
 

PARAFIA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA + BOGUSZOWICE – GOTARTOWICE 
ROK XXIV + MAJ – CZERWIEC – LIPIEC  2015 + NR 214 

 

Z okazji jubileuszu 80-lecia poświęcenia naszego kościoła, w uroczystość odpustową  
Najświętszego Serca Pana Jezusa, gościliśmy w naszej wspólnocie Księdza Arcybiskupa Wiktora 
Skworca, który na parafialnym cmentarzu odprawił Mszę św. w intencji zmarłych parafian. 

   Odpust parafialny       Rozpoczynamy         Jubileusz 80–lecia   
                                              wakacje            poświęcenia kościoła 
                                    
        
                     

 

30 maja minęło 80 lat od poświęcenia 
naszej pięknej świątyni.  Mszą św. 
sprawowaną w tym dniu o godz. 
17.oo w intencji budowniczych ko-
ścioła zainaugurowaliśmy uroczysto-
ści jubileuszowe, zaplanowane na 
kilka etapów.   

Rozpoczyna się czas wakacji 
i urlopów. Życzymy dobrego 
wypoczynku i zachęcamy Para-
fian do chrześcijańskiego prze-
żywania tego czasu, pamiętając 
o niedzielnej Mszy św. i co-
dziennej modlitwie. 

W niedzielę 14 czerwca przeży-
waliśmy uroczystość odpustową 
ku czci Najświętszego Serca Pana 
Jezusa. Uroczystą sumę odpu-
stową odprawił i homilię wygłosił 
ks. Roman Chromy – dyrektor 
Wydziału Duszpasterstwa Ogól-
nego katowickiej kurii. 
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Wizyta Ks. Arcybiskupa 
W uroczystość odpustową Najświętszego Serca 
Pana Jezusa, gościliśmy w naszej wspólnocie 
Księdza Arcybiskupa Wiktora Skworca, który na 
parafialnym cmentarzu odprawił Mszę św. w in-
tencji zmarłych parafian. Wizyta Dostojnego Go-
ścia wpisuje się w uroczystości jubileuszowe 80-
lecia poświęcenia naszego kościoła. 

Jubileusz 80-lecia  
poświęcenia kościoła 

 

 

 

 

 
Nad grobem ks. infułata Edwarda Toboli 

 
Jubileuszowa Msza św. sprawowana 30 maja 2015 r.  

 

 
Program multimedialny o  dziejach naszej świątyni 

 
Msza św. na parafialnym cmentarzu 
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Boże Ciało A.D. 2015 
4 czerwca przeżywaliśmy w tym roku Uroczystość 
Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Po Mszy 
św. o godz. 8.oo miała miejsce tradycyjna procesja 
do czterech ołtarzy.  

Odpust parafialny 
W niedzielę 14 czerwca przeżywaliśmy uroczy-
stość odpustową ku czci Najświętszego Serca Pa-
na Jezusa. Uroczystą sumę odpustową odprawił  
i homilię wygłosił ks. Roman Chromy – dyrektor 
Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego katowickiej 
kurii.  
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Jubileusz 35–lecia  
Zespołu Charytatywnego 

W sobotę 23 maja nasz parafialny Zespół Chary-
tatywny obchodził swoje „35 urodziny”. 

— czytaj str. 16 

Spotkanie Rady Parafialnej 

W piątek 24 kwietnia miało miejsce kolejne spotka-
nie Duszpasterskiej Rady Parafialnej. 

— czytaj str. 6 

Spotkanie Grupy Biblijnej 

 

 

 

 

 
 

Czwartkowe spotkanie Grupy Biblijnej – 23 kwietnia 
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„Serce Twe Jezu miłością goreje�”.  
Tak jest przez 80 lat, w miejscu „za wsią” 
jak postrzegany był przez niektórych para-
fian teren, na którym znajduje się nasza 
piękna świątynia. Budowniczy tego ko-
ścioła,  ks. Karol Długaj musiał stoczyć, 
jak potwierdzają historycy bój z konserwa-
tywnie nastawionymi parafianami. Nie po-
dobał im  się pomysł wybudowania świą-
tyni w tym miejscu.      

Najważniejsze jednak, że proboszcz Długaj wy-
korzystując przede wszystkim środki, które były wów-
czas w rękach najbogatszych - czyli księcia racibor-
skiego oraz księcia v. Donnersmarcka - właściciela  
kopalni - doprowadził do zrealizowania tego pięknego 
planu. Pewną część wsparcia stanowiły również środki 
ze składek parafian i dotacje z kurii, Sejmu Śląskiego i 
Urzędu Wojewódzkiego. Nasze społeczeństwo było 
wówczas biedne. Przy budowie zatrudniani byli też 
bezrobotni. Dzisiaj przychodzi nam podziękować po-
przednim pokoleniom, a przede wszystkim Bogu za 
dar pięknego kościoła parafialnego. Z tej okazji w 
sobotę  30 maja o godz. 17.oo odprawiliśmy Mszę św. 
dziękczynną  zgodnie z datą poświęcenia, którą po-
twierdza „Gość Niedzielny” z 1935 roku.  Po Mszy 
św. przedstawiliśmy prezentację multimedialną doty-
czącą historii naszej parafii przygotowaną przez Szy-
mona Piątka i Martynę Michalską z pomocą pana Mie-
czysława Kuli – dziękujemy.  

Tegoroczna wizytacja kanoniczna, którą prze-
prowadzi w naszej wspólnocie ks. Biskup Adam (23  
i 25 października) zbiegać się będzie - nie przypadko-
wo - z liturgiczną Uroczystością  Poświęcenia Kościo-
ła Własnego.  

W roku jubileuszowym przeżyliśmy historycz-

ną Mszę św. na cmentarzu odprawioną w intencji 

naszych zmarłych  przez ks. Arcybiskupa Wiktora 

Skworca. Było to w piątek 12 czerwca, w Uroczy-

stość NSPJ. Jeszcze raz wyrażam wdzięczność ks. 

Arcybiskupowi za pozytywną odpowiedź na nasze 

zaproszenie i sprawienie nam wielkiej radości.  

To wydarzenie zapisało się w sposób szczególny  

w prawie stuletniej historii naszego cmentarza.  

Pragnę również by jednym ze śladów przeżywa-
nej 80 rocznicy od poświecenia naszej świątyni była 
nasza Wieczorna Modlitwa Parafii, polegająca na 
wspólnym odmówieniu nieszporów w ramach ponie-
działkowej Liturgii Godzin i uwielbienie śpiewem 
Jezusa w Najświętszym Sakramencie – z błogosła-

wieństwem indywidualnym nad każdym z obecnych  
w kościele.  

W tym roku mamy więc szczególne motywacje 
do troski o naszą świątynię i  kontynuowania naszych 
nieustannych prac remontowych oraz podejmowania 
nowych inicjatyw. Przypomnę więc, że po wstępnych 

uzgodnieniach z Archidiecezjalną Komisją Sztuki 

Sakralnej jesteśmy już w posiadaniu szczegółowych 

rysunków przedstawiających wygląd nowego ołta-

rza posoborowego i ambonki nawiązujących do 

starego głównego ołtarza w prezbiterium. Wykonał 

je pan Piotr Kłosek, artysta rzeźbiarz z Bielska. 

Przygotowana jest już również na warsztacie ka-

mieniarskim znaczna część, bo 80 ton kamienia  

granitowego przywiezionego ze Szwecji. Kamień 

ten jest powoli cięty, szlifowany i przygotowywany 

na potrzeby naszego prezbiterium.  

Czynimy jednocześnie inwentaryzację naszej 
wieży kościelnej, na której po ostatnich wiosennych 
wichurach ujawniły się niewielkie ubytki w ozdobnych 
elementach z blachy oraz widoczne zbutwienie drew-
na. Dokonując przed 8 laty przeglądu naszego dachu 
zaczynając od samego krzyża i malując dach sposo-
bem alpinistycznym zakładaliśmy odsunięcie totalnego 
remontu pokrycia blaszanego  na ok.10 lat. Obecnie 
interesuje nas sama kopuła wieży, która być może po 
dogłębnej ekspertyzie będzie wymagała  radykalnego 
remontu. Będzie to zarazem początek wymiany obec-
nego pokrycia dachowego na miedziane. Miedzią zo-
stały również pokryte gzymsy wieży w czasie odna-
wiania  elewacji kościoła. W najbliższych kilku latach 
użyjemy z pewnością miedzi do pokrycia całej po-
wierzchni naszego kościoła. Pewną alternatywę stano-
wi również dachówka. Rozważamy tą kwestię z na-
szymi inżynierami i inspektorami budowlanymi.  

SŁOWO  PROBOSZCZA – Nie tylko o sprawach  
                                        gospodarczych 

 

 
Grób ks. Karola Długaja na cmentarzu w Lędzinach 
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Przy okazji dziękuję panu Franciszkowi Rubinowi  

i panu Józefowi Joszce za bezinteresowne zaanga-

żowanie i pomoc w naszych problemach gospodar-

czych, a panu kierownikowi Hubertowi Figasowi za 

organizowanie i podejmowanie niezwykle skutecz-

nych działań.  
Podsumowując tradycyjnie ostatnie dwa mie-

siące w zakresie wykonanych prac na naszych 

obiektach możemy wymienić między innymi: 

1. Pomalowanie wnęk przy mniejszych witra-

żach kościelnych – pan Śmiatek Adam i Śmiatek Łu-
kasz. 

2. Wyburzenie betonów i płyt stanowiących 

wejście do kościoła od strony północnej  i wybudo-

wanie granitowych schodów  – panowie Figas Hubert 
oraz Damian, Robert i Piotr Zającowie, Wiesław i 
Bogusław Michałowiczowie, Adam Tarnowski i Da-
wid Pachowicz. Pomoc w wywozie betonu – koparka 
pana Janusza Gawędy. Nierdzewne poręcze – firma 
pana Antoniego Ogiermana. Nadzór budowlany – pan 
inż. Józef Joszko. 

3. Czyszczenie kanalizacji deszczowej – pan Ja-
nusz Gawęda. 

4. Podłączenie instalacji centralnego ogrzewa-

nia w Starym Domu Parafialnym pod nowy piec na  

Starej Farze – Firma pana Kurpanika za Szczejkowic. 
5. Likwidacja betonowego zbiornika na węgiel 

przy aptece – pan Hubert oraz panowie Zając Damian, 
Tarnowski Adam oraz Wiesław i Bogusław Michało-
wiczowie.  Darmowe ładowanie gruzu koparką – 
pan Janusz Gawęda. Wywóz gruzu i transport piasku – 
firma Almar  (Alojzy i Marek Witala z Roju). 

6. Dokończenie malowania wszystkich dolnych 

pomieszczeń Domu Parafialnego (kotłownie, garaże, 
pralnia, korytarze z klatką schodową) – panowie Adam 
i Jan Śmiatkowie. 

7. Naprawa uszkodzonych elementów w ław-

kach kościelnych po męskiej stronie – panowie Hu-
bert Figas i Zając Robert.  

8. Odnowienie elewacji Domu Parafialnego od 

strony północnej i zachodniej (fragment) – Figas 

Hubert, Zając Damian, Michałowicz Wiesław i Bogu-
sław. 

Rusztowanie warszawskie – pan Hubert.  
Rusztowanie specjalistyczne, pomoc w jego instala-

cji – darmowo Firma Handlowo-Usługowa pana 

Janusza Mamota.  
9. Wymiana muszli w ubikacji przy kościele – 

pan Hubert i pan Adam Śmiatek.  
10. Odnowienie ławek kościelnych po stronie 

męskiej (szlifowanie, nakładanie szpachtli i wielo-
krotne malowanie) – panowie Adam i Jan Śmiatkowie 
oraz pan Maciączyk Arkadiusz. 

11. Zakończenie sezonu grzewczego 2014/2015 

i ostatni transport węgla – darmowo pan Buchalik 
Tomasz.   

12. Malowanie przedsionka kościoła (z MB 

Częstochowską) i klatki schodowej prowadzącej na 

chór – panowie z firmy  Janusza Gawędy. (darmowa 

robocizna i postawienie rusztowań). 
13. Wykonanie chodnika i pokrycie kostką 

brukową fragmentów parkingu przy aptece w miej-

scu betonowego zbiornika na węgiel – panowie Ber-
nard Palarz i Kazimierz Kuczera.   

 
Dziękuję wszystkim obecnym na spotkaniu 

Duszpasterskiej Rady Parafialnej oraz osobom 

zaangażowanym w II Synod Archidiecezjalny 

za udział w spotkaniu w dniu 24.04.2015 roku. 

Omówiliśmy wówczas ważne kwestie duszpa-

sterskie w przeżywanym roku jubileuszowym, 

a członkowie Duszpasterskiej Rady Parafialnej 

mieli również okazje zapoznać się i wyrazić 

aprobatę wobec wielu naszych planów i obec-

nych działań  gospodarczych. Wdzięczny tysią-

com parafian za modlitwę, życzliwość i każde 

wsparcie materialne, na to wszystko co jest 

przed nami z serca błogosławię.   

 

Ks. Błotko Krzysztof – proboszcz 
     

 
Podłączenie instalacji CO w Starym Domu Parafialnym 

pod nowy piec na Starej Farze 

 
Likwidacja betonowego zbiornika na węgiel przy aptece 
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Dwie najważniejsze posługi w życiu ka-
płana to sprawowanie Eucharystii i Sakramen-
tu Pokuty. Czytając ten kolejny rozdział staje-
my wobec wielkiej tajemnicy Miłosierdzia Bo-
żego i świadectwa jakie pozostawił nam świę-
ty Jan Vianney przez bycie tym szczególnym 
spowiednikiem.   

PROBOSZCZ Z ARS, JAKO SPOWIEDNIK 

c.d. 

Ktoś powiedział, że wielkim cudem świętego Probosz-
cza był już jego konfesjonał, oblegany dniem i nocą. Z więk-
szą słusznością powiedzieć by można, że cudem nad cudami 
było tak tłumne nawracanie się grzeszników. - Byłem świad-
kiem - zeznaje ks. Raymond - licznych i głośnych nawróceń; 
i te właśnie stanowią najpiękniejszą kartę z życia Probosz-
cza z Ars. Mój drogi - powtarzał mi często - dopiero w dniu 
sądu ostatecznego wyjdzie na jaw, ile tu dusz odnalazło 
zbawienie.  Zapytałem go pewnego dnia - opowiada pan 
Profesor des Garets - ilu wielkich grzeszników nawrócił w 
ciągu roku. - Przeszło siedemset - brzmiała odpowiedź. 
Toteż łatwo zrozumieć życzenie, wypowiedziane przez pew-
nego proboszcza: Parafianie moi, którzy zwracają się do 
księdza Vianney'a, stają się wzorowymi chrześcijanami. 
Pragnąłbym przyprowadzić doń całą parafię. 

Proboszcz z Ars - opowiadał o nim Ks. Toccanier - 
miał szczególniejszy pociąg do nawracania grzeszników. 
Używając paradoksu można powiedzieć, że kochał ich całą 
nienawiścią, jaką miał do grzechu. Nienawidził zła i mówił o 
nim ze wstrętem i oburzeniem, lecz względem grzeszników 
odczuwał niezmierną litość. Któregoś dnia, w Poście 1841 
roku, słyszano, jak przebywając w swoim pokoju, zawołał: 
Boże mój, czy to możliwe, by dusze, dla których zbawienia 
tyle męk wycierpiałeś, pomimo to miały być potępione?!... 

A w naukach katechizmowych głosił, że gorzko boleć 
należy nad ludźmi, którzy umierają nie miłując Boga... Każ-
dego wieczora ledwie mógł, z powodu płaczu, wymówić 
słowa modlitwy: Boże, który nie chcesz zguby grzesznika - 
itd. Biedni grzesznicy! - ubolewał; a trzeba było słyszeć, 
jakim tonem wymawiał te dwa wyrazy - żebym to ja sam 
mógł się za nich spowiadać!  Pani des Garets drżała ze 
wzruszenia, słysząc razu jednego, jak zaklinał tych z grona 
swych słuchaczów, którzy chcieli się już koniecznie i nieod-
wołalnie potępić, aby choć jak najmniej popełniali grzechów 
śmiertelnych, aby nie zwiększać sobie kary wiekuistej!... Do 
końca życia - mówi pobożna hrabina - pamiętać będą tę 
naukę o sądzie ostatecznym, podczas której kilkakrotnie 
kaznodzieja powtórzył słowa: Przeklęty od Boga!... Przeklę-
ty od Boga!... Co za nieszczęście... Co za nieszczęście!... Nie 
były to już słowa, lecz łkania, wstrząsające do głębi. Biedni 
grzesznicy!... Gdy który z nich trwał w uporze i nie chciał 
się nawrócić, wtedy nasz święty coraz dłużej się modlił i 
coraz nowe zadawał sobie umartwienia i - według jego 
własnych słów - nigdy nie czuł się tak dobrze, jak w czasie 
modlitwy za grzeszników. Gdy zbliżały się wielkie uroczysto-

ści, a zwłaszcza okres wielkanocny, zadawał sobie w tej 
intencji nadzwyczajne posty. 

Gorliwość o zbawienie dusz grzesznych sprawiała, że 
przez cale długie swe życie podejmował, bez przerwy, bez 
oszczędzania swej osoby, bez jakiejkolwiek folgi, wyczer-
pującą pracę, wstawał o północy lub o godz. pierwszej,  
a wychodził z kościoła niezmiernie późno. Ta gorliwość 
również sprawiała, że mimo nadludzkich wysiłków i ujmo-
wania sobie snu, wśród najbardziej denerwujących okolicz-
ności zachował pogodę, cierpliwość i równowagę. Jednakże 
łagodność, z jaką ksiądz Vianney odnosił się do grzeszni-
ków, nie przybierała bynajmniej cech słabości. Nie dawał 
im rozgrzeszenia, dopóki nie przekonał się o szczerości ich 
skruchy. Prawda, że w roku 1840 był on rygorystą, podob-
nie jak większość ówczesnych spowiedników we Francji. 
Trzymał się jeszcze zasad, których, około roku 1815, uczo-
no w wielkim seminarium w Lyonie. Lecz od roku 1840, za 
radą księży: Tailhades'a i Camelefa, przełożonego misjona-
rzy diecezjalnych - a zwłaszcza po zapoznaniu się z teologią 
św. Alfonsa wydaną świeżo w języku francuskim przez 
kardynała Goussefa zaczął w sposób widoczny okazywać 
mniej surowości. Odtąd, poza wypadkami zgoła wyjątko-
wymi nie widziano już, by temu samemu grzesznikowi 
kazał powracać do swego konfesjonału po pięć, sześć i sie-
dem razy, jak to bywało dawniej. A zresztą tyle spowiedzi 
wysłuchanych ukazało mu taką nędzę ludzką, że musiała 
ona wzbudzić w świętym serdeczne politowanie. Wszakże 
do samego końca życia, zanim rozgrzeszył zastarzałego 
grzesznika, domagał się odeń wystarczających oznak na-
wrócenia. 

Opowiada pewien kapłan, iż dla tych, którzy nie chcie-
li wyjść ze stanu potępienia, ks. Vianney zawsze był nieubła-
ganym. Z całą surowością nakazywał poniesienie niezbęd-
nych ofiar. Np. pewnej pani przybyłej z Paryża, przed udzie-
leniem rozgrzeszenia, nakazał spalić wszystkie złe książki, 
jakie miała w swej bibliotece.  Inna znów pani, również z 
Paryża, powracając do stolicy z letnich wywczasów, spę-
dzonych na południu, z ciekawości przybyła do Ars. Zachę-
cił ją do tego pewien kapłan, któremu znane było jej życie. 
Zobaczy pani tam coś nadzwyczajnego - mówił jej. - Ten 
wiejski proboszcz to człowiek, którego imię głośne jest w 
całym świecie. Nie pożałuje pani tego niewielkiego opóźnie-
nia w podróży. Przepowiednia ta sprawdziła się w dziwny 
sposób. Przybywszy do Ars po południu, owa pani przecha-
dzała się po placu z jakąś nieznajomą, przypadkiem tam 
napotkaną kobietą. Właśnie w tym czasie ks. Vianney po-
wracał tamtędy od chorego. 

Przecinając drogę obu kobietom, rzekł do Paryżanki: 
Pani pójdzie ze mną. Zaś do jej towarzyszki: Pani może 
odejść; jej posługa moja nie jest potrzebną. I wziąwszy na 
stronę grzesznicę; wyjawił jej - jak ongi Chrystus Samary-
tance - wszystkie jej upadki. Jakby piorunem rażona, wobec 
odsłonięcia stanu jej duszy, niewiasta zrazu milczała, aż 
wreszcie zapytała nieśmiało: Czy zechce Ksiądz Proboszcz 
wysłuchać mej spowiedzi? - Spowiedź pani - odparł święty - 
byłaby teraz bezużyteczna. Czytam w jej duszy i widzę tam 
dwóch szatanów - szatana pychy i szatana nieczystości. Nie 

Proboszcz  z  Ars (36) 
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mógłbym dać pani rozgrzeszenia, chyba, gdyby nie chciała 
już powrócić do Paryża. Znając zaś jej usposobienie, wiem, 
że tam powróci... A potem, w proroczym widzeniu ujrzaw-
szy przyszłość, mąż Boży wyjawił nieszczęśliwej, w jaki 
sposób stoczyć się może do ostatecznych krańców zła. - 
Ależ, księże Proboszczu, do takich potworności nie jestem 
zdolna!... jak to, więc mam być potępiona?!... - Tego nie 
twierdzę, lecz zbawienie kosztować będzie panią wiele 
trudu! - Cóż więc mam czynić? - Proszę przyjść jutro z rana, 
to powiem... Następnej nocy, by pomóc biednej duszy po-
grążającej się w bagnie występku, Proboszcz z Ars modlił 
się długo i zadawał sobie razy dyscypliną. Na drugi dzień 
dal jej taką odpowiedź: A zatem opuści pani Paryż i powróci 
do tego domu, skąd przyjechała. Tam zaś, jeśli chce zbawić 
swą biedną duszę, musi poddać się umar-
twieniom. - Tu święty wymienił rodzaj 
umartwień. Osoba ta wyjechała z Ars nie 
otrzymawszy  jeszcze rozgrzeszenia. Pa-
ryż po dawnemu ją usidlił. Ale wnet zau-
ważyła z przerażeniem, że przepaść grze-
chu znów się pod jej stopami rozwarła. 
Ogarnęło ją uczucie obrzydzenia... jęła 
wołać do Boga o pomoc i ostatecznie od 
zła uciekła... Schroniwszy się w swej willi 
nad Morzem Śródziemnym, mimo prote-
stów zepsutej natury, postanowiła wejść 
na prawą drogę. Przypomniała sobie rady 
udzielone jej przez Świętego z Ars. Silna 
łaska wewnętrzna wzmocniła ją i dopo-
mogła pójść za nimi. 

Na drodze nawrócenia - mówił kiedyś ksiądz Vianney - 
tylko pierwszy krok wiele kosztuje: kto raz na tę drogę 
wszedł, temu już dalej sprawa pójdzie gładko. Pokutnica 
nasza doświadczyła tego na sobie z pomyślnym wynikiem. 
Po trzech miesiącach - pisze kanonik Bali, któremu zawdzię-
czamy zebranie głównych szczegółów tego zdarzenia - na-
wrócenie jej było tak zupełne, usposobienie umysłu i serca 
do takiego stopnia odmienione, że wprost nie pojmowała 
już, jak mogła niegdyś kochać się w tym, co jej dziś taki 
wstręt sprawiało. Skoro tylko Proboszcz z Ars dojrzał  
u pewnych penitentów konieczne oznaki poprawy, stawał się 
wyrozumiałym i wielkodusznym w nakładaniu sakramental-
nej pokuty. Czynią mi z tego zarzut - mówił do Brata Atana-
zego. - Ale doprawdy, czyż mogę być srogim względem osób, 
które z tak daleka przychodzą i tyle z tego powodu poniosły 
ofiar? Zniechęciłbym je, zadając większe pokuty - mówił 
jeszcze. Lecz jakże zachować właściwą równowagę w tej 
sprawie? - Zapytał go któryś z braci kapłanów. - Mój drogi - 
odrzekł święty - oto moja recepta: zadaję im małą pokutę,  
a resztę sam za nich dopełniam. 

Jednakże nie zapominał bynajmniej ksiądz Vianney  
o tym, że pokuta sakramentalna powinna być środkiem 
leczniczym. I tu zręczność naszego Świętego wykazuje się 
w umiejętności dotknięcia wrażliwych punktów w duszy  
i zastosowania odpowiednich leków duchowych.  Panna 
Karolina Lioger z Lyonu, późniejsza zasłużona założycielka 
Sióstr - Ofiar Najświętszego Serca, była to dusza wybrana, 
lecz ambitna i przesadna w swej wrażliwości. Ksiądz Vian-
ney, pragnąc przysposobić tę dziewicę do wykonania z cza-
sem wielkich zamiarów Bożych, chętnie doświadczał jej 
pokory, a czynił to bynajmniej nie oszczędzając jej ambicji. 

Zazwyczaj kazał jej klęczeć z rękoma rozłożonymi w krzyż, 
na progu kościelnym, w chwili, gdy po Mszy św. wierni 
wychodzić mieli z kościoła. 

Ponieważ mężczyźni często grzeszą przez wzgląd ludz-
ki, Proboszcz z Ars odsyłał ich po spowiedzi do kościoła, by 
tam publicznie odprawiali modlitwy. Widziało się mężczyzn 
okrytych siwizną, co niedawno jeszcze oddaleni od kościoła, 
zaniedbali modlitwę i nabożeństwo do Matki Boskiej, teraz 
dumnie trzymając ych w ręku koronkę i odmawiających ją 
pobożnie! Żaden z nich nie mógł się sprzeciwić nakazowi 
świętego kapłana, by miał na sobie koronkę i jawnie nią się 
posługiwał. Daremnie ten lub ów na razie wymawiał się, iż 
nie wie już, jak się z koronką obchodzić. Mój drogi - odpo-
wiadał mu ksiądz Vianney - dobry chrześcijanin zawsze ma 

przy sobie koronkę. I ja ze swoją nigdy się 
nie rozstaję. Kup sobie tedy koronkę, a ja 
nałożę na nią odpusty, których ci tak bardzo 
potrzeba. Najczęściej jednak sam mężczy-
znom koronkę wręczał; a każdy z nich 
przyjmował ją, jako drogocenną pamiątkę. 

Czy mieszkasz w swym rodzinnym 
mieście? - zapytał pewnego dnia Proboszcz 
z Ars Jerzego L..., młodzieńca światowego, 
lat dwudziestu sześciu, gdy tenże skończył 
wyznanie grzechów. - Tak, Ojcze. - Jaka 
jest liczba ludności tego miasta? - 25000 
mieszkańców. - Czy znają cię tam? - Do-
skonale i niemal wszyscy. - Bardzo dobrze! 
Za pokutę, zanim wyjdziesz z kościoła, 
zmówisz akty wiary, nadziei i miłości. Ale 

to nie wszystko. W jedną z dwóch niedziel, w które obcho-
dzić się będzie publicznie uroczystość Bożego Ciała, w 
swym rodzinnym mieście przyjmiesz udział w procesji z 
Przenajświętszym Sakramentem, bacząc pilnie, byś stanął 
bezpośrednio za baldachimem. Idź, moje dziecko. Młody 
człowiek nie miał odwagi sprzeciwić się. Zdziwienie i wzru-
szenie zamknęły mu usta. - Co ludzie na to powiedzą? - 
myślał. Lecz był człowiekiem wierzącym - a to miała być 
jego pokuta... W pierwszą niedzielę oktawy Bożego Ciała 
odłożył pójście za procesją do następnej; spodziewając się w 
duchu, że może będzie deszcz i procesja się nie uda. Lecz 
deszcz nie padał. Spełnił tedy swój obowiązek! - Choćbym 
żył sto lat - opowiadał później - nie zapomniałbym nigdy 
owych dwóch godzin spędzonych za baldachimem. Zimny 
pot oblewał mi czoło; nogi uginały się pode mną. Od czasu 
do czasu szukałem pomocy w wierze i próbowałem modlić 
się. Ale tylko ustami powtarzałem słowa modlitwy. Ten 
odważny dla światowego młodzieńca czyn zwrócił na niego 
uwagę wybitnych katolików. W dwa lata później, stawszy 
się nieustraszonym chrześcijaninem, był już na czele konfe-
rencji świętego Wincentego a Paulo, utworzonej z trzydzie-
stu młodzieńców pociągniętych jego przykładem. 

 
(koniec 3 części) 

(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) 



serce ewangelii 9 

 

Za nami kolejne spotka-
nia ekipy podczas, których w 
czasie przeznaczonym na 
formację rozważaliśmy tema-
ty: „Być obecnym dla dru-
giego człowieka” i „Być 
uczniem Chrystusa w dzi-
siejszym świecie”.  

Obecność dla drugiego to czas 
oddany drugiemu człowiekowi. Ale 
nie o czas tu tylko chodzi,  tylko o 
moje „Tak”, o to, że to Ja jestem dla 
niego, słucham, przytulam, powie-
rzam go Bogu. 

Jesteśmy stworzeni na obraz i 
podobieństwo Boże, który jest miło-
ścią, a miłować to czynnie troszczyć 
się o mojego bliźniego, brata w Chry-
stusie. Niby to wiemy, od wielu lat 
autentycznie ćwiczymy, a jednak nie 
zawsze udaje się nam wejść w relacje 
z drugim człowiekiem bez jego oceny 
i zaszufladkowania. To takie trudne, 
wymaga wielkiej troski i codziennej 
uwagi, by tworząca się relacja była 
relacją miłości. To ciągle jest wyzwa-
niem dla naszego chrześcijaństwa – 
dla naszego bycia uczniem Chrystusa. 
Dobry samarytanin ciągle jest wzorem 
do naśladowania, tematem dla rozu-
mu, postawą do wcielenia w życie. 
Dla rodziny to „nie ma sprawy”, ale 
dla „obcego” to już trudniej, tak w 
mniejszym zakresie, bo przecież są 
dzieci. To ciągle zadanie dla roze-
znawania – rozum czy serce. 

Kochać nie osądzając wymaga 
ciągłego doskonalenia, ale czyż nie 
mamy doskonalić się w miłości. Jak 
żyję to mam miłować – takie mam 
zadanie, w tym Stwórca umieścił 
moje szczęście. Co prawda mogę 
wybrać inaczej, ale będę nieszczęśli-

wy na własne życzenie. Ojciec H. 
Caffarel pragnął każdego doprowa-
dzić do osobistego spotkania z Jezu-
sem. Pedagogika END doprowadza do 
spotkania w autentycznej pokorze i 
głębokim ubóstwie z Bogiem i jego 
stworzeniem – człowiekiem.  Starczy 
pracy na całe życie. Pięknie kochać, 
radośnie żyć. Rozeznawać sytuacje w 
świetle Bożego światła. Pragnąć świę-
tości – rozumiejąc ją jako coraz do-
skonalsze miłowanie Boga i bliźniego 
to staje się dla nas coraz bardziej 
realistyczne. Staje się stylem naszego 
życia.  

W materiałach formacyjnych 
czytamy „Wiara w Syna Bożego jest 
nieodłączna z praktyką daru z siebie, 
przynależnością do wspólnoty, posłu-
gą i pojednaniem z innymi”. 

Praktyka daru z siebie – to czyni 
mnie uczniem Chrystusa, mogę ofia-
rować miłość bliźniemu – miłość czyli 
dobro, czynione myślą, mową i 
uczynkiem. To na tym polu mam 
ćwiczyć się każdego dnia budując 
relacje miłości ze współmałżonkiem, 
dziećmi, każdym napotkanym czło-
wiekiem. To tu każdego dnia zdaję 
egzamin z miłości. No może nie eg-
zamin, ale sprawę z dobrze użytej 
wolności jaką mnie Bóg obdarowuje 
każdego dnia. Rozumem rozeznawać 
dobro i wolą je czynić. Czasami jest 
trudno, gdy bliźni odwraca się pleca-
mi, nie potrzebuje, nie chce naszych z 
nim relacji. Wtedy pozostaje myśl – 
modlitwa, ofiarowanie Bogu zranień.  

Bycie w świadomości, że Bóg 
mnie kocha, że jestem kochany, że 
mogę kochać, że jestem zdolny do 
miłości to ogromne szczęście czło-
wieka, nasze szczęście małżonków 
sakramentalnych, gdyż w naszej miło-

ści zamieszkuje Bóg. To dzięki łasce 
sakramentu małżeństwa możemy jako 
małżonkowie być zdolni do dawania 
świadectwa w świecie, że Bóg ocalił 
miłość, że ludzie mogą być i są szczę-
śliwi. Być człowiekiem wiary – być 
małżonkami pełnymi nadziei życia 
wiecznego to błogosławiony stan 
pozwalający żyć każdego dnia w 
„świecie”. Wchodzić w każdy kolejny 
dzień z odwagą, mężnie stawać w 
walce z przeciwnościami, trudno-
ściami jakie niesie dzień, jakie niesie 
relacja z drugim człowiekiem. W 
swojej wolności wybierać Chrystusa, 
stawać się każdego dnia jego 
uczniem, poszukiwać Jego woli 
względem nas. W Jego Słowie odnaj-
dywać rozwiązania naszych nieporo-
zumień, prosić o światło rozeznania 
otaczającego nas świata. Ciągle od 
nowa uczyć się kochać więcej, lepiej, 
bardziej bezinteresownie.  

Wydaje nam się, że nic się nie 
zmieniło, miłowanie zawsze będzie 
trudne, a jednocześnie dla tych którzy 
się w nie zanurzą, będą praktykować, 
stanie się drogą do świętości. Współ-
praca z łaską doprowadza do bliższe-
go, bardziej intymnego spotkania z 
Jezusem, a to jest nieodzowne, by być 
uczniem Chrystusa niezależnie od 
czasów, w których przyszło nam żyć. 
Nie da się miłować Boga nie miłując 
człowieka, więc czas na miłowanie 
bliźniego jest zawsze. Zostaliśmy 
stworzeni do miłowania i to jest sed-
nem naszego życia. Więc czyńmy 
miłowanie. Tak to odczytujemy i tak 
ćwiczymy każdego dnia.  

    Bernadeta i Piotr 
 

Jak zawsze zapraszamy na rekolekcje. Znajdziecie nas na stronie internetowej:  www.end.org.pl/formacja/rekolekcje 

 Zgłoszenia na adres e:mail rekolekcje@end.win.pl  lub telefonicznie pod nr 602-694-598 

Rekolekcje dla narzeczonych 

28-30 
VIII 
2015 

Pniewy 
 
(woj. wielko-

polskie) 

Rekolekcje przygotowujące do sakramentu małżeństwa 
 
Po tych rekolekcjach (w których oczywiście muszą wziąć udział 
obydwoje narzeczeni) otrzymają oni zaświadczenie 
o odbytych katechezach w ramach bliższego przygotowania do 
sakramentu małżeństwa 

wolne miejsca 

Equipes Notre - Dame  - 
ruch duchowości małżeńskiej 
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Terminarz rekolekcji dla małżeństw 

11-17 
VII 2015 

Gietrzwałd 
(woj. warmiń-

sko-mazurskie) 

Rola uczuć w budowaniu więzi z dziećmi 
 

Halina Czerwińska, Maria Zielińska 
ks. Marcin Kwiatkowski 

 Rekolekcje dla 

rodzin (można 

zabrać dzieci) 

 wolne 
miejsca 

22-28 
VIII 
2015 

Dębki 
(woj. pomorskie) 

Budowanie więzi małżeńskiej i rodzinnej 
 

ks. Gabriel Pisarek 

Rekolekcje dla 

rodzin (można 

zabrać dzieci) 

 wolne 
miejsca 

 

W parafii zwiększała się 
liczba wiernych, których nie 
był w stanie pomieścić mały 
kościółek z 1717 r. Powiato-
wy Urząd Budowlany w Ryb-
niku wyraził w 1925 r. opinię 
o złym stanie kościoła, po-
twierdzoną opinią Urzędu 
Wojewódzkiego w Katowi-
cach, z której wynikało, iż 
materiał, z którego był zbu-
dowany znacznie już ucier-
piał. Dach znajdował się w 
stanie „pogniłym”, co powo-
dowało przeciekanie do wnę-
trza wody deszczowej. Woda 
nadwerężała coraz bardziej 
sufit, którego części groziły 
zawaleniem. Urząd postulo-
wał jak najszybszy remont 
kościoła.  

Pierwsze starania o budowę no-
wego kościoła odnotowano w lutym 
1925 r. Ogłoszono wtedy, zdaniem 
Związku Architektów na Śląsku, nie-
umiejętnie konkurs na budowę ko-
ścioła. W tym samym roku ks. J. Ku-
lig informował Administrację Apo-
stolską w Katowicach, że zarząd ko-
ścielny w Boguszowicach wybrał z 
nadesłanych rysunków do budowy 
nowego kościoła projekt firmy „Zjed-
noczone Przedsiębiorstwo Budowlane 
– Mysłowice, opracowany dla 2500 
wiernych i przewidujący koszt budo-
wy w wys. 400 tys. zł.  

W 1928 r. nowy zarząd kościel-
ny w składzie: Jan Gruszka, Antoni 
Piotrowski, Teofil Froelich oraz ks. 
proboszcz Długaj podtrzymał popar-
cie dla tego planu. Po uzyskaniu pozy-
tywnej oceny technicznego kierownic-
twa budowy katedry śląskiej władza 
kościelna zatwierdziła projekt w paź-
dzierniku 1929.  

Zanim przystąpiono do wznie-
sienia kościoła, ksiądz Długaj musiał 
stoczyć bój o miejsce budowy świąty-
ni z konserwatywnie nastawionymi 
parafianami, którym nie podobał się 
pomysł wybudowania kościoła „za 
wsią”, w sąsiedztwie nowej szkoły. 
Pojawiły się trzy warianty budowy: na 
miejscu starego kościoła, organistów-
ki oraz w pobliżu nowej szkoły. Za 
ostatnim rozwiązaniem był ks. Długaj 
i tylko 1 członek Zarządu Kościelne-
go. Również, po przeprowadzeniu 
wizji lokalnej, za tym rozwiązaniem 
opowiedziała się Kuria Biskupia, 
która w piśmie skierowanym do Za-
rządu Kościelnego argumentowała, że 
urząd wojewódzki nie zgadza się na 
zniszczenie starego kościoła, gdyż są 
tylko dwa takie kościoły w wojewódz-
twie, a miejsce po organistówce nie 
nadaje się ze względów natury este-
tycznej, harmonii i piękna, miejsce 
przy nowej szkole jest najwłaściwsze.  

Jednak przeciwnicy proponowa-
nej lokalizacji łatwo nie ustąpili. Do 
Kurii przybyła delegacja mieszkań-
ców Boguszowic. Z wszystkich miej-
scowości należących do parafii prze-
syłano listy jednakowej treści z podpi-
sami parafian, a z Rownia wpłynęło 
pismo z groźbą oderwania się tej wsi 
od parafii boguszowic-
kiej. Równocześnie po-
jawiły się żądania pod 
adresem Rady Gminy w 
Boguszowicach, by prze-
budować dom nabyty od 
Cyryla Popiołka na po-
mieszczenia klas szkol-
nych, znajdujących się 
obecnie w starym budyn-
ku szkolnym i wnieść 
ponownie prośbę do 
władz szkolnych przez 
starostwo w Rybniku o 
zezwolenie na zniesienie 
starej szkoły pod budowę 

nowego kościoła. Domagano się 
uwzględnienia wniesionych do miaro-
dajnych władz protestów przeciwko 
zamiarowi wybudowania nowego 
kościoła „poza miejscowością Bogu-
szowice”. Argumentowano, że budo-
wa kościoła na tym miejscu wymagać 
będzie budowy plebanii i budynków 
gospodarczych, na co parafii nie stać.  

Protesty mnożyły się. Ucichły 
dopiero po stanowczym piśmie Kurii 
Biskupiej z 9 września 1929 r., w 
którym apelowano do organizatorów 
protestów: „…zechcą Szanowni Pa-
nowie nareszcie uspokoić się i nie 
żądać od władz rzeczy niemożliwych”. 
Do budowy przystąpiono jesienią 
1929 r. Kościół postawiono na parceli 
należącej do gminy i wykorzystywa-
nej dotychczas przez szkołę jako boi-
sko i plac zabaw. Dnia 7 kwietnia 
1929 r. rada gminna uchwaliła odda-
nie gruntu pod budowę nowego ko-
ścioła przed szkołą, względnie gruntu 
położonego bezpośrednio za szkołą w 
formie zamiany na grunt będący w 
posiadaniu organisty.  

Parcelę ogrodzono. Mniej więcej 
w miejscu, gdzie dzisiaj stoi krzyż 
misyjny, wykopano wielki dół, w 
którym gaszono wapno. Pracę tę wy-
konywali bezrobotni w zamian za 

O budowie nowego kościoła w Boguszowicach 
(Z książki pana Mieczysława Kuli – Historia Boguszowic, Rybnik 2009) 

 
Budowniczy kościoła ks. Karol Długaj 
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zapomogę otrzymywaną od gminy. 
Na zachód od projektowanej budowy, 
w bezpośredniej bliskości przyszłego 
kościoła, zaczęto wydobywać po-
trzebny piasek. Położono szyny i 
zainstalowano kołowrót. Rolnicy z 
wszystkich miejscowości należących 
do parafii boguszowickiej zwozili 
nieodpłatnie cegłę i inne materiały 
budowlane.  

Równolegle ze staraniami o ko-
rzystne miejsce budowy kościoła 
zabiegano o pozyskanie środków 
finansowych. Według przyjętego 
projektu kościół miał kosztować ok. 
400.000 zł. Powstało pytanie, skąd 
pozyskać te środki. Zwrócono się 
przede wszystkim do księcia racibor-
skiego, który od początku XIX w., po 
przejęciu dóbr cysterskich w Rudach 
został patronem boguszowickiego 
kościoła. Po różnych zabiegach za-
warto w 1928 r. umowę, w której 
książę raciborski zobowiązał się do 
wyłożenia na budowę 245.000 zł. 
Pieniądze te, mimo różnych prze-
szkód, wpływały na konto budowy.  

Zarząd kościelny w Boguszowi-
cach był zdania, że również na księciu 
v. Donnersmarcku, właścicielu miej-
scowej kopalni „Szyby Blüchera”, 
ciążył obowiązek świadczenia na 
budowę kościoła. Powoływał się przy 
tym na dawne prawo, według którego 
właściciel lasu Judasza miał obowią-
zek dostarczania drewna na budowę 
kościoła, a także na ujawnione wtedy 
zamiary Donnersmarcka budowy 
dużego osiedla mieszkaniowego dla 
pracowników boguszowickiej kopalni. 
Ten jednak odmówił świadczenia na 
rzecz budowy. Sprawa doszła aż do 
Najwyższego Trybunału Administra-
cyjnego, który orzekł na korzyść 
Donnersmarcka.  

Inne środki na budowę pocho-
dziły ze składek parafian. Były to 
jednak środki niewystarczające. 
Otrzymano też dotacje od Kurii, Sej-
mu Śląskiego i Urzędu Wojewódzkie-
go, jednak nie przekroczyły one kwo-
ty 50.000 zł. Budowano więc kościół, 
zmagając się z chronicznym brakiem 
środków. Prace murarskie wykony-
wał Józef Rosół, przedsiębiorca bu-
dowlany z Paruszowca. W czasie 
zimy 1929/30 i 1930/31 mury stały 
bez dachu, na którego budowę zacią-
gnięto pożyczkę. Wykonanie sklepie-
nia zlecono firmie Augusta Grzonki z 
Wodzisławia. Przedsiębiorca ten po-
padł w zatarg z proboszczem, który 
opieszale realizował wystawiane 

przez niego rachunki. Sprawa toczyła 
się przed sądem. Rezultatu nie znamy.  

Prace kamieniarsko-
sztukatorskie prowadziła firma Fran-
ciszka Biera z Katowic – Załęża. 
Kamieniarzami kierował Henryk 
Oczko z Katowic. Wyrzeźbił on przy 
okazji w kamieniu orła piastowskiego, 
który zawieszono nad sceną w sali p. 
Węgrzyka. Instalacje blacharskie 
powierzono firmie A. Langrzika z 
Rydułtów. Obie te firmy również 
skarżyły się na proboszcza. Do końca 
stycznia 1937 r. wykonano prace za 
491.207 zł, długów na budowie wisia-
ło na 80.000 zł, zaległości do spłaty 
było 20.000 zł, a brakowało jeszcze 
100.000 zł na budowę wieży kościel-
nej. Jednak jakoś sobie z długami 
radzono. Na początku 1939 roku od-
notowano już tylko ok. 90.000 zł  
długów.  O poświęceniu kościoła pod 
wezwaniem Najśw. Serca Pana Jezu-
sa, misjach i wizytacji kościelnej 
pisała prasa: 

„Nasza parafia posiada stary 
kościółek św. Wawrzyńca, pochodzący 
z 14-go wieku. Mimo, że w r. 1717 
został przebudowany, nie mógł pomie-
ścić wszystkich parafian. To też w r. 
1929 przystąpiono do budowy nowej 
świątyni Pańskiej pod wezwaniem 
Najśw. Serca Jezusowego, której 
poświęcenia dokonał codopiero ks. 
dziekan Reginek dnia 30 maja rb. W 
nowym kościele za staraniem naszego 
duszpasterza ks. prob. Długaja oo. 
Franciszkanie odprawili od 25 maja 
do 3 czerwca misje święte. W podnio-
słych kazaniach wzięła udział cała 
parafja, odnawiając się gruntownie 
duchowo. Gorliwym ojcom misjona-
rzom parafianie z tego miejsca jak 
najserdeczniej dziękują. 

Dnia 4 czerwca zawitał do na-
szej parafji Najprzew. Ks. Biskup 
Sufragan Bromboszcz, wywołując 
swem przybyciem w sercach wszyst-
kich serdeczną radość. Ks. Biskup 
dokonał wizytacji kościelnej, egzami-
nował dzieci szkolne, miał konferencje 
z naszem nauczycielstwem, a wreszcie 
udzielił przeszło 1000 osobom sakra-
mentu bierzmowania. Na zakończenie 
pobytu w parafii parafianie urządzili 
na cześć ks. Biskupa defiladę, żegna-
jąc go gromkiemi okrzykami. Nieza-
pomniane to chwile dla niezmiernie 
wdzięcznych ks. Biskupowi parafian.” 

Wybuch wojny skomplikował 
spłatę długu, który obciążał parafię, a 
którego prawdopodobnie nie spłaco-

no. Świadczy o tym zapis w protokole 
z wizytacji parafii z 15 listopada 1975 
o tym, że na ks. Długaju ciąży dług z 
budowy kościoła przed wojną. Pro-
boszcz, nie zrażony kłopotami finan-
sowymi, czynił starania o wyposaże-
nie kościoła. Na 2 kwietnia 1939 r. 
przewidziano poświęcenie trzech 
dzwonów ufundowanych przez hutni-
ków, a na 4 czerwca poświęcenie 
dzwonu ofiarowanego przez górni-
ków. W 1935 r. budowę na tyle ukoń-
czono, że można było kościół poświę-
cić. Pismem z 16 maja 1935 r. kuria 
biskupia w Katowicach wyraziła zgo-
dę na poświęcenie kościoła w dniu 26 
maja 1935 r. Do tego aktu upoważniła 
ks. dziekana Reginka. Ostatecznie ks. 

dziekan Reginek dokonał poświęcenia 
kościoła 30 maja 1935 r. W tym też 
roku udzielona została w nowym 
kościele po raz pierwszy I Komunia 
św. Nie było jeszcze wtedy ławek. 
Wierni przynosili na nabożeństwo 
własne krzesła.  

Nowy kościół, wybudowany w 
stylu neobarokowym, jest okazałą 
świątynią. Jeszcze dzisiaj wyróżnia 
się ona wśród budowli sakralnych 
okolicy. Postawienie kościoła świad-
czyło o dużej wyobraźni proboszcza 
Długaja, który nowej budowie patro-
nował. Początkowo jednak wystrój 
kościoła był bardzo surowy. Dopiero 
w kolejnych latach uzupełniano jego 
wyposażenie i wzbogacano wystrój 
wewnętrzny. Już 16 października 
1938 r. odbyło się uroczyste wcią-
gnięcie krzyża na wieżę kościelną. W 
1947 r. postawiono dwa boczne ołta-
rze: ku czci św. Józefa i Niepokalane-
go Serca Marii, ufundowane przez 
wiernych, wykonane przez Alojzego 
Ździebłę z Pawłowic. 
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Będzie to wspomnienie o 

kościele parafialnym pod 
wezwaniem Najświętszego 
Serca Pana Jezusa w Bogu-
szowicach, który w tym roku, 
tj. w 2015  obchodzi 80 uro-
dziny. Jestem niemal rówie-
śnicą tej wspaniałej świątyni 
i moje pokolenie czytając te 
słowa, przypomni sobie także 
własne doznania związane z 
jubileuszowym kościołem, a 
pokolenia młodsze dowiedzą 
się, że nie od razu jego wy-
strój był tak piękny jak obec-
nie. Inaczej żyli wtedy ludzie, 
inaczej wyglądały obrzędy 
kościelne.  

Przez pierwsze lata, do czasów 
powojennych, w kościele panowała 
wokół biel ścian bez malowideł, a 
podłoga była cementowa. Z uwagi na 
brak ławek, niektórzy parafianie przy-
nieśli do kościoła własne krzesła, 
które ustawiono po obu stronach 
głównej nawy. Na początku gotowy 
był tylko ołtarz główny, ale trochę 
inny. Po bokach Pana Jezusa stały 
figury ludzi dorosłych i dzieci oraz  
kapłana. Widocznie władzom kościel-
nym to się nie spodobało i został do 
dziś tylko sam Pan Jezus z uwidocz-
nionym Jego Sercem. Dodano później 
dwie postacie Świętych i adorujące 
dwa cherubiny. Z ołtarzy bocznych 
pierwszy powstał ten poświęcony 
Matce Boskiej, potem ołtarz świętego 
Józefa, a ostatni św. Barbary. Z witra-
ży pamiętam tylko ten znad chrzciel-
nicy ze św. Izydorem, kościółkiem 
św. Wawrzyńca i Okiem Opatrzności 
na samej górze. Nie wiem, dlaczego 
to Oko Opatrzności – herb Boguszo-
wic, zniknęło?  

Wówczas ważnym obiektem we 
wszystkich kościołach, kiedy nie 
stosowano jeszcze nagłośnienia,  była 
ambona. W czasie niedzielnej Mszy 
św. ksiądz czytał w języku ojczystym 
z ambony Ewangelię i wygłaszał 
kazanie. Z ambony pamiętam poważ-
nego i wysokiego  ks. proboszcza 
Karola Długaja, budowniczego  bogu-
szowickiego obiektu sakralnego. Do 
czasu II wojny światowej księża uży-
wali języka polskiego, w czasie oku-

pacji - niemieckiego, a po wojnie 
znowu języka polskiego. Przy ołtarzu, 
zwrócony tyłem do wiernych, celebru-
jący modlił się po łacinie, a wierni też 
odpowiadali w tym języku. Poza Do-
minus vobiscum. Et cum spiritu  tuo. 
większość obecnych na Mszy św. nic 
innego nie rozumiała. Może jeszcze 
Pater Noster... Dlatego pamiętam, że 
niektórzy odmawiali w tym czasie 
różaniec. A wyglądało to tak: Nagle w 
ławce stanęła jakaś kobieta i usiadła 
dopiero po dłuższej chwili. Za niedłu-
go potem ktoś stanął w innej ławce, 
potem jeszcze ktoś następny i następ-
ny… aż do końca Mszy św. A wsta-
wano, by odmówić na początku ró-
żańca wyznanie wiary, które odmawia 
się na stojąco. Dopiero wprowadzony, 
dużo później, język ojczysty do od-
prawiania Eucharystii pozwolił wier-
nym na pełne uczestnictwo  w Niej. 

Ofiarę zbierał kościelny do wo-
reczka na dość długim kijku, sięgają-
cym do połowy ławki. Pod mieszkiem 
w pomponie miał umieszczony mały 
dzwonek oznajmiający, że należy do 
niego włożyć datek. Oprócz tego, tak 
jak dziś, szli też ludzie „na ofiarę.” 
Brali  z tacy od kościelnego zapaloną 
świecę i szli z nią dookoła ołtarza, by 
wrzucić swój dar do skarbonki znaj-
dującej się z boku ołtarza. Zgaszoną 
świeczkę kładli z powrotem na tacę. 

Do komunii św. przystępowali 
wierni, przyklękając przy balaskach 
nakrytych zasłonką, jakby obrusem. 
Po tej ceremonii ministranci zasłonki 
opuszczali. Post eucharystyczny obo-
wiązywał od północy, a nie jak dziś 
jedną godzinę. Teraz jest lepiej, bo 
wtedy dość często zdarzało się, że 
ludzie z głodu w kościele mdleli. 

W zimie, w mroźne dni, w tym 
dużym nieogrzewanym Przybytku 
Bożym było nieraz zimno jak na dwo-
rze, ludzie tupali, by im nogi nie mar-
zły, a ks. prob., Edward Tobola, od-
prawiał Mszę św. w białych ręka-
wiczkach z odsłoniętymi końcami 
palców. A Msza św. trwała wówczas 
dłużej niż obecnie, śpiewano podczas 
niej więcej pieśni, a w niedziele i 
święta kończyła się błogosławień-
stwem eucharystycznym. Msze żałob-
ne odprawiano z katafalkiem z rusz-
towaniem w kształcie trumny, nakry-
tym  czarną kapą,  stojącym na prze-

dzie kościoła. Były to tzw. Msze św. z 
konduktem. 

Bardzo uroczyste Msze św. od-
bywały się w asyście. Kapłan główny 
– środkowy odprawiał Mszę św. a 
dwaj kapłani po bokach, w specjal-
nych ornatach, mu tylko asystowali. 
Obecnie wszyscy księża przy ołtarzu 
celebrują Mszę św. W koncelebrze 
może być jeden lub nieograniczona 
ich liczba. 

W czasie mego dzieciństwa i 
młodości ślubów udzielano przeważ-
nie w niedzielę, w południe. Z uwagi 
na rozległą parafię bywało ich nieraz i 
osiem. Każda para nowożeńców miała 
po kilka par drużaństwa, które usta-
wiało się na środku, tworząc szpaler, 
przez który szła młoda para aż do 
ołtarza. Czasem długi welon podtrzy-
mywało dwoje dzieci. Im więcej za-
proszono drużek i drużbów spośród 
kolegów i koleżanek nowożeńców i 
krewnych z obu stron, tym wesele 
było dostojniejsze. Za moich czasów 
drużki były ubrane już tylko „po pań-
sku”, w długie kolorowe suknie i  bez 
wianków, a z bukietem ufundowanym 
przez drużbę. Śluby rzymskie, czyli  
ze Mszą św., odbywały się rzadko i 
tylko w dzień powszedni. W parafii 
istniała wtedy Kongregacja Mariańska 
Panien. Panna młoda w mirtowym 
wianku, członkini tej kongregacji szła 
przed ślubem z zapaloną świeczką 
podziękować Matce Boskiej przed Jej 
ołtarzem za dotychczasową opiekę i z 
prośbą o dalszą w małżeństwie. 

 Jako dziecko nie wyobrażałam 
sobie, by nie uczestniczyć w niedziel-
nych nieszporach. Najwięcej było 
wtedy matek z małymi dziećmi. W 
lecie niektórzy chłopcy na nieszpory 
przybywali na bosaka. Do dziś pamię-
tam takiego jednego z Raszowca, już 
świętej pamięci. Razem z bosymi 
kolegami usiadł w pierwszej ławce i 
zamiast na ołtarz, patrzył na mnie, 
odwracając do tyłu swoją piegowatą, 
filuterną buzię. Takich łobuzów by-
wało w kościele więcej i podczas  
nabożeństw jeden mężczyzna pilno-
wał ich, stojąc przy ławkach z laską - 
rodzajem buławy, zakończoną kulą z 
krzyżykiem. Niesfornych przywoły-
wał do porządku, pokazując ją lub 
dotykając nią. 

KOŚCIÓŁ  MOJEGO  DZIECIŃSTWA 
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Przed nieszporami w każdą nie-
dzielę ksiądz udzielał sakramentu 
chrztu św. Dzieci chrzczono krótko po 
urodzeniu. Ja np. urodziłam się w 
czwartek, a już w niedzielę, w odpust 
św. Wawrzyńca byłam chrzczona, 
jeszcze w starym kościele. Po dwóch 
tygodniach od urodzenia dziecka 
każda matka, jeżeli była za słaba, by 
przybyć na chrzest dziecka, przyby-
wała jeszcze do kościoła na wywód, 
czyli oczyszczenie po porodzie.  

Mocno zachowało mi się w pa-
mięci całowanie ran Chrystusa w 
Wielki Piątek. Wtedy Krzyż ogrom-
nych rozmiarów z przybitym doń 
Panem Jezusem leżał na środku ko-
ścioła przed ławkami. Każdy chcący 
ucałować rany Zbawiciela przyklękał 
przy tym krzyżu i całował po kolei 
wszystkie rany. Zanim wstał, złożył 
ofiarę do stojącej obok skarbonki. 
Jako dziewczynka na tyle duża, że już 
samodzielnie mogłam chodzić do 
kościoła, czekałam w kolejce do tego 
aktu, gdy mi się przypomniało, że nie 
mam przy sobie pieniążka na ofiarę. 
Co robić,  kołowało mi się w głowie? 
Jaki to wstyd iść pocałować ukrzyżo-
wanego Chrystusa, a nie złożyć ofia-
ry. Długo przepuszczałam innych z 
kolejki, sama klęcząc z boku z wiel-
kimi katuszami, gdy wreszcie zdoby-
łam się na to, by ucałować Pana Jezu-
sa bez pieniężnej ofiary. Dodam jesz-
cze, że wszystkie ceremonie Wielkie-
go Tygodnia odbywały się do połu-
dnia. 

Zapamiętałam też pierwsze w 
moim życiu Boże Ciało jeszcze sprzed 
wojny. Ludzie szli w procesji od ko-
ścioła starego do nowego. Po drodze 
stały dwa ołtarze – w bramie starego 
probostwa i przy krzyżu stojącym 
obok zakrętu drogi do Kłokocina,  a 
pozostałe w obu kościołach. Kuzynka 
uszyła mi ładną białą sukienkę z du-
żym kołnierzem, niby pelerynką i z 
długimi rękawami. Te rękawy mi się 
nie podobały, bo inne dziewczynki 
miały krótkie. Biedna moja mama 
chciała w tych rękawach ukryć moje 
chudziutkie ręce… Nie podobały mi 
się też moje kwiatki zerwane przeze 
mnie na naszej łące, bo takie dwie 
dziewczynki z Rownia, idące obok 
mnie, sypały z koszyczka piękne 
czerwone płatki piwonii. Myśmy 
takich w ogrodzie nie mieli, ale mam 
je teraz i kiedy patrzę na nie, przypo-
mina mi się moje pierwsze uczestnic-
two w święcie Ciała i Krwi Pańskiej. 

Wtedy ołtarze, nie tylko te na Bożym 
Ciele, ale także w kościele, przyozda-
biano kwiatami z ogródków przydo-
mowych. Kto miał ładne we własnym 
ogródku, przynosił je w sobotę do 
zakrystii.  

W kościele stały tylko dwa kon-
fesjonały, te przy tylnej ścianie. Oso-
biście pamiętam pierwszą moją spo-
wiedź krótko po froncie, już w Polsce. 
Do I komunii szłam w czasie okupacji 
i byłam nauczona spowiadać się w 
języku niemieckim. Jak 
zawsze postanowiłam 
przygotować się do  
rachunku sumienia  i 
spowiedzi dopiero w 
kościele. Miałam przy 
sobie polską książeczkę 
do nabożeństwa, pie-
czołowicie przecho-
wywaną przez całą 
wojnę i odszukałam w 
niej dane odnośnie 
sakramentu pokuty. 
Grzechy potrafiłam 
wymienić po polsku na 
pamięć, ale ze wstępem 
do spowiedzi z ksią-
żeczki nie mogłam sobie poradzić. 
Otworzyłam bowiem na spowiedzi 
powszechnej. Zaczęłam czytać: Spo-
wiadam się Bogu Wszechmogącemu i 
Wam bracia i siostry… i dalsze se-
kwencje. Czytałam je kilka razy, ale 
mi to do głowy nie wchodziło. Patrzę, 
a wokół już nie ma żadnych koleża-
nek i kolegów, i ksiądz czeka tylko na 
mnie. Zrozpaczona wyspowiadałam 
się jeszcze po niemiecku. Otrzymałam 
rozgrzeszenie, ale spowiednik, ks. 
Tobola, powiedział, bym na następny 
raz spowiadała się już po polsku. 
Wstyd, że nie umiałam wtedy odbyć 
sakramentu pokuty po polsku, był dla 
mnie największą pokutą. 

W początkach nowego kościoła, 
kobiety w znacznej większości ubiera-
ły się jeszcze po chłopsku: w jakle, 
kiecki, fartuchy, chustki lub plyjty a w 
zimie w duże chusty. Gdy wracały z 
kościoła, a padał deszcz, to z tyłu 
podnosiły na głowę kieckę z jedną 
białą spódniczką (zazwyczaj miały na 
sobie dwie lub trzy takie płócienne 
spódniczki - halki do pasa, z więk-
szymi lub mniejszymi koronkami). 
Robiły tak wszystkie i wyglądały jak 
idące chochoły. W tamtych czasach 
na wsi nie miał jeszcze nikt samocho-
du i wszyscy szli do kościoła na pie-
chotę, nawet ci z Rownia, Gotartowic, 

Roja, Raszowca, Ligoty i Ligockiej 
Kuźni oraz z kopalni. Osiedla nie było 
wtedy jeszcze nawet w planie. Wtedy 
dzisiejszą ulicą Małachowskiego z 
kościoła wracali ludzie całą szeroko-
ścią i chodnikami. Nawet chrzestni z 
dzieckiem z Boguszowic też szli do 
kościoła pieszo a nowożeńcy z 
wszystkimi gośćmi. Ci z dalszych 
wiosek przyjeżdżali na bryczkach lub 
w kolasie, w tzw. landauerze. Niektó-
rzy młodzi mieli już rowery. 

Wielką uciechę miały dzieci 
krótko przed wybuchem wojny, gdy 
zawieszano dzwony na kościelnej 
wieży, bo z tej wieży zrzucano na dół 
cukierki, nie lada przysmak dla ów-
czesnych dzieci. Cieszyły się, nie 
wiedząc, że te trzy duże, drogie 
dzwony, ufundowane w czasie panu-
jącego bezrobocia będą miały bardzo 
krótki żywot. Zabrane w czasie oku-
pacji zostały przetopione na cele wo-
jenne. 

Dziękuję Bogu, że mieszkałam 
w dzieciństwie w pobliżu tego pięk-
nego parafialnego kościoła. Częste 
uczestnictwo w  nabożeństwach w 
nim odprawianych wpływało dodatnio 
na rozwój mojej osobowości, pomo-
gło zachować wartości przekazywane 
z pokolenia na pokolenie. 

Helena Białecka 

 

 

 

 

 

 

 

 
Święcenie dzwonów – lipiec 1939 r. 
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   3 maja  podczas uro-
czystej Mszy św.  o godz. 
11.15, której przewodniczył 
ksiądz Proboszcz Krzysztof 
Błotko,  dzieci naszej parafii 
przystąpiły do Wczesnej i I-
szej Komunii Świętej. I Ko-
munia dziecka  jest świętem 
całej rodziny, dlatego do tego 
ważnego wydarzenia przygo-
towywały się już od września  
całe rodziny poprzez comie-
sięczną niedzielną Euchary-
stię.  W dniu Komunii w cza-
sie uroczystych nieszporów 
dzieci dziękowały Panu Je-
zusowi za dar Najświętszego 
Sakramentu oraz otrzymały 
pamiątkowe obrazki. 

11 kwietnia br. odbyła się w na-
szym kościele pierwsza spowiedź. 
Dzieci razem z rodzicami przybyły do 
kościoła, by spotkać się z Jezusem 
Miłosiernym w sakramencie pokuty i 
pojednania. Po krótkiej modlitwie 
poprowadzonej przez księdza Pro-
boszcza rodzice odpalili od Paschału 
świece i towarzyszyli swoim dzieciom 

do kratek konfesjonału. 

Tradycyjnie już 
na zakończenia Białego 
Tygodnia odbyła się 
pielgrzymka do Ła-
giewnik – do sanktua-
rium Bożego Miłosier-
dzia oraz centrum św. 
Jana Pawła II. W sank-
tuarium Bożego Miło-
sierdzia dzieci modliły 
się przy relikwiach św. 
Siostry Faustyny i 
uczestniczyły w spo-
tkaniu z siostrą, która 
w  przystępny sposób 
przybliżyła życie Apostołki Miłosier-
dzia, natomiast w centrum św. Jana 
Pawła II uczestniczyliśmy w Euchary-
stii i modliliśmy się przy relikwiach 
świętego papieża Jana Pawła II.  

W drodze powrotnej odwiedzili-
śmy w Krakowie Księży Salezjanów, 
gdzie zostaliśmy serdecznie przywita-
ni,  szczególnie przez przebywającego 
tam kleryka pochodzącego z naszej 
parafii Łukasza Torbickiego. Dzięki 
gościnności gospodarzy dzieci mogły 
odbyć” podróż przez wszystkie kon-
tynenty” zwiedzając „Wioski świata”. 
Pod okiem wolontariuszek dzieci 

poznawały kulturę, tradycje oraz za-
bawy krajów misyjnych. Nie zabrakło 
też pamiątek zakupionych w „Sklepi-
ku misyjnym” pochodzących z róż-
nych stron świata. 

   W tym roku do Komunii przy-
stąpiło 122 dzieci: 
   85 z Boguszowic, 
   26 z Gotartowic, 
   1 z SP Sióstr Urszulanek, 
   10 do wczesnej Komunii.  

Serdeczne podziękowania 
wszystkim, którzy zaangażowali się w 
przygotowanie tej pięknej uroczysto-
ści. 

Katechetki 

Dwudziestego ósmego 
czerwca po dziesięciu mie-
siącach zmagań dobiegnie 
końca kolejny rok formacyjny 
Służby Liturgicznej. Nadszedł 
czas aby podsumować ten 
okres.  

 Rok formacyjny rozpoczęliśmy 
pierwszego września. 22 listopada 
obchodziliśmy uroczystość św. Tarsy-
cjusza - patrona ministrantów. Pod-
czas tych obchodów do naszej wspól-
noty wstąpiło ośmiu ministrantów, 
którzy otrzymali pelerynkę mini-
strancką, natomiast czterech naszych 
braci otrzymało albę i awansowało na 
stopień starszego ministranta.  Pod-
czas tej uroczystości poświecono 
także tablo które zawisło w zakrystii 
ministrantów oraz obraz św. Tarsycju-
sza. Po odwiedzinach kolędowych 
udaliśmy się na wycieczkę do Wisły. 

Zwiedziliśmy miasto i poszliśmy na 
basen do Gołębiewskiego. 21 marca w 
naszej parafii odbył się dzień skupie-

nia dla ministrantów z naszego deka-
natu. Rozpoczęliśmy go modlitwą 
przed Najświętszym Sakramentem, 

Pierwsza  Komunia Święta w naszej parafii  

 
Na poczęstunku u Księży Salezjanów w Krakowie  

Kolejny  rok za nami… 
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następnie uczestniczyliśmy w Eucha-
rystii. Później świętowaliśmy przy 
stole w Domu Parafialnym. Na za-
kończenie odbył się turniej piłki noż-
nej o puchar księdza dziekana. W 
całym przedsięwzięciu udział wzięło 
120 ministrantów.  Pod koniec marca 
rozpoczęliśmy przygotowania do 
najważniejszej uroczystości w całym 
kościele – Świętego Triduum Pas-
chalnego. Wiosną trzech naszych 
starszych ministrantów rozpoczęło 
kurs na animatora i 20 czerwca w 
krypcie katedry odbyło się ich usta-
nowienie. W połowie maja podjęto 
decyzję o uszyciu nowych strojów dla 
naszej wspólnoty. 05 czerwca – dzień 
po Bożym Ciele nasi ministranci udali 
się do Tatralandii. Mogliśmy tam 

odpocząć podziwiając piękne krajo-
brazy oraz poczuć adrenalinę na  
różnego rodzaju zjeżdżalniach. Na 
terenie całego obiektu znajdowało się 
wiele basenów, z różnymi rodzajami 
wód np. wodą słoną  czy wodą ter-
malną hartującą ciało, mającą także 
dobroczynny wpływ na układ rucho-
wy i oddechowy. Mogliśmy się tam 
wyszaleć, aby pełni sił wrócić do 
służby. Co miesiąc czwórka mini-
strantów o najlepszej frekwencji wraz 
z animatorem jeździ na paintball czy 
na kręgle bądź w inne miejsca, aby 
zintegrować się i mile spędzić czas. W 
każdą sobotę po zbiórce na pobliskim 
boisku gramy w piłkę nożną. W naj-
bliższym czasie odbędzie się także 
spotkanie rodziców i ministrantów z 

księdzem kończące cały rok forma-
cyjny. W tegoroczne wakacje kilku 
naszych ministrantów będzie brało 
udział w wakacyjnych rekolekcjach 
ministranckich organizowanych przez 
Duszpasterstwo Ministrantów Archi-
diecezji Katowickiej. Obecnie nasza 
wspólnota liczy 48 ministrantów – 
dokładnie 1 kandydata, 17 młodszych 
ministrantów, 23 starszych, 6 anima-
torów i 1 ceremoniarza.  Już teraz 
składamy serdeczne podziękowania 
księdzu Markowi za te 3 lata opieki 
nad naszą wspólnotą. Był to wspania-
ły czas poświęcony Bogu, ale także 
naszej grupowej integracji. Dziękuje-
my także animatorom za kolejny rok 
opieki nad nami oraz pomocy w zbli-
żaniu się do Pana Boga.  Wszystkich 
chłopców po Pierwszej Komunii 
Świętej serdecznie zapraszamy aby 
wstąpili do naszej wspólnoty. Zbiórki 
odbywają się w soboty o godzinie 
8.3o w Domu Parafialnym. 

„Ministrant zajmuje 

uprzywilejowane miejsce podczas 

nabożeństw liturgicznych. Kto służy 

do Mszy św., występuje publicznie  

we wspólnocie - doświadcza z bliska, 

że Jezus Chrystus jest obecny i działa 

w każdym akcie liturgicznym.” 

Św. Jan Paweł II 

ks. Marek i Szymon Piontek 

Uroczystość odpustowa 
Najświętszego Serca Jezu-
sowego zgromadziła także 
rybnickie środowisko Skau-
tów Europy, którzy wybrali 
ten dzień w naszej parafii na 
swoje zakończenie roku har-
cerskiego oraz rozpoczęcie 
przygotowania do obozu let-
niego od wspólnego przeży-
cia Mszy św. i uzyskania Bo-
żego błogosławieństwa.  

Msza św. o godz. 10.oo zgroma-
dziła: 1. Gromadę Rybnicką i 1. Dru-
żynę Rybnicką stanowiące 1. Szczep 
Rybnicki FSE Bł. Jana Dunsa Szkota, 
3. Gromadę Rybnicką FSE Św. Rafała 
Kalinowskiego oraz zastęp dziewcząt 
Jaskółka będący jeszcze częścią sieci 

samodzielnych zastępów z Wrocła-
wia. W tym czasie 2. Gromada Ryb-
nicka FSE Św. Marii Goretti kończyła 
swój biwak czerwcowy i łączyła się z 
nami duchowo. Razem słuchaliśmy 
słowa Bożego oraz 
karmiliśmy się 
Eucharystią – ży-
wym Panem Jezu-
sem, który jest 
naszą realną siłą w 
codzienności. 

Po wspólnej 
uczcie Euchary-
stycznej wszyscy 
wraz z naszymi 
rodzinami i ks. 
Markiem Siedlacz-
kiem, wikariuszem 
parafii, udaliśmy się 

do Farskiego Ogrodu na ostatni w tym 
roku harcerskim apel całego środowi-
ska. Miała miejsce wspólna modlitwa, 
odśpiewanie hymnu „Króluj nam 
Chryste zawsze i wszędzie” oraz ob-

 
Ministranci w „Tatralandii” 

Skauci Europy – katoliccy harcerze w naszej parafii 

 
Apel całego środowiska harcerskiego 
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rzędy harcerskie. 

W 1 . Drużynie Rybnickiej mia-
ło miejsce przyrzeczenie harcerskie 
Jakuba Głażewskiego, który wypo-
wiadał rotę: „Na mój honor, z łaską 
Bożą, przyrzekam całym życiem 
służyć Bogu, Kościołowi, mojej 
Ojczyźnie i Europie chrześcijań-
skiej, nieść w każdej potrzebie po-
moc bliźnim, i przestrzegać Prawa 
Harcerskiego”. Obietnicę wilczkową 
w 1. Gromadzie Rybnickiej złożył na 
ręce Akeli Wojtek Sidor słowami: 
„Obiecuję — ze wszystkich sił: Sta-
rać się być wiernym Bogu, moim 
rodzicom, mojej Ojczyźnie Polsce i 
Prawu Gromady, oraz każdego dnia 
czynić komuś dobry uczynek”. Na-
tomiast w zastępie Jaskółka miała 
miejsce przysięga wierności Weroniki 
Owczarz. 

Apel zakończyło kapłańskie 
błogosławieństwo i życzenia wielu 
obozowych przygód oraz bezpieczne-
go powrotu do domów rodzinnych. 

Droga do obietnicy i do Przy-
rzeczenia, stopnie, sprawności oraz 
wszystkie zajęcia (zbiórki, obozy, 
biwaki, etc.) zawsze mają element 
związany z każdym z pięciu celów. 

Czyli nasze wy-
chowanie religijne 
jest ściśle sprzężo-
ne z wychowaniem 
na innych płasz-
czyznach. Nie 
formalizujemy: 
teraz wychowanie 
harcerskie, a teraz 
religijne. Zastęp się 
modli, potem gra, 
potem buduje, 
potem ma Mszę 
świętą, potem je 
obiad, potem od-
poczywa, potem 
ma apel ewangeliczny (czyli rozwa-
żanie Ewangelii z dnia), etc.  

Czy jesteśmy przy parafii 
NSPJ w Boguszowicach Starych? 

Od prawie dwóch lat na terenie 
parafii ma swoje zbiórki zastęp Orzeł 
dla chłopców w wieku 12-16 lat, a od 
września 2014 roku ruszyła 3. Gro-
mada Rybnicka dla wilczków w wie-
ku lat 9-11 w ramach oraz zastęp 
Jaskółka dla dziewcząt w wieku lat 
12-16. We wszystkich naszych jed-
nostkach są jeszcze wolne miejsca, 
zapraszamy chętnych do kontaktu. 

Rok harcerski zaczynamy już we 
wrześniu wspólnym pielgrzymowa-
niem do Matki Bożej Uśmiechniętej w 
pszowskim Sanktuarium. 

 
Więcej informacji można zna-

leźć na stronie www.skauci-
europy.pl  

 
Informacje dotyczące Skautów 

Europy na Śląsku można natomiast 
uzyskać drogą telefoniczną lub 
mailową: dh Jarek Głażewski HR, 
+48 509-504-928, 
jaroslaw.glazewski@skauci-europy.pl 

  

W sobotę 23 maja Zespół 
Charytatywny na Mszy św. 
dziękował Bogu za 35 lat po-
sługi  na rzecz potrzebują-
cych. Mszę św.  odprawił ks. 
Proboszcz Krzysztof Błotko 
w koncelebrze wikarego z 
Żor, który przybył w zastęp-
stwie ks. Proboszcza Stani-
sława Gańczorza. Wspólnie z 
zespołem modlili się też nasi 
darczyńcy, którzy wspierali i 
nadal wspierają naszą dzia-
łalność. 
− Opieka nad dziećmi, kolonie, 

biesiady, wieczory kolędowe, ak-
cja „Biedronka”, punkt dożywia-
nia, rozprowadzanie żywności z 
nadwyżek unijnych, dzień cho-
rych – oto niektóre formy działal-
ności zespołu. 

− A wszystko to może trwać i roz-
wijać się dzięki akceptacji i zaan-
gażowaniu obecnego  
ks. Proboszcza Krzysztofa. 

− Wszystko to może trwać dzięki 
poświęceniu Pań, które  bezinte-
resownie  angażują się w pracę 
zespołu. Swoją posługę wykonują 
z pełnym oddaniem i poświęce-
niem, często otrzymując za to 
stek obelg i pomówień. 
Nasza dewiza: 

„wspieramy wszystkich, każdego 

człowieka, który z różnych przyczyn 

na tę pomoc czeka”  

 Jakże często nikt nie zważa  na 
to, że w tym słabszym, często zagu-
bionym też mieszka Bóg, że każdego 
człowieka należy szanować. 

Nie sposób wymienić wszyst-
kich zaangażowanych w działalność 

charytatywną naszej parafii. Dlatego 
wszystkim, którzy zrozumieli, że 
kochać to powodować dobro i dawać 
siebie i przez to tworzyć i wspierać to 
wspaniałe dzieło miłości, składamy  
z serca płynące „Bóg zapłać.” 

Zespół Charytatywny 

 
Przyrzeczenie harcerskie Jakuba Głażewskiego 

35 lat Zespołu Charytatywnego 

 
 

 
Spotkanie w Domu Parafialnym 
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„Miłość zechciała, byś włócznią 
Było widzialnie przebite, 
Byśmy w tej ranie ujrzeli 
Żar, który w Tobie jest skryty”. 

(z hymnu Godziny Czytań na uro-

czystość NSPJ) 
 

Obchodząc jubileusz 80 – lecia 
konsekracji naszego parafialnego 
kościoła wobec dzisiejszych przemian 
i wydarzeń warto pochylić się nad 
pewną refleksją. W czasach głębokie-
go światowego kryzysu gospodarcze-
go, wśród naszego rolniczo – przemy-
słowego krajobrazu, gdzie niejedno-
krotnie ciężka praca na roli czy w 
pobliskich kopalniach wyznaczała 
rytm dnia, nasi przodkowie wznieśli 
ten kościół – znak Pana Boga i swojej 
wiary. Nasza świątynia więc jest zna-
kiem wiary, jest dziedzictwem na 
trwale związanym z największym 
darem, jaki otrzymaliśmy z rąk Boga 
– z życiem. Od fundamentów po 
krzyż na wieży jest to trud i ofiara 
naszych ojców oraz duszpasterzy tutaj 
pracujących, od budowniczego tego 
kościoła ks. Karola Długaja poczyna-
jąc, aż po dzisiejszego proboszcza 
Krzysztofa.  

W przestrzeni zawartej miedzy 
murami świątyni dokonują się naj-
ważniejsze i najbardziej tajemnicze 
sprawy. Tu spotyka się człowiek  
z Panem Bogiem, tu otwiera uszy  
i serce na jego słowo, doświadcza 
jego miłości, zyskuje siłę, światło. Tu 
mają miejsce najbardziej znaczące 
wydarzenia w jego życiu. Pod neoba-
rokowym sklepieniem trwają echa 
modlitw naszych przodków, trwają 
imiona nasze i naszych dzieci wypo-
wiadane podczas sakramentu chrztu. 
Tu, w obliczu Boga, wypowiadane 
imiona tych, których kochamy, pod-
czas zaślubin i pożegnań, w modli-
twach błagalnych i przebłagalnych. 
Tutaj, przy konfesjonałach, zostawia-
my wyznanie naszej słabości i żebra-
nie o miłosierdzie. A w prezbiterium 
jest ołtarz, z którego  Serce Jezusa 
przebite włócznią żołnierza przema-
wia do naszych serc, skłaniając je 
najpierw ku nawróceniu. Kiedy na 
krzyżu zamilkły usta Jezusa, pozostał 
otwarty bok i przebite Serce Syna 
Bożego, mówiące wyłącznie o Jego 

miłości. O tym, że „Bóg, będąc boga-

ty w miłosierdzie, przez wielką swą 

miłość, jaką nas umiłował, i to nas, 

umarłych na skutek występków, razem 

z Chrystusem przywrócił do życia” (Ef 
2, 4-5).  

W ten dramatyczny sposób bo-
skie Serce przyzywa do siebie nasze 
serca. Przez dziesięciolecia my i nasi 
przodkowie ufni w słowa Jezusa: 
„Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy 

utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja 

was pokrzepię” (Mt 11,28) poszuku-
jemy ratunku i znajdujemy go w Ser-
cu Jezusa, które leczy, pociesza, 
uzdrawia, przywraca wzrok, mowę, 
słuch i siły. 

Dzisiaj, obchodząc 80-tą rocz-
nicę konsekracji naszej pięknej 
świątyni, widząc obfitość Bożych 
darów, które otrzymaliśmy, pra-
gniemy wyrazić wdzięczność Sercu 
Jezusowemu za to, że tak cierpliwie 
wysłuchiwał próśb naszych i hojnie 
błogosławił nam w ciągu tych 80 lat. 
Jednocześnie na kolanach błagamy 
o dalsze błogosławieństwo, prosząc, 
byś nie opuszczał nas w naszych 
potrzebach. 

Chwała bądź Bożemu Sercu, 
przez które stało się nam zbawienie. 
Jemu cześć i chwała na wieki wie-
ków. Amen 

LR 

 

2 sierpnia swoje drugie-
urodziny w naszej parafii bę-
dzie obchodził ks. Krzysztof 
Mikiciuk, zaś 3 sierpnia przy-
padają kolejne urodziny ks. 
proboszcza Krzysztofa Błot-
ko. 
 
Z tej okazji składamy naszym 
kapłanom serdeczne życzenia 

Bożego błogosławieństwa  
i opieki, zdrowia oraz wielu 

powodów do radości. 
 

Niech Najświętsze Serce  
Jezusa zlewa na nich  

nieustannie zdroje wszelkich 
Łask, potrzebnych w dalszej 

posłudze kapłańskiej. 
 

Ks. proboszcz Krzysztof 
Błotko urodził się 3 sierpnia 
1958 r. w Kosztowach. Świę-
cenia 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 poniedziałek  

3 sierpnia o godz. 17.oo. 
 

Ks. Krzysztof Mikiciuk 
urodził się 2 sierpnia 1968 r.  
w Czerwionce-Leszczynach. 
Święcenia kapłańskie przyjął w 
dniu 06.07.1995 r. Jest magi-
strem teologii. Od września 
2013 r. jest wikariuszem naszej 
parafii. 
 
Msza św. urodzinowa w intencji 

Solenizanta sprawowana  
będzie w niedzielę 2 sierpnia  

o godz. 11.3o. 
 

Zapraszamy do modlitwy 
w ich intencji. 

Jubileuszowa refleksja 

 
Przedsoborowy wygląd prezbiterium 

Urodziny  

kapłanów 
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Dnia 20 kwietnia o go-
dzinie 7.oo wyruszyliśmy na 
pierwszą pielgrzymkę, by 
dzień spędzić na modlitwie  
i rozważaniu Słowa Bożego. 
Pierwszym naszym celem 
była parafia pw. św. Józefa 
Robotnika w Kłaju (woj. ma-
łopolskie).  

Kościół w Kłaju jest młodą pa-
rafią. W 1960 roku kardynał Karol 
Wojtyła poświęcił kamień węgielny,  
a  w 1967 roku będący w stanie suro-
wym kościół. Świątynię w 2010 roku 
konsekrował kardynał Stanisław Dzi-
wisz. W tym kościele uczestniczyli-
śmy we mszy świętej, którą sprawo-
wał  i wygłosił Słowo Boże ksiądz 
Marek.  

Następnie pojechaliśmy do para-
fii Dziesięciu Tysięcy Męczenników 
w Niepołomicach należącej do Archi-
diecezji Krakowskiej. Kościół po-
wstawał w latach  1350 – 1358 i na-
wiązuje swą nazwą do dnia 22 czerw-
ca 1349 roku, kiedy to wojska dowo-
dzone przez Kazimierza Wielkiego 
odniosły zwycięstwo podczas walk na 
Rusi. Tego dnia kościół w Niepołomi-
cach obchodzi święto upamiętniające 
męczeństwo chrześcijan na stokach 
góry Ararat w II w n.e. Świątynia ta 
została wzniesiona jako wotum za 
zwycięstwo z przeznaczeniem dla 
późniejszego monarchy. Konsekro-
wana w 1358 roku otrzymała relikwie 
kilku świętych i bogate uposażenie.                                                                                                               
Po modlitwie w niepołomickim ko-
ściele  udaliśmy się do Zamku Kró-
lewskiego, który znajduje się w sa-
mym centrum miasta , tuż obok rynku 
przy zabytkowych plantach. Pięknie 
odrestaurowany jest prawdziwą ozdo-
bą niewielkiego, średniowiecznego, 
uroczego miasteczka. Przez wieki 
niepołomicki zamek stanowił wypo-
czynkową rezydencję królewską, 
zwaną drugim Wawelem. Tutaj pra-
cowali i bawili się królowie i książęta 
z dynastii Piastów, Jagiellonów i 
elekcyjni władcy Rzeczpospolitej 
Obojga Narodów. Zamek zbudowano 
na planie czworoboku z obszernym, 
zbliżonym do kwadratu arkadowym 
dziedzińcem oraz krużgankami służą-
cymi dziś kulturze i sztuce. W komna-
tach zamkowych powstało Muzeum 

Niepołomickie bogate w 
eksponaty myśliwskie i  
łowieckie ze zbiorów Wło-
dzimierza Puchalskiego oraz 
Muzeum Narodowego. 

Ostatnim miejscem na-
szej pielgrzymki było Cen-
trum Fatimy w Grabiu nieda-
leko Krakowa, które prowa-
dzi ksiądz generał Andrzej 
Michałek. W Grabiu zostali-
śmy poczęstowani smacz-
nym obiadem. A w kaplicy odmówili-
śmy Koronkę do Miłosierdzia Boże-
go. Mimo ciepłego przyjęcia, ze 
względu na stan zdrowia księdza 
generała, bawiliśmy tam niedługo. 
Każdy z nas w tym dniu pogłębił 
wiarę, odpoczął i odnalazł siebie. 
Dzień się chylił ku zachodowi, a my 
szczęśliwi z Bożym błogosławień-
stwem wróciliśmy do swoich obo-
wiązków.  

Dnia 19 maja o godzinie 6.oo 
wyruszyliśmy na kolejną pielgrzym-
kę, tym razem dwudniową. Głównym 
jej  celem  było  zwiedzenie i pozna-
nie Szlaku Architektury Drewnianej w 
Małopolsce. Pielgrzymowanie rozpo-
częliśmy od modlitwy i błogosławień-
stwa, którego nam udzielił ksiądz 
Marek. Pogoda była wspaniała. 
Pierwszym naszym celem, do którego 
podążyliśmy, było Sanktuarium Matki 
Bożej Szkaplerznej w Dobrej nieopo-
dal Limanowej. W kościele tym 
uczestniczyliśmy w eucharystii, którą 
w naszej intencji sprawował i Słowo 
Boże wygłosił ksiądz Marek. Tam 
również zwiedziliśmy drewniany 
kościół pw. św. Apostołów Szymona i 
Judy Tadeusza. Wokół tej świątyni 
odprawiliśmy Nabożeństwo Drogi 
Krzyżowej. Następnie wyruszyliśmy 
do kościoła pw. Świętego Michała 
Archanioła w Ropie. Kościół ten 
został zbudowany w 1671 roku z 
fundacji miejscowych właścicieli 
Petroneli i Wilhelma Siemieńskich.                      
Z Ropy udaliśmy się do Sanktuarium 
MB Wniebowziętej w Lipinkach. 
Nazwa „Lipinki” pochodzi od dużej 
ilości niegdyś rosnących tu lip. Daw-
niej było tu dużo miodu, pszczół i 
niedźwiedzi. Lipinki zostały założone 
przez króla Kazimierza Wielkiego w 
1363 roku, natomiast parafia – Lipinki 
20 lat późnej. 

Ostatnim miejscem, które od-
wiedziliśmy pierwszego dnia była 
Bazylika Najświętszej Maryi Panny z 
La Salette w Dębowcu. Po krótkim 
odpoczynku i smacznym posiłku 
udaliśmy się do sanktuarium, gdzie o 
godzinie 21.oo uczestniczyliśmy w 
apelu i procesji ze świecami na wzgó-
rze, gdzie stoi figura Matki Boskiej 
Płaczącej. Nazajutrz po Eucharystii i 
śniadaniu ruszyliśmy do kościoła św. 
Filipa i Jakuba w Sękowej. Kościół 
ten został wzniesiony około 1520 
roku. W 1944 roku świątynia otrzy-
mała prestiżową nagrodę Prix Europa 
Nostra za wzorowe prace konserwa-
torskie, a w 2003 roku wpisana zosta-
ła na listę UNESCO. Z kościoła w 
Sękowej udaliśmy się do Cerkwi 
Greckokatolickiej Opieki Bogurodzi-
cy w Owczarach. Cerkiew w Owcza-
rach jest jednym z najpiękniejszych 
obiektów sakralnych Łemkowskiej 
architektury drewnianej w Polsce. Z 
Owczar udaliśmy się do Cerkwi 
Greckokatolickiej Świętej Paraskewy 
w Kwiatoniu. Obecnie użytkowana  
jest jako świątynia rzymsko-katolicka 
należąca do parafii w Uściu Gorlic-
kim. Cerkiew uznawana jest za kla-
syczny i najpiękniejszy przykład 
Łemkowskiego budownictwa sakral-
nego w Polsce. 

Na tym wyczerpał się program 
naszej pielgrzymki. W czasie podróży 
odmawiano modlitwy, przeplatane 
pieśniami maryjnymi. Czas przeży-
wania tych pielgrzymek był bardzo 
cenny, a jego owoce pozwoli nam w 
przyszłości poznać sam Bóg. Wypada 
w tym miejscu podziękować wszyst-
kim uczestnikom pielgrzymek, szcze-
gólnie księdzu Markowi za sprawo-
wanie Eucharystii, Słowo Boże i mo-
dlitwy.  

Stanisław Drąszczyk 

 
 

Grupa „Pielgrzym” na pielgrzymim szlaku 
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Tegoroczny Dzień Dziec-
ka zorganizowany przez pra-
cowników i rodziców Zespołu 
oraz Radę Dzielnicy Bogu-
szowice przebiegał pod ha-
słem „Dnia Otwartego Szkoły 
i Przedszkola”.  

Jak co roku pogoda sprzyjała 
wszystkim działaniom  przygotowa-
nym dla dzieci w sobotę dnia 31 maja. 
Licznie zgromadzeni rodzice i dziad-
kowie mogli podziwiać występy dzie-
ci. Każda grupa przedszkolna i każda 
klasa  przygotowała program arty-
styczny pod kierunkiem swoich wy-
chowawców. Dzieci śpiewały, tańczy-
ły, grały na instrumentach, przedsta-
wiały swoje role. Miały okazję zapre-
zentować swoje zainteresowania i 
talenty przed licznie zgromadzoną 
publicznością. Było malowanie twa-
rzy, tory przeszkód, gry zręcznościo-
we, karaoke, bandżi i zamki dmucha-
ne zasponsorowane przez radę rodzi-
ców. Można było powędkować i wy-
grać główne nagrody. Panie kucharki 
ugotowały wspaniały bigos a rodzice 

upiekli pyszne ciasta i cia-
steczka. Największą atrakcją 
tegorocznej imprezy okazał 
się mecz piłki nożnej rodzice 
kontra dzieci. Można było 
obserwować ostrą rywaliza-
cję synów i ojców o zdoby-
cie zwycięstwa.   Rodzice i 
dzieci mogli zobaczyć sale 
szkolne i przedszkolne a 
uczniowie klas starszych byli 
ich przewodnikami. Była to 
świetna okazja do zaprezen-
towania bazy dydaktycznej 
szkoły i przedszkola. Okazja 
do pochwalenia się środkami 
pozyskanymi z udziału w projektach 
unijnych oraz okazja do zaprezento-
wania osiągnięć uczniów i wycho-
wanków. 

Dziękujemy wszystkim rodzi-
com za pomoc przy organizacji Dnia 
Dziecka. Zarówno tym, którzy piekli 
ciasta jak i tym, którzy je sprzedawali. 
Dziękujemy rodzicom pełniącym 
dyżury przy urządzeniach dmucha-
nych, sprzedającym bigos, kawę i 
napoje, malującym twarze. Dziękuje-

my wszystkim, którzy przekazali 
upominki na wielkie wędkowanie. 
Dziękujemy pani D. Potrawie za 
sponsoring, pani A. Zając za bilety do 
Kinder Klubu oraz państwu Drąsz-
czykom za darmowe lody dla wszyst-
kich uczniów i wychowanków. Przede 
wszystkim dziękujemy za obecność i 
miłą, rodzinną atmosferę.    

                                                        

Dyrektor Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego nr 6 w Rybniku 

Teresa Uchyła 

Tradycją naszej szkoły 
jest organizowanie w ostat-
nim tygodniu komersu dla 
klas opuszczających naszą 
szkołę. Było to wtedy kiedy 
nauka trwała w szkole pod-
stawowej osiem lat i jest te-
raz, kiedy nasi uczniowie 
pozostają do klasy szóstej.  
W bieżącym roku szkolnym 
mury naszej szkoły opuszcza 
82 absolwentów. 

To ich rodzice są organizato-
rami tej imprezy. To oni przygoto-
wują dekoracje, poczęstunek, orga-
nizują oprawę muzyczną, dbają 
również o porządek i bezpieczeń-
stwo pełniąc dyżury wokół budyn-
ku. 

Całą uroczystość rozpoczy-
namy Mszą św. z udziałem absol-
wentów, nauczycieli, pracowników 
szkoły oraz rodziców. Od siedmiu 
lat, tj. od czasu kiedy pełnię rolę 

dyrektora szkoły, mszę odprawia ks. 
Proboszcz K. Błotko. Dziękuję rodzi-
com i nauczycielom za kultywowanie 
tradycji i wychowanie dzieci w duchu 
miłości. 

Potem już wspólne zdjęcia, żeby 
każdy pamiętał o kolegach, wycho-
wawcach i nauczycielach. No i zaba-
wa, bo przecież na to wszyscy czeka-
ją. 

Ich pierwszy bal rozpoczyna się 
polonezem. Pod okiem p.Lucyny 
Kwiatoń-Skury poznają kroki i ćwiczą 

układ. 
Po zakończonym pokazie za-

chwyceni są nie tylko rodzice i pani 
Lucyna, ale również dzieci, które do 
końca nie wierzyły, ze nauczą się 
podstawowych kroków poloneza. 
Zadanie zostało wykonane, więc teraz 
wraz z DJ mogą się bawić „do samego 
rana”. 

Komers jest ostatnią wspólną 
zabawą uczniów klas szóstych. Potem 
ich drogi rozchodzą się, rozpoczynają 
naukę w różnych gimnazjach w zależ-
ności od zainteresowań. Dla nas jest 
to smutny dzień, bo opuszcza nas 
kolejne pokolenie młodych ludzi z 
którymi byliśmy przez sześć lat. Prze-

cież było to tak niedawno, kiedy 
byli pasowani na ucznia klasy 
pierwszej, a teraz rozpoczną kolej-
ny etap edukacji. 

Życzymy Im wszystkiego do-
brego, a przede wszystkim, by na 
swej drodze spotykali dobrych  
i życzliwych ludzi. 
 

Dyrektor Szkoły Podstawowej 
nr 16 w ZSzP nr 6 

Teresa Uchyła 

 
 

Dzień Dziecka w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 

 
 

Komers w szesnastce 
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Intencje 
mszalne 

Poniedziałek – 29.06.2015r. 

7.oo +Jan Marcisz, żona Maria, syn Ginter 
10.oo 1/+Arkadiusz Zimończyk, 6 rocznica do Miłosierdzia 

Bożego o radość życia wiecznego Anieli Błani,  
Józef,  Herbert, rodzice Zimończyk i Dziwoki 

 2/W intencji rocznika 1946 z Boguszowic 
15.3o +Maria Zimończyk, mąż Emil, syn Paweł (Bog) 
17.oo 1/+Józef Hliwa, 1 rocznica, żona Pelagia, 1 rocznica 
 2/+Józef Rozkoszek (Got) 

 Wtorek – 30.06.2015r. 

7.oo 1/+Henryk Kubański (Bog) 
 2/+Klara Dziewior (Bog) 
17.oo 1/+Stefan Karwot, matka Lidia, ojciec Wiktor (Bog) 
 2/+Rufin Pawlak, w rocznicę śmierci (Bog) 

 Środa – 01.07.2015r. 

7.oo Od gradu Boguszowice 
17.oo +Aleksandra Wronka – w rocznicę urodzin (Bog) 

 Czwartek – 02.07.2015r. 

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

17.oo +Edmund Kaczmarczyk, rodzice (Bog) 

 Piątek – 03.07.2015r. 

7.oo +Józef Wawrzyńczyk, 16 rocznica, rodziców z obu 
stron (Bog) 

17.oo Do NSPJ w intencji rodzin wielodzietnych i czcicieli 
NSPJ 

 Sobota – 04.07.2015r. 

7.oo Do Niepokalanego Serca NMP  - za parafian 
17.oo 1/+Jerzy Kozicki, 1 rocznica 
 2/+Emil Garbocz, żona Marta, syn ks. Stanisław 

 Niedziela – 05.07.2015r. 

7.oo +Rajmund Pytlik (Got) 
8.3o 1/+Anna Woryna – na pamiątkę urodzin, mąż Erwin 
 2/Do Opatrzności Bożej z okazji 35 rocznicy ślubu 

Rozalii i Lecha Korgól, z podziękowaniem za otrzy-
mane łaski z prośba o dalsze. TD 

10.oo 1/+Maria Juraszczyk, 3 rocznica (Got) 
 2/+Katarzyna Karwot, 2 rocznica (Got) 
 3/+Czesław Kroczek – na pamiątkę urodzin 
11.3o Do Opatrzności Bożej z okazji 3o lat małżeństwa 

Bożeny i Henryka Haber, z podziękowaniem za 
otrzymane łaski z prośbą o dalsze TD 

16.oo 1/+Maria Matuszczyk 

 2/+Do Opatrzności Bożej z okazji 85 rocznicy uro-
dzin Alojzego Musioł, z podziękowaniem za otrzy-
mane łaski z prośba o dalsze.TD 

20.3o W intencji ks. Krzysztofa Mikiciuka z okazji 20 
rocznicy święceń kapłańskich. 

 Poniedziałek – 06.07.2015r. 

7.oo 1/+Jadwiga Ostrzołek, maż Józef, dwaj synowie 
 2/+Łucja Danyłko, 30 dzień po śmierci 
17.oo +Franciszka i Ludwik Cofalik (Bog) 

 Wtorek – 07.07.2015r. 

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

17.oo +Maria Pierchała, 1 rocznica (Got) 

 Środa – 08.07.2015r. 

7.oo +Konrad Konsek, 10 rocznica (Got) 
17.oo 1/+Alojzy Rojek, 1 rocznica 
 2/+Jerzy Reginek, żona Weronika 

 Czwartek – 09.07.2015r. 

7.oo +Alojzy Pierchała, 11 rocznica (Bog) 
17.oo 1/+Janusz Przeliorz, 1 rocznica 

 Piątek – 10.07.2015r. 

7.oo 1/+Klara Maciończyk, 12 rocznica, mąż Paweł (Bog) 
 2/+Mieczysław Listwoń, 18 rocznica (Bog) 
17.oo +Joachim Smyczek, 1 rocznica 

 Sobota – 11.07.2015r. 

7.oo +Emil Malina, 9 rocznica 
17.oo 1/+Jan Gawlas (Bog) 
 2/+Ludwik Smołka, 5 rocznica (Bog) 

 Niedziela – 12.07.2015r. 

7.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 80 rocznicy urodzin 
Edwarda Kluger i 80 rocznicy urodzin żony Elżbiety, 
z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośba o dal-
sze oraz w intencji dzieci z rodzinami. TD 

8.3o Do Opatrzności Bożej z okazji urodzin Wandy Jani-
czek, z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośba 
o dalsze. TD 

10.oo Do Opatrzności Bożej z okazji urodzin Klemensa 
Studnika, z podziękowaniem za otrzymane łaski  
z prośba o dalsze. TD 

11.3o 1/+Franciszek Burcek (Bog) 
 2/ Do Opatrzności Bożej z okazji 50 rocznicy uro-

dzin Marka Korduły, z podziękowaniem za otrzyma-
ne łaski z prośbą o dalsze oraz o Boże błogosławień-
stwo dla żony Lucyny, synów Łukasza i Miłosza  
i matki Marii z okazji urodzin. TD 

16.oo 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 40 rocznicy urodzin 
Zenona Adamskiego , z podziękowaniem za otrzy-
mane łaski z prośbą o dalsze. TD 

 2/W intencji rocznego dziecka Natalii Barczuk  
z Raszowca, z podziękowaniem za otrzymane łaski  
z prośbą o dalsze 

20.3o 1/+Jan Masłowski 
 2/+Gertruda Baran 
 Chrzest: Izabela Brzęczek 
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Poniedziałek – 13.07.2015r. 

7.oo +Anna Dziwoki – na pamiątkę urodzin 
12.oo Ślub: Buchalik – Juraszek 
17.oo +Jan Karwot, 19 rocznica 
19.oo Nabożeństwo Fatimskie 
 +Kazimierz Pierchała, 15 rocznica, rodziców z obu 

stron 

 Wtorek – 14.07.2015r. 

7.oo +Józef Pustołka, Jan Pustołka, żona Anna, Marta 
Błanik, mąż Alojzy, syn Longin, córka Róża i Jadwi-
ga, dziadków z obu stron 

17.oo +Józef Motyka, żona Marta, córka Krystyna, synowa 
Olga (Bog) 

 Środa – 15.07.2015r. 

7.oo +Antoni Michalik – w rocznicę śmierci 
16.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 85 rocznicy urodzin 

Alojzego Musioł, z podziękowaniem za otrzymane 
łaski z prośbą o dalsze. TD 

17.oo +Regina Merkel, 1 rocznica 

 Czwartek – 16.07.2015r. 

7.oo +Maria i Józef Maciończyk, Henryk Misala (Rasz) 
17.oo +Alojzy Pustołka, żona Aniela, rodziców z obu stron 

(Bog) 

 Piątek – 17.07.2015r. 

7.oo +Alfred Klejnot – na pamiątkę urodzin (Bog) 
13.oo Ślub: Dominika Solak – Łukasz Moskal 
17.oo +Marta i Karol Kuczera (Got) 

 Sobota – 18.07.2015r. 

7.oo +Agnieszka Pierchała, mąż Emil, syn Arkadiusz 
(Bog) 

13.oo Chrzest: Helena Sokół 
17.oo 1/+Dominik Potrawa, 4 rocznica (Bog) 
 2/+Zygmunt Przeliorz, rodzice Antoni i Franciszka 

(Bog) 

 Niedziela – 19.07.2015r. 

7.oo +Krzysztof Ciszkowski, córka Ania (Got) 
8.3o +Ernest Bulanda, rodzice (Bog) 
10.oo +Alojzy Hartman, 4 rocznica (Bog) 
11.3o +Stanisław Słowik, 3 rocznica 
14.15 Chrzty i roczki: Karol Czarnota, Mikołaj Kania, 

Jakub Kubiak 
16.oo +Sabina Jurczyk 
20.3o +Berta Goraus, mąż Jan 

 Poniedziałek – 20.07.2015r. 

7.oo +Wilhelm Matuszczyk, żona Otylia (Bog) 
13.oo Ślub: Marcin Szulik – Aleksandra Kudyba 
17.oo +Helena Kluger, mąż Edward, Gertruda Zniszczoł 

(Got) 

 Wtorek – 21.07.2015r. 

7.oo +Alfred Urbanek, córka Anna, rodziców z obu stron 
(Bog) 

17.oo +Danuta Krzyształa – na pamiątkę rocznicy śmierci 

  

Środa – 22.07.2015r. 

7.oo +Berta Szmid, 6 rocznica, 2 mężów, rodziców (Bog) 
17.oo +Helena i Wiktor Konsek (Got) 

 Czwartek – 23.07.2015r. 

7.oo +Piotr Dąbrowski, 2 rocznica 
17.oo +Gertruda Szymura, 18 rocznica (Bog) 

 Piątek – 24.07.2015r. 

7.oo +Za zmarłych członków Różańca 
17.oo +Stefan Małysa, 1 rocznica 

 Sobota – 25.07.2015r. 

7.oo +Alfred Musiolik, żona Helena (Bog) 
11.oo Ślub: Oliwia Stolarska – Wojciech Krawutke 
12.oo Ślub: Joanna Pytlik – Piotr Ganobis 
13.oo Ślub: Beata Dyrcz – Mlaraand Hristhoper 
17.oo +Serafin Król 

 Niedziela – 26.07.2015r. 

7.oo  
8.3o +Adolf Oslizlok, 11 rocznica 
10.oo +Jan Kuś, 14 rocznica (Bog) 
11.3o 1/+Klara Hartman, maż Stanisław, Maria i Jan Zmar-

zły 
 2/+Zyta Sojka (Got) 
16.oo +Emil Szymura, rodziców z obu stron, dusze  

w czyśćcu cierpiące 
20.3o  

 Poniedziałek – 27.07.2015r. 

7.oo +Józef Lubszczyk, żona Zofia, 2 synów, synowa,  
2 córki, 3 zięciów 

17.oo +Ignacy Kuczera, Bronisława Maciończyk, mąż 
Wilhelm, synowie Hubert i Dionizy, synowa Aniela, 
Karol i Marta Kuczera  

 Wtorek – 28.07.2015r. 

7.oo +Regina Skałbania, mąż Edward, Piotr Niesporek, 
Marian Pyżalski, żona Maria, syn Konstanty 

17.oo +Krzysztof Karpiński, 1 rocznica 

 Środa – 29.07.2015r. 

7.oo +Adolf Filipowski – w rocznice śmierci, żona Albina 
17.oo +Zbigniew Woźniak – na pamiątkę urodzin 

 Czwartek – 30.07.2015r. 

7.oo +Ignacy Motyka  - na pamiątkę urodzin, rodziców  
z obu stron 

17.oo +Herman Tarabura, żona Albina, rodziców z obu 
stron (Bog) 

 Piątek – 31.07.2015r. 

7.oo +Alfons Sojka, żona Maria, rodzice (Got) 
17.oo MSZA WSPÓLNA: 
 +Franciszek Żadka, żona Elżbieta, rodziców z obu 

stron 
+Józef Sobik, żona Łucja, córka Halina, syn Bole-
sław, synowa Małgorzata, zięć Józef, rodzice i po-
krewieństwo 
+Władysław Ruś, żona Janina, teść Józef, żona Ma-
ria, dziadków z obu stron 
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+Leokadia Podleśny – w rocznicę urodzin 
+Leon i Helena Dziewior 
+Emil i Waleska Dziewior 
+Wincenty Misala, żona Anna, Henryk Misala,  
+Anna Klejnot, mąż Edward, rodzice z obu stron, zięć Fran-
ciszek 
+Pelagia Wencel – na pamiątkę urodzin, mąż Alfred 
+Józef Oleś, 2 synowe Danuta i Urszula, Franciszek Oleś,  
2 żony, 3 synów, pokrewieństwo Olesiowe i Marszałkowe 
+Tadeusz Korduła,  żona Maria, rodzice Antoni i Gertruda, 
pokrewieństwo Kordułowe, Franciszek Smołka, żona Maria 
+Robert Frelich, żona Helena 
+Wanda Kocur, mąż Jan 
+Zygfryd Zając – na pamiątkę śmierci, żona Gertruda,  
Stanisław Łaszczewski, żona Apolonia, rodziców, dziadków 
z obu stron, za zmarłych z rodzin Nowicki, Godzina, za 
zmarłych z pokrewieństwa sąsiadów, znajomych 
+Emil Zimończyk, 2 żony, Leon i Władysława Świtoń 
+Helena Joszko, 5 rocznica, mąż Alojzy, Alfred Płaczek, 
żona Anna, Józef Klejnot, żona Franciszka (Got) 
+Marek Culic, 7 rocznica (Bog) 
+Jadwiga Buchalik, mąż Jan, Roman syn, Anna Konsek, 
mąż Antoni, 3 synów, synowa Amalia (Bog) 
+Brunon Sobik, 33 rocznica, żona Zofia, rodziców z obu 
stron, dusze w czyśćcu 
+Ryszard Rajzer – na pamiątkę urodzin (Got) 
+Marta Szmid, mąż Franciszek, Ernest Kozielski, rodziców 
i 2 braci 
+Gertruda i Antoni Stec 
+Walentyna, Telesfor i Małgorzata Stokowy, Ernest Bulan-
da 
+Alojzy Zniszczoł, żona Gertruda 
+Edward Pyszny, Albertyna Henich, mąż Franciszek, syno-
wa Elżbieta, Magda Lubosz (Got) 
+Zygmunt Torbicki, rodziców, zięć Antoni Kołodziej,   
Rufin Kula, 2 żony 
+Marian Pajdo, 2 rocznica, rodziców z obu stron, 
+ Marta Motyka, mąż Wiktor, Maria Kuczera, mąż Józef 
+Agnieszka Kuczera, 5 rocznica (Bog) 
+Czesław Kroczek – od rodziny Janicki 
+Ignacy i Franciszka Karwot, rodziców (Got) 
+Józef Blaut, na pamiątkę urodzin, rodzice Paweł i Joanna 
+Maria Gorus, na pamiątkę urodzin, rodzice Rozalia i Kon-
rad, brat Stanisław, teściowie 
+Franciszek Oleś, 2 zony, Józef i Hieronim synowie, syno-
wa Gertruda (Got) 
+Kazimierz Spytko, żona Katarzyna, Emil Babilas, zona 
Łucja, syn Walenty (Got) 
+Antoni Antoniewski, brat Tadeusz, Ryszard Borowski, 
żona Marianna, siostry z mężami, bracia z żonami, Mariola 
Węglorz, Zygmunt Kwiatoń, dziadkowie Antoniewski  
i Laskowski 
+Marta i Antoni Gembalczyk, syn Tadeusz, córka Bronisła-
wa mąż Albert, 2 synów, synowa 
+Szczepan Konsek, rodzice, siostra Irena, brat Konrad, 
Eleonora Krakowczyk, mąż Karol, Kazimierz Buch, Broni-
sław Sasiela, zmarłych z rodziny Mura i pokrewieństwo 
+Anna Mura, mąż Emil, rodziców z obu stron, córka Róża 
Niesłańczyk, wnuk Janusz, zmarłych sąsiadów i kapłanów 
+Anna Waliczek, mąż Emanuel, zięć Erwin, córka Maria, 
zięć Jan, wnuk Tadeusz 
+Gabriela i Józef Rozmyślak 
+Paweł Gatnar, żona Jadwiga, rodziców z obu stron, 

+Elżbieta Pawletko, mąż Edward, syn Zygfryd, 
dziadków z obu stron, Otylia Konsek, Rudolf Piechu-
la, rodziców, Wajs Katarzyna, Alojzy Wencel, żona 
Cecylia, dusze w czyśćcu 
+Stefan Duda, żona Maria, Józef Tkocz, żona Hilde-
garda, syn Jerzy 
+Krystyna Kuczera, rodziców, Alojzy Pustelny, ro-
dzice, Bolesław Przeliorz, żona Berta, syn Rajmund, 
Franciszek Skiba, żona Maria (Rasz) 
+Aniela i Józef Konsek, rodziców z obu stron, Feli-
cyta Kafka, rodzice 
+Stanisław Lisiak, na pamiątkę 6 rocznicy urodzin, 
Osfald Ulman – zamiast kwiatów od sąsiadki 
+Maria Kusz, mąż Jan, syn Tadeusz 
+Marta Kula, mąż Alojzy, rodzice z obu stron, Berta 
Steblok, mąż Jan, syn Antoni 
+Henryk Szyroki, 5 roczn, rodziców i dziadków, Ad-
am Szydłowski, za ++ z rodziny 
+Alfons Wiechoczek, żona Maria, Marian Szczypuła, 
żona Krista, Henryk Wandel. Leszek Kula, Jan 
Błaszkiewicz, żona Anna, Teresa Wandel, Jadwiga i 
Franciszek Zdziarscy 
+Tekla Smyczek, Maria Hartman – od Anny z rodziną 
+Roman i Berta Szotek, rodziców z obu stron, Ber-
nard Mołdrzyk, rodziców, Wincentyna i Alfons 
Tkocz, rodziców z obu stron, Bronisława i Józef Zię-
ba, Anna i Józef Kaniewski, Zofia i Józef Pończa 

 Sobota – 01.08.2015r. 

7.oo +Emil i Eugenia Sodzawiczny, Alfred Piontek (Bog) 
13.oo Ślub: Bagnicka Martyna – Zieliński Sebastian 
17.oo +Waleska Karwot, maż Wilhelm, córka Elżbieta, 

mąż Augustyn, córka Gertruda, mąż Zygfryd, syno-
wie Jan i Franciszek, synowa Lidia 

 Niedziela – 02.08.2015r. 

7.oo +Walenty Malina, żona Matylda 
8.3o 1/+Kazimierz Janiczek (Rasz) 
 2/+Teresa Jaśko – na pamiątkę urodzin (Got) 
10.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 18 rocznicy urodzin 

Karoliny Gruszka, z podziękowaniem za otrzymane 
łaski z prośbą o dalsze 

11.3o Z okazji urodzin ks. Krzysztofa Mikiciuka 
16.oo 1/+Adela Szymańska, 2 rocznica 
 2/Do Opatrzności Bożej z okazji 10 rocznicy ślubu 

Dominiki i Dawida Kolenda, z podziękowaniem za 
otrzymane łaski z prośbą o dalsze. TD 

20.3o +Andrzej Kwaśniewski, 2 rocznica 

 Poniedziałek – 03.08.2015r. 

7.oo +Róża Wojtyczka, 2 mężów (Bog) 
17.oo Z okazji urodzin ks. Proboszcza 

 Wtorek – 04.08.2015r. 

7.oo +Marta Dziwoki, maż Józef (Bog) 
17.oo 1/+Bolesław Oleś, 16 rocznica 
 2/+Florian Kula, żona Marta, Edward Kula, Ludwik 

Raszka 

 Środa – 05.08.2015r. 

7.oo +Alfred Piontek, zieć Marian, rodziców, teściów 
(Bog) 

12.oo Ślub: Katarzyna Oślizlok – Paweł Deleżuch 
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13.oo Ślub: Monika Michalska – Dawid Komos 
17.oo +Anna Zimończyk, maż Albert, rodziców, Anna 

Frelich, mąż Józef, syn Antoni, rodziców (Bog) 

 Czwartek – 06.08.2015r. 

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

17.oo +Maria Czerwińska, 1 rocznica (Bog) 

 Piątek – 07.08.2015r. 

7.oo +Ryszard Nikel, żona Maria (Got) 
17.oo Do NSPJ w intencji rodzin wielodzietnych i czcicieli 

NSPJ 

 Sobota – 08.08.2015r. 

7.oo Do Niepokalanego Seca NMP – za parafian 
17.oo +Gertruda Błaszczyk, 1 rocznica 

 Niedziela – 09.08.2015r. 

7.oo +Jerzy Zieleźny, żona Łucja, rodziców – na pamiątkę 
urodzin 

8.3o +Anna Piecha (Got) 
10.oo +Aleksandra Swierżewska 
11.3o +Eleonora Gembalczyk, na pamiątkę urodzin 
16.oo 1/+Jerzy Dziwoki – na pamiątkę urodzin (Bog) 
 2/+Jan Nogły (Bog) 
20.3o +Dominik Sobik, brat Józef (Got) 

 Poniedziałek – 10.08.2015r. 

7.oo +Otylia Matuszczyk, maż Wilhelm (Bog) 
17.oo +Józef Krótki, Wilhelm i Elżbieta Krótki, Marta  

i Paweł Gonsior (Bog) 

 Wtorek – 11.08.2015r. 

7.oo +Paweł Turczyk 
17.oo +Andrzej Swaczyna, 8 rocznica, rodzice Franciszek  

i Franciszka 

 Środa – 12.08.2015r 

7.oo +Hieronim Dziwoki (Bog) 
17.oo +Bolesław Pomykoł, na pamiątkę urodzin 

 Czwartek – 13.08.2015r. 

7.oo O dary Ducha św. i opiekę MB w intencji Agnieszki 
Oslizlok z okazji 18 rocznicy urodzin 

17.oo +Stanisław Smołka, 1 rocznica (Got) 
19.oo Nabożeństwo Fatimskie 

 Piątek – 14.08.2015r. 

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

17.oo +Stefan Szewczyk(Rasz) 

 Sobota – 15.08.2015r. 

7.oo +Roman Zimończyk, 6 rocznica, żona Małgorzata, 
rodziców, teściów i braci (Bog) 

8.3o +Franciszek Babilas, 19 rocznica, zięć Paweł Sobik, 
rodziców z obu stron (Got) 

10.oo +Edward Rojek – od córki Ireny z rodziną (Got) 

11.3o Do Opatrzności Bożej z okazji 80 rocznicy urodzin 
Gertrudy Oleś z Gotartowic, z podziękowaniem za 
otrzymane łaski z prośbą o dalsze. TD 

13.oo Ślub: Barbara Muras – Stanisław Kobylec 
16.oo 1/+Gertruda Kuczera, maż Władysław 
 2/+Sebastian Romański – na pamiątkę urodzin 
20.3o +Kazimierz Buch, 3 rocznica, matka Salomea 

 Niedziela – 16.08.2015r. 

7.oo +Paweł Adamczyk, żona Łucja 
8.3o +Daniela Kuczera, 4 rocznica (Rasz) 
10.oo 1/+Marta Szmid, mąż Jerzy 
 2/+Henryk Maciończyk, 3 rocznica (Bog) 
11.3o 1/+Justyn Zieleźny, Nikodem Pałka (Got) 
14.15 Chrzty i roczki: Amelia Skoczylas 
16.oo +Franciszek Pierchała, 15 rocznica, mąż Franciszek, 

synowie Henryk i Czesław, Henryk Dworok (Got) 
20.3o  

 Poniedziałek – 17.08.2015r. 

7.oo +Józef Potyrcha, 20 rocznica, syn Henryk, rodziców  
z obu stron (Bog) 

17.oo +Edward Kluger, żona Helena, zieć Bolesław (Got) 

 Wtorek – 18.08.2015r. 

7.oo +Stefan Pawela – na pamiątkę śmierci, 2 rocznica 
(Bog) 

17.oo +Edward Musioł (Got) 

 Środa – 19.08.2015r. 

7.oo +Paweł Żyła, żona Marta, syn Eryk (Bog) 
17.oo +Kazimierz Chłus, 1 rocznica 

 Czwartek – 20.08.2015r. 

7.oo +Henryk Kuśka, ojciec Roman 
12.3o Ślub: Monika Lewandowska – Bartosz Łyżwiński 
13.3o Ślub: Szymon Mura – Sonia Hulbiszewska 
17.oo +Roman Zniszczoł, rodzice Helena i Alojzy (Bog) 

 Piątek – 21.08.2015r. 

7.oo 1/Za żywych członków Różańca 
 2/+Jadwiga Konsek 
17.oo +Wiesław Osiak, 6 rocznica, matka Bronisława 

 Sobota – 22.08.2015r. 

7.oo +Leszek Kula, rodzice Edward i Marta (Bog) 
17.oo +Edward Motyka, 11 rocznica (Got) 

 Niedziela – 23.08.2015r. 

7.oo +Andrzej Marcisz, 22 rocznica (Bog) 
8.3o +Henryk Kula, ojciec Alojzy – na pamiątkę urodzin 

od matki 
10.oo Do Jezusa Miłosiernego przez wstawiennictwo Matki 

Bożej Nieustającej Pomocy w intencji Małgorzaty i 
Andrzeja Szafran w 14 rocznicę ślubu oraz z okazji 
12 rocznicy urodzin syna Szymona i o zdrowie Ma-
teusza, z podziękowaniem za otrzymane łaski z proś-
bą o dalsze 

11.3o Do Opatrzności Bożej z okazji 50 rocznicy ślubu 
Eugenii i Antoniego Knapek oraz z okazji 75 urodzin 
Antoniego i w intencji dzieci z rodzinami z podz. za 
otrzymane łaski z prośbą o dalsze. TD. 
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16.oo +Anastazja i Emil Sobik, syn Stefan, żona Ruta, 
rodziców z obu stron, Gertruda i Marian Cincio, syn 
Stanisław, Reinhold Buchalik, zięć Damian Marek 

20.3o 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 60 rocznicy urodzin 
Janiny Franke, z podziękowaniem za otrzymane łaski 
z prośbą o dalsze. TD 

 2/+Monika i Herman Franke 

 Poniedziałek – 24.08.2015r. 

7.oo  
17.oo +Anastazja Jurczyk, 25 rocznica, mąż Jan i ich dzieci 

(Got) 

 Wtorek – 25.08.2015r. 

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

 Środa – 26.08.2015r. 

7.oo +Berta Kania, mąż Konstanty, wnuk Henryk  
17.oo +Janina Krupa, Helena i Bolesław Gąsior (Bog) 

 Czwartek – 27.08.2015r. 

7.oo +Bronisława Benisz (Got) 
17.oo +Ryszard Smyczek, 1 rocznica 

 Piątek – 28.08.2015r. 

7.oo +Stefania Niemiec, 5 rocznica 
17.oo MSZA WSPÓLNA: 
 +Jan Przeliorz, żona Maria, Stanisław Goworowski, 

żona Marianna, syn Jan, żona Janina, Jadwiga Cha-
daj, mąż Władysław, Danuta Nowak, mąż Stanisław 
+Leon Szopa, Emil Szopa, 2 żony, Stanisław Błasz-
czyk, żona Maria, Ginter Szyndzielorz, Joachim  
Albrecht, syn Janusz 
+Józef Raszka, żona Łucja, zięć  Roman, pokrewień-
stwo z obu stron 
+Roman Rduch, rodzice, bracia Edward i Józef, 
szwagier Franciszek, dusze w czyśćcu 
+Bernard Pakura, rodziców z obu stron 
+Henryk Szymura, rodziców z obu stron, Regina 
Skorupa, mąż Józef 
+Gertruda Motyka, mąż Konstanty, Waleska Krupa, 
Jadwiga Głąb, Henryk Wilczek, Czesław Sobik, 
Emanuel Wilczek, 2 żony 
+Emil Babilas, żona Łucja, syn Walenty 
+Paweł Sobik, 3 żony, 5 synów, 2 zięciów, synowa 
Małgorzata, wnuczka Halina 
+Celina Szymura, na pamiątkę urodzin od męża  
i dzieci, Franciszek Szymura, żona Anna 
+Franciszek Buchalik, Florian Buchalik, żona Maria, 
syn Engelbert, Anna Klejnot, mąż Edward 
+Gertruda Zając, na pamiątkę śmierci, mąż Zygfryd, 
Stanisław Łaszczewski, żona Apolonia, rodziców, 
dziadków z obu stron, za zmarłych z rodziny Łasz-
czewski, Świder Zając, Lisiak, Nowicki, Godzina, za 
zmarłych z pokrewieństwa, sąsiadów, znajomych 
+Antoni Sobik, zona Maria, Alojzy Karwot, rodzi-
ców z obu stron (Bog) 
+Bronisława Janowicz, na pamiątkę urodzin, Zyg-
munt mąż, rodziców z obu stron, Walter Matuszczyk, 
Zofia i Jan Garbocz (Bog) 
+Józef Niesporek, 2 rocznica 

+Zofia i Jan Garbocz, Henryk i Łucja Śmiatek, Walter  
Matuszczyk, Bronisława i Zygmunt Janowicz, za zmarłych  
z rodziny Garbocz, Śmiatek , Gorus, Waliczek, Figas, dusze 
w czyśćcu cierpiące (Bog) 
+Danuta Kania, 2 rocznica 
+Władysław Sudacki, Mirosław Maciończyk, Stanisława  
i Edward Cygan, dusze w czyśćcu 
+Gertruda i Antoni Stec 
+Walentyna, Telesfor i Małgorzata Stokowy, Ernest Bulanda,  
+Alojzy Czerwiński, 24 rocznica, rodzice (Got) 
+Bronisława i Izydor Pendziałek, Aniela i Jan Kula, rodzi-
ców, rodzeństwo (Bog) 
+Teodor Szymura, zona Łucja, Maksymilian Lipka, żona 
Wilhelmina, syn Franciszek 
+Zbigniew Pawlas, 1 rocznica, ojciec Gerard 
+Reinhold Pustelny, córka Krystyna, Wincenty Pustelny, 
żona Helena, Alojzy Fojcik, żona Marta, córka Teodozja, 
zięć Wiktor, syn Emil, żona Lidia, za zmarłych z rodziny 
Pustelny i Fojcik, dusze w czyśćcu cierpiące 
+Nikodem Szymura, rodziców z obu stron (Got) 
+Natalia Buchalik, mąż Wiktor (Bog) 
+Jan Piotrowski, na pamiątkę urodzin 
+Antoni Jarosz, Zbigniew Kuczera, żona Wanda 
+Maksymilian Herbiński, 2 żony 
+Albert Czyż, żona Jadwiga, syn Walter, córka Amalia  
i Krystyna, zięć Erwin i Andrzej, rodziców z obu stron 
+Józef Pierchała, żona Eufemia, rodziców z obu stron,   
+Józef Konsek, żona Franciszka, córka Irena, syn Szczepan 
+Teresa i Alojzy Dorna 
+Antoni Antoniewski, żona Marianna, synowa Mariola 
Węglorz, Zygmunt Kwiatoń, ojciec Teońka, Antoni Bana-
siak, Grzegorz i Mieczysław Jankowski, żona Bronisława, 
ksiądz Henryk Okrasiński z Łodzi 
+Jan Merkel, 5 rocznica, córka Krystyna, Mirosław Pustoł-
ka, dusze w czyśćcu cierpiące (Bog) 
+Jadwiga Kionka, mąż Antoni, córka Maria, Maria Zipcer, 
mąż Artur, syn Alfred (Got) 
+Gertruda Musioł, mąż Alojzy syn Jerzy 
+Aniela Lazar, mąż Joachim, syn Antoni 
+Leon Konieczny, żona Krystyna, synowa Krystyna 
+Jan Kusz, żona Maria, syn Tadeusz 
+Jan Sobala, żona Elżbieta, córka Halina, Alojzy Reclik, 
żona Wiktoria, za zmarłych z rodziny Sobik, Warzeszka, 
Latosik, za zmarłych z pokrewieństwa, sąsiadów i znajo-
mych 
+Marta Kula, mąż Alojzy, rodzice z obu stron, Berta Ste-
blok, mąż Jan , syn Antoni 
+Jadwiga Filipowski, mąż Antoni, pokrewieństwo Szew-
czykowe, Filipowski i Kucharczykowe, Berta i Stanisław 
Knapek, Józef Gitner, Paweł Adamczyk, Aniela Bąk 
+Elżbieta Kabik, za ++ z rodziny Kabik i Gawlik 
+Bronisława Juraszczyk 
+Józef Tlałka, , żona Rozalia, Władysław Hulbój, Stanisław 
Hulbój, żona Rozalia, dziadków z obu stron, Aleksander 
Bajerski(Rasz) 
+Wincenty Palarz, Jan Adamczyk, żona Maria, Franciszek 
Palarz, żona Anna, Irena Szewczyk, Hieronim Sobik 
+Alfons Wiechoczek, żona Maria, Marian Szczypuła, żona 
Krista, Henryk Wandel, Leszek Kula, Jan Błaszkiewicz, 
żona Anna, Teresa Wendel, Jadwiga i Franciszek Zdziarscy 
+Roman i Berta Szotek, rodziców z obu stron, Bernard 
Mołdrzyk i rodziców, Wincentyna i Alfons Tkocz, 
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  rodziców z obu stron, Bronisława i Józef Zięba, An-
na i Janusz Kaniewski, Zofia i Józef Pończa 

 Sobota – 29.08.2015r. 

7.oo  
17.oo +Jolanta Maciończk, 1 rocznica (Bog) 

 Niedziela – 30.08.2015r. 

7.oo  
8.3o 1/+Edward Kula (Got) 
 2/+Jan Zawadzki, 2 żony (Rasz) 
10.oo  
11.3o 1/Za 50 lat małżeństwa dziękują Panu Bogu 

Wszechmogącemu  i Matce Najświętszej małżonko-
wie Gertruda i Paweł Szutka wraz z dziećmi i  ich 
rodzinami. TD.  

 2/+Gertruda i Alojzy Mura, synowie: Alfred, Paweł, 
Alojzy, Czesław, pokrewieństwo Mura, Pawlas, Ma-
ria i Józef Szutka, syn Jerzy, wnuczka Anna, pokre-
wieństwo Szutka, Gruszka 

16.oo +Maria Smyczek, mąż Piotr 
20.3o  

 Poniedziałek – 31.08.2015r. 

7.oo +Roman Hartman, żona Gertruda 
17.oo 1/+Pelagia Wencel, 1 rocznica 
 2/+Halina Kula (Bog) 

 Wtorek – 01.09.2015r. 

7.oo 1/+Jadwiga i Emil Karwot (Bog) 
 2/+Ewald Buchalik, syn Marian, Alfred Piontek, zięć 

Marian, Alojzy Pierchała, Maria Lubszczyk (Bog) 
17.oo 1/+Stanisław Mróz, 1 rocznica 
 2/+Bronisława Romański, 28 rocznica, mąż Emil, 

Maria i Marcin Rugor (Bog) 

 Środa – 02.09.2015r. 

7.oo 1/+ Maria Pierchała – od Apostolatu 
17.oo 1/+Elfryda Ociepka (Bog) 
 2/+Maksymilian Żelawski, żona Gertruda (Got) 

 Czwartek – 03.09.2015r. 

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

17.oo 1/+Teresa Frelich, 27 rocznica (Bog) 
 2/+Franciszek Smołka, żona Maria, Maria Korduła, 

mąż Tadeusz, Emil Matuszczyk, żona Anna 
 3/+Jan Maciończyk, syn Czesław, Herman Tarabura, 

żona Albina (Bog) 

 Piątek – 04.09.2015r. 

7.oo 1/+Zofia i Józef Sztranc (Got) 
 2/Wynagrodzenie NSPJ i Niepokalanemu Sercu 

NMP za grzechy swoje i świata całego w intencji ka-
płanów naszej parafii oraz Straży Honorowej NSPJ  

17.oo 1/Do NSPJ w intencji rodzin wielodzietnych i czci-
cieli NSPJ 

 2/+Jerzy Dziwoki, 18 rocznica (Bog) 

 Sobota – 05.09.2015r. 

7.oo 1/Za parafian 

 2/+Jan Nowak – na pamiątkę urodzin 
13.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 25 lat małżeństwa 

Sabiny i Krzysztofa Oszek, z podziękowaniem za 
otrzymane łaski z prośbą o dalsze. TD 

17.oo 1/+Roman Klimanek, 1 rocznica 
 2/+Helena Mura, mąż Jan (Rasz) 
 3/+Gertruda Karwot, mąż Norbert (Rasz) 

 Niedziela – 06.09.2015r. 

7.oo +Henryk Oleś 
8.3o +Wiesława Spałek, 8 rocznica 
10.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 80 urodzin Marii 

Szewczyk, z podziękowaniem za otrzymane łaski z 
prośbą o dalsze oraz o Boże błogosławieństwo dla 
całej rodziny. TD  

11.3o Żniwne 
13.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 80 rocznicy urodzin 

Stanisława Szymańskiego , z podziękowaniem za 
otrzymane łaski z prośbą o dalsze. TD 

16.oo 1/+Agnieszka Fleger 
 2/+Aniela Szostek, mąż Emanuel (Bog) 
20.3o  

 Poniedziałek – 07.09.2015r. 

7.oo 1/+Riemel Józef, rodziców z obu stron 
 2/+Regina Skałbania, mąż Edward, Piotr Niesporek, 

Marian Pyżalski, żona Maria, syn Konstanty, Robert 
Pierchała, żona Augustyna, wnuk Bogdan 

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

 2/+Edmund Maroszek, Ryszard Krótki, żona Maria 
(Bog) 

 Wtorek – 08.09.2015r. 

7.oo +Antoni Matuszczyk, 2 żony, Antoni Gembalczyk 
(Bog) 

17.oo 1/+Maria Kołodziejczyk, mąż Antoni, 16 rocznica 
(Kobiór) 

 2/+Eryk i Salomea Konsek (Bog) 

 Środa – 09.09.2015r. 

7.oo +Ignacy Motyka, 14 rocznica, rodziców z obu stron 
(Bog) 

17.oo 1/+Krzysztof Rychter – w rocznicę śmierci, siostra 
Grażyna, Henryk Moskaluk (Bog) 

 2/+Stefania Klimusz 

 Czwartek – 10.09.2015r. 

7.oo  
17.oo 1/+Stanisław Buchalik, 1 rocznica 
 2/+Augustyna i Robert Pierchała 

 Piątek – 11.09.2015r. 

7.oo  
17.oo 1/+Agata Dziadek, 1 rocznica (Bog) 
 2/+Gertruda Błaszczyk, 12 rocznica (Bog) 
 3/+Walter Matuszczyk – na pamiątkę urodzin, rodzi-

ców z obu stron, Bronisława i Zygmunt Janowicz, 
Jan i Zofia Garbocz (Bog) 

 Sobota – 12.09.2015r. 

7.oo  
11.oo Ślub: Aleksandra Lubszczyk – Kamil Wawrzyńczyk 
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12.oo Ślub: Agata Woźniak – Paweł Kuśka  
  
17.oo 1/+Osfald i Helena Śliwa (Bog) 
 2/+Maria Hulim, mąż Paweł, rodzice z obu stron, 

rodzeństwo, Helena Fudala (Bog) 

 Niedziela – 13.09.2015r. 

7.oo Świecka Rodzina Franciszkańska – urodziny 
8.3o +Erwin Tkocz 
10.oo +Ludwik Szymura, żona Marta, Józef Smołka, syn 

Stanisław 
11.3o +Józef Blaut o radość życia wiecznego 
16.oo 1/+Krystyna Tasarz, rodzice Maria i Władysław 

Pikuła (Got) 
 2/+Serafin Babilas na pamiątkę urodzin 
19.oo Nabożeństwo Fatimskie 

 Poniedziałek – 14.09.2015r. 

7.oo 1/+Franciszek Oleś, żona Maria, 4 synów, Jadwiga 
Cnota, mąż Wilhelm, syn Jan (Bog) 

 2/+Berta Szmid, na pamiątkę urodzin, 2 mężów, 
rodziców (Bog) 

17.oo 1/+Ignacy Szewczyk, 15 rocznica, rodziców (Got) 
 2/+Barbara Cichy, na pamiątkę urodzin 

 Wtorek – 15.09.2015r. 

7.oo  
17.oo 1/+Leon Brzoska, 1 rocznica 
 2/+Helena Skorupa (Bog) 

 Środa – 16.09.2015r. 

7.oo 1/+Helena Kuczera, mąż Eryk, córka Małgorzata 
17.oo 1/+Bertold Kłapczyk (Got) 
 2/+Edeltrauda Krawczyk (Got) 

 Czwartek – 17.09.2015r. 

7.oo 1/+Jerzy Grenadier 
 2/+Franciszek Grenadier, 2 żony 
17.oo 1/+Franciszek i Franciszka Śpiewok, córka Maria 
 2/+Eleonora i Alojzy Dziwoki – od wnuczki Marze-

ny z rodziną 
 3/W intencji Grupy Pielgrzym 

 Piątek – 18.09.2015r. 

7.oo 1/+Za zmarłych członków Różańca 
 2/+Władysław Mrowiec (Bog) 
17.oo 1/+Bronisława i Józef Herman, na pamiątkę urodzin 
 2/+Róża i Jan Korduła, Franciszka i Ludwik Budny, 

za zmarłych z rodziny Korduła i Budny (Bog) 
 3/+Norbert Piecha (Got) 

 Sobota – 19.09.2015r. 

7.oo  
12.oo Ślub: Justyna Sobik – Robert Hajzyk 
13.3o Do Opatrzności Bożej z okazji 80 rocznicy urodzin 

Małgorzaty Połednik, z podziękowaniem za otrzy-
mane łaski z prośbą o dalsze. TD 

17.oo 1/+Ludwik Gawlik, żona Jadwiga, syn Rufin, Emil 
Gonsior, żona Zofia, córka Agnieszka, synowa, 2 
zięciów, Antoni Gembalczyk, Piotr Szymiczek, du-
sze w czyśćcu 

 2/+Łucja Zieleźny, 19 rocznica, mąż Jerzy, 3 roczni-
ca 

 3/Do Opatrzności Bożej z okazji urodzin Stefanii 
Pawlak, z podziękowaniem za otrzymane łaski  
z prośbą o dalsze oraz w intencji dzieci z rodzinami.  

 Niedziela – 20.09.2015r. 

7.oo Za ofiarodawców z Raszowca 
8.3o +Jadwiga i Roman Muras, rodzice (Rasz) 
10.oo +Bartosz Pawlas, 8 rocznica (Got) 
11.3o +Otylia Konsek, 2 rocznica, mąż Brunon 
14.15 Chrzty i roczki: Szymon Tatarek 
16.oo 1/+Andrzej Papierok, na pamiątkę urodzin 
 2/+Anna i Maksymilian Papierok, syn Ambroży, 

Celestyna i Konstanty Smołka (Bog) 
20.3o  

 Poniedziałek – 21.09.2015r. 

7.oo +Bronisława Malina, mąż Alojzy, wnuk Karol, Ry-
szard Hajzyk, żona Zofia, syn Oskar (Bog) 

17.oo 1/+Antoni Szotek, 12 rocznica, rodzice  Anna i Alek-
sander, Ryszard Buchalik (Bog) 

 2/+Ignacy Reclik, żona Zofia, Albert Bernacki, żona 
Marta, rodzice (Bog) 

 Wtorek – 22.09.2015r. 

7.oo +Roman Podleśny, żona Marta, 3 zięciów, Rajmund 
Podleśny, Alojzy Zimończyk, Augustyna żona, 2 sy-
nów, synowa, wnuk, dziadkowie 

17.oo 1/+Eugenia Janawa, mąż Władysław 
 2/+Małgorzata Matuszczyk, 5 rocznica 

 Środa – 23.09.2015r. 

7.oo +Krystyna Sobik, matka Jadwiga 
17.oo 1/+Gertruda Wengerska, mąż Paweł, córka Elżbieta, 

syn Marian (Bog) 
 2/+Albina Gembalczyk, mąż Wilhelm (Bog) 

 Czwartek – 24.09.2015r. 

7.oo  
17.oo 1/+Bolesław i Helena Gąsior, córka Janina (Bog) 
 2/+Berta Podlińska, 5 rocznica 
 3/W intencji Grupy Pielgrzym 

 Piątek – 25.09.2015r. 

7.oo  
17.oo MSZA WSPÓLNA: 
 +Gertruda i Jan Motyka, Alojzy Oslizlok, Jerzy  

Babilas, Hubert Wybraniec 
+Alojzy Juraszczyk, żona Maria,  
+Łucja i Emil Smołka, Ewa Sobik, ojciec Jan, rodzi-
ców 
+Alfred Musiolik, Regina Sobala 
+Edward Kuś, rodzice, Emilia i Karol 
+Jadwiga i Franciszek Cyrulik 
+Jadwiga Żabczyk, 2 mężów, Marta i Leon Żabczyk, 
syn Eryk 
+Jan Matuszczyk, żona Zofia 
+Roman Zimończyk, zona Małgorzata (Got) 
+Czesław Waler – na pamiątkę urodzin, rodziców 
+Zygfryd Zając, żona Gertruda, Stanisław Łaszczew-
ski, żona Apolonia, rodziców, dziadków z obu stron, 
zmarłych z rodzin Łaszczewski, Zając, Świder, Li-
siak, Nowicki, Godzina, za zmarłych z pokrewień-
stwa sąsiadów, znajomych 
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+Alojzy i Paulina Stajer, córka Lidia i Bronisława 
+Maria i Paweł Motyka, 4 synów, 2 córki, 2 wnu-
ków,  
+Maria i Władysław Pikuła, Krystyna Tasarz, Jan 
Kwiatkowski (Got) 
+Jerzy Frąckiewicz, 9 rocznica, córka Ewa, rodzi-
ców, Jan i Benedykta Frąckewicz 
+Józef i Matylda Sobik, wnuczka Celina i Katarzyna, 
synowa Grażyna, 2 zięciów Józef i Damian, Elżbieta 
i Karol Kolarczyk, rodziców z obu stron, dusze w 
czyśćcu 
+Bronisław Jakóbczyk, rodzice Wojciech i Stefania, 
Alojzy Joszko, żona Helena (Got) 
+Jan Mendrala, Anna i Paweł Szymura 
+Paweł Gajer, żona Marta, 2 córki, 3 zięciów, syn 
Józef, żona Anna, Bolesław Maćczak, żona Wacła-
wa, syn Wiesław, 2 zięciów 
+Gertruda i Antoni Stec 
+Walentyna, Telesfor i Małgorzata Stokowy, Ernest 
Bulanda 
+ Józef Kuczera, żona Maria, Wiktor Motyka, żona 
Marta 
+Jadwiga Fiałka, mąż Jan, syn Józef, Waleska Pier-
chała 
+Gerard Pawlas, 3 rocznica, syn Zbigniew 
+Marian Szala, 2 rocznica, Wiesław Szczypka,  
19 rocznica,  
+Dariusz Gruszka,  
+Alojzy Papała, rodzina z obu stron 
+Alojzy Pawlas 
+Henryk Kula, 3 rocznica 
+Erwin Piecha, 17 rocznica, rodziców z obu stron 
+Ryszard Piecha, żona Marta, Wincenty Skrzypiec, 
syn Erwin, dziadków z obu stron 
+Augustyn Rojek, żona Albina (Bog) 
+Marianna Korgól, 2 rocznica, mąż Mieczysław, ro-
dziców z obu stron 
+Marianna i Franciszek Bus, rodzice z obu stron, sy-
nowie Zdzisław i Tadeusz, córka Marianna, mąż 
Władysław, pokrewieństwo z rodziny Korgól, Bus 
+Krystyna Konieczny, mąż Leon, synowa Krystyna 
+Bolesław Mucha, Stefan Małek, Maria i Karol Dzi-
woki 
+Aniela i Rudolf Klesel, Marianna i Paweł Duda 
+Roman i Berta Szotek, rodziców z obu stron, Ber-
nard Mołdrzyk i rodziców, Wincentyna i Alfons 
Tkocz, rodziców z obu stron, rodziców z obu stron, 
Bronisław i Józef Zięba, Anna i Józef Kaniewski, 
Zofia i Józef Pończa 

 Sobota – 26.09.2015r. 

7.oo +Bolesław Sobik, żona Małgorzata (Bog) 
11.oo Ślub: Dorota Zimończyk – Mateusz Pawlaszczyk 
12.oo Ślub: Agnieszka Piec – Mateusz Kura 
14.oo Do Opatrzności Bożej i MB Cudownego Medalika  

z okazji 90 rocznicy urodzin Eleonory Król, z Bogu-
szowic, z podziękowaniem za otrzymane łaski  
z prośbą o dalsze. TD 

17.oo 1/+Berta Strzoda, mąż Jan, rodziców z obu stron 
(Bog) 

 2/+Krystyna Dziwoki, na pamiątkę urodzin (Bog) 

  

Niedziela – 27.09.2015r. 

7.oo  
8.3o +Józef Trybuś 
10.oo +Wuzik Ryszard 
11.3o Do Opatrzności Bożej z okazji 18 rocznicy urodzin 

Tomasza Budnickiego, z podziękowaniem za otrzy-
mane łaski z prośbą o dalsze TD 

14.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 50 rocznicy ślubu 
Jana i Heleny Przelazły, z podziękowaniem za 
otrzymane łaski z prośbą o dalsze. TD 

16.oo 1/+Lucja i Roman Dyla (Bog) 
 2/+Sebastian Romański, 1 rocznica (Got) 
 3/Do Opatrzności Bożej z okazji 18 rocznicy urodzin 

Katarzyny Piecha, z podziękowaniem za otrzymane 
łaski z prośbą o dalsze TD 

20.3o  
   
 

Przygotowały panie: Aurelia Oleś i Kornelia Mokry 
 

Kronika parafialna 

Chrzty: 

Igor Marek, Nina Pluta, Michał Dziubiński, Kinga Ochoj-
ska, Nadia Limarowska,  Wojciech Karbowski, Tomasz 
Wuwer, Adam Półtorak, Radosław  Pomykoł, Julia Bogacz, 
Dawid Chwołka, Wiktoria Chwołka, Krzysztof Olczak, 
Marcelina Harnasz, Sabina Wójcikowska, Dawid Dziwoki, 
Franciszek Przeliorz, Zofia Benisz, Agata Cichy, Daniel 
Kuczera, Tomasz Wowra, Magdalena Szulik, Mateusz Pite-
ra, Maja Kołodziej, Konstancja Konieczny, Wiktoria Maj-
tler, Szymon Piechota 

Śluby: 

Sobik Sebastian  -  Wójcik Angelika 
Jasiński Grzegorz  -  Frączyk Małgorzata 
Szrlej Karol  -  Szarlej Magdalena 
Bojko Łukasz  -  Pawliczek Ewa 
Janos Piotr  -  Jendrichowska Agata 
Skorupa Eugeniusz  -  Skorupa Jolanta 
Jakoniuk Piotr  -  Lis Monika 
Plichta Łukasz  -  Danelkiewicz Katarzyna 
Grzonka Adam  -  Pach Aneta 
Pająk Krzysztof  -  Gruszka Paulina 
Drabiniok Arkadiusz  -  Pochcioł Zuzanna 
Milewicz Marek  -  Sarzyńska Adrianna 
Dziwoki Marek  -  Orłowska Marietta 
Szymura Marcin  -  Kochman Sylwia 
Pielorz Łukasz  -  Nalewajka Rozalia 
Dzierżawa Przemysław  -  Baran Monika 
Rusek Stanisław  -  Matuszczyk Patrycja 
Gruszka Tomasz  -  Polus Patrycja 
Muca Oskar  - Kula Karolina 
Nalepa Bartosz  -  Kacica Laura 

Pogrzeby: 

Godzwon Tadeusz          24.04.1968 – 27.03.2015 
Osiak Maria                         18.09.1934 – 29.23.2015 
Kroczek Czesław                05.07.1927 – 01.04.2015 
Sobik Stanisław                  30.04.1943 – 02.04.2015 
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Łutczyk Marianna        03.05.1925 – 03.04.2015 
Kąsek Krystyna                   13.12.1925 – 13.04.2015 
Kiełkowska Teresa            12.05.1938 – 14.04.2015 
Motyka Helena                   29.03.1933 – 22.04.2015 
Winter Zofia                  12.04/1925 – 21.04.2015 
Hajduk Stefan                     01.01.1941 – 26.04.2015 
Winkler Konrad                 20.11.1924 – 25.04.2015 
Jaśko Tobiasz                     10.04.1985 – 28.04.2015 
Hliwa Pelagia                     28.02.1937 – 07.05.2015 
Cybulski Benedykt              03.05.1959 – 07.05.2015 
Nowroth Marianna             17.11.1918 – 09.05.2015 
Baraniok Antoni                   13.01.1928 – 12.05.2015 
Brząkalik Serafin                13.08.1948 – 19.05.2015 
Motyka Bożydar                  14.10.1992 – 21.05.2015 
Adamczyk Aniela               02.06.1938 – 26.05.2015 
Ulman Osfald                   18.10.1939 – 29.05.2015 
Danyłko Łucja                   12.07.1921 – 06.06.2015 
 

Przygotowały panie: Aurelia Oleś i Kornelia Mokry 
 

PAPIESKIE INTENCJE 

APOSTOLSTWA MODLITWY  

Lipiec 

1. Intencje Matki Bożej: o pokój na świecie i nawrócenie 
grzeszników. 
2. Intencje papieża Franciszka: 
-) Intencja ogólna: Aby odpowiedzialność polityczna była 
przeżywana na wszystkich poziomach jako wzniosła forma 
miłosierdzia. 
-) Intencja ewangelizacyjna: Aby chrześcijanie w Ameryce 
Łacińskiej w obliczu nierówności społecznych mogli dawać 
świadectwo miłości do ubogich i wnosić swój wkład, by 
społeczeństwo stawało się bardziej braterskie. 

Sierpień 

1. Intencje Matki Bożej: o pokój na świecie i nawrócenie 
grzeszników. 
2. Intencje papieża Franciszka: 
-) Intencja ogólna: Aby wszyscy ludzie pracujący na polu 
wolontariatu wielkodusznie angażowali się w służbę potrze-
bującym. 
-) Intencja ewangelizacyjna: Abyśmy, wychodząc po-za 
siebie, potrafili stawać się bliscy tym, którzy są na peryfe-
riach więzi międzyludzkich i społecznych. 

Wrzesień 

1. Intencje Matki Bożej: o pokój na świecie i nawrócenie 
grzeszników. 
2. Intencje papieża Franciszka: 
-) Intencja ogólna: Aby wzrastały możliwości kształcenia 
się i pracy dla wszystkich ludzi młodych.  

-) Intencja ewangelizacyjna: Aby katecheci byli w swoim 
życiu konsekwentnymi świadkami wiary, którą głoszą. 

 

 

 

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

17.00 

Kancelaria parafialna 

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

Protokoły przedślubne 

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

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

Sakrament chrztu 

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

� zgłaszając chrzest w kancelarii przynosimy akt urodzenia 
dziecka z USC 

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

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

Sakrament pojednania 

okazja do sakramentu pojednania przed Mszą św. 

Odwiedziny chorych 

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

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

Pogrzeby 

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

Konto Ochronki i Parafii 

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

 

 
Następny numer gazetki „Serce Ewangelii” 

ukaże się 27 września 2015 r. 
Materiały przeznaczone do druku  

w numerze wrześniowym proszę przesyłać  
w wersji elektronicznej  

lub dostarczyć w formie papierowej  
najpóźniej do dnia 18 września 2015 r. 

 

Telefony kontaktowe w sprawie Domu Po-
grzebowego: 

 

Pan Hubert Figas:   tel. kom.  0511 076 934 
 

Całodobowy Zakład Pogrzebowy STYX:    

032- 42 20 361,   tel. kom. 0601 530 578 
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Pielgrzymka dzieci  
komunijnych 

Na zakończenia Białego Tygodnia odbyła się 
pielgrzymka dzieci komunijnych wraz z rodzi-
nami do Łagiewnik – do sanktuarium Bożego 
Miłosierdzia oraz centrum św. Jana Pawła II. 

W drodze powrotnej odwiedziliśmy w Krakowie Księży 
Salezjanów. 

— czytaj str. 14  

 

 
.  

 
.  
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Msza św. w intencji 
strażaków 

W sobotę 2 maja podczas Mszy św. o godz. 
15.3o modliliśmy się w intencji członków OSP 
z Boguszowic i Gotartowic, ich rodzin oraz 
zmarłych strażaków. Po Mszy św. sprawowa-
nej z okazji przypadającego 4 maja święta 
patronalnego św. Floriana ks. Proboszcz po-
święcił wozy strażackie.  

 

 

Msza św.  
w intencji  
Ojczyzny 

Tradycyjnie, 3 maja w 
Uroczystość NMP Kró-
lowej Polski podczas 
Mszy św. o godz. 10.oo 
modliliśmy się w intencji 
Ojczyzny. 
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Pielgrzymowanie Grupy 
Pielgrzym 

Podczas ostatnich swoich wyjazdów Grupa 
Pielgrzym pod duchowym przewodnictwem 
ks. Marka miała okazję poznać ciekawe 
miejsca pielgrzymkowe Małopolski. 

— czytaj str. 18  
 

Nabożeństwa Fatimskie 
13 maja zainaugurowaliśmy kolejny cykl nabożeństw Fa-
timskich w naszej parafii, które odbywać się będą do paź-
dziernika. Serdecznie zapraszamy wszystkich parafian do 
udziału w tych nabożeństwach. 

 
. 

 
 

 
. 

 

 

Jubileusz 60 – lecia 
małżeństwa 

 
W sobotę 25 kwietnia Diamentowe Gody 
obchodzili Państwo Natalia i Alojzy Szweda. 
Z tej pięknej okazji gratulujemy dostojnym 
Jubilatom dotrzymania przysięgi małżeńskiej 
oraz życzymy Bożego błogosławieństwa  
i opieki na dalsze lata wspólnego życia, by 
ta „diamentowa miłość” dalej w Was trwała. 
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Zakończenie roku 
harcerskiego 

Uroczystość odpustowa Najświętszego 
Serca Jezusowego zgromadziła także 
rybnickie środowisko Skautów Europy, 
którzy wybrali ten dzień w naszej parafii 
na swoje zakończenie roku harcerskie-
go oraz rozpoczęcie przygotowania do 
obozu letniego. 

— czytaj str. 15 – 16  

Dzień Dziecka 

 w ZSP nr 6 
Tegoroczny Dzień Dziecka zorganizowa-
ny przez pracowników i rodziców Zespołu 
Szkolno - Przedszkolnego nr 6 oraz Ra-
dę Dzielnicy Boguszowice przebiegał pod 
hasłem „Dnia Otwartego Szkoły i Przed-
szkola” 

— czytaj str. 19 

Z kącika  
gospodarczego 

— czytaj str. 5 – 6  
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Remont elewacji południowej strony domu  

parafialnego 
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