
 

PARAFIA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA + BOGUSZOWICE – GOTARTOWICE 
ROK XXV + CZERWIEC – LIPIEC – SIERPIEŃ 2016 + NR 219 

Biskup Jean-Louis Balsa, ordynariusz diecezji Viviers w południowej Francji, odwiedzając  
Archidiecezję Katowicką w ramach przygotowań do ŚDM, skorzystał z gościnności naszej parafii. 

               

      Wakacje 2016         Światowe Dni               Pielgrzymka   
                                               Młodzieży                    do Rzymu 
             
                                                                                     
                                    
        
                     
 

Rozpoczęły się upragnione waka-
cje. Warto więc zastanowić się, jak 
powinny wyglądać nasze relacje z 
Panem Bogiem w miesiącach, w 
których życie nieco zwalnia, a my 
mamy więcej wolnego czasu. Pa-
miętajmy, że odpoczynek od nauki 
i pracy nie może być jednocześnie
odpoczynkiem od Pana Boga.
Nigdy nie zapominajmy o modlitwie 
i niedzielnej Mszy św. 

Parafialna pielgrzymka do Rzymu, 
w ramach Nadzwyczajnego Jubi-
leuszu Miłosierdzia odbędzie się 
w dniach 14 – 19 października 
2016 r. Szczegółowy program 
zamieszczamy wewnątrz numeru.
Zachęcamy parafian do licznego 
udziału w pielgrzymowaniu do 
Wiecznego Miasta. 

W tygodniu poprzedzającym 
Światowe Dni Młodzieży w Kra-
kowie od 20 – 25 lipca, w ramach 
Dni w Diecezjach, będziemy go-
ścić w naszej parafii młodych 
ludzi z Francji. Już dzisiaj zapra-
szamy naszą młodzież do Kra-
kowa na spotkanie z papieżem 
Franciszkiem. 
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Pierwsza Komunia Święta 
1 maja nasze dzieci przystąpiły w tym roku do Pierw-
szej i Wczesnej Komunii Świętej. Uroczystej Eucha-
rystii przewodniczył ks. proboszcz Krzysztof Błotko,  
a  czynnie do modlitwy włączyły się dzieci i ich rodzi-
ce. 
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Goście z Francji 
W niedzielę 8 maja gościliśmy w naszej parafii  
ks. Biskupa Jeana – Louisa Balsa, ordynariusza 
diecezji  Viviers,  wraz z towarzyszącymi osoba-
mi. Wizyta była związana z przygotowaniami do 
Światowych Dni Młodzieży, gdyż właśnie mło-
dzież z tej diecezji ma przebywać u naszych ro-
dzin w ramach „Dni w Diecezjach”. 

 

 

 
Ks. Biskup przewodniczył Eucharystii i wygłosił homilię 

 

 

Pamiątkowe zdjęcie z ministrantami 

 
 

 
Ks. Biskup podczas zwiedzania naszej świątyni 

 
Ks. Biskup wita się z uczestnikami Eucharystii, tak jak 

to jest w zwyczaju w Zachodniej Europie 
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Boże Ciało A.D. 2016 
Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystu-
sa obchodziliśmy w tym roku 26 maja. Tradycyjna 
procesja teoforyczna przebiegała ulicami Mała-
chowskiego, Sztolniową, Armii Ludowej i z po-
wrotem Sztolniową i Małachowskiego do kościo-
ła. Nasz udział w procesji był złożonym publicznie 
wyznaniem wiary w obecność Chrystusa w Naj-
świętszym Sakramencie. 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

Spotkanie dekanalne 
Tym razem spotkanie formacyjne kapłanów 
dekanatu Boguszowice odbyło się w parafii 
p.w. św. Józefa w Kłokocinie. Po modlitwie i 
konferencji ks. prałata Floriana Ludziarczyka 
w kościele kapłani zgromadzili się na probo-
stwie, gdzie omawiano sprawy bieżące. 
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Urodziny Pani Cecylii 

W niedzielę 29 maja swoje kolejne urodziny obchodziła Pani 
Cecylia Błotko – mama naszego ks. proboszcza. Z tej okazji  
ks. proboszcz sprawował Mszę św. o godz. 7.oo, po której była 
okazja do złożenia życzeń dostojnej solenizantce. 

 

Odpust parafialny 

W piątek, 3 czerwca przypadała w tym roku Uroczystość Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa. Tradycyjnie w tym dniu, o godz. 
17.oo została odprawiona Msza św. na parafialnym cmentarzu 
w intencji wszystkich zmarłych parafian. 

 

Uroczystość odpustowa w naszej parafii miała 
miejsce w niedzielę 5 czerwca. Słowo Boże w 
tym dniu wygłosił i odprawił uroczystą sumę od-
pustową ks. dr Adam Pawlaszczyk – Wikariusz  
Sądowy Archidiecezji Katowickiej. 

 

 

 

 
 

 
 

 
Msza św. na cmentarzu, jak zawsze zgromadziła tłumy 
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Na zakończenie sumy odpustowej miała miej-
sce procesja z Najświętszym Sakramentem 
wokół kościoła. 

 „Cenacolo” w Boguszowicach 

W niedzielę 10 kwietnia gościliśmy w parafii przedsta-
wicieli wspólnoty „Cenacolo” z Krzyżowic, którzy pod-
czas Mszy św. dzielili się z nami świadectwem swoje-
go życia. 

Jubileusz Koła Gospodyń 

W sobotę 21 maja, podczas Mszy św. o godz. 
13.3o, członkinie Koła Gospodyń Wiejskich  
z Gotartowic obchodziły piękny jubileusz 70-lecia 

      istnienia. Ks. proboszcz Krzysztof Błotko, składając 
      Jubilatkom życzenia, podziękował za świadectwo 
      trwania przy Jezusowemu Sercu. 

Jubileuszowe spotkanie miało miejsce w remizie 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Gotartowicach w sobo-
tę 11 czerwca. Szanowne Jubilatki swoją obecnością  
zaszczycił m. in. Prezydent Rybnika Piotr Kuczera. 

 
Spotkanie przy stole w domu parafialnym 
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Bogu dziękujemy za pierwszą połowę ro-
ku pańskiego 2016, za miniony czas i wszyst-
ko co mogliśmy wspólnie przeżyć. Wdzięcz-
ność jest najlepszym przejawem dojrzałego 
życia duchowego i początkiem uzdrowienia 
relacji między ludźmi w naszych rodzinach 
oraz w szerszym życiu społecznym.  

Brak wdzięczności, pretensjonalność, zazdrość  
i noszone w sobie urazy to nieraz początek naszych 
chorób nie tylko w wymiarze duchowym, ale również 
fizycznym. Niejeden z nas cierpi, choruje a nawet „od-
chodzi” wcześniej z powodu nieuporządkowanego 
życia duchowego. Dziękujemy więc Bogu i ludziom za 
wszelkie zaangażowanie w budowanie naszej wspól-
noty i kreowanie dzieł duchowych i materialnych. 
Księżom wikarym, katechetom, służbie liturgicznej 
i wielu osobom świeckim za dobre przygotowania 
tegorocznych Świąt Wielkanocnych, uroczystości 
bierzmowania i  I Komunii św. Z tematem komunij-
nym w krótkiej treści w tym numerze SE zapozna nas  
pani katechetka Barbara Sojka.  

Ja, ze swej strony z serca dziękuję rodzinom 
komunijnym za dar złożony na potrzeby Kościoła 
oraz zaangażowanie w przygotowanie tej pięknej 
uroczystości. Mamy już za sobą Uroczystość Bożego 
Ciała i Odpust Parafialny. Dziękujemy osobom, 
które zaangażowały się w budowanie ołtarzy i wszyst-
kim co pomagali w zorganizowaniu tego święta.   
W niedzielę odpustową 5 czerwca przebywał wśród 
nas  ks. dr Adam Pawlaszczyk – Wikariusz  Sądowy  
Archidiecezji Katowickiej,  by wygłosić Słowo Boże 
o kochającym Sercu Jezusa. Mile Go wspominamy i 
dziękujemy. O szybko upływającym czasie świadczy 
również pierwsza rocznica jaka minęła od Mszy Świę-
tej, którą odprawił na naszym parafialnym cmentarzu 
ks. Arcybiskup Wiktor Skworc. Jeszcze raz z  
wdzięcznością wspominamy to wydarzenie i pozdra-
wiamy księdza Arcybiskupa.   

Dziękujemy odpowiedzialnym za liczne spotka-
nia formacyjne i permanentną służbę w kościele, za-
krystii, kancelarii, na Starej Farze i w naszym Domu 
Parafialnym i probostwie. Bóg zapłać organizatorom i 
uczestnikom naszych kursów przedmałżeńskich  rów-
nież i tym organizowanym w formie „Przed Nami 
Małżeństwo”. W tym szczególnym Jubileuszowym 
Roku i czasie oczekiwania na Światowe Dni Młodzie-
ży wykazaliśmy gotowość na przyjęcie 130 pielgrzy-
mów, którzy mają do nas przyjechać głównie z Fran-
cji. Wielu na tę okoliczność „szlifuje”  pod okiem nau-
czyciela język francuski. Dziękujemy za to zaangażo-

wanie. Niestety dochodzą nas jednak wieści, że z nie-
zależnych od nas względów ilość pielgrzymów będzie 
mniejsza od ilości tych miejsc, które mamy przygoto-
wane. Niektóre rodziny będą mogły śmiało zrezygno-
wać z przyjęcia gości bądź już to uczyniły. Będzie  
i tak, że rodzina, która jest przygotowana na przyjęcie  
np. czterech osób – przyjmie tylko dwie.  W rozwiąza-
niu tej kwestii potrzebny jest bezpośredni kontakt z 
kapłanem lub kancelarią parafialną. Można uczynić to 
również telefonicznie. Mówiąc o gościach z Francji 
mile wspominamy pobyt w parafii ks. Biskupa Jean – 
Louis Balsa z Viviers  wraz z towarzyszącymi oso-
bami w niedzielę 8 maja br.  Dziękujemy za ten rado-
sny dzień, który spędzili razem z nami, a ks. Roma-
nowi Chromemu za posługę tłumacza.  

W nawiązaniu do innych gości obecnych w na-
szej parafii wracamy jeszcze myślą do niedzieli  
10 kwietnia i dziękujemy wiernym za wsparcie okaza-
ne wobec przedstawicieli wspólnoty „Cenacolo”  
z Krzyżowic oraz wobec mysłowickiego hospicjum  
„Cordis”, które gościło u nas w niedzielę 12 czerwca.    

Oprócz naszego życia liturgicznego i różnych 
form budowania wspólnoty jak zwykle toczyły się 
różne przedsięwzięcia gospodarcze. Należały do 
nich:  

a/ wymiana filtrów w chłodniach Domu Pogrze-
bowego oraz czyszczenie klimatyzacji (06.05 br.)  

b/ wycinka pnia po wyciętym drzewie obok Do-
mu Parafialnego i uporządkowanie miejsca po pniu 
(11.06 br.) 

SŁOWO  PROBOSZCZA – Nie tylko o sprawach  
                                        gospodarczych 

 

 
Goście z Francji 
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c/ przebudowanie kierunkowskazów informa-
cyjnych obok Domu Parafialnego w inne miejsce.  
(b i c – Pan Hubert Figas i pan Kazimierz Kucze-
ra,13.06 br.)  

d/ wymiana kompresora w chłodni Domu Po-
grzebowego  

e/ naprawa drzwi w Domu Parafialnym  

f/ przeprowadzenie kontroli wentylacji na tere-
nie probostwa i Domu Parafialnego (14.06 br.) 

g/ rozpoczęcie kolejnego etapu pielęgnacji koron 
drzew na terenie parafialnym (22.06 br.)  

Panu Hubertowi będącemu po poważnej kontu-
zji kolana na terenie domowym życzymy rychłego 
powrotu do zdrowia i dziękujemy za stałą obecność i 
wspieranie naszych poczynań gospodarczych. Na czas 
wakacji dopiero co rozpoczętych i na wszystko co jest 
przed nami z serca błogosławię.  

                      Ks. Krzysztof Błotko – proboszcz. 

���������������������� 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU  
W PIELGRZYMCE PARAFIALNEJ DO RZYMU 

W DNIACH 14.10.2016 – 19.10.2016 

Szczegółowy program: 

1 DZIEŃ 

godz.17.00 – wyjazd do Włoch z parkingu przy kościele. 
Nocny przejazd przez Czechy, Austrię. 

2 DZIEŃ 

rano odpoczynek w zajeździe, przyjazd do PADWY, na-
wiedzenie Bazyliki św. Antoniego z kaplicą relikwii i kapli-
cą grobową. Msza św. Transfer do WENECJI. Zwiedzanie 
miasta, min: Plac i Bazylika Św. Marka, Pałac Dożów, Most 
Westchnień. Jej zwiedzanie rozpoczniemy od przejażdżki 
łódką po weneckiej lagunie do Placu Św. Marka, podziwia-
jąc po drodze wspaniałe weneckie kamienice i port. Po przy-
jeździe do przystani przejdziemy do Bazyliki Św. Marka 
słynnej na całym świecie z cennych mozaik. Dalej spacer po 
mieście wśród licznych kanałów i mostów, podczas którego 
zobaczymy Pałac Dożów, Campanillę – Wieżę Św. Marka, 
Most Westchnień i słynną dzielnicę Rialto z mostem Rialto 
nad Canale Grande. Przejazd do hotelu w Toskanii. Obiado-
kolacja. Nocleg. 

3 DZIEŃ 

wczesne śniadanie (ok.6.00). W trakcie dnia msza św. Prze-
jazd do FLORENCJI. Zwiedzanie: m.in.: Katedra, Kościół 
Santa Croce, Most Złotników. Przejazd do ASYŻU, ma-
lowniczego miasta św. Franciszka. o pięknej, średniowiecz-
nej zabudowie. Zwiedzanie miasta zaczniemy od nawiedze-
nia bazyliki Św. Klary, gdzie znajduje się jej grób, następnie 
przejście historycznym centrum miasta. Zobaczymy miejsca 
związane ze Św. Franciszkiem: Oratorium San Francesco 
Poccollino, gdzie według tradycji się urodził, Chiesa Nova, 
kościół wybudowany w miejscu domu rodziny Bernardone, 

rynek. Na zakończenie pobytu w Asyżu nawiedzimy Bazy-
likę Św. Franciszka, gotycką budowlę ozdobioną wspania-
łymi freskami Giotta, przedstawiającymi sceny z życia 
Świętego Biedaczyny. Modlitwa w krypcie, gdzie znajduje 
się grób Świętego. Po zakończonym zwiedzaniu przejazd do 
hotelu w okolicach Rzymu, obiadokolacja, nocleg. 

4 DZIEŃ 

Śniadanie. Przejazd do RZYMU. W trakcie dnia Msza św.. 
Nawiedzenie Bazyliki Św. Jana na Lateranie, Święte Scho-
dy, po których według legendy szedł Jezus przed oblicze 
Piłata. Nawiedzenie bazyliki Santa Maria Maggiore - naj-
większy kościół na świecie dedykowany Maryi. Przejście 
pod Colosseum, Forum Romanum - Centralny punkt Staro-
żytnego Rzymu. Spacer przez Kapitol do Placu Weneckie-
go. Po spacerze przejedziemy podziwiać panoramę miasta 
ze wzgórza Awentyn, gdzie znajdują się słynne Ogrody 
Pomarańczowe. Tu znajduje się również Zakon Kawalerów 
Maltańskich, gdzie przez dziurkę od klucza podziwiać moż-
na kopułę Bazyliki Św. Piotra. Nawiedzenie Bazyliki Św. 
Pawła za Murami. Wieczorem powrót do hotelu, obiadoko-
lacja, nocleg. 

5 DZIEŃ 

śniadanie, Po śniadaniu przejazd do Rzymu. W trakcie dnia 
Msza św. Przejazd do Watykanu. Przejście przez Święte 
Drzwi w Bazylice Św. Piotra. Modlitwa przy grobie Św. 
Jana Pawła II oraz zwiedzenie Bazyliki. Około południa 
czas wolny na obiad i zakupy. Po południu spacer po Rzy-
mie barokowym - w programie: słynne place i fontanny 
Rzymu: Piazza Navona z Fontanną Czterech Rzek, Panteon, 
Fontanna Di Trevi, Plac Hiszpański i Schody Hiszpańskie. 
W godzinach wieczornych przejazd do hotelu. Obiadokola-
cja, nocleg. 

 

 
Wymiana  kompresora w chłodni Domu Pogrzebowego 

PIELGRZYMKA  PARAFIALNA  DO  RZYMU 
NADZWYCZAJNEGO  JUBILEUSZU  MIŁOSIERDZIA 
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6 DZIEŃ 

śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Przejazd na audien-
cję generalną z Papieżem Franciszkiem. Po audiencji 
transfer na lotnisko. Odprawa. Przelot do Katowic. Transfer 
pod kościół parafialny. 

Organizatorem imprezy jest Biuro Podróży PL 
TRAVEL 

ul. Dąbrowskiego 1/6, 40-032 Katowice 

www.pltravel.pl, biuro@pltravel.pl 

tel. kom. 694 980 161 lub 662 097 959 

tel./fax 032 256 45 77, licencja nr 782 

CENA 1899 zł 

Przy zapisach wpłacamy  200 zł, w lipcu 
300 zł a dopłatę do całości ok. połowy 

września 

ŚWIADCZENIA: 

1. przejazd autokarem na trasie Katowice-Rzym (klimatyza-
cja, WC, DVD) 

2. przelot samolotem na trasie Rzym-Katowice 

3. 4 noclegi w hotelach**/*** (pokoje 2, 3 – osobowe z 
łazienkami) 

4. 4 śniadania, 4 obiadokolacje 

5. opieka pilota - przewodnika 

6. ubezpieczenie KL (10.000€), NWW (2.000€) i bagażu 
(200€) 

• Cena nie zawiera napojów do obiadokolacji – dodatkowo 
płatne oraz biletów wstępu do zwiedzanych obiektów. 

• Koszty wstępów do obiektów pokrywają uczestnicy we 
własnym zakresie. Sugerowane kieszonkowe: 30 € - na 
własne potrzeby we Włoszech oraz 60 € - na wstępy,  
przewodników lokalnych, komunikację miejską, zestawy 
tour guide. 

• Limit bagażu: bagaż główny: 20kg + bagaż podręczny  
(o wymiarach nie większych niż 55 x 20 x 40 cm) 

• Szczegółowy program imprezy realizuje pilot grupy 

• W sanktuariach włoskich obowiązuje odpowiedni ubiór – 
zakryte ramiona i kolana! 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU  
W PIELGRZYMCE! 

 

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

PORZĄDEK DNIA PROBOSZCZA Z ARS  
I JEGO ŻYCIE WEWNĘTRZNE – c.d. 

Około godziny dziesiątej Proboszcz z Ars wyszukiwał 
stosownej chwili, by móc odmówić poranną część pacierzy 
kapłańskich od Primy do Nony. Gdy wówczas wszedł jaki 
nowy penitent, wskazywał mu klęcznik, prosząc, by w dal-
szym ciągu gotował się do spowiedzi, a sam klękał na po-
sadzce w zakrystii i odmawiał Brewiarz. Uważam sobie za 
szczęście - mawiał do swego otoczenia - gdy mogę trochę 
odpocząć. Rozkoszował się pięknością psalmów, i choć 
niedokładnie znał język łaciński, mocą szczególniejszej łaski 
Bożej, przenikał ich głębokie znaczenie. Gdy myślę o tych 
pięknych modlitwach - mówił - mam chęć zawołać: 

- Szczęśliwa wino Dawidowa! - bo gdyby Dawid nie 
opłakiwał swych grzechów, nie mielibyśmy psalmów. Ser-
deczne uczucia, jakie budziły w nim psalmy, przenosił na 
książki, z których je odmawiał. 

Tak kochał księgę brewiarza - opowiada ksiądz Tail-
hades - że trzymał ją prawie zawsze pod ręką. Brewiarz to 
moja wierna towarzyszka - mówił. - Nie umiałbym bez niego 
ruszyć się z miejsca.  Pewien adwokat z Lyonu kiedyś dość 

długo przypatrywał mu się, gdy odmawiał godziny kano-
niczne. Tak opisuje on swoje wrażenia: - Na twarzy jego 
odbijały się wzniosłe uczucia duszy; usta zdawały się praw-
dziwie smakować modlitwę; w oczach pełno było światła i 
blasku. Powiedziałbyś, że oddycha powietrzem czystszym niż 
ziemskich nizin i że wyzwolony od zgiełku światowego, nie 
słyszał już nic, prócz natchnień Ducha Świętego. Tak klę-
czał, nieruchomy jak posąg, bez żadnych zewnętrznych, a 
pewnie i wewnętrznych roztargnień. Mówiąc na nauce kate-
chizmu o osobach roztargnionych na modlitwie, tak się 
kiedyś wyraził: W wodzie wrzącej muchy nie przesiadują; 
wpadają tylko do wody chłodnej i letniej. 

Ukończywszy odmawianie Brewiarza znów ks. Vian-
ney spowiadał, aż do godz. 11-tej. Następnie wychodził z 
zakrystii i szedł do stalli katechizacyjnej. Tak nazywano 
rodzaj małej mównicy, na którą składało się drewniane 
siedzenie i dwie podpory - pod łokcie i pod nogi. Stalla 
otoczona była kratkami. Tam w ciągu lat piętnastu - od roku 
1845 do 1859 - codziennie w dni powszednie, o godzinie 
jedenastej, zasiadał Proboszcz z Ars, aby udzielać pątnikom 
lekcji katechizmu. 

Wzrastające obowiązki nie pozwalały mu na przygo-
towywanie się do tych wykładów. Od chwili, gdy napływ 
pątników już mu nie pozostawiał czasu na przygotowywanie 
się - mówił nauczyciel Pertinand - odprawiał nowennę do 
Ducha Świętego o łaskę swobodnego przemawiania. Przy 
końcu tej nowenny poszedł wprost na ambonę i od razu 

Proboszcz  z  Ars (41) 
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przemówił, idąc tylko za własnym natchnieniem. Odtąd 
nadal już tak przemawia. 

Do kościoła jego cisnęli się ludzie wszelkiego rodzaju; 
a więc zarówno zacni chrześcijanie, jak i pyszni zarozumial-
cy, którym znane było wszystko, z wyjątkiem religii. Do 
szeregu wiernych przyłączali się kapłani, a niekiedy i bisku-
pi; lecz gdyby nawet sam Ojciec święty wraz z kardynałami 
przybył do Ars, święty Proboszcz już nie zmieniłby metody 
swej pracy i nie porzucił pełnej uroku prostoty, z jaką tę 
świętą pracę podejmował. Nie słuchano go zresztą tak jak 
się słucha sławnego kaznodziei, lecz jak Bożego wysłańca, 
jak nowego Jana Chrzciciela, któremu znane są tajemnice 
tamtego świata. Zaczynał zwykle naukę katechizmu od 
odczytania jednego lub paru pytań, wraz z odpowiedziami, 
po czym kładł podręcznik przy sobie. (Ileż to razy te ksią-
żeczki katechizmowe znikały, zabrane ukradkiem, jako 
święte relikwie!). Potem zaczynał się w głównych zarysach 
wykład przytoczonego tekstu. Lecz rychło szedł w niepa-
mięć zamierzony przedmiot nauki! Proboszcz z Ars jednym 
rzutem przechodził do swych myśli macierzystych, jak je 
nazwał jeden z kapłanów.  W mowie świętego ustawicznie 
dźwięczała wieczność... Jego wzrok płomienisty ścigał słu-
chacza, przenikał go na wskroś, jak gdyby chciał do samego 
serca wbić mu miecz zbawiennego słowa. Proboszcz z Ars 
chłostał występek, potępiał grzech, lecz częściej jeszcze 
opiewał piękno i niewysłowione szczęście miłości Boga. 
Słaby glos mówcy nie do wszystkich dochodził, lecz wy-
starczyły jego łkania, by poruszyć dusze do głębi. 

W przemówieniach Proboszcza z Ars uczucie odgry-
wało dominującą rolę, a było ono w swej niekłamliwej 
szczerości tak wybuchowe i potężne, że fascynowało słu-
chacza i podbijało go, obracając wniwecz wszelkie uprze-
dzenia. W roku 1845 przybyła do Ars siostra Maria Gonza-
ga, zakonnica ze zgromadzenia św. Józefa, jako towarzysz-
ka swej przełożonej. Do apostoła z Ars nie tylko nie czuły 
one żadnej sympatii, ale nawet odnosiły się bardzo krytycz-
nie do dziwów, jakie o nim opowiadano. 

W chwili, gdy wysiadałyśmy z omnibusu - opowiada 
siostra Maria Gonzaga - dzwoniono na naukę katechizmu. 
Ponieważ przełożona moja chciała tam się udać, poszłam za 
nią. Wchodząc do kościoła ujrzałam Ks. Proboszcza w chwi-
li, gdy wstępował na swą ambonkę. Oczy nasze spotkały 
się... Doznawszy dziwnego zawrotu głowy, całkiem oszoło-
miona upadłam na kolana. Po chwili czuję, że ktoś ciągnie 
mnie. Widzę przy sobie jakąś kobietę. Była to, zdaje się, 
panna Katarzyna Lassagne. Wzięła mnie za rękę i mówi mi, 
bym się zbliżyła do ambonki, gdyż stąd gdzie jestem słyszeć 
nie będę. Przyprowadza mię, więc aż przed samą ambonę. 
Zdołałam uchwycić tylko kilka słów o zgadzaniu się z wolą 
Bożą i o wartości cierpień. Cały czas płakałam. Usposobie-
nie moje do świętego zmieniło się całkowicie. 

Mniej więcej w tym samym czasie przybył do Ars pe-
wien lekarz z Lyonu, wraz z całym pocztem krewnych i przy-
jaciół. Nie był to człowiek niewierzący. Miał wpojone w 
duszę zdrowe zasady, lecz nie rozumiał zupełnie, co to jest 
Święty, i nie wyobrażał sobie, co może zobaczyć w Ars. Gdy 
Ks. Vianney rozpoczął naukę katechizmu, zaraz po pierw-
szych słowach nowy słuchacz wybuchnął śmiechem. Widząc, 
że ludzie patrzą nań ze zgorszeniem, ukrył twarz w dłoniach. 
Tymczasem Proboszcz z Ars mówił dalej... I oto, po upływie 
pięciu minut doktor płakał, jak dziecko, nie usiłując już 
nawet ukrywać łez. 

Piotr Oriol, zamożny obywatel z Pelussin, w dep. Loa-
ry, który miał następnie osiąść na stałe we wsi Ars, by zo-
stać jednym ze stróżów księdza Vianney'a, ujrzał go po raz 
pierwszy również podczas katechizmu. Pierwsze słowo jakie 
od niego usłyszałem - mówił ten zacny chrześcijanin - trafiło 
mi prosto do serca i spowodowało całkowity odwrót od 
dotychczasowego życia. Słuchających nauk Proboszcza z 
Ars ogarniało takie wzruszenie, że rzewnie płakali, - lecz 
jeszcze nie tyle, co sam mówca. 

Pewnego razu, gdy bolał nad nędzą grzeszników i, 
wedle zwyczaju, zaczął płakać, ktoś ze słuchaczów zawołał: 
O Boże! Proszę, racz mi dać taką łzę!.. Prawdę mówiąc, nie 
wszystkich w jednakowym stopniu nauki te porywały; wia-
domo bowiem, że odczucia wrażeń bywają różne, stosownie 
do usposobienia poszczególnych jednostek. Jedni mówili: 
Przecież to takie proste! Cóż w tym nadzwyczajnego?... 
Czegóż on mnie nauczy? Inni zaś nigdy dość tych nauk 
nasłuchać się nie mogli. 

Ksiądz Allou, biskup z Meaux, który spędził cały ty-
dzień na zamku w Ars, nie opuścił ani jednej nauki świętego 
i każdą z nich podziwiał. Misjonarze, którzy w czasie naj-
liczniejszych pielgrzymek przybywali do pomocy Probosz-
czowi z Ars, przyłączali się zazwyczaj do tłumu słuchające-
go nauki; i choć ksiądz Vianney ustawicznie się powtarzał, 
odnosili wrażenie, że mówi coraz coś innego. 

Chwila, w której Proboszcz wychodził z kościoła, aby 
się udać na posiłek, przedstawiała może widok najbardziej 
niezwykły i wzruszający z całego dnia. Święty klękał naj-
pierw przed ołtarzem i odmawiał Anioł Pański, po czym 
dopiero udawał się na plebanię odległą zaledwie o dziesięć 
metrów. Lecz droga ta zabierała mu co najmniej kwadrans 
czasu. 

Lud bowiem szpalerem stał w przedsionku przy 
dzwonnicy, i dalej w wąskim przejściu, aż do drzwi pleba-
nii. Osoby, które przybyły nie tylko do spowiedzi, cisnęły 
się tam, aby choć słówko z Nim zamienić. Chorzy lub kale-
cy, których nie udało się wprowadzić do ciasnego kościółka, 
czekali tam również - wsparci na laskach i kulach, leżąc na 
noszach albo dźwigani przez krewnych lub przyjaciół. W 
tym miejscu ustawiano też dzieci. Święty przechodząc 
obejmował miłym wejrzeniem wszystkich tych przybyszów, 
co w znacznej liczbie jeszcze go przedtem nie widzieli i 
mimo woli w tej chwili padali na kolana. 

Kilka sekund trwało milczące wzruszenie, lecz nieba-
wem wznosić się zaczynały okrzyki, którym nic oprzeć się 
nie mogło: Dobry Ojcze!... święty Ojcze... Pobłogosław 
mię!... Pomódl się za naszego chorego!... Na niejedną proś-
bę błagalną święty odpowiedzieć mógł tylko spojrzeniem, 
uśmiechem lub łzami. Innym rzucił jakieś słówko, lub prze-
chodząc mimo wskazywał niebo; zaś dzieci głaskał i kładł 
swe czcigodne ręce na ich płowe główki. 

Ksiądz Monnet, zamieszkały na starość w Ars, mając 
już lat siedemdziesiąt pięć, wspominał z rozkoszą, jak to 
niegdyś w dzieciństwie święty starzec położył mu na głowie 
drżące ręce i udzielił mu błogosławieństwa, któremu, jak 
sądził, zawdzięczał swe powołanie do stanu kapłańskiego... 

Aby móc dotrzeć do drzwi plebanii i wejść tam same-
mu - gdyż w tej porze dnia nie pozwalał sobie towarzyszyć - 
używał Ks. Vianney nieraz niewinnego podstępu, który się 
bardzo podobał pątnikom: wydobywał z kieszeni garść me-
dalików i rzucał w tłum, a gdy je zbierano, on tymczasem 
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wchodził na podwórze i zamykał za sobą drzwi na zasuwkę. 
W pokoju swym zastawał już porcję strawy, przyniesioną 
mu z domu Opatrzności. Jadł stojąc i przeglądając jednocze-
śnie korespondencję, złożoną zawczasu obok fajansowej 
miseczki, w której podawano mu zupę i jarzyny. Posiłek ten 
trwał tak krótko - opowiada Brat Atanazy - iż któregoś dnia 
ksiądz Proboszcz powiedział nam: Zdarzyło mi się, iż między 
godz. dwunastą a pierwszą w południe zdążyłem zjeść obiad, 
zamieść pokój, ogolić się i odwiedzić chorych. 

Odwiedzanie chorych zawsze było drogim sercu ks. 
Vianney'a. Począwszy od r. 1845 wszystkie czynności ze-
wnętrzne urzędu pasterskiego pozostawił swemu pomocni-
kowi, z wyjątkiem tej jednej. Przez chorych rozumieć należy 
nie tylko samych mieszkańców Ars, lecz także przybyszów, 
co leżąc w gospodach lub domach prywatnych, chcieli rów-
nież ujrzeć i usłyszeć sługę Bożego. W ich liczbie bywały 
niekiedy osoby złożone ciężką chorobą, które pragnęły, by je 
sam święty dysponował na śmierć. 

Około godziny wpół do pierwszej, gdy ks. Vianney 
wychodził z plebanii, by udać się do jakiegoś chorego, znów 
otaczały go tłumy. Nie mógł on zejść z tarasu kościelnego, 
przejść przez plac lub przez ulicę inaczej, jak tylko posuwa-
jąc się wolno i pod osłoną dwóch albo trzech chętnych do 
pomocy mężczyzn, swych przybocznych gwardzistów, któ-
rzy szli z wyciągniętymi rękami, by nie dopuszczać nie-
wczesnych oznak czci. Mimo wszystko, odkrawano kawałki 

sutanny lub komży; ucinano świętemu kosmyki włosów,  
a nawet dochodzono w zuchwalstwie aż do nagłego wydzie-
rania mu spod ręki brewiarza, który jednak niekiedy zwra-
cano, po wyjęciu zeń, jakiego obrazka; albo też - co się 
również zdarzało - nie oddawano go wcale. Ks. Vianney bez 
skargi znosił te kradzieże, bo przywykł już do niedelikatne-
go zachowania się tłumów. 

Niekiedy wydarzały się zabawne pomyłki - opowiada 
ksiądz Dufour, któremu często powierzano obowiązek 
utrzymywania porządku. - Otóż co najmniej dwa razy ja sam 
zostałem ograbiony przez ludzi, którym zdawało się, iż mają 
do czynienia z księdzem Proboszczem. Pewnego pięknego 
dnia skradziono mi brewiarz i odesłano go dopiero pocztą z 
Saint Etienne. Innym razem ucięto mi kawałek sutanny. Było 
to wieczorem i ciemności sprzyjały tej zaszczytnej dla mnie 
pomyłce. 

c.d.n. 
 
(Przygotował ks. Krzysztof B.  Za: Francis 

Trochu, Proboszcz z Ars, Święty Jan Maria Vian-
ney 1786 - 1859 (Na podstawie akt procesu kanoni-
zacyjnego i nie wydanych dokumentów z języka 
francuskiego przełożył Piotr Mańkowski, biskup 
kamieniecki, arcybiskup tytularny Aenus), Kraków 
2009) 

 

 
 
 
 
 

 

Posługa i misja  
chrześcijanina 

„Dobra Nowina” polega na wyj-
ściu do drugiego człowieka z twarzą 
rozpromienioną radością i braterskim 
uściskiem będącym przejawem miło-
siernej miłości Boga. Radość to prze-
piękny stan naszego serca, tego miej-
sca, w którym spotykamy się z Bo-
giem i drugim człowiekiem. Do-
świadczamy jej, gdy odnajdujemy 
Boga w swoim sercu. Radosne  spo-
tkanie z drugim człowiekiem to ciepłe 
spojrzenie, dotyk dłoni, powiedzenia 
w sercu – „dobrze, że jesteś”, słucha-
nie z empatią, to znaczy tak, bym 
mógł cię zrozumieć, by lepiej i więcej 
kochać. Gdy zapisujemy się do szkoły 
Pana Jezusa to zaczynamy uczyć się 
takich właśnie spotkań. Od nas sa-
mych zależy jak pilnymi jesteśmy 
uczniami. Pan stawia na naszej drodze 
ludzi i zachęca nas do działania. 
Otwiera nam oczy na braki drugiego 
człowieka. Otwiera nas na głoszenie 
Ewangelii. Im więcej przyjaźni z 
Panem Jezusem, Jego obecności w 
naszym życiu tym lepiej dla naszych 

bliźnich i nas samych, a nasze myśli, a 
dalej i czyny są piękniejsze. Prawda, 
poszukiwanie jej, działanie w niej, to 
praca na całe życie. Nie da się głosić 
tego czym się nie żyje, a przecież 
powierzoną nam misję mamy reali-
zować z autentyczną radością. Mamy 
świadomość, iż nie damy więcej niż 
daje Bóg. To Bóg nieustannie napeł-
nia nas jak naczynie, by było pełne. 
Im więcej rozlewamy dzieląc się z 
innymi, tym więcej dopełnia Bóg. Ja, 
mam oczyszczać serce, by stawało się 
mieszkaniem Boga – to moje zadanie, 
ale czy staje się moim pragnieniem? 
Gdy tak nie jest, to radość mnie 
opuszcza, pozostaje co najwyżej za-
dowolenie, które daleko jest niewy-
starczające do szczęścia do jakiego 
stworzył mnie Bóg.  

Obserwujemy często zagubienie 
naszych bliskich.  Sprawia nam to 
cierpienie, ale motywuje do działania, 
do niesienia radości chrześcijańskiej. 
Próbujemy się nią dzielić – mając 
przed oczyma brata Alberta i jego 
słowa „Być dobrym jak chleb” – tu 
jest nasze pole działania. Tego uczy-

my się nieustannie, ćwiczymy i to 
staje się naszą codziennością. W na-
szych głowach na stałe kołacze się już 
myśl, by dawać z radością, by się nie 
opierać, by szukać sposobności do 
dawania siebie - tak po prostu. Posłu-
ga to słowo właściwe. Jesteśmy, by 
służyć. To już wiemy, to odczytaliśmy 
z naszego życia w nieustannej forma-
cji. Po głowie kołacze się modlitwa: 
Panie Jezu dodawaj odwagi, Duchu 
Święty obdaruj darem męstwa, rozu-
mu, byśmy przynosili owoc stosownie 
do otrzymanych talentów.  

             Bernadeta i Piotr  

P.S. 28 maja 2016 roku małżeństwa 
ruchu Equipes Notre-Dame tworzą-
ce Super Region Polska - Europa 
Centralna pielgrzymowały po raz 
XIV do Matki Bożej. Tym razem 
gromadziliśmy się w Licheniu.  
Eucharystia, konferencje, spotkania z 
przyjaciółmi – to wielka dawka rado-
ści chrześcijańskiej. Dla nas była też 
niespodzianka, gdy ks. prof. dr. hab. 
Bronisław Mierzwiński – teolog pa-
storalista, wykładowca UKSW War-

Equipes Notre - Dame  - 
ruch duchowości małżeńskiej 
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szawa  podczas swojej konferencji 
dzielił się swoim doświadczeniem 
spotkań z ks. Henrii Caffarelem zało-
życielem ruchu END. Opowiadał o 
spotkaniach, gdy gromadził materiały 
do swojej pracy doktorskiej. Pragnął 
poznać ruch Equipes Notre-Dame i 
dane mu to było z ust samego założy-
ciela. Pięknie mówił o mistyce, tym 
coś więcej niż tylko duchowości mał-
żeńskiej – o darze dla Kościoła jakim 
stały się Ekipy, z których wiele ru-
chów katolickich czerpało, a następnie 
rozwijało się w różnych kierunkach. 
O ruchu END powiedział, że zacho-
wał swój charyzmat po dziś dzień. 
Dzięki Karcie ekipy mają regułę tak 
jak stowarzyszenia zakonne w Ko-

ściele. Podkreślał, że to osoby świec-
kie - małżonkowie założyli stowarzy-
szenie, by uczyć się żyć w duchowo-
ści małżeńskiej – mistyce.  Ducho-
wość małżeńska to wiedza i umiejęt-
ność uświecania siebie i współmał-
żonka w małżeństwie i po przez mał-
żeństwo, mistyka to wchodzenie w 
głęboką relację z Bogiem. Małżonko-
wie pragnąc budować jedność (komu-
nię osób na wzór komunii Osób Bo-
skich) wchodzą na drogę duchowości 
i mistyki, a kapłani towarzyszą mał-
żonkom w ich doświadczeniach życia 
duchowością małżeńską.   

To drugi polski kapłan, o którym 
wiemy, iż spotykał się z ks. Henrii 
Caffarelem, by z jego ust przyjąć i 

opisać fenomen ruchu duchowości 
małżeńskiej Equipes Notre-Dame. 
Pierwszym był ks. Stanisław Waw-
rzyszkiewicz, z którego książką spo-
tkaliśmy się w 1999 roku „Małżeń-
stwo drogą świętości – historia i teo-
logia Equipes Notre-Dame”. Lektura 
tej książki obudziła w nas pragnienie 
utworzenia ekipy, tego miejsca pracy 
formacyjnej. Do dziś odczytujemy to 
jako ogromny dar Pana Boga wzglę-
dem nas. Życzymy każdemu małżeń-
stwu w Kościele, by mogli odnaleźć 
formację, która uczyni ich serca rado-
snymi i zaprowadzi ich do „mistyki”. 

Znajdziecie nas na stronie 
internetowej 

www.end.org.pl 
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W niedzielę 1 maja br.  
o godz. 11.15 rozpoczęła się 
uroczysta Msza św., podczas 
której dzieci naszej parafii 
przystąpiły do Wczesnej i 
Pierwszej Komunii Świętej.   
Liturgii przewodniczył ksiądz 
Proboszcz Krzysztof Błotko.  
Czynnie włączyli się również 
rodzice, którzy  odczytali czy-
tania mszalne i modlitwę 
wiernych oraz odśpiewali 
psalm. Najważniejsze w tym 
dniu były jednak dzieci, które 
modliły się, recytowały wier-
sze i zaniosły dary do ołtarza. 
Po południu odbyły się uro-
czyste nieszpory, w czasie 
których dzieci dziękowały 
Panu Jezusowi za przyjęcie 
Go do swoich serduszek i 
otrzymały pamiątkowe ob-
razki.  

Miesiąc wcześniej 2 kwietnia, w 
rocznicę śmierci św. Jana Pawła II,  
dzieci przystąpiły po raz pierwszy do 
sakramentu pokuty i pojednania.  Po 
krótkiej modlitwie poprowadzonej 
przez księdza Proboszcza rodzice 
podchodząc do paschału zapalili  
świece i towarzyszyli swoim dzieciom 
do kratek konfesjonału. Wszyscy byli 
bardzo przejęci, a nawet trochę wy-
straszeni lecz po otrzymaniu rozgrze-
szenia na ich twarzach zagościł 
uśmiech.   W tym roku do Komunii 
przystąpiło 86 dzieci:  55 z Boguszo-
wic, 21 z Gotartowic, 9 do Wczesnej 
Komunii i jedno dziecko  z zagranicy. 

W niedzielę 19 czerwca uczest-
niczyliśmy w diecezjalnej pielgrzym-
ce dzieci pierwszo i wczesno komu-
nijnych  do katedry w Katowicach. W 
programie był występ zespołu „Pro-
myczki dobra”  z Tarnowa, przejście 
przez bramę miłosierdzia, Msza św. 
celebrowana przez ks. Arcybiskupa 
Wiktora Skworca i na zakończenie 
pamiątkowe zdjęcie. Kiedy wszyscy 
wracali już do domu nasza grupa 
dzięki księdzu Proboszczowi udała się 
na herbatę i „kołoczek” do Wyższego 
Śląskiego Seminarium Duchownego 
znajdującego się opodal katedry. Mie-
liśmy okazję poznać bliżej miejsce 

gdzie kształtują się nowe  powołania 
kapłańskie. Być może, któryś z chłop-
ców pierwszokomunijnych  jeszcze 
kiedyś tam powróci…   

Barbara Sojka  
- katechetka 

 
Wakacyjny czas 

„Lato czas urlopów, czas wakacji, 

czas oczekiwany z tęsknotą za od-

poczynkiem, czas dobrych postano-

wień. To czas, w którym nie można 

już powoływać się na brak czasu dla 

siebie, dla Pana Boga. To czas, 

którego jest jakby więcej, bo dzień 

dłuższy, bo widno długo wieczorem. 

To czas w którym już nie można 

swojego lenistwa usprawiedliwiać: 

„Panie Boże widzisz jak jestem 

zmęczony, więc dziś nie będę się 

modlił, dziś tylko się przeżegnam” , 

„dziś nie mam głowy by spojrzeć w 

swoje sumienie, zrobię to gdy nie 

będę tak zmęczony”, „w tę niedzielę 

nie pójdę do Kościoła, przecież Bo-

że widzisz jak bardzo mi się chce 

spać”.  

Lato czas urlopów i wakacji, to czas 

w którym powinniśmy sprawdzić czy 

„jesteśmy u siebie” — czy Jezus 

pukając do nas zastanie nas u sie-

bie. Lato to czas, w którym warto 

pomyśleć o tym, że Jezus przycho-

dzi do nas jako gość błogosławiony.” 

 (.) 

Adam Pietrzak 

I Komunia Św. w parafii 
 

 
Liturgia komunijna 
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Pod górkę 

Im bliżej wakacji, tym ludzie z 
własnego wyboru decydują się mieć 
pod górkę, a właściwie to pod górę – 
Jasną Górę. Ciągną samochodami, na 
rowerach, motocyklach, a ci najod-
ważniejsi pieszo. Słońce czy zimno, 
deszcz czy ładna pogoda – na piel-
grzymich szlakach zawsze jest dużo 
tych, którzy nie zważając na warunki 
idą do domu Matki, by przed jej wize-
runkiem modlić się za siebie i swoich 
bliskich, dziękując i wypraszając 
potrzebne łaski.  

Pan Jezus zostawiając nam Ma-
ryję jako Matkę, wskazał do kogo 
możemy w swym życiu iść, kto się 
nami najlepiej zaopiekuje i komu 
możemy powierzyć swoje troski. 
Matka Boża pokazuje bowiem jak 
najlepiej kochać Boga i wytrwać pod 
krzyżem codziennych trudności.  Kto 
raz pokochał tę Matkę i złapał piel-
grzymkowego „bakcyla”, nie będzie 
w stanie wyobrazić sobie wakacji bez 
udziału w pieszej pielgrzymce. Wę-

drówka do stóp Pani Jasnogórskiej 
bowiem nie kończy się wraz z powro-
tem do domu. Powierzając się Maryi, 
przez jej serce idziemy dalej, do bram 
niebieskiego Jeruzalem, przed oblicze 
Jej Syna Jezusa Chrystusa. 

Coś się święci 

To najpiękniejsze święto pol-
skiego lata. W domu robimy bukiety z 
ziół i polnych kwiatów, by w każdym 
kościele poświęcić je Tej, którą Pola-
cy nazywają Zielną, Czesi – Korzen-
ną, Bawarczycy – Kwietną, a Estoń-
czycy – Żytnią. Matka Boża Wniebo-
wzięta czczona 15 sierpnia wzywana 
jest jako Róża Duchowna, Śliczna 
Lilia, kwiat miłości, czystości panień-
skiej i wszelkich cnót –  i nic dziwne-
go – w starochrześcijańskiej tradycji 
zachowano przekaz, że gdy Maryja 
została wzięta do nieba, pozostawiła 
po sobie właśnie świeże kwiaty.  

Jednakże Uroczystość Wniebo-
wzięcia Najświętszej Maryi Panny to 
nie tylko bukiety,  ale przede wszyst-
kim prawda o wzięciu Maryi do nieba 
z ciałem i duszą, Jej królowaniu w 

niebie i na ziemi i nieustającym 
wstawiennictwie, a także wiara w to, 
że i my kiedyś będziemy się cieszyć 
przebywaniem na wieki z Jezusem i 
Jego Matką. 

Warto zwrócić uwagę, że przy 
błogosławieństwie pierwocin natury 
nie modlimy się jedynie o urodzaje, 
pokarm i lekarstwo w życiu docze-
snym, ale przynoszone przez nas 
kwiaty są symbolem rzeczywistości 
duchowej i mają odniesienie do życia 
wiecznego: 

A gdy będziemy schodzić z tego 
świata, niechaj nas, niosących pełne 
naręcza dobrych uczynków, przedsta-
wi Tobie Najświętsza Dziewica Wnie-
bowzięta, najdoskonalszy owoc ziemi, 
abyśmy zasłużyli na przyjęcie do 
wiecznego szczęścia. 

Owe naręcza dobrych uczynków 
to właśnie to nad czym trzeba się 
natrudzić, napocić, namęczyć i napra-
cować, to dar z siebie, dobro jakie 
ofiarujemy Bogu, aby je przyjął i 
udoskonalił, by po śmierci otrzymać 
za nie zapłatę – nagrodę życia wiecz-
nego. 

Martyna Pope

Temat miłości jest bar-
dzo rozległy, nawet samo 
znaczenie słowa miłość, by-
wa bardzo różne, a jak do 
tego dodamy jeszcze indywi-
dualną interpretację, to dla 
każdego miłość może zna-
czyć coś zupełnie innego.  

Najpiękniejszą miłość daje nam 
Pan Bóg, który zapewnia nas o swojej 
troskliwości, niesamowitej opiekuń-
czości: „ Ja sam będę pasł moje owce 
i Ja sam będę je układał na legowi-
sku”. Ez 34, 15. W takiej codzienno-
ści dnia czasami o tym zapominamy, 
dopiero gdy nam ktoś o tym przypo-
mni, otwierają się nam oczy. W wy-
głoszonym słowie przypomniał nam o 
tym ks. Adam Pawlaszczyk, mogli-
śmy również usłyszeć o tym, że Pan 
Bóg na przestrzeni wieków poprzez 
Proroków, Świętych i zwykłych ludzi 
pokazuje nam jak bardzo kocha każ-
dego człowieka. Wydawać by się 
mogło, że to takie nieekonomiczne 
zostawić 99 owiec i iść szukać tej 
jednej, ale dla Pana Boga nie ma rze-

czy niemożliwych. Zrobi dla nas zu-
pełnie wszystko, żeby nas do Siebie 
przyciągnąć. 

Nie ma na świecie takiego czło-
wieka, który nie pragnąłby miłości, 
każdy żyjący człowiek, w którym 
płynie krew pragnie miłości. Można 
na różne sposoby próbować ją zagłu-
szyć uciekając w różne inne zaintere-
sowania, przechodzące w pewne na-
wet zniewolenia. Wszystko po to, aby 
nie dopuścić do siebie miłości, aby się 
nie rozczarować, albo po prostu nie 
zostać zranionym. Dotyczy to nie 
tylko osób, które idą w pojedynkę 
przez życie, ale może to również do-
tykać osób, które żyją w małżeństwie. 
Można mieć wokół siebie grono ko-
chających ludzi, a czuć się jakoś osa-
motnionym. Jest tylko jeden powód 
takiego stanu, że brakuje nam w sercu 
obecności Boga. Jeżeli Pan Bóg jest 
na pierwszym miejscu w naszym 
życiu, Pan Jezus zajmuje centralne 
miejsce, jest w samym środku nasze-
go życia, wtedy jest miłość prawdzi-
wa, choć może czasami trudna, ale 
jest. 

Czasami rzeczywiście trudno 
jest nam uwierzyć w miłość Pana 
Boga, bardziej bliskie są nam obrazy 
Pana Boga w jakiś huraganach, kata-
klizmach, nieszczęściach, trudno-
ściach, wtedy tak łatwo przypisujemy 
to Panu Bogu, że nas karze za nasze 
grzechy. Mało kiedy widzimy działa-
nie Pana Boga w naszych osobistych 
sukcesach, radościach i powodze-
niach. „(…) A oto Pan przechodził. 
Gwałtowna wichura rozwalająca góry 
i druzgocąca skały szła przed Panem, 
ale Pana nie było w wichurze. A po 
wichurze – trzęsienie ziemi: Pana nie 
było w trzęsieniu ziemi. Po trzęsieniu 
ziemi powstał ogień: Pana nie było w 
ogniu. A po tym ogniu – szmer łagod-
nego powiewu(…)”. 1 Krl 19, 11-12 
Dopiero tam był Pan Bóg, w tym co 
dobre, łagodne, subtelne i czułe. W 
tym co delikatne, piękne, w tym co 
nas wprowadza w zachwyt, zadowo-
lenie, dobrostan, tam jest Pan Bóg. 

Zadajemy sobie nieraz pytanie o 
obecność Pana Boga w sytuacjach 
trudnych związanych z dotykającym 
nas nieszczęściem. Gdy na przykład 

Wakacje z Maryją 

Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości 
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pojawia się nieuleczalna choroba, 
bądź śmierć ukochanej osoby. Trudno 
jest wtedy się modlić, a co dopiero 
myśleć o miłości Pana Boga do nas. 
Nie zawsze jest tak, że kiedy oczeku-
jemy na wyniki badań, zaraz musi to 
oznaczać wyrok, choć większość z 
nas ma takie złe skojarzenia. Tak 
naprawdę zaufania Panu Bogu uczy-
my się przez całe życie. Stara biblijna 
zasada mówi o tym, że: „Nie martwisz 
się – masz, martwisz się – nie masz, 
święci, którzy są blisko Pana Boga, 
wszystko od Niego dostają”. o. Adam 
Szustak. Pomimo trudności, bólu czy 
cierpienia, zawsze musimy szukać 
tych pozytywnych stron i zawsze 
zwracać się do Boga jako naszego 
Kochanego Ojca. 

Bez względu na to w jakim je-
steśmy położeniu, w jakim nastroju, 
radośni, czy smutni, jest ktoś, kto 
bardzo nas kocha, miłością tak wielką, 
że można umrzeć z radości, to kocha-
jące i bijące tylko dla nas Serce Pana 
Jezusa. Serce dobroci i miłości pełne, 
cierpliwe i wielkiego miłosierdzia, 
źródło wszelkiej pociechy. Jak poko-
chamy to Serce, to w zamian otrzymu-
jemy takie morze miłości, że nic nie 
jest w stanie nam dać większego za-
dowolenia. Nie wymaga od nas jakiś 
wielkich rzeczy, dowodów miłości, 
działań, tylko jednego, naszego ko-
chania i trwania przy Nim. Może 

nawet nie potrzeba z naszej strony 
jakiś wielkich słów, może nie każdy 
potrafi tak pięknie układać słowa 
modlitwy uwielbienia, z pewną trud-
nością przychodzą nam słowa mówią-
ce o miłości, ale to nie znaczy, że nie 
kochamy. Nasze serca znajdują uko-
jenie w Jego sercu o czym mówi nam 
jedna z tajemnic Różańca – Znalezie-
nie Jezusa: „Stworzyłeś nas, Panie, 
dla siebie i niespokojne jest serce 
nasze, dopóki nie spocznie w Tobie. 
Szukamy Ciebie całe życie, a braku 
Ciebie nic i nikt nam nie zastąpi” 

Może nie zawsze przychodzi 
nam tak lekko uwierzyć w miłość, 
trzeba czasami trochę się postarać 
poszukać, aby ją poczuć. Najpełniej i 
najbardziej żywą obecność Pana Boga 
odczuwamy w Eucharystii, Adoracji i 
w Sakramencie Pokuty, to są podsta-
wy, filary naszego życia z Bogiem, 
aby ta miłość była podsycana cały 
czas, musimy nieustannie ją pielę-
gnować. Nie tylko w Kościele, ale 
całym naszym życiem świadczyć o 
obecności Pana Boga, wszystko zale-
ży od tego jak spędzamy wolny czas, 
zależy od naszych zainteresowań, od 
tego co czytamy, słuchamy, na jakie 
tematy rozmawiamy. Nie zawsze nasz 
kontakt z Panem Bogiem musi ozna-
czać modlitwę klęcząc ze złożonymi 
rękami, choć to najlepsza postawa 
oddawania czci, ale w czasach, któ-

rych żyjemy mamy tak szerokie formy 
poznawania i dzielenia się, że każdy 
może wybrać dla siebie najlepszą.  

„Kiedy trudno ci słuchać Boga, 
lub nie wiesz w jaki sposób On mówi 
– poczytaj i dowiedz się o sposobach 
jakimi chce się z tobą komunikować. 
Inaczej ciągle będziesz zwalać winę 
na Niego. Będzie w twoim sercu żal, 
że nie interesuje się twoim życiem”. 
Ks. Rafał Jaroszewicz. „Moją prze-
szłość zostawiam Twojemu miłosier-
dziu. Moją teraźniejszość oddaję Two-
jej miłości. Moją przyszłość zawie-
rzam twojej opatrzności”, (…) Trzy-
majmy mocno, mocno tę kotwicę! Nie 
pozwólmy nigdy na to, by chociaż na 
moment wyślizgnęła nam się z ręki”. 
św. o. Pio.   

Można by w nieskończoność 
mnożyć i pisać o miłości, posługując 
się cytatami, czy innymi wiadomo-
ściami, ale to każdy z nas musi zna-
leźć swoją osobistą drogę do Pana 
Boga. Nie zawsze musi oznaczać to 
drogę przez mękę, czy cierpienie, nie 
zawsze musi oznaczać jakiś wielki 
duchowy wysiłek. Każdy dzień na-
szego życia i obecność ludzi, którzy 
są blisko nas, to już jest wystarczający 
dowód na to, jak bardzo Serce Pana 
Jezusa płonie dla nas miłością. 

Jola 

Dnia 4 czerwca 2016 r. 
odbył się kolejny piknik ro-
dzinny Wspólnoty Ruchu 
Światło – Życie gałęzi Do-
mowego Kościoła  z całego 
rejonu Rybnik. 

W tym roku za zgodą i gościn-
nością ks. Proboszcza Krzysztofa 
Błotko dzień ten świętowaliśmy po 
raz pierwszy w Naszej parafii. Zakoń-
czenie roku formacyjnego tradycyjnie 
rozpoczęliśmy Eucharystią, której 
przewodniczył ks. Moderator Rafał 
Piekło. Po zakończonej Mszy Świętej 
przeszliśmy do Ogrodu Farskiego na 
dalszą część naszego spotkania, 
gdzie towarzyszył nam nasz opiekun 
ks. Krzysztof Mikiciuk. 

Tegorocznym wyjątkowym go-
ściem był pan Laurence, który od lat 
zajmuje się szerzeniem chrześcijań-
skiego wychowania naszych naj-

młodszych. W Rybniku od września z 
inicjatywy tegoż pana powstaje 
„Przedszkole Rodzinne” przy ul. Mi-
kołowskiej 4 (budynek szkolny przy 
Bazylice św. Antoniego), więcej in-
formacji na temat przedszkola można 
zasięgnąć ze strony internetowej:  

 http://rodzinne.edu.pl/.  

Zadaniem „Przedszkola Rodzin-
nego”, które jest przedszkolem part-
nerskim dla Niepublicznego Przed-

szkola „Węgielek” w Katowicach, 
będzie wychowywanie młodego poko-
lenia wg cnót ewangelicznych.  
Po zakończeniu spotkania z panem 
Laurencem rodzice wraz ze swoimi 
pociechami rozegrali dwa wyjątkowe 
mecze, a mianowicie: pierwszy był 
mecz piłki nożnej - „ojcowie vs sy-
nowie”,  a drugi to gra „w dwa ognie” 
gdzie w drużynie mogły bawić się 
matki z córkami. 

Energii do wspólnej zabawy do-
dały nam wyśmienite pieczone 
kiełbaski, przepyszne swojskie 
ciasta  i sałatki – nasze dary stołu. 

Za piękną słoneczną pogodę 
na to spotkanie, dobre humory, 
rodzinną atmosferę i cały rok pracy 
Domowego Kościoła – Bogu niech 
będą dzięki! 

Wspólnota Oazy Rodzin 

Piknik rodzinny Oazy Rodzin 

 
Młodzi zawodnicy po meczuB 
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Nowi ministrancki 

18 czerwca tego roku był 
ważnym dniem dla ministran-
tów z naszej parafii.  

Wcześnie rano wyruszyliśmy do 
Katowic na uroczystość ustanowienia 
animatorów i przyjęcia do grona kan-
dydatów na animatora. O godzinie 
9.oo odbyła się próba, a o 11.oo Msza 
św. pod przewodnictwem ks. biskupa 
Marka Szkudło, podczas której trzej 
kandydaci z naszej parafii (Bartłomiej 
Harnasz, Mikołaj Mortka i Karol 
Skura), po rocznym okresie przygo-
towania otrzymali krzyże animator-
skie. Działo się to w Krypcie Katedry 
Chrystusa Króla.  

Następnie wszyscy udali się do 
swoich domów, a o godz. 17.oo spo-
tkaliśmy się na Mszy św. w naszej 
parafii, w czasie której 15 kandyda-
tów na ministrantów otrzymało kom-
że, które są symbolem czystości, i w 
ten sposób rozpoczęli okres przygo-
towania do służby przy ołtarzu, a 10 
ministrantów otrzymało kołnierze.  Po 
Eucharystii wraz z rodzicami, udali-
śmy się na ogród farski, gdzie wspól-

nie biesiadowaliśmy. Na naszym 
grillu pojawił się również Prezydent 
Rybnika, Piotr Kuczera, który zamie-
nił kilka słów z ministrantami. 

 ministrant  Karol Stajer 

Turniej piłkarski 

W sobotę 28 maja w Ka-
towicach - Szopienicach od-
był się turniej piłki nożnej 
przyparafialnych drużyn o 
Puchar Archidiecezji Kato-
wickiej.  

Naszą parafię 
reprezentowała grupa 
ministrantów młod-
szych. W drużynie 
znalazły się takie 
osoby jak: Jakub 
Wabnic, Dominik 
Wawrzyńczyk, Kacper 
Ciupek, Antoni Jura-
szek, Daniel Dąbrow-
ski, Kacper Szymura i 
Adam Zemła oraz 
Bartłomiej Harnasz w 
roli trenera. Chłopcy 
zajęli czwarte miejsce 

i wrócili do domu z pucharem. Przy-
znawane były również nagrody indy-
widualne, którymi może pochwalić się 
Kacper Szymura (za najlepszego 
bramkarza turnieju), Kacper Ciupek 
(za najlepszego zawodnika drużyny) 
oraz Adam Zemła (za zawodnika fair 
play).  

Bartłomiej  
Harnasz 

 

 

Dnia 25 kwietnia wcze-
snym rankiem wyruszyliśmy 
na pierwszą pielgrzymkę, by 
dzień spędzić na modlitwie i 
rozważaniu Słowa Bożego. 
Trasa pielgrzymki wiodła 
przez Koszęcin, Olesno po 
Chocianowice. Pielgrzymce 
przewodził  opiekun grupy 
ks. Tomasz Stolarski.  

Pierwszym naszym celem była 
Parafia NSPJ w Koszęcinie, w której  
ks. Tomasz wraz z proboszczem tam-
tejszej parafii odprawił Mszę św. w 
naszej intencji. Po Eucharystii pieszo 
udaliśmy się do siedziby Państwowe-
go Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”, 
która mieści się w Koszęcinie. Od 
1953 roku zespół pałacowo - parkowy 
jest jednym z największych zespołów 
w Polsce, zaliczanym do I kategorii 
zabytków. Pani przewodnik przez 
około trzy godziny oprowadzała nas 

po najpiękniejszych miejscach pałacu. 
Rozpoczęliśmy od Sali Balowej wy-
chodzącej na taras i park, Sali Komin-
kowej oraz Sali Zielonej, w której 
zachował się okrągły empirowy piec 

kaflowy. Przy Kaplicy Pałacowej była 
możliwość wejścia schodami na wieżę 
i taras widokowy. Na zakończenie 
oglądaliśmy film archiwalny z kon-
certów Zespołu „Śląsk”, prezentację 

KĄCIK  MINISTRANCKI 

 
Drużyna ministrantów młodszych 

Grupa „Pielgrzym” na pielgrzymim szlaku 

 
Grupa „Pielgrzym” przed Pałacem w Koszęcinie 
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kostiumów scenicznych i strojów 
ludowych z możliwością ich przymie-
rzenia. 

Z Koszęcina udaliśmy się do 
pochodzącego z XVI wieku Sanktua-
rium Św. Anny w Oleśnie. Parafianie 
w 1668 roku postanowili powiększyć 
stary, drewniany kościół. Nowy ko-
ściół o nietypowym planie ze środko-
wą nawą i pięcioma promieniście 
przylegającymi do niej kaplicami  
przyłączyli do starego kościoła. Obie 
części połączyli korytarzem, dzięki 
czemu uzyskali niespotykaną formę 
budowli, którą można porównać do 
róży (pięć kaplic to płatki, a wspo-
mniany korytarz to łodyga). Skojarze-
nie z różą jest o tyle uzasadnione, że 
ten kwiat występuje w herbie Olesna.                                                                   
Będąc w Oleśnie, nie sposób nie od-
wiedzić w Roku Miłosierdzia Kościo-
ła Jubileuszowego pod wezwaniem 
Bożego Ciała. Na mocy dekretu Or-
dynariusza diecezji Opolskiej Biskupa 
Andrzeja Czai, parafialna świątynia  
w Oleśnie jest jedną z 12 kościołów 
diecezji Opolskiej, w której w czasie 
trwania ogłoszonego przez papieża 
Franciszka Nadzwyczajnego Jubileu-
szu Miłosierdzia można uzyskać od-
pust zupełny. Jest to wielkie wyróż-
nienie dla oleskiego kościoła parafial-
nego, który trzy lata temu obchodził 
setny jubileusz swojej konsekracji. 

Ostatnim punktem naszej piel-
grzymki był Kościół Narodzenia 
NMP w Chocianowicach z 1662 roku. 
Ukoronowaniem pobytu w Chocia-
nowicach była wizyta w Starej 
Karczmie. To właśnie w tym miejscu 
mieści się małe muzeum etnograficz-
ne, w  którym dogodziliśmy naszym 
podniebieniom. W Starej Karczmie 
pełno jest  domowych sprzętów i 
ozdób z akcentem śląskiego folkloru.                                                                       
Na tym wyczerpał się program piel-
grzymki. W czasie podróży powrotnej 
odmawiano modlitwy, które były 
przeplatane pieśniami maryjnymi. 
Wypada w tym miejscu podziękować 
wszystkim uczestnikom pielgrzymki, 

szczególnie księdzu Tomaszowi za 
sprawowanie Eucharystii, Słowo Boże 
i modlitwy. 

W kolejną, tym razem 
dwudniową pielgrzymkę wy-
ruszyliśmy wczesnym ran-
kiem 23 maja. Pogoda była 
wspaniała i zachęcała do 
pielgrzymowania. Trasa piel-
grzymki wiodła przez: Polan-
kę Wielką, Zawoję, Orawkę, 
Bukowinę Tatrzańską, Czar-
ną Górę, Chabówkę, Jorda-
nów i Myślenice.  

Pielgrzymkę rozpoczęliśmy od 
modlitwy, po której otrzymaliśmy  
błogosławieństwo naszego opiekuna - 
księdza Tomasza. Jako pierwszą od-
wiedziliśmy parafię  Świętego Miko-
łaja w Polance Wielkiej, gdzie uczest-
niczyliśmy we Mszy św., którą spra-
wował i Słowo Boże wygłosił  ksiądz 
Tomasz. Następnie pojechaliśmy do 
parafii Świętego Klemensa Papieża i 
Męczennika w Zawoi. Tutejsza świą-
tynia powstała w 1888 roku z fundacji 
ówczesnego właściciela Zawoi arcy-
księcia Alberta Habsburga. Z Zawoi 
udaliśmy się do Kościoła Świętego 
Jana Chrzciciela w Orawce. Kościół 
w tym miejscu  jest najstarszą katolic-
ką świątynią na Górnej Orawce. 
Wzniesiony został staraniem księdza 
Jana Szczechowicza w latach 1650- 
1659. Jego drewniana część jest naj-
starszym zachowanym zabytkiem po  
polskiej części Orawy. Jadąc z Oraw-
ki w dalszą podróż do Kościoła Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa w Bu-
kowinie Tatrzańskiej, zatrzymaliśmy 
się w Ludźmierzu, gdzie spragnieni 
pielgrzymi wzmocnili się pyszną 
kawą. Stamtąd cała grupa pielgrzym-
kowa udała się do Sanktuarium Matki 
Bożej Królowej Podhala. W Bukowi-
nie Tatrzańskiej w Kościele Najświęt-
szego Serca Pana Jezusa odmówili-
śmy Koronkę do Miłosierdzia Boże-
go. Tam też w dowolny sposób korzy-
staliśmy z chwili wytchnienia. Po tak 

wyczerpującym dniu udaliśmy się do 
Czarnej Góry na zasłużony posiłek i 
nocleg. Ojciec Hubert, tamtejszy 
proboszcz, w czasie posiłku opowie-
dział nam bogatą historię swojego 
życia, w którym nie brakowało trud-
nych momentów. Mimo 86. lat tryska  
energią, zapałem i dobrym  humorem. 
Budowę kościoła w Czarnej Górze 
rozpoczął w 1993 roku.  Jego  konse-
kracji dokonał Kardynał Franciszek 
Macharski w dniu 6 sierpnia 1995 
roku.  W kolejnym roku w Czarnej 
Górze założono osobną parafię pod 
wezwaniem Przemienienia Pańskiego.                                                                    
Nazajutrz po Mszy św. i śniadaniu 
pojechaliśmy do skansenu kolejowego 
w Chabówce, małej górskiej wsi, 
będącej ważnym niegdyś węzłem 
kolejowym. W roku 1994 na terenie 
powozowni utworzono muzeum, do 
którego zaczęły trafiać kolejowe eks-
ponaty z całej Polski. Dziś skansen  
jest największym  w kraju i jednym z 
większych w Europie skansenów 
taboru kolejowego. Część eksponatów 
jest utrzymywana w stanie pełnej 
sprawności, gdyż  często jest wypoży-
czana do produkcji filmowych.                                                                          
Z Chabówki pojechaliśmy do Sank-
tuarium Matki Boskiej Jordanowskiej, 
a stamtąd do Kościoła Narodzenia  
Najświętszej Marii Panny w Myśleni-
cach. Program naszej dwudniowej 
pielgrzymki był bardzo bogaty. Czas 
przeżywania tej pielgrzymki był bar-
dzo cenny, a jego owoce pozwoli nam 
poznać w przyszłości sam Pan Bóg. 
W czasie pielgrzymowania mieliśmy 
również czas na to, aby podziękować 
Bogu, za to, kim  jesteśmy, za to,  
jakich mamy znajomych, rodziny, za 
to, że możemy być prawdziwymi 
świadkami Jezusa Chrystusa. Jeszcze 
raz pragniemy podziękować księdzu 
Tomaszowi za duchowe przewodnic-
two w pielgrzymce, za Słowo Boże i 
sprawowaną w naszej intencji Eucha-
rystię. 

Szczęść Boże 
        Stanisław Drąszczyk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Człowiek tęskni za spotkaniem z Bogiem, a pielgrzymki kierują jego myśl ku przystani, do której może zawi-

nąć na szlaku swoich religijnych poszukiwań. Wraz z psalmistą może w nich wyśpiewać swój głód i pragnienie 

Boga: «Boże, Ty Boże mój, Ciebie szukam; Ciebie pragnie moja dusza, za Tobą tęskni moje ciało, jak ziemia 

zeschła, spragniona, bez wody. W świątyni tak się wpatruję w Ciebie, (...) łaska Twoja lepsza jest od życia»  

(Ps 63 [62], 2-4). 

W tych «oazach ducha» społeczność kościelna może zatem znaleźć klimat wybitnie sprzyjający rozważaniu 

słowa Bożego i sprawowaniu sakramentów, zwłaszcza pokuty i Eucharystii. Można w nich także przeżyć  

owocne doświadczenie wiary i okazać miłość braciom przez dzieła miłosierdzia i służby potrzebującym.”  
                         św. Jan Paweł II 
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Urodziny Księdza Proboszcza 
 

Urodziny to dzień miły 
Kto chce wpada w odwiedziny 

Niosą kwiaty i życzenia 
Mają spełnić się marzenia. 

 

Trzeciego sierpnia Proboszcza są urodziny 
Na Mszy świętej się modlimy 

Dziękujemy i prosimy 
Panie Jezu daj Mu siły. 

 

Zawsze ręce ma otwarte 
Biednym i głodnym daje wsparcie 

W Białce Tatrzańskiej urządza kolonie 
By nasze dzieci opaliło słońce. 

 

Nowy wystrój jest w świątyni 
Wszyscy z tego się cieszymy 

Za przychylne Jego serce 
Dziękujemy Bogu na Mszy świętej. 

 

Przychodzi z Panem Jezusem 
Do chorych w odwiedziny 

Przywraca im radość 
I potrzebne siły. 

 

Tu czy tam – musi być 
By wierni mogli z Bogiem żyć 

Takie jest życie kapłana 
By mocna była w parafii wiara. 

 

I za to Ci Księże Proboszczu dziękujemy 
Że ważne jest dla Ciebie dobro rodziny 

Bo gdy rodzina się w Bogu jednoczy 
To żaden grzech nie zajrzy nam w oczy. 

 

Panie Jezu, trzymaj Proboszcza mocno w ramionach 
Pozwól Mu na długo pozostać u nas 

Gdy z nami do emerytury zostanie 
Obiecujemy nie grzeszyć wcale! 

 

Wdzięczni parafianie 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 sierpnia swoje kolejne urodziny w na-

szej parafii będzie obchodził ks. Krzysztof Mi-
kiciuk, zaś 3 sierpnia przypadają urodziny  
ks. proboszcza Krzysztofa Błotko. 
 

Z tej okazji składamy naszym kapłanom  
serdeczne życzenia Bożego błogosławieństwa  

i opieki, zdrowia oraz wielu powodów  
do radości. 

Niech Najświętsze Serce  
Jezusa zlewa na nich  

nieustannie zdroje wszelkich Łask, potrzebnych 
w dalszej posłudze kapłańskiej. 

 
Ks. proboszcz Krzysztof Błotko urodził się  

3 sierpnia 1958 r. w Kosztowach. Święcenia ka-
płańskie przyjął w dniu 27.03.1986 r. Jest magi-
strem teologii. Od 27 lipca 2003 r. jest probosz-
czem naszej parafii. 
 

Msza św. urodzinowa w intencji Solenizanta 
sprawowana będzie w środę 3 sierpnia o godz. 
17.oo. 
 

Ks. Krzysztof Mikiciuk urodził się 2 sierpnia 
1968 r. w Czerwionce-Leszczynach. Święcenia 
kapłańskie przyjął w dniu 06.07.1995 r. Jest ma-
gistrem teologii. Od września 2013 r. jest wikariu-
szem naszej parafii. 
 

Msza św. urodzinowa w intencji Solenizanta 
sprawowana będzie we wtorek 2 sierpnia  
o godz. 17.oo. 
 

Zapraszamy do modlitwy  
w Ich intencji. 

 
 

Urodziny  kapłanów 

„Trzeba mądrze korzystać z wakacji i ferii, 

aby służyły dobru jednostki i rodziny przez to, 

że umożliwiają kontakt z przyrodą, zapewnia-

ją spokój, dają czas na kultywowanie  

zgodnego życia rodzinnego, na wartościową 

lekturę i na zdrowe rozrywki, nade wszystko 

zaś pozwalają poświęcić się w większej  

mierze modlitwie, kontemplacji i słuchaniu 

głosu Bożego” 

św. Jan Paweł II 
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W dniu 5 maja Przed-

szkole  nr 22 w Rybniku – 
Gotartowicach zorganizowa-
ło Konkurs Piosenki Patrio-
tycznej pod hasłem: ,,O Oj-
czyźnie przedszkolak pamię-
ta na co dzień, nie tylko od 
święta”.  

Każda z grup przedszkolnych 
prezentowała się w śląskich, krakow-
skich i odświętnych strojach. Dzieci 
występowały na scenie w budynku 
Ochotniczej Straży Pożarnej, gdzie  
rozbrzmiewały napawające nas dumą 
tradycyjne  pieśni: ,,Płynie Wisła 
płynie”, ,,Serce w plecaku”, ,,Przybyli 
ułani” a także piosenki powstałe 
współcześnie: ,,Jesteśmy Polką i Po-
lakiem”, ,,Nasze Polskie ABC”, ,,Mój 
dom”. Wszyscy obecni na konkursie 
dumnie prezentowali biało –czerwone 
kotyliony, a dekoracje sceny zachwy-
cały swoją patriotyczną symboliką. 
Nie zabrakło ułanów, lajkonika, kra-
kowiaków, żołnierzy.  

Występy oceniało  jury, w skład 
której wchodzili członkowie społecz-
ności lokalnej – strażacy, pani z Koła 
Gospodyń Wiejskich, przedstawiciel-
ka Rady Dzielnicy oraz Dyrektor 
Przedszkola. Prowadzące uroczystość 
Panie Ewelina Urbaczka i Aleksandra 
Radecka podkreślały, że Ojczyznę 
należy kochać, szanować, poznawać 
jej historię, sztukę i krainy geogra-
ficzne. Trzeba uwrażliwiać dzieci na 
piękno naszego kraju.  

Pani Dyrektor przedszkola pod-
czas wręczania dyplomów, nagród  
i podziękowań cieszyła się, że dzięki 
takim inicjatywom nauczycieli i zaan-
gażowaniu dzieci i środowiska: 

 ,,…nasz kraj ojczysty, ziemia 

polska nie pozostanie krajem bezi-

miennym, a dobro Ojczyzny to rów-

nież szczęśliwa przyszłość dorastają-

cego pokolenia”.  

Występy pozostaną długo w 
pamięci naszych przedszkolaków, a w 
ich sercach już rozkwitł patriotyzm. 

W środę 18 maja w placówce 
odbył się Dzień Sportu w ramach 
akcji „Włącz się w kibicowanie jako 

12 zawodnik”. Jest to wspaniała 
akcja zorganizowana przez Klub Pił-
karski   ROW   Rybnik   1964,    
w którą   włączyły   się dzieci   z   
Przedszkola  nr   22 w Gotartowicach.  

Dzieci przybyły do przedszkola w 
sportowych strojach. Nie zabrakło 
również akcesoriów piłkarskich. Od 
samego  rana  uczestniczyły w zaba-
wach ruchowych i sportowych,  zgod-
nie z hasłem spotkania: „Sport to 
piękno, ruch to zdrowie, niech się 
każdy o tym dowie”. Kolejnym punk-
tem dnia było spotkanie z piłkarzami 
klubu ROW  RYBNIK 1964. Zawod-
nicy  rybnickiego klubu bardzo szcze-
gółowo opowiedzieli przedszkolakom 
o tym, jak należy prawidłowo się 
odżywiać, omówili zdrowy tryb życia. 
Poczytali opowiadania, jak oni dzięki 
rodzicom i własnym dążeniom zostali 
sportowcami. Zachęcali chłopców, ale 
również i dziewczynki do gry w piłkę 
nożną oraz do kibicowania. Włączając 
się do kibicowania należy odstawić 
laptopy, tablety, telefony i komputery. 
Wyjaśnili dzieciom, że na stadion 
można się wybrać z rodzicami, ro-
dzeństwem a nawet dziadkami. Kibi-
cując drużynie można spędzić aktyw-
nie czas na świeżym powietrzu.  

Dzieci zostały obdarowane 
przez gości upominkami, a na końcu 
zostały wykonane zdjęcia z zawodni-
kami i szalikami klubowymi, przynie-
sionymi przez dzieci oraz klubową 
maskotką. Wizyta piłkarzy ROW   
Rybnik   1964  pozostanie na długo w 
pamięci dzieci. Być może u niektó-
rych zaszczepi ziarenko pozostania 
piłkarzem, bo już  chłopcy wyrazili 
chęć by zostać kolejnym Lewandow-
skim  czy Messim! 

 
Agnieszka Nędza 

 
Spotkanie z piłkarzami w ramach akcji „Włącz się w kibicowanie jako 12 zawodnik” 

 
Przedszkolaki podczas występów na scenie OSP w Gotartowicach 

Nowinki z Przedszkola nr 22 w Gotartowicach 
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W połowie kwietnia w każdej 
grupie odbyły się zajęcia otwarte dla 

rodziców. Zajęcia tego typu realizo-
wane są w ramach planu współpracy 
przedszkola z Rodzicami i umożliwia-
ją rodzicom poznanie sposobów pracy 
nauczycieli z dziećmi, relacji pomię-
dzy nauczycielami, a dziećmi oraz 
dokonanie obserwacji zachowania 
dziecka na tle grupy. Takie zajęcia 
pozwalają również na śledzenie po-
stępów własnego dziecka w zakresie 
osiąganych kompetencji fizycznych, 
umysłowych, społecznych. Rodzice 
chętnie przybyli do przedszkola, żeby 
podziwiać swoje pociechy.   

22 kwietnia w naszym przed-
szkolu obchodziliśmy Dzień Ziemi. 
W ramach obchodów tego dnia dzieci 
podczas zajęć poruszały tematykę 
związaną z koniecznością dbania o 
naszą planetę, niebezpieczeństwami 
zagrażającymi ziemi ze strony czło-
wieka, sposobami ochrony środowi-
ska, między innymi poprzez segrego-
wanie śmieci, oszczędzanie wody i 
prądu. Grupa „Biedronki” udała się na 
przemarsz w pobliżu przedszkola z 
okazji „Światowego Dnia Ziemi”, 
przypominając wszystkim, jak ważne 
jest dbanie o nasz „wspólny dom”.  

Pod koniec kwietnia przedszko-
laki z grupy „Słoneczka” uczestniczy-
ły w uroczystości ślubnej swojej wy-
chowawczyni. Razem z rodzicami, 
panią Dyrektor i panią Wicedyrektor 
przygotowały niespodziankę i udały 
się do naszego kościoła, żeby towa-
rzyszyć swojej pani w tak ważnym dla 
niej dniu. Nie obyło się bez łez wzru-
szenia nie tylko pary młodej, ale rów-
nież zgromadzonych gości. Dzieci 

przygotowały ży-
czenia w formie 
wierszyków, wrę-
czyły wychowaw-
czyni kwiaty, trady-
cyjny chlebek na 
powitanie młodej 
pary oraz małą 
drewnianą kołyskę. 
Było to niezapo-
mniane przeżycie 
dla wszystkich 
dzieci. 

9 maja grupa 
„Smerfy”, która 
uczy się i bawi w 
oddziale przed-
szkolnym w budyn-
ku pobliskiego 
Gimnazjum nr 7, 
uczestniczyła w 
warsztatach tanecz-
nych organizowa-
nych przez Dom Kultury w Boguszo-
wicach w ramach Kulturalnej Majów-
ki. Brały również udział w zajęciach 
prowadzonych przez gimnazjalistów 
w ramach tworzenia projektów  
pt. „Jak jeść zdrowo?”, które dotyczy-
ły zdrowego odżywiania.  

12 maja wszystkie grupy przed-
szkolne: Słoneczka, Weseli Przed-
szkolacy, Muchomorki, Biedronki, 
Tygryski, Misie, Smerfy i Żabki udały 
się z wizytą do Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Boguszowicach Starych. 
Dzieci odwiedziły Remizę gdzie do-
wiedziały się wielu ciekawych infor-
macji na temat pracy strażaków. Naj-
ciekawsze jednak dla wszystkich były 
duże, czerwone wozy i głośny sygnał 
alarmowy. Przedszkolaki zaprosiły 

strażaków do przed-
szkola na małą 
uroczystość. Pani 
Kamila i Pani Ewe-
lina przygotowały 
uroczyste spotkanie, 
w trakcie którego 
dzieci sprawdziły 
swoją wiedzę na 
temat ciężkiej pracy 
strażaków. Nie 
obyło się bez pio-
senki i wierszyków 
dla zaproszonych 
gości. 

 Piękna majowa pogoda sprzyja 
wyjazdom przedszkolaków na wy-
cieczki. Grupy: „Słoneczka”, „Weseli 
przedszkolacy”, „Muchomorki” i 
„Biedronki” wybrały się na wycieczkę 
do Warowni Pszczyńskich Rycerzy w 
Pszczynie. Dzieci poznawały zwycza-
je rycerskie, miały okazję samodziel-
nie upiec chleb, obejrzały przedsta-
wienie teatralne o znanych im posta-
ciach bajkowych, brały udział w bi-
twie rycerskiej, a na koniec zostały 
pasowane na rycerzy i księżniczki 
oraz odebrały dyplomy nadania im 
tytułów.  

Grupy: „Misie” i „Tygryski” po-
jechały zwiedzać Górnośląski Ogród 
Botaniczny w Mikołowie. Tam, podą-
żając śladami smoka podróżnika, 
rozwiązywały zagadki i łamigłówki. 
Zaglądały do wapiennika i dowiedzia-
ły się, do czego służył, a następnie 
powędrowały do kamieniołomu. 
Wszystkie dzieci zmęczone i szczę-
śliwe wróciły do przedszkola. 

 Z okazji Dnia Matki przed-
szkolaki z grupy „Żabki” zaprosiły 
swoje mamy na Uroczysty Poranek, 
podczas którego zaśpiewały mamom 
piosenki, recytowały wierszyki  
i obdarowały je wykonanymi samo-
dzielnie prezentami.  

1 czerwca obchodziliśmy 
„Dzień Dziecka”, ukochany przez 
wszystkie dzieci dzień. Pani Kamila i 

 
Uczestnicy Sportowej Spartakiady z pucharami 

Zakończenie roku w Przedszkolu nr 18 

 
Wizyta przedstawicieli OSP 
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Pani Ola, przebrana za Królową Krai-
ny Uśmiechu, przygotowały małe 
atrakcje i zadania dla każdej grupy. Po 
wykonaniu zadań przedszkolaki mo-
gły wybrać się na dmuchany zamek i 
basen z kolorowymi piłeczkami do 
ogrodu przedszkolnego. Dodatkowo 
każde dziecko otrzymało do domu 
balon wypełniony helem - które zaku-
piliśmy z pieniędzy zebranych pod-
czas Kiermaszu Wielkanocnego. Ko-
lejną atrakcją tego dnia było wyjście 
na pyszne lody truskawkowo-
śmietankowe, które smakowały 
wszystkim -  tym małym i tym du-
żym.  

Nasze przedszkolaki posiadają 
wiele talentów- nikt nie ma co do tego 
wątpliwości! 10 czerwca drużyna z 
naszego Przedszkola nr 18 wzięła 
udział w Sportowej Spartakiadzie 

Przedszkoli organizowanej przez 

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 

w Rybniku. Reprezentanci z grupy 
„Misie” i „Biedronki” wywalczyły  

1 miejsce i zostali Mistrzami Sparta-
kiady. Nasze „Złotka” zostały gorąco 
przywitane przez pozostałe przed-
szkolaki gorącymi brawami w ogro-
dzie przedszkolnym. To jednak nie 
koniec naszych osiągnięć. Grupa 
„Misie” zajęła IV miejsce w X Ryb-

nickiej Olimpiadzie Sportowej dla 

Przedszkolaków organizowanej w 

Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 

1 w Rybniku, a nasza koleżanka z tej 
samej grupy- Zuzia- zdobyła III miej-

sce w Ogólnopolskim Konkursie 

Plastycznym „Zakładka do książki” 
organizowanym przez Przedszkole  
nr 7 im. Misia Uszatka w Rybniku. 
Jeszcze raz serdecznie gratulujemy! 

W czerwcu, w każdej grupie, 
tradycyjnie już dzieci razem z rodzi-
cami spotykają się podczas „Dnia 

Rodzinki”. Jest to szczególny dzień, 
który w wielu grupach połączony jest 
również z obchodami uroczystego 
zakończenia kończącego się roku 
szkolnego. Występy artystyczne, 

zawody sportowe i pikniki na świe-
żym powietrzu, a przy tym dobra 
zabawa z ukochanymi rodzicami - to 
jest to, co dzieci uwielbiają.  

Wielkimi krokami zbliżają się 
kolejne, oczekiwane przez dzieci i 
nauczycieli wakacje. Jest to czas da-
lekich i bliskich podróży, wspaniałych 
przygód, nowych znajomości. Czas 
beztroski, odpoczynku i relaksu, a 
także najlepsza okazja do nabrania sił 
na nowy rok szkolny. Z tej okazji, w 

imieniu Dyrekcji, Grona Pedago-

gicznego, Personelu i Rady Rodzi-

ców, życzymy wszystkim przedszko-

lakom udanego wypoczynku, sa-

mych słonecznych dni oraz szczę-

śliwego powrotu do przedszkola. 

Dziękujemy za wspólnie spędzony 

rok i do zobaczenia we wrześniu! 

Anna Kukla-Fojt 

   

Rada Dzielnicy Gotarto-
wice gorąco dziękuje uczest-
nikom 16 – tego Festynu Ro-
dzinnego, który odbył się w 
słoneczną sobotę 21 maja 
2016 r. 

Tradycyjnie festyn poprzedzała 
Msza św. odprawiona przez księdza 
Proboszcza Krzysztofa Błotko. Spo-
śród zaproszonych gości, Przewodni-
cząca Zarządu Urszula Stajer serdecz-
nie powitała Wiceprzewodniczącego 
Rady Miasta pana Andrzeja Wojacz-
ka, Radną Rady Miasta panią Mirelę 
Szutkę, Dyrektora Przedszkola nr 22 
panią Krystynę Mertę, Prezesa Aero-

klubu ROW Rybnik pana Ireneusza 
Wilguckiego, Prezesa OSP Gotarto-
wice pana Piotra Tkocza, Przewodni-
czącą Koła Gospodyń Wiejskich pa-
nią Zofię Kamer, Wiceprezesa Koła 
Emerytów pana Jana Zimończyka.    

Podczas festynu organizatorzy 
zapewnili dobrą zabawę dla każdego. 
Wystąpił zespół GAMA oraz  
miejscowi artyści z Koła Gospodyń 
Wiejskich, Szkoły Podstawowej nr 20 
i Przedszkola nr 22. Gościnnie 
wystąpił zespół uczennic z ZSP nr 3  
im. Jerzego Kukuczki pod 
przewodnictwem pani Mireli Szutki. 

Odważni i uzdolnieni mogli 
sprawdzić swoje umiejętności w 

konkursie 
plastycznym pod 
hasłem: „ Dama i 

rycerz 
średniowiecza”; 

w turnieju piłki 
nożnej, skacie 
sportowym oraz 
quizach wiedzy o 

Rybniku. 
Zwycięzcy 

otrzymali 
atrakcyjne 

nagrody. Dla 
najmłodszych 

przygotowano sprawnościowy tor 
przeszkód oraz fantazyjne malowanie 
twarzy. 

Uczestnicy mogli skosztować 
kiełbasek z grilla, barszczu z krokie-
tem, chleba ze smalcem i kiszonym 
ogórkiem,  
a także ciasta i tradycyjnego kołocza. 

Projekt festynu pomogli zrealizować: 
� Urząd Miasta Rybnika 
� Hurtownia „Elmis” 
� Zakład wędliniarski 

„Woźniczka” 
� Hurtownia „Rojek Decor” 
� Bar „Krokiecik” 
� Wojciech i Krzysztof Sobik 
� Sklep odzieżowy „IWA” 
� Butik odzieżowy „Sabina 

Podleśny” 
� Zakład fryzjerski „Kameleon” 
� Zakład kosmetyczny „ABC” 

urody 
� OSP Gotartowice 
� ZHP Gotartowice 
� Aeroklub ROW Rybnik 

Wszystkim wymienionym skła-
damy serdeczne słowa podziękowa-
nia, doceniając wkład i zaangażowa-
nie w organizacji naszej lokalnej uro-
czystości.   

                   Wiesława Hulim 

FESTYN  W  GOTARTOWICACH 

 
Występ przedszkolaków podczas festynu 
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W niedzielę 19 czerwca 2016 
zakończyły się organizowane po raz 
pierwszy przez harcerzy Boguszowic-
kiego Stowarzyszenia Społeczno-
Kulturalknego „Ślady” i Radę Dziel-
nicy Boguszowice Stare Boguszowic-

kie Dni Rybnika. Projekt został w 
pełni sfinansowany przez Urząd Mia-
sta Rybnik. Przez tydzień na terenie 
całej naszej dzielnicy odbywały się 
ciekawe imprezy w ramach Dni Ryb-
nika. Pomysłem na temat przewodni 
tego wydarzenia okazała się książka 
pana Mieczysława Kuli - „Boguszo-
wice”. Staraliśmy się przybliżyć 
wszystkim mieszkańcom trochę histo-
rii Boguszowic w atmosferze dobrej 
zabawy, przy szczypcie rywalizacji, 
pobudzając do aktywności fizycznej, 
uwrażliwiając na piękno przyrody, 
doznania artystyczne, poprzez spotka-
nia z ludźmi i odświeżenie wspólnych 
wspomnień.  

Na inaugurację Boguszowickich 
Dni Rybnika w sobotę 11 czerwca w 
Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 
zostały zorganizowane rozgrywki 

sportowe o puchar Prezydenta Miasta 
Rybnik i Rady Dzielnicy Boguszowi-
ce Stare. Dzieci, młodzież i dorośli 
rywalizowały między sobą w piłkę 
nożną, siatkową i siatkówkę plażową. 
Finały tych spotkań mogliśmy oglą-
dać w niedzielę 19 czerwca na boi-
skach szkolnych przy wspaniałej 
pogodzie i jeszcze wspanialszej wi-
downi. Oto zwycięzcy turnieju: 

Piłka nożna  

I KAT. OD 7 – 10 LAT - drużyna 
Kacpra Białowąsa 

II KAT. OD 11 – 13 LAT - drużyna 
„Pudliszki&spółka” 

III KAT. OD 14 – 
16 LAT - drużyna 
„FC Amida” 

IV KAT. OD 17 
LAT - drużyna „To 
je jo” 

Piłka siatkowa 

III KAT. OD 14–16 
LAT - drużyna 
„TEAM_DIMITRI” 

Siatkówka plażo-

wa 

II KAT. OD 11–13 
LAT - drużyna 
(Adam Araszczuk, Franek Liszka) 

III KAT. OD 14–16 LAT - drużyna 
(Łukasz Wawoczny, Tomasz Zimoń-
czyk) 

IV KAT. OD 17 LAT - drużyna czar-
nych koszulek 

Przy współpracy z Instytutem 
Pamięci Narodowej sprowadziliśmy 
do Boguszowic dwie  wystawy, któ-
rym towarzyszyły wykłady pracowni-
ków katowickiego oddziału IPN.  

We wtorek 14 czerwca w pobli-
skim gimnazjum odbyła się wystawa: 
„Za Marksem bez Boga. Laicyzacja 
życia społecznego w Polsce w latach 
1945–1989” (Monika Bortlik-

Dźwierzyńska), zaś w czwartek 16 
czerwca w domu parafialnym miała 
miejsce wystawa: „Koniec i początek. 
Rok 1945 na Górnym Śląsku” wraz z 
bazą osób deportowanych na wschód 
z terenu Boguszowic (dr Dariusz 

Węgrzyn). 

W czwartkowy wieczór wspól-
nie kibicowaliśmy na ogrodzie far-

skim reprezentacji 
Polski w meczu z 
Niemcami podczas 
Euro 2016. Dzięki 
tak dużej ilości 

boguszowickich 
kibiców i jeszcze 
doskonalszym kibi-
cowaniu nasi ka-
drowicze zremiso-
wali z mistrzami 
świata.  

W piątek 17 
czerwca ze względu 

na małe zainteresowanie konkursem 
fotograficznym i filmowym „Bogu-
szowice wczoraj, dziś, jutro” nie od-
był się wernisaż wystawy plenerowej, 
za to wynagrodził nam to wszystkim 
koncert dobrze zapowiadającego się 
zespołu „Insblake”, który wystąpił w 
ramach koncertu młodych talentów na 
scenie „Pod dębem”. Wyróżnienie w 
konkursie filmowym otrzymały jedy-
nie Kinga Nowak i Oliwia Osiak, zaś 
w konkursie fotograficznym przyzna-
no tylko nagrody za udział (Patrycja 

Pustelny, Klaudia Dębiec). 

Tuż po koncercie odbył się dłu-
go oczekiwany w Boguszowicach  
pokaz pirotechniki i ognia Bractwa 
Ognia „Spaleni”. 

Kolejną atrakcją Boguszowic-
kich Dni Rybnika była sobotnia gra 
miejska „Śladami historii Boguszo-
wic”, która odbyła się na terenie na-
szej dzielnicy. Na uczestników gry 
miejskiej czekało wiele atrakcji: 
zwiedzanie kopalni, sprawdzenie 
umiejętności piłkarskich na stadionie 
KS Górnik-Boguszowice, wykonanie 
kilku ćwiczeń na siłowni, rozwikłanie 
w boguszowickiej bibliotece kodu 
książkowego, odwiedzenie Gimna-

zjum nr 7, wizyta w cukierni „Król” 
na smacznej kawie czy herbatce z 
darmowym ciastkiem i pysznymi 
lodami dla dzieci, podziwianie wido-
ków przy doskonałej widoczności z 
tarasu szkoły podstawowej, wejście 
na wieżę kościelną, krótka wizyta w 
obwoźnym kinie przy „Lewiatanie”,  
poznanie historii zapisanej na tabli-

cach historycznych w miejscu po 
starej gminie, w parku św. Wawrzyń-
ca, na cmentarzu,  starym probostwie, 

Boguszowickie Dni Rybnika 2016 

 
Jedna z 12 historycznych tablic o histori Boguszowic z 

tekstami p. Mieczysława Kuli 

 
Najmłodsi zwycięzcy rozgrywek piłkarskich 
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organistówce, czyli harcówce,  stow-
kach, straży. Idąc dalej można było 
zwiedzić straż pożarną, wejść na 
wieżę i sprawdzić się jako strażak w 
biegu sprawnościowym. Jednym z 
najtrudniejszych punktów było wej-
ście na „Hołd  Everest”, czyli punkt 
widokowy boguszowickiej hołdy. Ten 
punkt przysporzył wszystkim uczest-
nikom najwięcej wysiłku i problemów 
– jak na Everest przystało! Po zejściu 
ze szczytu można było odpocząć na 
plaży na stowkach, spotkać  utopków 
i poznać o nich legendę, przejechać 
przez rogatki granicy  Boguszowic i 
Brzezin, przebiec harcerski bieg 
sprawnościowy. Od startu do mety 
gry miejskiej prowadziła mapa z za-
znaczonymi 30. punktami, które 
zdobywało się potwierdzając swoje 
przybycie odpowiednią pieczątką 
znajdującą się na punkcie. Na mecie  
każdy z uczestników otrzymał ko-

szulkę i drobne nagrody. Mamy na-
dzieję, że gra pozwoliła na przybliże-
nie mieszkańcom historii Boguszowic 
i przysporzyła tyleż wysiłku, ile do-
brej zabawy.  

Po zmaganiach związanych z 
grą miejską w sobotnie popołudnie w 
parku św. Wawrzyńca miało miejsce 
poświęcenia figury św. Wawrzyńca 

przez księdza pro-
boszcza Krzysztofa 

Błotko, w którym 
uczestniczył prezy-
dent Miasta Rybnik 
– Piotr Kuczera.  

Grę miejską 
wraz z rozdaniem 
nagród podsumo-
waliśmy wieczorem 
przed koncertem 
piosenki harcerskiej 
i patriotycznej 
harcerek i harcerzy 
z Boguszowickiego 
Stowarzyszenia 
Społeczno-Kulturalnego „Ślady”. 

Niedzielne popołudnie 19 
czerwca spędziliśmy w kawiarence 
„Pod dębem” podczas kameralnego 
spotkania pana Mieczysława Kuli z 
mieszkańcami Boguszowic. Cieka-
wostkami dotyczącymi historii naszej 
miejscowości dzielił się pan Mieczy-
sław z prowadzącym rozmowę dr 
Adamem Dziurokiem. Wspomnienia 
i dyskusje przeplatały występy arty-
styczne boguszowickich talentów 
muzycznych (Julia Stajer, Patrycja 

Drąszczyk, Laura Kapuścińska, 

Aleksandra Wieczorek, Adrian 

Pawełek, Leon Strzelecki, Antonina 

Korduła, Nikola 

Nogły, Maja Smy-

czek, Malwina 

Najworsz, Paulina 

Kaziród, Patrycja 

Pustelny, Piotr 

Tkocz, Julia 

Rams, Maciej 

Liszka, Michał 

Siedlecki, Tosia 

Liszka). 

Dzieci pod-
czas odbywającego 
się na ogrodzie 

„Spotkania pod starym dębem” – czyli 
rozmów o historii Boguszowic Sta-
rych mogły również wziąć udział w 
grach historycznych przygotowanych 
przez pracowników oddziału Instytutu 
Pamięci Narodowej, czy grach spraw-
nościowych zorganizowanych przez 
naszych harcerzy. 

W imieniu harcerek i harcerzy 
dziękujemy wszystkim współorgani-
zatorom Boguszowickich Dni Rybni-
ka: Prezydentowi Miasta Rybnik, 
Radzie Dzielnicy Boguszowice Stare, 
panu Mieczysławowi Kuli, Gimna-
zjum nr 7, Zespołowi Szkolno-
Przedszkolnemu nr 6, Zespołowi 
Szkół nr 6, Dyrekcji Kopalni KWK 
„Jankowice”, Oddziałowi IPN w Ka-
towicach, Cukierni „Król”, Zakładowi 
Wędliniarskiemu „Potrawa”, Klubowi 
Sportowemu „Górnik-Boguszowice”, 
filii Biblioteki Miejskiej, Ochotniczej 
Straży Pożarnej, proboszczowi ks. 
Krzysztofowi Błotko, ks. Tomaszowi 
Stolarskiemu, panu Romanowi Za-
krzewskiemu, Bractwu Ognia „Spale-
ni”, firmie „Papillon”, panu Mariu-
szowi Pomykołowi oraz wszystkim 
uczestnikom Boguszowickich Dni 
Rybnika. 

Krzysztof Liszka 

Przykazania Boże, przepi-
sy i Prawo Kościoła jedno-
znacznie wyrażają sposoby 
postępowania zachowując za-
sady moralne i etyczne.  
W obecnych czasach dla nie-
których osób mogą być zbyt 
trudne do przyjęcia, a nawet 

niektórzy sądzą, że ograniczają 
pewną swobodę wyborów,  
a nawet szeroko pojętą wol-
ność.  

W świecie, gdzie promuje się 
wolność i pełny dostęp do wszystkie-
go tak naprawdę nie jest wolnością 
tylko często bywa właśnie zniewole-

niem. Oczywiście nie zawsze zainte-
resowania, czy hobby oznacza coś 
złego, ale jeżeli jest to coś co jednak 
szkodzi na przykład zdrowiu, to nad 
taką przyjemnością należało by się 
zastanowić. W myśl zasady  biblijnej: 
wszystko nam wolno, ale nie wszyst-
ko przynosi korzyść. Jak bardziej się 
nad tym zastanowimy, to wypada 

 
Opowieści historyków o Boguszowicach 

 
Występy młodych boguszowickich talentów 

Czym w dzisiejszych czasach jest  
dla nas wolność 
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zadać sobie pytanie, czy tak naprawdę 
to co mamy i posiadamy daje nam 
szczęście. Może dla człowieka, który 
swoje szczęście ogranicza tylko do 
posiadania rzeczy materialnych jest 
całkowitym zadowoleniem i to mu w 
zupełności wystarcza, jest pewnym 
ograniczeniem możliwości i pragnień. 
Nie znaczy, że w posiadaniu dóbr jest 
coś złego, ale jeżeli nie ma w tym 
pragnienia czegoś więcej, pragnienia 
Boga to samo posiadanie dóbr nie 
daje pełni szczęścia. 

Z lekcji ekonomii niektórzy pa-
miętamy o pewnej teorii Maslowa, 
która dotyczy potrzeb człowieka 
przedstawiona na przykładzie pirami-
dy, która składa się z pewnych po-
ziomów. Na samym spodzie tej pira-
midy są potrzeby takie jak: jedzenie, 
picie itd., natomiast na samej górze tej 
piramidy znajduje się samorealizacja. 
Nauczyciele, czy wykładowcy różnie 
ją interpretują, ale chodzi o to, że nikt, 
kto nie ma zaspokojonych potrzeb 
tego niskiego rzędu nie myśli o po-
trzebach tych najwyższych, jeszcze w 
skrócie chodzi o to, że nikt głodny nie 
myśli o pójściu np. do Teatru. Oczy-
wiście zaspokojenie tych podstawo-
wych potrzeb jest ważne do życia, ale 
chodzi o to, żeby nie koncentrować 
całej naszej uwagi tylko na posiadaniu 
dóbr, wiedząc, że bardziej powinni-
śmy skupić uwagę na naszym zbawie-
niu i już tu na ziemi gromadzić skar-
by, ale w naszych sercach. 

Zniewolenia mogą przyjmować 
bardzo różną formę, czasami bardzo 
niewinnie, z pozoru może się wyda-
wać, że nic się takiego złego nie dzie-
je. To są nasze osądy, które wydajemy 
o innych ludziach. Pan Bóg jedno-
znacznie wyraził swoje największe 
przykazanie dotyczące miłowania 
Jego, a następnie drugiego człowieka. 
Możemy kogoś bardzo zranić, a nawet 
skrzywdzić wydając niesłuszny osąd. 
Pożądanie jest bardzo ważne tylko w 
jednym przypadku, gdy dwoje ludzi 
mają zamiar założyć rodzinę. Jest to 
jeden z ważnych czynników w budo-
waniu więzi między kobietą, a męż-

czyzną. Każda inna forma pożądania 
jest zła i przynosi smutek, żal, rozcza-
rowanie, nawet śmierć. „Myślę, że 

bycie kobietą jest dziś trudne. A bycie 

kobietą katoliczką to jeszcze większa 

zabawa. Z drugiej strony bycie kato-

liczką jest według mnie wyzwalające. 

Wszystkie te rzeczy, które chcą nas 

zniewolić, idee, że o naszej wartości 

stanowi ciało, nasz wygląd, to co na 

zewnątrz…. Mój katolicyzm mnie od 

tego uwalnia, moja wiara mnie od 

tego uwalnia”. Leah Darrow.  

Poczuć się człowiekiem wolnym 
można na różne sposoby, często lu-
dzie tacy trochę starsi zapominają o 
pięknym czasie swojej młodości. Z 
pewnością niejeden człowiek miał 
pasje, których nie rozwijał dalej. Na 
przykład bardzo ładnie śpiewał, albo 
grał, może nawet odnosił jakieś suk-
cesy. Teraz również mógłby pokazy-
wać swój talent na przykład swoim 
wnukom, niejeden z pewnością chęt-
nie by posłuchał swojego utalentowa-
nego dziadka, czy babci. Jak ktoś nie 
ma jednak dla kogo śpiewać, to przy-
najmniej dla siebie wspomnieć o swo-
im talencie, który otrzymał od Pana 
Boga, można na przykład podzielić 
się jakąś ciekawą historią, talentów 
mamy bardzo dużo, tylko trzeba 
chcieć się nimi dzielić. „Mamy siać 

dobre słowo. Tego oczekuje od nas 

Jezus! Przeważnie nie wiemy jakie, 

które słowo dotknie serca drugiej 

osoby”. Ks. Rafał Jaroszewicz.  

Często się zdarza, że kiedy sta-
jemy do modlitwy, myśli nasze roz-
biegają się w różnych kierunkach. 
Trudno się skupić, miewamy różne 
rozproszenia, chcemy się modlić, a 
sprawy życia codziennego gdzieś 
podświadomie się wdzierają. Staramy 
się mobilizować do skupienia myśli, a 
jakoś słabo nam to wychodzi. Dobrze 
jest zastanowić się najpierw nad tym, 
czy czasami zbyt rzadko nie korzy-
stamy z Sakramentu Pokuty i Pojed-
nania. Jest to Sakrament, który niesa-
mowicie oczyszcza nasze myśli. W 
radio Maryja mogliśmy usłyszeć o 
tym, że Konfesjonał to prawdziwy 

salon piękności, żaden salon odnowy 
biologicznej nie daje tak dobrych 
rezultatów. Niesamowicie wyzwalają-
cą formą modlitwy jest Różaniec, 
czasami rzeczywiście modlimy się o 
konkretne łaski, które z pewnością są 
ważne, ale może czasami dobrze jest 
zastanowić się nad tym, że w momen-
cie modlitwy Matka Boża jest najbli-
żej nas. 

Przykazania Boże i zasady życia 
jakie daje nam Kościół służą przede 
wszystkim naszemu zbawieniu, ale 
również są pewnymi drogowskazami 
jak mamy żyć w świecie. Nie nakłada-
ją nam ograniczeń, ale wręcz prze-
ciwnie, dają nam wolność, jak rów-
nież pewną indywidualność. Możemy 
nawet poczuć się tak wyjątkowo, 
zachowując się inaczej niż wszyscy. 
Szczególnie w kontaktach koleżeń-
skich jest jakąś formą wyróżniającą 
od innych, a co za tym idzie bardziej 
interesującą. „Kobiety, które mądrze 

kochają to prawdziwie kobiety. A w 

ich drodze do stawania się prawdzi-

wymi kobietami pociągają mężczyzn 

do stawania się prawdziwymi mężczy-

znami”, arcybiskup Charles J. Cha-
put.; „Związek z dobrym mężczyzną 

sprawia, że czujesz się szanowana, 

wzmocniona, cenna. On pomoże Ci 

widzieć twarz Chrystusa i będzie 

chciał Cię do Niego przybliżać. Zgoda 

na bycie z chłopcem lub mężczyzną 

traktującym Cię inaczej to marnowa-

nie Twojego cennego życia”. Emily 
Wilson.  

 Wolność tę prawdziwą mamy 
tylko w Panu Bogu, często w co-
dzienności po prostu o niej zapomi-
namy: „Panie, Mocy moja, Ostojo 

moja i Twierdzo, mój Wybawicielu, 

Tarczo moja…” Ps 18, 2-3, „Wolności 

jaką daje nam Bóg nikt nie może nam 

odebrać. Ta wolność jest w nas”. bł. 
ks. Jerzy Popiełuszko, dlatego nie 
warto tracić tego największego daru, 
aby osiągnąć cele te jeszcze wyższe, 
dla nas niewyobrażalne.  

Jola 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

„Wypoczywa się prawdziwie i do dna przez kontakt z przyrodą, której nie można podpatrzeć na żywo  

i w całej pełni poprzez werandy wczasowych domów czy nawet hoteli i schronisk turystycznych…” 

„Chodzi o to, ażeby wypoczynek nie był odejściem w próżnię, aby nie był tylko pustką. Wtedy nie  

będzie naprawdę wypoczynkiem. Chodzi o to, ażeby był wypełniony spotkaniem. Mam na myśli –  

i owszem -  spotkanie z przyrodą, z górami, morzem i lasem. Człowiek w umiejętnym obcowaniu 

 z przyrodą odzyskuje spokój, ucisza się wewnętrznie.” 

św. Jan Paweł II 
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Ludzie, ludzie jak tyn 
czas leci!  Tak to już je na 
tym świecie, że liczymy czas 
łod rana do wieczora, łod 
świont do śwoint, łod wakacji 
do wakacji a w G-7 liczymy 
łod jednego Tydnia Regional-
nego do drugigo! Jak ni mo-
cie co robić, dycki we drugim 
tydniu maja, możecie wejrzeć 
do G-7 we Rybniku  (to już je 
taki zaproszyni na prziszły 
rok). Latoś boł  tyn tydziyń łod 
9 do13 moja.  

Szkoła wyglondała jak  z bojki 
– no ... trza byłoby dodać - ślonski 
bojki ( niy żebych się fest chwolyła) 
ale poszukejcie mi tako drugo we 
Rybniku abo kaj indzi szkoła, kaj  w 
kożdym możliwym koncie bydzie 
postrojone –  po ślonsku, ło Ślonsku 
i dlo Ślonska; kaj to co minyło i 
czego już ni ma trefiyło się z tym co 
je teroz; kaj wszyscy -Ślonzoki i 
niy- Ślonzoki dwojom i się i trojom, 
żeby się czegoś  nałuczyć, dowie-
dzieć abo chocioż pozaglondać. 
Łopowiym Wom ło tej naszej „boj-
ce” krotko, a kiery chciołby wie-
dzieć wiyncy niych się wejrzi na 
nasza strona internetowo. 

A po krotce, coż Wom moga 
pedzieć? Łoglondali my Rybnik na 
starych pocztowkach (to dziynki 
Markowi Gruszczykowi), słuchali 
my piyknej muzyki na cyjach – 
ślonski i nie yno (to za sprawom 
szkolorzi ze rybnicki Szkoły Mu-
zycznej),  biesiadowali my razym ze 
łojcami i drektorami ze somsiednich 

szkoł (wystympowali 
szkolorze ze naszej 
szkoły ale tyż Ana 
Stronczek łoroz zespoł 
ARTON), łoglondali 
my wystympy „Przi-
gody” i uczyli my się 
łod nich ślonskich 
tańcow, dowiedzieli 
my się trocha ło Ślon-
sku  we czasach wcza-
śnego średniowiecza  i 
nałuczyli my sie robić 
piykne miedziane 
pieszczonki  i gorczki 
ze gliny (za to 
podziynkowani należy się Magda-
lynie Przysiężnej –Pizarskiej i sztu-
dyntkom ze Uniwersytetu we Opo-
lu), mogli my tyż połoglondać jaki 
ciekawe ksionżki majom we Biblio-
tyce Pedagogicznej (bo prziszyko-
wali u nos piykno wystawa ksion-
żek) i poznać historia naszego gór-
nictwa (za sprawom Muzeum we 
Rybniku). 

Zgodnie tyż z tradycjom na-
szego Tydnia szkolorze uczyli się 
roztomańtych rzeczy na tyn przi-
kłod wyszywanio, robiynio lalek ze 
konskow starego sztofu (motanek 
abo jak godali trocha późni szma-
cionek) i pieczynio kołocza. Żeby 
zaś rechtorom niy było żol, to latoś 
uczyli się zrobić dobro szpajza. 

Boł tyż czas na roztomańte 
konkursy ło Rybniku, Ślonsku, III 
powstaniu ślonskim, gwarowe (na 
pochwolyni się piyknom godkom, 
rozumiynio ji i tłumaczynio niy 
yno: ślonski na polski ale i tyż na 
nimiecki). Była tyż gra miejsko. 

Przegoniyli my 
trocha w ni szko-
lorzi, a razym z nimi 
pora rechtorow, po 
całych Boguszowi-
cach. Liczyli łokna i 
familoki, szukali 
nazwisk powstań-
cow ślonskich abo 
pytali na torgu wiela 
kosztuje kilo mare-
kwie. Wszystko to 
potym musieli jesz-
cze zapisać we pre-
zynatcji. 

Nojwiyncy  zamiyszanio zro-
bioł konkurs  na „sznitka, szałot i 
zagryzka na konsku drzewa”. Nasze 
rechtory się wylynkały, że szkolorze   
wykupiyły całe Tesco i Biedronka 
razym a we łojcowych portfelach 
zostało yno płotno! Potym wszyst-
ko, co przyniyśli piyknie prziszy-
kowali i połozprowiali ło tym po 
naszymu. A jak my ju z som przi 
jedzyniu, to musza wom tyż pe-
dzieć, że konkurs na najlepi postro-
jona klasa wygrała piyrszo e, bo ze 
swoji izby zrobiyli komora a w ni 
roztomańte krauzy, banie a nawet 
boczek! – coś yno się potym drapko 
to molyło... 

Radzi my tyż byli łokropnie, 
co nos łodwiedzioł nosz Faroż. 
Mieli oni  okazjo dowiedzieć się co 
robiom i czego się nałuczyli szkolo-
rze we Tydniu Regionalnym. Po-
mogli nom tyż we łocynianiu. Mo-
my nadziejo, że na prziszły rok zaś 
przijdom. A mono wykombinujom 
coś fajnego? 

Cołki tyn Tydziyń zakończyli 
my nowym rekordym szkoły we 
tańcowniu trojoka. Latoś było na 
sali gimastycznej dwiesta dziewiyńć 
(209) szkolorzi. Ni mocie pojyncio 
jak to piyknie wyglondo jak tela 
młodych  we rownych rzondkach 
tańcuje trojoka!  

  No i koniec tej bojki (poza-
glondejcie się jeszcze na zdjyncia: 
https://www.g7.edu.pl/index.php/ga
leria/category/171-tydzien-
regionalny-2015-2016  )!  

Nowo już piszymy, a bydzie 
gotowo we maju 2017. 

Sprawozdanie z Tygodnia Regionalnego  
w Gimnazjum nr 7 w Boguszowicach 

 
Podczas degustacji potraw konkursowych 

 
Młodzi akordeoniści 
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 To wydarzyło się  
bardzo dawno temu w 
jednej z tutejszych wiosek, 
kiedy bydło dworskie i 
chłopskie pasało się na 
jednym wspólnym pastwis-
ku, a krów, jałówek i kóz 
pilnował jeden dorosły 
pasterz. 

 Na takiego pasterza pan dwo-
ru wybrał Filipa. Póki Filip był 
młody, pan chwalił go, bo zwierzęta 
pod jego pieczą nie robiły szkody 
ani nie gubiły się. Gdy sam nie dał 
rady nawrócić oddalającej się sztu-
ki, posyłał swojego wiernego psa. 
Pilnował  trzody oparty na mocnym, 
długim kiju. Rzadko pozwalał sobie 
choć na chwilę usiąść  na trawie, bo 
podopieczne zaraz to wykorzysty-
wały i skubiąc trawę kierowały się 
nie tam, gdzie powinny, i próbowa-
ły się rozpraszać. 

Ale z biegiem lat pasterz coraz 
częściej opierał się o swój kostur, 
coraz bardziej uginały się pod nim 
nogi, mniej bacznie dbał o powie-
rzoną mu trzodę. Otrzymał młodego 
pomocnika, bo i zwierząt przybywa-
ło, zarówno dworskich jak i tych ze 
wsi. Teraz coraz częściej Filip sia-
dywał na jakiejś suchszej kępce i 
coraz trudniej mu było potem wstać. 
Ciężko było mu też co rano zwlekać 
się z łoża, aż któregoś dnia nogi 
odmówiły mu zupełnie posłuszeń-
stwa. Przeleżał w łóżku kilka dni, 
po których próbował podnieść się, 
ale udawało mu się zaledwie zrobić 
parę kroków. Zrozumiał, że na 
pastwisko już o własnych siłach się 
nie wybierze nigdy. 

Siadał więc blisko pieca i 
wkładał doń polana, bo nie ruszając 
się, odczuwał chłód. I kiedy sięgał 
po następny kawał drewna, zauwa-
żył jego ogromną niekształtność, 
wyglądał, jakby miał głowę. Nama-
cał w kieszeni spodni nożyk i zaczął 
w drewnie dłubać. Dotąd na pastwi-
sku dłubał wierzbowe fujarki, teraz 
wychodziła mu jakaś figura z wy-
stającą ręką, jakby do błogosławień-
stwa. Już wiedział, kogo wyrzeźbi: 
Jezusa Błogosławiącego! Dłubał, 
dłubał, aż wyszła spod jego rąk 
postać jak prawdziwa. Uprosił żonę, 

by na targu w Żorach kupiła mu 
różnych farbek, a pędzelki zrobił 
sobie sam z  włosia  końskiego i 
krowiego ogona, i pomalutku ma-
lował swoje dzieło. Zeszła mu na tej 
robocie niejedna godzina, ale świą-
tek spodobał się wszystkim w do-
mu. Gdzie go postawić, by cieszył 
oko także innych mieszkańców wsi?  

Blisko drogi syn ściął niedaw-
no drzewo już próchniejące i został 
po nim dość wysoki pniak. Filip 
wlokąc się powoli, przytaszczył tam 
swoje dzieło i ustawił na pniu. Za-
raz zbiegły się dzieci  sąsiadów i z 
zachwytu nie mogły oderwać oczu 
od świętej postaci. Filip był zado-
wolony ze swojej roboty, ale wie-
dział też, że drewniana figurka 
długo nie postoi w tym miejscu, bo 
deszcz, zbyt silne słońce, a w zimie 
śnieg zniszczą piękną kolorową 
postać Jezusa. Zabrał się więc do 
robienia  daszku i barierki dookoła 
pnia. Pomógł mu w tym syn, a na-
wet wnuk znosił mu przygotowane 
w domu, ładnie ustrugane sztachet-
ki. W ciągu kilku dni powstała 
śliczna kapliczka, zachwycająca 
mimo przechodzących wieśniaków. 
Niektórzy kładli u stóp figurki 
kwiatki z własnych ogródków i też 
zbierane na miedzach, łąkach a 
nawet na skraju zbóż. Kto obok 
kapliczki przechodził, przystawał, 
robił znak krzyża, a poniektóry 
odmówił krótką modlitwę. Każdy 
przechodzień czuł na sobie błogo-
sławieństwo Jezusa.  

O kapliczce dowiedział się 
także ksiądz proboszcz i którejś 
niedzieli po nieszporach przyszedł 
w towarzystwie dwóch ministran-
tów ze swoim dużym kropidłem i 
wodą święconą w miedzianym 
kociołku na łańcuszkach. Pokropił 
solennie tą wodą i figurkę, i całą 
kapliczkę z gontowym daszkiem, 
pogratulował  pięknego dzieła sta-
remu pastuchowi i zachęcał  do 
dalszego rzeźbienia. 

Odtąd można było zobaczyć 
Filipa na progu przed sienią swojej 
chatki z kozikiem w ręce, strugają-
cego nie tylko różne mniejsze 
świątki, ale też ptaszki, motyle i 
inne zwierzątka, które cieszyły 
najwięcej dzieci. A tych gromadziło 

się pełno koło niego i wszystkie 
nazywały go starzykiem Filipem. 

Dawny pasterz  Filip mocno 
się zestarzał i któregoś dnia dzwony 
oznajmiły wszystkim o śmierci tego 
wiejskiego rzeźbiarza. Kapliczka 
przy drodze odnawiana co jakiś 
czas, stała sobie nadal i dalej cieszy-
ła wszystkich przechodniów. 

Jednak znalazł się człowiek, 
któremu kapliczka stała na zawa-
dzie. Okazał się nim syn sołtysa. 
Wracał po kilku latach służby u 
księcia, na pięknym koniu, z szablą 
u boku. Po drodze wstąpił do 
karczmy, gdzie wypił parę kufli 
piwa i energia go rozpierała. Roz-
myślał, jak użyć szabli, gdy natknął 
się na wiejską kapliczkę z błogo-
sławiącym Jezusem. Raptownie 
wyciągnął z pochwy swój miecz, 
podniósł go z rozmachem i jednym 
ruchem odciął wyciągniętą rękę 
błogosławiącego. Ale w tej samej 
chwili koń pod nim wielce przestra-
szony wspiął się na zadnich nogach, 
a potem pobiegł galopem przez 
wieś, nie bacząc na to, że jego pan 
wyleciał z siodła jak z procy, upadł 
na drogę i poniósł śmierć na miej-
scu. 

Wkrótce wokół niego zebrało 
się sporo ludzi, ale jakoś nikt jeźdź-
ca nie żałował, wiedząc, że przed 
chwilą uciął błogosławiącą rękę. 
Wszyscy uznali taką śmierć młode-
go bezbożnika za słuszną  karę. 

Pomyślała też w ten sposób, 
choć ze smutkiem, rodzina nie-
szczęśnika, bo w miejscu gdzie 
utracił życie, postawiła krzyż wyku-
ty w kamieniu jako zadośćuczynie-
nie za świętokradzki czyn. 

Helena Białecka 

Kara Boska 

„(...) odpoczynek jest rzeczą 

świętą, pozwala bowiem czło-

wiekowi wyrwać się z rytmu 

ziemskich zajęć, czasem nazbyt 

go pochłaniających, i na nowo 

sobie uświadomić, że wszystko 

jest dziełem Bożym. Człowiek, 

obdarzony przez Boga ogromną 

władzą nad stworzeniem,  

mógłby zapomnieć, że Bóg jest 

stwórcą, od którego wszystko 

zależy” 

św. Jan Paweł II 
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Takie motto towarzyszyło spotkaniu ro-
dzinnemu, które odbyło się w sobotę 28 maja 
2016r. Wspólne świętowanie rozpoczęliśmy 
Eucharystią odprawioną po raz pierwszy w 
nowym domu parafialnym. Słowa przywitania 
skierował do nas ks. Proboszcz Krzysztof 
Błotko, zaś ks. Wikary Krzysztof Mikiciuk od-
prawił w intencji rodziny Worynów uroczystą 
Mszę Świętą.  

 Dziękując Panu Bogu za wszelkie łaski, dobro i ra-
dość życia wyśpiewaliśmy dziękczynne „Te Deum lauda-
mus”.  

Ród Anieli i Antoniego Woryna liczy obecnie 82 oso-
by. Naszymi seniorami są: Franciszek 88 lat, Józef 72 lata  
i Teresa 68 lat. Wszyscy zamieszkują w pobliskich parafiach 
i chętnie uczestniczą w życiu swoich społeczności. 

W tym miejscu chcieliśmy złożyć podziękowania dla 
ks. Proboszcza za ciepłe słowa powitania i umożliwienie tej 
pięknej i kameralnej Eucharystii, ks. Wikaremu Tomaszowi 

za przygotowanie sali do Mszy św., ks. Wikaremu Krzyszto-
fowi za przewodnictwo duchowe, a Aleksandrowi dzięku-
jemy za oprawę muzyczną naszej uroczystości. 
 

Serdeczne Bóg zapłać składa 
wdzięczna rodzina Worynów 

 

Intencje 
mszalne 

Poniedziałek – 27.06.2016r.                                 

7.oo 1/+Maria Oleś, mąż Franciszek, Anna Oleś,  
4 synów(Bog) 
2/+Rajmund Podleśny(Bog) 

17.oo 1/Apostolat 
 2/+Łukasz Dziwoki, 1 rocznica śmierci 

Wtorek – 28.06.2016r. 

7.oo 1/+Alfred Urbanek, córka Anna, rodzice z obu stron 
2/+Jan Marcisz, żona Maria, syn Ginter 

17.oo 1/+Jan Araszczuk, w rocznicę śmierci, żona Stanisława 
2/+Franciszek Żadka, 17 rocznica śmierci,  
rodzice z obu stron. 

Środa – 29.06.2016r.     Uroczystość św. Apostołów 
                                                              Piotra i Pawła 

7.oo 1/+Klara Dziewior 
 2/+Szymon Wrona 
10.oo W intencji Rocznika 1970r. S.P. Boguszowice  

z okazji urodzin 
15.3o 1/+Marta Garbocz, 40 rocznica śmierci, Emil Gar-

bocz, syn ks. Stanisław Garbocz 
2/+Małgorzata Sobik, mąż Paweł, Anna i Wiktor Kania 

17.oo 1/+Irena Szymik, na pamiątkę urodzin(Bog) 
2/+Krzysztof Ciszkowski, córka Anna 

 

 

��������������������� 

Czwartek – 30.06.2016r. 

7.oo Wotywna – zamawiają Boguszowice 
17.oo 1/+Stefan Karwot, ojciec Wiktor, matka Lidia 

2/+Jan Konsek, Antoni i Gertruda Konsek, Matylda  
i Emil Sobik 

 3/+Kazimierz Pierchała, na pamiątkę 80 urodzin 

Piątek – 01.07.2016r.                                           

7.oo 1/+Józef Wawrzyńczyk, 17 rocznica śmierci, rodzice 
z obu stron (Bog) 
2/+Arkadiusz Zimończyk, 6 rocznica śmierci, do Mi-
łosierdzia Bożego o dar życia wiecznego Anieli Bła-
nik, synowie Herbert i Józef, zmarłych rodziców z 
obu stron, Franciszek i Aniela Hulim, zmarłych z uli-
cy Dunikowskiego, kapłanów i dusze w czyśćcu 
cierpiące 

17.oo 1/W intencji rodzin wielodzietnych 
2/+Henryk Sobik , żona Zofia (Got) 
3/+Leon Benisz, 30-ty dzień po śmierci 

Sobota – 02.07.2016r.  

7.oo 1/Za parafian 
2/Wynagrodzenie NSPJ i Niepokalanemu Sercu 
NMP za grzechy swoje i świata całego, w intencji 
Kapłanów naszej parafii, oraz członków S.H. NSPJ 

12.oo Ślub  :  Torbicki Marcin – Piecha Izabela 
13.3o Ślub  :  Karwot Karol  - Neumann Kinga 
17.oo 1/+Łukasz Dziwoki, 1 rocznica śmierci (Got) 
 2/+Leszek Skrzypiec 

3/Do Opatrzności Bożej z okazji 30 rocznicy ślubu 
Izabeli i Zbigniewa  Raniszewskich z podz. za otrzy-
mane łaski z prośbą o dalsze  TD,   ksiądz własny 

 

 

"Historia rodu Anieli i Antoniego Woryna do roku 2016" 

...a życie toczy się dalej... 

 
Pierwsza Eucharystia sprawowana w Domu Parafialnym 
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Niedziela – 03.07.2016r.           XIV Niedziela Zwykła 

7.oo 1/+Rajmund Pytlik, rodzice  z obu stron 
8.3o 1/+Teofil i Albertyna Zawadzki 

2/+Ludwik Smołka , 6 rocznica śmierci (Bog) 
10.oo 1/+Maria Juraszczyk 4 rocznica śmierci (Bog) 

2/+Teresa Tkocz (Bog) 
11.3o 1/ Do Opatrzności Bożej z okazji 18 rocznicy uro-

dzin  Marty Woźniok, z podz. za otrzymane łaski  
z prośbą o dalsze 
2/ Chrzest Karoliny Kocyba i Msza św. w jej intencji, 
rodziców i chrzestnych 

16.oo 1/+Leon Wita, żona Kornelia 
2/+Albertyna Smołka, mąż Paweł, córka Helena 
Przeliorz, syn Janusz Przeliorz, Franciszka i Antoni 
Przeliorz (Bog) 

20.3o 1/+Elżbieta Papierok, na pamiątkę urodzin 
2/+Anna Groborz, 30 –ty dzień po śmierci (Bog) 

Poniedziałek – 04.07.2016r. 

7.oo +Justyn Zimończyk, Ryszard Zimończyk, żona  
Bronisława, Alojzy Gembalczyk, 2 żony (Bog) 

17.oo +Aleksandra Wronka, na pamiątkę urodzin 

Wtorek – 05.07.2016r.      

7.oo +Wilhelm Matuszczyk, żona Otylia 
17.oo 1/+Czesław Kroczek, na pamiątkę urodzin 
 2/+Eugeniusz Król, 1 rocznica śmierci 

Środa – 06.07.2016r.               Wspomnienie bł. Marii 
                                           Teresy Ledóchowskiej, dz. 

7.oo +Jadwiga Ostrzołek, mąż Józef, 2 synów (Bog) 
17.oo +Maria Matuszek, 6 rocznica 

Czwartek – 07.07.2016r. 

7.oo 1/+Ignacy Kuczera, Wilhelm Macionczyk, żona 
Bronisława, synowie Hubert i Dionizy, synowa Anie-
la, Karol Kuczera, żona Marta 
2/Elżbieta Kostorz, 30 –ty dzień po śmierci, za byłą 
parafiankę, siostrę zakonną  Zgromadzenia Sióstr Ur-
szulanek w Polanicy Zdroju. 

17.oo 1/+Edmund Kaczmarczyk, rodzice i rodzeństwo (Bog) 

Piątek – 08.07.2016r.             Wspomnienie św. Jana 
                                                               z Dukli, prezb. 

7.oo +Alojzy Pierchała, 12 rocznica śmierci (Bog) 
17.oo 1/+Jan Karwot, 20 rocznica śmierci (Rajska) 

2/+Jadwiga Guzy, 30-ty dzień po śmierci 

Sobota – 09.07.2016r.  

7.oo + Alojzy Pierchała, 12 rocznica śmierci.(Bog) 
17.oo 1/Do Opatrzności Bożej z okazji urodzin Ireneusza 

Bąk, z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o Boże bło-
gosławieństwo, oraz w intencji dzieci z rodzinami 
2/ Do Opatrzności Bożej z okazji urodzin Katarzyny 
Osiak z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o błogo-
sławieństwo dla całej rodziny 

Niedziela – 10.07.2016r.            XV Niedziela Zwykła 

7.oo 1/+Maria Pierchała, 2 rocznica śmierci 
2/+Weronika Merta, 1 rocznica śmierci, oraz z okazji 
urodzin męża Rajmunda 

8.3o 1/+Anna Woryna, na pamiątkę urodzin, mąż Erwin 

2/+Ludwik i Agata Lubszczyk, Edward Dworok, Tere-
sa i Franciszek Sobik, za zmarłych z pokrewieństwa. 

10.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 60 lat urodzin Renaty 
Dziurok i w intencji dzieci z rodzinami, z podz.  
za otrzymane łaski z prośbą o dalsze.TD 

11.3o Do Opatrzności Bożej z okazji 80 rocznicy urodzin 
Ireny Motyka z podz. za otrzymane łaski z prośbą  
o dalsze.TD 

13.3o Ślub:  Harnasz Maciej - Pierchała Katarzyna 
16.oo 1/+Serafin Król 

2/+Hubert Mispel, w 40 rocznicę śmierci, zmarłych 
rodziców 

20.3o +Gertruda Baran, na pamiątkę urodzin 

Poniedziałek – 11.07.2016r.   Święto św. Benedykta, 
                                                  opata, patrona Europy    

7.oo 1/+Klara Maciończyk, 13 rocznica śmierci, mąż 
Paweł. 
2/+Mieczysław Listwoń, 19 rocznica śmierci 

17.oo +Irena Szymik 1 rocznica śmierci 

Wtorek – 12.07.2016r.     Wspomnienie św. Brunona 
                            Bonifacego z Kwerfurtu, bpa i męcz. 

7.oo +Emil Malina, 10 rocznica śmierci 
17.oo +Emil Szymura, syn Roman, rodzice, dusze  

w czyśćcu cierpiące 

Środa – 13.07.2016r.   Wspomnienie św. pustelników 
                                    Andrzeja Świerada i Benedykta 

7.oo +Józef Pustołka, Jan Pustołka, żona Anna, Marta 
Błanik, mąż Alojzy, dziadków z obu stron(Bog) 

17.oo +Jan Masłowski 

Czwartek – 14.07.2016r. 

7.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 70 rocznicy urodzin 
Czesław Waliczek z  podz. za otrzymane łaski  
z prośbą o dalsze TD 

17.oo 1/+ Franciszek Burcek 
2/+Helena Woryna, 30-ty dzień po śmierci 

Piątek – 15.07.2016r.                            Wspomnienie  
                                           św. Bonawentury, bpa i dK 

7.oo +Kazimierz Pierchała, rodziców z obu stron, Maria 
Pierchała, syn Stefan 

17.oo 1/+Alojzy Juraszczyk, w 1 rocznicę śmierci 
2/+Regina Merkel, 2 rocznica śmierci 

Sobota – 16.07.2016r.                           Wspomnienie 
                                                      NMP z Góry Karmel 

7.oo + Regina Skałbania, mąż Edward, Piotr Niesporek 
17.oo 1/+Dominik Potrawa, 5 rocznica śmierci 

2/+Maria Maciończyk, mąż Józef, Henryk Misa-
la(Bog) 

Niedziela – 17.07.2016r.           XVI Niedziela Zwykła                  

7.oo 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 80 rocznicy urodzin 
Heleny Klejnot o zdrowie i Boże błogosławieństwo 
na dalsze lata życia, oraz o błogosławieństwo dla 
dzieci i ich rodzin, z podz. za otrzymane łaski,  
z prośbą o dalsze. TD 
2/+Alfred Klejnot, na pamiątkę urodzin (Got) 

8.3o 1/+Alojzy Hartman, 5 rocznica  śmierci(Bog) 
2/+Konrad Konsek, 11 rocznica śmierci (Got) 

10.oo 1/+Berta Goraus, mąż Jan (Bog) 
2/+Herbert Błaszczyk, na pamiątkę urodzin 
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11.3o 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 50 rocznicy urodzin 
Krzysztofa Oszek, z podz. za otrzymane łaski,  
z prośbą o dalsze, oraz z okazji 25 rocznicy urodzin 
syna Artura. TD 
2/+Sabina Jurczyk, 13 rocznica śmierci 

13.oo Ślub:  Major Bartłomiej  -  Juraszczyk Agnieszka 
14.15 Chrzty i Roczki: Szymon Wałach, Emilia Kral 
16.oo 1/+Zygmunt Przeliorz, 5 rocznica śmierci (Bog) 

2/+Danuta Olchawa zd. Buchalik, od siostry z rodziną 
20.3o Podziękowanie za zakończenie pracy zawodowej 

Poniedziałek – 18.05.2016r.                         

7.oo +Antoni Michalik, w rocznicę śmierci 
17.oo +Alojzy Pustołka, żona Aniela, syn Eryk, rodzice  

z obu stron (Bog) 

Wtorek – 19.05.2016r. 

7.oo +Adelajda Kuna 
17.oo +Danuta Dziwoki, 1 rocznica śmierci. 

Środa – 20.07.2016r.  

7.oo 1/+Anna Groborz, od sąsiadów z ul. Spacerowej  
i Sołtystwo 
2/+Krzysztof Motyka, od sąsiadów z ul. Spacerowej i 
Sołtystwo 

17.oo +Janina Przybylak, 1 rocznica śmierci 

Czwartek – 21.07.2016r.                   

7.oo +Berta Szmid, 7 rocznica śmierci, 2 mężów, rodzi-
ców (Bog) 

17.oo +Emil Pytel, żona Gertruda, Paweł Juraszczyk, żona 
Regina 

Piątek – 22.07.2016r.             Wspomnienie św. Marii 
                                                                    Magdaleny 

7.oo +Za zmarłych członków Różańca Św. 
17.oo 1/+Helena i Wiktor Konsek (Got) 

2/+Zygfryd Bartosz, 1 rocznica śmierci 

Sobota – 23.07.2016r.         Święto św. Brygidy, zak., 
                                                            patronki Europy 

7.oo +Helena Kluger, mąż Edward (Got) 
13.3o Msza św. w intencji rocznego dziecka: Zofia Mokry 
17.oo 1/+Stefania Klimosz (Bog) 

2/+Katarzyna Karwot (Got) 

Niedziela – 24.07.2016r.          XVII Niedziela Zwykła            

7.oo 1/+Cecylia Łapińska, 30-ty dzień po śmierci 
8.3o 1/+Ernest Bulanda 

2/+Adolf Oslizlok, 12 rocznica śmierci, rodzice z obu 
stron 

10.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 70 urodzin Genowefy 
Odrowąż, z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dal-
sze oraz o błogosławieństwo dla całej rodziny. TD 

11.3o Do Opatrzności Bożej  z okazji 18 rocznicy urodzin 
Michał Berger, z podz. za otrzymane łaski z prośbą  
o Boże błogosławieństwo 

14.3o Do Opatrzności Bożej z okazji 18 rocznicy urodzin 
Martyny Śmiatek, z podz. za otrzymane łaski z proś-
bą o Boże błogosławieństwo 

16.oo +Danuta Krzyształa 
20.3o +Eugeniusz Król, od kolegów strażaków 

Poniedziałek – 25.07.2016r.        Święto św. Jakuba, 
                                                                        apostoła 

7.oo 1/+Alfred Musiolik, 20 rocznica śmierci,  żona Hele-
na (Bog) 
2/+Roman Kania, na pamiątkę urodzin 

17.oo +Alojzy Paris, 1 rocznica śmierci 

Wtorek –26.07.2016r.            Wspomnienie świętych 
                                  Joachima i Anny, rodziców NMP 

7.oo  
17.oo +Eugeniusz Maciończyk, 1 rocznica śmierci 

Środa – 27.07.2016r.  

7.oo  
17.oo +Józef Szombara, 1 rocznica śmierci 

Czwartek – 28.07.2016r.   

7.oo +Renata Ptaś, 30-ty dzień po śmierci 
17.oo 1/+Adolf Filipowski, w rocznicę śmierci, żona Albina 
 2/+Zbigniew Woźniak, na pamiątkę urodzin. 

Piątek – 29.07.2016r.            Wspomnienie św. Marty 

7.oo +Ilona Gardian 
17.oo Msza Św. Wspólna: 

+Agnieszka Pierchała, mąż Emil, syn Arkadiusz 
+Józef Oleś, rodzice, Franciszek Oleś, 2 żony, Fran-
ciszek Marszołek, żona Marta 
+Tadeusz Korduła, żona Maria, rodzice z obu stron 
+Franciszek Żadka, rodzice z obu stron 
+Wincenty Misala, żona Anna, Henryk Misala (Bog) 
+Ignacy Motyka, na pamiątkę urodzin, rodzice z obu 
stron(Bog) 
+Leokadia Podleśny (Bog) 
+Józef Sobik, żona Łucja, córka Halina, syn Bole-
sław, synowa Małgorzata, zięć Józef, rodzice,  
pokrewieństwo 
+Leon i Helena Dziewior 
+Emil i Waleska Dziewior 
+Piotr Dąbrowski, 3 rocznica śmierci 
+Anna Klejnot, mąż Edward, Franciszek Buchalik 
+Gertruda Zając, mąż Zygfryd, Apolonia Łaszczew-
ska, mąż Stanisław, rodziców, dziadków z obu stron, 
za zmarłych z rodzin: Łaszczewski, Świder, Zając, 
Lisiak, Stanisław Lisiak, żona Jadwiga, za zmarłych 
z rodzin: Figas, Soblik, Nowicki, Raczkowski, Pych, 
za zmarłych z pokrewieństwa i sąsiadów 
+Helena Joszko, 6 rocznica śmierci, mąż Alojzy, Al-
fred Płaczek, żona Anna, dziadków z obu stron 
+Jadwiga Buchalik, mąż Jan, syn Roman, Anna Kon-
sek, mąż Antoni, 3 synów, synowa Amalia 
+Antoni i Julianna Liszka, Pelagia i Rudolf Sobik, 
syn Norbert, Elżbieta Liszka, Henryk Zniszczoł (Got) 
+Marek Culic, 8 rocznica śmierci 
+Alojzy Zniszczoł, żona Gertruda (Bog) 
+Marta i Franciszek Szmid, Ernest Kozielski 
+Edward Pyszny, syn Emil, Albertyna Henich, mąż 
Franciszek, synowa Elżbieta (Got) 
+Alina Jendrichowska, rodziców: Jadwiga i Franci-
szek  Cyrulik, teściów: Halina i Antoni Jendrichowscy 
+Mirosław Maciończyk, dziadków z obu stron, 2 sy-
nów, Wincenty Burda, żona Genowefa, rodzice Jan  
i Waleska, synowa Krystyna, Edward Oleś, żona 
Krystyna 
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+Władysław Sudacki, Ludwik i Eugenia, Tomasz i Stani-
sława Cygan, dziadków z obu stron, dusze w czyśćcu cier-
piące 
+Marta Motyka, mąż Wiktor, Maria Kuczera mąż Józef 
+Antoni Stec, żona Gertruda 
+Walentyna Telesfor, Małgorzata Stokowy, Ernest Bulanda 
+Ryszard Rajzer, na pamiątkę urodzin, rodzice Antoni  
i Janina (Got) 
+Emil Zimończyk, 2 żony, Leon Świtoń, żona Władysława 
(Bog) 
+Agnieszka Kuczera, 6 rocznica śmierci 
+Paweł Motyka, żona Maria, synowie: Bronisław, Szcze-
pan, Józef i Jerzy,  córki Gertruda i Celestyna, 3 zięciów,   
2 wnuków 
+Alojzy Kula, żona Marta, rodzice z obu stron 
+Zygmunt Torbicki, rodzice, zięć Antoni Kołodziej, Rufin 
Kula, 2 żony, rodziców z obu stron 
+Wincenty Cichy, 1 rocznica śmierci 
+Krystyna Oleś, mąż Stanisław 
+Marianna i Józef Kiczyński, wnuk Damian, Scholastyka  
i Władysław Rynkiewicz, synowie: Aleksander, Jan, Stani-
sław i Henryk, wnuczka Natalia 
+Brunon Sobik, żona Zofia, rodzice z obu stron, dusze  
w czyśćcu cierpiące 
+Ryszard Merta, żona Teresa, Piotr Merta, żona Gertruda, 
córka Elżbieta, 3 synów, Weronika Merta, Teofil Widera, 
żona Anna, 3 córki, zięciowie, 4 synów, 2 synowe, wnuki, 
dziadków z obu stron, dusze w czyśćcu cierpiące 
+Anna Waliczek, mąż Emanuel, zięć Erwin, córka Maria, 
zięć Jan, wnuk Tadeusz, Ryszard Piecha, żona Marta, Win-
centy Skrzypiec, dziadków z obu stron, Konsek, Kula, Ma-
ria Konsek, dusze w czyśćcu cierpiące 
+Oskar Stajer, rodzice i teściowie, pokrewieństwo, dusze  
w czyśćcu cierpiące 
+Ignacy Karwot(Got) 
+Stefan Duda, żona Maria, Józef Tkocz, żona Hildegarda, 
syn Jerzy(Got) 
+Paweł Machulec, żona Monika, 3 synów, córka, wnuk 
Erwin, dusze w czyśćcu cierpiące, Józef Gembalczyk, żona 
Maria,  Piotr Machulec (Bog) 
+Anna Marcisz, na pamiątkę urodzin 
+Kazimierz Spytko, żona Katarzyna, Emil Babilas, żona 
Łucja, syn Walenty 
+Michał Marszałek, żona Maria, syn Mieczysław 
+Jerzy Szmid, żona Marta, córka Krystyna 
+Józef Blaut, na pamiątkę urodzin 
+Maria Garus, Rozalia i Konrad Dusza, brat Stanisław 
+Paweł Gatnar, żona Jadwiga, rodzice z obu stron 
+Ernest Kolenda, rodzice Anna i Emanuel, wnuk Mateusz, 
Dorota i Stanisław Siwek, Jan Wenerski, syn Grzegorz 
(Bog) 
+Józef Szombara, w rocznicę śmierci 
+Maria Kusz, mąż Jan, syn Tadeusz 
+Ryszard Karwot, żona Krystyna, córka Bronisława, syn 
Bronisław 
+Piotr Rojek, żona Maria, synowie: Benedykt i Erwin,  
synowa Amalia 
+Helena Oleś, mąż Justyn 
+Bolesław Karwot, rodzice: Elżbieta i Alojzy 

 

 

Sobota – 30.07.2016r.  

7.oo    +Alfons Sojka, żona Maria, rodzice (Got) 
14.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 50 rocznicy urodzin 

Roman Leipelt, z podz. za otrzymane łaski z prośbą  
o dalsze. TD 

17.oo +Gertruda Szymura, 19 rocznica śmierci 

Niedziela – 31.07.2016r.         XVIII Niedziela Zwykła 
7.oo  
8.3o 1/+Kazimierz Janiczek 

2/+Halina Wiaterek, 5 rocznica śmierci 
10.oo 1/+Jan Kuś, 15 rocznica śmierci, żona Helena 

2/Do Miłosierdzia Bożego, za wstawiennictwem 
Matki Boskiej Nieustającej Pomocy z podz. za 
otrzymane łaski  z prośba o dalsze, z okazji 15 rocz-
nicy ślubu Małgorzaty i Andrzeja Szafran, oraz  
z okazji urodzin syna Szymona i Mateusza 

11.3o W intencji rocznego dziecka: Nikodem Motyka, za 
jego rodziców i rodziców chrzestnych 

16.oo +Łukasz Dziwoki 
20.3o +Helena Żak, 30-ty dzień po śmierci 

Poniedziałek – 01.08.2016r.                 Wspomnienie 
                         św. Alfonsa Marii Liguoriego, bpa i dK 

7.oo +Emil i Eugenia Sodzawiczny, Alfred Piontek (Bog) 
17.oo +Halina Kula (Bog)  

Wtorek – 02.08.2016r.                                  

7.oo +Alfred Piontek, zięć Marian(Bog)  
17.oo 1/Do Opatrzności Bożej z okazji urodzin ks. Krzysz-

tofa Mikiciuka 
2/+Marek Szymura, 1 rocznica śmierci  

Środa – 03.08.2016r.  

7.oo +Marta i Józef Dziwoki  
17.oo Do Opatrzności Bożej z okazji urodzin  

ks. Proboszcza Krzysztofa Błotko 

Czwartek – 04.08.2016r.       Wspomnienie św. Jana 
                                                 Marii Vianney’a, prezb. 

7.oo Wotywna – zamawia Kopalnia  
17.oo 1/+Florian Kula, żona Marta, Edward Kula, Ludwik 

Raszka (Bog)  
 2/+Eugeniusz Kempny, 4 rocznica śmierci  

Piątek – 05.08.2016r.                                     

7.oo 1/+Ryszard Nikel, żona Maria  
17.oo 1/W intencji rodzin wielodzietnych 

2/+Tomek Bugański, 1 rocznica śmierci  

Sobota – 06.08.2016r.              Święto Przemienienia 
                                                                     Pańskiego 

7.oo 1/Za parafian.  
2/Wynagrodzenie NSPJ i Niepokalanemu Sercu 
NMP za grzechy swoje i świata całego, w intencji 
kapłanów naszej parafii oraz członków SH NSPJ  

17.oo 1/+Stefan Szewczyk (Rasz) 
2/+Bolesław Pomykoł na pamiątkę urodzin  

Niedziela – 07.08.2016r.           XIX Niedziela Zwykła 

7.oo Do NSPJ z okazji 25 lat małżeństwa  Jarosława  
i Urszuli Buchalik,  10 rocznica ślubu Romana  
i Joanny Buchalik i urodzin matki Genowefy, z podz. 
za otrzymane łaski z prośbą o dalsze. TD  
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8.3o +Eugeniusz Król, na pamiątkę urodzin  
10.oo 1/+Aleksandra Swierżewska 

2/+Alfred Gruszka, żona Helena, syn Krystian  
11.3o Do Opatrzności Bożej z okazji 50 lat małżeństwa 

Anieli i Romana Tengler, z podz. za otrzymane łaski 
z prośbą o dalsze, oraz w intencji dzieci z rodzinami. 
TD 

13.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 25 rocznicy ślubu 
Anny i Marka Oleś, z podz. za otrzymane łaski  
z prośbą  o Boże błogosławieństwo dla synów. TD 

16.oo 1/+Gertruda Błaszczyk w  drugą rocznicę śmierci  
2/+Franciszek Babilas, 20 rocznica śmierci, rodzice  
z obu stron, zięć Paweł (Got)  

20.3o +Dominik Sobik, 12 rocznica śmierci, brat Józef 
Sobik  

Poniedziałek – 08.08.2016r.                 Wspomnienie 
                                                    św. Dominika, prezb. 

7.oo 1/+Jerzy Zieleźny, na pamiątkę urodzin 
2/+Roman Hartman, żona Gertruda  

17.oo 1/+Matylda Muras, 1 rocznica śmierci 
2/+Irena Dziurok  

Wtorek – 09.08.2016r.                   Święto św. Teresy 
          Benedykty od Krzyża (Edyty Stein), dz. i męcz., 

7.oo +Otylia Matuszczyk, mąż Wilhelm  
17.oo +Jerzy Dziwoki na pamiątkę urodzin  

Środa – 10.08.2016r.    Święto św. Wawrzyńca, diak. 
                                                                          i męcz. 

7.oo +Wawrzyniec Dziwoki, żona Maria, synowie Edward 
i Franciszek  

17.oo +Alojzy Sobik, 1 rocznica śmierci  

Czwartek – 11.08.2016r.  Wspomnienie św. Klary, dz. 

7.oo +Bolesław Głupczyk  
13.oo Ślub:  Orzeł  Karol - Machoczek Julia 
17.oo +Bolesław Oleś, 17 rocznica śmierci  

Piątek – 12.08.2016r.  

7.oo +Hieronim Dziwoki (Bog)  
12.oo Ślub:  Wołejko Alan  -  Kawulak Agata  
17.oo 1/+Waleska Karwot, mąż Wilhelm, córki: Elżbieta  

i Gertruda, synowie: Jan i Franciszek, synowa Lidia, 
zięć Eryk 
2/Msza św. w intencji  dziecka i Chrzest: Natalia Lenik 

Sobota – 13.08.2016r.  

7.oo +Elżbieta Mandel, mąż Emil, Franciszka Mandel, 
córka Irena (Rasz)  

12.oo Ślub:  Tumula Damian  -  Tumula Marta 
13.oo Ślub:  Kurkowski Wojciech  -  Sitko Justyna 
15.oo Ślub:  Sitek Jarosław  -  Kłosek Magdalena 
17.oo 1/+Anna Zimończyk, mąż Albert, Anna Frelich, mąż 

Józef, syn Antoni, rodzice 
2/+Stanisław Smołka, 2 rocznica śmierci  

19.oo FATIMSKA  

Niedziela – 14.08.2016r.            XX Niedziela Zwykła 

7.oo +Edward Motyka, 12 rocznica śmierci (Got)  
8.3o +Walenty Malina, żona Matylda  
10.oo 1/+Henryk Maciończyk, 4 rocznica śmierci (Bog) 

2/Do Opatrzności Bożej z okazji 40 lat małżeństwa 
Teresy i Eugeniusza Reclik, z podz. za otrzymane ła-

ski z prośbą o dalsze oraz w intencji córek z rodzi-
nami.TD  

11.3o Do Opatrzności Bożej z okazji 25 lat małżeństwa 
Ewy i Wojciecha Liszka, z podz. za otrzymane łaski 
z prośbą o dalsze oraz o błogosławieństwo dla całej 
rodziny 

13.oo Ślub:  Tomas Rafał  -  Konsek Joanna  
16.oo Z okazji 18–tych urodzin Aleksandry Wojciechow-

skiej z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze 
oraz o Boże błogosławieństwo na dorosłe życie   

20.3o +Eryk Kabil, 30-ty dzień po śmierci  

Poniedziałek – 15.08.2016r.                    Uroczystość 
                                                     Wniebowzięcia NMP 

7.oo +Paweł Adamczyk, żona Łucja 
8.3o 1/+Edward Rojek, na pamiątkę urodzin, od córki 

Ireny z rodziną (Got) 
2/+Andrzej Swaczyna, rodzice Franciszka i Franciszek 

10.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 35 lat małżeństwa 
Marii i Arkadiusza Źródłowskich oraz 10 lat małżeń-
stwa córki Katarzyny i Zdzisława Kowal, z podz.  
za otrzymane łaski z prośbą o dalsze, oraz o Boże 
błogosławieństwo dla córki Wiktorii.TD 

11.3o 1/+Jan Nogły 
2/+Maria Zimończyk, mąż Emil, syn Paweł 

16.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 60 rocznicy urodzin 
Lidii Kula, z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dal-
sze. TD 

20.3o Za parafian 

Wtorek – 16.08.2016r. 

7.oo +Helena i Wiktor Konsek (Got) 
12.oo Ślub:  Torbicki Sławomir  -  Potyrcha Zuzanna 
17.oo 1/+Eugeniusz Słowik, 1 rocznica śmierci 

2/+Berta i Wilhelm Sobik, Gertruda i Jan Zaczyk 

Środa – 17.08.2016r.             Uroczystość św. Jacka, 
                                                                         kapłana 

7.oo +Marta Żyła, mąż Paweł, syn Eryk 
17.oo +Eleonora Gembalczyk, na pamiątkę urodzin(Bog) 

Czwartek – 18.08.2016r. 

7.oo +Ignacy Karwot, żona Franciszka 
12.oo Ślub:  Mura Robert  -  Kuśka Justyna 
17.oo +Halina Gorywoda, 1 rocznica śmierci 

Piątek – 19.08.2016r.  

7.oo Za żywych  członków Różańca św. 
17.oo 1/+Leszek Kula, rodzice Edward i Marta 

2/+Józef Waliczek na pamiątkę 100-tnych urodzin, 
Anna Szymanek, 50 rocznica śmierci 

Sobota – 20.08.2016r.    Wspomnienie św. Bernarda, 
                                                                     opata i dK 

7.oo 1/+Henryk Kuśka, ojciec Roman (Bog) 
17.oo 1/+Edward Musioł 
 2/+Bronisława Benisz, mąż Kazimierz 

Niedziela – 21.08.2016r.           XXI Niedziela Zwykła 

7.oo  
8.3o +Justyn Zieleźny, Nikodem Pałka (Got) 
10.oo 1/+Daniela Kuczera, 5 rocznica śmierci 

2/+Kazimierz Chłus, 2 rocznica śmierci 
11.3o 1/W intencji Oliwera i Daniela 
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2/Z okazji 50 rocznicy urodzin Andrzeja Szulik,  
z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze oraz  
o Boże błogosławieństwo dla rodziny. TD 

14.15 Chrzty i roczki:  Piotr Chraboł 
16.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 60 rocznicy urodzin 

Janiny Łepek z podz. za otrzymane łaski z prośbą  
o dalsze. TD 

20.3o  

Poniedziałek – 22.08.2016r.       Wspomnienie NMP, 
                                                                        Królowej 

7.oo +Łucja  Hyła, mąż Ryszard 
17.oo +Józef Niesporek, 3 rocznica śmierci 

Wtorek – 23.08.2016r. 

7.oo +Nikodem Przeliorz, żona Berta 
12.oo Ślub:  Łakomski Piotr  -  Konsek Aneta 
17.oo +Wiesław Osiak, 7 rocznica śmierci, żona Maria, 

matka Bronisława 

Środa – 24.08.2016r.             Święto św. Bartłomieja, 
                                                                        apostoła 

7.oo +Józef Potyrcha 
17.oo +Leonard Szulc (Got) 

Czwartek – 25.08.2016r. 

7.oo +Władysław Kuczera, żona Gertruda, na pamiątkę 
urodzin 

17.oo 1/+Eryk i Salomea Konsek 
 2/+Janina Krupa, Helena i Bolesław Gąsior 

Piątek – 26.08.2016r.                     Uroczystość NMP 
                                                           Częstochowskiej               

7.oo  
17.oo Msza  Św. Wspólna: 

+Ludwik Korduła, na pamiątkę urodzin, żona Ger-
truda 
+Józef Raszka, żona Łucja (Got) 
+Roman Rduch, rodzice Anna i Alojzy, bracia: Józef 
i Edward, szwagier Franciszek 
+Bronisława Janowicz, na pamiątkę urodzin, mąż 
Zygmunt, rodzice z obu stron, Walter Matuszczyk,  
Zofia i Jan Garbocz (Bog) 
+Bernard Pakura, rodzice z obu stron 
+Henryk Szymura, rodziców z obu stron, Regina 
Skorupa, mąż Józef 
+Alojzy Karwot, na pamiątkę urodzin, Eufemia 
Gembalczyk (Bog) 
+Gertruda Motyka, mąż Konstanty, Henryk Wilczek, 
Czesław Sobik, Waleska Krupa, Józef Krupa, Jadwi-
ga Głąb, Emanuel Wilczek, 2 żony(Bog) 
+Józef Krótki, Wilhelm i Elżbieta Krótki, Marta  
i Paweł Gonsior (Bog) 
+Celina Szymura, na pamiątkę urodzin, od męża  
i dzieci 
+Franciszek Szymura, żona Anna 
+Marta i Wincenty Senderowicz, rodzice z obu stron 
+Alojzy Gonsior, 3 rocznica śmierci 
+Franciszek Buchalik, brat Engelbert, rodzice z obu 
stron 
+Pelagia Wencel, na pamiątkę urodzin, 2 rocznica 
śmierci 
+Kazimierz Buch, 4 rocznica śmierci 

+Gertruda Zając, na pamiątkę śmierci, mąż Zygfryd, Apolo-
nia Łaszczewska, mąż Zygfryd, za zmarłych z rodzin Łasz-
czewski, Zając, Lisiak, Świder, Figas, Godzina, Sablik,  
za zmarłych z pokrewieństwa i sąsiadów 
+Wiktor Buchalik, żona Maria, syn Alojzy,  Franciszek 
Buchalik (Got) 
+Bolesław Kostorz, zięć Bogdan, rodzice, bracia, bratowa, 
Maria i Antoni Sobik,  syn Emil, żona Irena, dwie córki,  
2 zięciów,  wnuk Jerzy 
+Jan Merkel, 6 rocznica śmierci, córki: Irena i Krystyna, 
zięć Mirosław (Bog) 
+Zofia i Jan Garbocz, Łucja i Henryk Śmiatek, Walter Ma-
tuszczyk, Bronisława i Zygmunt Janowicz, za zmarłych  
z rodzin : Garbocz, Śmiatek, Gorus, Waliczek, Figas, dusze 
w czyśćcu cierpiące (Bog) 
+Emil Babilas, żona Łucja, syn Walenty 
+Paweł Sobik, 3 żony, 5 synów,  synowa Małgorzata  
Zimończyk 
+Marianna Firlej,  mąż Stanisław, zmarłych  rodziców z obu 
stron, zmarłych z pokrewieństwa Firlej, Kowalczyk  
i Gorzawski 
+Jadwiga i Antoni Filipowski, pokrewieństwo Filipowski, 
Szewczyk, Kucharczyk, Stanisław i Berta Knapek, pokre-
wieństwo 
+Danuta Kania, 3 rocznica śmierci 
+Stefan Hartman, żona Maria, rodzice z obu stron 
+Nikodem Szymura, 25 rocznica śmierci (Got) 
+Antoni Stec, żona Gertruda 
+Walentyna, Telesfor i Małgorzata Stokowy, Ernest Bulanda 
+Zbigniew Pawlas, 2 rocznica, ojciec Gerard 
+Józef Pierchała, żona Eufemia 
+Władysław Hulbój, Stanisław Hulbój, żona Rozalia, Józef 
Tlałka, żona Rozalia, Piotr Kuczera, żona Maria, Aleksander 
Bajerski, Józef Pawletko, żona Helena (Rasz) 
+Anna Piecha, 11 rocznica śmierci, rodzice: Jadwiga i Pa-
weł Przeliorz (Got) 
+Leon Konieczny, żona Krystyna , synowa Krystyna 
+Stanisław Szymura, żona Marta (Bog) 
+Reinhold Pustelny, córka Krystyna, rodzice: Wincenty  
i Helena Pustelny, Alojzy Fojcik, żona Marta, synowie: 
Helmut i Emil, żona Lidia, wnuczka Irena, córka Teodozja 
Polok, mąż Wiktor, dziadków, dusze w czyśćcu cierpiące 
+Irena Kuśka, Józef Konsek, żona Franciszka (Got) 
+Gertruda Musioł, mąż Alojzy, syn Jerzy 
+Aniela Lazar, mąż Joachim, syn Antoni 
+Jan Budniok 
+Marta Szmid, mąż Jerzy córka Krystyna 
+Gertruda Konka, 3 rocznica śmierci, mąż Franciszek 
+Edward  Rduch, 8 rocznica śmierci 
+Jadwiga Kionka, mąż Antoni, córka Maria, Maria Zipcer, 
mąż Artur, syn Alfred (Got) 
+Ryszard Karwot, żona Krystyna, syn Bronisław, córka 
Bronisława 
+Natalia Buchalik, mąż Wiktor 
+Justyn Oleś, żona Helena 
+Ochojski Hubert, żona Aniela, synowa Eugenia, zięć Er-
win, rodzice z obu stron, Babilas Anna 
+Pelagia i Teofil Staroń, 2 córki 
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Sobota – 27.08.2016r.         Wspomnienie św. Moniki 

7.oo +Franciszek Gembalczyk, na pamiątkę urodzin 
17.oo 1/+Elfryda Ociepka 

2/+Stanisław Paryż, 1 rocznica śmierci 
3/+Do Opatrzności Bożej z okazji 10 rocznicy ślubu 
Marzeny i Sławomira Michalskich, z podz. za otrzy-
mane łaski z prośbą o dalsze 

Niedziela – 28.08.2016r.          XXII Niedziela Zwykła 

7.oo +Andrzej Marcisz, 23 rocznica śmierci 
8.3o 1/+Henryk Kula, ojciec Alojzy, na pamiątkę urodzin,  

od matki (Got) 
2/+Jan Zawadzki, żona Katarzyna 

10.oo +Edward Kula 
11.3o Do Opatrzności Bożej z okazji 25 lat małżeństwa 

Marka i Bożeny Konsek, z podz. za otrzymane łaski 
z prośbą o Dary Ducha Św. dla córek 

13.oo Ślub:  Masłowski Marcin  -  Joszko Ewa 
16.oo 1/+Anastazja Sobik, 13 rocznica śmierci, mąż Emil, 

syn Stefan, żona Ruta, Gertruda i Marian Cincio, syn 
Stanisław, Reinhold Buchalik, zięć Damian Marek. 
2/Do Opatrzności Bożej z okazji 15 rocznicy ślubu 
Aliny i Krzysztofa Cysarek z podz. za otrzymane ła-
ski z prośbą o dalsze. TD 
20.3o  +Anna Świątek 

Poniedziałek -  29.08.2016r                  Wspomnienie 
                                Męczeństwa św. Jana Chrzciciela 

7.oo 
17.oo 1/+Paweł Hulim, żona Maria, Jan Kampczyk, ro-

dzeństwo, Helena Fudala 
2/+Gertruda i Alojzy Mura, synowie: Alfred Alojzy 
Czesław i Paweł, Maria i Józef Szutka, Syn Jerzy, 
pokrewieństwo Mura i Szutka  

Wtorek  -  30.08.2016r. 
7.oo 
17.oo +Teresa Frelich, w rocznicę śmierci 

Środa  -  31.08.2016r. 

7.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 25 lat małżeństwa 
Jolanty i Marka, z podz. za otrzymane łaski z prośbą 
o błogosławieństwo Boże 

17.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 85 lat urodzin Hilde-
gardy Karwot z podz.  za otrzymane łaski z prośbą  
o  dalsze oraz o błogosławieństwo dla dzieci z rodzi-
nami. TD 

Czwartek  -  01.09.2016r. 

7.oo 1/Wotywna – zamawia Raszowiec 
2/+Alfred Piontek, zięć Marian, Edward Buchalik, 
syn Marian (Bog) 

17.oo 1/+Romuald Górski, 1 rocznica śmierci 
2/+Bronisława Romański, 29 rocznica śmierci, mąż 
Emil, Maria i Marcin Rugor (Bog) 
3/+Franciszek Wałach 

Piątek  -  02.09.2016 r. 

7.oo 1/+Zofia i Józef Sztranc 
17.oo 1/W intencji rodzin wielodzietnych i czcicieli NSPJ 

2/Wynagrodzenie NSPJ za grzechy swoje i świata ca-
łego, w intencji kapłanów naszej parafii, oraz człon-
ków  Straży Honorowej NSPJ 

Sobota 03.09.2016r.      Wspomnienie św. Grzegorza 
                                                      Wielkiego, pap. i dK 

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

17.oo 1/+Mieczysław Frąckiewicz, od dzieci 
2/+Gertruda Zage, 1 rocznica śmierci, mąż Ernest 
3/+Henryk Oleś, na pamiątkę urodzin 

Niedziela  04.09.2016r.           XXIII Niedziela Zwykła 

7.oo 
8.3o 1/+Jan  Nowak , na pamiątkę urodzin 

2/+Ryszard Korgul, 1 rocznica śmierci, matka Ma-
rianna, 3 rocznica śmierci 

10.oo 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 80 rocznicy urodzin 
Franciszek Odrowąż, z podz. za otrzymane łaski  
z prośbą o dalsze oraz o błogosławieństwo dla całej 
rodziny. TD 
2/Do Opatrzności Bożej przez Wstawiennictwo Mat-
ki Bożej Nieustającej Pomocy i św. Urszuli z podzię-
kowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Opatrz-
ność, zdrowie i błogosławieństwo dla Danuty Benisz 
i Justyny Oleś z okazji  25 rocznicy Ślubów Zakon-
nych 

11.3o +Agnieszka Fleger 
13.oo Do Opatrzności Bożej z okazji urodzin Albiny Smoł-

ka z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze. TD 
16.oo 1/+Stanisław Półtorak, 8 rocznica, żona Danuta  

6 rocznica 
2/+Krystyna Tasarz, Władysław i Maria Pikuła 

20.3o 

Poniedziałek  -  05.09.2016r. 

7.oo 1/+Regina Skałbania, mąż Edward, Piotr Niesporek, 
Marian Pyżalski, żona Maria, Robert Pierchała, żona 
Augustyna, wnuk Bogdan 
2/+Władysław Skałbania, Antoni Motyczka, żona 
Maria, syn Tomasz 

17.oo 1/+Jerzy Dziwoki, 19 rocznica śmierci 
2/+Franciszek Smołka, żona Maria, Tadeusz Kordu-
ła, żona Maria, Emil Matuszczyk, żona Anna 

Wtorek  -  06.09.2016r. 

7.oo +Wiesława Spałek, 9 rocznica śmierci 
17.oo 1/+Helena Mura, mąż Jan 

2/+Gertruda Karwot, mąż Norbert 

Środa -  07.09.2016r. 

7.oo 1/+Franciszek i Helena Mura w rocznicę śmierci 
2/+Paweł i Rozalia Gembalczyk 

17.oo 1/+Monika Grzybek, mąż Rufin, synowa Małgorzata 
2/+Stefania Klimosz (Bog) 

Czwartek – 08.09.2016r.     Święto Narodzenia NMP 

7.oo +Antoni Matuszczyk, 2 żony, Antoni Gembalczyk 
17.oo 1/+Maria Kołodziejczyk, mąż Antoni, 17 rocznica 

śmierci (Kobiór) 
2/+Walter Matuszczyk, na pamiątkę urodzin, rodzice 
z obu stron, Bronisława i Zygmunt Janowicz, Zofia  
i Jan Garbocz (Bog) 
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Piątek  -  09.09.2016r. 

7.oo 1/+Ignacy Motyka, 15 rocznica śmierci, rodzice  
z obu stron (Bog) 

17.oo 1/+Andrzej Ulman, 1 rocznica śmierci 
2/+Martyna Gabryś 1 rocznica śmierci 
3/+Jadwiga Karwot, mąż Emil(Bog) 

Sobota  -  10.09.2016r. 

7.oo 1/+Augustyna i Robert Pierchała 
2/+Wanda Gembalczyk –Muszyńska 

11.3o Ślub:  Siorak Wacław  -  Gigla Katarzyna 
12.3o Z okazji 25 rocznicy ślubu Bogusławy i Eugeniusza 

Karwot, z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze 
oraz o Boże błogosławieństwo dla małżonków i ich 
dzieci. TD 

15.3o Do Opatrzności Bożej z okazji 20 lat małżeństwa 
Małgorzaty i Wojciecha Wodniok, z podz. za otrzy-
mane łaski z prośbą o dalsze oraz z okazji 18 roczni-
cy urodzin córki Patrycji i 11 rocznicy urodzin córki 
Oliwii 

17.oo 1/+Oswald i Helena Śliwa 
2/+Stanisław Buchalik, 2 rocznica śmierci (Got) 

Niedziela  -  11.09.2016r.        XXIV Niedziela Zwykła 

7.oo Rodzina Franciszkańska – urodziny 
8.3o 1/+Gertruda Stec, mąż Antoni 

2/+Erwin Tkocz (Rasz) 
10.oo 1/+Eufemia i Franciszek Król, córka Maria Jurasz-

czyk, mąż Paweł, syn Andrzej (Got) 
2/+Ryszard Wuzik, 4 rocznica śmierci (Bog) 

11.3o PODZIĘKOWANIE  ZA  ŻNIWO 
16.oo Do Opatrzności Bożej w intencji rodziny Luks 
20.3o 

Poniedziałek – 12.09.2016r.           Uroczystość NMP 
                   Piekarskiej, głównej patronki archidiecezji 

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

2/+Gertruda Błaszczyk, 13 rocznica śmierci 

Wtorek  -  13.09.2016r.         Wspomnienie św. Jana 
                                                 Chryzostoma, bpa i dK 

7.oo 1/Do Opatrzności Bożej z podz. za otrzymane łaski  
z prośbą o dalsze, z okazji 13 rocznicy ślubu Magda-
leny i Michała Glogny oraz o błogosławieństwo dla 
Marysi, Tymka i Filipa 

17.oo 1/+Bernard Frystacki, 1 rocznica śmierci 
2/+Tomasz Wasiniewski, 6 rocznica śmierci 

19.oo FATIMSKA 

Środa -  14.09.2016r.                Święto Podwyższenia 
                                                           Krzyża Świętego 

7.oo 1/+Maria Oleś, mąż Franciszek, Anna Oleś, 4 synów, 
Jadwiga Cnota, mąż Wilhelm, syn Jan (Bog) 
2/+Maria Lindner, 1 rocznica śmierci 

17.oo 1/W intencji Grupy Pielgrzym 
2/+Franciszek Oleś (Got) 

Czwartek – 15.09.2016r.                      Wspomnienie 
                                                               NMP Bolesnej 

7.oo 1/+Arkadiusz Zimończyk 
11.3o Ślub:  Szymura Adam  -  Dziwoki Marta 
17.oo 1/+Edeltrauda Krawczyk (Got) 

2/+Barbara Cichy, na pamiątkę urodzin 

Piątek  -  16.09.2016r.            Wspomnienie świętych 
                      męcz. Korneliusza, pap. i Cypriana, bpa 

7.oo Za zmarłych członków Różańca Św. 
17.oo 1/+Eryk Zimończyk, żona Maria (Bog) 

2/+Roman Orszulik  (Bog) 
3/+Norbert Piecha (Got) 

Sobota  -  17.09.2016r. 

7.oo +Elżbieta Gasz, mąż Augustyn (Bog) 
11.oo Ślub:  Sobik Mateusz  -  Szczyra Anna 
15.3o Do Opatrzności Bożej z okazji  25 lat małżeństwa 

Izabeli i Grzegorza Kozik z podz. za otrzymane łaski 
z prośbą o dalsze. TD 

17.oo 1/+Berta Szmid, na pamiątkę urodzin, 2 mężów,  
rodziców 
2/+Józef Lip, Augustyna Filec, 2 mężów (Got) 

Niedziela  -  18.09.2016r.         XXV Niedziela Zwykła 

7.oo Za Ofiarodawców  z Raszowca 
8.3o +Adam Kurek, 1 rocznica śmierci 
10.oo 1/+Bartosz Pawlas,9 rocznica śmierci 

2/Do Opatrzności Bożej z okazji rocznicy ślubu Bar-
bary i Łukasza Pasławski, z podz. za otrzymane łaski 
z prośbą o dalsze 

11.3o Z okazji 35 rocznicy małżeństwa Krystyny i Jerzego 
Klejnot z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze 

14.15 Chrzty i Roczki   
16.oo 1/+Józef Krupa, 1 rocznica śmierci 

2/+Serafin Babilas , na pamiątkę urodzin 
20.3o  
   

Przygotowały panie: Teresa Szymczak i Kornelia Mokry 
 

Kronika parafialna 

Chrzty: 

Antonina  Szulik, Jakub Gruszczyk, Maksymilian Mura, 
Jarosław Tytko, Stanisław Nalepa, Maria Juśkowiak, Emilia 
Torebko, Michał Antończyk,  Oliwia Drabiniok, Lilianna 
Lubszczyk, Zofia Sojka, Stanisław Klon, Kamil Klasik, 
Aleksandra Macionczyk, Michał Marczyk, Gabriel Połom-
ski, Bartosz Juraszczyk, Marcelina Markiewka, Laura Ga-
jewska, Antoni Benisz, Bartosz Jasny, Paulina Wygnał, 
Zuzanna Jarońska, Paulina Solak, Amelia Górzyńska, Julia 
Ćwiek 

Śluby: 

Motyka Mateusz – Zadrożna Izabela 
Fojt Kamil – Kukla Anna 
Fleger Kamil – Szymik Patrycja 
Konsek Jacek – Szymańska Patrycja 
Marek Jonatan – Szymura Kinga 
Michalczewski Przemysław – Gembalczyk Barbara 
Szymura Maciej – Pisarska Agnieszka 
Gajda Rafał – Kaczmarczyk Natalia 
Banaś Tomasz – Skrzypiec Anna 
Lebioda Maciej – Wasztan Klaudia 
Połeć Tomasz – Połeć Patrycja 
Lemański Winicjusz – Pilch Ewelina 
Klasik Mikołaj – Klasik Izabela 
Janus Sławomir – Leipelt Anna 
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Dworok Kamil – Juśkowiak Ewa 
Tokarski Tomasz – Fałkowska Magdalena 
Krosta Tomasz – Mikulska Katarzyna 
Bugajny Rafał – Ciszewska Joanna 
 

Pogrzeby: 

+Dziwoki Teresa  02.10.1931 – 01.05.2016 
+Zimończyk Maria   20.07.1939 – 06.05.2016 
+Musioł Elżbieta          01.04.1924 – 08.05.2016 
+Jabłoński Zbigniew   28.01.1955 – 07.05.2016 
+Motyka Krzysztof      06.04.1978 – 13.05.2016 
+Benisz Leon               29.10.1929 – 28.05.2016 
+Groborz Anna           25.07.1936 – 30.05.2016 
+Bizoń Mariola            04.02.1964 – 28.05.2016 
+Guzy Jadwiga            18.02.1936 – 03.06.2016 
+Woryna Helena         09.08.1950 – 10.06.2016 
+Łapińska Cecylia      23.11.1954 – 19.06.2016 
+Żak Helena               26.04.1932 – 24.06.2016 
+Kabik Eryk                23.10.1924 – 27.06.2016 
+Ptaś Renata                17.06.1956 – 29.06.2016 
 

Przygotowały panie: Teresa Szymczak i Kornelia Mokry 

 

PAPIESKIE INTENCJE 

APOSTOLSTWA MODLITWY  

Lipiec 

1. Intencje Matki Bożej: o pokój na świecie i nawrócenie 
grzeszników. 
2. Intencje papieża Franciszka: 
-) Intencja ogólna: Aby szanowane były ludy tubylcze, któ-
rych tożsamość, a nawet egzystencja są zagrożone.  
-) Intencja ewangelizacyjna: Aby Kościół w Ameryce Ła-
cińskiej i na Karaibach poprzez swoją misję kontynentalną 
głosił Ewangelię z odnowionym zapałem i entuzjazmem. 

Sierpień 

1. Intencje Matki Bożej: o pokój na świecie i nawrócenie 
grzeszników. 
2. Intencje papieża Franciszka: 
-) Intencja ogólna: Aby sport był okazją do braterskiego 
spotkania między narodami i przyczyniał się do sprawy 
pokoju na świecie.  
-) Intencja ewangelizacyjna: Aby chrześcijanie żyli zgodnie 
z Ewangelią, dając świadectwo wiary, uczciwości i miłości 
bliźniego. 

Wrzesień 

1. Intencje Matki Bożej: o pokój na świecie i nawrócenie 
grzeszników. 
2. Intencje papieża Franciszka: 
-) Intencja ogólna: Aby każdy wnosił wkład we wspólne 
dobro i w budowę społeczeństwa, które stawia w centrum 
osobę ludzką.  
-) Intencja ewangelizacyjna: Aby chrześcijanie, przystępu-
jąc do sakramentów i rozważając Pismo Święte, stawali się 
coraz bardziej świadomi swojej misji ewangelizacyjnej. 
 
 

Informator parafialny 
Msze św. 
� w niedziele: 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 16.00, 20.30 
� w święta nie uznawane przez państwo: 7.00, 10.00, 15.30, 

17.00 

Kancelaria parafialna 

� poniedziałek i piątek: 8.00 – 12.00 i 16.00 – 18.00 
� wtorek i czwartek: 8.00 – 12.00 
� środa: 16.00-18.00 
kancelaria w lipcu i sierpniu: 
� poniedziałek i piątek: 8.00-12.00 
� środa: 16.00-18.00 

Protokoły przedślubne 

� spisywane są każdego dnia po uprzednim osobistym lub 
telefonicznym (tel. 32-42-20-322) uzgodnieniu terminu 
i godziny z księdzem Proboszczem 

� narzeczeni zgłaszają się w kancelarii trzy miesiące przed pla-
nowanym terminem ślubu przynosząc ze sobą: dowody osobi-
ste, metryki chrztu i bierzmowania, świadectwo ukończenia ka-
techizacji młodzieżowej i Studium Przedmałżeńskiego 

Sakrament chrztu 

� udzielany jest w pierwszą niedzielę po 15. dniu danego mie-
siąca podczas Mszy św. o godz. 14.30 

� zgłaszając chrzest w kancelarii przynosimy akt urodzenia 
dziecka z USC 

� rodzicami chrzestnymi mogą być wyłącznie bierzmowani, 
wierzący i praktykujący katolicy 

� nauka przygotowująca do przyjęcia sakramentu chrztu odby-
wa się w sobotę poprzedzającą tę uroczystość  
o godz. 16.00 w domu parafialnym 

Sakrament pojednania 

okazja do sakramentu pojednania przed Mszą św. 

Odwiedziny chorych 

� chorych z posługą sakramentalną odwiedzamy raz w miesiącu 
- zgłoszenia w zakrystii 

� w sytuacji zagrożenia życia prosimy kapłana o każdej porze 
(zgłoszenia na probostwie) 

Pogrzeby 

zgłaszając pogrzeb przynosimy akt zgonu i kartę do pochowania 
zwłok oraz zaświadczenie o przyjętych sakramentach św. (wydaje 
kapelan szpitala) 

Konto Ochronki i Parafii 

BPH PBK S.A.  I O/Rybnik 
nr: 69 1240 4357 1111 0000 5312 7499 
 

 

 
Następny numer gazetki „Serce Ewangelii” 

ukaże się 18 września 2016 r. 
Materiały przeznaczone do druku  

w numerze wrześniowym proszę przesyłać  
w wersji elektronicznej  

lub dostarczyć w formie papierowej  
najpóźniej do dnia 2 września 2016 r. 

 

Telefony kontaktowe w sprawie Domu Po-
grzebowego: 

 

Pan Hubert Figas:   tel. kom.  0511 076 934 
 

Całodobowy Zakład Pogrzebowy STYX:    
032- 42 20 361,   tel. kom. 0601 530 578 
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Nowi animatorzy 
18 czerwca w Krypcie Katedry Chrystusa Króla  
w Katowicach miała miejsce uroczystość usta-
nowienia nowych animatorów, podczas której 
trzej nasi ministranci: Bartłomiej Harnasz, Miko-
łaj Mortka i Karol Skura, po rocznym okresie 
przygotowania, otrzymali krzyże animatorskie. 
 

Nowi ministranci 
18 czerwca podczas Mszy św. o godz. 17.oo 
15 kandydatów na ministrantów otrzymało 
komże, a 10 ministrantów otrzymało kołnierze. 
Po Eucharystii ministranci wraz z rodzinami, 
udali się na spotkanie integracyjne na Farskim 
Ogrodzie. 

Modlitwa do św. Tarsycjusza 
Święty Tarsycjuszu, Patronie i wzorze nasz, 

Ty niosłeś Jezusa na sercu i w sercu jako największy  
swój skarb. 

Cześć i miłość Jezusa promieniowały z Twego oblicza 
i dla Niego oddałeś radośnie swe młode życie. 

I my zawsze chcemy nosić Jezusa w swym sercu,  
chcemy ze skupieniem, 

z czcią i miłością chodzić wokół Jego ołtarza. 
Chcemy nieść Jezusa do domu, do szkoły i wszędzie  

przez dobry przykład. 
Pomóż nam i spraw, abyśmy całym życiem tylko  

Jemu służyli 
i do Niego należeli teraz i na wieki. Amen. 

 
 

 
 

 
Kandydaci na ministrantów 
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Przed Nami  
Małżeństwo 

W czerwcu br. w naszej parafii odbyła się 
ostatnia przed wakacjami edycja kursu 
dla narzeczonych „Przed Nami Małżeń-
stwo”. 

 

 
 

 
Na spotkaniu obecny był się również Prezy-

dent Rybnika Piotr Kuczera 

 
Spotkanie integracyjne rodzin ministrantów na Farskim Ogrodzie 

 
 

 
 

. 
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Pielgrzymka dzieci  
komunijnych 

19 czerwca dzieci, które w tym roku przystą-
piły do Pierwszej i Wczesnej Komunii Świętej 
wraz z rodzicami, ks. Proboszczem i kate-
chetkami uczestniczyły w archidiecezjalnej 
pielgrzymce do Katedry Chrystusa Króla w 
Katowicach, która przebiegała pod hasłem 
„Przez chrzcielną bramę miłosierdzia piel-
grzymujemy do Chrystusa Króla” 

— czytaj str. 12 

 
 
 
 
 
 

Spotkanie Equipes Notre-Dame 
18 czerwca w naszej parafii miało miejsce zakończenie 
roku formacyjnego w Sektorze Śląskim Equipes Notre-
Dame. 

  

 
 

. 

 
 

 
 

 
Przed wejściem do Wyższego Śląskiego Semi-

narium Duchownego w Katowicach 
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Piknik Oazy Rodzin 
W sobotę 4 czerwca odbył się kolejny piknik rodzinny 
Wspólnoty Ruchu Światło – Życie gałęzi Domowego 
Kościoła  z całego rejonu Rybnik. W tym roku po raz 
pierwszy ten dzień świętowano w naszej parafii. 

— czytaj str. 14 

 

Lekcje języka francuskiego 
W ramach przygotowań do Światowych Dni Młodzieży 
w naszej parafii zorganizowano kurs języka francu-
skiego dla rodzin, które będą gościć młodzież  
z Francji. 

25 kwietnia Grupa Pielgrzym udała się do Ko-
szęcina, Olesna i Chocianowic, zaś 23 maja na 
dwudniową pielgrzymkę do Zawoi i na Podhale. 

— czytaj str. 15-16  

 
Eucharystię sprawował ks. Moderator Rafał Piekło 

 
Spotkanie z Panem Laurencem 

. 

 
Mecz ojcowie vs synowie 

 

Pielgrzymowanie Grupy 
Pielgrzym 

 
 

 
 

 
Msza św. w parafii p.w. Przemienienia 

Pańskiego w Czarnej Górze 
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Zjazd rodzinny Worynów 
W sobotę 28 maja Mszą św. sprawowaną w Domu 
Parafialnym rozpoczął się zjazd rodzinny rodu An-
toniego i Anieli Woryna.  

— czytaj str. 26  

Poświęcenie figury  
św. Wawrzyńca 
18 czerwca, w boguszowic-
kim parku miało miejsce po-
święcenia figury św. Waw-
rzyńca przez księdza pro-
boszcza Krzysztofa Błotko,  
w którym uczestniczył Pre-
zydent Miasta Rybnika – 
Piotr Kuczera. 

 

 

Nowinki  
z Przedszkola nr 22 

Tydzień Regionalny w G 7     

 
Czarna Góra - parafia p.w. Przemienienia Pańskiego 

 
„Pielgrzymi” w Zawoi w parafii p.w. Św. Klemensa 

 
Zjazd rodzinny Worynów, 28 maja 2016 r. 

 
Osoby towarzyszące poświęceniu figury św. Wawrzyńca 

 
Św. Wawrzyniec 

 
Konkurs na „sznitka, szałot i zagryzka <”  

 
Wspólne zdjęcie uczestników i jury konkursu 

O tym, co działo się w Przedszkolu nr 22  
w Gotartowicach                          — czytaj str. 18 
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Boguszowickie Dni Rybnika 2016 

Poniżej przedstawiamy fotorelację z organizowanych po raz pierwszy przez harcerzy Boguszowickiego 
Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalknego „Ślady” i Radę Dzielnicy Boguszowice Stare Boguszowickich 
Dni Rybnika, które odbyły się w dniach 11 – 19 czerwca. 

     — czytaj str. 21 - 22 
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Inauguracja finałowych rozgrywek sportowych  

 
Kibicowanie na dużym ekranie – mecz Polska-Niemcy  

 
O historii Boguszowic - spotkanie pod Dębem z panem 

Mieczysławem Kulą 
 

Nauka tańców śląskich  

 

Utopki na Boguszowickich Stowkach  

 

Wystawa i wykład historyczny w Domu Parafialnym  


