obuwiu. Oddaje mu tedy własne trzewiki i idzie w 
pończochach do domu Opatrzności, starając się ukryć stopy 
pod sutanną. Pewnego ranka - opowiada Joanna Maria Cha-
nay - wręczyłam mu parę trzewików podszytych jutrem, 
zupełnie nowych. Jakież było moje zdziwienie, gdy spostrze-
głam wieczorem, iż miał na nogach stare obuwie, już zgoła 
nie do użytku! - Niestety zapomniałam zabrać je z jego po-
koju. Już oddał Ksiądz Proboszcz trzewiki? - zapytałam z 
niezadowoleniem. - Być może - odparł spokojnie. 

W styczniu 1823 roku, podczas wielkiej misji w 
Trevoux, gdy ksiądz Vianney prawie całymi dniami i noca-
mi słuchał spowiedzi, kapłani z sąsiedztwa zarządzili mię-

dzy sobą składkę, by mu kupić spodnie. Jakoż sprawiono je 
z mocnego aksamitu i mogłyby były Proboszczowi z Ars 
wystarczyć na długo. Pewnej soboty wieczorem, gdy mąż 
Boży powracał do swej parafii, jak zawsze pieszo, na skraju 
lasu les Bruyeres spotkał ubogiego, który bardzo niedosta-
tecznie był odziany i drżał z zimna. Zaczekaj, mój drogi - 
rzekł ksiądz Vianney, po czym skrył się za płotem, a gdy 
niebawem znów się ukazał, biedak ujrzał w jego rękach 
piękne spodnie. Oczywiście były one przeznaczone dla 
ubogiego, który śpiesznie je przywdział, i zaraz się oddalił. 
W kilka dni później, na plebanii w Trevoux była mowa o 
nowych spodniach. Zapytano Proboszcza z Ars, czy zado-
wolony jest z podarunku. - O, tak! - odparł wesoło. - Uczy-
niłem z nich wcale dobry użytek: pożyczyłem je jakiemuś 
ubogiemu - oczywiście na wieczne oddanie! 

Święty Sługa Boży miał słabość do niewidomej babin-
ki, matki Bichet z Ars, która mieszkała obok kościoła. Ją 
wspierał najchętniej, gdyż dobroczyńcy rozpoznać nie mo-
gła. Zbliżał się do niej po cichu, kładł jałmużnę do jej fartu-
cha i odchodził. Poczciwa niewidoma kobiecina, sądząc iż 
ma do czynienia z jakąś sąsiadką, mówiła niekiedy: Dziękuję 
ci, moja droga, serdecznie dziękuję! A Ksiądz Proboszcz 
odchodził, śmiejąc się z całego serca. 

Ponieważ dobrodziejstwa jego sięgały daleko, chętnie 
też wyręczał się pomocnikami. Chodziłam aż do Lyonu - 
opowiada Maria Filliat - by wręczyć pewnej ubogiej rodzinie 
od niego sto franków... Pewnego dnia, gdy mu przykro było, 
iż niedostateczny zasiłek ofiarował ubogiej z Saint Didier, 
kazał mi zanieść jej piętnaście franków. Podobne zlecenia 
niejednokrotnie spełniałam w sąsiednich parafiach. 

Wędrowni żebracy, częstokroć opryskliwi w obejściu, 
spotykali się u niego z serdecznym przyjęciem. Bywają 
wśród ubogich oszuści - mówił mu ksiądz Toccanier. -  
Zdarza się niezawodnie i księdzu Proboszczwi niejedna 
omyłka. Na to Święty odrzekł: Człowiek nie myli się nigdy, 
gdy daje coś Bogu. Jedna z dawnych wychowanek domu 
Opatrzności skradła bieliznę w sierocińcu i pieniądze w 
zakrystii. Zaaresztowano ją, zasądzono i uwięziono. Na 
próżno ksiądz Vianney poczynił starania, by ją uwolnić od 
tej hańbiącej kary. Skoro wyszła z więzienia zwróciła się do 
Proboszcza z Ars z prośbą o wsparcie. I święty zajął się nią, 
dostarczając jej odzieży i udzielając pomocy. 

Łatwo można odgadnąć, iż ksiądz Vianney w świecie 
nędzy cieszy! się wielką sławą. Skoro tylko pojawił się we 
wsi, wnet okrążały go tłumy biedaków. Ars stało się jakby 
głównym punktem zbornym dla nędzarzy. Niektórzy para-
fianie, którym uprzykrzyło się dawanie przytułku nieszczę-
śliwym, a nie zawsze poczciwym, wnieśli z tego powodu 
skargę do burmistrza: To wina Księdza Proboszcza - mówili. 
Hrabia des Garets przekazał to zażalenie komu należało, a 
więc samemu winowajcy. Czyż Chrystus Pan nie powie-
dział: - Ubogich zawsze macie z sobą? - odparł Święty. I z 
naciskiem nalegał, by nigdy żadnego biedaka nie oddalano. 

Bo też miał on dla ubogich szacunek niezwykły, opar-
ty na Ewangelii. Widział w nich ubogiego Chrystusa Pana, 
który szczere ubóstwo nazwał błogosławionym. Na nauce 
katechizmu chętnie opowiadał, jak Pan Jezus często ukazy-
wał się w postaci nędzarza. Opowiadanie zdarzenia z życia 
św. Jana Bożego, gdy święty ten, spostrzegłszy nagle blizny 
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na stopach biedaka, któremu niósł pomoc, zawołał: Więc 
Tyś to jest, Panie! - zawsze wzruszało go do łez. 

A oto na zakończenie jeszcze jeden fakt. Pewnego 
dnia w lecie, nieco przed południem, ksiądz Vianney sie-
dząc w małej stalli, wykładał katechizm tłumom pielgrzy-
mów. Ludzie cisnęli się od samego progu kościoła, gdy 
wtem nadszedł ubogi, z torbą na plecach, wspierając się na 
dwu kulach. Chciałby i on wejść do kościoła, lecz widział, 
że niepodobieństwem dlań było przecisnąć się przez tłumy. 
Ksiądz Proboszcz ujrzawszy go powstał, z trudem przedo-
stał się przez stłoczone szeregi wiernych, i przeprowadził 
biedaka blisko stalli. W całym kościele nie było już ani 
jednego wolnego krzesła. I gdzież ten Chrystusowy ubogi 

znajdzie wypoczynek dla strudzonych członków?... Lecz 
Świętemu taki drobiazg nie sprawia kłopotu: Proboszcz z 
Ars posadził żebraka po prostu w stalli, a sam dalej nauczał 
stojąc. Czyż ten fakt nie jest jakby wyjęty z życia Biedaczy-
ny z Asyżu?! 

(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) 

 
W niedzielę 24 listopada br.  w  Szpitalu 

Wojewódzkim w Tychach, w 39. roku kapłań-
stwa  i 68. roku życia zmarł emerytowany pro-
boszcz parafii św. Jacka w Stanowicach śp. 
ks. Eugeniusz Durczok, który w latach dzie-
więćdziesiątych ubiegłego wieku pełnił posłu-
gę wikarego w naszej parafii.  

Ks. Eugeniusz Durczok urodził się 19 listopada 1951r. 
w Moszczenicy. Tam też ukończył szkołę podstawową, a 
następnie podjął dalszą naukę w Technikum Łączności w 
Gliwicach. Studiował w Wyższym Śląskim Seminarium 
Duchownym w Krakowie. Święcenia kapłańskie przyjął w 
Katedrze Chrystusa Króla w Katowicach 3 kwietnia 1980 
roku z rąk biskupa Herberta Bednorza. W latach 1980–1996 
był wikariuszem w parafiach: w Skoczowie, Hołdunowie, 
Jastrzębiu, Żorach i w Boguszowicach Starych. Od 24 
sierpnia 1996 był proboszczem parafii św. Jacka w Stanowi-
cach.  

Duchowny przybył do Stanowic z powierzoną mu 
przez arcybiskupa misją remontu i rozbudowy starego ko-
ścioła. Liczącą sobie 50 lat świątynię trzeba było zburzyć  
i zbudować od podstaw. Budowa wyglądała spektakularnie, 
ponieważ stary, niewielki kościół został najpierw otoczony 
nowymi murami nowej świątyni, a dopiero później - już w 
środku - rozebrany. Wierni wsparli go jednak i nie szczę-
dząc wysiłków, pomagali w budowie świątyni. Zwieńcze-
niem trwającej blisko 12 lat budowy było poświęcenie no-
wej świątyni 23 sierpnia 2011 roku.  

Wielką zasługą proboszcza Eugeniusza Durczoka było 
sprowadzenie do parafii relikwii patrona kościoła św. Jacka 
Odrowąża. Z okazji przypadającego w 2007 roku jubileuszu 
750–lecia śmierci patrona, proboszcz Durczok poprosił 
przeora oo. Dominikanów z Krakowa o relikwie świętego. 
W tym samym roku parafia otrzymała je z rąk ks. kardynała 
Stanisława Dziwisza wraz z dokumentem stwierdzającym 
ich autentyczność, podpisanym przez kard. Karola Wojtyłę. 
Ich uroczysta peregrynacja odbyła się w styczniu 2008 roku. 
Kolejne relikwie do kościoła trafiły w roku 2011, w dniu 
poświęcenia nowej świątyni. Były to relikwie św. Waleria-
na, które umieszczono w ołtarzu. Tego samego dnia pro-
boszcza Durczoka i parafian czekała jednak o wiele większa 
niespodzianka. Obecny na konsekracji świątyni metropolita 

lwowski ks. abp Mieczysław Mokrzycki ofiarował parafii 
relikwie wówczas Błogosławionego Papieża Jana Pawła II. 

 Po 23 latach służby w parafii, ks. Eugeniusz Durczok 
przeszedł na emeryturę pozostawiając po sobie piękny, 
nowy kościół, który wraz z parafianami wybudował.  
Uroczystości pogrzebowe odbyły się w piątek 29 listopada 
2019 r. w Stanowicach. 

LR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Śp. ks. Eugeniusz Durczok 

Źródło: https://archidiecezjakatowicka.pl 

Wspomnienie o śp. ks. Eugeniuszu Durczoku 

Modlitwa do św. Jacka 

„Wszechmogący, wieczny Boże, 

dzięki Twojej łasce święty Jacek 

przez wytrwałe głoszenie Ewangelii 

odnowił i umocnił w wierze wiele narodów, 

za jego wstawiennictwem pomnóż naszą wiarę, 

abyśmy byli zdolni pracować dla Twojej chwały 

i zbawienia ludzi” 

(Liturgia Godzin, t. IV, s. 1084) 
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W poniedziałek 11 listopada br.  w  Szpita-
lu Wojewódzkim w Tychach, po długiej, bole-
snej chorobie, w 42. roku kapłaństwa  i 67. 
roku życia zmarł emerytowany proboszcz pa-
rafii MB Bolesnej w Rybniku śp. ks. Franci-
szek Radwański, który w latach osiemdziesią-
tych ubiegłego wieku pełnił posługę wikarego 
w naszej parafii.  

Ks. Franciszek Radwański urodził się 5 lipca 1952r. 
w Chełmie Śląskim. Po studiach w Wyższym Śląskim Se-
minarium Duchownym w Krakowie święcenia kapłańskie 
przyjął w Katedrze Chrystusa Króla w Katowicach 23 marca 
1978r. Po zastępstwie wakacyjnym w parafii Najświętszych 
Imion Jezusa i Maryi w Brynowie, posługę wikariacką peł-
nił m.in. w parafiach: św. Maksymiliana Kolbego 
w Bielsku-Białej Aleksandrowicach (obecnie diecezja biel-
sko-żywiecka), NSPJ w Boguszowicach oraz św. Antoniego 
w Siemianowicach Śląskich (1990-1993). W 1994 roku 
został administratorem, a w dwa lata później proboszczem 
parafii Matki Bożej Bolesnej w Rybniku.  

Przez 23 lata, od 1994 r. do przejścia na emeryturę w 
2017 roku, był proboszczem w „starym” kościele w Rybni-
ku, czyli w parafii Matki Bożej Bolesnej.  

To on lata 1994-2000 wykonał gruntowny remont ko-
ścioła. W kościele zostały w zasadzie tylko stare mury, 
wszystko co w środku, jest nowe. Nowe jest także całe obej-
ście. W czasie jego duszpasterzowania wyremontowano 
również probostwo. Ks. Franciszek Radwański wybudował 
także w Rybniku ośrodek Duszpasterstwa Akademickiego 
przy ul. Brudnioka 5. 

 Eksportacja odbyła się 14 listopada 2019r. w parafii 
Matki Bożej Bolesnej w Rybniku, a pogrzeb 15 listopada 
2019r. w parafii Trójcy Przenajświętszej w Chełmie Ślą-

skim. Tam też spoczął na miejscowym cmentarzu parafial-
nym. 

Boże, miłosierny Panie, daj duszom sług i służebnic 
Twoich miejsce w niebie, błogosławiony pokój  
i jasność Twojego światła. 
 

Panie, wysłuchaj łaskawie naszych modlitw za dusze 
sług i służebnic Twoich, za które się modlimy prosząc, 
abyś je przyjął do społeczności swoich Świętych. 
 

Spraw, prosimy Cię, Panie, aby dusze sług i służebnic 
Twoich, oczyszczone ze swoich win, otrzymały przeba-
czenie i wieczny odpoczynek. 
 

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 
LR

Członkowie chóru „ COR JESU” w dniach 
od 30.09 – 3.10. 19 r. brali udział  w 
rekolekcjach zorganizowanych w Brennej – 
Ośrodku Spotkań i Formacji  Archidiecezji 
Katowickiej. 

 Podczas pobytu wszyscy członkowie chóru aktywnie 
uczestniczyli w modlitwach  oraz w konferencjach , a także 
przygotowali oprawę muzyczną Eucharystii  i Różańca.  
W chwilach wolnych prowadzone były warsztaty muzyczne 
na których  szlifowaliśmy śpiew. Atrakcją pobytu był 
występ zespołu góralskiego, który został bardzo 
entuzjastycznie przyjęty przez widownię. 

 Naładowani modlitwą i śpiewem oraz ubogaceni 
słowem Bożym powróciliśmy do  swoich codziennych 
zajęć. 

W listopadzie członkowie chóru obchodzili święto 
patronki muzyki kościelnej św. Cecylii.  Tradycyjnie już 

odbyła się Msza św. za żywych i zmarłych członków chóru, 
którą ubogaciliśmy naszym śpiewem. 

 Również w ramach „Dni Cecyliańskich” organizo-
wanych przez Urząd Miasta występowaliśmy w parafii  
pw. św. Jana Nepomucena w Chwałęcicach. 

 W chwili obecnej chór liczy 34 osoby, a w momencie 
rozpoczęcia działalności liczył 65 osób. W związku z tym 
osoby, które chciałyby wielbić Boga śpiewem prosimy  

o kontakt z dyrygentem  pod nr telefonu 601 555 515. 

          Grzegorz P. 

 

 

 

 
 

 

Wspomnienie o śp. ks. Franciszku Radwańskim 

Z życia chóru „COR JESU” 

 
Śp. ks. Franciszek Radwański 

Źródło: https://archidiecezjakatowicka.pl 
 

„Kościół śpiewa, gdyż sama mowa  

nie wystarczałaby dla modlitwy.” 
  

Josemaría Escrivá de Balaguer  
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Kontynuujemy opowieść 
o proboszczach boguszo-
wickich od zarania dziejów. 
W roku 1740 bardzo krótko 
duszpasterzował w tutejszej 
parafii ojciec Jukundinus, ale 
jeszcze w tym samym roku 
przejmuje proboszczowanie 
ojciec Antonius. Jest on ko-
lejnym administratorem usta-
lonym przez opata rudzkiego 
na parafię boguszowicką,  
o którym w dostępnych nam 
źródłach jest wymienione 
tylko imię i czas urzędowania 
w parafii boguszowickiej. 

Domyślamy się tylko, że nowy 
kościół za jego panowania miał już 
szklane szyby w oknach, bo w tym 
czasie powstawały w niektórych 
wsiach prymitywne huty szkła. Naj-
bliżej funkcjonowała taka huta w 
Świerklanach graniczących z Bogu-
szowicami. Z pewnością spełniał swe 
obowiązki kapłana jak poprzednicy, 
co w rozległej parafii nie było łatwym 
zadaniem, a trudności potęgowały 
toczące się wówczas wojny.  

W szkole uczył dzieci z pewno-
ścią wtedy już czytania, pisania  
i rachunków nauczyciel o nazwisku 
Gawenda. Też nie znamy jego imie-
nia, ale z nazwiska, które mogło być 
tylko przydomkiem, można wniosko-
wać, że lubił dużo opowiadać.  
To jednak tylko przypuszczenie, ale  
z pewnością nauczyciel ten potrafił 
grać na organach. Szkoła boguszo-
wicka była nadal jedyną szkołą  
w parafii i nadal pieczę nad nią mieli 
cystersi. 

Jednym z ważnych zarządzeń po 
roku 1740 było uruchomienie regular-
nych kursów pocztowych i osobo-
wych na Śląsku, jakie już wcześniej 
uruchomiono w Prusach. Była to tzw. 
Królewska Ekspedycja Pocztowa. 
Wtedy wprowadzono dyliżans, zwany 
kurierką, do przewozu ludzi i dyliżans 
pocztowy do przewozu towarów, 
korespondencji i pieniędzy. Dyliżanse 
kursowały na dalekich i stałych tra-
sach według ustalonego rozkładu 
jazdy. Można było nimi podróżować 
po całej Europie. Po drodze stały 

zajazdy, hotele. W wyznaczonych 
punktach wymieniano konie, by no-
we, wypoczęte mogły szybciej i bez-
pieczniej pokonać trasę przejazdu.  
U nas kursowały dyliżanse na trasie 
Racibórz, Rybnik, Żory, Pszczyna. 
Zatem musiały przejeżdżać przez 
wioski z naszej parafii –  Ligotę, Go-
tartowice, Rowień. Z pewnością nie-
jeden ówczesny parafianin widział ten 
dyliżans i słyszał trąbkę pocztyliona, 
ale dyliżansami jeździli tylko ludzie 
bogaci, członkowie rodzin szlachec-
kich, może też księża z jakąś misją. 
Konie wymieniano też w Rowniu, a w 
późniejszym czasie dwaj parafianie 
boguszowiccy dokonali napadu na ten 
dyliżans, ale o tym będzie w stosow-
nym czasie. Boguszowiczanie i inni 
parafianie z wiosek nie leżących na 
trasie przejazdu ówczesnej poczty 
mogli podziwiać dyliżans w drodze na 
targ lub jarmark w Żorach lub Rybni-
ku, tam gdzie im było bliżej. 

Z historii wiemy, jakie to były 
czasy. Król pruski Fryderyk po dwóch 
wojnach śląskich w latach 1740-1742 
i 1744-1745 zdobył Śląsk, ale walki 
nie toczyły się na tutejszych ziemiach, 
choć mężczyźni z powiatu rybnickie-
go uczestniczyli w nich, jako żołnie-
rze po stronie cesarstwa austriackiego.  
W rodzinach pobranych na wojnę 
mężczyzn z pewnością panował smu-
tek. A może ktoś nie wrócił?  
W 1743 r. wszystkie górnośląskie 
stany, a więc szlachta, mieszczanie  
i chłopi, składały hołd pruskiemu 
królowi, ale odbierał go na jego cześć 
jeden z jego generałów. 

Nowy król wprowadził nowe 
porządki. Najważniejszy urząd sądo-
wy przeniesiono z jego nakazu 
 z Wrocławia do Brzegu. Przy zażale-
niach składanych przez chłopów na 
swych panów stawał po stronie chło-
pów, ale chłopi tego nie odczuli na 
swoją korzyść, bo król był daleko,  
a pan blisko i wykorzystywał swoich 
ludzi jak chciał. 

 Dnia 14 kwietnia 1744 r. – Ka-
mera Wrocławska przyznała Żorom 
tygodniowy targ w każdą sobotę, bez 
względu na przypadające na ten dzień 
święto. Wiadomość tę nakazała prze-
kazać wszystkim blisko położonym 
wioskom, by rolnicy mogli sprzedać 
swoje towary na tutejszym rynku. Zaś  

6. maja 1746 r. ten sam urząd przy-
znał Żorom sześć jarmarków według 
ustalonych dat. W dzień poprzedzają-
cy każdy jarmark miał się odbyć targ 
bydła, a trzy dni przedtem targ tygo-
dniowy. 

Za duszpasterzowania o. Anto-
niusa zmienił się właściciel Brodku. 
Został nim Jerzy von Porembski. 

Karczma na Wygodzie stała się 
rzeczywiście wygodą dla podróżnych, 
bo oprócz napojów serwowała pie-
czywo i z pewnością też wędliny, ale 
to nie spodobało się wyszynkom w 
Żorach, piekarzom i rzeźnikom żor-
skim, gdyż wskutek istnienia tej 
karczmy osiągali w mieście mniejsze 
zyski.  W 1744 r. miasto Żory wniosło 
skargę przeciw panu von Janowi Je-
rzemu Larischowi, właścicielowi tej 
karczmy, że narusza prawo mili. W 
owych latach w odległości 1 mili od 
granic miasta nie wolno było upra-
wiać handlu ani rzemiosła, by nie 
uszczuplić dochodów mieszczan. Za 
o. Antoniusa sprawa nie została jesz-
cze rozwiązana, bo w 1745 r. poże-
gnał się z tym światem Jan Jerzy Lari-
sch, nie tylko właściciel Wygody, 
Folwarków, ale także Boryni i Mar-
klowic. 

W Rogoźnej zmarł w lipcu 
1743r. pan Jan Bogumił Tluck, od 24 
lat jej właściciel. Został pochowany w 
baronowskim grobowcu żorskiego 
kościoła parafialnego. 

Helena Białecka 
 
 

Ojciec Antonius (1740 – 1746) 
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 Kontynuujemy rozważa-
nia z poprzednich numerów 
SE dotyczące najwybitniej-
szego syna Śląskiej Ziemi, 
nazywanego Apostołem Pół-
nocy i Światłem ze Śląska 
(Lux ex Silesia), którym 
niewątpliwie był św. Jacek 
Odrowąż. Sanktuarium poś-
więcone jego osobie znajduje 
się w miejscowości Kamień 
Śląski nie bez kozery nazy-
wanej szmaragdem Opol-
szczyzny.  

BŁOGOSŁAWIONA 
BRONISŁAWA 

 Z kamieniem Śląskim związa-
na jest również bł. Bronisława. Jej 
kuzynami byli św. Jacek i bł. Cze-
sław, a jej stryj Iwo piastował god-
ność biskupa krakowskiego. Broni-
sława została wychowana w środo-
wisku żywej wiary, szlachetności i 
pobożności. W jej otoczeniu z wiary 
w Boga czerpano siłę do służby 
bliźniemu. W wieku 16-17 lat Bro-
nisława wstąpiła do klasztoru nor-
bertanek w Krakowie. Zakon ten był 
w owym czasie bardzo prężny i choć 
działał od niedawna, odgrywał już 
znaczącą rolę w służbie ówczesne-
mu społeczeństwu. W młodym wie-
ku Bronisława została przełożoną 
klasztoru. W czasie zarazy w 1224 r. 
z wielkim zaangażowaniem służyła 
chorym, rozdawała leki i ubrania, 
karmiła głodnych. W tamtym czasie 
w krakowskim klasztorze przebywa-
ło kilkaset sióstr, Bronisława musia-
ła zatem posiadać niezwykły talent 
organizacyjny.  

Życie Bronisławy przypadło na 
okres niezwykle bogaty w różne 
wydarzenia historyczne. Toczyły się 
wówczas walki o Kraków między 
Konradem Mazowieckim a Henry-
kiem Brodatym; klasztor norberta-
nek był świadkiem tych bratobój-
czych walk. Wielokrotnie był zaj-
mowany przez zwalczające się ar-
mie, a siostry musiały wówczas 
chronić się w pobliskich lasach. 
Najtragiczniejsze wydarzenie w 
dziejach klasztoru i Bronisławy to 

najazd tatarski w 1241 r. Mniszki 
ukryły się wtedy wśród zalesionych 
skał, które dotąd noszą nazwę Skał 
Panieńskich; klasztor został splą-
drowany i spalony. Siostry zaś,  
z Bronisławą na czele, niosły pomoc 
ofiarom wojny.  

Wszystkie żywoty Bronisławy 
akcentują jej wielkie nabożeństwo 
do Męki Pańskiej. To właśnie roz-
ważanie cierpienia i śmierci Chry-
stusa wzniosło ją na najwyższe 
szczyty kontemplacji. Podejmowała 
też rozmaite formy pokuty i umar-
twienia. 

Bronisława umiała na różne 
dramatyczne wydarzenia, towarzy-
szące jej życiu, spojrzeć z perspek-
tywy wiary. W najtrudniejszych 
chwilach udawała się do pustelni na 
wzgórzu Sikornik, gdzie oddawała 
się modlitwie i medytacji. Tam rów-
nież miała widzenie Chrystusa, 
który obiecał jej: „Bronisławo, krzyż 

mój jest twoim, lecz i chwała moja 

twoją będzie”. Utrzymywała stały 
kontakt ze św. Jackiem i biskupem 
Iwonem. Od św. Jacka nauczyła się 
modlitwy różańcowej, którą wzbo-
gaciła duchowość swojego zakonu. 
Gdy 15 sierpnia 1257 r. zmarł  
św. Jacek, Bronisława doznała wizji 
tryumfalnego wprowadzenia go 
przez Matkę Bożą do nieba. Broni-
sława zmarła 29 sierpnia 1259 r. na 
Sikorniku. Jej kult rozpoczął się 
bardzo wcześnie, wkrótce po jej 
śmierci. Wzmaga się on zwłaszcza 
w czasach trudnych dla Krakowa  
i Ojczyzny. Grób Bronisławy odna-
leziono dopiero w 1604 r. Przy po-
szukiwaniach i remoncie kościoła 
znaleziono pęknięcie w murze w 
ścianie północnej w kierunku drogi 
na Salwator. Legenda głosi, że tę 
szczelinę wskazał rój pszczół. Zna-
leziono w niej skrzynkę z kośćmi. 
Nie było wprawdzie żadnego napisu, 
ale domyślono się, że szczątki nale-
żą do bł. Bronisławy, którą po 
śmierci uważano za świętą. Dlatego 
pochowano ją oddzielnie, a potem w 
obawie przed Tatarami zamurowano 
dla zabezpieczenia relikwii. Jest to 
dowód pierwotnej czci, jaką darzono 
Bronisławę. Dopiero kanonizacja 

św. Jacka (w 1594 r.) przypomniała 
postać Bronisławy, a odnalezione 
relikwie przyczyniły się do odno-
wienia jej kultu. Trumienkę ukryto 
po raz drugi w czasie najazdu Szwe-
dów na Kraków (1655). Znalezione 
po raz drugi kości Bronisławy w 
roku 1782 przełożono do podwójnej 
trumienki i przeniesiono do kościo-
ła, gdzie umieszczone zostały w 
ścianie nawy południowej obok 
ołtarza św. Anny. 

Jest rzeczą charakterystyczną, 
że kult Bronisławy rozwinął się nie 
przy jej grobie, ale na wzgórzu Si-
kornik. Tam, według podania, Bro-
nisława pojawiała się od czasu do 
czasu. Tam też prepozyt zwierzy-
niecki Herman Suchodębski wysta-
wił w 1703 r. kapliczkę ku jej czci.  
W obrazach tam umieszczonych 
podano życie Bronisławy: jej wi-
dzenie w chwili zgonu św. Jacka, 
znalezienie jej trumienki, Bronisła-
wę modlącą się pod krzyżem  
i wyrzucenie czarta z opętanej osoby 
za przyczyną Bronisławy. W latach 
1703-1839 kapliczka na Sikorniku 
stała się małym sanktuarium, do 
którego urządzano procesje wśród 
licznie zgromadzonych mieszkań-
ców Krakowa. Chętnie brali w niej 
również udział mieszkańcy okolicz-
nych wiosek. Procesja wyruszała  
z kościoła klasztornego sióstr nor-
bertanek. Kiedy w 1707 r. w Kra-
kowie szalała cholera, mieszkańcy 
Zwierzyńca przypisywali Bronisła-
wie to, że ich dzielnicę epidemia 
choroby szczęśliwie ominęła.  
W 1759 r. rozbudowano tę kaplicę  
i zaczęto w niej odprawiać Msze 
święte. Zaczęto również prowadzić 
księgę łask. W 1778 roku osiadł na 
Sikorniku pustelnik. 

W 1787 r. kaplicę Bronisławy 
nawiedził król polski Stanisław 
August Poniatowski. Po tej wizycie 
brat króla, prymas Michał Jerzy, 
wydał dekret zezwalający na po-
wtórne poszerzenie kaplicy. W 1786 
r. ułożono hymn, litanię i modlitwy 
ku czci bł. Bronisławy, a w 1789 r. 
ukazał się drukiem jej pierwszy 
żywot napisany przez o. Wawrzyńca 
Teleszyńskiego OP. W latach 1820-

Śląskie Sanktuaria – Sanktuarium Św. Jacka  
                                               w Kamieniu Śląskim (część 3) 
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1823 senat Krakowa zainicjował na 
Sikorniku usypanie kopca ku czci 
Tadeusza Kościuszki. Na skutek 
starań, dekretem z dnia 23 sierpnia 
1839 r. papież Grzegorz XVI za-
twierdził pradawny kult oddawany 
Bronisławie. 5 maja 1840 r. papież 
zatwierdził miejsce jej kultu jako 
Błogosławionej w Krakowie w ko-
ściele zwierzynieckim, a 31 sierpnia 
tego samego roku zezwolił na jej 
kult w całym zakonie norbertanek i 
w diecezji krakowskiej. 

Beatyfikację Bronisławy Kra-
ków obchodził bardzo uroczyście 
przez kilka dni. Kulminacyjny punkt 
obchodów zaplanowano na dzień  
2 grudnia 1840 r. Z kościoła domi-
nikanów wyruszyła procesja przez 
całe miasto aż do kościoła norberta-
nek. Niesiono w niej trumienkę  
z relikwiami i osobny relikwiarz  
z głową Bronisławy. Odtąd kult  
bł. Bronisławy przeniósł się z Si-
kornika do samego kościoła Panien 
Norbertanek, zwłaszcza od kiedy 
Austriacy zburzyli kaplicę na Sikor-
niku, a nową wystawili w obrębie 
fortyfikacji, którymi otoczyli kopiec 
Kościuszki. Papież Pius IX rozsze-
rzył kult Bronisławy także na diece-
zję wrocławską, a Leon XIII - na 
cały zakon norbertański. Bronisława 
jest patronką diecezji opolskiej oraz 
dobrej sławy. W ikonografii Błogo-
sławiona przedstawiana jest w bia-
łym habicie, czasami klęczy przed 
Chrystusem trzymającym krzyż lub 
przed Trójcą Przenajświętszą. Jej 
atrybutem jest lilia. 

DZIEJE KULTU ŚW. JACKA 
W KAMIENIU ŚLĄSKIM  

Pałac w Kamieniu Śl. wraz z 
dobrami w wyniku dziedziczenia i 
koligacji małżeńskich należał kolej-
no do różnych śląskich rodów szla-
checkich. W XII wieku należał do 
rodu Odrowążów. Od XVI wieku 
stawał się własnością rodu Strzałów, 
Rokowskych, Larischów i Stra-
chwitzów. Nie ulega wątpliwości, że 
rozwój kultu św. Jacka w Kamieniu 
zauważamy dopiero po jego kanoni-
zacji w 1594 r. Na początku XVIII 
w. wdowa po Baltazarze Ludwiku 
von Larisch – hrabina Magdalena 
Engelburg – Kotulińska – Kryszko-
witz zwróciła się do biskupa wro-
cławskiego Franciszka Ludwiga z 
prośbą, aby w zamku, gdzie św. 
Jacek cieszył się stosunkowo dużym 

kultem, z pokoju w którym miał się 
narodzić, mogła urządzić kaplicę z 
prawem odprawiania Mszy św. 
Zgodę taką otrzymała i w dniu 5 
listopada 1743 r. zawarła umowę z 
prowincjałem dominikanów z Opo-
la, na mocy której zakon zobowiązał 
się w zamian za fundację ku czci 
św. Jacka i bł. Czesława wyznaczyć 
kapłana, który każdorazowo był 
zatwierdzany przez właściciela 
zamku. Duchowny miał codziennie 
odprawić w kaplicy zamkowej Mszę 
św., natomiast właściciel Kamienia 
miał obowiązek dostarczyć kaplicy 
świece, wino i inne potrzebne rze-
czy. Kapelan otrzymał również 
mieszkanie w zamku i wynagrodze-
nie w wysokości 30 guldenów rocz-
nie. Na mocy umowy również klasz-
tor dominikański otrzymywał rocz-
nie 30 guldenów. Hrabina zmarła w 
Kamieniu 25 maja 1751 r. w wieku 
92 lat. Dobra kamieńskie dziedzi-
czył jej syn – Karol Ludwig Jacek 
von Larisch. Hrabia ożenił się w 
1771 r. z hrabiną Zofią von Stra-
chwitz z Kalinowa. Małżeństwo to 
pozostało bezdzietne. Hrabia Karol 
Larisch odnowił kaplicę zarówno z 
zewnątrz jak i wewnątrz. Ołtarz 
bogato inkrustowany srebrem, został 
konsekrowany 13 lipca 1778 r. przez 
biskupa sufragana z Wrocławia. Z 
tego też roku pochodzi następujący 
dokument fundacyjny: „Jego matka 
Magdalena Engelburg – Kotulińska 
ku czci Bożej pod opieką św. Jacka 
tu w Kamieniu, gdzie ten wielki 
święty się narodził zbudowała ka-
plicę, uzyskała pozwolenie na Mszę 
św., wielkie indulty i przywileje na 
dzień świętego, w które to święto 
wierni licznie odwiedzali i odwie-
dzają kaplicę. On sam tę kaplicę 
odnowił zewnętrznie i wewnętrznie i 
udekorował. Ołtarz został poświę-
cony 13 lipca 1778 r. przez biskupa 
Maurycego Strachwitz”. Inwentarz z 
13 grudnia 1778 r. sporządzony 
przez Karola von Larischa mówił o 
bogatym wyposażeniu kaplicy zam-
kowej. Główną jej dekoracją była 
posadzka, wykonana ze szlifowa-
nych kamieni, dekoracyjne sklepie-
nie i majestatyczna wieża. W kapli-
cy w ołtarzu znajdował się obraz św. 
Jacka ze złotą aureolą w dominikań-
skim habicie. Święty Jacek trzymał 
posrebrzoną statuę Matki Boskiej, 
pozłacaną monstrancję ze srebra, 
ozdobioną 36 małymi diamentami. 

Święty był przedstawiony w srebr-
nej stule oraz z częściowo pozłacaną 
srebrną lilią. Obraz posiadał srebrne 
naszywki. Górny obraz z ołtarzu 
przedstawiał Trójcę Świętą koronu-
jącą Matkę Bożą, 3 pozłacane pro-
mienie, berło i 12 srebrnych pozła-
canych gwiazd, a z boku u sukni 2 
srebrne wstążki również pozłacane. 
Na wyposażenie kaplicy składało się 
również: srebrny pacyfikał z reli-
kwiami św. Jana Nepomucena, mała 
figurka z Dzieciątkiem Jezus (tzw. 
„Praskie Dzieciątko”), srebrny reli-
kwiarz z relikwiami św. Ludwika 
Francuskiego, oraz inny, bliżej nie-
określony pacyfikał srebrny. Wspo-
mniano też o 10 srebrnych i drogo-
cennych antypendiach.  

W roku 1779 w wieku 79 lat 
zmarł hrabia Larisch, na którym 
skończył się ród Larischów w Ka-
mieniu. Został on pochowany w 
podziemiach kościoła parafialnego 
w Kamieniu. W tym samym roku 
umiera również hrabina Zofia von 
Larisch, która również zostaje po-
chowana obok męża. W testamencie 
zapisała kościołowi parafialnemu w 
Kamieniu 500 talarów na Msze św., 
a dobra kamienieckie zapisała swe-
mu bratu archidiakonowi Ernestowi 
von Strachwitz, który był dziekanem 
u św. Maurycego we Wrocławiu. On 
to nad grobowcem w kościele ka-
mieńskim polecił umieścić epita-
fium swej siostrze Zofii i szwagrowi 
Ludwikowi, ostatniemu z rodu Lari-
schów. Po śmierci prałata Ernesta 
von Strachwitz, który był zarządcą i 
właścicielem dóbr kamieńskich w 
latach 1799 – 1808, zamek w Ka-
mieniu przeszedł w roku 1808 na 
własność Jacka hr. Strachwitza. On 
to w 1843 r. zapisał majątek swoje-
mu synowi Jackowi Ernestowi i 
zobowiązał go do przekazania 
swych dóbr tylko męskiej linii ro-
dziny Strachwitz. Na 600 – lecie 
śmierci św. Jacka w 1857 r. artysta 
złotnik Paulus z Opola wspaniale i 
gruntownie odnowił kaplicę zam-
kową, za sumę ok. 400 talarów. 
Uroczystości te obchodzono od 15 
do 23 sierpnia. Wielki był wtedy 
napływ pielgrzymów. Jacek von 
Strachwitz w 1865 r. przekazał swo-
je dobra swemu synowi Jackowi 
Karolowi, który do swojej śmierci w 
roku 1871 był właścicielem zamku. 
Istniał zwyczaj na zamku kamień-
skim, że pierworodny syn hrabiów 
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zawsze otrzymywał na imię Jacek i 
był dziedzicem na zamku w Kamie-
niu. Do końca II wojny światowej 
zamek pozostał w rękach Strachwit-
zów. W ostatnich latach wojny pałac 
zamieniono na szpital wojskowy ze 
względu na znajdujące się w pobliżu 
lotnisko, które wykorzystywano do 
transportowania rannych żołnierzy. 
Zbliżające się w styczniu 1945 r. 
wojska Armii Czerwonej wymusiły 
ewakuację szpitala. W tych samych 
dniach pałac opuścili przedstawicie-
le rodu von Strachwitz. 21 stycznia 
1945 r. ówczesny proboszcz ka-
mieński ks. Bittner z 3 parafiankami 
zabiera z kaplicy monstrancję i cy-
borium z Sanctissimum, a także 
paramenty, bieliznę kościelną, kro-
nikę i figurkę „Praskie Dzieciątko”. 
22 stycznia 1945 r. do Kamienia 
wkroczyły wojska sowieckie. W 
zamku urządzono szpital wojskowy. 
Zamordowano zarządcę zamkowego 
w przekonaniu, że jest on jego wła-
ścicielem. W marcu, po powrocie z 
wygnania mieszkańcy Kamienia, w 
obrębie zabudowań zamkowych 
zastali wielkie spustoszenie. Zamek 
wprawdzie się ostał, ale został splą-
drowany, a kaplica wypalona. Prze-
padły na zawsze cenne zabytki i 
pamiątki kultu św. Jacka. Z zamku 
wywieziono furmankami w niewia-
domym kierunku starą bibliotekę 
złożoną z licznych rękopisów. Po 
wojnie zamek, jako tzw. mienie 
poniemieckie, został upaństwowio-
ny. Utworzono tam dom dziecka. W 
latach 50. rozbudowano pobliskie 
lotnisko. Ewakuowano więc z zam-
ku dzieci i zamieniono go na obiekt 

wojskowy - na mieszkania dla woj-
ska. Podkreślić należy, że zamek nie 
został zniszczony przez działania 
wojenne. Po wojnie pomieszczenia 
zamkowe były kompletnie umeblo-
wane. U źródeł jego zniszczenia 
leży barbarzyńska ideologia, zgod-
nie z którą należało zniszczyć 
wszystko co dawne na tej ziemi i co 
związane z jej kulturą. Czego nie 
sięgnęły bomby, zniszczyli sowieci. 
W wypalonej kaplicy hodowano 
owce. Grabiono meble. Co się dało 
sprzedawano za przysłowiowe pół 
litra wódki, a czego nie dało się 
sprzedać używano w zimie na opał. 
W maju 1970 r. zamek został naj-
prawdopodobniej podpalony. Spło-
nęło wówczas wszystko, co tylko 
mogło spłonąć, nie wyłączając da-
chu budynku. W ciągu następnych 
dwudziestu lat zrabowano "resztki", 
które pozostały po zamku.  Po prze-
kazaniu zabytkowego obiektu wła-
dzom cywilnym wojewódzki kon-
serwator rozpoczął jego odbudowę. 
Z braku środków finansowych prace 
wstrzymano i bezskutecznie usiło-
wano sprzedać cały zabytkowy 
kompleks. Dopiero w 1990 r., na 
wniosek władz wojewódzkich, a 
przede wszystkim ze względu na 
kaplicę, odbudowy podjęła się die-
cezja opolska. 

Dzięki wsparciu wiernych i 
hojności sponsorów, pałac odbudo-
wano w ciągu czterech lat. Z wiel-
kim nakładem środków i sił odbu-
dowany dom rodzinny św. Jacka stał 
się znowu sanktuarium i miejscem 
pielgrzymkowym. Takiemu celowi 
służyła kaplica pałacowa do czasu 

militaryzacji obiektu. Natomiast 
odbudowany i odrestaurowany pałac 
oraz pomieszczenia z zabudowa-
niami służą celom formacyjno-
naukowym. Instytut Naukowo-
Badawczy ks. Sebastiana Kneippa 
organizuje tu konferencje i sympo-
zja naukowe. Obiekt jest również 
ośrodkiem rekolekcyjnym, a także 
miejscem spotkań ekumenicznych i 
międzynarodowych. Zgodnie z wolą 
sponsorów pragnie służyć idei po-
jednania polsko-niemieckiego i 
budowania jedności Europy. W 
niedzielę 14 sierpnia 1994 r., w 
ramach obchodów 400 – nej roczni-
cy kanonizacji św. Jacka, dokonano 
uroczystego poświęcenia i oddano 
do użytku przepiękne Sanktuarium. 
Szczególnym akcentem uroczysto-
ści, była obecność potomków rodu 
von Strachwitz. Ostatniego z wła-
ścicieli pałacu, hrabiego Hiacynta – 
zgodnie z ostatnią wolą – pochowa-
no 18 listopada 2002 r. na cmenta-
rzu w Kamieniu Śląskim. 

Na terenie kompleksu Seba-
stianeum Silesiacum znajduje się 
również Zespół Rehabilitacyjno-
Wypoczynkowy, zapewniający ku-
racjuszom wielowymiarową rehabi-
litację oraz optymalne warunki, 
służące regeneracji psychofizycznej. 

Kamień Śląski ze św. Jackiem 
to szmaragd Ziemi Śląskiej. Szma-
ragd to kamień mieniący się wielo-
ma odcieniami. Im więcej barw, 
odcieni, kolorów – tym cenniejszy. 

LR 

W kilku artykułach pra-
gnę przybliżyć historię i du-
chowość Ruchu Szensztac-
kiego. W pierwszym artyku-
le przedstawiłem osobę za-
łożyciela ruchu ojca Józefa 
Kentenicha. W tym numerze 
chcemy się skupić na histo-
rii obrazu MATER TER 
ADMIRABILIS. 

Autorem oryginału obrazu jest 
włoski malarz Luigi Crosio, który 
żył i tworzył w Turynie w latach 

1835-1916. Obraz został namalowa-
ny w 1898 roku pod tytułem Refu-
gium Peccatorum (Ucieczka 
Grzeszników). Modelką do twarzy 
Maryi była córka artysty. A jak 
doszło do tego, że ten właśnie obraz 
staje się znakiem rozpoznawczym 
Szensztatu? Ciekawe jest to, że w 
trakcie zawierania Przymierza Miło-
ści 18.10.1914 w kapliczce nie było 
żadnego (!) wizerunku Matki Bożej, 
tylko figura św. Michała Archanio-
ła. W młodych wychowankach  
O. Kentenicha bardzo szybko budzi 
się pragnienie posiadania w kaplicz-

ce obrazu lub figury Matki Bożej. 
Na przeszkodzie staje jednak brak 
funduszy. Jeden z wychowanków 
pisze list do malarki Freiin von Oer, 
swojej sąsiadki z prośbą o namalo-
wanie odpowiedniego obrazu. List 
ze względu na kontrolę korespon-
dencji przez rektora domu, nigdy nie 
dociera do adresatki. Z pomocą 
przychodzi jeden z wykładowców 
jezuita O. Huggle, który informuje 
o. Kentenicha , że w antykwariacie 
w Freiburgu widział obraz nadający 
się do kapliczki. Obraz zakupiony 
przez o. Huggle przybywa koleją do 

RUCH SZENSZTACKI  -  HISTORIA I DUCHOWOŚĆ 
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Vallander w Wielki Piątek 
02.04.1915 roku i stamtąd po nie-
wielkich problemach  szczęśliwie 
dociera do Szensztat. Z samą datą 
umieszczenia obrazu w Prasanktua-
rium jest pewna zagadka. Podawane 
są dwie daty: pierwsza pochodząca z 
archiwum Pallotynów wskazuje na 
11.04.1915 roku, z kolei w innym 
materiale archiwalnym podana jest 
data 19.04.1915. O tej drugiej dacie 
wspomina również O. Kentenich w 
swoich zapiskach, dodając jedno-
cześnie: „Obraz nikomu się nie po-
dobał. Ponieważ nie mieliśmy nic 
innego, powiesiliśmy go w sanktua-
rium.” Chłopcy z Kongregacji ma-
ryjnej chcieli właściwie mieć w 
kapliczce obraz Matki Bożej bez 
Dzieciątka… a O. Kentenich do-
strzega działanie Opatrzności Bożej 
w tym, że właśnie taki obraz został 
chłopcom podarowany. Do dzisiaj w 
Prasanktuarium znajduje się obraz z 
fryburskiego antykwariatu. Oryginał 
obrazu udało się nabyć szwajcar-
skiej prowincji Sióstr Maryi, jednak 
jest on umieszczony w archiwum 
sióstr. Jak doszło do tego, że obraz z 
Refugium Peccatorum zmienia 
nazwę na Mater Ter Admirabilis 
(MTA)? Związane jest to z osobą 
jezuity ojca Jakuba Rema SJ (książ-
ka z jego historią, odegrała dużą 
rolę w początkach Szensztatu), który 
na uniwersytecie w Ingolstad w 

1595 roku założył Colloquium Ma-
rianum. Pewnego razu odmawiając 
litanię loretańską, w sercu O. Jakuba 
zrodziło się pytanie, który z tych 
tytułów Matka Boża lubi najbar-
dziej? Kiedy wymówiono wezwanie 
Matko Przedziwna módl się za nami 
ojciec Jakub poczuł szczególną 
bliskość Maryi i powtórzył jeszcze 
dwa razy wezwanie Matko Prze-
dziwna! Stąd wziął się zwyczaj w 
tej solidacji mariańskiej, a później w 
całym zakonie Ojców Jezuitów za-
miast trzykrotnego powtarzania 
wezwania Matko Przedziwna – módl 
się za nami, używania wezwania 
Matko Trzykroć Przedziwna – módl 
się za nami. Ta historia, zwana póź-
niej „Paralela Ingolstadt” sprawiła, 

że wychowankowie Ojca Kenteni-
cha nazwali swój obraz Matka Boża 
Trzykroć Przedziwna. Gimnazjaliści 
z Szensztatu nawiązując do myśli i 
idei Kongregacji Mariańskiej z In-
golstadtu dostrzegli możliwość 
urzeczywistniania zadań, jakie sta-
wiał przed nimi wiek XX. Poprzez 
wkłady do kapitału łask prosili Mat-
kę Bożą, aby Sanktuarium w 
Szensztacie stało się źródłem odno-
wy całego świata. Tytuł ten nie 
tylko stał się nowym wezwaniem 
Matki Bożej, ale również progra-
mem życia w przymierzu z Maryją. 
Obraz MTA z Szensztat mówi nam, 
że dusza Maryi ukształtowana jest 
na wzór Jezusa. On jest jedynym Jej 
odniesieniem i wypełnia całe Jej 
życie. Serce i miłość Maryi należą w 
pełni do Syna. Zadziwia nas też 
podobieństwo rysów tych dwojga 
osób. Gdy kontemplujemy obraz 
MTA nasuwa się myśl, że kto zwią-
że z Matką Bożą tego Ona poprowa-
dzi dalej do Syna, w głąb Jego Ser-
ca. Tam doświadczamy spotkania z 
Ojcem. Światło, które otacza głowę 
Matki i Syna, pochodzi od Jezusa- 
nad jego głową jest ono najjaśniej-
sze. To On jest Światłem ze Świa-
tłości. 

Opracował: Grzegorz 
Piecha 

W dniach 01-20 październik w Przedszkolu nr 50 w Bo-
guszowicach odbył się konkurs pt.: „Najpiękniejszy róża-
niec”. Udział mogły brać wszystkie dzieci z placówki. Pomy-
sły na wykonanie były bardzo oryginalne. Od kasztanów, 
żołędzi, szyszek, po flipsy, żelki i muszelki. Dzieci tłumnie 
przynosiły różańce, a z dnia na dzień brakowało miejsca na 
stołach.  

Rozstrzygnięcie konkursu było bardzo trudne. Z pomocą przybył  
ks Karol Płonka i wspólnie z wice dyrektorką i katechetką podjęto decyzje. 

 Dnia 29.10.2019 r odbyło się uroczyste wręczenie nagród, którego 
dokonał ks Karol. I miejsce zdobył różaniec wykonany z kasztanów a auto-
rem był Jakub z grupy Sówki. II miejsce Piotr z grupy Motylki,  II miejsce 
Wojciech z grupy Słoneczka. Wyróżnione zostały także 3 różańce; autora-
mi są Zuzanna z grupy Zajączki, Oskar z grupy Kotki oraz Karol z grupy 
Misie.  

Prace zostały wystawione w kościele oraz 31.10. na ostatnim nabo-
żeństwie różańcowym ks Karol wraz z dziećmi modlił się na zwycięskim 
różańcu.  

M. Kubica 

Konkurs na „Najpiękniejszy różaniec” 

 
Wręczenie nagród przez ks. Karola 
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Sobota 23.11 godz. 10.00 
1. Kłokocińska parz. od końca i Zadumy 
2. Kłokocińska parz. od 28 w kierunku     
    Kłokocinia  do spotkania. 

Niedziela 24.11 godz. 14.00 
1. Kłokocińska niep. od początku 
2. Kłokocińska niep. od końca 

Poniedziałek 25.11 godz. 15.00 
1. Kłokocińska parz. od początku do 26   
2. Mokra od końca 
3. Samotna od końca 

Wtorek 26.11 godz. 15.00 
1. Jesienna od początku 
2. Jesienna od końca 
3. Jasna od początku 

Środa 27.11 godz. 15.00 
1. Zapłocie  nieparzyste od końca 
2. Zapłocie  parzyste od początku 
3. Sołtystwo od początku 

Czwartek 28.11 godz. 15.00 
1. Strażacka parzyste od końca    
2. Wawrzyńca i Strażacka parzyste od pocz. 
3. Strażacka nieparzyste od początku 

Piątek 29.11 godz.15.00 
1. Dunikowskiego parz. od początku 
2. Dunikowskiego niep. od początku 

Sobota 30.11 godz. 10.00 
1. Małachowskiego nieparzyste od końca 
2. Małachowskiego nieparzyste od początku 

Niedziela 01.12 godz.14.00 ADWENT  
1. Małachowskiego parzyste od torów 
2. Małachowskiego parzyste od początku  

Poniedziałek 02.12 godz. 15.00   
1. Pochyła od końca 
2. Pochyła od początku 
3. Jemiołowa od początku 

Wtorek 03.12   
1. Jastrzębska 9a,9b, 11a,11b, 19 i 40 
2. Jastrzębska 15a,15b,15c,17a,17b,17 c 

Środa 04.12  BARBÓRKA  

Czwartek 05.12 godz. 15.00   
 1. Jana Karskiego 19 a, 19 b, 21 a, 21 b 
 2. Buchalików parzyste od końca. 

Piątek 06.12 godz. 15.00  /św. Mikołaja/  
1. Jana Karskiego 25 a, 25 b, 25 c, 25 d 
2. Jana Karskiego 27 a, 27 b, 27 c, 27 d, 27 e 

Sobota 07.12 godz. 10.00  
1. Buchalików nieparzyste od końca 
2. Buchalików nieparzyste od początku  

Niedziela 08.12 godz. 14.00 
1. Ziemska od końca 
2. Ziemska od początku 

Poniedziałek 09.12 godz. 15.00 
1. Sztolniowa domki od początku 
2. Węglowa 1 a, 1 b, 2 a, 2 b, 4 a,4 b 

Wtorek 10.12 godz. 15.00 
1. Jastrzębska 5, 7a, 7b 
2. Jastrzębska 2 a, 2 b, 3,4, 6, 8 

Środa 11.12 godz. 15.00 
1. Sztolniowa 40 a, 40 b, 40 c, 40 d 
2. Jana Karskiego 31 c, 31 d, 31 e 

Czwartek 12.12 godz. 15.00 
1. Sztolniowa 42 a, 42 b, 46 a, 46 b,    
2. Sztolniowa 48a, 48 b, 50 a, 50 b 

Piątek 13.12 godz.15.00 
1. Spacerowa od początku 
2. Spacerowa od końca 

Sobota 14.12 godz. 10.00 
1. Rejewskiego nieparzyste od początku 
2. Rejewskiego nieparzyste od końca 
3. Rejewskiego parzyste od końca 

Niedziela 15.12 godz. 14.00 
1 Rajska parz. od początku 
2 Rajska parz. od końca 
3.Urocza od początku 

Poniedziałek 16.12  godz. 15.00 
1. Sztolniowa nr 28a,28b, 32a, 32b 
2. Sztolniowa nr 32c,32d, 32e, 32f 

Wtorek 17.12  godz. 15.00 
1. Jana Karskiego 23a,23b,23c,23d,23e,23 f 
2. Jana Karskiego 37a,37b,37c,37d 
3. Jana Karskiego 29 a, 29 b,31 a, 31 b 

Środa 18.12 godz. 15.00 
1. Jana Karskiego 33 a, 33 b, 33 c, 35 a, 35 b 
2. Jana Karskiego 35 c, 35 d, 35 e, 35 f 
3. Krzywoń i Szeptyckiego od początku 

ODWIEDZINY DUSZPASTERSKIE 2019/2020 
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Czwartek 19.12 godz. 15.00 
1. Sztolniowa 26 a, 26 b, 26 c, 26d 
2. Sztolniowa 20 a, 20 b i 22 a, 22 b 
3. Cyprysowa i Cedrowa od początku 

Piątek 20.12 godz. 15.00 
1. Nowomiejska nieparzyste od końca 
2. Nowomiejska parzyste od początku      
3. Gronowa parzyste od początku 

Sobota 21.12 godz. 10.00 
1. Gronowa nieparzyste od końca 
2. Gronowa nieparzyste od początku 

Niedziela 22.12  godz. 14.00 
1. Kolberga od początku 
2. Kolberga od końca 

KOLĘDA POŚWIĄTECZNA 

Piątek 27.12 godz. 10.00 
1. Rajska nieparzyste od końca 
2. Rajska nieparzyste od początku 
3. Baczyńskiego od początku 

Sobota 28.12 godz.10.00 
1. Błękitna od końca 
2. Błękitna od początku  

Niedziela 29.12 godz. 14.00 
1. Jutrzenki nieparzyste od początku 
2. Jutrzenki parzyste od początku  
3. Jutrzenki parzyste od końca 

Poniedziałek 30.12 godz.15.00  
1. Gotartowicka parzyste od końca 
2. Gotartowicka parzyste od początku 
3. Grabowa od końca 

KOLĘDA PO NOWYM ROKU 

Czwartek 02.01 godz.15.00 
1. Gotartowicka nieparzyste od początku 
2. Gotartowicka nieparzyste od końca 
3. Strzembosza od początku 

Piątek 03.01 godz. 15.00 
1. Jana Karskiego domki od początku 
2. Jana Karskiego domki od końca 
3. Przejazdowa od końca 

Sobota 04.01 godz. 10.00 
1. Boguszowicka nieparzyste 41 a – 79 
2. Boguszowicka nieparzyste 25 b – 39 l 
3. Zgodna od początku 
    (możliwość kolędy dodatkowej) 

Niedziela 05.01 godz. 14.00  
1. Boguszowicka parzyste od Ligoty 
    oraz Łukasiewicza i Brzeziny Miejskie 
2.Boguszow. od pani Tymich (128) do     
   spotkania w kierunku Raszowca. 

Poniedziałek 06.01 godz.14.00  
1. Szybowcowa od początku 
2. Szybowcowa od 48 (od mostu w kierunku  
    Gotartowic) 
3. Szybowcowa od końca - reszta 

Wtorek 07.01  godz. 15.00 
1. Boguszowicka nieparzyste od końca do 81 
2. Boguszowicka parz. od cmentarza do Pani        
    Tymich 

Środa 08.01 godz. 15.00 
1. Spokojna od końca  
2. Bagnista od początku i Niska 

Czwartek 09.01 godz. 15.00 
1. Jaśminowa od końca 
2. Jaśminowa od początku 
3. Ziołowa od początku 

Piątek 10.01 godz. 15.00 
1. Żorska parzyste od Żor 
2. Żorska nieparzyste od Rybnika   

Sobota 11.01 godz. 10.00 
(możliwość kolędy dodatkowej) 
 

KORESPONDENCYJNY   KURS   BIBLIJNY 
Wydział Pedagogiczny Akademii Ignatianum w Krakowie organizuje Korespondencyjny Kurs Biblijny. 

Celem kursu jest ułatwienie poznania i rozumienia ksiąg Pisma Świętego. W kursie może brać udział 
każdy zainteresowany Pismem Świętym. Kurs prowadzony jest w wersji tradycyjnej (papierowej)  

oraz elektronicznej. Podstawowe informacje o kursie można uzyskać na stronie internetowej: 
www.kursbiblijny.deon.pl/ oraz pod adresem: e-mailowym oraz adresem pocztowym. 

 
kkb.biuro@gmail.com                 albo:  ks. Zbigniew Marek SJ 
                    ul. Zaskale 1, 30 – 250 Kraków 
                    „Kurs Biblijny” 
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Wyjątkowa audycja umuzykalniająca 
w wykonaniu Policyjnej Orkiestry  
z Komendy Wojewódzkiej Policji  

w Katowicach. 
19 listopada w naszej szkole mieliśmy niepowta-

rzalny zaszczyt gościć wyjątkowych gości z Policyjnej 
Orkiestry z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowi-
cach, którzy poprowadzili dla nas audycję umuzykalnia-
jącą.  

 Wprowadzani w ciekawy świat muzyki, młodzi 
słuchacze powitani zostali skocznym utworem muzycz-
nym, a także zapoznali się z podziałem i budową instru-
mentów dętych oraz wysłuchali wybranych utworów 
muzyki filmowej. Największym zaskoczeniem okazał się 
utwór pochodzący z filmu "Kraina Lodu", czyli piosenka 
pt. "Mam tę moc". 

 Funkcjonariusze przeprowadzili również pogadan-
kę na temat szeroko pojętego bezpieczeństwa. Mówili 
m.in. o tym, jak poruszać się na jezdni oraz jak zacho-
wywać się w sytuacjach zagrożenia. 

 Ponadto w trakcie spotkania dzieci mogły przy-
mierzyć policyjną furażerkę oraz spróbować swoich sił w 
grze na instrumentach dętych.  

 Uczniowie naszej szkoły aktywnie uczestniczyli 
w spotkaniu i z pewnością będą długo pamiętać tę niesa-
mowitą wizytę. 

Beata Kasperek 

Puchar Mistrzostw Świata w SP20 
Uczniowie SP 20 w Gotartowicach byli świadkiem 

wyjątkowego wydarzenia. Otóż, przyjęli dwóch niesa-
mowitych gości. Pierwszym z nich był Przewodniczący 
Kolegium Sędziowskiego przy PZPS, jeden z najwyżej 
cenionych sędziów w Polsce Pan Wojciech Maroszek. 

 Drugim gościem - specjalnym był autentyczny Pu-

char Mistrzostw Świata, który zdobyli Polscy siatkarze 
wygrywając w roku 2018 Mistrzostwa Świata pokonując 
w finale Brazylię 3:0.  

Na spotkaniu uczniowie mogli się dowiedzieć jak 
wygląda praca sędziego, jakie warunki trzeba spełnić aby 
nim zostać i czy jest to ciekawa praca. Dowiedzieli się 
również co przedstawia sam kształt pucharu, gdzie po-
wstał, ile jest wart i czy trudno go zdobyć. Mogli również 
zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie z bezcenną statuetką. 
Było to z pewnością wyjątkowe spotkanie ponieważ na 
"żywo" obcowali z czymś co zna się tylko z telewizji. 

Arkadiusz Kulpok 

Światowy Dzień Pamięci Ofiar  
Wypadków Drogowych 

13. listopada to dzień, w którym w wielu krajach na 
całym świecie obchodzi się Światowy Dzień Pamięci 
Ofiar Wypadków Drogowych. SP 20 w Gotartowicach 
również postanowiła wziąć udział w obchodach Dnia 
Pamięci, dlatego też  zaproszono ratowników medycz-
nych, którzy poprowadzili prelekcję skierowaną do klas 
7. i 8. Poruszono m.in. tematy dotyczące bezpieczeństwa 
na drodze oraz prawidłowego powiadomienia służb o 
wypadku drogowym. Była to również świetna okazja dla 
uczniów do poznania specyfiki zawodu ratownika me-
dycznego. 

Katarzyna Harnasz 

Dzień Zwierząt 
Jak co roku 7. października w SP 20 w Gotartowi-

cach obchodzono Światowy Dzień Zwierząt. Z tej wła-
śnie okazji zorganizowano w szkole „Mini Zoo”, czyli 
wystawę zwierząt.  

W tym dniu chętni uczniowie przyszli do szkoły ze 
swoimi pupilami, a więc świnkami morskimi, chomikami, 
papużkami, rybkami, szynszylami, żółwiami, a nawet 
patyczakami. 

Wszystkie klasy miały okazję zwiedzić tę niezwykłą 
wystawę, obejrzeć zwierzaki i dowiedzieć się ciekawo-
stek o ich życiu. 

Beata Kasperek 

Europejski Dzień Języków Obcych 
w SP 20 

30 września po raz kolejny w SP20 w Gotartowi-
cach obchodzono Europejski Dzień Języków Obcych. 
Głównym celem tego dnia jest promowanie nauki języ-
ków obcych. Uczniowie pragnęli podkreślić przede 
wszystkim korzyści płynące ze znajomości języków w 
dzisiejszych czasach.  

Wieści z SP 20 w Gotartowicach 

 
Klasa ósma z Pucharem Mistrzostw Świata 
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W szkole przygotowano stanowiska przedstawiające 
różne kraje europejskie. Całemu przedsięwzięciu towa-
rzyszyły piękne dekoracje, stroje, tradycyjny poczęstu-
nek, lapbooki z różnymi ciekawostkami,  sceneria wyko-
nana i przygotowana przez uczniów oraz nauczycieli.  

Tego dnia odbył się również test znajomości języ-
ków, kultury oraz historii krajów europejskich. Okazało 
się, że uczniowie z SP 20 świetnie znają stolice różnych 
państw oraz rozpoznają miejsca charakterystyczne dla 
danego kraju. Doskonale wiedzą też, jak należy przywitać 
się nie tylko po angielsku, ale i w języku niemieckim, 
francuskim, włoskim, a nawet holenderskim. Natomiast 
na lekcjach w klasach VI-VIII przeprowadzono również 
zajęcia zachęcające młodzież do nauki języków obcych.  

Aleksandra Wilczek   

Piękne i beztroskie chwi-
le mijają bardzo szybko i o 
tegorocznych wakacjach let-
nich mało kto już pamięta.  
W tym roku przedszkolaki  
z Przedszkola nr 18 rozpo-
częły nowy rok szkolny  
w poniedziałek 2 września. 
Nasze przedszkolne grono 
powiększyło się o jedną gru-
pę, więc tym razem przywita-
liśmy: 3-latki „Motylki”,  
4-latki „Jeżyki”, 4,5-latki 
„Pszczółki”, 5-latki „Żabki”  
i 6-latki „Misie”. Na wszystkie 
dzieci czekały już przygoto-
wane sale, a przede wszyst-
kim uśmiechnięte panie wy-
chowawczynie, panie oddzia-
łowe oraz Dyrekcja. 

 Z początkiem września we 
wszystkich grupach przedszkolnych 
przypominaliśmy sobie najważniejsze 
zasady bezpieczeństwa zarówno pod-
czas pobytu i zabawy w przedszkolu, 
poruszania się na drodze oraz w sytu-
acjach zagrożenia zdrowia i życia. 
Numery alarmowe znamy na pamięć i 
wiemy, jak wezwać pomoc.  

15 września przypada Interna-
tional Dot Day, czyli Międzynarodo-
wy Dzień Kropki. Historia małej 
Vashti, która dzięki namalowanej 
jednej kropce, uwierzyła w siebie, jest 
dzieciom doskonale znana. Ubrania w 
kropki, kropkowe prace plastyczne, 
poszukiwanie kropek- wszystkie te 
działania miały na celu uświadomie-
nie dzieciom, że warto odkrywać  

i rozwijać talenty i pasje, gdyż mogą 
być początkiem czegoś niezwykłego. 

20 września obchodziliśmy 
Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka, 
jedno z najważniejszych świąt w 
przedszkolnym kalendarzu. Dzieci 
odwiedził klaun, który zapraszał do 
wspólnej zabawy, przyniósł małe 
upominki oraz kolorowe balony. Były 
tańce i mnóstwo śmiechu.  

23 września przywitaliśmy ko-
lejną porę roku, jesień. Jak to w na-
szym przedszkolu bywa, nasze spo-
tkanie z jesienią było niesamowite, a 
raczej niesamowicie zabawne. Pani 
Jesień przyszła do nas osobiście i 
zabrała ze sobą swoich pomocników. 
Każda grupa wykonywała zadania 
przygotowane przez naszego wyjąt-
kowego gościa. Misie, Żabki, 
Pszczółki, Jeżyki, a nawet małe Mo-
tylki pracowały ile sił.  

30 września swoje święto ob-
chodzili wszyscy chłopcy, gdyż tego 
dnia tradycyjnie przypada Dzień 
Chłopaka. Dziewczynki wręczyły 
kolegom prezenty, zaśpiewały: „Sto 
lat!” i złożyły życzenia. 

Październik przywitał nas pysz-
nymi owocami i warzywami, z któ-
rych powstały sałatki, soki i szaszłyki. 
Składniki tych dań, nasze kochane 
dzieci razem z paniami, zakupiły w 
pobliskim sklepie. Doskonale wiemy, 
jak ważne jest zdrowe i racjonalne 
odżywianie, a przy okazji, lubimy 
poznawać nowe, ciekawe smaki. 

 „Bohater tygodnia”, „Europej-
ski tydzień kodowania”, „Magiczna 

moc bajek-projekt czytelniczy”, czy 
„Piękna nasza Polska cała”, to tylko 
kilka akcji i projektów, w których 
nasze przedszkole bierze udział. Dzia-
łania podejmowane w ramach realiza-
cji projektów edukacyjnych poszerza-
ją zainteresowania dzieci, uwrażliwia-
ją dzieci na piękno otaczającego je 
świata, a także kształtują kompetencje 
emocjonalno-społeczne, rozwijają 
logiczne myślenie i pobudzają wyob-
raźnię. 

14 października uczciliśmy 
Dzień Edukacji Narodowej. Grupa 6-
latków „Misiów” przygotowała tej 
okazji piękne przedstawienie dla Dy-
rekcji, nauczycieli oraz pracowników 
obsługi i administracji. Dowiedzieli-
śmy się, kto kim chciał być, jak doro-
śnie i komu się to udało. Były wier-
sze, piosenki, życzenia, własnoręcznie 
wykonane upominki i mnóstwo śmie-
chu! A nasi mali aktorzy dostali 
gromkie brawa. Jesteśmy dumni  
z naszych przedszkolaków! 

18 października to Dzień Poczty 
Polskiej i Dzień Listonosza. Z tej 
okazji nasze przedszkole odwiedził 
Pan Rafał, tata Julki z grupy Motylki, 
który jest listonoszem. Nasz gość 
opowiedział wszystkim przedszkola-
kom o swojej pracy, a także przygo-
tował małą niespodziankę. Hania i 
Szymon z grupy Misie napisali listy, 
które zostały wysłane do... Przedszko-
la nr 18! Dzieci mogły sprawdzić, czy 
torba listonosza jest ciężka, dowie-
działy się, jakimi środkami transportu 
podróżuje listonosz i jak radzi sobie z 
biegającymi na podwórkach psami. 

 
Stoisko prezentujące Niemcy podczas Europejskiego  

Dnia Języków Obcych w SP 20 w Gotartowicach 
 

Nowy rok szkolny w Przedszkolu nr 18 
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Dzieci już od przedszkola po-
znają różne zawody, szczególnie ta-
kie, które mogą spotkać w bliskim 
otoczeniu. Cukiernik, dentysta, eks-
pedientka, listonosz, kucharz, archi-
tekt, muzyk, iluzjonista, strażak to 
tylko kilka przykładów, które w mi-
nionych miesiącach dzieci mogły 
poznać. Kto wie, może właśnie w 
przedszkolu mamy przyszłych denty-
stów lub cukierników? W październi-
ku we wszystkich grupach odbyły się 
zajęcia integracyjne z rodzicami. 
Rodzice tłumnie przybyli do przed-
szkolnych sal, żeby bawić się, śpie-
wać i tańczyć ze swoimi pociechami. 
Dzieci z dumą patrzyły na swoich 
rodziców, którzy chętnie brali udział 
w zabawach przygotowanych przez 
panie wychowawczynie. 

1 listopada obchodzimy Święto 
Wszystkich Świętych, a dzień później 
Dzień Zaduszny. Była to okazja do 
odwiedzenia naszego parafialnego 
cmentarza, wspólnej modlitwy za 
wszystkich zmarłych, również spo-
czywających tam powstańców, żołnie-
rzy, harcerzy i dzieci. Najstarsza gru-
pa przedszkolna, wybrała się na 
cmentarz parafialny, gdzie w ramach 
akcji „Szkoła pamięta” (w której 
udział wzięli również nasi starsi kole-
dzy z SP16) pomagała w przygotowa-
niach do tego ważnego święta oraz 
zapaliła znicze na grobach zmarłych 
harcerzy. 

Są takie dni, które przedszkolaki 
lubią najbardziej i jednym z tych dni 
jest Dzień Postaci z Bajek. W każdej 
grupie przeprowadzone zostały zaję-
cia dotyczące znajomości bajek i ich 
postaci. A po zajęciach? Niespodzian-
ka! Odwiedziła nas Pani Sonia, która 
gra na gitarze i saksofonie. Razem z 
naszym gościem mogliśmy zaśpiewać 
piosenki z popularnych bajek.  
A na koniec, razem z Wróżką Bajusz-
ką rozwiązywaliśmy quiz. Oj, było 
wesoło! 

Od 8 do 15 listopada w przed-
szkolu zorganizowaliśmy Tydzień 
Patriotyczny, związany ze Świętem 
Niepodległości przypadającym 11 
listopada. 8 listopada w piątek  
o godzinie 11.11 włączyliśmy się we 

wspólne śpiewanie hymnu narodowe-
go „Mazurka Dąbrowskiego” w ra-
mach akcji "Szkoła i przedszkole do 
hymnu". Od wtorku 12 listopada każ-
dego dnia rozmawialiśmy i poznawa-
liśmy nasz piękny kraj. Był quiz wie-
dzy o Polsce, akademia z okazji mi-
nionego święta w wykonaniu grup: 
„Jeżyki” i „Pszczółki”, a grupa „Mo-
tylki” zorganizowała Dzień Seniora i 
ugościła najstarszych podopiecznych 
Domu Pomocy Społecznej w Rybni-
ku. Z każdej sali dało się słyszeć 
dźwięki ludowych i patriotycznych 
pieśni oraz tradycyjnych tańców pol-
skich. A przed nami grudzień i kolej-
ne wydarzenia, o których również 
niedługo opowiemy. 

            Anna Kukla-Fojt 

 
Droga do Betlejem 

*** 

Droga do naszego życiowego Betlejem 
jest usłana troskami życia codziennego. 

Światło gwiazdy betlejemskiej 
grzeje nasze myśli o niebieskiej istotce, 

która drży z zimna,  
gdyż przyszło jej zacząć 

nowe życie w żłobie. 
Ofiarujmy naszą miłość 

i ciepło, by ogrzać to życie, 
które za nas – odda życie, 

zwracając tę miłość 
i jej ciepło ludziom. 

                                                        
Stefania Gierłowska  

 

Cud Narodzin 
*** 

Dorosły człowieku, nie masz prawa 
żądać hołdu dla siebie, 

dajesz znać pychą, że istniejesz, 
a nie umiesz otoczyć opieką  
maleństwa mieszczącego się  
zaledwie w dwóch dłoniach. 
Te kruche życie, co dopiero 

ujrzało dorosły świat, 
szuka ciepła, matczynego objęcia 

i silnej dłoni ojca, pragnie,  
by miłość, którą poczuli swoim uczuciem 

nie opuściła ich domu, 
by zamieszkała razem jako rodzina, 

którą Ty okruchu miłości połączyłeś razem.  

Stefania Gierłowska 

 
Wizyta strażaków z OSP Gotartowice 
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Intencje 
mszalne 

 Niedziela – 01.12.2019r.           I   Niedziela Adwentu 

7.oo 1/ 
8.3o 1/+Henryk  Kula, od dzieci 

2/+Piotr Rojek, żona Maria, Feliks  Marek, żona Maria 
10.oo 1/+Klara i Stanisław |Hartman,  Maria i Jan Zmarzły, 

synowa Danuta 
2/+Henryk Wieczorek, 30-ty dzień po śmierci 

11.3o 1/+Zdzisław Stępień, 8 rocznica śmierci 
2/Do Opatrzności Bożej z okazji 18 rocznicy urodzin 
Teresy Kuczera, oraz z okazji 20 rocznicy ślubu  
rodziców z podziękowaniem za otrzymane łaski,  
z prośbą o dalsze 
Po Mszy św. chrzest: Bartosz Skrzypiec,  Blanka  
Pawlas 

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

20.3o 1/+Maria Kurasz, 2 rocznica śmierci, Berta Kurasz  
2 rocznica śmierci 

 Poniedziałek – 02.12.2019r. 

6.3o 1/+Waleska Zieleźny (Got) 
17.oo 1/+Aleksandra Wronka, 9 rocznica śmierci 

 Wtorek – 03.12.2019r.                      Wspomnienie 
                                św. Franciszka Ksawerego prezb. 

6.3o 1/+Marta Kula. 
2/+Bernadeta Harnasz, 30-ty dzień po śmierci 

17.oo 1/+Jadwiga i Antoni Karwot (Bog) 

 Środa – 04.12.2019r.        Wspomnienie św. Barbary, 
                                dz. i męcz., patronki archidiecezji  

6.3o 1/+Lidia Karwot 16 rocznica śmierci, mąż Wiktor, 
syn Stefan 
2/+Ryszard Karwot, na pamiątkę 100 urodzin,  
i 50 rocznicy śmierci 

9.oo 1/Msza  św. w intencji GÓRNIKÓW 
17.oo 1/+Aniela Kuśka, mąż Jan, zmarłych kapłanów, 

Łucjan Bombik, rodzice. Marta i Alojzy Orszulik, 
syn Zygmunt 
2/+Bogdan Bacmaga, rodzice: Józef i Hermenegilda 

 Czwartek – 05.12.2019r. 

6.3o 1/ Na cześć Chrystusa Najwyższego Arcykapłana za 
wszystkich biskupów, kapłanów, kleryków, zgroma-
dzenia zakonne, oraz nowe powołania kapłańskie  
i zakonne - zamawia Kopalnia 

17.oo 1/+Helena Szymura, mąż Maksymilian, rodzice  
z obu stron 

 Piątek   06.12.2019r. 

6.3o 1/ Wynagrodzenie NSPJ za grzechy swoje i całego 
świata, w intencji kapłanów naszej parafii, oraz 
członków Straży Honorowej  NSPJ 
2/+Józef Szymura, 2 żony 

17.oo 1/Msza św. w intencji rodzin wielodzietnych 
2/+Małgorzata Małek, 30-ty dzień po śmierci 

 Sobota – 07.12.2019 r.                      Wspomnienie 
                                              św. Ambrożego, bpa i dK 

6.3o 1/Msza św. za parafian 
2/ Do Opatrzności Bożej z okazji 80 rocznicy  uro-
dzin Marii Wrona, z podziękowaniem za otrzymane 
łaski z prośbą o dalsze. TD 

13.00 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 18 rocznicy urodzin 
Kacpra Skolimowskiego  
Po Mszy św. chrzest:  Maja  Skolimowska 

14.oo  1/Do Opatrzności Bożej z okazji 60 rocznicy ślubu 
Leokadii i Władysława Tymich, oraz z okazji  ich 
urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski  
z prośbą o dalsze. TD   

17.oo 1/+Stefan Przeliorz, 2 rocznica śmierci 

Niedziela – 08.12.2019r.                  UROCZYSTOŚĆ 
                          NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP 

7.oo 1/Świecka Rodzina Franciszkańska - urodziny 
2/+Bertold Karwot, na pamiątkę urodzin 

8.3o 1/+Alojzy  Szczotka, żona Dorota, córka Urszula 
2/+Gertruda  Mędrala, 2 rocznica śmierci 

10.oo 1/+Róża i Jan Korduła, Franciszka i Ludwik Budny, 
zmarłych z rodziny Budny i Korduła 
2/+Józef Palarz, w rocznicę śmierci, rodzice Wincen-
ty i Paulina, teściowie Józef i Marta Kula 

11.3o 1/Msza św. w intencji rodzin rodziców odmawiają-
cych różaniec za dzieci 
2/+Edyta Pławecka, 30-ty dzień po śmierci 
Po Mszy św. chrzest: Szymon Buchalik, Nikola  
Dziwoki 

16.oo 1/+Władysław Janawa, żona Eugenia, 16 rocznica 
śmierci 
2/+Andrzej Papierok, 5 rocznica śmierci, żona Natalia 
Po Mszy św. chrzest: Aleksander  Szmid 

20.3o 1/ 

Poniedziałek – 09.12.2019r.                                 

6.3o 1/+Stanisław Hejn 
17.oo 1/+Leon Sobik, 3 rocznica śmierci (Rasz) 

Wtorek –  10.12.2019r. 

6.3o 1/+Roman Konsek, żona Elżbieta 
17.oo 1/+Ryta Sadanowicz, mąż Paweł, w rocznicę śmierci 

Środa – 11.12.2019r.                                    

6.3o 1/+Małgorzata Drąszczyk, Katarzyna Dronszczyk,  
2 mężów, Marta Lubszczyk 

17.oo 1/+Emil Sobik, żona Matylda 

Czwartek – 12.12.2019r. 

6.3o 1/+Alojzy  Szulik, w rocznicę śmierci, rodzice z obu 
stron (Bog) 

 2/+Hieronim i Teresa Dziwoki, rodzice z obu stron 
(Bog) 

17.oo 1/+Antoni Oleś, na pamiątkę urodzin, żona Jadwiga, 
syn  Erwin, rodzice z obu stron (Bog) 

Piątek – 13.12.2019r.            Wspomnienie św. Łucji, 
                                                                    dz. i męcz.                                          

6.3o 1/Różaniec 
2/+Alojzy Buchalik, na pamiątkę urodzin 

17.oo 1/+Kazimierz Słapa, w 12 rocznicę śmierci 

Sobota – 14.12.2019r.            Wspomnienie św. Jana 
                                                  od Krzyża, prezb. i dK  

6.3o 1/+Róża Torbicka, 30-ty dzień po śmierci 



serce ewangelii 24 

2/+Wanda Janiczek, 30-ty dzień po śmierci 
17.oo 1/+Józef Chmielewski 
 2/+Elfryda Ociepka 

3/+Urszula Szip, 30-ty dzień po śmierci 

Niedziela –15.12.2019 r.           III Niedziela Adwentu 
                                                                 – GAUDETE 

7.oo 1/+Leopold Szafrański, 1 rocznica śmierci 
2/+Rajmund Pytlik, na pamiątkę urodzin 

8.3o 1/+Alfred Zniszczoł, 2 rocznica śmierci 
2/+Elżbieta Kuczera, 1 rocznica śmierci 

10.oo 1/+Cecylia Gorecka, 18 rocznica śmierci (Bog) 
2/+Alojzy Waler, 3 rocznica śmierci 
3/+Grażyna Dudek, 30-ty dzień po śmierci 

11.3o 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 5 rocznicy urodzin 
Miłosza Królikowskiego z podziękowaniem za 
otrzymane łaski z prośbą o dalsze 

14.15 1/Chrzty i roczki:  Mikołaj Rapacz, Pola Szlachta, 
Larysa Wengerska, Liliana Kubiak 

16.oo 1/Do  Opatrzności  Bożej z okazji 94 rocznicy  
urodzin Berty Babilas, z podziękowaniem za otrzy-
mane  łaski z prośbą o dalsze. TD 
2/+Izydor i Berta Polok, Andrzej Szopa, Maria  
Nieszporek 

20.3o 1/+Bronisław Konsek, 1 rocznica śmierci 

Poniedziałek – 16.12.2019r.                                 

6.3o 1/  
17.oo 1/+Stanisław Kubiak, 7 rocznica śmierci 

Wtorek – 17.12.2019r. 

6.3o 1/ 
17.oo 1/+Szczepan Motyka, 15 rocznica śmierci 

Środa –  18.12.2019r.                                    

6.3o 1/ 
17.oo 1/+Józef Mandel, 2 żony, syn Józef, córka Maria,  

2 zięciów, wnuczka Barbara, Konstanty Liszka, żona 
Anna 
2/Do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo Matki 
Bożej Trzykroć Przedziwnej w intencji Rodzin 
Szensztackich oraz rodzin przyjmujących obraz  
Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej 

Czwartek – 19.12.2019r. 

6.3o 1/+Stefania Ciemięga, mąż Roman, córka Urszula 
17.oo 1/+Eugeniusz Kula, rodzice Łucja i Józef, Klara  

i Eryk  Wyrobek (Bog) 

Piątek – 20.12.2019r.                                           

6.3o 1/ 
17.oo 1/Msza św.  wspólna: 

+Waleska i Walter Pawlak, Filomena Kipka, Anasta-
zja i Jan Zieliński 
+Kazimierz Sobik, na pamiątkę urodzin 
+Natalia Gorzawska, na pamiątkę urodzin 
+Stanisław Skiba, synowa Marzena (Got) 
+Anastazja Sobik, mąż Franciszek, syn Hubert 
+Aniela i Jan Skiba, rodzice z obu stron, Rufin Szip, 
synowa Urszula, Artur  Wróbel 
+Marta Gajda, mąż Jan, rodzice z obu stron 
+Emil  Smyczek, żona Franciszka 
+Wincenty Kula, 2 żony 
+Barbara Kamer, mąż Henryk, syn Ryszard 

+Róża Goraus, Anna i Józef Frelich, syn Herbert,  
żona Stefania, córka Longina, mąż Eugeniusz, syn 
Kazimierz 
+Wincenty Trybuś, żona Maria, syn Józef, żona Łu-
cja, córka Eugenia, 2 mężów, rodzice 
+Józef Zaik , żona Jadwiga, córka Stefania, mąż Ka-
zimierz, córka Weronika, mąż Mirosław, Stanisław 
Kula, żona Aniela, synowie: Jan Stanisław i Walenty, 
Elżbieta Leśnik, syn Paweł Rojek 
 +Jan Tokarski, na pamiątkę urodzin, rodzice z obu 
stron, rodzeństwo 
+Małgorzata Rduch, mąż Roman 
+Berta Hyła, 20 rocznica śmierci, mąż Emil, 2 córki,  
wnuczka Anna,  Gertruda Hyła, Berta Paszenda 
+Józef Wątroba, zięciowie: Mirosław Szeliga  
i Tomasz Kania 
+Franciszek i Zofia Szymura, rodzice z obu stron 
+Alojzy Sobik, rodzice Rudolf i Pelagia,  Emil  
i Berta Kuśka (Got) 
+Tadeusz Karwot, żona Ernestyna 
+Franciszek i Teresa Sobik, syn Kazimierz,  
Wincenty i Marta Motyka 
+Bernadeta Lewandowska, mąż Zenon, syn  Wiesław 
+Helena Maroszek, mąż Alojzy 
+Roman i Berta Szotek, Bernard Mołdrzyk,  
Bronisława i Józef Zięba 
+Sylwester Piątek 
+Augustyn  Szatka, na pamiątkę urodzin 
+Franciszek Harnasz, rodzice, Jadwiga Skiba, mąż 
Emil, syn Roman, wnuk Mirosław 
+Emil Kuśka 
+Eugeniusz Mura, 30-ty dzień po śmierci 
+Henryk Gorol, żona Edeltrauda 
+Edward Kluger, 30-sty dzień po śmierci 
+Helena Buchalik, 30-ty dzień po śmierci 

Sobota – 21.12.2019r.  

6.3o 1/+Franciszek Stasiak, 6 rocznica śmierci, żona Łucja 
17.oo 1/+Dominik Potrawa, na pamiątkę urodzin 
 2/+Małgorzata Motyka, mąż Józef 

3/+Andrzej Wiaterek, 30-sty dzień po śmierci 

Niedziela – 22.12.2019 r.        IV   Niedziela Adwentu 

7.oo 1/+Feliksa Zięba, 30-ty dzień po śmierci 
8.3o 1/+Jan Kostera, 2 rocznica śmierci 

2/+Eugenia Maleszewska-Gamoń na pamiątkę urodzin 
10.oo 1/+Józef Marcisz w rocznicę śmierci, żona Anna 

2/+Anna Szymala, 1 rocznica śmierci 
11.3o 1/+Zygmunt Królikowski, 1 rocznica śmierci 

2/+Wincenty Palarz, 8 rocznica śmierci 
13.oo 1/Msza św. w intencji rodzin z dziećmi przygotowu-

jącymi się do I Komunii św. 
16.oo 1/+Róża  Skiba, 30-ty dzień po śmierci, mąż Roman, 

syn Mirosław 
2/+Edyta Pławecka, od rodziny Kociołek 

20.3o 1/+Tomasz Papierok, 30-ty dzień po śmierci 

Poniedziałek –  23.12.2019r.                                 

6.3o 1/+Stefania Zieleźny, na pamiątkę urodzin 
2/+Tomasz Papierok, od rodziny Dąbrowskich  
z Częstochowy 

17.oo 1/+Ablina Gembalczyk, Franciszek Szweda, na pa-
miątkę urodzin 
2/+Jerzy Kula 
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Wtorek – 24.12.2019r.    Wigilia  Bożego Narodzenia 

7.oo 1/+Robert i Zofia Pierchała, syn Alojzy, Katarzyna  
i Jan Wolny, za zmarłych z pokrewieństwa 
2/+Emil  Klaja 

 3/+Gertruda Groborz 
24.oo 1/PASTERKA  za parafian 

Środa – 25.12.2019r.                       UROCZYSTOŚĆ 
                                       NARODZENIA PAŃSKIEGO                             

7.oo 1/Msza św. za parafian 
8.3o 1/+Urszula Król, 2 rocznica śmierci 
10.oo 1/ 
11.3o 1/Do Opatrzności Bożej w intencji rodziny Krzyszto-

fa i Joanny Krzempek z podziękowaniem za otrzy-
mane łaski z prośbą o dalsze 

16.oo 1/ 
20.3o 1/ 

Czwartek –  26.12.2019r.                             ŚWIĘTO 
              ŚW. SZCZEPANA, pierwszego męczennika 

7.oo 1/ 
8.3o 1/+Augusta Kula, mąż Bolesław 

2/+Stefania Pławecka, 40 rocznica śmierci, mąż 
Piotr, synowie: Jan, Edward, Władysław, córka Ro-
zalia, wnuk Bogdan, synowa Rita 

10.oo 1/+Edward Kula, na pamiątkę urodzin 
2/+Helena i Teodor Stajer 

11.3o 1/Do Opatrzności Bożej, z okazji 18 rocznicy uro-
dzin Emilii Kolaniak z podziękowaniem za otrzyma-
ne łaski z prośbą o dalsze 

16.oo 1/+Benedykt  Liszka, 18 rocznica śmierci 
20.3o 1/ 

Piątek – 27.12.2019r.                 ŚWIĘTO ŚW. JANA, 
                                    APOSTOŁA I EWANGELISTY                                           

7.oo 1/+Jan Oleś, 6 rocznica śmierci 
17.oo 1/ Msza św. w intencji Apostolatu Maryjnego, oraz 

apostołek obchodzących urodziny w grudniu: Kry-
styna Rojek, Barbara Zająć, Maria Wrona, Maria 
Pawlik 
2/+Alojzy Dziwoki, rodzice z obu stron (Rasz) 

Sobota – 28.12.2019r.                                   ŚWIĘTO 
                                     ŚW. MŁODZIANKÓW, MĘCZ.  

7.oo 1/+Henryk  Duda,1 rocznica śmierci 
15.oo 1/Do Opatrzności Bożej, z okazji 20 rocznicy ślubu:  

Marzeny i Piotra Wijata, z podziękowaniem za 
otrzymane łaski z prośbą o dalsze. TD 

17.oo 1/+Alojzy Nikel, żona Maria, rodzice (Rasz) 
 2/+Erwin Mokry, rodzice: Dominik i Anna, Józef 

Dyczka 

Niedziela – 29.12.2019 r.     ŚWIĘTO ŚW. RODZINY 
                                         JEZUSA, MARYI I JÓZEFA 

7.oo 1/Do Opatrzności Bożej  z okazji 50 rocznicy uro-
dzin Ewy Krawczyk z podziękowaniem za otrzyma-
ne łaski z prośbą o dalsze, oraz w intencji całej ro-
dziny. TD 

8.3o 1/+Jan Zawadzki, żona Katarzyna, córka Gertruda 
mąż Antoni, Kazimierz Janiczek, Janina Skrzypiec, 
mąż Joachim, za zmarłych z rodzin Ficek, Bulanda, 
za zmarłych z ulicy  Kolberga 
2/+Sylwester Wita, na pamiątkę urodzin 

10.oo 1/+Helena Szymanek, w rocznicę śmierci 
2/Msza św. w intencji rodzin Domowego Kościoła 

11.3o 1/+Alfred Kuczera, 10 rocznica śmierci (Rasz) 

2/Do Opatrzności Bożej z okazji 85 rocznicy urodzin  
Heleny Szopa, z podziękowaniem za otrzymane łaski  
z prośbą o dalsze, oraz o Boże błogosławieństwo dla 
całej rodziny. TD 

16.oo 1/+Łucja i Emil  Babilas, syn Walenty, Anna i Stefan  
Dyczka,  córka Urszula 
2/+Krystyna i Robert Musiolik (Bog) 

20.3o 1/+Dorota Nowak 

Poniedziałek – 30.12.2019r.                                 

7.oo 1/+Henryk  Kubański 
2/+Konstanty Dziewior 

17.oo 1/+Otylia Dziwoki, na pamiątkę urodzin, (ul. Nowo-
miejska) 
2/Do Opatrzności Bożej z okazji 82 rocznicy urodzin 
Sylwestra Dziwoki, z podziękowaniem za otrzymane 
łaski z prośbą o dalsze  

Wtorek – 31.12.2019r.                          Wspomnienie 
                                                    św. Sylwestra I , pap. 

7.oo 1/+Piotr  Ryłko, 2 rocznica śmierci, rodzice 
17.oo 1/Msza św. za parafian 

Środa –  01.01.2020r.     UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ 
                                     BOŻEJ RODZICIELKI MARYI                                

7.oo 1/Msza św. za parafian 
8.3o 1/ 
10.oo 1/+Helena i Klemens  Studnik 
11.3o 1/+Ks. Justyn  Oleś 
16.oo 1/+Tomasz Ignacek 
2o.3o 1/ 

Czwartek –  02.01.2020r. Wspomnienie św. Bazyle- 
       go Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu, bpów i dK 

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

17.oo 1/+Maria Konsek, 1 rocznica śmierci 

Piątek – 03.01.2020r.                                           

7.oo 1/ Wynagrodzenie NSPJ za grzechy swoje i całego 
świata, w intencji kapłanów naszej parafii, oraz 
członków Straży Honorowej  NSPJ 

17.oo 1/ Msza św. w intencji rodzin wielodzietnych 

Sobota – 04.01.2020r.  

7.oo 1/Msza św. za parafian 
17.oo 1/+Stanisław Szymański, 1 rocznica śmierci 

Niedziela – 05.01.2020 r.                       II NIEDZIELA 
                                               po Narodzeniu Pańskim 

7.oo 1/ 
8.3o 1/+Elżbieta i Nikodem  Hyła, Edward  Derda, Alina  

i Zbigniew  Milejscy, córka Aneta 
2/+Grażyna Serszyńska, z ulicy  Rajskiej 

10.oo 1/+Leokadia Podleśny, 17 rocznica śmierci 
2/+Anna Sobik, mąż Piotr, córka Anna (Got) 

11.3o 1/+Alfred Kuczera, 8 rocznica śmierci.(Bog) 
2/+Edyta Pławecka, od rodziny Surowy 

16.oo 1/+Bernard Smyczek, 2 rocznica śmierci (Bog) 
2/+Walenty Gembalczyk, 2 rocznica śmierci (Bog) 

20.3o 1/ 
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Poniedziałek – 06.01.2020r.            UROCZYSTOŚĆ 
                                         OBJAWIENIA PAŃSKIEGO                             

7.oo 1/ 
8.3o 1/+Alfred Piątek, zięć Marian, rodziców i teściów 

2/+Józef Waliczek, żona Berta, Arkadiusz Olma 
10.oo 1/+Elżbieta Król, 2 rocznica śmierci, mąż Witalis, 

córka Bernadeta 
2/+Jadwiga i Roman Muras, rodzice z obu stron 

11.3o 1/ 
16.oo 1/+Kazimierz Błoch, rodzice. 

2/+Roman Rduch, 7 rocznica śmierci 

20.3o 1/ 

Wtorek – 07.01.2020r. 

7.oo 1/+Roman Konsek, żona Elżbieta 
2/+Łucja Potyrcha 

17.oo 1/+Aleksander Grzybek 

Środa – 08.01.2020r.                                    

7.oo 1/+Maria Sojka, mąż Alfons, rodzice (Got) 
17.oo 1/+Antonina Łepek, mąż Stanisław 

Czwartek – 09.01.2020r.                                   

7.oo 1/ 
17.oo 1/+Kazimierz i Bronisława Benisz, syn Bernard 

Piątek – 10.01.2020r.                                           

7.oo 1/ 
17.oo 1/+Aniela Macionczyk, 2 mężów 

Sobota – 11.01.2020r.  

7.oo 1/+Klaudia Kuczera, mąż Józef, rodzice 
2/+Łucja Rojek, 5 rocznica śmierci 

12.oo 1/Do opatrzności Bożej z okazji 50 rocznicy ślubu 
Henryka i Janiny Sobik z podziękowaniem za otrzy-
mane łaski z prośbą o dalsze, oraz w intencji całej 
rodziny.  TD 

17.oo 1/+Bolesław Witala 

Niedziela – 12.01.2020 r.      ŚWIĘTO CHRZTU 
                                                                PAŃSKIEGO 

7.oo 1/Świecka Rodzina Franciszkańska - urodziny 
8.3o 1/+Berta Klosok, na pamiątkę 100 rocznicy urodzin, 

mąż Józef, zięć Marian, wnuk  Marian 
2/Do Opatrzności Bożej z okazji 45 rocznicy ślubu 
Teresy i Edwarda Mandel z podziękowaniem za 
otrzymane łaski z prośbą o dalsze, oraz o Boże bło-
gosławieństwo dla dzieci  z rodzinami. TD 

10.oo 1/+Emil Klaja 
2/+Roman Smołka, od chrześniaków (Got) 

11.3o 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 85 rocznicy urodzin 
Heleny Dawia z podziękowaniem za otrzymane łaski 
z prośbą o dalsze, oraz o Boże błogosławieństwo dla 
dzieci i wnuków. TD 

  2/+Danuta Bieniek 
13.oo 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 60 rocznicy małżeń-

stwa Weroniki i Brunona Stajer, z podziękowaniem 
za otrzymane łaski z prośbą o dalsze. TD 

16.oo 1/+Serafin Szymura, 1 rocznica śmierci, Krystian 
Motyka, 2 rocznica śmierci 
2/+Kazimierz Marzec, 9 rocznica śmierci 

20.3o 1/ 

Poniedziałek – 13.01.2020r.                                 

7.oo 1/+Elżbieta Żadka, rodzice z obu stron 

17.oo 1/+Janina Krupa, Helena i Bolesław Gąsior 

Wtorek –  14.01.2020r. 

7.oo 1/ 
17.oo 1/+Elżbieta Tarnawska (Bog) 

Środa –  15.01.2020r.                                    

7.oo 1/ 
17.oo 1/+Maria Smołka, mąż Franciszek, 2 córki, 2 zięciów 

Czwartek - 16.01.2020r. 

7.oo 1/ 
17.oo 1/+Piotr Nowak, 13 rocznica śmierci. 

Piątek  -  17.01.2020r.  Wspomnienie św. Antoniego, 
                                                                             opata 

7.oo 1/+Erwin Konsek 2 rocznica śmierci, rodzice. 
17.oo 1/+Stanisław Lasek, 4 rocznica śmierci, żona Janina, 

Paweł i Maria Hulin, wnuk Jacek Hulin 

Sobota  -  18.01.2020r. 

7.oo 1/ 
17.oo 1/+Dominik Traczyk, 1 rocznica śmierci 

2/ Do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo  
Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej w intencji Rodzin 
Szensztackich oraz rodzin przyjmujących obraz Mat-
ki Bożej Trzykroć Przedziwnej 

Niedziela - 19.01.2020r.        II NIEDZIELA ZWYKŁA  

7.oo 1/+Leon Szopa w rocznicę śmierci 
8.3o 1/+Elżbieta Pawlas, 4 rocznica śmierci 

2/+Piotr Smyczek, żona Maria, Paweł Maciejończyk, 
żona Zofia 

10.oo 1/+Małgorzata i Bolesław Sobik (Bog) 
2/+Bolesław Szymura, w rocznicę śmierci 

11.3o 1/+Zbyszek Kowalski 
14.15 1/Chrzty i roczki : Wiktor Hajzyk, Antonina Tebel, 
16.oo 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 18 rocznicy urodzin 

Adama Gembalczyk z prośbą o potrzebne łaski i Da-
ry Ducha św. i opiekę Matki Bożej oraz z okazji uro-
dzin mamy Agnieszki z podziękowaniem za otrzy-
mane łaski z prośbą o dalsze 

20.3o 1/ 

Poniedziałek  - 20.01.2020r. 

7.oo 1/+Łucja Zieleźny, w rocznicę śmierci 
17.oo 1/+Alojzy Maroszek, 11 rocznica śmierci 

Wtorek  - 21.01.2020r.                          Wspomnienie 
                                             św. Agnieszki, dz. i męcz. 

7.oo 1/+Bronisława Tkocz 
17.oo 1/+Małgorzata Smyczek, rodzice z obu stron, z oka-

zji dnia babci 

Środa  -  22.01.2020r. 

7.oo 1/ 
17.oo 1/+Józef Frelich, w rocznicę śmierci 

2/+Maria i Henryk Szadziul, Aniela i Eryk Korduła 

Czwartek - 23.01.2020r. 

7.oo 1/+Alojzy Zimończyk, żona Augustyna, 3 synów, 
synowa, wnuk Rajmund Podleśny, dziadków z obu 
stron, Roman Podleśny, żona Marta, córka,  
3 zięciów, dziadków i pokrewieństwo 

17.oo 1/+Aniela Sobik, 1 rocznica śmierci. 
2/+Faustyn Sobik, 1 rocznica śmierci 
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Piątek - 24.01.2020r.    Wspomnienie św. Franciszka 
                                                       Salezego, bpa i dK 

7.oo 1/Różaniec - Msza św w intencji zmarłych w ubie-
głym roku 

17.oo 1/Msza św. wspólna: 
+Małgorzata Rduch, mąż Roman 
+Bronisława i Ryszard Zimonczyk, syn Justyn,  
Alojzy Gembalczyk, 2 żony, zięć Walenty 
+Józef Lis, 29 rocznica śmierci 
+Alojzy Raszka, żona Franciszka, syn Józef, żona 
Krystyna 
+Zofia Piksa, mąż Teofil, syn Alojzy 
+Zofia Matuszczyk, mąż Jan,  wnuk Janusz (Bog) 
+Małgorzata Matuszczyk, na pamiątkę urodzin 
+Katarzyna i Stefan Chwastek, córka Krystyna  
z mężem, syn Tadeusz 
+Stefan Hajduk, Romuald Szteliga, na pamiątkę uro-
dzin 
+Ernest i Jan Fojcik, rodzice 
+Maria i Emil Wiaterek 
+Franciszek Sobik, żona Anastazja, syn Hubert, ro-
dzice 
+Paweł Adamczyk, żona Bronisława, Roman Moćko, 
2 żony, synowie :Norbert,  Eugeniusz i Bolesław,  
Józef i Regina Skorupa, Róża i Czesław Kremiec 
+Stanisław Paciorek 
+Berta i Wiesław Gąsiorkiewicz, Aniela i Stanisław 
Lubszczyk, Klara i Leon Rojek, z okazji dnia babci  
i dziadka, od wnuków Joli i Marcina z rodziną,  
Urszula Gąsiorkiewicz, na pamiątkę urodzin 
+Marian Buchalik, 20 rocznica śmierci, ojciec 
Ewald, synowa Stefania 
+Augustyn i Albina Rojek, Dorota Frelich 
+Ernest Stajer, żona Helena, rodzice z obu stron 
+Edeltrauda Gorol, mąż Henryk 
+Alfred Przeliorz, rodzice z obu stron, Maria Znisz-
czoł, mąż Ernest, syn Alfred, synowa Marta 
+Halina Buchalik, na pamiątkę  urodzin, ojciec Kon-
rad, zmarłych z pokrewieństwa 
+Edward Kluger od rodziny Kula 
+Walenty Przeliorz, w rocznice śmierci, żona Marta 

Sobota  -  25.01.2020r.        ŚWIĘTO NAWRÓCENIA 
                                            ŚW. PAWŁA, APOSTOŁA 

7.oo 1/ 
17.oo 1/+Krystyna Kadłubek, 1 rocznica śmierci, rodzice 

Emil i Maria, syn Paweł 
2/+Andrzej Sputek, 1 rocznica śmierci, Anna Juśko-
wiak, mąż Mieczysław 
3/+Albert Zimonczyk, żona Anna, syn Czesław,  
Józef Frelich, 2 żony, syn Antoni 

Niedziela  - 26.01.2020 r.     III NIEDZIELA ZWYKŁA 

7.oo 1/+Czesław Waler, 8 rocznica śmierci 
8.3o 1/+Marta Raszka, 2 mężów, syn Edward 

2/+Irena Szulik, w rocznicę śmierci. 
10.oo 1/Do Opatrzności Bożej w intencji Kornelii Kacz-

marczyk z okazji urodzin, z podziękowaniem  
za otrzymane łaski z prośbą o dalsze. TD 

11.3o 1/+Zenon Sitko, w rocznicę śmierci 
16.oo 1/+Bronisław Papierok 

2/+Mirosław Wawoczny, 3 rocznica śmierci 
20.3o 1/ 

 

Poniedziałek –  27.01.2020r.                                 

7.oo 1/ 
17.oo 1/+Aniela Pomykoł, 14 rocznica śmierci, mąż Bole-

sław, Maria Adamczyk, mąż Jan, Zofia Pomykoł, 
mąż Alfred 
2/+Maria Wielgocka, na pamiątkę urodzin 

Wtorek – 28.01.2020r.    Wspomnienie św. Tomasza 
                                                   z Akwinu, prezb. i dK 

7.oo 1/+Bronisława Malina, mąż Alojzy , wnuczek Karol, 
Ryszard Hajzyk, żona Zofia, syn Oskar 

17.oo 1/ Msza św. w intencji Apostolatu Maryjnego, oraz 
apostołek obchodzących urodziny w styczniu: Janina 
Kula, Irena Mura, Maria Oleś 

 2/+Magdalena Gembalczyk,  od brata Jerzego z żoną 

Środa – 29.01.2020r.                                    

7.oo 1/+Jerzy Berger, 3 rocznica śmierci, rodzice z obu 
stron 

17.oo 1/+Pelagia i Nikodem Ogierman 
2/+Salomea i Eryk Konsek 

Czwartek –  30.01.2020r. 

7.oo 1/+Franciszek Oleś, 9 rocznica śmierci, żona Gertru-
da, rodzice 

17.oo 1/+Ernestyna Karwot, 1 rocznica śmierci 
 2/+Ryszard Mura, 1 rocznica śmierci 

Piątek – 31.01.2020r.             Wspomnienie św. Jana 
                                                                Bosko, prezb.                   

7.oo 1/+Zbigniew Sroka, na pamiątkę urodzin 
17.oo 1/+Henryk  Kula, na pamiątkę urodzin 

2/+Jan Strzoda, żona Berta 

Sobota – 01.02.2020r.  

7.oo 1/+Maria i Jan Gembalczyk, rodziców i dziadków 
14.oo 1/Do Opatrzności Bożej z okazji  60 rocznicy  ślubu  

Wiktora i Barbary Podleśny z podziękowaniem za 
otrzymane łaski z prośbą o dalsze, oraz w intencji ca-
łej rodziny. TD 

17.oo 1/+Krystian Dziurok, Irena Dziurok 
 2/+Joachim Procek, 9 rocznica śmierci (Got) 

3/+Tomasz Kania, Mirosław Szeliga i ofiary  kata-
strofy budowlanej, w 14 rocznicę 

Niedziela – 02.02.2020 r.                              ŚWIĘTO 
                                     OFIAROWANIA PAŃSKIEGO 

7.oo 1/ 
8.3o 1/+Sonia Trybuś, 33 rocznica śmierci, dziadkowie: 

Alfred i Aniela Konsek,  Edward Trybuś 
2/+Maria Bober, na pamiątkę urodzin 

10.oo 1/+Ks. Stanisław Garbocz, 7 rocznica śmierci, rodzi-
ce Emil i Marta 

 2/+Adam Bartczak 
11.30 1/+Maria Winkler, mąż Konrad, rodzice, Franciszek 

Śpiewok, żona Franciszka 
13.oo 1/Msza św. w intencji rodzin z dziećmi przygotowu-

jącymi się do I Komunii św. 
16.oo 1/+Roman Rduch n na pamiątkę urodzin 

2/+Jacek Hulin, na pamiątkę urodzin 
20.3o 1/  

Poniedziałek  -  03.02.2020r.                Wspomnienie 
                                               św. Błażeja, bpa i męcz. 

7.oo 1/+Maria i Józef Mura, Wiktoria i Józef Kirsek 
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17.oo 1/+Emil Romański, 21 rocznica śmierci, żona Broni-
sława (Bog) 
2/+Erwin Jonderko, Matylda Muras 

Wtorek  -  04.02.2020r. 

7.oo 1/ 
17.oo 1/+Henryk Kula, od  rodziny Dyduch 

2/+Helena i Bolesław Gąsior, córka Janina 

Środa - 05.02.2020r.            Wspomnienie św. Agaty, 
                                                                    dz. i męcz.  

7.oo 1/ 
17.oo 1/+Krystyna Kuczera, w rocznicę śmierci (Got) 

2/+Robert Szymura, rodzice 

Czwartek – 06.02.2020r.     Wspomnienie św. Pawła 
                                              Miki i Towarzyszy, męcz. 

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

17.oo 1/+Ryszard Buchalik, 11 rocznica śmierci 
2/+Marta Mura, syn Roman, 2 mężów: Ryszard  
i Franciszek, Paulina Buchalik, mąż Jerzy, syn Fran-
ciszek, Franciszek Smołka, żona Maria (Got) 

Piątek  -  07.02.2020r. 

7.oo 1/ Wynagrodzenie NSPJ za grzechy swoje i całego 
świata, w intencji kapłanów naszej parafii, oraz 
członków Straży Honorowej  NSPJ 
2/+Józef Szymura, 2 żony 

17.oo 1/Msza św. w intencji rodzin wielodzietnych 

Sobota - 08.02.2020 r. 

7.oo 1/Msza św. za parafian 
14.oo  1/Do Opatrzności Bożej  z okazji 80 rocznicy urodzin  

Józefa Zimnola z podziękowaniem za otrzymane ła-
ski z prośbą o dalsze. TD 

17.oo 1/+Helena Nowrot, mąż Karol, rodzice 
2/+Elżbieta Karwot, mąż Alojzy, syn Bolesław 

 3/+Paweł Pierchała, żona Otylia (Bog) 

Niedziela – 09.02.2020r.       V NIEDZIELA ZWYKŁA 

7.oo 1/Świecka Rodzina Franciszkańska - urodziny 
8.3o 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 14 rocznicy ślubu  

Michała i Anny Barczuk z podziękowaniem za 
otrzymane łaski z prośbą  o dalsze, oraz o Boże  
błogosławieństwo dla dzieci 

10.oo 1/+Jan Pope, na pamiątkę urodzin i śmierci 
2/+Marta i Dominik Karwot 

11.3o 1/ 
16.oo 1/+Kornelia Wita, mąż Leon 

2/+Bronisława i Joachim Pawlak 
20.3o 1/+Irmgarda Pieter, 4 rocznica śmierci od chrześnicy 

Iwony 

Poniedziałek – 10.02.2020r.                                 

7.oo 1/+Marta Bedka, mąż Edward 
 2/+Alojzy Joszko, 20 rocznica śmierci, Helena Josz-

ko, 10 rocznica śmierci, Alfred Płaczek, żona Anna, 
dziadków z obu stron 

17.oo 1/+Halina Kuczera, Tadeusz Kokoszka 
2/+Pelagia i Nikodem Ogierman 

 

 

Wtorek –  11.02.2020r. 

7.oo 1/ 
17.oo 1/+Stanisław Mandel, Ryszard Mandel, 2 żony,  

Marta i Paweł Gąsior 
 2/+Marian Juraszczyk, Paweł Sobik, żona Aniela 

Środa – 12.02.2020r.                                    

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

17.oo 1/+Wilhelm Gembalczyk, na pamiątkę urodzin  
i śmierci 
2/+Emilia Kuś, mąż Karol, syn Edward 

Czwartek – 13.02.2020r. 

7.oo 1/+Tomasz Szostek, dziadków Emanuel i Aniela 
Szostek, Wiktor i Gertruda Mojżesz 

17.oo 1/+Andrzej Naczyński, 2 rocznica śmierci 
 2/+Helena i Alojzy Zniszczoł, syn Roman 

Piątek –  14.02.2020r.               ŚWIĘTO ŚWIĘTYCH 
            CYRYLA, MNICHA I METODEGO, BISKUPA, 
                                                         patronów Europy                                          

7.oo 1/ 
17.oo 1/+Teresa Żurawska, 1 rocznica śmierci 

2/+Franciszek Dziwoki, żona Anna 

Sobota – 15.02.2020r.  

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

17.oo 1/+Janina Sobik, 1 rocznica śmierci 
 2/+Berta Polok, mąż Izydor, córka Maria, zięć  

Andrzej (Bog) 

Niedziela –16.02.2020 r.      VI NIEDZIELA ZWYKŁA 

7.oo 1/+Ks. Józef Zuber. 
2/+Małgorzata Zimonczyk, mąż Roman, rodziców  
i teściów 

8.3o 1/+Barbara Cichy 10 rocznica śmierci 
10.oo 1/+Roman Kuśka,  synowie: Henryk i Alojzy zięć 

Jerzy Gruszczyński (Got) 
2/+Edward Kluger, w rocznicę śmierci , żona Helena 

11.3o 1/+Sabina Jurczyk, na pamiątkę urodzin 
14.15 1/Chrzty i roczki: 
16.oo 1/+Serafin Babilas 

2/+Anna Adamska, rodzice 3 braci, pokrewieństwo: 
Adamski, Biczysko, Budny 

20.3o 1/ 

Poniedziałek –  17.02.2020r.                                 

7.oo 1/+ Stanisław Hein, na pamiątkę urodzin 
17.oo 1/+Eugeniusz i Dominika Kostek, syn Czesław,  

Alfred Torbicki 
2/+Bronisława Sobik, mąż Alojzy, Gertruda Kania, 
mąż Jan, Franciszka Kosak, mąż Eugeniusz 

Wtorek – 18.02.2020r. 

7.oo 1/+Jan Wencka, rodzice Leon i Maria, Antoni  
i Antonina Gasiewicz, syn Józef 
2/+Justyn Zieleźny, matka Waleska, Robert Zieleźny, 
żona Maria 

17.oo 1/ Do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo  
Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej w intencji Rodzin 
Szensztackich oraz rodzin przyjmujących obraz  
Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej 

 2/+Anna Dziwoki, mąż Franciszek 
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Środa –  19.02.2020r.                                    

7.oo 1/+Urszula Król, na pamiątkę urodzin 
17.oo 1/+Henryk Przeliorz, w rocznicę śmierci (Rasz) 

2/Za  zmarłą Józefę Barbarę Mularczyk 

Czwartek – 20.02.2020r. 

7.oo 1/+Regina Merkel, mąż Zygfryd,  Genowefa Rąpała 
17.oo 1/+Czesław Kocyba, na pamiątkę urodzin 
 2/+Emil Gorecki 27 rocznica śmierci (Bog) 

Piątek – 21.02.2020r.                                           

7.oo 1/Różaniec 
17.oo 1/+Dominik Woś, 2 rocznica śmierci 

2/+Irena i Jan Dziurok 

Sobota – 22.02.2020r.                 ŚWIĘTO KATEDRY 
                                            ŚW. PIOTRA APOSTOŁA  

7.oo 1/+Henryk  Kula, od sąsiadów 
17.oo 1/+Aniela Szymura, 5 rocznica śmierci, na pamiątkę 

urodzin 
 2/+Alojzy Maroszek, na pamiątkę urodzin 

Niedziela – 23.02.2020 r.    VII NIEDZIELA ZWYKŁA 

7.oo 1/ 
8.3o 1/+Alojzy Juraszczyk, 12 rocznica śmierci (Bog) 
10.oo 1/+Tekla i Franciszek Smyczek, na pamiątkę śmierci 

2/+Henryk Wajs (Rasz) 
11.3o 1/ 
16.oo 1/+Barbara Kasperczyk, 5 rocznica śmierci 

2/+Józef Blaut, 6 rocznica śmierci 
20.3o 1/ 

Poniedziałek –  24.02.2020r.                                 

7.oo 1/ 
17.oo 1/+Helena i Józef Pawliczek, rodzice z obu stron 

2/+Stanisław Sobik, Franciszek i Teresa Sobik,  
Ryszard i Monika Werber, Jan Oleś 

Wtorek – 25.02.2020r. 

7.oo 1/ 
17.oo 1/+Emil i Emilia Dronszczyk, wnuczka Dagmara, 

Jadwiga Seman 
 2/+Jan Kampczyk,  rodzice z obu stron rodzeństwo, 

Helena Fudala 

Środa – 26.02.2020r.           ŚRODA POPIELCOWA                            

7.oo 1/ 
10.oo 1/ 
15.3o 1/+Daniela  Kuczera, na pamiątkę urodzin (Rasz) 

2/+Rufin Gawlik, Piotr Szymiczek 
17.oo 1/+Jan Warczok, 1 rocznica śmierci 

2/+Helena Matuszczyk, 1 rocznica śmierci 

Czwartek –  27.02.2020r. 

7.oo 1/ 
17.oo 1/+Felicyta Oleś 
 2/ Msza św. w intencji Apostolatu Maryjnego, oraz 

apostołek obchodzących urodziny w lutym: Aniela 
Sobik, Halina Stoszko, Berta Pomykoł, Walenty Ma-
tuszczyk, Maria Dziwoki,  Hildegarda Cyroń. 

Piątek – 28.02.2020r.                                           

7.oo 1/ 
17.oo 1/Msza św.  wspólna:   

+Roman Rduch, żona Małgorzata 

+Celina Szymura (Bog) 
+Ryszard Lachowski 
+Bolesław Kruk, żona Stefania , syn Henryk 
+Tadeusz Tragarz, żona Janina,  syn Wiesław 
+Ema i Florian Klimek, 2 synów, 2 synowe, wnuk, 
Robert i Waleska Dziwoki 
+Henryk Musiolik, Maksymilian Marczyk 
+Hubert Sobik, Franciszek Sobik, żona Anastazja, 
rodzice 
+Wincenty Kula, Elżbieta i Marta Kula, rodzice 
+Ewald Buchalik, 15 rocznica śmierci, syn Marian, 
synowa Stefania, rodzice z obu stron, Ryszard Wer-
ber, żona Monika, Piotr Buchalik, żona Antonina 
+Zofia Culic 20 rocznica śmierci (Bog) 
+Józef Raczkowski,  21 rocznica śmierci (Bog) 
+Zygmunt Torbicki, żona Róża, rodzice z obu stron, 
Helena i Kazimierz Szweda 
+Magdalena Gembalczyk, od sąsiadów 
+Magdalena Gembalczyk, od rodziny Szymura 
+Antoni Kołodziej 
+Bolesław Kluger, 6 rocznica śmierci, Irena Kluger, 
na pamiątkę urodzin,  Anastazja Frelich na pamiątkę 
urodzin 
+Adam i Maria Cyroń, rodzice, Józef Sobik, Małgo-
rzata i Gerard Maciejczyk, Bronisława Tkocz 
+Małgorzata Szyndzielorz, mąż Roman, rodzice 
+Alojzy Sobik, na pamiątkę urodzin (Got) 
+Paweł Wiaterek, żona Paulina, Zofia Sobik, mąż 
Brunon, syn Faustyn, synowa Halina, dusze w czyść-
cu cierpiące 

Sobota – 29.02.2020r.  

7.oo 1/+Józef i Maria Szutka, syn Jerzy, wnukowie: Anna 
i Ignacy, pokrewieństwo: Gruszka i Szutka 

17.oo 1/+Adam Torebko, 4 rocznica śmierci, rodzice z obu 
stron. 

 2/+Andrzej Danec, 15 rocznica śmierci, rodzice: 
Emilia i Maksymilian Tkocz 

Niedziela – 01.03.2020 r.                        I NIEDZIELA 
                                                    WIELKIEGO POSTU 

7.oo 1/ 
8.3o 1/+Alfred Klejnot, 11 rocznica śmierci 
10.oo 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 60 rocznicy urodzin 

Ewy Sablik z podziękowaniem za otrzymane łaski  
z prośbą o dalsze.  TD 

11.3o 1/ 
16.oo 1/+Jan i Mata Dziurok, Jan i  Waleska Gołyszny, 

Regina Kąsek, dziadków z obu stron 
2/+Aniela Korduła 

20.3o 1/ 
 

Przygotowały panie: Teresa Szymczak i Kornelia Mokry 
 

Kronika parafialna 

Chrzty: 
Leon Duraj, Marta Urbańczyk, Leon Gawłowski, Klara 
Hałacz, Stanisław Gąsiorek, Pola Klejnot, Bartosz Suliga, 
Antonina Adamska,  Tomasz Bembenista,  Kacper Dziwoki, 
Alicja Chorążak, Amelia Szymura, Natalia Kędzierski, Sta-
nisław Sopala, Bartłomiej Michalczewski, Kamil  Wiecho-
czek,  Jerzy Wójcik, Antoni Hajnisz. 
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Śluby: 

Tworkowski Bartłomiej  -  Połcik Małgorzata 
Biesek  Ariel   - Kabik  Natalia                   
Pustelnik Paweł  -  Pustelnik  Milena 
Gąsiorek Robert  -  Gąsiorek Sonia   zd. Prus 
Bąk  Ireneusz  -  Bąk Anna zd. Sobik 
Śniegoń  Marcin  -  Zimoń Aleksandra 

Pogrzeby: 

Gembalczyk Magdalena    06.06.1952  –  18.09.2019 
Kasta Jarosław       10.07.1966  –  21.09.2019 
Frochlich Anastazja   10.02.1932  –  25.09.2019 
Pyżalski Krzysztof    29.06.1950  –  07.10.2019 
Ciemała Wiktor    19.09.1950  –  07.10.2019 
Kluger Zygfryd    09.03.1942  –  08.10.2019 
Kolenda Łucja    26.10.1940  –  09.10.2019 
Szojer Bernard    07.12.1952  –  15.10.2019 
Szweda Natalia    23.05.1935  –  15.10.2019 
Zając  Robert    12.04.1952  –  17.10.2019 
Berger Dariusz    06.11.1968  –  27.10.2019 
Rakoczy Łucja    02.04.1923  –  29.10.2019 
Sobik  Krzysztof    13.08.1998  –  30.10.2019 
Harnasz Bernadeta    14.10.1958  –  03.11.2019 
Wieczorek  Henryk    26.12.1941  –  04.11.2019 
Szostak   Jan    20.02.1933  –  02.11.2019 
Mura Eugeniusz    26.03.1951  –  30.10.2019 
Małek  Małgorzata    16.10.1960  –  05.11.2019 
Pławecka Edyta    27.10.1985  –  07.11.2019 
Skiba Róża     03.09.1942  –  07.11.2019 
Torbicka Róża    17.07.1940  –  11.11.2019 
Szip Urszula     27.01.1957  –  12.11.2019 
Wiaterek Andrzej    07.03.1970  –  12.11.2019 
Janiczek Wanda     12.07.1930  –  13.11.2019 
Dudek Grażyna     26.04.1963  –  14.11.2019 
Kluger Edward     19.07.1930  –  20.11.2019 
Papierok Tomasz    07.10.1948  –  19.11.2019 
Buchalik  Helena     17.06.1940  –  24.11.2019 
 

Przygotowały panie: Teresa Szymczak i Kornelia Mokry 

 

PAPIESKIE INTENCJE 

APOSTOLSTWA MODLITWY  

Grudzień 

-) Intencja powszechna: za dzieci. 
Aby każdy kraj podjął, priorytetowo i zdecydowanie, dzia-
łania mające na celu polepszenie przyszłości dzieci, szcze-
gólnie tych cierpiących. 
Styczeń 

-) Intencja ewangelizacyjna: o promocję pokoju na świe-
cie. 
Módlmy się, aby chrześcijanie i ci, którzy należą do innych 
religii oraz ludzie dobrej woli umacniali pokój i sprawiedli-
wość na świecie. 
Luty 

-) Intencja powszechna: o usłyszenie wołania migrantów. 
Módlmy się, aby głos braci migrantów, którzy wpadli  
w ręce przemytników, pozbawionych skrupułów, był usły-
szany oraz wzięty pod uwagę. 

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 lutowym proszę przesyłać  
w wersji elektronicznej  

lub dostarczyć w formie papierowej  
najpóźniej do dnia 14 lutego 2020 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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Spotkanie  
katechetów 

W pierwszych tygodniach nowego 
roku szkolnego katecheci uczący  
religii w szkołach na terenie parafii 
spotkali się z ks. Proboszczem w  
Domu Parafialnym. Spotkanie forma-
cyjne poświęcone było m. in. omówie-
niu bieżących spraw związanych  
z katechizacją naszych dzieci i mło-
dzieży.  

 

Chór „Cor Jesu”  
na rekolekcjach 

Członkowie naszego chóru „COR JESU” w dniach 
od 30.09 – 3.10 br. brali udział w rekolekcjach zor-
ganizowanych w Brennej – Ośrodku Spotkań  
i Formacji Archidiecezji Katowickiej. 
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Spotkanie Rodzin 
Szensztackich 

We wtorek 12 listopada miało 
miejsce kolejne z cyklu comie-
sięcznych spotkań formacyjnych 
Ruchu Rodzin Szensztackich. 

 

 

 

Dni formacyjne  
kapłanów  

W ramach formacji stałej prezbiterów archi-
diecezji katowickiej ma miejsce tzw. formacja 
ascetyczna (spotkania w gronie roczników). 
We wtorek 12 listopada br. ks. proboszcz 
Krzysztof Błotko uczestniczył w takim spo-
tkaniu (roczniki święceń 1985 i 1986), które 
miało miejsce w parafii św. Marii Magdaleny 
w Tychach. Spotkanie nt. „Miłosierdziem 
odpowiedział na nienawiść. Aktualność prze-
słania życia Sługi Bożego ks. Jana Machy” 
prowadził ks. dr Damian Bednarski. 

Wieczorna  
Eucharystia 

Od lutego 2013 r. w naszej parafii 
funkcjonuje niedzielna Msza św. o 
godz. 20.3o. Liczba wiernych para-
fian jak również osób z poza parafii, 
którzy co tydzień w niej uczestniczą 
świadczy o tym, że jak najbardziej 
jest taka potrzeba. 

  

Spotkanie animatorów 
Ruchu Światło - Życie 

Z początkiem nowego roku formacyjnego w 
Domu Parafialnym spotkali się animatorzy Ru-
chu Światło – Życie z poszczególnych parafii 
dekanatu boguszowickiego. 

 
 

 
Wierni zgromadzeni na wieczornej Eucharystii w niedzielę 17 listopada 
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Wyprawa na mecz hokeja 

W poniedziałek 18 listopada około 50 osób udało się 
na najprawdziwszy mecz hokeja do Czech, do miasta 
Frydek-Mistek, do hali Polarka. Zostaliśmy bardzo 
serdecznie przywitani jako grupa z Polski 
i doświadczyliśmy, jak bardzo hokej jest popularny 
u naszych sąsiadów. 

  

Dzień Edukacji Narodowej 
w ZSzP nr 6 

Tradycyjnie 14 października odbyły się w placów-
kach oświatowych na terenie naszej parafii obchody 
Dnia Edukacji Narodowej. Obok zamieszczamy 
zdjęcie z uroczystej akademii, która miała miejsce w 
Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 6 w Bogu-
szowicach.  
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Konkurs „Najpięk-
niejszy różaniec” 

W październiku w Przedszkolu nr 50 w 
Boguszowicach odbył się konkurs 
pt.:„Najpiękniejszy różaniec”. 

— czytaj str. 17  

Sprzątanie cmentarza 
W tym roku w akcję sprzątania naszego 
parafialnego cmentarza przed Uroczy-
stością Wszystkich Świętych zaangażo-
wali się uczniowie klas VIII ze Szkoły 

Podstawowej nr 16 w Boguszowi-
cach, za co serdecznie im dzięku-
jemy.  

Wieści z Przedszkola nr 18 
O najważniejszych wydarzeniach, które miały  
miejsce w ostatnich miesiącach w Przedszkolu  
nr 18 w Boguszowicach  

                                      — czytaj str. 21 

 
 

 
Wystawa pokonkursowa przy wejściu do kościoła 

 

  

 
 

 
Tydzień patriotyczny 

 

 
Dzień Postaci z Bajek 
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Fotoreportaż z SP 20  
w Gotartowicach  

O najważniejszych wydarzeniach, które miały 
miejsce w ostatnich miesiącach w Szkole 
Podstawowej nr 20 w Gotartowicach  

           — czytaj str. 20 

 

Prelekcja w ramach Światowego Dnia Pamięci  
o Ofiarach Wypadków Drogowych 

 

Wystawa z okazji Światowego Dnia Zwierząt 

 

Impreza z okazji Europejskiego Dnia Języków Obcych 

 

Oryginalny Puchar Mistrzostw Świata w siatkówce 

 
Audycja umuzykalniająca w wykonaniu Policyjnej Orkiestry  

z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach 
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Z kącika  
gospodarczego  

O poczynaniach gospodarczych, 
jakie miały miejsce na przestrzeni 
ostatnich trzech miesięcy 

— czytaj str. 7 – 8  

 

Odrestaurowany witraż św. Izydora 

Przez kilka ostatnich miesięcy  
trwały prace konserwacyjne witraża 

św. Izydora 

 

 

Czyszczenie drzewostanu przy kościele 

 

Odmalowanie salki przez ministrantów 

 

W ostatnich tygodniach trwały prace związane z pokryciem nową  
dachówką zabudowań na Starej Farze 
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