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Po kapitalnym remoncie sceny ogrodowej, nasz Farski Ogród był miejscem wielu doniosłych  
wydarzeń organizowanych w czerwcu dla mieszkańców dzielnicy. 
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3 sierpnia kolejną rocznicę uro-
dzin będzie obchodził ks. pro-
boszcz Krzysztof Błotko. Msza 
św. urodzinowa w intencji soleni-
zanta zostanie odprawiona w so-
botę 3 sierpnia o godz. 17.oo. 
Zapraszamy do modlitwy w Jego 
intencji. 

 

74 Piesza Rybnicka Pielgrzymka 
na Jasną Górę odbędzie się w 

tym roku pod hasłem „Z Maryją 

w Mocy Ducha”. Zachęcamy do 
pielgrzymowania w dniach 31.07
– 04.08. 2019 r. Zapisy do udzia-
łu w pielgrzymce w kancelarii 
parafialnej. 
 

Trwając w okresie wakacyjnym 
zachęcamy do chrześcijańskiego 
przeżywania tego czasu, pamięta-
jąc o niedzielnej Mszy św. i co-
dziennej modlitwie. Wakacje to 
doskonały czas na wzmocnienie 
naszej relacji z Panem Bogiem. 
Dobrze wykorzystany czas wakacji, 
czas urlopu, pozwoli nam dobrze 

żyć w czasie pracy. 
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Pielgrzymka rodzin  
komunijnych 

W niedzielę 11 maja, odbyła się piel-
grzymka dzieci komunijnych wraz z 
rodzinami do Łagiewnik – sanktua-
rium Bożego Miłosierdzia oraz Cen-
trum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!”. 

 

 

Pielgrzymka mężczyzn  
i młodzieńców do Piekar 

Tradycyjnie w ostatnią niedzielę maja miała miejsce stanowa 
pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców do Matki Sprawiedliwości i 
Miłości Społecznej w Piekarach Śląskich. Pielgrzymce przewod-
niczył ks. arcybiskup Wiktor Skworc. W tym roku odbyła się ona 
pod hasłem: „W mocy Bożego Ducha”. 

 
Pamiątkowe zdjęcie na tle Sanktuarium w Łagiewnikach 

Udział we Mszy św. w Centrum Jana Pawła II 

 

Relikwie św. Jana Pawła II 

 

 

 

Procesja na wzgórze kalwaryjskie 
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Uroczystość Jubileuszy Małżeńskich 
W niedzielę 19 maja w katowickiej katedrze miała miejsce uroczystość jubileuszy małżeńskich 
z udziałem par, które przybyły do katedry. Uroczystość były także okazją do złożenia życzeń księdzu 
Arcybiskupowi w dniu Jego urodzin. W imieniu par naszej Archidiecezji uczyniła to rodzina wywodząca 
się ze wspólnoty Domowego Kościoła w naszej parafii, Państwo Zuzanna i Michał Tomanek z dziećmi. 

Rejonowe spotkanie doradców życia rodzinnego  
W piątek 31 maja w naszym Domu Parafialnym miało miejsce rejonowe spotkanie doradców życia ro-
dzinnego posługujących w poradniach życia rodzinnego w rybnickich parafiach i okolicy.  Spotkanie mia-
ło charakter edukacyjno-formacyjny i odbyło się z udziałem pani dr Ewy Porady z Wydziału Duszpaster-
stwa Rodzin w Katowickiej Kurii Metropolitalnej. 

Bierzmowanie 2019 

 

 
 

  

 

 
 

W sobotę 29 maja 
gościliśmy w naszej 
wspólnocie ks. bi-
skupa Adama Wło-
darczyka, który 
udzielił sakramentu 
bierzmowania na-
szej młodzieży. 
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Liczna grupa młodzieży, która przyjęła w tym roku sakrament bierzmowania z rąk ks. biskupa Adama Włodarczyka 



serce ewangelii 6 

Boże Ciało A.D. 2019 
Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa obchodziliśmy w tym roku 20 czerwca. Tradycyjna 
procesja teoforyczna przebiegała ulicami Małachowskiego, Kłokocińską, Gronową i z powrotem Mała-
chowskiego do kościoła. Nasz udział w procesji był złożonym publicznie wyznaniem wiary w obecność 
Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Uroczysta Eucharystia przez procesją 
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Po ostatnich dwóch miesiącach roku 
szkolnego mamy już długo oczekiwane  przy-
najmniej przez wielu z nas wakacje i zasłużo-
ny czas urlopów i wyjazdów wypoczynko-
wych. Ostatnie nasze relacje w tym miejscu 
„Serca Ewangelii” dotyczyły takich wydarzeń 
jak Pierwsza Komunia św. w niedzielę 5-go 
maja i zapowiadany czas Bierzmowania w na-
szej Parafii, którego udzielił ks. Biskup Adam 
w sobotę 29-go maja o godz. 17.oo.   

W nawiązaniu do Pierwszej  i Wczesnej Komunii 
św. zgodnie z utrwalonym od wielu lat zwyczajem 
w sobotę 11-go maja, po uroczystości komunijnej 
udaliśmy się z pielgrzymką autokarowo-samochodową 
do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w krakow-
skich Łagiewnikach. Uczestniczyliśmy na początku 
pobytu w Krakowie we Mszy św. w Centrum Jana 
Pawła II, w dolnej części świątyni przy relikwiach 
Świętego. Tym razem Mszy św. przewodniczył i spe-
cjalnie przygotowaną dla dzieci komunijnych homilię 
wygłosił kapłan posługujący na stałe w sanktuarium 
Jana Pawła II.   

Następnym wydarzeniem duszpasterskim w na-
szej parafii było pierwsze w tym roku Nabożeństwo 
Fatimskie 13-go maja, które rozpoczęło cykl nabo-
żeństw, aż do 13-go października. Zgodnie z zachętą 
Matki Bożej w czasie Objawień Fatimskich w roku 
1917, trwamy na nieustannej modlitwie o dar pokoju 
w świecie i Europie.  

Innym wydarzeniem majowym, w którym mieli-
śmy również swój udział była po raz szósty organizo-
wana w katowickiej katedrze uroczystość jubileuszy 
małżeńskich z udziałem par, które przybyły do kate-
dry, by podziękować za swój własny, dłuższy lub krót-
szy czas miłości i wierności małżeńskiej. W niedzielę 
19-go maja katedralna uroczystość były także oka-
zją do złożenia życzeń księdzu Arcybiskupowi w 
dniu Jego 71-szych urodzin. W imieniu par naszej 
Archidiecezji uczyniła to rodzina wywodząca się ze 

wspólnoty Domowego Kościoła w naszej parafii.  

W związku z troską Kościoła o trwałe związki 
małżeńskie w naszym Domu Parafialnym miało miej-
sce rejonowe spotkanie doradców życia rodzinnego 
posługujących w poradniach życia rodzinnego w ryb-
nickich parafiach i okolicy. Spotkanie miało charakter 
edukacyjno-formacyjny i odbyło się z udziałem pani 
dr Ewy Porady z Wydziału Duszpasterstwa Rodzin 
w Katowickiej Kurii Metropolitalnej. 

Wspomnianym wcześniej wydarzeniem z dnia  
29 maja była obecność w parafii ks. biskupa Adama, 
który udzielił sakramentu bierzmowania naszej mło-
dzieży. Dziękujemy wszystkim animatorom świec-
kim za poświęcony czas na przygotowanie kandyda-
tów do sakramentu bierzmowania, które jak co roku 
odbywa w małych grupach się przez wiele miesięcy. 

Znamiennym wyrazem, że nadszedł już piękny 
miesiąc czerwiec były liczne spotkania na naszym 
Farskim Ogrodzie. Jak zawsze jesteśmy otwarci na 
dzieci i młodzież z różnych placówek oświatowych,  
a nawet gości przybywających spoza naszej parafii. 
Zdarza się, że przybywają również nasi byli wikarzy 
z grupami z odległych parafii, nad którymi obecnie 
sprawują opiekę duszpasterską. W sobotę 15-go 
czerwca po Mszy św. o godz. 10.oo odbyło się spo-
tkanie licznej grupy dzieci i rodziców oraz anima-
torów pod opieką księdza Karola na zakończenie 
roku formacyjnego naszych Ministrantów i Dzieci 
Maryi. Spotkanie na ogrodzie to czas budowania ra-
dosnej wspólnoty i korzystania z grilla ogrodowego.  

Przy okazji warto wspomnieć o wydarzeniach, 
które miały miejsce na Farskim Ogrodzie, takich jak 
tradycyjny Dzień Dziecka i Dni Boguszowic oraz 
podziękować naszemu harcerskiemu Stowarzyszeniu 
„Ślady” i Radzie Dzielnicy Boguszowice za wielkie 

SŁOWO  PROBOSZCZA – Nie tylko o sprawach  
                                        gospodarczych 

 

 
Procesja z figurą MB Fatimskiej podczas czerwcowego 

Nabożeństwa Fatimskiego 

 
Dni Boguszowic na Farskim Ogrodzie 
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zaangażowanie. Mogliśmy też uczestniczyć w festiwa-
lu „ŚLADAMI NIEPODLEGŁOŚCI” (szczegółowa 
relacja na podstawie PAP) oraz wysłuchać na scenie 
ogrodowej koncertów zespołu „Cisza Jak Ta” oraz 
„Czerwony Tulipan”. Warto w tym miejscu przypo-
mnieć o wydarzeniach czekających nas w miesiącu 
wrześniu - o tradycyjnych Dożynkach i związanych 
z nim Farskim Festynie. Już dzisiaj zapraszamy na 
Ogród Farski w dniu 15 września w godzinach po-
południowych na koncert znanego zespołu religij-
nego TGD, czyli Trzecia Godzina Dnia. Będzie to 
połączenie dobrej muzyki z nutą głoszenia prawdy, że 
Jezus zmartwychwstał i żyje.   

Przy pięknej pogodzie przeżyliśmy w czerwcu 
Uroczystość Bożego Ciała. Dziękujemy wszystkim, 
którzy przygotowali ołtarze i przyczynili się do zorga-
nizowania tej podniosłej uroczystości. Jest to szcze-
gólnie istotne w czasach, gdy pojawia się kolejna od-
słona szyderstw i nienawiści wobec Kościoła 
i Najświętszego Sakramentu. W sumie nie jest to nic 
nowego, to zjawisko znane od 2000 lat. Wypada nam 
samym poczynić rachunek sumienia z naszego życia 
chrześcijańskiego oraz z większą wiarą w pokorze 
i ciszy wpatrywać się w Najświętszy Sakrament. Po 
przeżytej w tym roku uroczystości odpustowej, chcę 
podziękować księdzu Rudolfowi za przybycie do 
naszej parafii i wygłoszenie Słowa Bożego w czasie 
odpustu oraz pomoc duszpasterską tak bardzo potrzeb-
ną nam w okresie wakacyjnym szczególnie w czasie 
pobytu księdza Karola na koloniach charytatyw-
nych w Białce Tatrzańskiej. 

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

1. Mycie metalowej konstrukcji sceny ogrodowej i jej 
dachu. 

2. Szlifowanie i czyszczenie konstrukcji sceny 
ogrodowej oraz przygotowanie całości obiektu do 
malowania. 

3. Szalowanie, zbrojenie i położenie nowej po-
wierzchni betonowej na scenie Ogrodu Farskiego. 

4. Położenie natrysku i wykonanie gładzi na scenie 
ogrodowej. 

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

6. Sezonowy przegląd i czyszczenie kominów na 
wszystkich obiektach parafialnych, 

7. Zabudowanie blachy okapowej na dachu sceny 
ogrodowej. 

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

9. Drobne naprawy i usuwanie usterek na wszyst-
kich obiektach parafialnych. 

10. Sąsiadom Ogrodu Farskiego, panu Matuszczykowi 
i panu Ostrzołkowi, dziękujemy za bezinteresowne 
udostępnienie dostępu do wody niezbędnej w cza-
sie prac betoniarskich i do polewania betonu.  

Zamykamy w ten sposób kolejny etap życia 
duszpasterskiego w naszej parafii. Podsumowujemy 
nasze poczynania charytatywne, estradowe i gospo-
darcze. Już dzisiaj prosimy wszystkich pielgrzymów 
74. Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę o ofiarowanie 
trudu pielgrzymowania i modlitwę w intencji własnych 
rodzin i całej naszej parafii. Tych, którzy pozostają na 
miejscu zapraszam  na Mszę św. urodzinową w sobotę 
3 sierpnia o godz. 17.oo. W łączności z tymi, którym 
starość czy choroba nie pozwala wyjść z domu 
przekazujemy naszą życzliwość i pamięć modlitew-
ną. Wszystkim korzystającym z czasu wakacji i 
wypoczynku  urlopowego życzymy wiele roztropno-
ści, błogosławieństwa Bożego i szczęśliwych powro-
tów do domu. 

Na wszystko co jest przed nami z serca błogo-
sławi wdzięczny     

ks. Krzysztof Błotko - proboszcz 

 
Plakat promujący koncert zespołu „Czerwony Tulipan” 

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

CNOTY HEROICZNE: 
POKORA, ZAMIŁOWANIE UBÓSTWA, 

MIŁOŚĆ KU UBOGIM (Cz. I) 

Gdy Kościół katolicki uważa beatyfikowanie osoby 
pobożnie zmarłej za rzecz możliwą, wówczas długo i z 
drobiazgową dokładnością bada jej czyny i wydarzenia z jej 
życia, by stwierdzić, czy znajdzie się w nich doskonałość 
cnót chrześcijańskich. Takie badanie życia Proboszcza z Ars 
doprowadziło do jego apoteozy, do wyniesienia go na ołta-
rze. Historiograf nie potrzebuje wszczynać na nowo proce-
su. Wystarczy mu wskazać, w jakich cnotach wyszczegól-
niała się osoba, którą on wysuwa. Co sprawia, pytamy, iż 
wśród bohaterów czczonych przez Kościół, święty Jan Ma-
ria Vianney jest właśnie taką, a nie inną, indywidualnością? 
Widzimy z jego życia, iż ze szczególniejszym bohaterstwem 
wykonywał pięć cnót: pokorę, zamiłowanie ubóstwa, miłość 
ku ubogim, cierpliwość i umartwienie. Cnoty te to przepięk-
ne kwiaty, których wonią oddychaliśmy już na każdej nie-
mal stronicy niniejszego opowiadania; nadeszła teraz wła-
ściwa chwila wyciągnięcia z tych mistycznych kwiatów - że 
tak się wyrazimy - balsamicznego ekstraktu woni. 

Zaznaczamy wyraźnie, że mówimy tu o cnotach hero-
icznych, to jest o stanach duszy, w których heroizm stał się 
stałym usposobieniem, nie zaś o aktach heroicznych przej-
ściowych, co powstały tylko wskutek sprzyjających oko-
liczności. 

Zauważmy jeszcze, iż zaledwie tylko stronę zewnętrz-
ną tych wzniosłych cnót dane nam będzie podziwiać, gdyż 
w całkowitym niemal ukryciu pozostaje nieprzerwane dzia-
łanie łaski Bożej, która Proboszcza z Ars na tak szczytny 
stopień świętości wyniosła. 

Pokora, ta królowa cnót, bez której wszelka inna cnota 
jest tylko pozorną, była dla ks. Vianney'a mistrzynią życia i 
doskonałości. Promieniowała ona z całej jego osoby. Prałat 
de Segur, który go odwiedził w roku 1858, był zdania, iż ta 
jedna cnota wystarczyłaby do jego kanonizacji. Dostojnik 
ten, powróciwszy do zamku, gdzie otrzymał gościnę, nie 
mógł dość nachwalić się pokory Proboszcza z Ars. Wydała 

mu się ona – opowiada hrabina des Garets - istnym cudem, 

wobec tego nadzwyczajnego uwielbienia ze strony tłumów, 

które dla zacnego Proboszcza musiało być ustawiczną poku-

są miłości własnej. 
Ksiądz Raymond, który był świadkiem jego życia - i 

to świadkiem surowym – musiał również schylić głowę 
przed tak cudownym zjawiskiem. Toteż mówił: jedno co 

mię najbardziej uderzyło w Proboszczu z Ars - to fakt, że 

umiał w sposób tak przedziwny opierać się upojeniu, wobec 

ustawicznie składanych mu hołdów. Rozumiał to doskonale i 

widział wyraźnie, że jego i tylko jego szukali ci, co przyby-

wali do Ars. A jednak nigdy nie zauważyłem u niego ani 

uczucia pychy w sercu, ani słowa pychy na ustach. Człowiek 

próżny, zarozumiały, choćby miał spryt, straciłby jednak 
głowę, odurzony chwałą; cnota zwyczajna niedługo by się 
pysze opierała; tylko Święty mógł, wśród takich triumfów, 
pozostać nadal pokornym - owszem, nawet wzrastać w po-
korze! 

Jedna z penitentek księdza Vianney'a, osoba mająca 
bardzo trafny sąd o rzeczach, twierdziła iż prawdopodobnie 
święty jej spowiednik doszedł do tego stopnia doskonałości, 
iż nie doznawał już pokus pychy. Był obojętny na wszelkie 

hołdy – mówi baronówna de Belvey - i o tym tylko myślał, 

by zadośćuczynić wszystkim obowiązkom swego urzędu. 

Wśród owacji tłumu szedł jak dziecię, którego niewinny urok 

budzi ogólny podziw, a ono się tego nie domyśla. Tak, Pro-

boszcz z Ars szedł oną uroczą drogą dziecięctwa, której 

młodociana święta, Teresa od Dzieciątka Jezus, miała stać 

się tak doskonałą mistrzynią i wykonawczynią. Któregoś 

dnia - opowiada ksiądz Dufour, misjonarz z Pont d'Ain, 
zwrócił się do niego w mojej obecności pewien kapłan, ze 

słowami niezmiernie pochlebnymi, święty popatrzył nań ze 

zdziwieniem, i rzekł: Ależ, mój Boże! Co też ksiądz mówi?! 
Pokora zwyczajna, obowiązująca ogół wiernych, pole-

ga na tym, by nikt nie oceniał się wyżej, ponad rzeczywistą 
swą wartość. Tej pokory uczy nas nawet sam zdrowy rozum. 
Ponieważ Proboszcz z Ars wzniósł się wysoko ponad ten 
stopień początkowy, toteż potrzebna mu była szczególniej-
sza pomoc z nieba. 

Tak on sam, w chwilach poufnych rozmów, rzecz tę 
wyjaśniał: Córko moja - rzekł do jednej ze swych penitentek 
- nie proś Boga o całkowite poznanie swej nędzy. Ja prosi-

łem o tę łaskę i otrzymałem ją, lecz jeśliby mię Bóg wówczas 

nie podtrzymał, byłbym w tejże samej chwili wpadł w roz-

pacz. Podobne zwierzenia uczynił Bratu Atanazemu. Tak się 

przeraziłem swą nędzą - dodał - iż natychmiast jąłem błagać 

o łaskę zapomnienia o niej. Bóg mię wysłuchał, lecz dość mi 

pozostawił światła, bym zrozumiał, że do niczego nie jestem 

zdolny! Wiedział Ksiądz Vianney, ile dobra Bóg przezeń 
zlewa do dusz, lecz uważając się tylko za narzędzie w ręku 
Stwórcy, całą chwałę jemu oddawał. Jestem jak hebel w 

rękach Bożych - mówił któregoś dnia do Brata Atanazego. - 
O, mój drogi, jeśliby Bóg znalazł kapłana bardziej ciemne-

go, bardziej niegodnego ode mnie, na pewno postawiłby go 

na moim miejscu, aby pokazać wielkość swego miłosierdzia 

dla biednych grzeszników. 
Mając jasne poznanie samego siebie, Proboszcz z Ars 

bez żadnego trudu mógł stwierdzić iż wszystko, co miał w 
sobie dobrego, lub co dobrego działał, pochodziło ze źródła 
łaski, tryskającego z wyżyn niebieskich. Wiedział również 
do jakich przepaści mógłby się stoczyć, jeśliby go Bóg od 
niebezpieczeństwa nie uchronił. Jestem ostatnim z ludzi - 
ubolewał. - Jeśliby mię Bóg nie oszczędził, co by się ze mną 

stało? 
Są ludzie, którzy udają pokornych, aby ich chwalono. 

Nikt bardziej aniżeli Ks. Vianney nie był dalekim od tego, 
co święty zwykł był nazywać pokorą z haczykiem (l'humilie 
a crochet). Jeśli mówił o swym nieuctwie, o swej nędzy i 
niegodności, czynił to w sposób zupełnie naturalny, bez 
żadnej afektacji. 

Proboszcz  z  Ars (56) 
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Był on, jeśli się tak wyrazić można, żyjącą pokorą. 
Ksiądz Seignemartin, dawny proboszcz z Saint Trivier sur 
Moignans, który znał go dobrze, opierając się na własnych 
wspomnieniach mówi: Widok czcigodnego Proboszcza z 

Ars, jego przykłady, jego mowa, dały mi o wiele lepsze zro-

zumienie pokory, niż wszystkie książki. Gdy mówił o sobie, 

jako o biednym grzeszniku, któremu należało opłakiwać swe 

nędzne życie, czynił to z taką prostotą, tak szczerze, iż nie-

podobna było mieć nawet najmniejszą wątpliwość co do 

prawdy wyrażanych przezeń uczuć. 
Zgodnych, jednomyślnych pochwał, które dokoła nie-

go coraz silniej rozbrzmiewały, stłumić nie mógł; lecz sława 
jego świętości powstała samorzutnie i wzrastała, mimo jego 
głębokiej pokory, chcącej pozostać w cieniu. Nie szukał 
wszakże upokorzeń dla upokorzeń. W pokorze swej zacho-
wywał takt i dyskrecję. Gdy w rozmowie zwracano się do 
niego z pochwałami, nie odtrącał pochwał wprost: dość mu 
było, że zaraz po trafnej na nie odpowiedzi, puścił je w 
niepamięć. Poeta gaskoński Jasmin, autor poematu Papil lot 
os, chciał zaznajomić się z Proboszczem z Ars. Księże Pro-

boszczu - rzekł mu na odchodnym - nigdy jeszcze nie wi-

działem Boga z tak bliska... - Istotnie - odparł Święty - Bóg 

jest niedaleko. I wskazał na tabernakulum. 
Nie należy sądzić, iżby ksiądz Vianney, w celu ła-

twiejszego zdobycia pokory, szukał śmieszności. Pokora - 
jak twierdzi pani des Garets - miała u niego pewną cechę 

namaszczenia i godności. Tylko w kółku osób zaufanych 

żartował z samego siebie. Jeśli nieraz znalazł się w nieco 

śmiesznej sytuacji, stawało się to zupełnie mimo jego woli. 

Np. niejednokrotnie pątnicy mogliby się uśmiechnąć, widząc 

ks. Vianney'a przechodzącego przez plac z garnuszkiem 

mleka w ręku; lecz jakże wielkim zbudowaniem dla nich 

byłaby wiadomość, iż kapłan ten, posuwający miłość bliź-

niego do bohaterstwa, postępuje tak, by zyskać na czasie i 

prędzej powrócić do swej szczytnej pracy!... 
Szczególniejszą przykrość odczuwał nasz Święty, gdy 

obcy kaznodzieje, przemawiając w Ars z ambony w jego 
obecności, skierowywali kilka słów pochwalnych do miej-
scowego pasterza. Doznana z tego powodu przykrość na-

tychmiast ujawniała się w jego oczach, i wtedy - jak opo-
wiada hrabina des Garets - zasuwał się głębiej w stallę, z 

wyrazem twarzy tak smutnym, że nas samych to krępowało. 
Pewien kaznodzieja, przemawiający na zakończenie nabo-
żeństwa wielkopostnego, poświęcił cały koniec kazania 
wychwalaniu Proboszcza z Ars. Mój drogi - rzekł mu póź-
niej ksiądz Vianney, gdy się z nim spotkał w zakrystii, - 
bardzo pięknie mówiłeś, lecz koniec... o mało wszystkiego 

nie popsuł!... 
Razu jednego biskup Devie przez nieuwagę wyraził 

się doń: Mój święty Proboszczu!... Ksiądz Vianney szczerze 
się zasmucił. Nawet ksiądz biskup myli się co do mojej oso-

by! - zawołał. - Jakimże wielkim muszę być obłudnikiem! 
Wielebny Brat Gabriel, przełożony Braci świętej Ro-

dziny, wydał niewielką książeczkę pt. L' ange conducteur 
des pelerins d'Ars (Anioł przewodnik pielgrzymujących do 
Ars) i ofiarował sześć egzemplarzy Proboszczowi. W 

przedmowie - opowiada sam autor - miałem nieszczęście 

skreślić w pobieżnym szkicu jego życiorys, i przedstawić go 

jako wzór cnoty i świętości. Nazajutrz z rana, ujrzawszy mię 

w kościele, ks. Vianney dał mi znak, bym doń podszedł. Na 

twarzy jego malowały się smutek i surowość. Gdy poszedłem 

za nim do zakrystii, zamknął drzwi i jął mówić z ożywieniem, 

wylewając przy tym obfite łzy: - Nie sądziłem, mój drogi, byś 

zdolny był napisać złą książkę!... 
- Ależ... Księże Proboszczu! 
- jest to zła książka!... Zła książka!... Ile cię ona kosz-

towała? Chcę natychmiast zwrócić ci koszta, a potem ją 

spalimy!... 
Zapytałem zdumiony, z jakiego powodu książka moja 

jest złą. Ksiądz Vianney powtórzył: Tak, tak... To zła książ-

ka!... Zła książka... 
- Ależ jeszcze raz proszę cię, Ojcze, powiedz w czymże 

uchybiłem?.. 
- A więc dobrze, skoro chcesz, muszę ci to powiedzieć. 

W książce tej wspominasz o mnie, jako o człowieku cnotli-

wym, jako o świętym, a ja przecież jestem ostatnim z kapła-

nów!... 
- A jednak, Ojcze, ja tę książkę pokazywałem ludziom 

wykształconym, jego Ekscelencja Ksiądz Biskup przejrzał 

wszystkie korekty i dał swą aprobatę. A więc nie może to być 

książka zła. 
Z oczu Księdza Vianney'a łzy popłynęły jeszcze obfi-

ciej. - Proszę usunąć - rzekł - wszystko, co dotyczy mojej 

osoby, a książka będzie dobra. 

Zaledwie powróciłem do Belley, natychmiast posze-
dłem do biskupa, by mu opowiedzieć to wydarzenie, jakże 

wielką naukę pokory daje nam ten święty kapłan! - rzekł 

jego Ekscelencja. - Nie, nie!.. Proszę nic z książeczki swej 

nie usuwać; ja zabraniam! 

Usłuchałem Ks. biskupa. Ale Proboszcz z Ars nie 

chciał nigdy kłaść swego podpisu na żadnej z mych książe-

czek; choć z taką łatwością kładł go na wszystkich dziełach i 

dewocjonaliach, które mu podawano. 
Parafia Jassans w roku 1845 otrzymała nowego pro-

boszcza w osobie księdza Ludwika Beau. Pragnął on co 
rychlej nawiązać stosunki z bratem kapłanem z Ars. Gdy 
przybył tam, przyjął go pomocnik ks. Vianney'a, ksiądz 
Raymond, i zatrzymał na śniadaniu. Skoro nadszedł sam 
Proboszcz, wielce się ucieszył. Z serdecznym uczuciem 
wziął księdza Beau w objęcia i zamienił z nim długi uścisk 
dłoni. Następnie, zaprowadziwszy go do swego pokoju na 
plebanii, rzekł z ujmującą poufałością: Kolego, poprzednik 

wasz byt tak łaskaw, iż słuchał stałe mojej spowiedzi. Ze-

chcecie oddać mi tę samą przysługę, nieprawdaż? Ksiądz 
Vianney miał już lat pięćdziesiąt dziewięć, ksiądz Beau 
zaledwie trzydzieści siedem, i oto niespodzianie miał stać 
się duchownym kierownikiem świętego!... Chciał odmówić, 
lecz Proboszcz z Ars od razu przełamał wszelkie wahania: 
ruchem ręki, wobec którego nie było oporu, wskazał mło-
demu kapłanowi krzesło przeznaczone dla spowiednika i 
klęknąwszy na ziemi rozpoczął spowiedź. 

Ojciec Negre, kierownik patronatu młodzieży w Lyo-
nie, przyprowadził d. 24 czerwca 1848 roku, w pielgrzymce 
do Ars, część swoich młodych wychowanków. Wiedząc, iż 
to dzień imienin księdza Vianney'a, grono młodzieży wyu-
czyło się kilku okolicznościowych wierszyków. Ponieważ w 
tym czasie budowała się kaplica domu Opatrzności, skorzy-
stano z chwili, gdy Święty nasz oglądał roboty, by wygłosić 
przed nim wiersze pochwalne. Lecz niestety! Zaledwie 
Ojciec Negre przedstawił swych młodzieńców i rozpoczął 
sławić świętego, nie czekając na drugi wiersz, ksiądz Vian-
ney wszedł na rusztowanie i znikł sprzed oczu przybyłych. 

Wszelkie zabiegi tłumu dookoła jego osoby zawsze 
mu były ciężarem. Doznawał szczerego smutku - opowiada 
pani des Garets - widząc, jak ludzie ubiegali się o przedmio-
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ty, których używał, by z nich uczynić relikwie. Razu pewnego 

spostrzegłszy, iż mu pocięto sutannę, rzekł z westchnieniem: 

Jakże to źle zrozumiana dewocja! - Za każdym razem, gdy 

kazał sobie strzyc włosy, sam je pilnie zbierał i palił na 

kominku w swym pokoju. Co prawda, jego fryzjerzy niezbyt 
byli skrupulatni, i dawali się przekupić bez wielkich trudno-
ści. Nauczyciel Jan Pertinand pozyskał wielu przyjaciół 
dzięki pobożnym kradzieżom, na które pozwalał sobie przy 
każdej sposobności. 

Prawda, że Proboszcz z Ars, będąc chyba najmniej po-
dejrzliwym z ludzi, nie zawsze odgadywał przyczynę tych 
kradzieży, których tak często padał ofiarą. Kiedyś, po odby-
tej misji zauważył, iż zniknął mu lichtarz. - Dziwna rzecz - 
rzekł - myślałem, że już wszyscy się nawrócili... a oto zosta-

łem okradziony! 

Gdy w ostatnich latach doktor Saunier - jak to było 
podówczas w zwyczaju - kilkakrotnie upuścił mu krwi, by ją 
odciągnąć od głowy, ksiądz Vianney za każdym razem kazał 
zanosić ją na cmentarz, bo to krew chrześcijańska, lecz 
żądał, by ją zakopano w jego obecności. To jednak nie prze-
szkodziło poczciwym Braciom w Ars wykraść odrobinę tej 
krwi i rozdawać jako cenną relikwię. 

 
(c.d. w następnym numerze SE. Przygotował 

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

 
 

 

 

 

 
KAPŁAN DORADCA 

DUCHOWY  
I TOWARZYSZENIE 

DUCHOWE W EQUIPES 
NOTRE-DAME  

Papież Franciszek w Sali Kle-
mentyńskiej w Watykanie 10 wrze-
śnia 2015 roku mówił do END: „Naj-

pierw zachęcam wszystkie pary do 

praktykowania i głębokiego przeży-

wania, konsekwentnie i z wytrwało-

ścią, duchowości, którą żyją członko-

wie Equipes Notre-Dame. Mam na 

myśli „konkretne punkty wysiłku” 

wierne uczestnictwo w życiu ekipy, 

która każdemu przynosi bogactwo 

nauczania i dzielenia się, jak również 

wsparcie i pocieszenie płynące z przy-

jacielskich więzi. Podkreślam również 

obopólna płodność, która wypływa ze 

spotkania małżeństw z kapłanem do-

radcą. Dziękuję Wam, drogie małżeń-

stwa z Equipes Notre-Dame, że jeste-

ście wsparciem i zachętą w posłudze 

waszych kapłanów, radością, brater-

ską obecnością, równowagą emocjo-

nalną i duchowym ojcostwem”  

W każdym czasie i w każdym 
momencie historii naszego Ruchu 
jego odpowiedzialni podkreślali, że 
wsparcie kapłana dla każdej ekipy 
Notre-Dame jest fundamentalną cechą 
charakterystyczną Ruchu, która sta-
nowi część „dynamizmu początkowe-
go”. W roku 2015 ekipom towarzy-
szyło 9 014 kapłanów i 808 asysten-
tów duchowych w 12 909 ekipach. 

Dzisiaj te liczby są o wiele większe, 
gdyż ruch dynamicznie się rozrasta.  

Założyciel END ks. Henrii 
Caffarel podkreślał, że wyjaśnieniem 
różnicy między klerem, a osobami 
świeckimi jest uświecająca moc ka-
płana i powiedział: „Nie tłumaczcie 
tego: Chrystus daje pełnomocnictwo 
swoim kapłanom, żeby uświęcać”  
(to znaczy zaprowadzić nas do Boga). 
Chrystus działa, daje życie, naucza … 
dzięki kapłanom. I to się stanie „w 
zależności od twojej wiary” (Mt 8,23).  

Kapłani posługują ekipom w ca-
łej Polsce. Każda ekipa ma swojego 
kapłana i to jest wielkim darem ekip. 
Obecny doradca duchowy naszej 
ekipy  ks. Jan jest z nami już 16 lat i 
jesteśmy mu bardzo wdzięczni za dar 
jego obecności i posługi. W tym roku 
formacyjnym dołączyło do naszej 
ekipy małżeństwo nieco starsze od 
nas, prosiło Ruch o możliwość forma-
cji w END i nasza ekipa z radością ich 
przyjęła.  

W ciągu minionego roku praco-
waliśmy dodatkowo z 15 małżeń-
stwami w trzech ekipach w pilotażu i 
wszędzie tam był obecny kapłan. Jego 
obecność jest znakiem i pamiątką 
bliskości Boga, który interesuje się 
naszym życiem. Kapłani odzwiercie-
dlają Chrystusa - Głowę; misterium 
przymierza małżeńskiego jest zna-
kiem misterium przymierza Chrystusa 
- Oblubieńca z Kościołem. Kościół 
jest zdrowy, kiedy pozwala wy-
brzmieć wezwaniom Ducha i każde-
mu pozwala na nie odpowiedzieć. Te 

wezwania rodzą wzajemność: świeccy 
wzywają kapłanów, ale to posługa 
kapłańska wzywa ochrzczonych do 
ich kapłańskiej i królewskiej godno-
ści”  

Wakacje  - przerwa w spotka-
niach formacyjnych, czas na spotkania 
przy ognisku, czas rekolekcji. Życzy-
my kapłanom i nam świeckim, byśmy 
złapali trochę wytchnienia w cieniu 
Pana Jezusa, ciszy i promieni sło-
necznych. A gdyby w nowym roku 
formacyjny pojawiło się w jakimś 
sercu małżeńskim  pragnienie dołą-
czenia do ekip, które uczą żyć ducho-
wością małżeńską to dajcie temu 
pragnienie szansę realizacji.  

 Bernadeta i Piotr  

P.S. Znajdziecie nas na stro-
nie internetowej 

www.end.org.pl 

albo pod nr 501 789 996 – do 
pary odpowiedzialnej za sek-
tor śląski END     

 

 

 

 

 

 

 

Equipes Notre - Dame  - 
ruch duchowości małżeńskiej 

„Wypoczywa się prawdzi-

wie i do dna przez kontakt  

z przyrodą, której nie moż-

na podpatrzeć na żywo i w 

całej pełni poprzez werandy 

wczasowych domów czy  

nawet hoteli i schronisk  

turystycznych” 

Jan Paweł II 
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Na Śląsku rozstrzygnięto 
festiwal „Śladami Niepodle-
głości”. Około 60 młodych 
artystów wzięło udział w so-
botnim II Ogólnopolskim Fe-
stiwalu Piosenki Harcerskiej i 
Niepodległościowej „Śladami 
Niepodległości” w Rybniku. 
W tym roku szczególnie 
wspominano setne rocznice 
powstań śląskich.  

Impreza odbywała się w amfite-
atrze „Farskiego Ogrodu” w dzielnicy 
Boguszowice Stare. „Śladami Niepod-
ległości” organizują harcerki i harce-
rze z Boguszowickiego Stowarzysze-
nia Społeczno-Kulturalnego „Ślady”. 
Współorganizatorami festiwalu były 
katowicki oddział IPN i działające 
przy kopalni Wujek Śląskie Centrum 
Wolności i Solidarności, jak i Parafia 
NSPJ i Rada Dzielnicy Boguszowice 
Stare. 

W festiwalu wzięło udział 17 

„podmiotów wykonawczych”, w 
sumie około 60 osób. W kategorii 
solistów w wieku 10-12 lat pierwsze 
miejsce zdobyła Karolina Ćwiertnia, 
w kategorii 13-15 lat jurorzy przyznali 
dwa równorzędne drugie miejsca 
Ewie Borowiec i Karolinie Olszowiec. 
W kategorii solistów w wieku powy-
żej 16 lat triumfowała Patrycja Piwo-
war, a w kategorii drużyny - Chwila 
Refleksji. 

Jak zaznaczyli organizatorzy, 
wydarzenie było okazją do świętowa-
nia setnych rocznic wybuchów po-
wstań śląskich i wpisuje się 
w uroczyste obchody, zaplanowane w 
woj. śląskim na lata 2019, 2020 
i 2021. „Festiwal ma na celu również 
godne upamiętnienie kolejnej roczni-
cy odzyskania przez Polskę niepodle-
głości oraz jest sposobem na wyraże-
nie miłości do Ojczyzny przez mło-
dych ludzi z całej Polski” - podkreśla-
ją. 

Dodatkową atrakcją festiwalu 
była „Strefa Historii – 100 lecie Po-

wstań Śląskich”, której gospodarzami 
była: grupa rekonstrukcyjna, pracow-
nicy Śląskiego Centrum Wolności 
i Solidarności oraz edukatorzy Przy-
stanku Historia – Centrum Edukacyj-
nego IPN w Katowicach im. Henryka 
Sławika, którzy przygotowali dla 
dzieci i młodzieży tematyczne stoiska, 
prezentacje i wystawy historyczne 
bezpośrednio nawiązujące do powstań 
śląskich. Na finał festiwalu dla harce-
rzy, mieszkańców Boguszowic  jak 
i gości z innych dzielnic Rybnika 
zagrały gwiazdy Festiwalu zespoły  
„Dom o Zielonych Progach” oraz 
„Lubelska Federacja Bardów”. 

(PAP) autor: Krzysztof 
Konopka    

Wyniki  II Ogólnopolskiego 
Festiwalu Piosenki Harcerskiej i 
Niepodległościowej „Śladami Nie-
podległości”  7-9 Czerwiec 2019 r.: 

W kategorii soliści 10-12 lat wygrali: 

I miejsce:   Karolina Ćwiertnia 
II miejsce:   Martyna Olszowiec 
III miejsce:  Hanna Francuz 

W kategorii soliści 13-15 lat wygrali: 

II miejsce ex aequo: Ewa Borowiec, 
Karolina Olszowiec 
III miejsce: Milena Pawlaczek 

W kategorii soliści 16+ wygrali: 

I miejsce: Patrycja Piwowar 

W kategorii zespoły przyznano wy-
różnienie dla duetu Zakurzone Gitary 

W kategorii drużyny wygrali: 

I miejsce:   Chwila Refleksji 
II miejsce ex aequo:  Harcerski zespół 
„Fryteczki” oraz 13 RDH im. Harce-
rzy Buchalików „Bratnie Dłonie” 

 

20 maja w chłodny pora-
nek o godz. 6.oo wyruszyli-
śmy na dwudniową piel-
grzymkę po ziemi święto-
krzyskiej. Tym razem piel-
grzymowaliśmy z wiadomej 
przyczyny bez kapłana. Piel-
grzymkę rozpoczęliśmy mo-

dlitwą i śpiewem ku czci Mat-
ki Bożej. 

Pierwszym miejscem, które od-
wiedziliśmy było sanktuarium Mat-
ki Bożej Miłosierdzia w Piekoszo-
wie. Piekoszów leżący nieopodal 
zachodnich krańców Kielc od ponad 
300 lat jest miejscem szczególnej czci 
Miłosiernej Matki Piekoszowskiej. 

 Administrator archidiecezji 
gnieźnieńskiej, w skład której wcho-
dziła wówczas parafia w Piekoszowie 
wydał w 1706 r. dekret uznający ob-
raz za cudowny. Podczas jubileuszu 
200 – lecia ludzie modlą się tu przede 
wszystkim „o spokój sumienia, o 
spokój rodzin i pożądany pokój dla 
całego Kościoła świętego oraz chrze-
ścijaństwa”. Wota znajdują się przy 

Polska Agencja Prasowa – „Śladami Niepodległości” 

 
Koncert zespołu „Dom o Zielonych Progach” 

Grupa „Pielgrzym” na pielgrzymim szlaku 
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ołtarzu  głównym, w którym umiesz-
czony jest cudowny obraz. Najświęt-
sza Maria Panna o kruczoczarnych 
włosach trzyma Dzieciątko na prawej 
ręce. Mały Jezus tuli się ufnie do Swej 
Rodzicielki. Oboje patrzą w stronę 
modlących się przed cudownym wize-
runkiem, wzniecając w ich sercach 
ufność w Boże Miłosierdzie. Prymas 
Stefan Wyszyński 8 września 1968 r. 
koronował piekoszowski wizerunek. 

Z Piekoszowa udaliśmy się do 
Sanktuarium Matki Bożej Ostrob-
ramskiej w Skarżysku - Kamienna. 
Patronką położonego w sercu Polski 
Skarżysko – Kamiennej jest Matka 
Boża Ostrobramska. Sanktuarium, w 
którym znajduje się kopia wizerunku 
z Wilna, wiernie odtwarza Ostrą Bra-
mę. Z wielką uwagą słuchaliśmy 
panią przewodnik o historii i wyda-
rzeniach w tym miejscu. Inicjatywę 
budowy sanktuarium podjął się uro-
dzony w Wilnie biskup radomski 
Edward Materski w 1986 r. On tez 
ufundował obraz namalowany przez 
również pochodzącą z Wilna Izabelę 
Borowską. Jedyną różnicą w stosunku 
do Ostrej Bramy jest widniejący na 
murze napis „Matko Miłosierdzia, pod 
Twą obronę uciekamy się” w języku 
polskim, a nie łacińskim. Przed obli-
czem Ostrobramskiej Matki Miłosier-
dzia żarliwie modlono się w okresie 
zaborów, hołd oddawali Jej roman-
tyczni poeci, gorącą cześć żywił dla 
Niej Józef Piłsudski. Obraz jest 
czczony przez katolików, unitów i 
prawosławnych.  

Parafię pw. Matki Bożej Ostrob-
ramskiej erygowano w Skarżysku – 
Kamiennej  w 1986 r. Kamień wę-

gielny pod budowę świątyni poświęcił 
rok później papież Jan Paweł II pod-
czas Mszy św. w Tarnowie. Kościół 
konsekrował w 1993 r. prymas Józef 
Glemp. Wśród witraży z wizerunkami 
świętych, zdobiących młodą świątynię 
jest taki, który przedstawia ojca świę-
tego Jana Pawła II na tle dwóch naj-
ważniejszych w historii Polski sank-
tuariów – Jasnej Góry i Ostrej Bramy.  

Ostatnim miejscem pierwszego 
dnia pielgrzymki było Sanktuarium 
Matki Bożej Królowej Polski w 
Kałkowie - Godowie. Tam uczestni-
czyliśmy w nabożeństwie Majowym i 
Eucharystii. W czasie sprawowania 
Mszy św. mieliśmy okazję, aby spo-
tkać się z Naszym Panem przy jed-
nym stole, aby przyjąć do swojego 
serca Jego Ciało i Krew.  Kałków – 
Godów był miejscem na nocleg i 
spożycie posiłku. 

W drugim dniu pielgrzymowa-
nia z samego rana, po zjedzonym 
pysznym śniadaniu oraz uczestnictwie 
we Mszy św., która jest najważniej-
szym punktem każdego dnia, udali-
śmy się do Sanktuarium NMP Sale-
tyńskiej w Ostrowcu Świętokrzy-
skim. Ostrowiec Świętokrzyski to 
duże miasto w pobliżu Kałkowa i 
Godowa, leży w granicach diecezji 
sandomierskiej i może się poszczycić 
dwoma sanktuariami o randze diece-
zjalnej. Jedno z nich, to ustanowione 
w 2011 r. Sanktuarium NMP Saletyń-
skiej. Drugie sanktuarium Miłosier-
dzia Bożego od 2003 r. stanowi ko-
ściół wzniesiony w latach 80-tych. W 
jego głównym ołtarzu znajduje się 
obraz „Jezu ufam Tobie”. Szczegól-
nym obiektem czci są też sprowadzo-

ne w 1996 r. relikwie św. Faustyny 
Kowalskiej umieszczone w kaplicy jej 
poświęconej.  

Ostatnim miejscem naszej piel-
grzymki, które odwiedziliśmy było 
Opactwo pobenedyktyńskie - Sank-
tuarium Relikwii Krzyża Świętego. 
Relikwie drzewa Krzyża Świętego 
trafiły do klasztoru benedyktyńskiego 
na początku XIV w. podarowane 
przez ówczesnego księcia kujawskie-
go, późniejszego króla Władysława 
Łokietka. Świętokrzyskie sanktuarium 
w średniowieczu było najważniejszym 
w Polsce miejscem pielgrzymowania. 
Historia sanktuarium Świętego Krzy-
ża jest bardzo ciekawa, dlatego w 
1977 r. gospodarze Świętego Krzyża 
przygotowali w trzech salach klaszto-
ru wystawę obejmującą pamiątki 
związane z dziejami Łysej Góry oraz 
eksponaty ilustrujące działalność 
misyjną księży oblatów. W czasie 
zwiedzania Sanktuarium Świętego 
Krzyża pogoda się załamała, zrobiło 
się zimno, zaczął padać deszcz i 
wszyscy w pośpiechu podążaliśmy do 
autokaru. 

Na tym wyczerpał się program 
dwudniowej pielgrzymki. W czasie 
podróży odmawiano modlitwy, śpie-
wano pieśni Maryjne. Czas przeżywa-
nia tej pielgrzymki był bardzo cenny, 
a jej owoce pozwoli nam poznać w 
przyszłości sam Bóg. Wypada w tym 
miejscu podziękować wszystkim 
uczestnikom pielgrzymki za radosne 
przeżywanie tego czasu. 

Szczęść Boże! 

Stanisław Drąszczyk 

Grupa „Pielgrzym” 12  
czerwca spotkała się na Far-
skim Ogrodzie, aby święto-
wać zakończenie swojego 
kolejnego już roku formacji. 

Najważniejszym punktem była 
Eucharystia, po której rozpoczęliśmy 
nasze spotkanie na Farskim Ogrodzie, 
gdzie czekał już na nas rozpalony 
grill. Trzeba przyznać, że nasza 
wspólnota jest świetnie zorganizowa-
ną grupą, bowiem zawsze każdy sole-
nizant, na spotkanie przyniesie tyle 
rzeczy do degustacji, że nie jesteśmy 
w stanie tego wszystkiego skonsu-

mować. Wszyscy bardzo dobrze się 
bawili, nie zabrakło wspomnień zwią-
zanych z jakże już wielu miejsc piel-
grzymkowych, które było nam dane 
zwiedzić. 

W każdym miejscu naszego 
pielgrzymowania trwa nieustanna 
modlitwa przeplatana wspólnym 
śpiewem. Każdy może znaleźć coś dla 
siebie, bo człowiek potrzebuje 
wzmacniać się fizycznie i duchowo. 
Duchowo wzmacnialiśmy się poprzez 
sprawowanie w wielu miejscach Eu-
charystii, fizycznie – przez przemie-
rzanie szlaków pielgrzymkowych. 

W trakcie spotkania była okazja, 
aby zaśpiewać solenizantom „Sto lat” 
oraz modlitwą podziękować Panu 
Bogu za wszystko. 

My – tworzący grupę „Piel-
grzym” chcemy bardzo serdecznie 
zaprosić wszystkich, aby od nowego 
roku formacji, czyli już od września 
zaczęli uczęszczać na nasze spotkania. 

Stanisław Drąszczyk 
 
 
 
 
 

Spotkanie Grupy „Pielgrzym” na Farskim Ogrodzie 
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Kontynuujemy opowieść o proboszczach 
boguszowickich od zarania dziejów. Ojciec 
Grzegorz Operskalski został następnym ka-
płanem osadzonym na probostwie w Bogu-
szowicach przez opata rudzkiego. Ponieważ 
jego duszpasterzowanie trwało tylko trzy lata, 
zachowały się o jego działalności nikłe infor-
macje. Wiemy tylko, że chociaż w 1725 klasz-
tor rudzki sprzedał swój majątek w Boguszo-
wicach z powodu zbytniej odległości od Rud i 
przez to, iż nie przynosił spodziewanych do-
chodów, to jednak zachował patronat nad ko-
ściołem i nad szkołą parafialną. Obszar parafii 
został nadal ten sam, parafian nadal  obowią-
zywała dziesięcina i nadal musieli odrabiać 
pańszczyznę według dawniej ustalonych limi-
tów. W parafii nie było wtedy innowierców. 

Szkoły nadal nie odbudowano po pożarze, a nauczy-
ciel grywał na organach i pilnował kilku chłopców, by do-
brze spełniali rolę ministrantów. Odmawiał też przed Mszą 
św. wspólnie z wiernymi różaniec. Potem ksiądz katechizo-
wał wiernych – głównie dzieci, a po katechizacji odprawiał 
Mszę św., w czasie której po Credo wygłaszał kazanie. 

A jak wyglądało życie przeciętnej rodziny w owych 
czasach? Wszyscy poza właścicielami dóbr mieszkali po-
dobnie, wszyscy żyli z pracy na polu i z hodowli zwierząt 
domowych. Różnica polegała na tym, ile uprawiali pola. 
Najbogatszą warstwą chłopską dzierżącą jeden łan pola, 
czyli 100 mórg, byli siodłacy, w Boguszowicach nazywani 
siodlarzami. Najbogatszy chłop, czyli sołtys, posiadał tych 
łanów więcej, nawet cztery. Do ich uprawy miał pachołków. 
Następną grupą byli zagrodnicy uprawiający mniej pola – 
najwyżej 40 mórg. Ci oprócz uprawy roli i niewielką ho-
dowlą, zajmowali się jakimś rzemiosłem np. kowalstwem, 
ciesielstwem itp. Trzecią kategorię ludzi na ówczesnej wsi 
stanowili chałupnicy posiadający najwyżej 4 morgi pola. Ta 
ilość pola nie wystarczała na utrzymanie rodziny i chałupni-
cy zatrudniali się do pracy na folwarkach i przy młocce u 
większych gospodarzy. Kobiety przędły wełnę, robiły tkani-
ny z lnu i zgrzebne z konopi. Z konopi robiono też powrozy, 
bez których trudno było się obejść w gospodarstwie.   

Bywali też wycużnicy i komornicy żyjący kątem u in-
nych. Wycużnicy to zazwyczaj starzy rodzice, którzy ze 
względu na wiek lub chorobę przekazali już gospodarstwo 
swojemu następcy lub kalekie czy samotne rodzeństwo. 
Zazwyczaj póki mogli, pomagali przy lżejszych pracach, 
robili brzozowe miotły, kobiety robiły na drutach hanczki i 
skarpety bez stóp, naprawiały ubrania, naszywały łaty,  
by przedłużyć żywot jakli, kiecki czy nawet zopaski, a dzie-
ciom koszule i spodnie. Komornicy to ludzie żyjący „na 
kumorze” u obcych za pomoc w gospodarstwie. Ten podział 
ludzi mieszkających na wsi utrzymał się do początków XX 
wieku.  

Bogactwo ludzi żyjących na wsi określano też ilością  
wołów. Najbogatszy był ten, który miał swoje woły, a jego 

pole obrabiali parobkowie. Następny w kolejności miał 
swoje woły, ale sam obrabiał nimi swoje pole. Biedniejszy 
obrabiał swoje pole cudzymi wołami, a najbiedniejszy pra-
cował na cudzym polu cudzymi wołami. Nie wiadomo jak 
długo używano w poszczególnych wsiach wołów do pracy 
na roli, bo coraz częściej zastępowały je konie, ale woły 
widziano na polach jeszcze w początkach XX wieku. Były 
tańsze w utrzymaniu od koni, ale te ostatnie używano też do 
przewozów. 

A teraz przyjrzyjmy się, jak mieszkali nasi praprzod-
kowie w tamtych czasach. Niejednego zdziwi fakt, że wszy-
scy, nawet mieszkający w Rybniku mieszkali jeszcze w 
kurnych chatach jednoizbowych z komorą, czasem z sienią, 
a to znaczyło, że z ich drewnianych domów dym z paleni-
ska, na którym przygotowywali jedzenie, uchodził ze szczy-
tu domu, bo brak było jeszcze kominów. Domy na wsiach 
różniły się od tych w mieście tylko tym, że były kryte snop-
kami ze słomy, zaś w mieście gontami. Zanim dym dotarł 
do otworu pod dachem, zdążył okopcić ściany i wszystko, 
co w tym jednoizbowym mieszkaniu się znajdowało. Ten 
dym powodował, że nie malowano jeszcze ścian, nie wie-
szano obrazów, a na łóżkach brakowało jeszcze poduszek i 
pierzyn. Zatem w jakiej pościeli spali mieszkańcy takich 
chat? Spali na skórach zwierząt futerkowych i ich futrami 
się nakrywali. Mogły to być skóry wilków,  na które polo-
wano i w tych polowaniach udział chłopa z każdego domu 
był obowiązkowy, ale mogły to być skóry kóz i owiec, które 
chłopi hodowali. Do chaty bywał dobudowany chlew,  
w którym stała jedna albo dwie krowy, dwa woły, zazwy-
czaj jeden koń, koza, dwie, trzy owce, świnie i ptactwo jak: 
kury, gęsi i kaczki. Na dworze w osobnym gołębniku lub 
pod dachem jakiegoś budynku gospodarczego bywało kilka 
gołębi. Zboże przechowywano na strychach nad chlewami 
albo budowano zazwyczaj przy stodole spichlerz do jego 
magazynowania. 

W rybnickim państwie stanowym, w skład którego na-
dal wchodziło pięć wiosek z parafii boguszowickiej: Ligota, 
Boguszowice, Gotartowice, Rowień i Rój gospodarzył hra-
bia Karol Gabriel Wengierski. Nie chciał, by ludzie nadal 
korzystali z drewna z jego lasów, ale ci poskarżyli się u 
cesarza, że zawsze mieli prawo do korzystania z dobro-
dziejstw  lasów dziedziców  i sprawę wygrali. 

Jeśli chodzi o szlachtę – właścicieli na poszczególnych 
wioskach z parafii, pozostali ci sami, co za poprzedniego 
proboszcza - administratora. 

Helena Białecka 
 
„Chodzi o to, by odpoczynek 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.” 

Jan Paweł II 

O. Grzegorz Operskalski (1724- 1727) 
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Podziękowanie 
*** 

Za piękne  chóru śpiewanie, 

Za piękne kwiaty i życzeń składanie, 

Za uśmiech i miłe słowa 

Chcemy wszystkim życzliwym z serca podziękować.  

Oby Wasze życzenia się spełniły 

I nasze serca radością obdarzyły.  

Niechaj Maryja w opiece Was ma 

Małżonkowie: Henryk i Maria Ignackowie  

 

 

Zmęczona noc 
*** 

Cichymi krokami wieczoru 

skrada się nieśmiało  

zmęczona noc – drży z zimna, 

zmuszona przyjść na spotkanie snu, 

chcąc umilić nam senne marzenia. 

Ogrzej ją swoim snem 

niech odpocznie. 

Czeka byś do niej wrócił wolny, 

bez przymusu – czy spocznie? 

by spotkać budzący się dzień. 

 Stefania Gierłowska 

3 sierpnia przypadają kolejne urodziny  
ks. proboszcza Krzysztofa Błotko. 
 

Z tej okazji składamy serdeczne życzenia  

Bożego błogosławieństwa i opieki,  

zdrowia oraz wielu powodów do radości. 

Niech Najświętsze Serce Jezusa zlewa na Niego 

nieustannie zdroje wszelkich Łask,  

potrzebnych w dalszej posłudze kapłańskiej. 

 
Ks. proboszcz Krzysztof Błotko urodził się 3 

sierpnia 1958 r. w Kosztowach. Święcenia kapłańskie 
przyjął w dniu 27.03.1986 r. Jest magistrem teologii.  
Od 27 lipca 2003 r. jest proboszczem naszej parafii. 

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

 

Zapraszamy do modlitwy w Jego intencji. 
 

 

 

 

 
 
 

  

Urodziny ks. Proboszcza 

ZA P R O S ZE N I E   D O   A P PA S S I O N ATO  

Znajdź czas aby śpiewać- muzyka daje nam ukojenie, 
ułatwia wzlot myśli i daje poczucie wiecznej młodości…. 

Zespół wokalny Appassionato zaprasza każdego z Was do udziału w swoich zajęciach wokalnych. Trzeba 
wiedzieć, że śpiewanie w zespole to nie tylko próby, nudne ćwiczenia itp… To przede wszystkim nowe znajo-
mości, zdobywanie nowych umiejętności śpiewaczych, a bardzo ważnym elementem jest ubogacanie śpiewem 
drugiego człowieka w trakcie koncertów kolędowych, Triduum Paschalnego, czy  w czasie koncertów muzyki 
rozrywkowej, ponieważ tego typu utwory mamy również w swoim repertuarze. Nie myśl, że nie masz talentu, 
że trzeba znać nuty, po prostu spróbuj, a z czasem śpiewanie w zespole wokalnym Appassionato może  
przynieść Ci wiele satysfakcji. 

Nasze próby od września 2019 r.  będą  odbywały się we wtorki o godz. 18.30 w Domu Kultury 
Boguszowice. Dyrygentem naszego zespołu jest pani Mirela Szutka, nr. kontaktowy 604 526 671 

  

* Z  A  P  R A  S  Z  A  M  Y * 
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Już po raz 18 Rada Dzielnicy Gotartowice 

zaprosiła na Festyn Rodzinny, który odbył się 
2 czerwca. Tradycyjnie rozpoczął się Mszą św. 
odprawioną przez ks. Proboszcza Krzysztofa 
Błotko. 

Było wiele atrakcji zwłaszcza dla najmłodszych, w 
których ilość dzieci i ich aktywny udział w zabawach prze-
rosły najśmielsze oczekiwania organizatorów. Zjeżdżalnie, 
dmuchańce, zabawy i malowanie twarzy cieszyły się naj-
większą popularnością. Odbyły się również konkursy spor-
towe, rozgrywki dla dzieci w piłce nożnej, zawody w skata 
sportowego dla dorosłych. Na scenie można było oglądać 
występy artystyczne dzieci z Przedszkola nr 22, uczniów 
Szkoły Podstawowej nr 20, Koła Gospodyń z Gotartowic, 
zaś konkursy gwarowe oraz „Wiedzy o Rybniku” były 
dobrą nauką przez zabawę. Dużą atrakcją okazał się pokaz 
akcji ratowniczej przeprowadzonej przez Strażaków OSP 
Gotartowice z udziałem nowego wozu gaśniczo - ratowni-
czego.  Festyn rodzinny, od lat, w dobry sposób integruje 
społeczność Gotartowic.          

Przewodnicząca RD Mirela Szutka 
 

Wydarzenie miało miej-
sce 18 maja 2019 r. na Jasnej 
Górze. Miałam po raz trzeci to 
szczęście uczestniczyć w tym 
pięknym dziele.  

Spotkanie przepełnione było 
modlitwą, śpiewem, oraz jak zwykle 
pięknymi konferencjami, każdy 
pewnie miał dla siebie swoją ulu-
bioną formę. Kto chce się modlić, to 
się modli, kto chce wychwalać Pana 
Boga śpiewem, to śpiewa, a dla 
kogoś, kto lubi mocne słowo, uru-
chamiające do myślenia, mógł po-
słuchać bardzo mądrych konferencji. 
Zawsze głównym prowadzącym i 
gospodarzem każdego spotkania jest 
Pan Jezus i to On wybiera sobie 
ludzi, którzy głoszą dla nas słowo. 
Poruszane tematy dotyczyły jedno-
ści, wspólnej pomocy, akceptacji 
siebie nawzajem. Mogliśmy poznać 
nowy projekt, Specjalny Program 
dla Młodych i posługujących Mło-
dym, „ Charis”. Świat bardzo dyna-
micznie się zmienia, niekoniecznie 
wszędzie jest tylko zło, są również 
piękne formy korzystania z niego. 
Młody człowiek jest bardziej podat-
ny na modę, chęć przypodobania 
się, czy ogólnej akceptacji otocze-
nia.  

Jedną z uczestniczek była Pani 
Michelle Moran, opowiedziała swo-
je świadectwo, nie wychowywała się 
w rodzinie pobożnej. Pierwszy kon-
takt z Panem Jezusem miała przez 
spotkanie z młodzieżą. Akurat było 
to jakieś spotkanie Ewangelizacyjne 
i została zapytana o to, co chce od 
Pana Jezusa, odpowiedziała, że chce 
wszystko. Sama przyznała, że była 
zaskoczona swoją niesamowitą 
otwartością i odwagą.  My często 
tak mamy, prosimy o takie drobiazgi 
w porównaniu z tym, co Pan Bóg 
chce nam dać. Nie jesteśmy szablo-
nowi, równi, odbici od jakieś fo-
remki, nie musimy ulegać schema-
tom, bo zawsze tak było. Zawsze tak 
się robiło, teraz mamy zupełnie 
nowy czas, i ten czas jest najpięk-
niejszy, bo się dzieje teraz. Patrzy-
my czasami dziwnie jeden na dru-
giego, w myślach osądzamy, potę-
piamy, tak naprawdę, szkoda nas i 
naszych emocji. 

Głównym tematem wiodącym 
na całym spotkaniu była jedność, 
miłość w relacjach, akceptacja. Mo-
że być nam naprawdę ciężko przyjąć 
czyjeś zachowanie, które nam się 
nie podoba. Jesteśmy czego innego 
nauczeni, zupełnie inne mamy przy-
zwyczajenia, ale Kościół jest żywy, 

kocha, tęskni, oddycha. To my lu-
dzie tworzymy Kościół, każdy 
ochrzczony, przyjmujący Komunię 
św. jest chrześcijaninem katolikiem, 
każdy ma swoją wrażliwość, emo-
cje, psychikę. Bez względu na to, 
czy jest osobą młodą, czy starszą, 
wykształconą, czy nie, nie ma to 
żadnego znaczenia, w Kościele ma 
się poczuć jak w domu. 

Zauważyłam też pewne zjawi-
sko ogromnej otwartości na osoby 
obce. Ludzie podchodzili do niezna-
jomych i nad nimi się modlili. Nie 
tylko moja rodzina, moja parafia, 
moja miedza, itd., ale wychodzenie 
do kogoś kogo się nie zna. Bardzo 
nam tego brakuje, sama muszę się 
jeszcze bardzo wiele nauczyć, może 
mam już trochę lepiej, ale mimo 
wszystko, wiem, że stać mnie na 
dużo więcej. Jakby tak każdy z nas 
przynajmniej uśmiechnął się do 
drugiego człowieka, nie trzeba zaraz 
się komuś poświęcać, ale wystarczy 
uśmiech i pozdrowienie. Niedaleko 
nas stał chłopak tak nieśmiało blisko 
nas, zaprosiłyśmy go do nas, razem 
stworzyliśmy łańcuch połączonych 
rąk, jaki tam był klimat, naprawdę 
Boży Duch był z nami, na pewno.  

 
Na festynie było wiele atrakcji dla najmłodszych 

Gotartowicki Festyn Rodzinny 

VIII Kongres Katolickiej Odnowy  
Charyzmatycznej i Środowisk Ewangelizacyjnych 
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Był jeszcze taki moment zaraz 
na początku, Ksiądz postanowił nas 
trochę rozruszać w formie zabawy. 
Było to bardzo miłe, rozweselające, 
bardzo dobrze się każdy bawił. Cza-
sami też tak jest, że brakuje nam 
takiego luzu, trochę dystansu, jakieś 
swobody. Pobożność jest piękna, 
potrzebna, ale to nie jest wszystko. 
Pan Bóg stworzył pięknego czło-
wieka, z piękną duszą, pięknym 
ciałem, emocjami, intelektem. Mo-
dlimy się o zdrowie, ale czy o nie 
dbamy? Wykonujemy kontrolne 
badania, zdrowo się odżywiamy, 
słuchamy muzyki, czy w innej for-
mie dbamy o nasze emocje? Nie ma 
znaczenia ile mamy lat, nie o wiek 
biologiczny chodzi, każdy będąc 
świadomym bycia dzieckiem Boga 
jest jego wybranym, kochanym. Ja 
na przykład mam taką świadomość, 
jestem kochana, jestem ważna i 
pielęgnowana.  

Wszystko działo się pod okiem 
Maryi, każdy ma swoją ulubioną, 
ale w Częstochowie jest Mama na-
szego Narodu. Jak znamy historię to 

wiemy, gdzie królowie, władcy 
szukali pomocy. Pewnie niejeden z 
nas ma doświadczenie cudu dokona-
nego przez Maryję, ja pamiętam nie 
prosiłam, tylko powiedziałam jak 
wygląda moje życie i chciałam je 
zmienić.  

Może jeszcze dużo pracy prze-
de mną, ale mam mocne oparcie, 
jadę na Jasną Górę do Mamy, bo 
gdzie jak nie do Niej można iść. 
Pewnie, że świat kusi i wabi, pokusy 
są i one nie znikną, ale ja już wybra-
łam, nie idę za byle czym, nie biorę 
czegoś, co mnie nie rozwinie, a 
może mi tylko skomplikować życie. 
Nawet nie tyle o pokusy chodzi, ale 
każdy z nas jest tak naprawdę sła-
bym człowiekiem, jest w nas i ten 
heros, ale jest również biedny paty-
czak. 

Na koniec homilię wygłosił dla 
nas bp Andrzej Siemieniewski, od-
niósł się do wydarzeń przykrych dla 
Kościoła w bardzo pięknej formie. 
Modlimy się o uzdrowienie Kościo-
ła, żeby takich sytuacji więcej nie 
było, ale biskup powiedział coś 

zupełnie innego, każdy z nas może 
uzdrowić Kościół, Pan Bóg to zrobi. 
Jednak to nie jest tak, że tylko Pan 
Bóg może to zrobić, chcemy, żeby 
Kościół był zdrowy, również może-
my Kościół uzdrawiać. Robimy tak 
często, modlimy się i czekamy aż 
się wydarzy, a nic samo się nie zro-
bi, modlitwa jest bardzo ważna, ale 
bez naszego działania, konkretnych 
czynności, raczej nie mówmy, że się 
nie dało czegoś zrobić. Siła, moc 
jest bardzo ważna, ale potrzebna jest 
również wiedza, a jak nam czegoś 
brakuje, możemy nie wiedzieć 
wszystkiego, to miejmy wokół sie-
bie ludzi, którzy może akurat mają 
potrzebną wiedzę. 

Były piękne konferencje, 
świadectwa, że łzy płynęły po po-
liczkach, człowiek, który był nar-
komanem, dzisiaj głosi fantastyczne 
słowo, trzeba tam po prostu być. 
Takie spotkania uświadamiają jak 
wielki skarb mamy, pielęgnujmy i 
dbajmy, aby pozostał na zawsze.   

  Jola 

  

Niniejszy artykuł jest 
kontynuacją cyklu zapocząt-
kowanego w numerze 203  
„Serca Ewangelii” z maja 
2013 r. W wakacyjnej wę-
drówce po śląskich sanktua-
riach, chcemy się udać do 
miejscowości Kamień Śląski 
nie bez kozery nazywanej 
szmaragdem Opolszczyzny.  

Umiejscowiona wśród bujnych 
lasów z bogatą fauną i florą, leży w 
samym sercu Śląska Opolskiego na 
północny-zachód od Strzelec Opol-
skich. Przekazy źródłowe wskazują 
na początki Kamienia, prawdopo-
dobnie jako jednego z grodzisk, 
położonego przy starym wielkim 
szlaku handlowym łączącym Kra-
ków z Wrocławiem poprzez Bytom, 
Toszek, Strzelce Opolskie, Kamień i 
Opole. Głównie jednak Kamień 
Śląski zasłynął jako stara siedziba 
rycerskiego rodu Odrowążów w XI 
– XIII w. Wg Jana Długosza Odro-
wążowie prawdopodobnie przybyli z 

Moraw do Małopolski w XI w. z 
Kazimierzem Odnowicielem, jako 
rycerze i za zasługi król obdarował 
ich rozległym terytorium. Pierw-
szym znanym członkiem tego rodu 
był Prandota Stary z Prandocina, 
ojciec Saula z Końskich, którego 
synem był Eustachy ojciec św. Jacka 
oraz Iwo Odrowąż biskup krakow-
ski, a następnie krótko arcybiskup 
gnieźnieński. W późniejszej histo-
rii,  znaną postacią jest biskup Jan 
Prandota. Z Odrowążów wywodzą 
się bł. Czesław – dominikanin wro-
cławski i bł. Bronisława – norber-
tanka krakowska. Jednak najzna-
mienitszym przedstawicielem rodu 
był święty Jacek Odrowąż z Kamie-
nia, zaliczany do największych po-
staci XIII wieku i uważany za jed-
nego z najwybitniejszych mężów 
ówczesnej Europy. 

DZIECIŃSTWO I MŁODOŚĆ 
ŚW. JACKA 

 Św. Jacek urodził się około 
roku 1183 w Kamieniu Śląskim, w 
komnacie znajdującej się na wyso-

kim piętrze baszty obronnej, w któ-
rej obecnie mieści się kaplica zam-
kowa. Źródła pisane donoszą o Eu-
stachym Odrowążu, ojcu Jacka,  
który  w  roku 1196r. obdarował 
dobrami klasztor żeński w Rybniku. 
Jacek miał starszego brata Jakuba 
(Jakóba), który odziedziczył dobra 
kamieńskie. Jako młody chłopak, 
zostaje oddany przez rodziców na 
dwór swego stryja Iwona Odrowąża, 
który wtedy był kanonikiem, a póź-
niej biskupem krakowskim, i przyję-
ty do szkoły katedralnej na Wawelu. 
Pod okiem mistrza szkoły krakow-
skiej Wincentego Kadłubka ukoń-
czył tam trivium i quadrivium, niż-
szy i wyższy oddział szkoły kate-
dralnej.  Po ukończeniu szkoły kate-
dralnej  Iwon posyła Jacka do Pragi 
a później do Paryża, gdzie teologię i 
filozofię studiuje „kwiat młodzieży” 
ówczesnego świata. W tym czasie 
św. Jacek zaczął odkrywać w sobie 
powołanie do stanu duchownego. 
Około 1207 roku wraz ze swoim 
stryjem Iwonem odbywają studia 
prawnicze w Bolonii. Po powrocie 

Śląskie Sanktuaria – Sanktuarium Św. Jacka  
                                     w Kamieniu Śląskim 



serce ewangelii 18 

 

do kraju, ówczesny biskup krakow-
ski Wincenty  Kadłubek, wyświęcił 
Jacka na kapłana, aby niedługo po-
tem podnieść go do godności kano-
nika kapituły krakowskiej. 

POWOŁANIE ZAKONNE  
ŚW. JACKA 

Wydarzeniem, które wpłynęło 
na całe jego życie, było spotkanie ze 
świętym Dominikiem Guzmanem, 
założycielem zakonu kaznodziej-
skiego. Pod wrażeniem jego święto-
ści i cudownych działań, postanowił 
razem ze swoim kuzynem bł. Cze-
sławem wstąpić do zakonu domini-
kanów. Bezpośrednią przyczyną 
decyzji wstąpienia do dominikanów 
przez Jacka i Czesława miały być 
niezwykłe wydarzenia, których obaj 
mężowie byli świadkami. W klasz-
torze św. Sabiny w Rzymie ujrzeli 
pewnego dnia św. Dominika w cza-
sie Mszy św., uniesionego w eksta-
zie w górę. Tego właśnie dnia św. 
Dominik wskrzesił Napoleona, sio-
strzeńca kardynała Stefana, który 
spadł z konia i zabił się na miejscu, 
co głośnym echem odbiło się w 
Rzymie. Święty Jacek osobiście 
przyjął w 1220 r. z rąk św. Domini-
ka habit zakonny w bazylice św. 
Sabiny na Awentynie. Fresk upa-
miętniający to wydarzenie znajduje 
się w Jackowej kaplicy w tej bazyli-
ce. Św. Jacek jest jedynym świętym 
Kościoła, któremu założyciel domi-
nikanów osobiście przywdział habit 
zakonny. Po krótkim przygotowaniu 
mała grupa dominikanów pod prze-
wodnictwem św. Jacka rusza na 
Północ. A na drogę od papieża Ho-
noriusza III otrzymał nasz święty 
wraz z bullą rekomendacyjną nastę-
pujące słowa …Synu mój, idź, opo-

wiadaj wszędzie zapomnianego lub 

nieznanego jeszcze Chrystusa, nieś 

miłość do Niego i naszej Matki, bądź 

światłem Północy”.  

Św. Jacek świadom swego 
apostolskiego posłannictwa wypełnił 
je. Po opuszczeniu Rzymu, w drodze 
do Polski prowadził misje w Karyn-
tii, Styrii, Czechach i na Morawach, 
co zaowocowało założeniem klasz-
torów dominikańskich we Friesach 
(Karyntia) i w Pradze. Po dotarciu 
do Krakowa wraz z towarzyszami, 
którzy także w tym samym czasie 
przyjęli habit z rąk św. Dominika, 
zamieszkał na Wawelu, na dworze 
biskupim, by po kilku miesiącach 

przenieść się w okolice kościółka 
Świętej Trójcy, gdzie wkrótce roz-
poczęto budowę nowego kościoła i 
klasztoru dominikańskiego. Ich 
konsekracja nastąpiła zimą 1222 r. 
Św. Jacek został pierwszym przeo-
rem klasztoru, a następnie pierw-
szym prowincjałem organizującej 
się prowincji. Przywiózł on od św. 
Dominika przesłanie, aby pracę 
ewangelizacyjną łączyć z modlitwą 
różańcową i zawierzeniem Matce 
Najświętszej. Dawało mu to nie-
zwykłą moc apostolską.  

Mając polecenie kapituły wraz 
ze swoim kuzynem bł. Czesławem 
założył w 1226 r. klasztor Domini-
kanów przy kościele św. Wojciecha, 
który otrzymał od biskupa Wrocła-
wia Wawrzyńca.  

BŁOGOSŁAWIONY 
CZESŁAW 

W tym miejscu warto skupić 
się na postaci bł. Czesława, który 
został  pierwszym przeorem wro-
cławskiego klasztoru. Odegrał on 
również istotną rolę w czasie mon-
golskiego najazdu, duchowo wspie-
rając w 1241 obronę zamku wro-
cławskiego. 

Tradycja przekazała opowieść 
o cudzie, który zdarzył się za sprawą 
bł. Czesława. Po jego gorliwej mo-
dlitwie na niebie pojawiła się ogni-
sta kula, lub według innych przeka-
zów słup ognia lub zorza, która 
przestraszyła wojska nieprzyjaciela. 
To wydarzenie z 1241 opisał Jan 
Długosz w „Rocznikach Królestwa 
Polskiego”. Gdy mieszczanie w 
popłochu opuścili miasto, Henryk 
Pobożny zebrał żywność do zamku i 
nakazał, ze względów strategicz-
nych, spalenie miasta: „Tatarzy zaś, 

zastawszy miasto spalone i ogołoco-

ne zarówno z ludzi, jak z jakiego-

kolwiek majątku, oblegają zamek 

wrocławski. Lecz gdy przez kilka dni 

przeciągali oblężenie, nie usiłując 

zdobyć [zamku], brat Czesław z 

zakonu kaznodziejskiego, z pocho-

dzenia Polak, pierwszy przeor klasz-

toru św. Wojciecha we Wrocławiu 

/.../, modlitwą ze łzami wzniesioną 

do Boga odparł oblężenie. Kiedy 

bowiem trwał w modlitwie, ognisty 

słup zstąpił z nieba nad jego głowę i 

oświetlił niewypowiedzianie oślepia-

jącym blaskiem całą okolice i teren 

miasta Wrocławia. Pod wpływem 

tego niezwykłego zjawiska serca 

Tatarów ogarnął strach i osłupienie 

do tego stopnia, że zaniechawszy 

oblężenia uciekli raczej niż odeszli.” 
Po śmierci w 1242 pochowany zo-
stał w kościele dominikanów pw. św 
Wojciecha, a sąsiadującą z tym 
kościołem ulicę nazwano ulicą 
bł. Czesława. Akceptacji kultu do-
konał w 1713 papież Klemens XI,  
a w 1735 Klemens XII zezwolił na 
jego kult w całej Polsce. Zbudowana 
w latach 1715–1730 kaplica z jego 
grobem (jednym z fundatorów ka-
plicy był Jakub Sobieski) jako jedy-
na nie została zniszczona w kom-
pleksie kościoła św. Wojciecha w 
czasie oblężenia Festung Breslau w 
1945 r. 

W 2006 jego szczątki wyjęto z 
grobowca w celu dokonania nauko-
wych oględzin, m.in. weryfikacji 
domniemanego pokrewieństwa ze 
św. Jackiem. Zrekonstruowano także 
jego głowę na podstawie czaszki. 
Odtworzoną głowę błogosławionego 
dominikanina można zobaczyć w 
zakrystii kościoła św. Wojciecha. 

Bł. Czesław przedstawiany jest 
w ikonografii z ognistą kulą lub 
ognistym słupem nad głową, które 
według opisanej wyżej legend poja-
wić się miały wskutek jego modlitw 
podczas tatarskiego oblężenia. 
Atrybutami bł. Czesława są krzyż 
misyjny, kielich, otwarta Ewangelia, 
laska pielgrzyma, lilia, monstrancja, 
puszka z komunikantami, różaniec, 
a jego wspomnienie przypada w 
Polsce na dzień 20 lipca. 

c.d.n. 

LR 

„Wypoczywa się zaś w całej pełni – a lepiej można powiedzieć: 

w całej głębi, kiedy ów kontakt z przyrodą staje się kontaktem z 

Bogiem obecnym w przyrodzie i obecnym w duszy ludzkiej” 

Jan Paweł II 
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Intencje 
mszalne 

Niedziela –14.07.2019 r.     XV NIEDZIELA ZWYKŁA 

7.oo 1/+Anna Woryna ,  na pamiątkę urodzin, mąż Erwin 
2/+Pelagia Konior, 30-ty dzień 

8.3o 1/+Ernest Bulanda, rodzice, teściowie, rodzeństwo 
2/+Aniela Gomółka (Got) 

10.oo 1/+Franciszek Burcek 
2/+Alojzy Hartman, w rocznicę śmierci  (Bog) 

11.3o 1/+Sabina Jurczyk, 16 rocznica śmierci 
2/+Berta Goraus, mąż Jan 
Po Mszy św. chrzest: Artur Markitoń 
Po Mszy św. błogosławieństwo rocznego dziecka: 
Maja Piecha 

13.oo 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 25 rocznicy ślubu  
Mireli i Wojciecha Szutki, z podziękowaniem za 
otrzymane łaski z prośbą o dalsze, oraz o błogosła-
wieństwo Boże dla córek Elizy i Julii. TD 

16.oo 1/+Jan Karwot z ul. Rajskiej, 23 rocznica śmierci    
20.3o 1/+Emil  Szymura, syn Roman, rodzice, dusze  

w czyśćcu cierpiące 

Poniedziałek – 15.07.2019r.                 Wspomnienie  
                                           św. Bonawentury, bpa i dK                                 

7.oo 1/+Józef Pustołka, Jan Pustołka, żona Anna, Marta 
Błanik, mąż Alojzy, dziadków z obu stron 

17.oo 1/+Małgorzata Smyczek na pamiątkę urodzin, rodzi-
ców 

Wtorek – 16.07.2019r.                 Wspomnienie NMP 
                                                              z Góry Karmel 

7.oo 1/+Emil  Malina, rodzice: Leon i Maria 
17.oo 1/+Roman Smołka, 1 rocznica śmierci 
 2/+Serafin Król,  35 rocznica śmierci 

Środa – 17.07.2019r.                                    

7.oo 1/+Zygmunt Przeliorz 
13.oo Ślub:  Wałach Paweł  -  Plichta Magdalena 
17.oo 1/+Regina Merkel, 5 rocznica śmierci 

Czwartek – 18.07.2019r. 

7.oo 1/+Rufin Pawlak (Bog) 
17.oo 1/+Gertruda Szymura, 22 rocznica śmierci 

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

Piątek – 19.07.2019r.                                           

7.oo 1/Różaniec 
2/+Edward Cnota, 30-ty dzień po śmierci 

17.oo 1/Za zmarłą Józefę, Barbarę Mularczyk w 1 rocznicę 
śmierci 

 

 

Sobota – 20.07.2019r.  

7.oo 1/+Ignacy Kuczera, Wilhelm Macionczyk, żona 
Bronisława, synowie Hubert i Dionizy, synowe Anie-
la i Bronisława, Karol Kuczera, żona Marta 

11.oo Ślub: Gierczyński  Daniel  -  Cygan Wiola 
12.oo Ślub:  Łubszczyk  Tomasz  -  Kuśka Sylwia 
13.oo Ślub:  Ciecior  Karol  -  Kopczyńska Adriana 
17.oo 1/+Maria i Józef Macionczyk, Henryk  Misala 

Po Mszy św. błogosławieństwo rocznego dziecka: 
Filip Tyc 

Niedziela – 21.07.2019 r.   XVI NIEDZIELA ZWYKŁA 

7.oo 1/+Alfred Klejnot, na pamiątkę urodzin (Got) 
8.3o 1/W intencji rocznego dziecka: Stanisław  Wiak 
10.oo 1/+Alojzy Parys, 4 rocznica śmierci 

2/+Klara i Stanisław Hartman , Maria i Jan Zmarzły, 
synowa Danuta 

11.3o 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 18 rocznicy urodzin 
Adama Tenglera, z podziękowaniem za otrzymane 
łaski z prośbą o dalsze 

14.15 1/Chrzty i  roczki:  Marcel  Kowalski, Milena Grusz-
ka, Dominik Jochimski, Maja Winiarska, Alicja 
Tlołka 

16.oo 1/+Danuta  Krzyształa 
20.3o 1/+Genowefa Konsek, 2 rocznica śmierci 

Poniedziałek – 22.07.2019r.      ŚWIĘTO ŚW. MARII 
                                                               MAGDALENY                               

7.oo 1/+ Józef  Szafraniec, ojciec Maksymilian 
17.oo 1/+Kazimiera Wójcik, 1 rocznica śmierci 

Wtorek – 23.07.2019r.    ŚWIĘTO ŚW. BRYGIDY, 
                                               ZAK., patronki Europy 

7.oo 1/+Helena Kluger, mąż Edward 
17.oo 1/+Franciszek Kolarski, 1 rocznica śmierci 

Środa –  24.07.2019r.      Wspomnienie św. Kingi, dz.                      

7.oo 1/+Helena Konsek, mąż Wiktor, córka Gertruda, zięć 
Franciszek, synowie: Erwin i Eryk 

17.oo 1/+Rajnhold Pietruszka, córka Stefania Klimosz, 
Lidia i Bonawentura Klimosz, synowie  Stanisław  
i Bronisław 

Czwartek – 25.07.2019r.      ŚWIĘTO ŚW. JAKUBA, 
                                                                 APOSTOŁA 

7.oo 1/+Alfred Musiolik 
12.oo Ślub:  Perlikowski  Mateusz  -  Kuś Daria 
13.15 Ślub:  Mańka Marek  -  Lewandowska Dominika 
17.oo 1/+Alojzy Zimończyk 
 2/+Antoni Benisz i Helena,  na pamiątkę urodzin, syn 

Leon, córka Aniela, mąż Józef, Maria i Joachim No-
wok 

Piątek – 26.07.2019r.             Wspomnienie świętych 
                                  Joachima i Anny, rodziców NMP                                          

7.oo 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 70 rocznicy urodzin 
Kazimiery Pietrzak, z podziękowaniem za otrzymane 
łaski z prośbą o dalsze, oraz o Boże błogosławień-
stwo dla dzieci i wnucząt. TD 

17.oo Msza św. wspólna: 
+Alfred i Helena Musiolik 
+Gertruda Kania, mąż Franciszek, rodzice, Joanna 
Dziwoki,  Roman i Józef Kania 
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+Anna Klejnot, mąż Edward,  rodzice z obu stron, zięć 
Franciszek 
+Ignacy Motyka, na pamiątkę urodzin, rodzice 
+Helena i Leon Dziewior 
+Waleska i Emil Dziewior 
+Wincenty Misala , żona Anna, syn Henryk, Alojzy Buchalik 
+Leokadia Podleśny 
+Justyn Zimonczyk, Bronisława i Ryszard Zimonczyk, zięć 
Walenty 
+Agnieszka Kuczera, 9 rocznica śmierci 
+Łucja i Józef Sobik, córka Halina, syn Bolesław, synowa 
Małgorzata, zięć Józef, rodzice z obu stron 
+Brunon Sobik, żona Zofia, rodzice z obu stron, dusze  
w czyśćcu cierpiące 
+Cecylia Woryna, mąż Antoni 
+Marek Culic, 11 rocznica śmierci 
+Emil Zimonczyk, 2 żony, Leon Świtoń, żona Władysława 
(Bog) 
+Piotr Dąbrowski 
+Stanisław Wójcik, Leon Mazur, żona Matylda, syn Ewald, 
synowa Anna 
+Janina i Władysław Ruś, teść Józef, żona Maria zięć  
Rudolf 
+Maria Adamczyk, 56 rocznica śmierci, mąż Jan 
+Marta Motyka, mąż Wiktor, Maria Kuczera, mąż Józef 
+Julian i Kazimiera Wójcik, od sąsiadów z ul. Karskiego 35D 
+Jadwiga Buchalik, mąż Jan, syn Roman, Anna Konsek, 
mąż Antoni, 3 synów, synowa Amalia 
+Wincenty Cichy, rodzice 
+Anna Kluger, mąż Ryszard, córka Weronika 
+Ryszard Rajzer, na pamiątkę urodzin 
+Klara Musiolik, mąż Herman, rodzice z obu stron, córka 
Irena, zięć Antoni, wnuk Henryk, zmarłych z rodziny  
Krzyżowski 
+Maria i Szczepan Konsek, rodzice i rodzeństwo z obu stron 
(Bog) 
+Anna i Emil Mura, rodzice z obu stron (Bog) 
+Ignacy i Franciszka Karwot, rodzice (Got) 
+Paweł Gatnar, żona Jadwiga, rodzice z obu stron 
+Małgorzata Rduch, mąż Roman 
+Anna Waliczek, mąż Emanuel, zięć Erwin 
+Zygmunt Torbicki, rodzice, Jan i Leokadia,  Rufin Kula,  
2 żony, rodzice z obu stron 
+Maria Szymik, mąż Stanisław, syn Jan 
+Anna Marcisz, mąż Józef, wnuk Tomasz, rodzice z obu 
stron 
+Regina Wycisło, mąż Jan, 2 córki, rodzice 
+Kazimierz Spytko, żona Katarzyna, Emil Babilas, żona 
Łucja, syn Walenty 
+Wiktor Buchalik, żona Natalia (Bog) 
+Oskar Stajer, rodzice, pokrewieństwo 
+Maria Kusz, mąż Jan, syn Tadeusz 
+Ks, Tadeusz Korgól, 1 rocznica śmierci, brat Edward  
i Ryszard, rodzice: Marianna i Mieczysław 
+Marianna i Franciszek Bus, synowie Tadeusz i Zdzisław, 
córka Marianna, zięć Władysław 
+Krzysztof Kempski, 30-ty dzień po śmierci 
+Maria Smyczek, 30-ty dzień po śmierci 
+Stefan Duda, żona Maria, Józef Tkocz, żona Hildegarda, 
syn Jerzy (Got) 
+Maria Garus, rodzice Rozalia i Konrad Dusza, brat  
Stanisław (Got) 
+Agnieszka i Emil Pierchała 

Sobota – 27.07.2019r.  

7.oo 1/+Maria Smyczek, 30-ty dzień po śmierci 
17.oo 1/+Berta Szmid, 2 mężów, rodzice 
 2/Do Opatrzności Bożej z okazji 25 rocznicy ślubu 

Arkadiusza i Aldony Witkowiak, z podziękowaniem 
za otrzymane łaski z prośbą o dalsze. TD 

Niedziela – 28.07.2019 r.  XVII NIEDZIELA ZWYKŁA 

7.oo 1/ 
8.3o 1/+Małgorzata Rduch, na pamiątkę urodzin 
10.oo 1/+Marian Pajdo, syn Marian, Honorata Pajdo, mąż 

Feliks, brat Edward, żona Leokadia, Syn Leopold, 
córka Paulina, zmarłych z rodzin: Pajdo, Groborz  
i Przybytek 
2/Do Opatrzności Bożej z okazji 70 rocznicy urodzin 
Stefanii Szarlej, oraz w intencji dzieci z rodzinami, z 
podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dal-
sze. TD 

11.3o 1/Z podziękowaniem dla rodziców: Damiana i Blan-
dyny Kuś, Adama i Bernadety Perlikowskich,  
od nowożeńców Darii i Mateusza 
Po Mszy św. błogosławieństwo rocznych dzieci:   
Agata Michalak, Paulina Brzozowska, Julia Kotyczka 

16.oo 1/+Zbigniew  Woźniak, na pamiątkę urodzin 
2/Do Opatrzności Bożej, z okazji 40 rocznicy  
urodzin Lidii Warnajtys, z podziękowaniem za 
otrzymane łaski z prośbą o dalsze. TD 

20.3o 1/+Norbert Gruszka, 30-ty dzień po śmierci 

Poniedziałek – 29.07.2019r.  Wspomnienie św. Marty                               

7.oo 1/+Paweł Turczyk, 10 rocznica śmierci 
17.oo 1/+Adam Kowalczyk, 1 rocznica śmierci 

Wtorek – 30.07.2019r. 

7.oo 1/+Klara Macionczyk, 16 rocznica śmierci, mąż 
Paweł (Bog) 
2/+Mieczysław Listwoń, 22 rocznica śmierci 

17.oo 1/+Piotr Frelich, 1 rocznica śmierci 

Środa – 31.07.2019r.   Wspomnienie św. Ignacego  
                                                           z Loyoli, prezb.                                   

7.oo 1/+Alfons Sojka, żona Maria, rodzice (Got) 
17.oo 1/+Rozalia Szweda, 2 rocznica śmierci 

Czwartek –  01.08.2019r.  Wspomnienie św. Alfonsa 
                                             Marii Liguoriego, bpa i dK 

7.oo 1/+Emil Sodzawiczny, żona Eugenia, Alfred Piontek. 
 2/ Na cześć Chrystusa Najwyższego Arcykapłana za 

wszystkich biskupów, kapłanów, kleryków, zgroma-
dzenia zakonne , oraz nowe powołania kapłańskie  
i zakonne - zamawia Kopalnia 

17.oo 1/+Piotr Romański, 1 rocznica śmierci 

Piątek – 02.08.2019r.                                           

7.oo 1/+Ryszard Nikel, żona Maria 
17.oo 1/Msza św. w intencji rodzin wielodzietnych 

Sobota – 03.08.2019r.  

7.oo 1/Msza św. za parafian 
12.oo Ślub:  Szmit Paweł  -  Andreczko Sylwia 
17.oo 1/Msza św. do Opatrzności Bożej z okazji urodzin  

Ks. Proboszcza 
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Niedziela – 04.08.2019 r. XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA 

7.oo 1/+Marta Dziwoki,  15 rocznica śmierci, mąż Józef 
8.3o 1/+Kazimierz Janiczek 
10.oo 1/+Stefan Kuczera, na pamiątkę urodzin (Got) 

2/+Helena Winkler, na pamiątkę urodzin 
11.3o 1/+Dominik Sobik, 15 rocznica śmierci, brat Józef 

(Got) 
Po Mszy św. chrzest: Antonina Toczek 

16.oo 1/+Andrzej Swaczyna, rodzice Franciszka i Franci-
szek, Sylwester Wita 
2/Do Opatrzności Bożej z okazji 65 rocznicy urodzin 
Mariana Kaczmarczyka, z podziękowaniem za 
otrzymane łaski z prośbą o dalsze, oraz o Boże bło-
gosławieństwo dla dzieci z rodzinami. TD 

20.3o 1/+Joanna Piosek, od sąsiadów 

Poniedziałek – 05.08.2019r.                                 

7.oo 1/+Alfred Piontek, zięć Marian 
12.oo Ślub:  Żelazny Adam  -  Kuśka Agata 
13.oo Ślub:  Ciąćka Leopold  -  Mania Monika 
17.oo 1/+Zdzisław Chomiuk, 1 rocznica śmierci (Got) 

Wtorek – 06.08.2019r.  ŚWIĘTO PRZEMIENIENIA 
                                                              PAŃSKIEGO 

7.oo 1/+Jerzy Zieleźny, na pamiątkę urodzin 
17.oo 1/+Maria Kluger, 1 rocznica śmierci 

Środa –  07.08.2019r.                                    

7.oo 1/+Gertruda Błaszczyk z ul. Dunikowskiego, 5 rocz-
nica śmierci 

17.oo 1/+Stanisław Chrószcz, żona Maria 

Czwartek –  08.08.2019r.                     Wspomnienie 
                                                    św. Dominika, prezb. 

7.oo 1/+Jerzy  Berger na pamiątkę urodzin 
17.oo 1/+Stefan Szewczyk 

Piątek – 09.08.2019r.             ŚWIĘTO ŚW. TERESY 
              BENEDYKTY OD KRZYŻA (EDYTY STEIN), 
                                      DZ. I MĘCZ., patronki Europy                                           

7.oo 1/+Henryk Macionczyk 
17.oo 1/+Mirosław Ankiewicz 

Sobota – 10.08.2019r. ŚWIĘTO ŚW. WAWRZYŃCA, 
                                                              DIAK. i MĘCZ.  

7.oo 1/+Wawrzyniec Dziwoki, żona Maria, synowie 
Edward i Franciszek 

12.oo Ślub:  Bochenek  Mateusz  -  Pawliczek  Kinga 
13.oo Ślub:  Stiller  Patryk  -  Palarz Sonia 
17.oo 1/+Alfred Zniszczoł, Rudolf Piecha 

Niedziela – 11.08.2019 r.   XIX NIEDZIELA ZWYKŁA 

7.oo 1/+Damian Fojcik, 3 rocznica śmierci 
8.3o 1/+Walenty Malina, żona Matylda 
10.oo 1/+Eugeniusz Król, na pamiątkę urodzin 

2/+Stanisław Smołka, 5 rocznica śmierci 
11.3o 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 50 rocznicy  ślubu  

Marii i Eugeniusza Juraszczyk, z podziękowaniem za 
otrzymane łaski, z prośbą o dalsze. TD 

13.oo 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 50 rocznicy ślubu 
Wincentego i Henryki Mura z Gotartowic, z podzię-
kowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze. TD 

16.oo 1/+Jerzy Dziwoki, na pamiątkę urodzin 
2/+Alojzy Sobik, 4 rocznica śmierci (Got) 

20.3o 1/ 

Poniedziałek – 12.08.2019r.                                 

7.oo 1/+Paweł Adamczyk, żona Łucja (Bog) 
17.oo 1/+Eleonora Gembalczyk, na pamiątkę urodzin 

Wtorek –  13.08.2019r. 

7.oo 1/+Otylia i Wilhelm  Matuszczyk 
17.oo 1/+Elżbieta Mandel, mąż Emil, Franciszka Mandel, 

córka Irena 
19.oo Nabożeństwo Fatimskie 

Środa –  14.08.2019r.                            Wspomnienie 
          św. Maksymiliana Marii Kolbego, prezb. i męcz.                                  

7.oo 1/+Gertruda Oleś, na pamiątkę urodzin 
17.oo 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 15 rocznicy ślubu 

Anny i Pawła Nowackich, z podziękowaniem za 
otrzymane łaski, z prośbą o dalsze. TD 

Czwartek – 15.08.2019r                  UROCZYSTOŚĆ 
                                               WNIEBOWZIĘCIA NMP                  

7.oo 1/+Edward Motyka, 15 rocznica śmierci 
8.3o 1/+Edward Rojek, na pamiątkę urodzin  od córki   

z rodziną  (Got) 
10.oo 1/+Józef Waliczek, na pamiątkę urodzin 

2/+Walerian Maciączyk, 30-ty dzień po śmierci 
11.3o 1/+Bronisława Benisz, mąż Kazimierz, syn Bernard 
13.3o Ślub:  Mikulik Jakub  -  Dziwoki Aleksandra 
16.oo 1/+Jan Nogły 
20.3o 1/ 

Piątek – 16.08.2019r.                                           

7.oo 1/Różaniec 
 2/+Ryszard Hajzyk, żona Zofia, syn Oskar, Alojzy 

Malina, żona Bronisława, wnuk Karol 
17.oo 1/+Bolesław Oleś, 20 rocznica śmierci (Bog) 

Sobota – 17.08.2018r.                     UROCZYSTOŚĆ 
           ŚW. JACKA, PREZBITERA, głównego patrona 
                             archidiecezji i metropolii katowickiej  

7.oo 1/+Zygmunt Królikowski, na pamiątkę 68 rocznicy 
urodzin 

12.oo Ślub:  Klimkiewicz Paweł  -  Marcisz Marta 
14.oo Ślub:  Bogocz Jacek  -  Tkocz Aleksandra 
17.oo 1/+Edward Musioł, żona Elżbieta 

Niedziela – 18.08.2018 r.    XX NIEDZIELA ZWYKŁA 

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

8.3o 1/+Daniela Kuczera, 8 rocznica śmierci (Rasz) 
2/+Kazimierz Chłus, w rocznicę śmierci 

10.oo 1/+Marian Pajdo, 1 rocznica śmierci i na pamiątkę 
urodzin 
2/+Gertruda i Władysław Kuczera, na pamiątkę  
urodzin 

11.3o 1/+Marta Szmid, mąż Jerzy, córka Krystyna 
2/Do Opatrzności Bożej z okazji 18 rocznicy urodzin 
Miszela Tomana, z podziękowaniem za otrzymane 
łaski z prośbą o dalsze 
Po Mszy św. chrzest: Oliwia Widera 

14.15 1/Chrzty i roczki: 
16.oo 1/+Halina Gorywoda 

2/+Franciszek Babilas, rodzice z obu stron 
20.3o 1/ 
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Poniedziałek – 19.08.2019r.                                 

7.oo 1/+Leszek  Kula, rodzice 
17.oo 1/+Józef Potyrcha 

Wtorek – 20.08.2019r.   Wspomnienie św. Bernarda, 
                                                                     opata i dK 

7.oo 1/+Helena Winkler, w rocznicę śmierci 
17.oo 1/+Matylda Muras, rodzice 

Środa – 21.08.2019r.  Wspomnienie św. Piusa X, pap.                                    

7.oo 1/+Alojzy Biernacki, 1 rocznica śmierci, za zmarłych 
z rodzin: Biernackich, Nowackich, Jarczewskich  
i Jagła 

17.oo 1/+Wiesław Osiak, 10 rocznica śmierci, żona Maria, 
matka Bronisława 
2/+Jadwiga Konsek, mąż Wincenty 

Czwartek - 22.08.2019r. Wspomnienie NMP, Królowej 

7.oo 1/+Paweł Żyła, żona Marta, syn  Eryk. 
17.oo 1/+Bernard Smyczek, na pamiątkę urodzin. 

Piątek  -  23.08.2019r. 

7.oo 1/+Roman Hartman 
17.oo 1/Msza  św. wspólna: 

+Bolesław Pomykoł, na pamiątkę urodzin, żona 
Aniela, Zofia Pomykoł, mąż Alfred, Maria Adam-
czyk, mąż Jan 
+Józef  Krótki, 11 rocznica śmierci, córka Jolanta, 
Wilhelm i Elżbieta Krótki, Paweł i Marta Gąsior 
+Franciszek Buchalik, Florian Buchalik, żona Maria, 
syn Engelbert, Anna Klejnot mąż Edward 
+Anastazja Sobik, mąż Emil, syn Stefan, żona Ruta, 
2 zięciów, Gertruda i mąż Marian Cincio (Got) 
+Eugeniusz Oleś, na pamiątkę  urodzin, rodzice 
+Zofia i Jan Garbocz, Łucja i Henryk Śmiatek, Bro-
nisława i Zygmunt Janowicz, Walter Matuszczyk, 
zmarłych z rodzin: Garbocz, Śmiatek, Gorus, Wali-
czek, Figas, dusze w czyśćcu cierpiące (Bog) 
+Henryk Szymura, rodzice, Alojzy Gembalczyk, żo-
ny Krystyna i Eufemia 
+Eufemia Gembalczyk, 2 mężów, Marta i Walenty 
Przeliorz, syn Paweł 
+Antoni Jarosz, 7 rocznica śmierci, Emil Kuczera, 
syn Zbigniew, żona Wanda, Maksymilian Herbiński, 
2 żony 
+Józef Niesporek, rodzice z obu stron, Janina  
i Roman Liszka 
+Róża Wojtyczka, 2 synów 
+Emil  Pyszny, Albertyna i Franciszek Henich,  
synowa Elżbieta, Stefania i Ernest Wieczorek (Got) 
+Łucja i Teofil  Rojek, córka Weronika, Berta  
i Franciszek Kroczek, Anna i Paweł Smołka,  
wszystkich zmarłych z tych rodzin 
+Celina Szymura, na pamiątkę urodzin, od męża  
i dzieci 
+Franciszek Szymura, żona Anna (Got) 
+Pelagia Wencel, na pamiątkę urodzin i w rocznicę 
śmierci, mąż Alfred, Kazimierz Buch, w rocznicę 
śmierci, za zmarłych z pokrewieństwa 
+Antoni  Filipowski, żona Jadwiga, syn Eugeniusz, 
pokrewieństwo Szewczykowe, Filipowski, Berta 
Knapek, mąż Stanisław, zmarłych z rodziny: Mura, 
Knapek i Gajda 

+Hieronim i Teresa Dziwoki (Bog) 
+Adam Kowalczyk 
+Alojzy Czerwiński 
+Serafin  Szymura, na pamiątkę urodzin 
+Bronisława Janowicz, na pamiątkę urodzin, mąż 
Zygmunt, Walter Matuszczyk, Zofia i Jan  Garbocz 
(Bog) 
+Albert Kuczera, 27 rocznica śmierci, żona Waleska, 
synowa Halina, wnuczka Bernadeta 
+Aleksandra Świeżewska, 7 rocznica śmierci 
+Nikodem Szymura, rodzice: Maria i Józef, dziad-
ków (Got) 
+Leon Konieczny, żona Krystyna, synowa Krystyna 
+Zbigniew Pawlas, 5 rocznica śmierci 
+Paweł Woźniok, na pamiątkę urodzin 
+Anna Piecha, 14 rocznica śmierci, mąż Henryk 
+Józef Pierchała, żona Eufemia, rodzice 
+Alojzy Kula, synowie :Henryk i Damian 
+Paweł Sobik, syn Stanisław, Józef Wawrzyńczyk 
+Brunon Pawlas, żona Gertruda, syn Kazimierz,  
córka Teresa, wnuk Tobiasz 
+Józef Oleś, dwie synowe: Danuta i Urszula, rodzice 
(Bog) 
+Stefania Niemiec, 9 rocznica śmierci, ojciec Józef 
Śpiewok, brat Jan Śpiewok 
+Amalia Rojek, mąż Paweł, rodzice z obu stron 
+Hildegarda Lerch, mąż Leon, rodzice 
+Gertruda i Alojzy Zniszczoł, rodzice z obu stron  
+Małgorzata  Rduch, mąż Roman 
+Irena Kuśka, mąż Alojzy, rodzice Józef i Francisz-
ka, syn Szczepan, żona Maria 
+Bolesław Pomykoł, na pamiątkę urodzin, żona 
Aniela, Zofia Pomykoł, mąż Alfred, Maria Adam-
czyk, mąż Jan 
+Andrzej Grima, rodzice (Got) 
+Karol Kuczera, żona Marta (Got) 
+Alojzy Musioł, żona Gertruda, syn Jerzy 
+Joachim Lazar, żona Aniela, syn Antoni 
+Jadwiga Kionka, mąż Antoni, córka Maria, Maria 
Zipcer, mąż Artur, syn Alfred (Got) 
+Bronisława Szymura, mąż Konstanty, Henryk i Jan 
Szymura, Maria Kuśka, mąż Stanisław 
+Emil Gembalczyk, od rodziny Szymura 
+Emil Gembalczyk, od sąsiadów 
+Józef Sobik, rodzice: Maria i Paweł (Got) 
+Paweł Król, żona Wiktoria, pokrewieństwo, Domi-
nik Piechoczek, żona Gertruda 
+Karina i Julia Dąbrowska 
+Mieczysław Juśkowiak, 14 rocznica śmierci, żona 
Anna, zięć Andrzej 

Sobota  -  24.08.2019r.                                  ŚWIĘTO 
                               ŚW. BARTŁOMIEJA, APOSTOŁA 

7.oo 1/Msza św. w intencji dwojga młodych ludzi, z proś-
bą o Dary Ducha Św. dla nich 

12.oo 1/Ślub: Bendinger Mateusz  -  Fojcik Anna 
15.3o 1/Do Opatrzności Bożej z okazji  50 rocznicy uro-

dzin Danuty Torbickiej, z podziękowaniem za 
otrzymane łaski  z prośbą o dalsze. TD 

17.oo 1/+Zbigniew Zaskórski, 8 rocznica śmierci 
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Niedziela - 25.08.2019r.     XXI NIEDZIELA ZWYKŁA 

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

2/+Bronisława Nowakowska, 4 rocznica śmierci 
10.oo 1/+Jacek Hulim, 1 rocznica śmierci 

2/+Justyn Zieleźny, Irena i Nikodem Pałka 
 
11.3o 1/+Barbara Cichy 

2/+Marta i Emil Garbocz 
Po Mszy św. błogosławieństwo  rocznego dziecka: 
Marcel Sobik 

13.oo 1/Msza św w intencji rocznego dziecka: Kornelia 
Stronczek 

16.oo 1/+Leonard  Szulc, 16 rocznica 
2/+Cezary Kaczmarczyk,  3 rocznica śmierci 

20.3o 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 70 rocznicy urodzin 
Zofii Kolaniak, z podziękowaniem za otrzymane  
łaski, z prośbą o dalsze. TD 

Poniedziałek  - 26.08.2019r.  UROCZYSTOŚĆ NMP 
                                                  CZĘSTOCHOWSKIEJ 

7.oo 1/+Maria Smyczyk z ulicy Sołtystwo i Spacerowej 
17.oo 1/+Paweł Hulim, żona Maria, Jan Kampczyk,  

rodzeństwo, Helena Fudala 

Wtorek  - 27.08.2019r.        Wspomnienie św. Moniki 

7.oo 1/ 
17.oo 1/+Ryszard Smyczek, 1 rocznica śmierci, syn  

Ryszard, 5 rocznica śmierci 

Środa  -  28.08.2017r.  Wspomnienie św. Augustyna, 
                                                                        bpa i dK 

7.oo 1/+Jadwiga Prochasek, w rocznicę śmierci, mąż 
Ludwik 

17.oo 1/ 

Czwartek - 29.08.2019r.  Wspomnienie Męczeństwa 
                                                     św. Jana Chrzciciela 

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

Piątek  -  30.08.2019r. 

7.oo 1/ 
17.oo 1/+Regina Pawelska, 1 rocznica śmierci 

Sobota  -  31.08.2019r. 

7.oo 1/+Aniela Szostek, mąż Emanuel, wnuk Tomasz 
15.oo 1/Do Opatrzności Bożej z okazji m 18 rocznicy uro-

dzin Krzysztofa Hudka, z podziękowaniem za otrzy-
mane łaski z prośbą o dalsze 

17.oo 1/+Ks.Janusz Frelich, rodzice: Elżbieta i Izydor, 
bracia Zbigniew i Henryk 
2/+Bolesław Słowik, na pamiątkę 60-tych urodzin, 
rodziców Zofię i Pawła Słowik, Monika i Józef Bal-
carek, syn Ludwik, szwagier Wiesław Kozak 

Niedziela - 01.09.2019 r.   XXII NIEDZIELA ZWYKŁA 

7.oo 1/+Andrzej Marcisz, 26 rocznica śmierci 
8.3o 1/+Jadwiga Fiałka, mąż Jan, syn Józef, Waleska 

Pierchała 
2/+Eugenia Szydłowska, od koleżanek 

10.oo 1/+Henryk Kuśka 
2/+Emil Pytel, żona Gertruda, Paweł Juraszczyk,  
żona Regina 

11.3o 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 40 rocznicy ślubu 
Urszuli i Stefana Buchalik z Boguszowic, z podzię-
kowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze. TD 
2/+Alfred Piontek, Marian Pawlas, Ewald Buchalik, 
syn Marian, synowa Stefania 

16.oo 1/+Stefan Przeliorz, na pamiątkę urodzin 
2/+Stanisław Szymański, na pamiątkę urodzin 

20.3o 1/ 

Poniedziałek  - 02.09.2019r. 

7.oo 1/ 
17.oo 1/+Bronisława Romański, 32 rocznica śmierci, mąż 

Emil, Maria i Marcin Rugor (Bog) 
2/+Franciszek Wałach, rodzice: Marta i Wacław,  
siostra Elżbieta 

Wtorek  - 03.09.2019r. Wspomnienie św. Grzegorza 
                                                     Wielkiego, pap. i dK. 

7.oo 1/+Klara i Mateusz Juraszczyk, syn Paweł 
2/+Erwin Gruszczyk, 2 rocznica śmierci 

13.oo Ślub:  Cebula Sławomir  -  Klepek Agata 
17.oo 1/+Franciszek Smołka, żona Maria, Maria Korduła, 

mąż Tadeusz 
2/+Helena i Bolesław Gąsior, córka Janina 

Środa  -  04.09.2019r. 

7.oo 1/+Halina Kula 
2/+Stanisław Szymański, 2 rocznica śmierci 

17.oo 1/+Halina Kuczera, Tadeusz Kokoszka 
2/+Albert Kuczera, żona Waleska, wnuczka Bernade-
ta, Zofia i Albert Szyroki 

Czwartek - 05.09.2019r. 

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

17.oo 1/+Aniela Sobik, Faustyn Sobik, żona Halina,  
od rodziny Buchalik 
2/+Eryk i Salomea Konsek  (Bog) 

Piątek  -  06.09.2019r. 

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

17.oo 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 10 rocznicy ślubu 
Agaty i Rafała  Matianowskich, z podziękowaniem 
za otrzymane łaski , z prośbą o dalsze oraz o opiekę  
i zdrowie dla córki Zofii. TD 
2/Msza św. w intencji rodzin wielodzietnych 

Sobota - 07.09.2019r. 

7.oo 1/Za parafian 
2/+Wiesława Spałek 

13.oo 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 50 rocznicy ślubu 
Otylii i Erwina Chromy, z podziękowaniem za 
otrzymane łaski, z prośbą o dalsze. TD 

17.oo 1/+Elfryda Ociepka 
2/+Urszula Fojcik 
3/+Walter Matuszczyk, na pamiątkę  urodzin, rodzi-
ce, Bronisława i Zygmunt Janowicz, Zofia i Jan Gar-
bocz 
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Niedziela - 08.09.2019r.   XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA 

7.oo 1/Świecka Rodzina Franciszkańska  -  urodziny 
8.3o 1/+Katarzyna Zawadzka , mąż Jan, córka Gertruda,  

3 zięciów, Teofil Zawadzki, żona Albertyna,  
zmarłych z rodziny Ficek 
2/+Róża Motyka, na pamiątkę urodzin 

10.oo 1/Do Jezusa Miłosiernego, z podziękowaniem za 
otrzymane łaski, z prośbą o dalsze w 18 rocznicę ślu-
bu, z okazji 16 urodzin syna Szymona, oraz o Boże 
błogosławieństwo dla syna Mateusza 
2/W intencji Rodzin Domowego Kościoła, na rozpo-
częcie roku formacyjnego 

11.3o 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 50 lat małżeństwa 
Ireny i Franciszka Zimnol, z podziękowaniem za 
otrzymane łaski, z prośbą o dalsze, z okazji urodzin 
Ireny, oraz o Boże błogosławieństwo dla dzieci z ro-
dzinami.TD 
Po Mszy św. błogosławieństwo rocznego dziecka: 
Natalia Dolnik 

13.oo 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 50 rocznicy ślubu  
Agnieszki i Franciszka Żyrek z podziękowaniem za 
otrzymane łaski z prośbą o dalsze, oraz o Boże bło-
gosławieństwo dla dzieci z rodzinami. TD 

16.oo 1/+Jan Karwot, córka Halina, Marian Gorywoda 
2/+Andrzej Papierok, na pamiątkę urodzin , żona Na-
talia 

20.3o 1/+Joanna Piosek, od sąsiadów 

Poniedziałek - 09.09.2019r. 

7.oo 1/+Regina Skałbania, mąż Edward,  Piotr Niesporek, 
Mariola Duda, Marian Pyżalski, żona Maria, Robert 
Pierchała, żona Augustyna, wnuk Bogdan, Alojzy 
Gorol (Got) 
2/+Anna Wowra, Bronisława Tkocz, Henryk Bączek, 
od rodziny Pyżalski 

17.oo 1/+Helena i Osfald  Śliwa 
2/+Ks. Walerian Ogierman, rodzice 

Wtorek - 10.09.2019r. 

7.oo 1/ 
17.oo 1/+Jerzy Dziwoki,22 rocznica śmierci 

2/+Florian Kula, żona Marta, syn Edward, Ludwik  
Raszka 

Środa - 11.09.2019r. 

7.oo 1/ 
17.oo 1/+Waleska Karwot, mąż Wilhelm 

2/+Józef i Bronisława Herman, na pamiątkę urodzin 

Czwartek - 12.09.2019r.        UROCZYSTOŚĆ NMP 
              PIEKARSKIEJ, głównej patronki archidiecezji 

7.oo 1/ 
17.oo 1/+Stanisław Buchalik, 5 rocznica śmierci (Got) 

2/+Krystyna Olszewska, 1 rocznica śmierci 

Piątek - 13.09.2019r.              Wspomnienie św. Jana 
                                                 Chryzostoma, bpa i dK 

7.oo 1/+Berta Szmid, na pamiątkę 100-tnych urodzin, 
2 mężów, rodzice 

17.oo 1/+Monika Grzybek, mąż Rufin, synowa Małgorzata 
2/+Helena Szymanek, na pamiątkę urodzin 

19.oo Nabożeństwo Fatimskie 
1/+Msza św. +Norbert Piecha, żona Ema 

Sobota  -  14.09.2019r.    ŚWIĘTO PODWYŻSZENIA 
                                                   KRZYŻA ŚWIĘTEGO 

7.oo 1/+Franciszek Oleś, żona Maria, Anna Oleś, 4 sy-
nów, Jadwiga Cnota, mąż Wilhelm, syn Jan wnuk 
Henryk 

12.oo Ślub:  Szweda Paweł  -  Mucha Aleksandra 
13.3o 1/Do Opatrzności Bożej, z okazji 60 rocznicy ślubu 

Lidii i Ottona Waleczek, z podziękowaniem za 
otrzymane łaski z prośbą o dalsze, oraz w intencji 
dzieci z rodzinami. TD 

14.3o 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 50 rocznicy ślubu 
Ryszarda i Janiny Piechaczek, z podziękowaniem za 
otrzymane łaski z prośbą o dalsze, oraz w intencji ca-
łej rodziny. TD 

17.oo 1/+Józef Krupa, 4 rocznica śmierci, Gertruda  
i Konstanty Motyka, Krystyna i Franciszek Koło-
dziej, Waleska Krupa, pokrewieństwo z obu stron 

 2/+Hubert Krupa, żona Genowefa, Maria i Antoni 
Szymczak 

Niedziela - 15.09.2019r.  XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA 

7.oo 1/ 
8.3o 1/+Erwin Tkocz 

2/+Krystyna Tasarz, rodzice, Maria i Władysław  
Pikuła, Bernard Benisz 

10.oo 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 18 rocznicy urodzin 
Bartosz Blaut z podziękowaniem za otrzymane łaski  
z prośbą o dary Ducha Św. 
2/+Józef Blaut, rodzice 

11.3o 1/DOŻYNKI 
2/+Jadwiga i Roman Muras, rodzice z obu stron 

13.oo 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 60 rocznicy urodzin 
Gabrieli Mura z podziękowaniem za otrzymane łaski 
z prośbą o dalsze. TD 

14.15 1/Chrzty i roczki:  Emilia Tomas 
16.oo 1/+Barbara Cichy, na pamiątkę urodzin 

2/+Stanisław Półtorak, 11 rocznica śmierci, żona  
Danuta, 9 rocznica 

20.3o 1/+Edeltrauda Krawczyk, na pamiątkę urodzin 

Poniedziałek  - 16.09.2019r.  Wspomnienie świętych 
                      męcz. Korneliusza, pap. i Cypriana, bpa 

7.oo 1/ 
17.oo 1/+Edmund Maroszek, Ryszard Krótki, żona Maria 

2/+Augustyn Szatka, 1 rocznica śmierci 

Wtorek  - 17.09.2019r. 

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

17.oo 1/+Maria Osiak, mąż Wiesław 
2/+Alojzy Karwot, na pamiątkę urodzin 

Środa  -  18.09.2019r.   ŚWIĘTO ŚW. STANISŁAWA 
                    KOSTKI, zak., patrona Polski i młodzieży 

7.oo 1/+Jadwiga Karwot, mąż Emil (Bog) 
17.oo 1/+Józef Turek, 3 rocznica śmierci, Alojzy i Aniela 

Pustołka, syn Eryk, Michał i Marianna Turek (Bog) 
2/+Ignacy i Maria Szewczyk, w rocznicę śmierci 

Czwartek - 19.09.2019r. 

7.oo 1/+Janusz Kubański 
2/+Henryk Kubański 
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17.oo 1/+Gertruda Wengerska, mąż Paweł, córka Elżbieta, 
syn Marian 
2/+Krystyna Olszewska, od wszystkich współpra-
cowników  SP nr 36 w Boguszowicach 

Piątek  -  20.09.2019r.            Wspomnienie świętych 
               męczenników Andrzeja Kim Taegon, prezb., 
                                        Pawła Chong Hasang i Tow. 

7.oo 1/Różaniec 
17.oo 1/+Antoni Szotek, rodzice Anna i Aleksander, Ry-

szard Buchalik 
2/+Anna Świątek, 4 rocznica śmierci, Gertruda i 
Herman Niemczyk, Maria Pierchała, Marcin i Julian-
na Grzelak, pokrewieństwo Niemczykowe, Piercha-
łowe, Pawela, Ochojski i Torbicki 

Sobota  -  21.09.2019r.    ŚWIĘTO ŚW. MATEUSZA, 
                                    APOSTOŁA I EWANGELISTY 

7.oo 1/ 
12.3o 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 50 rocznicy ślubu 

Walentego i Haliny Stajer z podziękowaniem za 
otrzymane łaski z prośbą o dalsze, oraz o błogosła-
wieństwo Boże dla dzieci z rodzinami. TD 

13.3o Ślub:  Biesek  Ariel  -  Kubiak  Natalia 
15.oo Ślub:  Tworkowski  Bartłomiej  -  Małgorzata Połcik 
17.oo 1/Do Opatrzności Bożej z okazji  35 rocznicy ślubu 

Weroniki i Marka Korduła, oraz w intencji całej ro-
dziny, z podziękowaniem za otrzymane łaski z proś-
bą o dalsze. TD 
2/+Małgorzata Matuszczyk, 9 rocznica śmierci 

Niedziela - 22.09.2019r.   XXV NIEDZIELA ZWYKŁA 

7.oo 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 40 lat małżeństwa 
Zofii i Bernarda Kania, z podziękowaniem za otrzy-
mane łaski, z prośbą o dalsze. TD 

8.3o 1/+Bartosz Pawlas, 12 rocznica śmierci 
2/+Bernard Benisz, 4 rocznica śmierci 

10.oo 1/ 
11.3o 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 35 rocznicy ślubu 

Bożeny i Zdzisława Cincio, z podziękowaniem za 
otrzymane łaski, z prośbą o dalsze. TD 

13.oo 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 35 lecia małżeństwa 
Bernadety i Piotra Dyla, oraz za zmarłych: Łucję  
i Romana Dyla, Łucję  i Antoniego  Rojek 

14.oo Ślub:  Pustelnik Paweł  -  Pustelnik  Milena 
16.oo 1/Do Opatrzności Bożej i Cudownego Medalika  

z okazji 60 rocznicy ślubu Anieli i Konrada Weis,  
z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą  
o dalsze, oraz o Boże błogosławieństwo dla całej  
rodziny. TD 
2/Do Opatrzności Bożej z okazji 35 rocznicy ślubu 
Wiesławy i Tadeusza Woźniak, z podziękowaniem 
za otrzymane łaski, z prośbą  o dalsze, oraz w inten-
cji dzieci i wnuków. TD 

20.3o 1/+Władysław Pławecki, 1 rocznica śmierci 
 
  

Przygotowały panie: Teresa Szymczak i Kornelia Mokry 

 

Kronika parafialna 
Chrzty: 
Lena Chrobok , Emilia Tomecka, Maja Małkuch, Maksymi-
lian Urbański, Miłosz Majtler,  Zofia Bieniek, Wiktor Kula, 
Milena Olczak, Maksymilian Hajek, Amelia Czapla, Kacper 
Morawa, Zuzanna Siedlecka, Piotr Kurowicki, Tymon Ga-
siewicz, Mikołaj Puda, Patryk Woś, Filip Lubszczyk, Szy-
mon Jendroska, Szymon Przeliorz 

 

Śluby: 

Ząbek Patryk  -  Bagnicka Malwina  
Wawak  Arkadiusz  -  Smoczek Monika 
Dziwoki Paweł  -  Michalska Patrycja 
Malik Michał  -  Pogorzałek Karolina 
Ogierman Jakub  -  Ogierman zd. Szymura Ksenia 
Albrecht Michał  -  Kula Maja 
Chołody Jan  -  Motyka Halina  
Buszka Mateusz  -  Zgóralska Klaudia 
Pająk  Bartosz  -  Spleśniały  Martyna 
Cieśla Tomasz  -  Mańka Anna 

* Z A P R O S Z E N I E * 

Rada Dzielnicy Gotartowice serdecznie zaprasza 
mieszkańców Gotartowic urodzonych w roku 1944 lub wcześniej  

na Spotkanie Seniorów, które odbędzie się 
24 września 2019 r. (wtorek) o godz. 16.00 

w sali OSP Gotartowice 

     

          Przewodnicząca Rady Dzielnicy    Przewodnicząca Zarządu Rady Dzielnicy 

                           Mirela Szutka                                                                            Urszula Stajer 
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Pogrzeby: 

Lubszczyk Teresa  18.08.1951 – 19.05.2019 
Smołka Alojzy   11.10.1947 – 20.05.2019 
Harnasz Wilhelm  07.05.1929 – 21.05.2019 
Pierchała Czesław  25.05.1954 – 24.05.2019 
Majewski Jan   22.06.1955 – 29.05.2019 
Rozkoszek Klaudia  26.11.1929 – 29.05.2019 
Konior Wita Pelagia  15.06.1941 – 05.06.2019 
Cnota Edward  19.07.1938 – 10.06.2019 
Kempski Krzysztof  03.12.1981 – 15.06.2019 
Smyczek  Maria  04.01.1933 – 17.06.2019 
Wita Sylwester  31.12.1935 – 15.06.2019 
Piosek Joanna  10.04.1968 – 30.06.2019 
Gruszka Norbert                02.11.1938 – 30.06.2019 
Maciączyk Walerian           17.04.1950 – 06.07.2019 
 

Przygotowały panie: Teresa Szymczak i Kornelia Mokry 
 

PAPIESKIE INTENCJE 

APOSTOLSTWA MODLITWY  

Sierpień 

Aby rodziny przez życie modlitwy i miłości stawały się 
coraz bardziej „szkołami wzrastania w człowieczeństwie”. 

Wrzesień 

Aby politycy, naukowcy i ekonomiści wspólnie pracowali 
dla ochrony mórz i oceanów. 

53 ambasadorów i szefów przedstawicielstw organiza-
cji międzynarodowych w Polsce, podpisało list otwarty z 
poparciem dla Parady Równości w Warszawie 8 czerwca 
2019r.  Wyrazili w nim poparcie dla starań o uświadamianie 
opinii publicznej w kwestii problemów, jakie dotykają śro-

dowisko gejów, lesbijek, osób biseksualnych, transpłciowych 

i interseksualnych (LGBTI) oraz innych społeczności w 

Polsce stojących przed podobnymi wyzwaniami, a także 

uznanie dla podobnych starań podejmowanych w innych 

miastach Polski. 

Wielu z nich wzięło następnie udział w Paradzie Rów-
ności. Wspomniany list, jak również oficjalna obecność na 
tamtym wydarzeniu są dla nas jednoznaczną próbą nacisku 
na polskie społeczeństwo i władze, aby zaakceptować skraj-
nie kontrowersyjne roszczenia, jak np. przymusowa eduka-
cja seksualna w przedszkolach i szkołach, adopcja dzieci 
przez pary jednopłciowe czy aborcja na życzenie do 12. 
tygodnia życia dziecka. 

Powiedz NIE tym nieuczciwym i niegodnym zacho-
waniom zagranicznych polityków. Pokaż, że my – Polacy 
nie życzymy sobie angażowania się ambasadorów w pro-
mowanie inicjatyw budzących sprzeciw 80 proc. polskiego 
społeczeństwa i podważających polski ład konstytucyjny! 

Prosimy o podpis pod petycją na stronie:  

NieZyczymySobie.pl 

 

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

17.00 

Kancelaria parafialna 

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

 

Protokoły przedślubne 

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

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

Sakrament chrztu 

� udzielany jest w pierwszą niedzielę po 15. dniu danego mie-
siąca podczas Mszy św. o godz. 14.15 

� zgłaszając chrzest w kancelarii przynosimy akt urodzenia 
dziecka z USC 

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

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

Sakrament pojednania 

okazja do sakramentu pojednania przed Mszą św. 
 

Odwiedziny chorych 

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

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

Pogrzeby 

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

Konto Ochronki i Parafii 

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

 

 

 
Materiały przeznaczone do druku  

w numerze wrześniowym proszę przesyłać  
w wersji elektronicznej  

lub dostarczyć w formie papierowej  
najpóźniej do dnia 6 września 2019 r. 

 

 

Centrum Życia i Rodziny 

Telefony kontaktowe w sprawie Domu  
Pogrzebowego: 

 

Pan Hubert Figas:   tel. kom.  0511 076 934 
 

Całodobowy Zakład Pogrzebowy STYX:    

032- 42 20 361,   tel. kom. 0601 530 578 
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Odpust parafialny 

W piątek, 28 czerwca przypadała w tym roku 
Uroczystość Najświętszego Serca Pana Je-
zusa. 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 30 czerwca. Słowo Boże w tym dniu wygło-
sił i odprawił uroczystą sumę odpustową ks. infułat  
Rudolf Brom – emerytowany dyrektor Drukarni Archi-
diecezjalnej w Katowicach. 
 
 

Na zakończenie sumy odpu-
stowej miała miejsce procesja 
z Najświętszym Sakramentem 
wokół kościoła.  

 

„Najświętsze Serce Jezusa mego  

Pod Twą opieką nic się nie trwożę, 

Ty mnie ochraniasz ode złego,  

Najświętsze Serce Boże.” 

 

 

 

 

  

 
 

 
 

 
Jak co roku, Msza św. na cmentarzu zgromadziła 

liczne rzesze parafian 
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Nabożeństwa 
Fatimskie 

13 maja odprawiliśmy pierw-
sze w tym roku Nabożeństwo 
Fatimskie, które rozpoczęło 
cykl nabożeństw aż do 13-go 
października. Zgodnie z za-
chętą Matki Bożej w czasie 
Objawień Fatimskich w roku 
1917, trwamy na nieustannej 
modlitwie o dar pokoju w 
Europie i na świecie. 
 
 

Na zakończenie Nabożeństwa Fatimskiego 
ma miejsce uroczysta procesja z Figurą 
Matki Bożej wokół kościoła.   

 
 

 
Msza św. podczas majowego Nabożeństwa Fatimskiego 

 
Msza św. podczas czerwcowego Nabożeństwa Fatimskiego 

 
Różaniec podczas czerwcowego  

Nabożeństwa Fatimskiego 
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Niedzielne  
spotkania  

najmłodszych 
Szczególny charakter 
mają cotygodniowe spo-
tkania dzieci odbywające 
się po niedzielnej Eucha-
rystii o godz. 10.oo. 

 

 

 

Zakończenie roku formacyjnego 
Ministrantów i Dzieci Maryi 

W sobotę 15 czerwca po Mszy św. o godz. 10.oo odbyło 
się spotkanie licznej grupy dzieci i rodziców oraz animato-
rów pod opieką księdza Karola na zakończenie roku for-
macyjnego naszych Ministrantów i Dzieci Maryi. Spotkanie 
na ogrodzie to czas budowania radosnej wspólnoty 
i korzystania z grilla ogrodowego. 

 

 

 

 

 

 
 

 
Spotkanie dzieci po Eucharystii w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego 
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Festiwal „Śladami  
Niepodległości” 

W sobotę 8 czerwca na scenie 
Farskiego Ogrodu odbył się  
II Ogólnopolski Festiwal Piosenki 
Harcerskiej i Niepodległościowej 
„Śladami Niepodległości”. 

— czytaj str. 12 

 

 

 

Koncert laureatów 

 
13 Ratownicza Drużyna Harcerska „Bratnie Dłonie”  

z Gotartowic – zdobywcy II miejsca 
 

 
 

 
 

 
„Chwila Refleksji” z Legnicy – zwycięzca Festiwalu 

 
Festyn z okazji Dnia Dziecka 

 
Koncert zespołu „Czerwony Tulipan” 

 
 

Dni Boguszowic 
W dniach 1 – 2 czerwca w scenerii Far-
skiego Ogrodu miały miejsce imprezy z 
okazji Dni Boguszowic. 
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Jednym z gości na festynie był ks. Andrzej (na zdjęciu 
z Paniami z KGW w Gotartowicach) 

 
Festyn rozpoczęła Msza św. sprawowana  

przez ks. Proboszcza 

 
Liczne atrakcje dla najmłodszych 

 
oraz z zespołem „Cisza Jak Ta” 

.  

 
Organizatorzy i zaproszeni Goście 

.  

 
Pokazy OSP w Gotartowicach 

.  

 
Zdjęcie z zespołem „Czerwony Tulipan” 

.  

 
 

Festyn w Gotartowicach 
Już po raz 18 Rada Dzielnicy Gotartowice  
zaprosiła na Festyn Rodzinny, który odbył się  
2 czerwca. 

— czytaj str. 16 
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Wakacyjny 
wypoczynek 
ministrantów 
Tradycyjnie w pierwszym 
tygodniu wakacji nasi 
ministranci przebywali 
pod opieką ks. Karola w 
Białce Tatrzańskiej. 
Szersza relacja z tego 
pobytu w kolejnym nu-
merze SE. 

 

 

Z kącika  

                 gospodarczego 
O działaniach podejmowanych na polu gospo-
darczym w ostatnich miesiącach  

— czytaj str. 8 
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Kapitalny remont konstrukcji i dachu sceny na Farskim 

Ogrodzie  

 
Na bieżąco udzielana jest pomoc potrzebującym  

 
 

 
 

 
Szalowanie, zbrojenie i położenie nowej powierzchni  

betonowej na scenie Ogrodu Farskiego 


