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„Nauka bowiem krzyża głupstwem jest dla tych, co idą na zatracenie, mocą Bożą zaś dla nas, 
którzy dostępujemy zbawienia.”                                                                            Św. Paweł (1 Kor 1, 18) 
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W okresie Wielkiego Postu zapra-
szamy w każdy piątek o godz. 
16.oo na nabożeństwo Drogi 
Krzyżowej z Kazaniem Pasyjnym, 
a w niedzielę o godz. 15.3o na 
Gorzkie Żale.    

Tradycyjne słowo ks. Probosz-
cza na zakończenie Starego Ro-
ku oraz statystyka parafialna 
za 2019 r.     
  

– czytaj str. 7-9, 16 
 
   

2 kwietnia swoje urodziny  będzie 
obchodził ks. Karol Płonka, a 27 
kwietnia – ks.  Andrzej Rudolf. 
Msza św. urodzinowa w intencji 
ks. Karola zostanie odprawiona w 
czwartek 2 kwietnia o godz. 17.0o, 
a w intencji ks. Andrzeja – w po-
niedziałek 27 kwietnia o godz. 
17.oo.  
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Mikołaj 
2019 

W piątek 6 grudnia 
św. Mikołaj – biskup 
Miry był obecny na 
porannych roratach 
oraz tradycyjnie od-
wiedził w naszej para-
fii rodziny, od których 
otrzymał zaproszenie.  

 

 
Roraty 2019  

Cieszymy się z wysokiej frekwencji najmłod-
szych na ubiegłorocznych roratach. Niewątpli-
wie była ona zasługą pomysłowości i zaanga-
żowania naszych ministrantów oraz ks. Karola. 
Poniżej krótka fotorelacja z ubiegłorocznych 
rorat. 

 

 
 
 
 
 

 
i tradycyjnie przywiózł ze sobą słodkości. 

 

W tym roku św. Mikołaj przybył do kościoła na rusztowaniu � 
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Fotorelacja z ubiegłorocznych rorat 
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Ważną postacią podczas ubiegło-
rocznych rorat był kard. Stefan Wy-
szyński. Wielki Prymas pomógł nam 
zachować wiarę i odzyskać upra-
gnioną wolność w najtrudniejszym 
okresie współczesnych dziejów. Dla-

tego przed beatyfikacją Sługi Boże-
go Stefana kard. Wyszyńskiego, 
która będzie miała miejsce 7 czerw-
ca 2020r., uczestnikom adwento-
wych spotkań roratnich przybliżono 
jego osobę i życie. 

 
 
 

Wspomnienie  
św. Barbary 

 

Tradycyjnie 4 grud-
nia w liturgiczne 
wspomnienie św. 
Barbary, podczas 
uroczystej Mszy 
św. o godz. 9.00 
modliliśmy się w 
intencji wszystkich 
górników i ich ro-
dzin. 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
Fotorelacja z ubiegłorocznych rorat 
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Święto patronalne 
Dzieci Maryi 

  
W niedzielę 8 grudnia przypadała w 
ubiegłym roku Uroczystość Niepoka-
lanego Poczęcia NMP. Z tej okazji 
nasza wspólnota Dzieci Maryi ob-
chodziła swoje święto patronalne. 
Dzieci w czasie Eucharystii otrzymały 
cudowne medaliki, zaś po jej zakoń-
czeniu spotkały się wraz z rodzinami 
przy stole w Domu Parafialnym. 

 
Spotkanie rodzin Dzieci Maryi w Domu Parafialnym 

 
Wspólnota Dzieci Maryi A.D. 2019 z opiekunem ks. Karolem i ks. Proboszczem 
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Wigilia na Starej 
Farze 

Tradycyjnie, jak co roku Zespół 
Charytatywny przygotował wigilię 
dla osób, które przez cały rok ko-
rzystają z gorących posiłków w 
naszej parafialnej ochronce. 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

Harcerze  
na Eucharystii  

Tradycyjnie w przeddzień wigilii, w nie-
dzielę 22 grudnia boguszowiccy harce-
rze ze Stowarzyszenia „Ślady” uczestni-
czyli w Eucharystii.  

 
 

 
Po Pasterce harcerze zaprosili wszystkich  

na kubek gorącej herbaty i wspólne kolędowanie 

 
W ramach czuwania poetycko-pastorałkowego przed  

ubiegłoroczną Pasterką wystąpił Chór Appassionato 

 
Ubiegłoroczna stajenka 
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Od okresu Bożego Narodzenia do chwili 
ukazania się naszego „Serca Ewangelii’ minę-
ło tym razem sporo czasu. Dziękujemy 
wszystkim, którzy przyczynili się, aby te pięk-
ne dni były dobrze przeżyte zarówno w naszej 
świątecznej liturgii, jak i w zwyczajach doty-
czących tradycji grudniowych i Nowego Roku.  

Bogu dziękujemy za czas minionych ferii zimo-
wych, aczkolwiek z niewielkim akcentem na słowie 
„zimowe”. Ani się dobrze nie obejrzeć,  a tu już 
mamy Środę Popielcową i marzec z Wielkim Pos-
tem.   

Tradycyjnie w tym miejscu wyrażamy wdzięcz-
ność poszczególnym osobom i grupom zaangażowa-
nym w życie naszej parafii. Bóg zapłać wszystkim 
liderom naszych grup parafialnych, do których należą: 
Ministranci, Dzieci Maryi, Oaza młodzieżowa,  
Oaza Domowego Kościoła, Ekipy „Notre-Dames”, 
Ruch Rodzin Szensztackich, Świecka Rodzina 
Franciszkańska, Wspólnota Żywego Różańca,  
Arcybractwo Straży Honorowej NSPJ, Apostolat 
Maryjny, Grupa Pielgrzym, Zespół Charytatywny, 
Grupa AA, a także osoby od dekoracji czy też nasza 
Duszpasterska Rada Parafialna. Dziękujemy oso-
bom zaangażowanym w przygotowanie młodzieży do 
przyjęcia sakramentu bierzmowania i małżeństwa. 
Dziękujemy naszemu Chórowi „Cor Jesu”, na czele 
z panem Stanisławem, i wszystkim śpiewającym ra-
zem z panią Mirelą w chórach kameralnych. Bóg 
zapłać świeckim szafarzom nadzwyczajnym. Spo-
dziewamy się, że w najbliższym czasie grono szafarzy 
powiększy się o kolejnych dwóch panów. Pamiętamy 
o Zespole Charytatywnym, na czele z panią Korne-
lią Mokry. Dziękujemy wszystkim, którzy byli zaan-
gażowani w nasze Kolonie Charytatywne i wyjazd 
ministrancki do Białki Tatrzańskiej. Tradycyjnie 
dziękujemy Firmie „Dronszczyk–Król” i „Potrawa” 
za wspieranie naszej kuchni charytatywnej oraz 
wszystkim, którzy wspomagają te dzieła. Dziękuję 
również państwu Mura z Gotartowic oraz rodzinie 
Góreckich za wsparcie pieniężne naszych inicjatyw 
parafialnych i dzieł charytatywnych. Panu Kalkow-
skiemu za troskę o nasze zegary i oświetlenie ledo-
we na wieży kościelnej. Bóg zapłać Redaktorowi Na-
czelnemu „Serca Ewangelii”, panu dyrektorowi Lu-
cjanowi Rugorowi, i wszystkim piszącym do naszej 
gazetki parafialnej. Dziękujemy organizatorom wszel-
kich imprez na terenie parafii, jak chociażby Dzień 

Dziecka czy Korowód i Festyn Dożynkowy, gry 
i konkursy organizowane przez naszych harcerzy. 
Panu inżynierowi Józefowi Joszko za prowadzenie 
naszych ksiąg obiektów parafialnych i - wspierają-
cemu do dnia dzisiejszego moją osobę - panu inspek-
torowi Franciszkowi Rubinowi. Stale obecnemu  
i aktywnemu gospodarczo w naszej parafii panu 
Hubertowi Figasowi oraz jego kolegom i współpra-
cownikom, do których należą: Kazimierz Kuczera, 
Damian Zając, Michał Gąsior oraz pan Tomasz 
Buchalik - transportujący na bardzo korzystnych 
warunkach węgiel do naszego kościoła i Domu Pa-
rafialnego. Palaczom – Piotrowi Zającowi, któremu 
życzymy zdrowia i Piotrowi Gorusowi, który trosz-
czy się obecnie o nasze kotłownie. 

Serdeczne dziękujemy naszym malarzom – panu 
Adamowi Śmiatkowi i Arkadiuszowi Maciączyko-
wi. Również za instalowanie plakatów ewangeliza-
cyjnych. Panu Torbickiemu za stałą opiekę nad 
instalacją elektryczną i wymianę żarówek w koście-
le i w Domu Parafialnym. Za czasową opiekę nad 
naszymi piecami. Dziękujemy wszystkim, którzy peł-
nią swoje obowiązki na naszym cmentarzu oraz oso-
bom i firmom remontowym, naprawczym i usługo-
wym, które pracowały w tym roku na naszych obiek-
tach parafialnych. Należą do nich panowie: Janusz 
Gawęda (auta i koparki), Damian Korduła (dach-
dekarzy), Krzysztof Koziołek (brukowanie), Da-
riusz Rozkosz (automatyka piecowa i CO), Woj-
ciech Ochociński (Mistrz kominiarski), Janusz Ku-
fieta (chłodnie w domu pogrzebowym), Firma Gart-
fen z Osin (drzwi i zamki). 

Wyrażając słowo podziękowania trzeba wy-
mienić tych, którzy na co dzień współpracują 
z proboszczem. Należą do nich: nasi panowie kościel-
ni, osoby grające na organach oraz panie w kancelarii 
parafialnej. Jakże ważne są również funkcje pań 
utrzymujących czystość w naszej świątyni, pomiesz-
czeniach Domu Parafialnego na probostwie i wokół 
naszych obiektów parafialnych, czym zajmują się pań-
stwo Kuczerowie, oraz dbającej o kwiaty pani Ber-
nadecie od dekoracji. Dziękujemy naszym paniom 
gospodyniom – pani Bogusi i pani Jance. Obecnie 
Pani Teresie. Dziękujemy tym, którzy dbają o nasz 
Dom Pogrzebowy poprzez udostępnianie go wiernym, 
organizowanie modlitwy i utrzymywanie czystości. 
Wszystko to dokonuje się pod kontrolą i szczególnym 
zaangażowaniem pana Huberta. Do końca roku 

Podsumowanie 2019 Roku – 

SŁOWO  PROBOSZCZA – Nie tylko o sprawach 

                                                                  gospodarczych 
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2019 w naszej kaplicy odnotowano 1357 zmarłych. 
Kaplica funkcjonuje już ponad 11 lat.  

Dziękujemy przedstawicielom samorządów 
dzielnicowych za życzliwą postawę wobec parafii,  
a także paniom katechetkom, nauczycielom i dyrek-
torom placówek oświatowych za dobrą współpracę. 

Serdecznie dziękujemy naszym kapłanom –  
ks. Andrzejowi Rudolfowi oraz ks. Karolowi Płonce, 
który w sposób wyjątkowo aktywny działa w naszej 
wspólnocie parafialnej, nie szczędząc sił i zdrowia 
w podejmowaniu ciągle nowych inicjatyw.  

W czerwcu ubiegłego roku, rozeznając aktualną 
sytuację w naszej parafii, wybrałem się na poszukiwa-
nie księdza, który by nas wspomógł w posłudze dusz-
pasterskiej. Za radą księdza Stanisława Gańczorza 
dotarłem do Mikołowa, gdzie przedstawiłem moją 
propozycję ówczesnemu proboszczowi i budowni-
czemu kościoła św. Antoniego z Padwy, księdzu 
Stanisławowi Szeji. Dziękujemy za Jego permanentną 
obecność w naszej parafii, za pokorne dostosowanie 
się do naszych warunków i ustaleń. Wdzięczni za 
gorliwą postawę służby życzymy księdzu Stanisła-
wowi wiele zdrowia i radości w czasie tak zwanej 
„emerytury kapłańskiej”. 

Po wyrażeniu wdzięczności Bogu i ludziom do-
konujemy tradycyjnego podsumowania naszych 
poczynań gospodarczych na przestrzeni roku 2019. 
Należą do nich: 

1. Naprawa i regulacja głównych drzwi wejściowych 
do kancelarii. 

2. Naprawa głównych drzwi na probostwo. 
3. Wymiana trzech szyb w drzwiach wahadłowych 

bocznej nawy kościoła. 
4. Wymiana bojlera w kotłowni kościoła.  
5. Wymiana klimatyzatora w Domu Pogrzebowym. 
6. Pomalowanie dolnej salki Domu Parafialnego 

i prowadzącego do niej korytarza. 
7. Usunięcie 3 złamanych drzew i czyszczenie 

uszkodzonego drzewostanu po marcowych wichu-
rach. 

8. Zbiórka rekordowej ilości elektrośmieci na cele 
misyjne.  

9. Zabezpieczenie skarbon kościelnych przez zmia-
nę sposobu ich umocowania. 

10. Remont traktorka parafialnego i innych urzą-
dzeń koniecznych do prac na terenie kościelnym. 

11. Zakup pierwszej partii ekogroszku na rzecz re-
zerwy opałowej kościoła, Domu parafialnego oraz 
Starej Fary i Starego Domu Parafialnego na sezon 
grzewczy 2019/2020. 

12. Wymiana rury kanalizacyjnej dotyczącej jednej 
z ubikacji Starego Domu Parafialnego. 

13. Uzupełnienie drzewostanu (ok. 200 drzew!) na 
terenie kościelnym. 

14. Naprawa nierówności na terenie parkingu za 
kościołem. 

15. Rozpoczęcie czyszczenia i malowania konstrukcji 
metalowej sceny Ogrodu Farskiego. 

16. Pokrycie nową dachówką pierwszej części dachu 
Starego Domu Parafialnego. 

17. Posadzenie kolejnej partii kwiatów wokół ko-
ścioła. 

18. Mycie metalowej konstrukcji sceny ogrodowej 
i jej dachu. Szlifowanie i czyszczenie konstrukcji 
sceny ogrodowej oraz przygotowanie całości 
obiektu do malowania. 

19. Szalowanie, zbrojenie i położenie nowej po-
wierzchni betonowej na scenie Ogrodu Farskiego. 
Położenie natrysku i wykonanie gładzi na scenie 
ogrodowej. Sąsiadom Ogrodu Farskiego, panu Ma-
tuszczykowi i panu Ostrzołkowi, dziękujemy za 
bezinteresowne udostępnienie dostępu do wody 
niezbędnej w czasie prac betoniarskich i do pole-
wania betonu. 

20. Odmalowanie linii na parkingu przy kościele 
i Domu Parafialnym. 

21. Sezonowy przegląd i czyszczenie kominów na 
wszystkich obiektach parafialnych. 

22. Zabudowanie blachy okapowej na dachu sceny 
ogrodowej. 

23. Pokrycie papą termalną dachów na 3 domkach 
Ogrodu Farskiego. 

24. Naprawa hydroforu w budynku Domu Parafialne-
go. 

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

26. Wymiana prysznica w pokoju gościnnym. 
27. Naprawa drzwi w Domu Pogrzebowym. 
28. Naprawa i wymiana elementów w toalecie ko-

ścielnej. 
29. Wykorzystanie zwyżki do usunięcia połamanych 

konarów zagrażających zniszczeniu naszych po-
mników na cmentarzu parafialnym. 

30. Oczyszczenie drzewostanu przy Starej Farze i na 
terenie parkingu przy kościele. Zredukowanie ga-
łęzi utrudniających mijanie się samochodów przy 
wjeździe na parking kościelny. 

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

32. Oczyszczenie drzewostanu na placu przed ko-
ściołem. Usunięcie chorych i suchych świerków 
zagrażających naszemu bezpieczeństwu. 

33. Pomalowanie pomieszczeń wejściowych na Starej 
Farze. 

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

35. Transport kolejnej partii dachówek na poczet 
remontu Starego Domu Parafialnego. 
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36. Uzupełnienie płytek PCV w pomieszczeniach 
kuchni charytatywnej na Starej Farze. 

37. Wymiana filtrów w systemie grzewczym kotłow-
ni parafialnej na terenie kościoła. 

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

39. Kolejny etap prac remontowych na dachu Starego 
Domu Parafialnego. Docieplenie, wymiana łat 
dachowych, położenie folii i montaż nowej da-
chówki. 

40. Naprawa drzwi wyjściowych na Starej Farze. 

41. Naprawa i usunięcie usterek w niektórych oknach 
Domu Parafialnego w pomieszczeniach probo-
stwa.  

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

43. Czyszczenie terenu i likwidacja starych dachówek 
przy Starym Domu Parafialnym. 

44. Prowadzenie i kontynuacja parafialnych Ksiąg 
Obiektów Budowlanych zgodnie z zasadami 
ustalonymi z diecezjalnym inspektorem do 
spraw budowlanych. Panu inżynierowi Józefowi 
Joszko dziękujemy za podjęty trud i zaangażo-
wanie w tej sprawie. 

45. Przygotowanie naszych kotłowni i uruchomie-
nie ogrzewania Kościoła i Domu Parafialnego 
(październik 2019). 

46. Pomalowanie salki Oazowej. 
47. Wymiana tapety w ubikacji przy zakrystii. 
48. Wymiana czujników temperatury. 
49. Wykończenie poddasza Starego Domu Parafial-

nego od strony Ogrodu Farskiego. 

To tyle tytułem podsumowania ubiegłego roku, 
ale jednocześnie wraz z rozpoczęciem kolejnego 2020 
kontynuowane są dalsze prace związane z troską 
o nasze obiekty parafialne. W tych pierwszych zimo-
wych miesiącach mamy już za sobą między innymi: 

1. Wymianę sterownika ogrzewania kościelnego. 
2. Wymianę zamka w ubikacji Domu Parafialnego. 
3. Wyczyszczenie filtrów na układzie doprowadza-

jącym ciepłe powietrze do kościoła. 
4. Zakupienie kolejnej partii (13 ton) ekogroszku.  

5. Zakupienie pierwszej partii łat i sztachet  
(56 i 320) oraz dwukrotne pomalowanie ich drew-
nochronem. 

6. Wyczyszczenie garażu i położenie płyt betono-
wych. 

7. Regulację małej chłodni Domu Pogrzebowego. 
8. Remont instalacji elektrycznej w kolejnych po-

mieszczeniach na Starej Farze. 
9. Remont i malowanie kolejnych, górnych po-

mieszczeń Starej Fary. 
10. Czyszczenie drzewostanu i uciążliwych krze-

wów. Złożenie na wysypisku ponad 3 ton odpa-
dów. (Dziękujemy Panu Januszowi Gawędzie  
i firmie Hydrostal za transport). 

Kończymy w tym roku remont dachu na Sta-
rym Domu Parafialnym. Pomimo zimy trwa już na-
prawa naszych płotów. Aktualnie przy Starej Farze. 
W ostatnich dniach wskutek silnych wiatrów ujawniło 
się zniszczenie i odpadnięcie kawałków blachy z naj-
wyższych punktów naszej wieży. Chyba czeka nas 
poważny problem. Ale wszystko jest do zrobienia. 

Niech Pan Bóg błogosławi wszystkim wspoma-
gającym nasze dzieła duszpasterskie i gospodarcze. 
Dużo błogosławieństwa Bożego na czas Wielkiego 
Postu.  

„Nie zamykajmy serc, zbawienia nadszedł 
czas. Gdy Chrystus puka w drzwi…” Żyjemy na-
dzieją, że nie ostatni raz.   

Z serca pozdrawia, zawsze wdzięczny  
proboszcz, ks. Krzysztof Błotko 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Czyszczenie drzewostanu i uciążliwych krzewów  

na Starej Farze 

„Prawdziwy czciciel męki Pańskiej tak będzie patrzył oczyma serca na ukrzyżowanego Jezusa, 
aby w Jego ciele rozpoznawać własne ciało. Niech zadrży w obliczu męki swojego Zbawiciela wszyst-
ko, co istnieje na ziemi. Niech rozpadną się skały niewiernych serc i niech powstaną ci, którzy byli 
obciążeni grobowym kamieniem śmiertelności, usunąwszy ciężką zaporę grzechów. Niech się ukażą  
w świętym mieście, to znaczy w Kościele Bożym, znaki przyszłego zmartwychwstania, aby to, co kiedyś 
ma się stać z ciałami, dokonało się już teraz w sercach.” 

św. Leon Wielki  



serce ewangelii 10 

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

CNOTY HEROICZNE:  
CIERPLIWOŚĆ I UMARTWIENIE – część I 

Umiłowanie ubóstwa i ubogich miało źródło w samym 
charakterze księdza Vianney'a, gdyż już z natury swej był 
dobrym. Ale posiadał on inną cnotę, której, jak się zdaje, 
bynajmniej na świat z sobą nie przyniósł. Tą cnotą była 
cierpliwość. Gdyby nie nabył jej kosztem długich i bohater-
skich wysiłków, byłby szorstkim i gwałtownym. Wreszcie 
doszedł do tego, iż z powodu słodyczy charakteru uważano 
go za człowieka wolnego od namiętności i niezdolnego do 
unoszenia się gniewem. Jednak osoby, które bliżej i często  
z nim się stykały, spostrzec mogły dość rychło, iż miał wy-
obraźnię żywą i charakter popędliwy. 

Mówił na ambonie: Moje dzieci, żalicie się, iż nie 
umiecie zachować cierpliwości. Ach, mój Boże, wszakże 
każdy ma pewną dozę żywości! Pytał go ksiądz Raymond: 
Jak Ksiądz Proboszcz może zachować spokój przy tak wiel-
kiej żywości charakteru? Na to odpowiadał: Mój drogi, 
cnota wymaga odwagi, ciągłego zadawania sobie gwałtu,  
a przede wszystkim pomocy z nieba.  

Musiał, w rzeczy samej, długo nad tym pracować i 
wiele przecierpieć, zanim zdobył tę cierpliwość, którą w nim 
podziwiano - mówi hrabia des Garets - jest to cnota, która 
mię w nim najbardziej zdumiewała. Sądzę, że dalej już po-
sunąć jej nie można... Widziałem go zawsze jednakowo rów-
nym, uprzejmym, bez względu na sposób postępowania z 
nim innych. 

A jednak nieraz musiał ks. Vianney zadawać sobie 
nadzwyczajny gwałt. W niektórych okolicznościach, gdy 
niekiedy jakie osoby wyjątkowo go drażniły, lub gdy roz-
mowa z kimś była dlań nieznośna, miął nerwowo chustkę, 
którą zwykł był trzymać w ręku, i widziałem - świadczy Brat 
Atanazy - do jakiego stopnia przymuszał się, by opanować 
zniecierpliwienie. 

Wszystko odczuwał żywo; budziły się w nim mimowol-
ne antypatie, które wszakże umiał zwyciężać miłością bliź-
niego. Częstokroć widziałyśmy - opowiada Marta Miard -  
iż wobec niektórych osób musiał się gwałtownie hamować, 
lecz nigdy nic o tym nie wspomniał. W stanie ledwie po-
wściągniętego wewnętrznego wzburzenia widziano go przez 
kilka sekund w dniu, kiedy zamianowany został kanoni-
kiem. Było to w chwili, gdy Brat Hieronim poprosił go, by 
zasiadł w stalli przybrany w kanonicką pelerynę. 

Cierpliwości swej dawał Proboszcz z Ars zdumiewają-
ce dowody. Pewnego dnia - opowiada nauczyciel Jan Perti-
nand - przyłapaliśmy, bez wiedzy księdza Vianney'a, jedno  
z dzieci z naszej parafii na kradzieży stypendiów mszalnych. 
Udałem się z burmistrzem do jego rodziców, by ich o tym 
powiadomić. Matka małego złodzieja, sądząc, że winnego 

oskarżył ksiądz Proboszcz, przyszła nazajutrz do zakrystii  
i poczęła czynić mu niezmiernie gorzkie wyrzuty. Stałem 
wówczas przy drzwiach kościelnych i słyszałem ten potok 
obelg. Macie zupełną słuszność. Módlcie się o moje nawró-
cenie – rzekł za całą odpowiedź dobry pasterz. 

Opowiadano mi - świadczy Katarzyna Lassagne  
w swym Petit memoire - iż wkrótce po przybyciu ks. Vian-
ney'a do parafii przystąpił do niego pewien człowiek z Ars  
i obrzucił go zniewagami. Proboszcz wysłuchał tego nie 
rzekłszy słowa; potem uprzejmie odprowadził brutala do 
drzwi i uściskał go przed rozstaniem... Ta ofiara tyle go 
kosztowała, iż z trudem powrócił na górę do swego pokoju  
i zmuszony był położyć się. W jednej chwili dostał na ciele 
wysypki. Zauważono kilkakrotnie, że gdy ktoś do niego mó-
wił surowo, święty kaptan wprawdzie zachowywał spokój, 
lecz niebawem doznawał drżenia na całym ciele. 

Pewnego razu - opowiada Joanna Maria Chanay - za-
szło coś w domu Opatrzności, z czego był wielce niezadowo-
lony. Gdyby nie to, że chcę się nawrócić - rzekł do nas - 
pogniewałbym się na dobre. Ale mówiąc te słowa zachował 
zupełny spokój. 

Słyszałem taką wieść - zeznaje Andrzej Treve - lecz 
ani miejsca, ani czasu, kiedy to się stało, określić nie mogę - 
iż razu pewnego otrzymał ks. Vianney policzek. W odpowie-
dzi na tę zniewagę rzekł: Przyjacielu, drugi mój policzek 
pierwszemu zazdrości! 

Ta zadziwiająca cierpliwość świętego zwracała na sie-
bie uwagę tłumów; bo wśród tłumów najczęściej nadarzała 
mu się sposobność do ustawicznego przezwyciężania się. 
Tym, którzy się doń chcieli zbliżyć, pilno było do rozmowy 
z nim, a kto już rozmawiał, pragnął jeszcze dłużej pomówić. 
Stąd to, jak powiedział kanonik Gardette, owe jakby prze-
ciwne prądy, co nim szarpały na wszystkie strony. Lecz 
dziwna rzecz: ściśnięty w tłumie, duszony niemal, okazywał 
się zawsze aniołem miłości i łagodności. Na twarzy jego 
znać było fizyczne przemęczenie, lecz wzruszeń ułomnej 
natury nie widziano nigdy. A przecież mając temperament 
tak żywy, a jednocześnie bardzo wrażliwy, niezawodnie 
silnie odczuwał każdą opozycję. Czas jego liczył się na 
minuty, a oto zatrzymuje go jakaś gadulska... Wszystkim 
jednak okazywał miłość tak pełną cierpliwości i słodyczy, 
że każdy odchodził zadowolony. 

Zdarzało się niejednokrotnie, że gdy pięćdziesiąt  
i więcej osób otaczało jego konfesjonał, wywoływano go do 
zakrystii. Szedł tam, wysłuchiwał wszystko, co mu opowia-
dano, nie okazując najmniejszej oznaki zniecierpliwienia, 
choć często nudzono go dla jakiejś błahostki. Widziano go, 
jak w chwili, gdy miał największą liczbę czekających nań 
penitentów, wychodził po trzykroć z konfesjonału, by udzie-
lić pojedynczo Komunii św. trzem osobom, które mogłyby 
były przystąpić razem z innymi; a czynił to bez szemrania, 
nawet bez cienia niechęci. Jednemu ze świadków tej sceny 
nadużywanie dobroci świętego wydało się tak oburzające, że 
z gniewem wyszedłszy z kościoła powtarzał każdemu, kto go 
chciał słuchać: Ja się irytuję za księdza Proboszcza, który 

Proboszcz  z  Ars (59) 
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się wcale nie gniewa. Widząc go tak zawsze spokojnym – 
opowiada ksiądz Toccanier - rzekłem doń: Ałeż nawet anio-
łowie gniewaliby się, gdyby byli na miejscu Księdza Pro-
boszcza!... Ja będę zmuszony w tym go wyręczyć. 

Pewnego dnia w roku 1854, gdy ks. Vianney wracał 
po nauce katechizmu z kościoła na plebanię, napastowano 
go już nie tylko natrętnie, ale wprost brutalnie: - jedni pró-
bowali uciąć kawałek jego komży, ktoś wyrwał mu parę 
włosów - itd. Niektóre osoby, oburzone rzekły: Ksiądz Pro-
boszcz powinien przepędzić tych wszystkich ludzi!... Ach, 
mój Boże - odrzekł Święty - trzydzieści lat jestem w Ars i 
jeszcze nigdy się nie gniewałem; za stary już jestem, by teraz 
to czynić!... 

Wielu kapłanów nie mogło wyjść z podziwu na widok 
tej heroicznej cierpliwości. Ksiądz Gerin, proboszcz kościo-
ła katedralnego w Grenobli, którego ksiądz Vianney nazy-
wał swym kuzynem, godzinami całymi przypatrywał mu się, 
jak niezmienną zachowywał słodycz i cierpliwość wobec 
ciągle tłumnie otaczającego go ludu. 

Przyglądałem się bardzo blisko słudze Bożemu, by go 
przychwycić na jakimś okazaniu niecierpliwości - opowiada 
kanonik Tailhades - lecz nigdy mi się to nie udało... Wśród 
największego natręctwa widziałem go zawsze łagodnym  
i uśmiechniętym. Gdym mu z tego powodu uczynił uwagę, 
odpowiedział: Cóżbym zyskał na tym, gdybym się unosił? 
Dobrze czyni kaptan, gdy każdego ranka składa się Bogu  
w dobrowolnej ofierze. Najtrudniejszą próbą cnoty cierpli-
wości jest zachowanie równowagi ducha, nie tylko wśród 
tłumów, lecz także wobec pewnych osób niesympatycznych, 
z którymi trzeba się spotykać codziennie. Tu jest kamień 
probierczy cierpliwości, tu jej najpiękniejsze zwycięstwo. 

Otóż Święty nasz Proboszcz, przez lat osiem, od roku 
1845 do 1853, wiele cierpieć musiał z powodu zachowania 
się jego towarzysza, ks. Raymond'a, którego prostoduszna, 
ale spostrzegawcza Katarzyna Lassagne uważała wprost za 
dopust Boży dla Proboszcza z Ars. Zamianowany pomocni-
kiem księdza Vianney'a uważał się raczej za jego opiekuna, 
chociaż był o lat dwadzieścia młodszy od Proboszcza z Ars, 
i ten niegdyś płacił za jego utrzymanie w seminarium. Był 
wprawdzie ks. Raymond gorliwym i obowiązkowym kapła-
nem, ale, niestety, posiadał mało taktu. Zauważano to od 
razu, skoro tylko przybył do księdza Vianney'a - jako wika-
riusz zainstalował się w pokoju proboszcza, podczas gdy 
Święty nasz zgodził się zająć mieszkanie na parterze, ciem-
ne i bardzo wilgotne. Kiedy jednak parafianie oświadczyli, 
iż narobią hałasu, jeśliby kto ich zacnego proboszcza chciał 
krępować w jego przyzwyczajeniach, ks. Vianney powrócił 
do swego pokoju, a ksiądz Raymond zamieszkał poza ple-
banią, we wsi. 

Nowo przybyły wikariusz, o którego sam ksiądz Vian-
ney prosił, począł marzyć, by usunąwszy świętego, wziąć na 
siebie kierownictwo pielgrzymek i zostać proboszczem  
w Ars. 

Nie zastanowił się nad tym, iż z chwilą wyjazdu Świę-
tego Ars byłoby zapomniane, jak przed rokiem 1818. 
Szorstki, uparcie obstający przy swoim zdaniu, ks. Ray-

mond obchodził się ostro ze swoim proboszczem, bez naj-
mniejszego względu na jego wiek i świątobliwość, zapomi-
nając, że był on przecież jego dobroczyńcą i hierarchicznym 
zwierzchnikiem. Na korzyść księdza Raymond'a to tylko 
powiedzieć można, iż, będąc mało delikatnym, nie zdawał 
sobie sprawy z tego, ile mógł postępowaniem swoim wyrzą-
dzać innym przykrości. Niejednokrotnie pozwalał sobie 
oskarżać sługę Bożego i czynić mu wymówki, że ze wszyst-
kim przed nim się nie zwierzał, albo, że nie tak kierował 
pielgrzymkami, jak on uważał za stosowne. Posunął się tak 
daleko, iż nawet na ambonie publicznie mu oponował. 

Łatwo zrozumieć, iż taki sposób postępowania był 
niezmiernie przykry dla subtelnej i wrażliwej natury księdza 
Vianney'a. W pierwszych dniach - pisze Katarzyna Lassagne  
- uważając na młody wiek swego pomocnika, próbował 
cokolwiek silniej mu się przeciwstawiać; spostrzegłszy jed-
nak, iż to bardziej jeszcze go drażniło, zdecydował się już go 
uprzedzać, radzić się niejednokrotnie, słowem, spełniać 
wedle możności jego wolę. Co więcej - istny to cud łaski  
i cnoty zarazem - Proboszcz z Ars szczerze pokochał swego 
pomocnika! Jednego tylko żałuję - mówił w późniejszym 
czasie sam ksiądz Raymond - tego mianowicie, żem nie dość 
korzystał z jego przykładu; liczę wszakże na serdeczną  
i ojcowską miłość, jaką mi okazywał. 

Ksiądz Vianney nie pozwalał, by napadano słownie na 
jego pomocnika i przy każdej sposobności brał go w obronę. 
Parafianie, widząc intrygi księdza Raymond'a, stawali po 
stronie swego proboszcza. Ten zaś, przeciwnie, zawsze do-
brze odzywał się o swym wikarym, dodając przy tym: jeśli 
kto wyrządzi przykrość księdzu Raymond'owi - obaj stąd 
wyjedziemy. Księdzu Dubouis, proboszczowi z Fareins, 
przysłanemu przez samego biskupa Devie dla zbadania akcji 
księdza Raymond'a, Proboszcz odpowiedział: Proszę mi go 
zostawić; on mi przynajmniej prawdę w oczy mówił. Jakże 
mu wdzięczny jestem - zwierzał się jeszcze przed zaufane- 
mi osobami - gdyby nie to, z trudnością poznałbym, czy choć 
trochę kocham Boga. W późniejszym czasie czynił wyrzuty 
dobremu i zgodnemu ks. Camelet, przełożonemu misjona-
rzy: żadnych uwag ksiądz mi nie czyni, ani gani mię... Nie 
tak dobrze się czuję, jak dawniej. Pisząc 24 października 
1848 roku do biskupa Devie, z prośbą o poświęcenie kaplicy 
w domu Opatrzności, skorzystał z okazji, by wziąć w obronę 
swego pomocnika:  

O księdzu Raymondzie nic szczególniejszego Waszej 
Biskupiej Mości nie donoszę, jedynie to, iż zasługuje on na 
uprzywilejowane miejsce w jego sercu, w zamian za wszyst-
kie dowody dobroci, jakie mi okazuje. Proszę nigdy nie 
wierzyć złym językom, co tylko żują i przeżuwają złośliwość. 

 
(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) 

 
 

 

 

 „Oprzyjcie wasze nadzieje na miłosierdziu Boga i na zasługach naszego ukochanego Odkupicie-
la, mówcie często patrząc na Krzyż: Tam pokładam wszystkie moje nadzieje!” 

św. Paweł od Krzyża  
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Kontynuujemy opowieść 
o proboszczach boguszo-
wickich od zarania dziejów. 
Ojcu Robertusowi przypadło 
duszpasterzować w Bogu-
szowicach, jako drugiemu 
administratorowi za czasów 
pruskich. Nadal spełniał swo-
je obowiązki duszpasterskie 
w nowym kościele jak jego 
poprzednicy, ale ślubu mógł 
udzielić tylko pod warunkiem 
przedłożenia przez pana 
młodego kartki z zezwole-
niem od pana na Rybniku. 

Jako nowość administrator 
wprowadził błogosławieństwo dla 
matek po urodzeniu dziecka, tzw. 
wywód. Przez okres dwóch tygodni 
była chroniona, wolna od współżycia 
małżeńskiego. W dwa tygodnie po 
chrzcie swojego dziecka przychodziła 
do kościoła na wywód, na oczyszcze-
nie i błogosławieństwo na dalsze 
życie. 

Nauczycielem w szkole para-
fialnej w Boguszowicach, a zarazem 
organistą i dzwonnikiem był w latach 
1747-1749 Antoni Gladysz. Uczył 
chłopców nadal ministrantury, ale też 
czytania, pisania i podstawowych 
rachunków. Prawo zatrudnienia nau-
czyciela do szkoły parafialnej należa-
ło tylko do proboszcza. Za dzwonie-
nie przeciw burzy nauczyciel, zwany 
szkolorzem, od każdego gospodarza 
dostawał jeden chleb burzowy. Od 
chrztu i wywodu otrzymywał 3 kraj-
cary, od ślubu 6 krajcarów i jedną 
trzecią od każdego pogrzebu.  

W Boguszowicach w 1748 go-
spodarowało 14 siedloków, 9 zagrod-
ników i jeden chałupnik, co w sumie 
dało 24 gospodarzy z około 186 
mieszkańcami. Wszyscy byli katoli-
kami i posługiwali się językiem pol-
skim w wymowie gwarowej. Ich 
głównym zajęciem była uprawa roli  
i hodowla bydła. W ramach pańszczy-
zny pracowali na boguszowickim 
folwarku, a także na polach rybnic-
kich. 
     W ich mieszkaniach w tamtych 
czasach wiele się zmieniło. Przypusz-
czać należy, że boguszowiczanie 
posłuchali nakazu pana na Rybniku 
odnośnie stosowania kominów, choć 

na razie drewnianych. Izba z komi-
nem zmieniła się do niepoznania. 
Ściany dotąd okopcone, po umyciu 
można było wybielić wapnem bez 
obawy, że wkrótce będą znowu okop-
cone. Na takich ścianach można było 
zawiesić obrazy święte nabyte na 
targu i to zaszklone. Do okien też 
zaczęto wstawiać szyby, a do nowych 
budynków wstawiano też większe 
okna, bo szyby nie tylko przepuszcza-
ły więcej światła niż błona pęcherzo-
wa, ale też chroniły przed zimnem.  
Dotychczasowe ławy do spania zastą-
piły łóżka już nie z kożuchami do 
przykrycia, ale z poduszkami i pie-
rzyną. Naturalnie nie zaraz i nie wszy-
scy cieszyli się nowościami, bo nie 
każdego było zaraz stać na nie. Naj-
dłużej w izbach chłopskich utrzymała 
się polepa z gliny pomieszanej z 
sieczką zamiast podłogi. 

Wszyscy parafianie mówili swo-
ją gwarą po polsku, wszyscy też byli 
katolikami. A jak przedstawiała się 
sprawa uczestnictwa w niedzielnej 
Mszy św. parafian mieszkających w 
odległych od kościoła wsiach?  
W owym czasie, tak jak i za poprzed-
nich proboszczów, Msza św. trwała 
dwie godziny. Ludzie z Rownia, Ro-
goźnej, Brodku i Roja musieli iść do 
kościoła godzinę i więcej. Wracali tą 
samą drogą, więc czas poza domem 
wynosił wtedy dla nich ponad 4 go-
dziny. Na tak długi okres nie mogły 
sobie pozwolić matki karmiące lub 
opiekujące się małymi dziećmi i oso-
by starsze, i słabego zdrowia.  Strach 
też było zostawić dom bez opieki, gdy 
w ciasnych chlewach stało bydło 
mogące się urwać z powroza albo 
maciora mogła przylegnąć małe pro-
sięta, krowa się cielić lub ogień się 
zaprószyć. Nie każdy miał też w tęgie 

mrozy odpowiednie obuwie i ubranie, 
wreszcie mógł się zakraść złodziej do 
opuszczonej zagrody. Parafianie poza 
panami na wielkich majątkach byli 
bez wyjątku wszyscy rolnikami, 
choćby nawet dodatkowo uprawiali 
jakieś rzemiosło i rola oraz dobytek 
stanowił dla nich główne źródło 
utrzymania i o nie musieli dbać. Za-
tem przynajmniej jeden dorosły czło-
nek rodziny nie mógł spełniać wtedy 
niedzielnego obowiązku. Ksiądz pro-
boszcz ze smutkiem musiał stwier-
dzić, że to miało ujemne skutki. Lu-
dzie z Brodku pozbawieni stałej opie-
ki duchowej okradali zawodowo ludzi 
na targach i stale ktoś z brodczan 
siedział w więzieniu. Nie lepiej działo 
się w Roju, a może nawet gorzej, bo 
utarło się powiedzenie: Jak przejeżdża 
się przez Rój, musi się jechać galo-
pem, by nie ukradziono koniom pod-
ków. 

W 1747 roku zmarł pan rybnicki 
Franciszek Karol Wengierski, właści-
ciel sześciu wiosek z parafii bogu-
szowickiej, które już należały do jego 
przodków. Panem Brodku w owym 
czasie był Teofil von Sigsfeld, który 
zmarł już w 1749 r. Jeszcze trwał spór 
pana na Folwarkach z Żorami wcze-
śniej rozpoczęty. Dnia 14 stycznia 
1747 r. urząd wrocławski polecił 
radcy wojennemu von Wasermerowi 
zaprzestanie w karczmie „Wygoda” 
wyszynku piwa, a 26 czerwca tego 
samego roku pod karą 50 dukatów 
zakaz prowadzenia dalej wyszynku 
gorzałki. Po śmierci właściciela Fol-
warków Jana Jerzego Larischa w 1745 
r. majątek nabył od jego dzieci, łącz-
nie z karczmą na Wygodzie, Jan  
Józef Schalscha von Ehrenfeld żonaty 
z Józefą Larisch. W Rogoźnej po 
śmierci Bogumiła Tlucka ktoś  
z rodziny dalej zarządzał majątkiem, a 
córka Amalia w 1747 wstąpiła do 
klasztoru dominikanek w Raciborzu i 
była tam w latach  1794 - 1797 prze-
łożoną. 

W państwie rybnickim po 
śmierci Franciszka Karola nastąpił 
jego syn Emanuel. Odtąd obowiązy-
wał wszystkich mieszkańców miast i 
wiosek na Śląsku podatek krajowy, 
czyli państwowy. Za przeciwstawia-
nie się temu podatkowi karano nawet 
więzieniem.  

Helena Białecka

Ojciec Robertus (1746-1748) 
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W kolejnym artykule z 
cyklu „Ruch Szensztacki – 
Historia i Duchowość” chcę 
przedstawić historię APO-
STOLATU MATKI BOŻEJ 
PIELGRZYMUJĄCEJ Z SZEN-
SZTAT.” 

Peregrynacja obrazu MTA jest 
jedną z pastoralnych form, która roz-
winęła się w Ruchu Szensztackim  
i rozprzestrzeniła się na całym świecie 
wraz z rozwojem Ruchu. Apostolat 
Matki Bożej Pielgrzymującej należy 
do struktury Ruchu Szensztackiego 
jako Ruch Pielgrzymkowy. Pierwszy 
podjął się jego wprowadzenia  brazy-
lijski  stały diakon  Jan Pozzobon (na 
zdjęciu poniżej). 

Urodził się 12.12. 1904 roku. 
Był z zawodu kupcem i ojcem wielo-
dzietnej rodziny. Żył przymierzem 
miłości, a jego modlitwa  poświęcenia  
się  Matce Bożej zawierała następują-
ca słowa: ” Niech peregrynacja obrazu 
MTA i związane z nią odmawianie  
różańca stanie się błogosławieństwem  
dla Kościoła i rozszerzy się po całym 
świecie”. Był człowiekiem  modlitwy, 
który szczególnie  upodobał sobie  

różaniec. Modlitwa ta pomagała mu 
wzrastać w świat  wiary oraz żyć w 
obecności Maryi. Cechowała go mi-
łość bliźniego oraz społeczne i apo-
stolskie  zaangażowanie. Pomagał  
biednym, bezdomnymi i potrzebują-
cym. Jego chrześcijańskie świadectwo 
ukształtowane było w duchu świętości 
w życiu codziennym, jak uczył tego 
O. Kentenich. Umiera 27.06.1985 
roku  śmiertelnie  potrącony przez 
samochód. Jak doszło do tego, że staje 
się on prekursorem peregrynacji? 

Po uwolnieniu z obozu koncen-
tracyjnego Ojciec Kentenich odwie-
dził kraje Ameryki Łacińskiej (1947-
1952), dokąd jeszcze przed wojną 
wysyłał siostry. W czasie tej wizyty 
dokonuje w różnych miejscowościach 
poświęcenia  nowych sanktuariów 
szensztackich między innymi Sank-
tuarium „ Tabor” w Santa Maria w 
Brazylii. Z tej miejscowości O. Ken-
tenich wysyła list do rodzin przeżywa-
jących rekolekcje w Szensztacie,  
w którym zachęca do zabierania  
obrazu Matki Bożej do domów (!!!), 
by mogła w nich działać i okazywać 
swoją wychowawczą moc, prowadząc 
ku świętości życia. Mniej więcej  
w tym samym czasie Jan Pozzobon 
przyłącza się do pierwszej wspólnoty 
mężczyzn w Santa Maria w Brazylii. 
Duchowość Szensztatu pociąga  go  
i kształtuje. Osobiście  związuje się  
z Sanktuarium MTA i sam nazywa 
siebie „ małym uczniem” o. Kenteni-
cha. 10 IX 1950 roku siostra M. Tere-
sintha Gobbo przekazała Janowi Po-
zzobonowi jeden z obrazów MTA  
z prośbą by zanosił  go do rodzin  
i odmawiał z nimi  różaniec. Inicjaty-
wa ta (peregrynacja obrazu) była 
wkładem Ruchu Szensztackiego  
z Brazylii w trwający w Kościele Rok 
Święty (dogmat o Wniebowzięciu). 
Każdego dnia bez względu na pogodę, 
Jan Pozzobon niósł 11- kilogramową 
kapliczkę do rodzin, szkół, szpitali, 

więzień oraz parafii. Jego pielgrzym-
ka z obrazem trwała 35 lat i w tym 
czasie  przemierzył ponad 140000 
kilometrów. Od 1959 roku rozpo-
wszechniła się oryginalna forma pere-
grynacji obrazu Matki Bożej Trzykroć 
Przedziwnej umieszczanego odtąd w 
małych kapliczkach o jednakowym 
kształcie, które nawiązują w swej 
symbolice do Sanktuarium Szensztac-
kiego. W ten sposób powstał w Ruchu 
Szensztackim Apostolat Matki Bożej 
Pielgrzymującej. Poprzez peregryna-
cję obraz Matki Bożej dociera do 
wielu  osób, które tworzą stałe kręgi 
systematycznie nawiedzane przez 
obraz MTA. Peregrynacja obrazu jest  
wkładem Ruchu Szensztackiego w 
odnowę religijną współczesnego świa-
ta. Tak jak w przypadku  Jana Pozzo-
bona, peregrynacja obrazu MTA łączy 
się z odmawianiem modlitwy różań-
cowej. W naszej Parafii istnieje   
7 kręgów, które regularnie przyjmują 
w swych domach i środowiskach 
obraz MTA, przyczyniając się  tym 
samym do wsparcia  dzieła odnowy 
religijnej. 

Opracował: Grzegorz 
Piecha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUCH SZENSZTACKI  -  HISTORIA I DUCHOWOŚĆ 

„O najcenniejszy darze krzyża! Podziwiajmy jego wspaniałość! Nie jest on jak drzewo rajskie, 
w którym zmieszane było dobro i zło, ale cały jest przepiękny i miły dla oczu i smaku. Bo drzewo krzy-
ża przynosi nie śmierć, lecz życie; nie mrok, ale światłość; nie wyrzuca z raju, lecz do niego wprowa-
dza. Chrystus wstąpił na to drzewo jak na rydwan królewski, obalił diabła i jego moc śmiercionośną  
i wyzwolił ludzkość z okrutnej niewoli.” 

św. Teodor Studyta 
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W dniach 17 – 24 stycz-
nia wraz z grupą naszych 
parafian pod opieką ks. Karo-
la udaliśmy się na pielgrzym-
kę do Ziemi Świętej. Naszym 
duchowym opiekunem i 
przewodnikiem był ojciec 
Bonifacy – franciszkanin, 
który czekał na nas na lotni-
sku w Tel-Avivie.  

Od pierwszego do ostatniego 
dnia pobytu program był bardzo in-
tensywny. Pozwoliło nam to nie tylko 
poznać najważniejsze miejsca zwią-
zane z obecnością i działalnością Pana 
Jezusa, Matki Bożej i Apostołów, ale 
przede wszystkim słuchać i rozważać 
słowa Pisma Świętego. Było to moż-
liwe, dzięki ojcu Bonifacemu, który 
posiada ogromną wiedzę biblijną, 
teologiczną i historyczną, w każdym 
miejscu znalazł czas na odczytanie 
fragmentu Pisma Św. oraz wygłosze-
nie krótkiego rozważania dotyczącego 
danego miejsca lub wydarzenia.  

Był też czas na codzienną mo-
dlitwę, odmówienie różańca ze szcze-
gólnymi intencjami pielgrzymów czy 
Koronki do Miłosierdzia Bożego. 
Ważnym punktem każdego dnia była 
Msza św. podczas której kazania 
głosił ojciec Bonifacy. Jego słowa 
choć krótkie lecz dosadne, zapadały 
nam w serce i zachęcały do osobistej 
refleksji. 

Na naszym pielgrzymim szlaku 
znalazły się między innymi takie 
miejsca jak: Góra Błogosławieństw, 
Tabgha – miejsce rozmnożenia chle-

ba, Kościół Prymatu, 
gdzie Chrystus powie-
rzył św. Piotrowi pieczę 
nad Kościołem, Kafar-
naum z domem św. 
Piotra i ruinami synago-
gi, Góra Tabor, Betania, 
Jerycho i Góra Kusze-
nia, Ain Karem z ko-
ściołem nawiedzenia św. 
Elżbiety oraz kościołem 
narodzenia św. Jana 
Chrzciciela, krótki pobyt 
nad Morzem Martwym 
czy miejsce nad rzeką 
Jordan gdzie odnowili-
śmy przyrzeczenia chrzcielne oraz 
Nazaret z Bazyliką Zwiastowania 
Pańskiego gdzie mieliśmy okazję 
uczestniczyć w Procesji Światła. Dla 
wielu z nas na długo zostanie w pa-
mięci niezwykła atmosfera tego miej-
sca i moment kiedy idąc z zapalonymi 
świecami, śpiewając i odmawiając 
modlitwę różańcową w intencji poko-
ju na świecie tworzyliśmy jedną 
wspólnotę kościoła. 

Sporych doznań dostarczył nam 
rejs po Jeziorze Galilejskim,  podczas 
którego panowała niesamowita cisza, 
spokój i niezwykłe doświadczenie 
szczęścia. Niejednemu z nas łza kręci-
ła się w oku. Wzruszające chwile 
przeżyliśmy również w Kanie Galilej-
skiej, w miejscu pierwszego cudu 
Jezusa. Tam małżonkowie uczestni-
czący w pielgrzymce stojąc przed 
ołtarzem, tak jak w dniu swojego 
ślubu, trzymając się za ręce odnowili 
przyrzeczenia małżeńskie.  

Ważnym 
punktem naszej 
pielgrzymki było 
Betlejem gdzie  

zwiedziliśmy 
Bazylikę Naro-
dzenia Pańskiego 
oraz mieliśmy 
możliwość krót-
kiej indywidualnej 
modlitwy w Gro-
cie Narodzenia i 
dotknięcia miejsca 
narodzenia Pana 
Jezusa. Odwiedzi-
liśmy również 
Grotę Mleczną, 

Pole i Grotę Pasterzy, gdzie odśpie-
waliśmy kolędy radując się z Naro-
dzenia Zbawiciela. 

Jednakże dla większości z nas 
miejscem, w którym serce mocniej 
zabiło, była Jerozolima. Mieliśmy tu 
okazję odbyć śladami Pana Jezusa 
Drogę Krzyżową, której stacje rozrzu-
cone są po krętych uliczkach. Zaś 
modlitwa na Golgocie i krótkie chwile 
w Grobie Pańskim były dla każdego  
z nas głębokim i osobistym przeży-
ciem. 

Innymi ważnymi miejscami w 
Jerozolimie, które odwiedziliśmy były 
m. in. Góra Oliwna, z której roztacza 
się wspaniały widok na Jerozolimę, 
kościoły Pater Noster i Dominus 
Flevit, Wieczernik, Bazylika Wszyst-
kich Narodów kościół Zaśnięcia Mat-
ki Bożej. Ciekawymi doświadczenia-
mi była również obecność w synago-
dze oraz przy Murze Płaczu. 

W każdym z tych miejsc był 
czas na osobistą modlitwę, rozważa-
nie Słowa Bożego czy tak po prostu 
chwilę milczenia. 

Pielgrzymowanie szlakami na-
szego Zbawiciela było niesamowitym 
duchowym przeżyciem, czasem wy-
jątkowych rekolekcji i okazją do od-
bycia podróży w głąb siebie. Nie 
sposób to wszystko opisać, ale wiemy 
jedno - wróciliśmy nasyceni bogac-
twem Słowa Bożego i umocnieni 
wiarą. 

Lucyna i Krzysztof 

 
 

WSPOMNIENIA Z PIELGRZYMKI DO ZIEMI ŚWIĘTEJ   
17.01 – 24.01.2020 r. 

 
W Grocie Narodzenia 
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2 kwietnia swoje kolejne urodziny w na-
szej parafii będzie obchodził ks. Karol Płonka, 
zaś 27 kwietnia – ks. Andrzej Rudolf. 

Z tej okazji składamy Solenizantom  
serdeczne życzenia obfitych Bożych łask  

oraz samych radosnych chwil!  
Niech Duch Święty opromienia Swym światłem 

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

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

 
Ks. Karol Płonka urodził się 2 kwietnia 1984 

r. w Żorach. Święcenia kapłańskie przyjął w dniu 
09.05.2009 r. Jest magistrem lic. teologii.  
Od 31 sierpnia 2017 r. jest wikariuszem naszej 
parafii. 

Msza św. urodzinowa w intencji Solenizanta 
sprawowana będzie w czwartek   

2 kwietnia o godz. 17.oo. 

 
Ks. Andrzej Rudolf urodził się 27 kwietnia 

1962 r. Święcenia kapłańskie przyjął w dniu 
13.05.1989 r. Od 31 sierpnia 2018 r. jest wikariu-
szem naszej parafii. 

Msza św. urodzinowa w intencji Solenizanta 
sprawowana będzie w poniedziałek   

27 kwietnia o godz. 17.oo. 

Grudzień ubiegłego roku w SP20 w Gotar-
towicach obfitował w różne wydarzenia zwią-
zane z obchodami Świąt Bożego Narodzenia, 
a jednym z nich była realizacja projektu edu-
kacyjnego „Bóg się rodzi”. 

Przewodnia myśl projektu to kultywowanie tradycji 
związanych ze Świętami Bożego Narodzenia, niesienie 
pomocy potrzebującym, integracja społeczności szkolnej  
i lokalnej oraz pogłębianie współpracy pomiędzy szkołą,  
a domem rodzinnym. W projekcie brali udział wszyscy 
uczniowie szkoły, którzy realizowali założone zadania. 

Pierwszym etapem rozpoczynającym świąteczne  
przygotowania było zorganizowanie „Szkolnego konkursu 
kolęd i pastorałek”, który odbył się  2 i 5 grudnia 2019 r.  
w  dwóch kategoriach:  klasy I-IV i V-VIII. Zwycięzcami 
konkursu zostali: I miejsce Samuel Kaczmarczyk V a;  
II miejsce Anna Geisler II a oraz Lena Kaszuba I b;  
III miejsce Marta Machoczek V c, Lena Szlachta i Hanna 

Urbaczka II b; wyróżnienie zdobyły Jagoda Godziek VI b 
i Marta Maroszek III b. 

Kilka dni później 10 i 11 grudnia miał miejsce kier-
masz charytatywny, podczas którego sprzedawano ciastecz-
ka i ciasta przygotowane przez rodziców uczniów oraz stro-
iki i ozdoby - przygotowane z ramienia SKO. Całkowity 
dochód ze sprzedaży przeznaczono na rehabilitację ucznia  
z sąsiedniej szkoły. 

Kolejnym realizowanym zadaniem była organizacja 
szkolnych jasełek i klasowe wigilijki. W tym roku jasełka 
przygotowali uczniowie klasy Va, a muzyczną oprawę za-
pewnił szkolny chórek oraz finaliści konkursu kolęd. Na-
stępnie każda klasa wraz z wychowawcą podczas spotkania 
opłatkowego realizowała swój własny program. 

Ostatnim przedsięwzięciem projektu było zorganizo-
wanie pod koniec stycznia „Wieczorku kolędowego”, czyli 
imprezy środowiskowej dla rodziców i lokalnej społeczno-
ści, podczas której zaprezentują się dzieci biorący udział   
w jasełkach, chórek oraz zwycięzcy konkursu kolęd. Prezen-
tację programu świątecznego przedstawiono również pod-
czas Spotkania Seniorów organizowanego przez Radę 
Dzielnicy Gotartowice. 

Ponadto, każda klasa przygotowała dekoracje świą-
teczne swojej klasopracowni.  Więcej informacji o realizacji 
kolejnych zadań można znaleźć na szkolnej stronie interne-
towej SP20. 

Projekt był realizowany przy współpracy następują-
cych nauczycieli: Joanny Bulandy-Gorol, Barbary Sojki, 
Bogumiły Klimek oraz Wiolety Peterko. 

„Życzliwe słowa przyjaciół mogą być krótkie i łatwe 
do wypowiedzenia, ale ich działanie jest naprawdę 

wielkie.” 
Matka Teresa z Kalkuty 

21. listopada obchodzony jest jako Świa-
towy Dzień Życzliwości i Pozdrowień, dzień 
dobrych uczynków i pozytywnych emocji. Idea 
świętowania Dnia Życzliwości narodziła się w 
Stanach Zjednoczonych w 1973 roku jako we-
zwanie do pokoju w odpowiedzi na wojnę 
między Izraelem a Egiptem. Inicjatorami 
"World Hello Day" byli studenci, bracia Brian  
i Michael McCormack. 

Z tej okazji 22. listopada w SP20 w Gotartowicach 
została przeprowadzona kampania pt. "Życzliwi na co dzień, 
nie tylko od święta". Był to dzień wyjątkowy, pełen 
uśmiechów, miłych słów, gestów, pozytywnych emocji. W 
szkole dominował kolor żółty – kolor optymizmu i radości. 
Myśl przewodnia kampanii była głównym celem tego 
przedsięwzięcia, czyli zachęcenie do tego, aby swoją 
życzliwość podnieść na nieco wyższy poziom, aby zacząć 
od bycia życzliwym dziś i kontynuować to każdego 
kolejnego dnia w naszym życiu. Celem tej kampanii było 

Urodziny Kapłanów 

Dzień Życzliwości 
 i Pozdrowień 

„Bóg się rodzi” 
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również pokazanie, że serdeczność i 
wzajemne ciepło są dobre na wszystko. 
Ważne jest, abyśmy na co dzień o tym 
pamiętali, wtedy pokój na świecie byłby 
na prawdę w zasięgu naszej ręki. Aby 
przybliżyć naszym uczniom ideę 
bycia życzliwym dla drugiego człowieka 
w szkole podjęto szereg działań.

 Pierwszym z nich było założenie 
Poczty Życzliwości, za której 
pośrednictwem uczniowie i nauczyciele 
mogli przesłać pozdrowienia i życzenia 
do wybranych osób. W dniu obchodów 
szkolnej kampanii "Życzliwi na co dzień, 
nie tylko od święta", wszystkie życzenia  
i pozdrowienia zostały odczytane poprzez 
szkolny radiowęzeł.  

 Ponadto, na dobry początek 
uczniowie wchodzący do szkoły 
otrzymali słodki poczęstunek wraz  
z zaproszeniem do zawieszenia „miłej 
karteczki” na Szkolnym Drzewie 
Życzliwości. 

 Kolejnym z podjętych tego dnia 
działań była wizyta u przedszkolaków, 
którzy z dużym entuzjazmem wysłuchali 
"Listu od Pani Życzliwej". Celem 
spotkania było zachęcanie dzieci do 
okazywania innym dobroci, koleżeństwa  
i uprzejmości, a także kulturalnego 
odnoszenia się do rówieśników  
i dorosłych. Dzieci zastanawiały się nad 
tym: Co to jest życzliwość? Dlaczego 
warto być życzliwym? Jak okazywać ją 
bliskim, kolegom i dorosłym, na co dzień? 

Następne z wydarzeń obejmowało 
dziewczyny z klasy 5c, które na lekcji 
języka angielskiego wraz z p. Harnasz 
przygotowały niespodziankę dla 
nieobecnej w szkole Natalii. Każda 
uczennica przygotowała dla koleżanki 
kilka miłych słów, które zostały włożone 
do koperty i przekazane Natalii. Nagrały 
również dla nieobecnej w szkole 
koleżanki pozdrowienia w języku 
angielskim, które sprawiły, że na twarzy 
Natalii zagościł szeroki uśmiech. 

Dopełnieniem podjętych z okazji 
Dnia Życzliwości i Pozdrowień działań, 
była gazetka w języku angielskim 
wyjaśniająca genezę „World Hello Day”, 
dekoracja na gazetkach ściennych 
przybliżająca tematykę życzliwości, 
aforyzmy, cechy osoby życzliwej, 
skrzydła anioła, ławeczka życzliwości, 
schody motywujące do stawania się 
życzliwym i kulturalnym oraz FotoBudki, 
dzięki którym powstała galeria 
„Życzliwych i szczęśliwych” 

 Mamy nadzieję, że życzliwość na dobre zagościła w SP20 i zostanie na 
zawsze w murach tej szkoły! Pamiętajmy, że pozytywna energia, którą 
przekazujemy w świat do ludzi, wraca do nas z nawiązką! 

Katarzyna Harnasz i Beata Kasperek

Statystyka parafialna 
za rok 2019 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Chrzty św. 119 129 152 118 117 

I Komunia św. 113 
(10 wcz) 

77 
(9 wcz) 

122 
(15 wcz) 

94 
(10 wcz) 

35 
(20 wcz) 

Bierzmowanie 80 127 119 132 239 

Śluby 48 48 41 58 40 

Odwiedziny 
chorych 

895 890 977 945 960 

Sakrament 
chorych 

176 140 99 113 140 

Rozdzielone 
Komunie św. 

173 000 168 000 175 000 179 000 177 000 

Pogrzeby 110 80 91 107 98 

Obecność na 
Eucharystii 

ok. 
4 300 

ok. 
4 300 

ok. 
4300 

ok. 
4 300 

ok. 
4 300 
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CHRZTY ŚW. POGRZEBY

„Nie wolno nam oddzielać krzyża od miłości Jezusa,  
w przeciwnym razie stałby się on ciężarem, którego w swej sła-
bości nie potrafilibyśmy udźwignąć.” 

św. Ojciec Pio 
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1. Konsek Maria lat 95 
2. Szymański Stanisław lat 83 
3. Szymura Serafin lat 68 
4. Traczyk Dominik lat 20 
5. Sobik Aniela lat 93 
6. Sobik Faustyn lat 71  
7. Kadłubek  Krystyna lat 73 
8. Sputek Andrzej lat 59 
9. Karwot Ernestyna lat 90 
10. Mura Ryszard lat 61 
11. Żurawska Teresa lat 72 
12. Sobik Janina lat 60 
13. Warczok Jan lat 82 
14. Matuszczyk Helena lat 83 
15. Bisz Mariusz lat 44 
16. Stawiarz Lucja lat 80 
17. Sobik Halina lat 68 
18. Sroka Zbigniew lat 64 
19. Szydłowska Eugenia lat 63 
20. Kluger Elżbieta lat 83 
21. Smołka Róża lat 77 
22. Roeder Jan lat 58 
23. Motyka Róża lat 84 
24. Kula Damian lat 54 
25. Rduch Małgorzata lat 80 
26. Bojanowska Marzena lat 53 
27. Stiel Ela lat 75 
28. Gembalczyk  Emil lat 77 
29. Sudomirski Bogumił lat 68 
30. Siedlecka Weronika lat 79 
31. Sobik Ryszard lat 70 
32. Lubszczyk Teresa lat 67 
33. Smołka Alojzy  lat 71 
34. Harnasz Wilhelm lat 90 
35. Pierchała Czesław lat 64 
36. Majewski Jan lat 63 
37. Rozkoszek Klaudia lat 89 
38. Konior Wita Pelagia lat 77 
39. Cnota Edward lat 80 
40. Kempski Krzysztof lat 37 
41. Smyczek  Maria lat 86 
42. Wita Sylwester lat 83 
43. Piosek Joanna lat 51 
44. Gruszka Norbert lat 80 
45. Maciączyk Walerian lat 69 
46. Konieczny  Stanisław lat 62 
47. Kula Henryk lat 54 
48. Kaczor  Jan lat 65 
49. Wiaterek Walerian lat 80 
50. Ks. Justyn Oleś lat 83 
51. Szmid  Stefan lat 65 

52. Sawicka Bernadeta lat 65 
53. Kąsek  Krzysztof lat 48 
54. Musiał  Marek lat 58 
55. Prokopiak Melania lat 80 
56. Papała Andrzej lat 62 
57. Pustółka    Maria lat 80 
58. Trybała Józef lat 80 
59. Smyczek Urszula lat 88 
60. Konsek Bronisław lat 64 
61. Ostapiuk Małgorzata lat 65 
62. Ucher Wanda lat 91 
63. Gembalczyk Magdalena    lat 67 
64. Kasta Jarosław      lat 53 
65. Frochlich Anastazja  lat 87 
66. Pyżalski Krzysztof lat 69 
67. Ciemała Wiktor lat 69 
68. Kluger Zygfryd lat 77 
69. Kolenda Łucja lat 78 
70. Szojer Bernard lat 66 
71. Szweda Natalia   lat 84 
72. Zając  Robert   lat 67 
73. Berger Dariusz  lat 50 
74. Rakoczy Łucja   lat 96 
75. Sobik  Krzysztof  lat 21 
76. Harnasz Bernadeta   lat 61 
77. Wieczorek  Henryk  lat 77 
78. Szostak   Jan   lat 86 
79. Mura Eugeniusz  lat 68 
80. Małek  Małgorzata   lat 59 
81. Pławecka Edyta   lat 34 
82. Skiba Róża   lat 77 
83. Torbicka Róża   lat 79 
84. Szip Urszula    lat 62 
85. Wiaterek Andrzej   lat 49 
86. Janiczek Wanda    lat 89 
87. Dudek Grażyna    lat 56 
88. Kluger Edward   lat 89 
89. Papierok Tomasz   lat 71 
90. Buchalik  Helena lat 79 
91. Wadowski Ryszard lat 59 
92. Skrobol Roman lat 77 
93. Kocińska Krystyna lat 84 
94. Morawiecki Henryk lat 62 
95.  Rypień Aleksander lat 58 
96. Torbicki Franciszek lat 78 
97. Niesporek Franciszek lat 78 
98. Tasarz Zdzisław lat 75 
 
„Boże, Ty sprawiłeś, że Twój Syn zwyciężył 

śmierć i wstąpił do nieba; daj Twoim zmarłym 
sługom i służebnicom udział w Jego zwycięstwie 
nad śmiercią, aby mogli na wieki oglądać Ciebie, 

swojego Stwórcę i Odkupiciela.” 
 

 

Odeszli do Pana  
w roku 2019 
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Jak co roku Grupa „Pielgrzym” zaprasza 
na łamach „Serca Ewangelii” na wspólne piel-
grzymowanie. 

Ze słowem „pielgrzymka” kojarzy się termin „sanktua-
rium”, tam bowiem zmierzają pątnicy. Innymi słowy jest to 
miejsce uświęcone wyjątkową obecnością Boga, który w 
sposób szczególny udziela swych łask wiernym, którzy 
przybyli tam, aby spełniać określone akty religijne. Kościół 
uczy, że pośredniczką wszelkich łask jest Maryja. Zatem 
zrozumiałym jest fakt, iż najwięcej sanktuariów poświęco-
nych jest Matce Bożej. 

Tradycja pielgrzymowania jest w polskiej kulturze re-
ligijnej mocno zakorzeniona. Jej początki sięgają wieku XII 
i XIII. Na przestrzeni stuleci, mimo wielu utrudnień i zaka-
zów, zwłaszcza w okresie rozbiorów czy w komunistycznej 
Polsce Ludowej, praktyka pieszych pielgrzymek nie wyga-
sła. Polacy doskonale wiedzą, że Maryja jest pewną prze-
wodniczką do nieba. Dlatego nie zrażeni trudnościami, piel-
grzymują dziesiątki, setki kilometrów w upale, w deszczu, 
nieraz w chłodzie, by w końcu stanąć przed Jej cudownym 
wizerunkiem i ofiarować swoje cierpienia i trudy, by prosić 
o łaski i błogosławieństwo. 

Pani Wniebowzięta Matko Pielgrzymów, przyczyń się 
za nami! 

Program pielgrzymek w roku 2020: 

I. 20 kwietnia – poniedziałek     (wyjazd o godz. 7.oo) 
1. NOWA HUTA – Kościół Arka Pana 
2. ŁAGIEWNIKI – Sanktuarium Miłosierdzia Bożego 

– Msza św. o godz. 15.2o 

II. 12 maja – wtorek                    (wyjazd o godz. 7.oo) 
1. RUDY – Sanktuarium MB Pokornej – Msza św. 
2. RACIBÓRZ – Sanktuarium MB Raciborskiej 
3. RACIBÓRZ – Zamek Centrum Dziedzictwa  

                          Kulturowego Bramy Morawskiej 
                 – Kaplica zamkowa św. Tomasza, 

                               perła śląskiego gotyku 

III. 22 – 25 czerwca – poniedziałek - czwartek  
                                                  (wyjazd o godz. 6.oo) 
Pierwszy dzień – poniedziałek 22 czerwca 

1. GRYBÓW –  Sanktuarium MB Przedziwnej 
2. KRYNICA ZDRÓJ – Góra Parkowa 732 m n.p.m. 
3. TYLICZ   – zabytkowy kościół  z XVII w.  

                        p.w. św. Piotra i Pawła 
– nowy kościół p.w. Imienia Maryi  

– Dróżki Maryjne i Golgota 
4. DĘBOWIEC  – Sanktuarium MB Saletyńskiej 

– nocleg, Msza św., kolacja, śniadanie 

Drugi dzień – wtorek 23 czerwca 
1. TARNOWIEC – Sanktuarium MB Zawierzenia 

   – Golgota Nienarodzonych Dzieci 
   – Kalwaria Trzeciego Tysiąclecia 

2. KROSNO  – Centrum Dziedzictwa Szkła 
3. HACZÓW – Sanktuarium MB Bolesnej 

            – największa w Polsce drewniana  
                           świątynia p.w. Wniebowzięcia NMP 
                           i św. Michała Archanioła 

4. DUKLA – Sanktuarium św. Jana z Dukli 

Trzeci dzień – środa 24 czerwca 
1. MYCZKOWCE –  Centrum Kultury Ekumenicznej 

                                  im. św. Jana Pawła II 
2. SOLINA – zapora 
3. POLAŃCZYK – Sanktuarium MB Pięknej Miłości  

Czwarty dzień – czwartek 25 czerwca 
1. GORLICE  – Sanktuarium Pana Jezusa w Więzieniu 

                      – Muzeum Kopalnictwa Naftowego,  
                         zwiedzanie zabytkowej kopalni  
                        „Magdalena” 

2. BIECZ – Kolegiata Bożego Ciała 
           

IV.  7 września – poniedziałek (wyjazd o godz. 7.oo) 
1. CZĘSTOCHOWA – Jasna Góra 
2. CZĘSTOCHOWA – RAKÓW – Sanktuarium  

                                                    Józefa Rzemieślnika 
V. 21 września – poniedziałek (wyjazd o godz. 7.oo) 

1. ZABRZE – Kościół p.w. św. Józefa 
2. ZABRZE – Kościół p.w. św. Jadwigi 
3. RUDA ŚLĄSKA – Sanktuarium Archidiecezjalne 

                                 p.w. św. Józefa 
4. ZABRZE – Muzeum Górnictwa Węglowego, dawna 

                    kopalnia „Guido” 
 

Wszystkich naszych parafian serdecznie zapra-
szamy do pielgrzymowania z Grupą „Pielgrzym”. 
Spotkania stacjonarne Grupy „Pielgrzym” odby-
wają się raz w miesiącu w Domu Parafialnym. 

Szczęść Boże 

Stanisław Drąszczyk 

   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Pielgrzymuj razem z nami! 
Grupa „Pielgrzym” zaprasza na pielgrzymki w 2020 r. 

 

„Na naszej polskiej ziemi krzyż ma długą, już ponad tysiącletnią historię. Jest to historia zba-

wienia, która wpisuje się w historię tej wielkiej wspólnoty ludzkiej, jaką jest naród. W okresach naj-

cięższych dziejowych prób naród szukał i znajdował siłę do przetrwania i do powstania z dziejowych 

klęsk właśnie w nim – w Chrystusowym Krzyżu! I nigdy się nie zawiódł. Był mocny mocą i mądrością 

Krzyża! Czy można o tym nie pamiętać?!” 
św. Jan Paweł II 
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  „Taka zima to nie zima, śniegu nie ma mróz 

nie trzyma, plac się zmienia w staw dla żab, z dachów 

ciągle kap, kap, kap.”- tak słowami wiersza  
A. Rymkiewicza „Zima zimie nierówna” można opisać 
aktualną porę roku. I mimo tego, że nie udało się nam  
(i pewnie już nie uda) ulepić bałwana i pobawić na śniegu, 
w naszym przedszkolu wspaniale spędziliśmy czas. 

Miesiąc grudzień był w naszym przedszkolu bardzo 
pracowity. 4 grudnia uczciliśmy tradycyjnie bardzo ważny 
dzień - wspomnienie św. Barbary, patronki górników. Jak 
każdego roku, w każdej grupie, gościliśmy tatusiów, 
wujków i dziadków górników, a nawet odwiedzili nas 
goście z Jastrzębskiej Spółki Węglowej, dla których 
śpiewaliśmy i tańczyliśmy. Dzieci oglądały atrybuty 
górnika i słuchały ciekawych opowieści o pracy  
w kopalni. 

6 grudnia odwiedził nas nie kto inny, jak Święty 
Mikołaj! Dzięki naszym kochanym uczniom – wolon-
tariuszom ze Szkoły Podstawowej nr 16, nasze 
świętowanie było inne, niż zwykle. Mikołaj, wraz ze 
swoimi pomocnikami, odwiedził każdą grupę 
przedszkolną i wręczył dzieciom mikołajkowe upominki. 
Dodatkowo w każdej sali dzieci znalazły nowe zabawki, 
gry i układanki. Oczywiście nie obyło się bez 
pamiątkowych zdjęć, śpiewania piosenek i recytowania 
wierszyków dla tak zacnych gości. 

16 grudnia dzieci z najstarszych grup „Misie”  
i „Żabki” brały udział w III  Kolędowym Moście. Wraz  
z rodzicami i mieszkańcami Boguszowic Starych 
i Boguszowic Osiedla wspólnie kolędowały, próbowały 
świątecznych potraw i bawiły się na słynnej kładce 
łączącej obie dzielnice. Również tego samego dnia odbyła 
się w naszym przedszkolu kolejna edycja konkursu kolęd  
i pastorałek „Dziś w stajence”. Dzieci prezentowały się w 
dwóch grupach wiekowych: 3,4-latki oraz 5,6-latki. 
Wszyscy wykonawcy w ciekawy sposób zaprezentowali 
przygotowane utwory i nadali im niepowtarzalny wyraz 
artystyczny. W grupie młodszej I miejsce zajęła 
Marcelinka z grupy 4-latków „Jeżyki”, a II miejsce Jaś  
z grupy 3-latków „Motylki”. W kategorii starszej  
I miejsce przypadło niesamowitemu Jacobowi z grupy  
5-latków „Żabki”, II miejsce zajął duet z grupy 6-latków 
„Misie”, Hania i Zosia, a III miejsce zdobyła Marysia 
również z grupy „Żabki”. 

17 grudnia grupa 5-latków „Żabki” wraz z panią 
Patrycją przygotowała przedstawienie świąteczne w 
języku angielskim. Dzieci z wielką łatwością opanowały 
kwestie wypowiadane przez odgrywane przez nie 
postacie. Nasze „Żabki” są niesamowicie utalentowane, 
co udowodniły nam nie raz. 

Niewątpliwie najważniejszym i najbardziej 
rodzinnym wydarzeniem w grudniu były jasełka środo-
wiskowe. Wspólne przedstawienie przygotowane przez 
dzieci, nauczycieli oraz pracowników przedszkola 
podziwiali w czwartek 19 grudnia zgromadzeni goście: 
członkowie rodzin naszych przedszkolaków, Dyrekcja, 
przedstawiciele Rady Dzielnicy i wszyscy miłośnicy 
naszego przedszkola. Piękne wiersze, kolędy, a nawet 
tańce w wykonaniu naszych małych aktorów sprawiły, że 
wszystkich ogarnęła świąteczna atmosfera.  

W połowie stycznia w naszym województwie 
przypadały ferie zimowe. Zanim jednak dzieci udały się 
na zasłużony odpoczynek, pani Kinga, pani Ania M. i pani 
Sabina zorganizowały apel dotyczący bezpieczeństwa 
podczas ferii. Nauczycielki odgrywały przed dziećmi 
sceny przedstawiające zachowania podczas różnych 
zabaw i sytuacji, które mogą czekać dzieci podczas 
zimowego wypoczynku. Zadaniem dzieci była ocena tych 
zachowań i wspólne wskazanie zagrożeń z nich 
wynikających. Dodatkowo została przygotowana 
specjalna gazetka dla rodziców i dzieci z pomysłami na 
twórcze zabawy w domu oraz wskazówki dla dzieci 
dotyczące bezpieczeństwa. 

3 lutego przedszkole było organizatorem balu 
karnawałowego. Wspaniałe kostiumy, starannie 
przemyślane przez dzieci i rodziców, a przede wszystkim 
uśmiechnięte buzie naszych wspaniałych przedszkolaków - 
to widok, którego nie zabrakło tego dnia. Szalone zabawy 
przy muzyce, tańce, gry i konkursy, uświetniły ten niezwykły 
czas. Obowiązek przygotowania przebrania przypadł również 
wszystkim paniom nauczycielkom i paniom oddziałowym, 
które bawiły się wspólnie z dziećmi. 

W kolejnych dniach lutego we wszystkich grupach 
odbyły się spotkania w związku z minionym Dniem Babci i 
Dziadka. Wspaniałe występy artystyczne oraz ręcznie 
wykonane upominki, wręczane przez dzieci prosto z serca 
babciom i dziadkom, to już niewątpliwie tradycja 
pielęgnowana przez nasze przedszkole każdego roku. 
Chcemy pokazać naszym babciom i dziadkom jak bardzo są 
dla nas ważni i mocno ich kochamy.  

A co wydarzy się u nas w kolejnych miesiącach? 
Tego dowiecie się już w następnym numerze gazetki. 
 

     Anna Kukla-Fojt  

Wzorem lat ubiegłych również w 2019 roku 
zorganizowano  wigilię dla osób bezdomnych i bez-
robotnych. 

Za organizację tego przedsięwzięcia, za otwarte 
serce, na potrzeby innych serdecznie dziękujemy: 
- Państwu  Urszuli i Antoniemu Dronszczykom,  
   ich synowi Januszowi. 
- Państwu  Jerzemu i Marii Król 
- Pani Danucie Potrawa i jej synowi Sewerynowi 
   dziękujemy za wsparcie finansowe 
- Państwu Romanowi i Gabrieli Szulc 
- Panu Robertowi Dziurokowi 
- Księdzu Andrzejowi Rudolfowi za wspólną  
   modlitwę. 
- Paniom z Zespołu Charytatywnego za włożony 
   trud w organizację tegorocznej wigilii 
- Księdzu proboszczowi, który zawsze wspiera  
   działalność na rzecz biednych, bezdomnych  
   i wzgardzonych. 

WIGILIA W OCHRONCE 

Zimowe wieści z Przedszkola nr 18 
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Niedziela 

*** 
Budzi się w deszczu chłodny poranek 

Wreszcie niedziela! – ucieszył się Franek 
Już pachnie kawa, gra telewizor 
Tak się cieszy beztroską chwilą.  

Kościelne dzwony się rozdzwoniły 
Na Mszę niedzielną biją z całej siły 

Od rana pada i wieje wichura 
Kto pierwszy wyjdzie dziś do kościoła? 

Mama na śniadanie wszystkich zaprasza 
Pomaga mamie dorosła Kasia 
Tata usiadł i mówi do syna: 

Włącz drugi program – film się zaczyna. 

 

A gdzie jest babcia? – zapytał grzecznie najmłodszy 
Staś 

Tato odpowiedział Stasiowi tak: 
Babcia ma prawo najdłużej spać 
Bo niedawno skończyła 75 lat. 

Franek podtrzymuje temat pogody 
Jest tak paskudnie, że chce się położyć 
Kasia ziewnęła, by mama wiedziała 

Ze i ona dzisiaj jest niewyspana. 

Wnet do pokoju wchodzi babcia zmoknięta 
I tak poucza swoje wnuczęta: 

Ja się nie bałam deszczu i chłodu 
Pierwsza dziś poszłam dziękować Bogu. 

Gdy po raz kolejny dzwony dzwoniły 
Nikt już w domu nie był leniwy 

Całą rodziną szli do kościoła 
Bo przecież niedziela jest święta i Boża! 

Teresa Turek 

 

Intencje 
mszalne 

Niedziela – 01.03.2020 r.                        I NIEDZIELA 
                                                    WIELKIEGO POSTU 

7.oo 1/ 
8.3o 1/+Alfred Klejnot, 11 rocznica śmierci 
 2/+Alojzy Gorol – w rocznicę 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/+Laurencja Rubin, 2 rocznica śmierci 
2/+Kazimiera Potyra, 30-ty dzień po śmierci 

16.oo 1/+Aniela Korduła 
 2/Do Opatrzności Bożej w intencji Katarzyny Stry-

charczyk, o szczęśliwe rozwiązanie spraw życiowych 
20.3o 1/+Marianna Szmiel, 30-ty dzień po śmierci 

 Poniedziałek – 02.03.2020r. 

7.oo 1/+Iwona Mackiewicz – od rodziny Gawlas 
2/+Elżbieta Malina, od sąsiadów z ul. Sołtystwo  
i Spacerowej 

17.oo 1/+Antoni Gajda, żona Aniela, Dionizy Maciończyk 
2/+Eugeniusz Podliński, 3 rocznica śmierci, żona Berta 

 Wtorek – 03.03.2020r.                          ŚWIĘTO ŚW. 
                                     KAZIMIERZA, KRÓLEWICZA 

7.oo 1/+Maria i Feliks Szulik, Gertruda i Wiktor Mojżesz, 
rodzice, Tomasz Szostek 
2/+Paweł Adamczyk 

 

 
 
17.oo 1/+Helena Benisz, na pamiątkę urodzin, mąż Antoni, 

córka  Aniela, syn Leon, pokrewieństwo 
2/+Gertruda i Józef Piątek, córka Helena 

 Środa – 04.03.2020r.  

7.oo 1/+Otylia Matuszczyk, mąż Wilhelm 
2/+Anna i Robert Gembalczyk, syn Emil, synowa 
Magdalena, rodzice z obu stron, Brunon Szymura 

17.oo 1/+Róża i Jan Korduła, Franciszka i Ludwik Budny, 
za zmarłych z rodzin Korduła i Budny 
2/+Krystyna Borowicz, Józef Motyka, żona Marta, 
dziadków z obu stron 

 Czwartek – 05.03.2020r. 

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

 2/+Karol Hajzyk, dziadków 
17.oo 1/+Aniela Konsek, 2 rocznica śmierci, mąż Alfred, 

rodzice Leon i Maria Malina, Gertruda i Antoni Kon-
sek, teściowie 
2/+Berta Waliczek, mąż Józef, Arkadiusz Olma 
3/+Kazimierz Słapa – na pamiątkę imienin 

 Piątek  – 06.03.2020r. 

7.oo 1/ Wynagrodzenie NSPJ i Niepokalanemu Sercu 
NMP za grzechy swoje i całego świata, w intencji 
kapłanów naszej parafii, oraz członków Straży Hono-
rowej  NSPJ 
2/+Józef Socki, rodzice, brat i bratanica 

17.oo 1/Msza św. w intencji rodzin wielodzietnych 
2/+Mariusz Bisz, 1 rocznica śmierci 
3/+Margot Wita, 30-ty dzień po śmierci 
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 Sobota – 07.03.2020 r.  wspom. Świętych męczennic 
                                                        Perpetuy i Felicyty 

7.oo   1/Msza św. za parafian 
2/+Kazimierz Chłus, na pamiątkę imienin 

17.oo 1/+Łucja Stawiarz, 1 rocznica śmierci 
2/+Halina Sobik, 1 rocznica śmierci 

 3/+Bronisława i Jan  Wiechoczek (Got) 

 Niedziela – 08.03.2020r.                        II NIEDZIELA 
                                                    WIELKIEGO POSTU 

7.oo 1/Msza św. w intencji Świeckiej Rodziny Francisz-
kańskiej – urodziny 
2/+Franciszek Buchalik, żona Maria, Roman Zimoń-
czyk, żona Małgorzata 

8.3o 1/+Kazimierz Janiczek, żona Wanda 
2/+Krystyna Zniszczoł, 26 rocznica śmierci 

10.oo 1/+Franciszek Dziwoki, żona Krystyna, Adam Dzie-
dzic, żona Maria (Got) 
2/+Kornelia Sikora, na pamiątkę urodzin, Jadwiga 
Kąsek, mąż Józef, syn Stanisław, Teofil Sikora, żona 
Alojzja 

11.3o 1/Msza św. w intencji rocznego dziecka: Emilia 
Brząkalik 
2/Msza św. w intencji rocznego dziecka: Miłosz Maj-
tler, oraz z okazji 60 rocznicy urodzin dziadka Jana 
Błażewicza. TD 
Po Mszy św. błogosławieństwo rocznych dzieci: 
Emilia Brząkalik, Miłosz Majtler, Pola Drożdżowska 

16.oo 1/+Gertruda Matuszczyk, mąż Antoni 
2/+Magdalena Gembalczyk, od siostry Teresy z mę-
żem i Marty Szymoszek 

20.3o 1/ 

 Poniedziałek – 09.03.2020r.                                 

7.oo 1/+Tadeusz Koziołek, rodzice 
2/+Bronisława Malina, mąż Alojzy, rodzice z obu stron 

17.oo 1/+Gertruda Hartman 
2/+Marian Kaczmarczyk, rodzice z obu stron 

 Wtorek – 10.03.2020r. 

7.oo 1/+Józef Panyło 
2/+Stefania Przelazły, mąż Wacław, córka Wacława  
i Janina, syn Kazimierz, zięć Mieczysław i Edward, 
Józef i Łucja Griman, Józef i Łucja Pierchała, po-
krewieństwo Gembalczykowe oraz za Zmarłych  
z ulicy Rajskiej 

17.oo 1/+Rudolf i Pelagia Sobik, syn Norbert 
 2/+Leon Sobik, Alojzy Sobik, żona Janina,  Alojzy  

i Anna Sobik 

 Środa – 11.03.2020r.                                    

7.oo 1/+Gertruda i Ernest Matuszczyk, rodzice z obu stron 
2/+Iwona Mackiewicz, od rodziny Rosa-Słupski 

17.oo 1/+Zbigniew Sroka, 1 rocznica śmierci 
2/+Eugenia Szydłowska, 1 rocznica śmierci 
3/+Jerzy Przeliorz, 13 rocz. śmierci, rodzice z obu stron 

 Czwartek – 12.03.2020r. 

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

17.oo 1/+Henryk Kula 
 2/+Józef i Elżbieta Matuszczyk, Wilhelm i Helena 

Smyczek, 4 synów 
3/+Zygfryd Pytel, 30-ty dzień po śmierci (Rasz) 

 Piątek –  13.03.2020r.                                           

7.oo 1/+Józef Hajnisz, żona Florentyna, dziadków z obu 
stron 
2/+Iwona Mackiewicz, od Mariana Senika 

17.oo 1/+Ryszard Piechaczek 
2/+Piotr Niesporek, Krzysztof Pyżalski, Edward 
Skałbania, żona Regina, Marian Pyżalski, żona Ma-
ria, synowie: Konstanty i Bogdan 
3/+Czesław Kocyba, 2 rocznica śmierci, rodzice 

 Sobota – 14.03.2020r.  

7.oo 1/+Waleska Kuczera, mąż Franciszek, 3 synów,  
3 synowe 
2/+Małgorzata Sobik, mąż Paweł, Anna Kania, mąż 
Wiktor,  wnuk Krzysztof 

12.oo 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 90 rocznicy urodzin 
Teresy Kaczmarczyk z podziękowaniem za otrzyma-
ne łaski z prośbą o dalsze, oraz o błogosławieństwo 
Boże dla całej rodziny. TD 

17.oo 1/+Stefania Buchalik, 2 rocznica śmierci 
 2/Do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo Matki 

Boskiej Trzykroć Przedziwnej w intencji Daniela 
Adamskiego z okazji 18 rocznicy urodzin, z podzię-
kowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze 
3/+Marian Gryzik, 2 rocznica śmierci 

 Niedziela – 15.03.2020 r.                      III NIEDZIELA 
                                                    WIELKIEGO POSTU 

7.oo 1/+Elżbieta Oleś, na pamiątkę urodzin 
2/+Elżbieta Kluger, 1 rocznica śmierci 

8.3o 1/+Salomea Majzner, 3 rocznica śmierci, mąż 
Edward 
2/+Alfred Dziwoki, synowa Joanna 

10.oo 1/+Róża Smołka, 1 rocznica śmierci 
2/+Bronisława i Alojzy Juraszczyk, rodzice z obu 
stron (Bog) 

11.3o 1/Do Opatrzności Bożej  w intencji  Jadwigi Marko-
wicz, Jolanty i Michała Owczarek, oraz Małgorzaty 
Szafran 
Po Mszy św. chrzest: Oliwia Kaiser, Karol Kuczaty 

14.15 1/Chrzty i roczki: Dawid Krawczyk, Piotr Kurowic-
ki, Maja Wawrzyńczyk 

16.oo 1/+Zbigniew Woźniak, 17 rocznica śmierci 
2/Do Opatrzności Bożej w intencji Wojciecha  
Semana z okazji 18 rocznicy urodzin, z podziękowa-
niem za otrzymane  łaski z prośbą o dalsze 

20.3o 1/+Halina Smyczek, 30-ty dzień po śmierci 

 Poniedziałek –  16.03.2020r.                                 

7.oo 1/+ Roman Orszulik, rodzice (Bog) 
2/+Wiktor Szewczyk, żona Maria, syn Jan (Bog) 

17.oo 1/+Dionizy Macionczyk, żona Aniela, Antoni Gajda 
2/+Maria Pierchała, mąż Robert, synowa Maria, 
Herman i Gertruda Niemczyk, córka Anna 

 Wtorek – 17.03.2020r.        wspom. św. Patryka, bpa 

7.oo 1/+Jan i Matylda Sobik, syn Leon (Rasz) 
2/+Gertruda i Maksymilian Smołka, Piotr i Maria 
Kuczera, 3 synów 

17.oo 1/+Maria Wielgocka, mąż Józef 
 2/+Bronisława i Kazimierz Benisz, syn Bernard 
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Środa – 18.03.2020r.                     wspom. św. Cyryla 
                                            Jerozolimskiego, bpa i dK                                    

7.oo 1/+Róża Kuczera, rodzice Helena i Wilhelm 
2/+Jan Maciończyk, syn Czesław, rodzice z obu stron 

17.oo 1/ Do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo Mat-
ki Bożej Trzykroć Przedziwnej w intencji Rodzin 
Szensztackich oraz rodzin przyjmujących obraz Mat-
ki Bożej Trzykroć Przedziwnej 
2/+Jan Kostera, rodzice Tadeusz i Stanisława 

 Czwartek – 19.03.2020r.                 UROCZYSTOŚĆ 
                              ŚW. JÓZEFA, OBLUBIEŃCA NMP 

7.oo 1/+Paweł Matuszczyk, od kuzynek i kuzynów 
17.oo 1/+Elżbieta i Alojzy Pawela,  6 rocznica śmierci, syn 

Józef, rodzice z obu stron 
 2/+Józef Ostrzołek, 2 żony Jadwiga i Łucja, 2 synów 

Alojzy i Szymon, Józef Herman 
3/Do Opatrzności Bożej z okazji 80 rocznicy urodzin 
Otylii Fojcik  z podziękowaniem za otrzymane łaski 
z prośbą o dalsze. T.D. 

 Piątek – 20.03.2020r.                                           

7.oo 1/+Krystyna Sobik, 11 rocznica śmierci 
2/Różaniec 

17.oo 1/Msza św. wspólna: 
+Roman Rduch, żona Małgorzata 
+Alojzy Tudzież, żona Waleria, syn Waldemar,  
Aureliusz Procek, żona Małgorzata, synowie Joachim 
i Andrzej 
+Jan Szulik, na pamiątkę urodzin, rodzice z obu stron 
(Kop) 
+Franciszka Raszka, mąż Alojzy, syn Józef, żona 
Krystyna, rodzice 
+Alfred Piecha, na pamiątkę urodzin, rodziców  
i teściów 
+Leokadia i Stefan Malinowscy, zięć Roman, wnuk 
Piotr 
+Elżbieta Papierok, mąż Wiktor 
+Wiktor Schier, żona Zofia, rodziców z obu stron 
+Gabriela Piechaczek 
+Teodor i Franciszka Kempny, Agnieszka i Stani-
sław Dziuba 
+Józef i Katarzyna Gorzyńscy, córka Władysława,  
zięć Tadeusz, syn Marian, synowa Joanna, syn Józef,  
zięć Edward, wnuk Mirosław, pokrewieństwo 
+Maksymilian i Anna Szlezinger, 2 córki, 2 zięciów, 
4 synów, pokrewieństwo 
+Franciszka Sobik, mąż Józef, 2 synów, 2 synowe,  
2 zięciów 
+Ernest Stajer, żona Helena 
+Józef Wawrzyńczyk, rodzice z obu stron, Alojzy 
Kula, 2 synów 
+Janina i Władysław Ruś, rodzice z obu stron,  Teść 
Józef, żona Maria, zięć Rudolf 
+Wiesław Kachniarz, Anna Konsek, mąż Konrad,  
2 synów, 2 córki, zięciowie Henryk i Franciszek  
Racułt, żona Zofia, dusze w czyśćcu cierpiące 
+Łucja Kolenda, mąż Ernest, rodzice z obu stron, Jan 
Wenerski, wnuk Mateusz 
+Józef Frelich, żona Anna (Rasz) 
+Genowefa Mucha, 30 rocznica śmierci – Msza ofia-
rowana od dzieci 

+Emil Pyszny, Albertyna Henich, mąż Franciszek, 
synowa Elżbieta, Maria Pustółka 
 +Henryk Śmiatek, żona Łucja, Zofia Garbocz, mąż 
Jan, Walter Matuszczyk, Bronisława Janowicz, mąż 
Zygmunt, za zmarłych z rodzin: Śmiatek, Garbocz, 
Waliczek, Gorus, Figas, dusze w czyśćcu cierpiące 
+Józef Krupa, Kazimierz Ulrich-na pamiątkę urodzin 
+Emil Karwot, żona Jadwiga 
+Gertruda Reselski, mąż Czesław, córka Dorota 
Stisz, wnuk Jan (Rasz) 
+Edward Cnota – od sąsiadki Heleny 
+Roman Skrobol – od chrześniaków i Heleny 
+Stanisław Wójcicki (Kop) 
+Ewa Sobik, 6 rocznica 
+Paweł Kuczera, żona Maria, Henryk Kotula, żona 
Helena, Agnieszka Kuczera 
+Brunon Konsek, w rocznicę śmierci, żona Otylia 
+Henryka Krzemińska, w rocznicę śmierci, mąż Sta-
nisław 
+Marianna Giedyk, mąż Henryk 
+Ernest Rajnhard - na pamiątkę urodzin, rodzice, sio-
stra Ewa, bratowa Krystyna 
+Fryderyk Englisz, żona Aniela, syn Edmund, wnuk 
Grzegorz 
+Klaudia Wiśniewska, mąż Edward, syn Andrzej 
+Konstantyna i Roman Smyczek, Reinhold Kolenda, 
rodzice, Wanda i Kazimierz Przeliorz 
+Albina i Walenty Henich, Maria i Emil Kłosek 
+Kazimierz Gierłowski, rodzice: Józef i Marianna,  
bracia: Bronisław i Stanisław, zmarłych z rodziny 
Gierłowski 
+Janusz Czerwiński, od koleżanek i kolegów z klasy 
VIII A, z rocznika 1963 
+Róża i Alojzy Marczyk, rodzice: Anna i Alfred 
Marczyk, Otylia i Jan Podleśny 
+Anastazja Szmid, Maria Pielorz, na pamiątkę uro-
dzin, mąż Emil Szmid, mąż Ryszard Pielorz, zmar-
łych z rodzin: Szmid, Pielorz, Kuczera, Trybuś,  
Mura, Gatnar 
+Albina Sobik, mąż Konstanty, Emil Pawlas, 2 sy-
nów, 2 synowe, Sylwia Brząkalik, mąż Jerzy, Bartosz 
Pawlas, rodzice z obu stron, Helena Motyka, mąż 
Edward, pokrewieństwo, sąsiadów z ulicy Szybow-
cowej i Jutrzenki, Helena Piecha, mąż Alojzy, syn 
Stanisław, Paweł Kwoka, żona Agnieszka, Klemens 
Piecha, żona Anna, pokrewieństwo, ks. Józef Zuber 
+Henryk Morgała, 30-ty dzień po śmierci 
+Teresa Brzezina, Marta i Ernest Brzezina, Broni-
sława i Antoni Mandrela 

Sobota – 21.03.2020r.  

7.oo 1/+Augustyn Buchalik, 2 żony, syn Alojzy, Wincenty 
i Anna Misala, syn Henryk 
2/+Franciszek i Leopoldyna Sojka, rodzeństwo,  
Kazimierz Pierchała, rodzice, Maria Pierchała (Got) 

17.oo 1/+Irena Dziurok, Albina Sobik 
 2/+Edward i Helena Motyka – na pamiątkę urodzin 

3/+Jan Sobik, żona Matylda, syn Leon 
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Niedziela – 22.03.2020 r.                     IV NIEDZIELA 
                                                    WIELKIEGO POSTU 

7.oo 1/+Matylda Malina, mąż Walenty 
8.3o 1/+Gabriel Kiełbus, rodzice i teściowie 

2/+Alojzy Kirsek 
3/+Pelagia Tkocz, 30-ty dzień po śmierci 

10.oo 1/Do Opatrzności  Bożej z okazji 18 rocznicy uro-
dzin Magdaleny Kotas z podziękowaniem za otrzy-
mane łaski z prośbą o dalsze 

11.3o 1/Do Opatrzności  Bożej z okazji 60 rocznicy uro-
dzin Bożeny Kocher oraz 15 rocznicy urodzin wnuka 
Samuela z podziękowaniem za otrzymane łaski  
z prośbą o dalsze. T.D. 
Po Mszy św. chrzest: Maria Raszyńska 

16.oo 1/+Mieczysław Frąckiewicz, 7 rocznica śmierci 
2/+Bogusław Warias – na pamiątkę urodzin 

20.3o 1/ 

Poniedziałek – 23.03.2020r.  wspom. św. Turybiusza 
                                                        z Mongrovejo, bpa                                 

7.oo 1/+Roman Orszulik, rodzice Marta i Alojzy 
2/+Wiktor Szewczyk, żona Maria, syn Jan 

17.oo 1/+Jan Roeder, 1 rocznica śmierci 
2/+Elżbieta Liszka, Norbert Sobik 

Wtorek – 24.03.2020r. 

7.oo 1/+Kazimiera Potyra – od rodziny Oliwów i Lewan-
dowskich  

17.oo 1/+Maria Kusz 
 2/+Eugenia i Gerard Zimończyk, Paweł i Stefania 

Smyczek, Stanisław Garncarczyk, Jerzy Drzęźla 

Środa – 25.03.2020r.                       UROCZYSTOŚĆ 
                                   ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO                       

7.oo 1/+Anna Masłowska, 8 rocznica, ojciec Alfred 
17.oo 1/+Wiesław Osiak, żona Maria, matka Bronisława 

2/+Herbert Błaszczyk 

Czwartek –  26.03.2020r. 

7.oo 1/+Władysław Koziołek, rodzice Maria i Ryszard 
2/+Elżbieta Klepek, mąż Alojzy, rodzice  

17.oo 1/+Halina Kuczera, 2 rocznica 
 2/+Franciszek Dziwoki, żona Anna 

3/+Paweł Matuszczyk, 30-ty dzień po śmierci 

Piątek – 27.03.2020r.                                           

7.oo 1/+Bronisław Motyka, Andrzej i Krzysztof synowie 
2/+Maksymilian Romański, 2 żony, Waleska i Maria, 
syn Rajmund, synowa Jadwiga (Got) 

17.oo 1/ Msza św. w intencji Apostolatu Maryjnego, oraz 
apostołek obchodzących urodziny w marcu: Teresa 
Korduła, Antonina Maroszek, Helena Kubańska,  
Małgorzata Sławik 
2/+Erwin Oleś, 24 rocznica śmierci,  rodzice Jadwiga 
i Antoni Oleś, Anna i Konstanty Buchalik, syn  
Alfred (Bog)  
3/+Józef Lazar, 30-ty dzień po śmierci 

Sobota – 28.03.2020r.  

7.oo 1/+Elżbieta Konsek, mąż Roman 
2/+Józef Dziwoki, żona Marta 

17.oo 1/+Otylia Pierchała, mąż Paweł(Bog) 
 2/+Helena Kula, mąż Alfred 

3/+Matylda i Józef Zniszczoł, Marta i Paweł Gąsior 

Niedziela – 29.03.2020 r.                      V NIEDZIELA 
                                                    WIELKIEGO POSTU 

7.oo 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 60 rocznicy urodzin 
i 40 lat pracy w charakterze organisty Mirosławy Mi-
lawskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski  
z prośbą o dalsze. TD 

8.3o 1/Do Opatrzności  Bożej z okazji 75 rocznicy uro-
dzin Ireny Smołka z podziękowaniem  za otrzymane 
łaski z prośbą o dalsze, oraz za + męża Romana – na 
pamiątkę urodzin. TD 

10.oo 1/+Alfred Winkler, na pamiątkę urodzin i śmierci 
2/+Ks. Alojzy Motyka, rodziców i rodzeństwo 

11.3o 1/+Krzysztof Stajer,  30-ty dzień po śmierci  
2/Msza św. w intencji rocznego dziecka i błogosła-
wieństwo: Wiktor Kula 

13.oo 1/Dzieci Komunijne 
16.oo 1/+Leon Urbanek - na pamiątkę urodzin 

2/+Henryk Oleś 
20.3o 1/ 

Poniedziałek – 30.03.2020r.                                 

7.oo 1/+Ryszard Szewczyk, 7 rocznica 
2/+Rozalia i Paweł Gembalczyk, na pamiątkę urodzin 

17.oo 1/+Marta Kowalczyk - na pamiątkę urodzin, mąż 
Adam, rodzice z obu stron 
2/+Otylia Dziwki, 2 rocznica 

Wtorek – 31.03.2020r. 

7.oo 1/+Iwona Mackiewicz - od koleżanek i kolegów  
z Technikum Ogrodniczego kl. IIIb 

17.oo 1/+Norbert Karwot, żona Gertruda 
 2/+Krystyna Dziwoki, 13 rocznica śmierci 

Środa – 01.04.2020r.                                       

7.oo 1/+Helena Kuczera, mąż Eryk, córka Małgorzata 
2/+Jadwiga Paszek, mąż Paweł, syn Józef 

17.oo 1/+Czesław Kroczek - na pamiątkę śmierci 
2/+Alojzy Tworuszka, żona Marta, zięciowie Józef  
i Leon, pokrewieństwo 

Czwartek – 02.04.2020r. 

7.oo 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/+Róża Motyka, 1 rocznica 
 2/Do Opatrzności Bożej z okazji urodzin Ks. Karola 

Piątek – 03.04.2020r.                                           

7.oo 1/+Iwona Mackiewicz - od rodziny Kaczmarczyk  
z Bielska 

17.oo 1/Msza św. w intencji rodzin wielodzietnych 
2/ Wynagrodzenie NSPJ i Niepokalanemu Sercu 
NMP za grzechy swoje i całego świata, w intencji 
kapłanów naszej parafii, oraz członków Straży Hono-
rowej  NSPJ 
3/+Maksymilian Hytrek, 30-ty dzień po śmierci 

Sobota – 04.04.2020r.  

7.oo 1/Msza św. w intencji parafian 
2/+Alojzy i Paulina Gorol, syn Alojzy, Henryk  
i Edeltrauda Gorol, Benedykt i Róża Grabiec 
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17.oo 1/+Anna Szotek, mąż Aleksander, syn Antoni, zięć 
Ryszard 

 2/+Bronisława Romański, mąż Emil, Marta i Antoni 
Gembalczyk (Bog) 
3/+Henryk Hyła, żona Helena 

Niedziela – 05.04.2020 r.      NIEDZIELA PALMOWA 
                                                          MĘKI PAŃSKIEJ 

7.oo 1/ 
8.3o 1/+Czesław Dombek 

2/+Maria Nikel, mąż Ryszard 
10.oo 1/+Dorota Jurczyk, mąż Walenty, syn Marian,  

Anastazja i Rudolf Kluger 
2/+Władysław Kuczera 

11.3o 1/+Kazimierz Kozik, 10 rocznica śmierci, wnuk 
Andrzej, rodzice z obu stron, Ewa Liszka 
2/+Stefan Adamowicz, 6 rocznica śmierci, rodzice, 
teściowie, rodzeństwo z obu stron 

13.oo 1/Do Op. Bożej z okazji 10 rocznicy ślubu Eweliny  
i Tomasza Urbaczka z podziękowaniem za otrzyma-
ne łaski z prośbą o dalsze oraz o Boże błogosławień-
stwo dla dzieci. T.D. 

16.oo 1/+Leon Wita, żona Kornelia 
2/ +Stanisław Sobik, 5 rocznica śmierci  (Rasz) 

20.3o 1/+Bronisław Konsek – na pamiątkę urodzin –  
od dzieci z rodzinami 

Poniedziałek – 06.04.2020r.   WIELKI PONIEDZIAŁEK                               

7.oo 1/+Alojzy Kuczera, żona Elżbieta 
17.oo 1/+Helena Zimończyk 

2/+Eleonora Dziwoki, 10 rocznica śmierci, mąż 
Alojzy, 3 synów 

Wtorek –  07.04.2020r.                  WIELKI WTOREK 

7.oo 1/+Genowefa Sobik 
17.oo 1/+Eryk Lubszczyk, 3 rocznica śmierci i na pamiątkę 

urodzin, Ludwik i Agata Lubszczyk, syn Alojzy, 
Henryk Piecha 

 2/+Bronisława Tkocz, 2 rocznica śmierci 

Środa –  08.04.2020r.                      WIELKA ŚRODA                        

7.oo 1/+Zofia Oślislok, 21 rocznica śmierci, mąż Herman, 
46 rocznica 
2/+Józef Grenadier, żona Maria, Antoni Grenadier, 
żona Urszula, Ernest Toszek, żona Maria, syn  
Gerard, żona Urszula 

17.oo 1/+Lidia Karwot, mąż Wiktor, syn Stefan 
2/+Elżbieta Węcławska, 1 rocznica śmierci 

Czwartek  09.04.2020r.             WIELKI CZWARTEK                                  

17.oo 1/Msza św.za parafian 
 2/Msza św. do Serca Pana Jezusa Konającego,  

w intencji duszpasterzy naszej parafii, zamawia 
Świecka Rodzina Franciszkańska 

Piątek – 10.04.2020r.              WIELKI PIĄTEK MĘKI 
                                                                    PAŃSKIEJ                                          

9.oo Droga Krzyżowa 
17.oo Ceremonie Wielkiego Piątku 

Sobota – 11.04.2020r.                   WIELKA SOBOTA 

20.oo Ceremonie Wielkiej Soboty 
 1/Msza św. za parafian 

 

Niedziela – 12.04.2020 r.          NIEDZIELA WIELKA- 
        NOCNA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO 

7.oo 1/ 
8.3o 1/Do Opatrznosci  Bożej z okazji 10 rocznicy uro-

dzin Dawida Barczuk, oraz za rodziców, rodzeństwo 
i rodziców chrzestnych 

10.oo 1/+Helena Kuczera (Rasz) 
2/+Walerian Macionczyk, na pamiątkę urodzin 

11.3o 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 18 rocznicy urodzin  
Wojciecha Kamińskiego z podziękowaniem za  
otrzymane łaski z prośbą o dalsze 
2/+Jerzy Stiel - na pamiątkę urodzin (Got) 

13.oo 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 5 rocznicy ślubu 
Ewy i Łukasza Bojko oraz o Boże błogosławieństwo 
dla syna Franciszka z podziękowaniem za otrzymane 
łaski z prośbą o dalsze. T.D 

16.oo 1/ 
20.3o 1/ 

Poniedziałek – 13.04.2020r.             PONIEDZIAŁEK  
                                                           WIELKANOCNY                           

7.oo 1/ 
8.3o 1/+Ernest Bulanda, rodzice Karol i Teresa, 4 siostry, 

4 zięciów, Jan Zawadzki, żona Katarzyna, za zmar-
łych z ulicy Kolberga 
2/+Maria Bober – w rocznicę śmierci 

10.oo 1/+Bernard Benisz 
11.3o 1/Do Op. Bożej z okazji 50 rocznicy ślubu Jana  

i Marii Steblok z podziękowaniem za otrzymane ła-
ski z prośbą o dalsze oraz w intencji dzieci z rodzi-
nami oraz za zmarłą córkę Danutę (Rasz). T.D. 

16.oo 1/+Aleksander Pustołka, 21 rocznica śmierci 
2/+Maria Pustołka, mąż Albert 

20.3o 1/ 

Wtorek – 14.04.2020r.    WTOREK WIELKANOCNY                           

7.oo 1/+Wilhelm Kuczera, żona Helena, córka Róża, 
rodzice z obu stron, Florian Skrobol, żona Helena, 
rodzice z obu stron 
2/+Feliks i Beata Potrawa, Jan i Maria  Syrek 

17.oo 1/+Alfred Juraszczyk, żona Matylda, syn Henryk 
2/+Bronisława i Alojzy Juraszczyk - na pamiątkę 
urodzin 

Środa – 15.04.2020r.          ŚRODA WIELKANOCNA                                   

7.oo 1/+Matylda i Emil Sobik, Jan Konsek 
2/+Iwona Mackiewicz, od rodziny Kulpa z Między-
rzecza 

17.oo 1/+Jan Fiałka, żona Jadwiga, syn Józef, Jan Kostera 
2/+Anna Woryna, mąż Erwin 

Czwartek – 16.04.2020r.                        CZWARTEK 
                                                           WIELKANOCNY 

7.oo 1/+Emil Mandel, 2 żony, córka Irena 
2/+Marta Zniszczoł, 9 rocznica 

12.oo Ślub: Krzysztof Gorzyński  - Katarzyna Kiljańska 
17.oo 1/+Elfryda Przeliorz, mąż Eryk 

2/+Maria Szymik, mąż Stanisław, syn Jan 

Piątek – 17.04.2020r.          PIĄTEK WIELKANOCNY 

7.oo 1/+Florentyna Hajnisz, mąż Józef, dziadków z obu 
stron 
2/Różaniec 
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17.oo 1/+Łucja Stasiak, 8 rocznica śmierci, mąż Franciszek 
2/+Teresa Zimończyk 
3/+Zygmunt Dronszczyk, Urszula Matuła, od kuzy-
nostwa z rodziny Bulandów 

Sobota – 18.04.2020r.      SOBOTA WIELKANOCNA 

7.oo 1/+Łucja Zielonka, 13 rocznica śmierci, mąż Józef 
(Got) 
2/+Teresa Tkocz 

11.oo Ślub: Tychy Krzysztof – Szymura Daria 
14.oo 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 90 rocznicy urodzin 

Anieli Malina z podziękowaniem za otrzymane łaski 
z prośbą o dalsze, oraz w intencji dzieci z rodzinami. 
T.D. 

15.30 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 50 rocznicy urodzin 
Marzeny Frystackiej z podziękowaniem za otrzyma-
ne łaski z prośbą o dalsze. T.D. 

17.oo 1/+Marta Krawczyk - na pamiątkę setnych urodzin 
2/ Do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo MB 
Trzykroć Przedziwnej w intencji Rodzin Szensztac-
kich oraz rodzin przyjmujących obraz MB Trzykroć 
Przedziwnej 

Niedziela – 19.04.2020r.                        II NIEDZIELA 
             WIELKANOCNA – MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 

7.oo 1/Do Miłosierdzia Bożego w intencji Raszowca 
2/+Berta Buchalik, mąż Franciszek, rodzice z obu 
stron 

8.3o 1/+Alfred Dziwoki, synowa Joanna 
2/+Eugenia Rojek, 6 rocznica śmierci 

10.oo 1/+Małgorzata i Bolesław Sobik (Bog) 
2/+Józef Gorzyński, 7 rocznica 

11.3o 1/Do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo  
MB Trzykroć Przedziwnej z okazji 40 rocznicy ślubu 
Damiana i Bernadety Korduła oraz o Boże błogosła-
wieństwo dla dzieci z rodzinami z podziękowaniem 
za otrzymane łaski z prośbą o dalsze. T.D. 
2/Msza św. za zmarłych rodziców Róża i Jan Kordu-
ła, Franciszka i Ludwik Budny, oraz za zmarłych  
z rodzin Budny i Korduła 

13.oo 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 80 rocznicy urodzin 
Zygfryda Kuczery oraz w intencji dzieci z rodzinami 
z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą  
o dalsze. T. D 

14.15 1/Chrzty i roczki: Lena Chrobok, Szymon Jendroska 
16.oo 1/+Reinhold Kaiserek, 10 rocznica śmierci 

2/+Alina Jendrichowska, 10 rocznica śmierci 
20.3o 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 25 rocznicy ślubu 

Krystyny i Tomasza Potyka z podziękowaniem  
za otrzymane łaski z prośbą o dalsze. T.D. 

Poniedziałek – 20.04.2020r 

7.oo 1/+Bronisława i Emil Król, córka Urszula, synowa 
Teresa 
2/+Edward Pawlik 

17.oo 1/+Damian  Kula, 1 rocznica śmierci 
2/+Marta i Albert Bernacki, Zofia i Ignacy Reclik 

Wtorek – 21.04.2020r. 

7.oo 1/+Emil i Waleska Dziewior 
2/+Maria Pyżalska, mąż Marian, Krzysztof Pyżalski, 
Piotr Niesporek, Edward Skałbania, żona Regina, 
Kornelia Kowalska, Mariola Duda 

17.oo 1/+Konrad Winkler, żona Maria, Stanisław Wądo-
łowski, żona Genowefa 
2/+Alojzy Burda, żona Magdalena, córka Eugenia 
Maleszewska – Gamoń, wnuczka Aleksandra 

Środa – 22.04.2020r. 

7.oo 1/+Alfreda i Józef Kruszyńscy 
2/+Kazimiera Potyra - od Małgorzaty i Dariusza  
Potyra 

17.oo 1/+Stanisław Kempczyński, 16 rocznica śmierci, 
Wiesław Dolny - na pamiątkę urodzin 
2/+Józef i Stanisława Dyduch, synowa Teresa 

Czwartek – 23.04.2020r.                 UROCZYSTOŚĆ 
           ŚW. WOJCIECHA, BISKUPA I MĘCZENNIKA, 
                                             głównego patrona Polski 

7.oo 1/+Stefan Wrona, żona Honorata, Helena i Stanisław 
Michta, dziadków z obu stron 

12.oo Ślub: Grzybek Sebastian – Pisarska Martyna 
17.oo 1/+Ryszard Wowra – w rocznicę śmierci 

2/+Felicyta Oleś 

Piątek – 24.04.2020r. 

7.oo 1/ 
17.oo 1/Msza św. wspólna: 

+Roman Rduch, żona Małgorzata 
+Gabriel Kiełbus, rodzice, teściowie, pokrewieństwo 
+Franciszek i Karolina Szymura, syn Paweł 
+Gertruda Kula, mąż Nikodem, córka Halina, zięć 
Faustyn 
+Leon Szopa, Emil Szopa, 2 żony, Stanisław Błasz-
czyk, żona Maria, Joachim Albrecht, syn Janusz, 
Ginter Szyndzielorz 
+Jan Przeliorz, żona Maria, syn Stefan, Stanisław 
Goworowski, żona Marianna, Stanisław Nowak,  
żona Danuta, Władysław Hadaj, żona Jadwiga 
+Józef Raszka, żona Krystyna, rodzice 
+Helena Sobik, mąż Ryszard, rodziców i teściów 
+Anna i Florian Kowalczyk 
+Teresa i Franciszek Sobik, Marta i Wincenty Motyka 
+Alojzy Rojek, żona Monika 
+Bronisław Boda – na pamiątkę urodzin  
+Rozalia Kostorz, mąż Leopold 
+Maria i Jan Gembalczyk, rodziców i dziadków 
+Paweł Matuszczyk, syn Krzysztof, Dominik Ma-
tuszczyk, żona Berta,, Ryszard Konsek, żona Maria 
+Wincenty Ciućka, rodzice Wilhelm i Zofia Zimoń-
czyk, Józef Ciućka, 2 żony, Edward i Irena Zimończyk 
+Jerzy Majewski, 7 rocznica śmierci 
+Józef i Gertruda Błaszczyk, Leon Urbanek 
+Zofia Osuch 
+Józef Klossok, żona Berta, zięć Marian, wnuk  
Marian, rodziców z obu stron 
+Wincenty Szczypka, rodzice, Marta Przeliorz, mąż 
Walenty, syn Paweł, Zofia i Jan Szczypka 
+Romuald Szteliga, Stefan Hajduk 
+Anastazja Sobik, mąż Franciszek, syn Hubert, córka  
Elżbieta, Maria Szymura, mąż Stefan  
+Antoni Węgierski, żona Franciszka 
+Bernadeta Nowak, 17 rocznica śmierci, Maria  
i Maksymilian Nowak 
+Waleska Kuczera, 20 rocznica śmierci, mąż Albert, 
synowa Halina, Maria i Jan Fizia 
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+Berta i Stanisław Knapek, córka Aniela, 3 zięciów, wnuk 
Paweł 
+Antoni i Jadwiga Filipowski, syn Eugeniusz, Gabriela  
i Alojzy Dziuba, Paweł Adamczyk, Aniela Bąk, Józef  
Gitner, za zmarłych z rodziny Filipowski 
+Bronisława Maciończyk – na pamiątkę urodzin 
+Gertruda Mendrala, mąż Jan, Anna Szymura, mąż Paweł, 
Franciszek Szczyrba, matka Berta 
+Kazimierz Świtoń, 20 rocznica śmierci 
+Gertruda Wajnert, 25 rocznica śmierci, córka Elżbieta, zięć 
Bolesław 
+Aniela Konka, 11 rocznica śmierci, mąż Alojzy, rodzice  
z obu stron 
+Kazimiera Raczkowska, 10 rocznica (Bog) 
+Gerard Oleś na pamiątkę urodzin, żona Marta, syn Euge-
niusz, zięć Ignacy, rodzice 
+Genowefa Kłapczyk, mąż Bertold, syn Janusz 
+Józef Witala, żona Maria, Zofia Sobik, mąż Brunon, dusze 
w czyśćcu cierpiące 
+Jan Goraus, żona Berta (Rasz) 
+Józef Partyński, rodzice, Aniela i Stanisław Partyński, 
Augustyn Rojek, żona Albina 
+Sylwester Piątek, 10 rocznica śmierci 
+Bronisław Jakubczyk, Helena Joszko, mąż Alojzy, dziadków 
+Berta Hyła - na pamiątkę urodzin, mąż Emil, 2 córki, 
wnuczka, rodzice z obu stron, Gertruda i Anna Hyła, Berta 
Paszenda 
+Gertruda Hyła, 40 rocznica śmierci, siostra Anna, 60 rocz-
nica, rodzice Jan i Paulina, córka Berta Paszenda 
+Amalia Rojek, mąż Paweł, rodzice z obu stron 
+Hildegarda Lerch, mąż Leon, rodzice z obu stron 
+Maria Kuczera, mąż Józef, Marta Motyka, mąż Wiktor 
+Marta Konsek, mąż Wilhelm, syn Ryszard 
+Jerzy Klimek, rodzice z obu stron, Leon i Antoni Przeliorz, 
Elżbieta Kuśka 
+Józef i Anastazja Kandelski, Halina i Jan Matuszczyk, 
Franciszek i Matylda Karwot, synowa Maria, Anna i Alojzy 
Dyrbuś, Dorota Nowak, Kazimierz Kendelski, Andrzej 
Wiśniewski, Felicja i Józef Szymura, dziadków z obu stron 
+Margot Wita, mąż Sylwester, Henryk Wieczorek, Elfryda 
Ociepka, od sąsiadów 
+Stanisław Juraszczyk, na pamiątkę urodzin 
+Elżbieta Tarnawska (Bog) 
+Zmarłych rodziców, Katarzyna i Józef Hartman, syn  
Alojzy (Got) 
+Maria Pawlas, mąż Roman 
+Anna i Alojzy Marcol, Franciszka i Roman Polk 

Sobota – 25.04.2020r.            ŚWIĘTO ŚW. MARKA, 
                                                           EWANGELISTY 

7.oo 1/+Helena i Alfred Musiolik 
11.oo Ślub: Włodarczyk Paweł – Drążkowska Monika 
12.oo 1/Do Opatrznosci  Bożej z okazji 60 rocznicy ślubu 

Edwarda i Krystyny Gąsior z podziękowaniem  
za otrzymane łaski z prośbą o dalsze. T.D 

13.oo 1/ Do Opatrznosci  Bożej z okazji 60 rocznicy ślubu 
15.3o 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 80 rocznicy urodzin 

Zofii Kowalskiej z podziękowaniem za otrzymane 
łaski z prośbą o dalsze. T.D. 

17.oo 1/+Józef Mura 
2/+Stanisław i Karolina Toboła 
3+/Roman i Jadwiga Rojek 

 

Niedziela – 26.04.2020 r.                      III NIEDZIELA 
                                                           WIELKANOCNA 

7.oo 1/+Helena Motyka, 5 rocznica śmierci 
8.3o 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 90 rocznicy urodzin 

Aleksandra Rojka z podziękowaniem za otrzymane 
łaski z prośbą o dalsze. T.D. 

10.oo 1/+Wanda  Gembalczyk – Muszyńska, mąż Antoni  
2/+Edyta Pławecka – od sąsiadów z ulicy Błękitnej  
i Przejazdowej 

11.3o 1/+Kornelia Rożek, na pamiątkę urodzin 
13.15 Ślub: Kokoszek Mateusz – Kokoszek Paulina 
16.oo 1/+Mirosław Wawoczny – na pamiątkę urodzin 

2/Do Opatrzności  Bożej w intencji Jadwigi i Stefana 
Karwot z okazji 40 rocznicy ślubu z podziękowaniem  
za otrzymane łaski z prośbą o dalsze. T.D. 

20.3o 1/ 

Poniedziałek – 27.04.2020r. 

7.oo 1/ 
17.oo 1/Do Opatrzności Bożej z okazji urodzin Ks. Andrzeja 

2/ Msza św. w intencji Apostolatu Maryjnego, oraz 
apostołek obchodzących urodziny w kwietniu: Stefa-
nia Blazy, Eugenia Juraszczyk, Lidia Jurczyk, Anna 
Karwot, Grażyna Majchrzak, Wanda Mura, Helena 
Rączka, Irena Zając, Kornelia Zniszczoł 

Wtorek – 28.04.2020r. 

7.oo 1/ 
17.oo 1/+Antoni Zimończyk, żona Elżbieta, syn Stanisław, 

dziadków z obu stron 
2/+Karol Kuś, żona Emilia, syn Edward 

Środa – 29.04.2020r.      ŚWIĘTO ŚW. KATARZYNY 
                    SIENEŃSKIEJ, dz. i dK., patronki Europy 

7.oo 1/+Bronisława Kaczmarczyk 
17.oo 1/+Rozalia Szweda – na pamiątkę urodzin 

2/+Hildegarda Gruszka, mąż Eryk 

Czwartek – 30.04.2020r. 

7.oo 1/Na cześć Chrystusa Najwyższego Arcykapłana za 
wszystkich biskupów, kapłanów, zgromadzenia za-
konne i o powołania kapłańskie i zakonne - zamawia 
Raszowiec 
2/+Teresa i Hieronim Dziwoki, rodzice z obu stron 
(Bog) 

12.oo Ślub: Tadra Rafał – Kołek Martina 
13.3o Ślub: Dembek Patryk – Macionczyk Daniela 
17.oo 1/Do Op. Bożej za wstawiennictwem MB Trzykroć 

Przedziwnej z okazji 60 rocznicy urodzin Jolanty 
Kowalskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski  
z prośbą o dalsze oraz w intencji dzieci z rodzinami 
T.D. 
2/+Bolesław Pomykoł, 7 rocznica śmierci, żona 
|Aniela, Zofia Pomykoł, mąż Alfred, Maria Adam-
czyk, mąż Jan 

Piątek – 01.05.2020r.            ŚWIĘTO ŚW. JÓZEFA, 
                                                           RZEMIEŚLNIKA 

7.oo 1/+Kazimierz Sobik, 8 rocznica, Wiktor Sobik, żona 
Helena, Konstanty Przeliorz, żona Jadwiga, 3 synów 
2/+Maria Sojka, mąż Alfons, rodzice(Got) 

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

Sobota – 02.05.2020r.            UROCZYSTOŚĆ NMP, 
             KRÓLOWEJ POLSKI, głównej patronki Polski 

7.oo 1/ Msza św. za parafian 
12.o Ślub: Błaszczyk Jacek – Merke Sonia 
15.3o 1/Msza św. w intencji  żywych i zmarłych strażaków 

z Boguszowic i Gotartowic T.D. 
17.oo  1/+Erwin Mokry, rodzice 

2/+Ryszard Nikel, żona Maria 
3/+Elżbieta Musioł, mąż Edward 

Niedziela  - 03.05.2020 r.                     IV NIEDZIELA 
                 WIELKANOCNA – DOBREGO PASTERZA 

7.oo 1/ 
8.3o 1/+Henryk Kula(Got) 

2/+Edward Rojek, 14 rocznica śmierci (Got) 
10.oo 1/Msza św. intencji Ojczyzny 
11.3o 1/I KOMUNIA ŚW. 
16.oo 1/+Wiktor Sobik, żona Helena (Got) 

2/+Stanisław Związek, 19 rocznica (Got) 
20.3o 1/ 

Poniedziałek – 04.05.2020r.                 Wspomnienie 
                    św. Floriana, męcz., patrona archidiecezji 

7.oo 1/+Jadwiga Oleś - na pamiątkę urodzin, mąż Antoni, 
syn Erwin, Anna i Konstanty Buchalik, syn Alfred 
(Bog) 
2/+Iwona Mackiewicz - od rodziny Supon i Zachura 
z Suchej Beskidzkiej 

17.oo 1/+Małgorzata Rduch, 1 rocznica śmierci 
2/+Alojzy Kuczera - zginął w wypadku na kopalni  
w 1950 r. i w intencji wszystkich górników, którzy 
wtedy zginęli 

Wtorek – 05.05.2020r. 

7.oo 1/Zaginiony Antoni Sobik 
17.oo 1/+Marzena Bojanowska, 1 rocznica śmierci 

2/zmarła Zigrid i Stanisław Stajer - w rocznicę 
śmierci 

Środa – 06.05.2020r.                ŚWIĘTO ŚWIĘTYCH 
                                 APOSTOŁÓW FILIPA I JAKUBA 

7.oo 1/ 
17.oo 1/+Ela Stiel, 1 rocznica śmierci 

2/+Bogumił Sudomirski, 1 rocznica śmierci 

Czwartek – 07.05.2020r. 

7.oo 1/ 
17.oo 1/+Krystyna Kuczera – na pamiątkę urodzin (Got) 

2/+Alojzy Buchalik, 10 rocznica 

Piątek – 08.05.2020r.  UROCZYSTOŚĆ ŚW. STANI- 
       SŁAWA, BPA I MĘCZ., głównego patrona Polski 

7.oo 1/+Gertruda Hyła, 16 rocznica, rodzice 
17.oo 1/+Alojzy Karwot (Bog) 

2/+Alojzy i Anna Sobik, Leon Sobik, Alojzy Sobik, 
żona Janina, Franciszek i Helena Lubszczyk 

Sobota – 09.05.2020r. 

7.oo 1/+Albina Tarabura, mąż Herman, zięć Jan, wnuk 
Czesław 

12.3o Ślub: Ziarnik Dawid – Magdalena Maleszewska 

13.3o 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 80 rocznicy urodzin 
Łucji Gawlik z podziękowaniem  za otrzymane łaski 
z prośbą o dalsze. T.D. 

17.oo 1/+Weronika Siedlecka, 1 rocznica  śmierci 
2/+Józef Maciończyk, żona Maria, rodziców  
i rodzeństwo, Józef Karwot 
3/+Izydor Chrószcz, 10 rocznica, żona Monika, Syn 
Stanisław, zięć Jan (Rasz) 

Niedziela – 10.05.2020r.                       V NIEDZIELA 
                                                           WIELKANOCNA 

7.oo 1/+Henryk Malina, rodziców 
8.3o 1/+Emil Gembalczyk, 1 rocznica śmierci 

2/+Dorota Marcisz, 7 rocznica, mąż Ludwik, syn 
Andrzej (Rasz) 

10.oo 1/+Jadwiga i Roman Muras, rodzice z obu stron 
2/Do Opatrzności Bożej z okazji 18 rocznicy urodzin 
Bogny Zając z podziękowaniem za otrzymane łaski  
z prośbą o dalsze 

11.3o 1/+Franciszek Zdziarski, córka Barbara 
2/+Edward Kula, żona Marta, syn Leszek 

16.oo 1/+Maciej Markiewka, 6 rocznica śmierci 
2/+Dorota i Roman Benisz 

20.3o 1/ 

Poniedziałek – 11.05.2020r. 

7.oo 1/+ Anna Szczygieł, 40 rocznica śmierci 
17.oo 1/+Maria i Eryk Zimończyk - w rocznicę śmierci 

2/+Roman Orszulik 

Wtorek – 12.05.2020r. 

7.oo 1/+Edward Bedka, żona Marta 
2/Krzysztof Motyka, ojciec Bronisław, brat Andrzej 

17.oo 1/+Ryszard Sobik, 1 rocznica śmierci 
2/+Henryk Wiśniewski, Józef Herman 

Środa – 13.05.2020r. 

7.oo 1/+Edward Karwot, żona Franciszka, rodzice z obu 
stron 

17.oo 1/+Stanisław Kubiak - na pamiątkę imienin 
2/+Elżbieta Oleś, 3 rocznica śmierci 

19.oo Nabożeństwo Fatimskie 
1/Msza św. 

Czwartek – 14.05.2020r.     ŚWIĘTO ŚW. MACIEJA, 
                                                                  APOSTOŁA 

7.oo 1/+Piotr Niesporek, Krzysztof Pyżalski, Edward 
Skałbania, żona Regina, Marian Pyżalski, żona Maria 

17.oo 1/+Maria Pierchała, Herman i Gertruda Niemczyk, 
córka Anna, Robert i Maria Pierchała 
2/+Alojzy Gorzawski, żona Natalia 

Piątek – 15.05.2020r. 

7.oo 1/Różaniec 
2/+Zofia i Józef Lubszczyk, za zmarłych z rodziny 

17.oo 1/+Aniela i Eryk Korduła, Maria i Henryk Szadziul 
2/+Jan Karwot (ul. Rajska) 

Sobota – 16.05.2020r.       ŚWIĘTO ŚW. ANDRZEJA 
                       BOBOLI, prezb. i męcz., patrona Polski 

7.oo 1/+Walenty Jurczyk, żona Dorota, syn Marian, Ana-
stazja i Jan Jurczyk 

13.oo 1/Msza św. i Chrzest oraz z okazji 2 rocznicy urodzin 
Nadii Liszka 
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14.oo 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 85 rocznicy urodzin 
Franciszki Motyka z podziękowaniem za otrzymane 
łaski z prośbą o dalsze. T.D. 

 15.3o 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 50 rocznicy urodzin 
Haliny Pozor z podziękowaniem  za otrzymane łaski 
z prośbą o dalsze.  T.D. 

17.oo 1/+Serafin Szymura, 13 rocznica śmierci 
2/+Eleonora Gembalczyk, 6 rocznica śmierci 

Niedziela – 17.05.2020r.                      VI NIEDZIELA 
                                                           WIELKANOCNA 

7.oo 1/+Franciszek Buchalik, żona Berta, rodzice z obu 
stron 
2/+Władysław Szarlej, rodzice z obu stron 

8.3o 1/+Damian Kula – na pamiątkę urodzin 
10.oo 1/+Tadeusz Godzwon, 5 rocznica śmierci 
11.3o 1/+Aniela i Alojzy Oleś (Rasz) 
14.15 1/Chrzty i roczki: 
16.oo 1/+Paweł Sobik, 7 rocznica (Got) 

2/+Paweł i Maria Sobik (Got0 
20.3o 1/ 

Poniedziałek – 18.05.2020r. 

7.oo  1/+Gertruda Oleś, 3 rocznica, mąż Franciszek, rodzice 
17.oo  1/ Do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo MB 

Trzykroć Przedziwnej w intencji Rodzin Szensztac-
kich oraz rodzin przyjmujących obraz MB Trzykroć 
Przedziwnej 
2/+Franciszek Korduła, 8 rocznica 

Wtorek – 19.05.2020r. 

7.oo 1/+Serafin Brząkalik, 5 rocznica 
2/+Franciszka Matuszczyk, mąż Antoni 

17.oo 1/+Teresa Lubszczyk, 1 rocznica 
2/+Zofia Schier, mąż Wiktor, córka Krystyna, mąż 
Maksymilian, zięć Emil 

Środa – 20.05.2020r. 

7.oo 1/+Alojzy Oślislok, 7 rocznica 
2/+Ryszard Oleś w rocznicę śmierci, rodzice, Józef 
Szafraniec, ojciec Maksymilian 

17.oo 1/+Alojzy Smołka, 1 rocznica 
2/+Małgorzata Smyczek, rodzice z obu stron 

Czwartek – 21.05.2020r.       Wspomnienie św. Jana 
                                        Nepomucena, prezb. i męcz. 

7.oo 1/+Maria Ulman, mąż Antoni, syn Osfalt - w roczni-
cę śmierci 

17.oo 1/+Wilhelm Harnasz, 1 rocznica 
2/+Szymon Tokarz, na pamiątkę 25 urodzin – od sio-
stry Martyny z rodziną 

Piątek – 22.05.2020r. 

7.oo 1/ 
15.oo 1/Msza św. w intencji wychowanków rocznika 

1970r. ze Szkoły Podstawowej Nr 16 z Boguszowic 
oraz w intencji nauczycieli 

17.oo 1/Msza  św. wspólna: 
+Joachim Procek – na pamiątkę urodzin 
+Zofia Sobik, mąż Brunon, syn Faustyn, synowa  
Halina 
+Jadwiga Groborz, córka Krystyna, Jan i Wanda  
Sobik, wnuk Radosław 
+Antoni Hoszek, 10 rocznica 
+Bronisław Papierok 

+Franciszek Kania, żona Gertruda, Jan i Gertruda Klejnot 
(Got) 
+Joanna Dziwoki, Józef Kania, Roman Kania, żona Aniela 
(Got) 
+Gabriela Piechoczek, Roman Zimończyk, żona Małgorzata 
+Henryk Szymura, rodzice, Alojzy Gembalczyk, żony Kry-
styna i Eufemia 
+Henryk Sobik, żona Zofia 
+Marta Weinoch, mąż Augustyn, rodzice z obu stron, 
wnuczka Marzena Skiba 
+Berta Klossok, mąż Józef, zięć Marian, wnuk Marian 
+Eugenia Langowska, 23 rocznica mąż Eugeniusz, 43 rocz-
nica wnuk Stanisław, córka Brygida Molska 
+Teresa i Ryszard Merta, rodzice z obu stron, pokrewień-
stwo 
+Anna i Teofil Widera, 3 córki, zięciowie, 4 synów,  
2 synowe, za zmarłych z rodziny 
+Maksymilian Marczyk, rodzice z obu stron, Henryk  
Musiolik 
+Marta i Elżbieta Kula, mąż Wincenty, Zofia Przeliorz,  
2 mężów, Wincenty Kula, 2 żony 
+Wilhelm Kuczera, żona Helena, córka Róża, rodzice z obu 
stron 
+Stanisław Sokołowski, żona Jadwiga, córka Danuta,  
rodzice z obu stron 
+Dorota Adamczyk, Halina i Faustyn Sobik, Gertruda 
 i Nikodem Kula, syn Walenty 
+Aniela Lubszczyk, Berta Gąsiorkiewicz, Łucja Zieleżny, 
Bronisława Skrzypiec – z okazji Dnia Matki od dzieci 
+Józef Zaik, żona Jadwiga, córki Stefania i Weronika,  
mężowie Kazimierz i Mirosław, Stanisław Kula, żona Anie-
la, synowie Jan, Stanisław i Walenty, Elżbieta Leśnik, syn 
Paweł Rojek 
+Albertyna Henich, mąż Franciszek, synowa Elżbieta, Emil 
Pyszny, Elfryda Szymura (Got) 
+Kazimierz Buch – na pamiątkę urodzin, bratowa Jadwiga, 
za zmarłych z rodziny 
+Aniela Maciończyk, Otylia Górecka z okazji Dnia Matki 
+Roman Skrobol – od chrześniaka Łukasza, rodziny  
Sokołowskich i Janeta 
+Aniela Macionczyk, Otylia Górecka z okazji Dnia Matki 
+Wiktoria i Czesław Spaleniak 
+Hubert Ochojski, żona Aniela, synowa Eugenia, zięć  
Erwin, rodzice z obu stron 
+Czesław Reselski, żona Gertruda, córka Dorota Stisz, 
wnuk Jan (Rasz) 
+Helena Buchalik – z okazji Dnia Matki 
+Helena Sobik i Łucja Adamczyk – z okazji Dnia Matki 
+Antoni Piecha,  żona Franciszka, syn Serafin, córka Helena 
Sobik, mąż Hieronim, rodzice, siostry, bracia, szwagrowie, 
Gertruda Piecha, syn Ludwik, synowa Aniela, pokrewień-
stwo Sobikowe, Piechowe, Klugrowe, Adamczykowe 
+Janusz Solak, Maria i Józef Solak, Wiktoria i Stanisław 
Pytel, Maria i Antoni Pytel, Adam Pytel, Maria Gajda, Hilda 
i Leon Lerch 
+Anna Musioł, syn Jerzy, Jadwiga i Franciszek Cyrulik, 
córka Alina – z okazji Dnia Matki 
+Piotr Wojtyczka, rodzice, rodzeństwo, Irena i Henryk Na-
stulla, Regina i Rafał Winkler, Halina i Eberhard Nastula, 
Emma Grycman, Stokowy Teodor, Jan, Albina i Władysław 
Maciejak 
+Otylia Dziwoki – z okazji Dnia Matki, od córki Renaty 
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+Eufrozyna Sobik – z okazji Dnia Matki, od syna 
Czesława 
+Marta i Emil Pawlas, Marta i Józef Dziwoki 
+Józef Sobik, rodzice Filip i Eufemia, teściowie  
Józef i Elżbieta Kula 
+Urszula Fojcik, Monika i Edward Nowrot, Paweł  
i Marta Fojcik, Aniela i Józef Forajter 
+Konstanty Sobik, żona Wiktoria, rodzeństwo 
+Daniel Janus, żona Róża, synowa Krystyna,  
Eugenia Rojek 
+Krystyna Konieczny, z okazji Dnia Matki, mąż  
Leon, syn Stanisław, synowa Krystyna, Maria Nikel, 
mąż Ludwik (Got) 
+Helena Buchalik, mąż Franciszek (Got) 
+Albina i Walenty Henich, Maria i Emil Kłosek 
+Aniela i Józef Konsek 
+Elżbieta i Marta Kula, mąż Wincenty 
+Henryk Wieczorek, Elfryda Ociepka, Margot  
i Sylwester Wita, od sąsiadów 
+Marta Przeliorz, w rocznicę śmierci, mąż Walenty, 
na pamiątkę urodzin 
+Mathias Błażewicz, o radość życia wiecznego 
+Konstanty i Elżbieta Kornas, synowie Bernard i 
Herbert, pokrewieństwo Kornas, Balcar i Gorzawski 
+Jan i Weronika Cyran, brat Ludwik, synowie Stani-
sław i Władysław, córka Bronisława 

Sobota – 23.05.2020r. 

7.oo 1/+Eugenia Sodzawiczny, mąż Emil, Salomea Mar-
kiewka  
2/+Łucjan Staniczek 

17.oo 1/+Czesław Pierchała, 1 rocznica 
2/+Jerzy Wawoczny (Rasz) 
3/+Feliks i Gertruda Hyła, rodzice z obu stron 

Niedziela – 24.05.2020r.                  UROCZYSTOŚĆ 
                           WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO 

7.oo 1/ 
8.3o 1/+Stefan Pierchała, 9 rocznica 

2/+Lidia Lubszczyk, rodzice z obu stron 
10.oo 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 18 rocznicy urodzin 

Julii Piecha z podziękowaniem za otrzymane łaski z 
prośbą o dalsze 

11.3o 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 85 rocznicy urodzin 
Antoniny Krupa z podziękowaniem  za otrzymane ła-
ski z prośbą o dalsze, oraz o Boże błogosławieństwo 
dla dzieci z rodzinami. T.D. 

16.oo 1/+Benedykt Cybulski, 5 rocznica śmierci 
2/+Ireneusz Sobik, 2 rocznica śmierci 

20.3o 1/ 

Poniedziałek – 25.05.2020r. 

7.oo 1/Msza św. od gradu w intencji Boguszowic (świę-
cenie świec) 
2/Msza św. w intencji zmarłych członków Świeckiej 
Rodziny Franciszkańskiej 

17.oo 1/+Leon Zimończyk 
2/+Alfred Kuczera – na pamiątkę urodzin (Bog) 

Wtorek – 26.05.2020r. 

7.oo 1/+Jan Wencka, 2 zięciów Benedykt i Mirosław, 
Gertruda i Ernest Matuszczyk 
2/+Antoni Riemel, żony Waleska i Anna 

 

17.oo 1/+Felicyta Oleś, Stanisława i Jan Kukułka 
2/+Otylia Dziwoki – z okazji Dnia Matki – od córki 
Krystyny 

Środa – 27.05.2020r. 

7.oo 1/ 
17.oo 1/+Franciszek Szweda – w rocznicę śmierci 

2/+Halina Kuczera – od córki Joanny 
3/Msza św. w intencji Apostolatu i Apostołek, które 
obchodzą urodziny w maju: Małgorzata Kula, Elżbie-
ta Oleś, Maria Oślizlok, Agnieszka Piątek, Weronika 
Przeliorz, Róża Strzelecka 

Czwartek – 28.05.2020r. 

7.oo 1/Do Opatrzności Bożej z okazji urodzin Krystyny 
Klejnot z podziękowaniem za otrzymane łaski  
z prośbą o dalsze. T.D. 
2/+Emilia i Władysław Martyniak 

17.oo 1/+Leon Benisz, 4 rocznica śmierci 
2/+Katarzyna Dronszczyk, 2 mężów, Małgorzata 
Dronszczyk, Marta Lubszczyk 

Piątek – 29.05.2020r.          Wspomnienie św. Urszuli 
                                                       Ledóchowskiej, dz. 

7.oo 1+Alojzy Zniszczoł – w rocznicę śmierci, rodzice 
Łucja i Paweł, 3 szwagrów 

17.oo 1/+Jan Majewski, 1 rocznica śmierci 
2/+Klaudia Rozkoszek, 1 rocznica śmierci 
3/+Franciszek Torbicki – na pamiątkę urodzin 

Sobota – 30.05.2020r.            Wspomnienie św. Jana 
                                             Sarkandra, prezb. i męcz. 

7.oo 1/+Antoni Gembalczyk, żona Wanda 
2/+Łucja Adamczyk 

!3.oo Ślub: Marciniak Kamil – Cieślik Karolina 
17.oo 1/+Emilia Kocyba, mąż Gerard, rodzice 

2/+Teresa Kiełkowska, 5 rocznica śmierci 
3/+Antoni Baraniok, 5 rocznica śmierci 

Niedziela – 31.05.2020r.                  UROCZYSTOŚĆ 
                                  ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO 

7.oo 1/W intencji ofiarodawców z Gotartowic 
8.3o 1/+Natalia Papierok – w rocznicę śmierci, mąż Andrzej 

2/+Waleska Zieleźny, syn Justyn 
10.oo 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 70 rocznicy urodzin 

Janiny Szcześniewskiej z podziękowaniem za otrzy-
mane łaski z prośbą o dalsze. T.D. 

11.3o 1/Do Opatrzności Bożęj z okazji 35 rocznicy ślubu 
Janusza i Urszuli Raszka z podziękowaniem  
za otrzymane łaski z prośbą o dalsze, oraz  w intencji 
dzieci z rodzinami. T.D. 
Po Mszy św. błogosławieństwo rocznego dziecka:  
Filip Kubszczyk 

13.oo Ślub: Oleś Adam – Pierchała Zuzanna 
16.oo 1/+Jan Adamski, rodzice, rodzeństwo, pokrewień-

stwo Adamski, Budny 
2/+Stanisław Strzyż, Józefa i Stanisław Zybała 

20.3o  1/ 

  
 

Przygotowały panie: Teresa Szymczak i Kornelia Mokry 
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Kronika parafialna 

Chrzty: 

Maja Skolimowska, Aleksander  Szmid, Szymon Buchalik, 
Nikola Dziwoki, Blanka Pawlas, Bartosz  Skrzypiec, Pauli-
na Gorzyńska, Julia Dyczkowska, Aleksander Wiaterek, 
Zuzanna Czyż, Antonina Kudla, Tadeusz Przeliorz,  Lena 
Oskroba, Pola Kubiak, Franciszek Wilk, Bruno Pałka, Bar-
tosz Dziwoki, Maksymilian Pielorz, Antoni Deleżuch, Bian-
ka Kuniszyk, Matylda Matuszczyk, Róża Skrobol,  Adrian 
Wołodko 

Pogrzeby: 

Buchalik Helena          17.06.1940  -  24.11.2019 
Wadowski Ryszard        27.07.1960  -  23.11.2019 
Skrobol Roman              20.08.1942  -  01.12.2019 
Kokosińska Krystyna    06.02.1935  -  04.12.2019 
Morawiecki Henryk       19.01.1957  -  15.12.2019 
Rypień Aleksander         22.09.1961  -  11.12.2019 
Torbicki Franciszek       29.05.1941  -  19.12.2019 
Niesporek Franciszek     06.10.1941  -  19.12.2019 
Tasarz Zdzisław              22.04.1944  -  26.12.2019 
Groborz Agnieszka        24.12.1938  -  06.01.2020 
Daniluk Marian              24.03.1946  -  07.01.2020 
Mackiewicz Iwona          01.04.1957  -  10.01.2020 
Pawlas Maria                  16.04.1934  -  12.01.2020 
Zniszczoł Jan                   07.02.1932  -  20.01.2020 
Markiton Helena             02.03.1954  -  18.01.2020 
Tkocz Jan                         15.06.2017  -  22.01.2020  
Potyra Kazimiera            25.02.1933  -  23.01.2020 
Malina Elżbieta               16.01.1938  -  26.01.2020 
Kionka Nikodem             05.09.1933  -  28.01.2020 
Wita Margot                    09.10.1940  -  01.02.2020 
Szmiel Marianna             24.05.1933  -  01.02.2020 
Pytel Zygfryd                  05.08.1943  -  10.02.2020 
Matuszczyk Paweł          25.01.1932  -  12.02.2020 
Stajer Krzysztof              27.11.1965  -  11.02.2020 
Smyczek Halina              26.10.1936  -  13.02.2020 
Kokosiński Henryk         30.01.1959  -  18.02.2020 
Lazar Józef                      27.02.1953  -  21.02.2020 
Hytrek Maksymilian      29.11.1934  -  21.02.2020 
Tkocz Pelagia                  08.10.1927  -  21.02.2020 
Więzik Tomasz                15.12.1971  -  21.02.2020 
 

Przygotowały panie: Teresa Szymczak i Kornelia Mokry 
 

PAPIESKIE INTENCJE 

APOSTOLSTWA MODLITWY  

Marzec 

-) Intencja ewangelizacyjna: za katolików w Chinach. 
Módlmy się, aby Kościół w Chinach zachował wierność 
Ewangelii i wzrastał w jedności. 
Kwiecień 

-) Intencja powszechna: o wyzwolenie od uzależnień. 
Módlmy się, aby wszystkie osoby pod wpływem uzależnień 
otrzymały pomoc i były otoczone opieką. 
Maj 

-) Intencja ewangelizacyjna: za diakonów. 
Módlmy się, aby diakoni, wierni służbie Słowa i ubogim, 
byli znakiem ożywiającym dla całego Kościoła. 

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 majowym proszę przesyłać  
w wersji elektronicznej  

lub dostarczyć w formie papierowej  
najpóźniej do dnia 8 maja 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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Spotkania grup  
parafialnych 

W naszej parafii działa wiele grup duszpa-
sterskich. Grupy te tworzą małe wspólnoty 
ludzi, którzy poprzez konkretną pra-
cę pragną pogłębiać swoją relację z Panem 
Bogiem. Pozwalają one na nowo odkryć 
Jezusa i podążać jego śladami. Zaprasza-
my wszystkich: dzieci, młodzież, dorosłych, 
którzy czują chęć działania w jednej z licz-
nych grup parafialnych. 

 

Spotkania opłatkowe 
Okres Bożego Narodzenia to nie tylko okazja do 
spotkań w gronie najbliższych. Tradycyjnie w tym 
czasie odbywają się spotkania opłatkowe grup dzia-
łających przy parafii. 

 

 

 
Listopadowe spotkanie formacyjne Grupy Biblijnej 

 
W środę 27 listopada spotkał się Apostolat Maryjny 

 
Żywy Różaniec podczas spotkania opłatkowego 

 
Spotkanie opłatkowe Zespołu Charytatywnego 

.  

 
 

 
 

 
 

Spotkanie animatorów 
OAZY 

Po Pasterce w domu parafialnym spotkali się 
animatorzy Ruchu Światło-Życie, by złożyć sobie 
bożonarodzeniowe życzenia.  
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„Światło Cafe” 

W niedzielę 5 stycznia miała miejsce kolejna odsłona 

„Światła Cafe”. Inicjatywa naszej młodzieży oazowej 

już tradycyjnie zgromadziła w „parafialnej kawiaren-

ce” licznych gości.  

Kolędowanie z Zespołami 
Largo i Appasionato 

W niedzielę 26 stycznia odbył się w naszej świątyni 
koncert zespołu instrumentalnego LARGO oraz ze-
społu wokalnego APPASIONATO działających przy 
Domu Kultury w Boguszowicach.   

Adwentowe dni skupienia 
śląskich kapłanów 

W sobotę 7 grudnia w parafii św. Jadwi-
gi Śląskiej w Rybniku, księża archidiecezji 
katowickiej przeżywali Dzień Skupienia. Ka-
płani wysłuchali m. in. wykładu biblisty ks. 
Tomasza Kusza pt. „“Pożyteczne jest moje 
odejście dla was” (J 16,7). Dlaczego jeste-
śmy w lepszej sytuacji niż uczniowie w cza-
sie ziemskiej misji Jezusa?”. 

   

Święto św. Młodzianków 
Msz 
 

 
Odprawa i wspólna modlitwa przed otwarciem 

 
„Parafialna kawiarenka” była miejscem spotkań  

w gronie rodzinnym i znajomych 

 
 

 
 

 
Appasionato w repertuarze kolędowym 

 
Zespół instrumentalny Largo 

. 

 
 

Dekanalne spotkania 
 formacyjne kapłanów 

Comiesięczne spotkania kapłanów dekanatu boguszowic-
kiego miały miejce: 12 grudnia – w naszej parafii, a 13 
lutego w parafii p.w. św. Józefa Robotnika w Kłokocinie.  
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Święto św. Młodzianków 
W sobotę 28 grudnia, z racji przypadającego 
w tym dniu Święta św. Młodzianków, sprawo-
wano Mszę św. z błogosławieństwem dla 
dzieci o godz. 9.oo.  

 

Msza św. dla rodzin z dziećmi komunijnymi  
W niedzielę 22 grudnia o godz.13.00 miała miejsce kolejna Eucharystia dla rodzin z dziećmi przygotowu-
jącymi się do I Komunii św. 

Kolędowanie z Przedszkolem 50 
 
W tygodniu poprzedzającym Święta Bożego Narodzenia 
dzieci z Przedszkola nr 50 w Boguszowicach kolędowały w 
naszej świątyni. 

 

 

 
  

 
Dekanalne spotkanie kapłanów w parafii p.w. św. Józefa  

Robotnika Kłokocinie 

 
Błogosławieństwo dzieci 
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Pielgrzymka do Ziemi 
Świętej 

W dniach 17 – 24 stycznia grupa naszych parafian pod opieką ks. Karola udała się na pielgrzymkę do 
Ziemi Świętej. Poniżej zapraszamy na fotorelację z tego wydarzenia. 

 
Kolędowanie przedszkolaków z Boguszowic 

 
 

 
 

 

„Dzisiaj z głębokim wzruszeniem staję na ziemi, na której Bóg zechciał «roz-

bić swój namiot» (por. J 1, 14; Wj 40, 34-35; 1 Krl 8, 10-13) i pozwolił, by 

człowiek poznał Go bliżej.”   

                                                                                    św. Jan Paweł II 

 
Pielgrzymi na tle panoramy Jerozolimy 

.  
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„W roku wyznaczającym dwutysiąclecie narodzin Jezusa osobiście 

bardzo pragnąłem przybyć tutaj i modlić się w najważniejszych 

miejscach, które od czasów starożytnych były świadkami interwencji 

Boga i Jego wielkich dzieł. «Ty jesteś Bogiem działającym cuda, 

objawiłeś ludom swą potęgę» (Ps 77 [76], 15)” 

                                    św. Jan Paweł II 

Zimowe wieści  
z Przedszkola nr 18 

O tym, co działo się w czasie ostatnich zimowych 
miesięcy w Przedszkolu nr 18 w Boguszowicach 

— czytaj str. 19 
 

 

 
 

 

Zimowe wieści  

 
Spotkanie ze św. Mikołajem i jego pomocnikami 

 

 
Przedświąteczne przedstawienie w języku  

angielskim 
 

 
Przedświąteczne przedstawienie w języku  

angielskim 
 

 
Jasełka środowiskowe 

 

 
Apel „Bezpieczne ferie” 
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Dzień Życzliwości  
i Pozdrowień w SP20 

O obchodach Światowego Dnia Życzliwości  
i Pozdrowień w SP 20 w Gotartowicach. 

— czytaj str. 15 – 16 

Z kącika gospodarczego 
Jak zwykle w naszej parafii rozwiązujemy na co 
dzień problemy techniczne i gospodarcze.  O aktu-
alnie podejmowanych działaniach gospodarczych 
na naszych obiektach parafialnych 

— czytaj str. 9  
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Szkolne drzewo życzliwości 

 
 

 
Prace porządkowe na Starej Farze 

 
Trwają prace remontowe ogrodzenia 

 
 

 
Malowanie salki Oazowej 

 
 

 
 

Zagrażający bezpieczeństwu ludzi i obiektów stan drzewostanu  


