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Kanonizacja papieży      Święto Bożego            I Komunia św.  
            Miłosierdzia 
                                    
        
                     

 

Do I Komunii św. dzieci naszej 
parafii przystąpią w niedzielę 
4 maja podczas Mszy św. 
o godz. 11.15. Wspierajmy modli-
twami wszystkie dzieci przyjmują-
ce po raz pierwszy do swego serca
Pana Jezusa, wypraszając dla nich
potrzebne łaski. 

Uroczystość kanonizacji papieży 
przypadająca na dzisiejszą nie-
dzielę uświadamia nam wyraźniej, 
że jednym z największych darów 
miłosierdzia Bożego jest świętość, 
do której każdy z nas jest powoła-
ny. 

PRZESTAŃ SIĘ LEKAĆ! 
ZAUFAJ BOGU …  

św. Jan Paweł II 

ŁAGODNOŚĆ, DOBROĆ, 
MIŁOŚĆ  

św. Jan XXIII 

W dzisiejszą niedzielę przeży-
wamy uroczystość kanonizacji 
dwóch papieży posługujących 
Kościołowi w niezbyt odległej 
przeszłości. Niech przykład życia 
i nauczania nowych świętych bę-
dzie umocnieniem na naszej dro-
dze do świętości. 
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Rekolekcje Wielkopostne 
Od niedzieli 9-go do środy 12-go marca przeżywa-
liśmy w tym roku parafialne Rekolekcje Wielko-
postne dla dorosłych oraz dzieci ze szkół podsta-
wowych. Rekolekcje dla dorosłych prowadził ks. 
Roman Chromy, dyrektor Wydziału Duszpaster-
stwa Ogólnego w Katowickiej Kurii, zaś dla dzieci 
pochodzący z naszej parafii ks. Michał Harnasz. 

 

 

Konferencja „stanowa” dla kobiet. 

 
Droga Krzyżowa ulicami Boguszowic w ramach rekolekcji. 

 
Spotkanie z młodzieżą. 

 

 

 

 

 
Rekolekcje dla uczniów SP 16 w Boguszowicach. 
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Rekolekcje dla gimnazjum 
W dniach 30.03 – 02.04 swoje Rekolekcje Wielko-
postne przeżywała młodzież z Gimnazjum nr 7  
w Rybniku, które poprowadził diakon o. Bernard. 

Rekolekcje w ZS nr 6 
W dniach 10 – 12 marca w Zespole Szkół nr 6  
w Rybniku – Boguszowicach  odbyły się Rekolek-
cje Wielkopostne. W tym roku poprowadził je  
ks. dr Tomasz Kusz – wykładowca na Wydziale 
Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowi-
cach.                                              — czytaj str. 14 

Wycieczka ministrantów 

W sobotę 15 marca grupa ministrantów wraz  
z opiekunami udała się na wycieczkę do Aqua  
Parku w Tarnowskich Górach. 

— czytaj str. 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spotkania 
rekolekcyjne 
swoim śpie-
wem uboga-
cał duet wi-
doczny na 

zdjęciu obok. 
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Spotkanie z chorymi 
Tradycyjnie w ramach Rekolekcji Wielkopostnych w 
poniedziałek 10 marca osoby chore i w podeszłym 
wieku miały okazję uczestniczyć we Mszy św. połą-
czonej z udzielaniem sakramentu chorych. Po na-
bożeństwie w kościele zaproszono wszystkich na 
spotkanie przy kawie do  Domu Parafialnego. 

Żywy Różaniec Młodych 
Również w naszej parafii powoli rozwija się Żywy 
Różaniec Młodych. W Szkole Podstawowej nr 16  
w Boguszowicach powstało dziecięce koło różań-
cowe. Zachęcamy do ukazywania młodym wartości   
i piękna modlitwy różańcowej. 

Urodziny ks. Marka 
12 marca podczas Mszy św. o godz. 17.00 modli-
liśmy się w intencji ks. Marka Siedlaczka z okazji 
kolejnej rocznicy urodzin. Po Eucharystii była oka-
zja do złożenia Solenizantowi życzeń, przede 
wszystkim zdrowia, błogosławieństwa Bożego i 
dużo życzliwości ze strony spotykanych na swojej 
drodze życiowej ludzi.  

„Rozważając bowiem tajemnice różańcowe, patrzymy na miste-
rium życia, męki, śmierci i zmartwychwstania Pana oczyma 

Maryi, przeżywamy je tak, jak Ona w swym matczynym sercu je 
przeżywała. Odmawiając różaniec, rozmawiamy z Maryją, 

powierzamy Jej ufnie wszystkie nasze troski i smutki, radości  
i nadzieje. Prosimy o to, by pomagała nam podejmować Boże 

plany i by wypraszała u Syna łaskę potrzebną do wiernego ich 
wypełniania. Ona – radosna i bolejąca, i chwalebna, zawsze  

u boku Syna – jest równocześnie obecna pośród naszych  
codziennych spraw.” 

Jan Paweł II 
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Starym zwyczajem w pierwszym, tego-
rocznym  numerze Serca Ewangelii w 
sposób szczegółowy omówiliśmy działa-
nia gospodarcze minionego roku. Podyk-
towane to było całorocznym podsumowa-
niem i wyrażeniem wdzięczności (tym ra-
zem nie używając nazwisk zgodnie z ży-
czeniem niektórych parafian)  wobec ludzi, 
którzy w tych pracach byli zaangażowani. 

 Zwykle w zimowych miesiącach od stycznia do 
marca niewiele podejmuje się działań na polu gospo-

darczym. Tym razem dostrzegliśmy potrzebę i możli-
wości otwarcia prac na 
kilku frontach remonto-

wych.  Niespodziewanie 
została ujawniona awaria 
w okolicach głównego 

komina na dachu  kościo-
ła.  Pojawił się przeciek 

wody z dachu kościoła 
do komina zagrażający 
również tynkom i malo-

widłom wewnątrz świą-
tyni. Naprawą dachu 
zajęła się firma pana 

Damiana Korduły  
z końcem marca.  

Podjęliśmy również 
prace remontowe w kaplicy św. Anny. Został wzmoc-

niony sufit siatką, położono gładź, pomalowano wnę-
trze kaplicy i wymieniono oświetlenie. Panu Huber-
towi i właścicielom restauracji „Basztowa” dzięku-
jemy za użyczenie rusztowań w liczbie 36 sztuk. 

Panom Adamowi i Jankowi Śmiatkom dzięku-

jemy za  zaangażowanie się w ten remont i osiągnięcie 
pięknego efektu. Panu Ryszardowi Torbickiemu 

dziękujemy za stałą pomoc i wykonywane prace w 
zakresie elektrycznym. W kaplicy św. Anny oraz w 
prezbiterium zo-

stały przeprowa-
dzone również 
roboty tapicerskie 

na powierzchni 
ławek i klęczni-
ków.   

 

 

 

Na przełomie mar-

ca i kwietnia  zakupili-
śmy nowe okna do ca-
łego obiektu Zakrystii 
na jej trzech poziomach 
(strych, zakrystia i dol-
na zakrystia dla mini-

strantów).  Instalacją 
okien zajęli się głównie 
panowie Hubert Figas, 
Jan Zimnol i Robert 
Zając. W zakrystii dla 

naszych ministrantów 
pracowali panowie Fi-
gas Hubert, Zając Ro-
bert a także Tarnowski Adam i Zając Damian. Zo-
stała zerwana stara boazeria  oraz zbite zbutwiałe tyn-
ki. Całość pokryto środkami grzybobójczymi, następ-

nie otynkowano.  Prace znajdują się na daleko zaanga-
żowanym etapie.  Z końcem marca  uzupełniliśmy 
również zapasy 

węgla w naszych 
kotłowniach.  
Dziękujemy przy 

tej okazji panu 

Tomaszowi Bu-
chalikowi za 

bezpłatny trans-
port węgla do 
kotłowni  ko-

ścielnej. Wyżej 
wymienione pra-

ce stały się możliwe dzięki dobrej  współpracy z pro-
boszczem, szybkiej organizacji i bezinteresownemu 
zaangażowaniu Huberta Figasa z Boguszowic. Wier-

nym  naszej parafii dziękujemy za każde materialne 
wsparcie na rzecz postępujących prac i remontów.  

Bogu dziękujemy za kolejny czas Wielkie-
go Postu i przeżycie Świąt Wielkanocnych. Re-
lacje z wielu ważnych wydarzeń jak Święta, przy-
jęcie Sakramentu Bierzmowania przez naszą mło-
dzież i uroczystość I Komunii św. w naszej parafii  
znajdziemy w czerwcowym  numerze Serca 
Ewangelii.     

Na wszystko co jest przed nami  
z serca błogosławi   

 
                Ks. Krzysztof Błotko – proboszcz 
 

SŁOWO  PROBOSZCZA – Nie tylko o sprawach  

                                        gospodarczych 

 

 
Likwidacja „przecieku”  

na dachu kościoła. 

 
Remont w kaplicy św. Anny. 

 
Wymiana okien w zakrystii. 

 
Remont w dolnej zakrystii. 
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PREZENTACJA 
ZAGADNIEŃ KOMISJI 

TEMATYCZNYCH – 
KOMISJA DS. 

EWANGELIZACJI, 
KOMISJA DS. 

SPOŁECZNYCH I 
KOMISJA DS. 

EKONOMICZNYCH. 

W marcu odbyły się aż trzy po-
siedzenia Komisji Głównej, na któ-
rych swoje prace prezentowały kolej-
ne komisje tematyczne. Przybliżymy 
dzisiaj trzy z nich – Komisję ds. 
Ewangelizacji, Komisję ds. Społecz-
nych i Komisję ds. Ekonomicznych. 

Obszar zainteresowań Komisji 

ds. Ewangelizacji obejmuje wszelkie 
kwestie, które odnoszą się do misji ad 
gentes, czyli działalności misyjnej w 
krajach objętych pierwszą ewangeli-
zacją. W zeszłym roku część parafial-
nych zespołów synodalnych, a także 
księży i katechetów, podzieliło się 
swoim doświadczeniem, związanym z 
dziełem misyjnym, poprzez udzielenie 
odpowiedzi na ankietę. Jej celem było 
ustalenie, jaką mamy świadomość 
odpowiedzialności za dzieło misyjne. 
Pytania dotyczyły zaangażowania na 
różnych płaszczyznach – w rodzinie, 
szkole, parafii… Analiza wyników 
pokazała, że większość ludzi ma po-
czucie troski o dzieło misyjne, ale nie 
zawsze mają wiedzę, jak się zaanga-
żować, a inicjatywy misyjne są po-
dejmowane, choć nie we wszystkich 
parafiach są grupy o takim charakte-
rze. Podsumowując – na tym polu 
wciąż jest dużo do zrobienia. 

Jednym z głównych celów, jaki 
stawia sobie Komisja ds. Ewangeliza-
cji jest ożywienie ducha misyjnego w 
Archidiecezji. Jak to uzyskać w prak-
tyce? Podczas omawiania zagadnień 
przed Komisją Główną Synodu, 
przewodniczący – ks. Grzegorz Wita 
– przedstawił propozycje, które obej-
mują działania zarówno diecezji, jak i 
misjonarzy, przebywających na mi-
sjach (z naszej Archidiecezji 15 księ-
ży i 2 świeckie misjonarki przebywają 
w krajach ściśle misyjnych w różnych 
częściach świata).  

Przede wszystkim ważna jest 
koordynacja zadań. W tym celu 

członkowie Komisji zauważyli po-
trzebę powołania Wydziału Misyjne-
go – centrum, które zajmowałoby się 
organizacją różnych inicjatyw misyj-
nych na terenie Archidiecezji, współ-
pracą z instytucjami – czy to medial-
nymi w celu popularyzacji tych przed-
sięwzięć, czy np. z seminarium, z 
ruchami, stowarzyszeniami, parafial-
nymi kołami misyjnymi itd. Oprócz 
tego – zgodnie z zaleceniem II Pol-
skiego Synodu Plenarnego – Komisja 
zaproponowała utworzenie Diecezjal-
nej Rady Misyjnej – ciała doradczego, 
które wytyczałoby pewne kierunki 
zaangażowania, jednoczyło działania 
różnych wydziałów w obszarze misji, 
opracowywało materiały itp. Część 
postulatów już jest realizowana, np. 
rozwój wolontariatu misyjnego czy 
misyjne staże kleryckie. Inna propo-
zycja dotyczy relacji między parafia-
mi diecezji a misjonarzami: utworze-
nia – na wzór istniejących parafii 
patronackich – dekanalnego patronatu 
misyjnego, czyli „związania” jednego 
misjonarza z konkretnym dekanatem. 
Parafie troszczą się o konkretnego 
misjonarza zarówno duchowo – po-
przez modlitwę, jak i materialnie, 
misjonarz z kolei dzieli się swoim 
doświadczeniem, głosi świadectwo w 
danej wspólnocie, informuje o pracy 
w kraju, w którym posługuje. Dla 
misjonarza bardzo ważna jest świa-
domość, że jest wspólnota, która się 
za niego modli i do której może się 
zwrócić z prośbą o pomoc, co mocno 
wybrzmiało na pierwszym spotkaniu 
śląskich misjonarzy, które miało miej-
sce na przełomie czerwca i lipca 2013 
r. w Tanzanii. Każdy z posługujących 
miał okazję podzielić się swoim do-
świadczeniem w pracy w różnych 
rejonach świata – pomogło to global-
nie spojrzeć na problemy. Misjonarze 
mieli również okazję zapoznać się z 
pracami Komisji ds. Ewangelizacji – 
ich zdanie jest istotnym głosem do-
radczym, bo mają praktyczną wiedzę, 
jak wygląda życie na misjach.  

Kolejną z komisji, których prace 
chcemy dziś przybliżyć jest Komisja 

ds. Społecznych. Jednym z pierw-
szych wyzwań, przed jakim stanęli jej 
członkowie, było zdefiniowanie za-
kresu kompetencji. „Sprawy społecz-
ne” obejmują wiele aspektów życia 
człowieka i w jakimś wymiarze poja-

wiają się w pracy prawie każdej ko-
misji synodalnej. W diagnozie pro-
blemów społecznych, które są szcze-
gólnie ważne w naszej Archidiecezji, 
pomogły dwa narzędzia. Pierwszym z 
nich była analiza uchwał I Synodu 
Diecezji Katowickiej. Wtedy, co 
prawda, nie powstał specjalny doku-
ment, który traktowałby tylko 
o kwestiach społecznych – pojawiały 
się one w wielu miejscach. Członko-
wie Komisji zbadali wszystkie te 
zagadnienia pod kątem ich aktualno-
ści. Szybkość przemian społecznych 
spowodowała, że część problemów 
nie jest już obecna, w innych zmieniła 
się tylko forma. Np. w latach 70’ – 
podobnie jak i dzisiaj – istniał pro-
blem świętowania niedzieli i uczest-
nictwa we Mszy świętej w tym dniu. 
Jednak wówczas powodem był czte-
rozmianowy system pracy górników, 
dzisiaj mamy np. duże centra handlo-
we, które są otwarte 7 dni w tygodniu 
oraz obowiązek uczestnictwa w 
weekendy w zajęciach przez studen-
tów zaocznych. 

Drugim narzędziem do zebrania 
informacji na temat problemów spo-
łecznych Archidiecezji były ankiety, 
skierowane do parafialnych zespołów 
synodalnych oraz prezbiterów. Za-
gadnienia podzielono na 8 przestrzeni 
tematycznych: 

1) kryzys demograficzny i jego 
przejawy – jak to się przekłada na 
życie parafialne; 

2) społeczny problem osób cho-
rych i seniorów – kwestie związane z 
poczuciem wykluczenia, marginaliza-
cji, poczucia bezpieczeństwa; 

3) kryzys rodziny – w aspekcie 
ekonomicznym, ale także związany z 
osłabieniem relacji i więzi między-
ludzkich; 

4) samotność – jak indywidualiza-
cja wpływa na życie parafii; problem 
relacji wirtualnych; 

5) desakralizacja niedzieli i czas 
wolny; 

6) praca i edukacja – brak poczu-
cia bezpieczeństwa w tej kwestii, 
postrzeganie pracy jako narzędzie 
zniewolenia, czy możliwość realizacji 
swojego człowieczeństwa i powoła-
nia; 

7) Kościół lokalny i region samo-
rządowy – jak postrzegane są relacje 
między nimi; 

II Synod Archidiecezji Katowickiej trwa 
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8) media – wpływ środków spo-
łecznego przekazu na nasze życie. 

Wyniki ankiet w niektórych 
aspektach zaskoczyły członków Ko-
misji. Osoby świeckie wskazały na 4 
najważniejsze problemy, z którymi się 
borykają: 

1) Uzależnienia, potraktowane 
szeroko – nie tylko od alkoholu, nar-
kotyków czy nikotyny, ale przede 
wszystkim od komputera (w tym 
głównie Internetu, portali społeczno-
ściowych itp.), telewizji, mody, eroty-
ki, pracy… Aż 82% respondentów 
uznało ten problem za bardzo ważny 
lub ważny. 

2) Brak profesjonalistów, fachow-
ców w swoich dziedzinach, wynikają-
cy także z zaniedbań systemu eduka-
cyjnego – na ten problem wskazało 
ponad 80% odpowiadających. 

3) Obniżenie wymagań edukacyj-
nych (ponad 70%). 

4) Zagadnienia związane z pracą 
zarobkową (65%) – współcześnie 
powszechny jest lęk przed utratą pra-
cy, pensje są tak niskie, że rodziny 
często nie mają wystarczających 
środków do życia, a praca w kilku 
miejscach jednocześnie niszczy rela-
cje rodzinne. 

W większości przypadków za-
równo osoby świeckie, jak i księża 
wskazywali na podobne problemy, 
zauważa się jednak istotne różnice, 
np. w kwestiach uzależnień, braku 
specjalistów czy problemów wynika-
jących z zadłużeń bankowych i para-
bankowych. Dla księży te zagadnienia 
nie stanowią aż tak ważnej rzeczywi-
stości, jak dla ludzi świeckich. Z kolei 
prezbiterzy zauważają niekorzystny 
wpływ współczesnego stylu życia, co 
dla osób świeckich jest problemem 

marginalnym. 
Ostatnią komisją, której pracy 

chcemy się tym razem przyjrzeć jest 
Komisja ds. Ekonomicznych. Jak 
przyznał jej przewodniczący – ks. 
Dariusz Walencik – jest to dość spe-
cyficzna komisja, dość mocno ograni-
czona – z jednej strony przepisami 
prawa polskiego, np. stawki podatko-
we czy wzory dokumentów są z góry 
ustalone i nie da się w tej kwestii nic 
zrobić, z drugiej – prawem kanonicz-
nym. W Kodeksie Prawa Kanonicz-
nego, w księdze 5., zawarte są kwestie 
związane z zarządzaniem dobrami 
doczesnymi Kościoła. Zadaniem więc 
tej komisji synodalnej będzie aplika-
cja przepisów powszechnie obowiązu-
jących do specyficznego środowiska 
parafii i diecezji. Z tego względu 
ankiety wystosowane do poszczegól-
nych grup – parafialnych zespołów 
synodalnych oraz księży – dotyczyły  
głównie zastosowania instrukcji pol-
skich biskupów diecezjalnych z 2012 
r., która dotyczy zarządzania dobrami 
materialnymi Kościoła. Największym 
zaskoczeniem dla Komisji był fakt 
braku zainteresowania sprawami eko-
nomicznymi wśród młodych księży. 
Komisja podkreśla, że ważne jest, aby 
prezbiterzy mieli możliwość kształce-
nia w tej dziedzinie – muszą posiadać 
wiedzę z zakresu ubezpieczeń, podat-
ków, które ich obowiązują, kwestii 
rozliczania darowizn, datków mszal-
nych itp. Wiele parafii pozytywnie 
odniosło się do tych zagadnień – 
wskazywali, że potrzebują takich 
informacji, aby wiedzieć, jakie mają 
kompetencje, które działania wyma-
gają decyzji biskupa, które parafialnej 
rady ekonomicznej itd. 

Komisja ds. Ekonomicznych za-

kończyła już etap prac przygotowaw-
czych, których efektem jest utworze-
nie dwóch list tematycznych. Pierw-
sza z nich obejmuje zagadnienia, 
które wymagają omówienia na kolej-
nych etapach Synodu, a więc szero-
kiej ogólnodiecezjalnej dyskusji. 
Przykładem może być kwestia syste-
mu wynagradzania duchownych – 
obecnie obowiązujący pochodzi z 
XIX w. i w części przypadków nie 
jest dostosowany do współczesnych 
realiów. Trzeba się więc zastanowić, 
czy wystarczy go jedynie zmodyfiko-
wać, czy też trzeba zmienić całkowi-
cie. Druga lista obejmuje zagadnienia 
„techniczne”, które nie wymagają 
interwencji Synodu, ale będą rozwią-
zane na drodze administracyjnej – 
zarządzeniem biskupa, utworzeniem 
konkretnego statutu, wydaniem od-
powiedniego aktu prawnego itd. Za 
przykład może posłużyć istniejący już 
statut parafialnych rad ekonomicz-
nych. Proboszczowie spotkali się z 
kilkoma sytuacjami, które ujawniły 
się w praktyce, a nie zostały wcześniej 
uwzględnione, i zgłosili kilka popra-
wek. Nie trzeba więc czekać do końca 
Synodu, żeby je zatwierdzić. 

 
W imieniu wszystkich członków 

zarówno Komisji Głównej, jak i po-
szczególnych komisji tematycznych – 
bardzo prosimy o modlitwę, aby 
wszelkie obrady i podejmowane na 
nich decyzje odbywały się pod na-
tchnieniem Ducha Świętego. 

 

Sekretariat II Synodu Archi-
diecezji Katowickiej 

 

 

W bieżącym numerze kontynuujemy roz-
ważania o walce z szatanem i zwycięstwach 
nad złym duchem jakie odnosił Jan Vianey 
posługując w sławetnym Ars, które stało się 
symbolem jego kapłaństwa i jego świętości. 

PROBOSZCZ  Z  ARS  I  SZATAN (część 2) 
 

Szerokiego rozgłosu nabrało pewne wydarzenie, które 
w oczach sceptyka dałoby się wytłumaczyć w sposób natu-
ralny, lecz zarówno ksiądz Vianney, jak i jego otoczenie, 
widzieli w nim niezwykle brutalną i szczególnie złośliwą 

napaść szatańską. Było to w poniedziałek czy wtorek, pod-
czas czterdziestogodzinnego nabożeństwa - 23 lub 24 lutego 
1857 roku. - Tego ranka ks. Vianney wcześniej niż zwykle 
rozpoczął słuchanie spowiedzi; gdyż tłumy przepełniały 
kościół, gdzie wystawiony był Przenajświętszy Sakrament. 
Na krótko przed godziną siódmą, osoby przechodzące mimo 
probostwa zauważyły płomienie wydobywające się z pokoju 
proboszcza. Spiesznie dano mu o tym znać, w chwili, gdy 
szedł do zakrystii, aby ubrać się do Mszy św. Na słowa: 
Pożar w pokoju Ojca!... ks. Vianney, podając spokojnie 
klucz od mieszkania, rzekł krótko: Niegodziwy grappin, nie 
mógł schwytać ptaszka, to podpalił klatkę!... Wkrótce jednak 
wyszedł z kościoła i udał się na podwórze plebanii. Tu spo-

Proboszcz  z  Ars (30) 
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tkał ludzi wynoszących właśnie szczątki jego ubogiego 
łóżka. Nie pytając już o nic, zaraz powrócił do kościoła. 
Wśród penitentek oczekujących w nawie kościelnej, powsta-
ło oczywiście pewne poruszenie. Brat Hieronim, sądząc, że 
Święty nie wie jeszcze o co właściwie chodzi, szepnął mu: 
Łóżko księdza się spaliło... Aha... - odparł zainteresowany 
tonem obojętnym, po czym spokojny, jak zwykle, wyszedł 
ze Mszą św. Ksiądz Alfred Monnin, młody misjonarz z Pont 
d'Ain - który w tym czasie zastępował księdza Toccanier, 
będącego na misjach w Massigneux koło Belley - pobiegł do 
pokoju Proboszcza z Ars i wnet zauważył tajemnicze cechy 
tego pożaru. Łóżko, kotara nad nim, firanki i wszystko do-
okoła doszczętnie zgorzało. Ogień jednak zatrzymał się 
przed relikwiarzem ze szczątkami św. 
Filomeny, stojącym na komodzie, i do-
słownie od tego punktu począwszy, z 
geometryczną dokładnością zakreślił linię 
prostą z góry na dół, niszcząc wszystko, 
co się znajdowało po drugiej stronie świę-
tych relikwii, a pozostawiając nietknię-
tym wszystko po stronie, w której się 
pożar rozpoczął. I jak rozgorzał, pozornie 
bez powodu, podobnie też i nagle zgasł. 
Nadto, rzecz prawdziwie godna uwagi i 
niejako cudowna, że płomień nie prze-
szedł z firanek do pułapu, który był niski, 
stary i bardzo suchy, a przeto powinien 
był zająć się jak słoma... 

Gdy ksiądz Proboszcz przyszedł w 
południe odwiedzić mię w domu Opatrz-
ności - pisze ksiądz Monnin - zaczęliśmy 
mówić o tym wydarzeniu... Powiedziałem 
mu, iż zdaniem ogółu był to głupi żart 
szatana, i zapytałem, czy wierzy, iż rze-
czywiście zły duch miał w tym jaki udział. Odrzekł mi bardzo 
stanowczo, z zimną krwią: Mój drogi, wszak to całkiem 
widoczne... Jeśli złości się, dobry to znak, że przybędą do 
nas grzesznicy. Rzeczywiście przez kilka dni panował w Ars 
ruch niezwykły.  

Trzydzieści lat wcześniej, w r. 1826, rozeszła się po 
plebaniach pogłoska, iż podczas misji w Montmerle szatan 
ciągnął po pokoju łóżko, w którym spał Proboszcz z Ars. 
Śmiano się z tego i nikt prawie temu opowiadaniu nie dawał 
wiary. Następnej wszakże zimy, konfratrzy ks. Vianney'a 
mieli sposobność przekonać się sami, że owe wieści opiera-
ły się na poważnej podstawie. W czasie misji, odbywającej 
się w Saint Trivier sur Moignans, w której brał udział i ks. 
Vianney, zaraz pierwszego wieczora, na miejscowej pleba-
nii, zazwyczaj bardzo cichej, dał się słyszeć jakiś niezwykły 
zgiełk. Księża mieszkający pod jednym dachem z pasterzem 
z Ars, czynili mu z tego powodu wymówki: z jego pokoju 
bowiem wychodziły te hałasy. To szatan - odpowiedział 
ksiądz Vianney. - Gniewa go to dobro, które tu się dokony-
wa. Lecz koledzy słowom tym wierzyć nie chcieli: Ksiądz 
Proboszcz nie je, nie śpi - mówili 
- to w głowie księdzu coś śpiewa i szczury mu po mózgu 

biegają!... Któregoś wieczora wymówki ich przybrały ton 

jeszcze ostrzejszy, lecz tym razem sługa Boży nic na nie nie 

odpowiedział. 

Następnej nocy usłyszano jakby turkot ciężko nałado-
wanego wozu, aż od turkotu tego zatrzęsła się cała plebania. 
Zdawało się, iż za chwilę dom runie. Ksiądz Grangier, pro-

boszcz z Saint Trivier, ks. Benoit, jego wikary, ksiądz 
Chevalon, niegdyś za czasów republiki żołnierz, a obecnie 
misjonarz diecezjalny, nawet służąca, Dioniza Lanvis - 
wszyscy zerwali się przerażeni. Nagle w pokoju księdza 
Vianney'a powstał krzyk, tak przeraźliwy, iż ksiądz Benoit 
zawołał: Mordują Proboszcza z Ars! Wszyscy rzucili się w 
tę stronę. I cóż ujrzeli? Oto święty Mąż leżał spokojnie na 
łóżku, które jakieś niewidzialne ręce wytoczyły na środek 
pokoju. To szatan - rzekł z uśmiechem do wchodzących - 
przyciągnął mię aż tu i wyprawiał te wszystkie brewerie. To 
nic... Żałuję bardzo, żem was nie uprzedził. Lecz to dobry 
znak: będzie jutro gruba ryba. 

I któż to miał być tą grubą ry-
bą? Kapłani z Saint Trivier niedowie-
rzająco kręcili głowami, lecz naza-
jutrz baczyli pilnie, co się zdarzy. Aż 
do wieczora nic nadzwyczajnego nie 
zaszło. Ot widocznie przyśniło się coś 
poczciwemu księdzu Vianney! - mó-
wili. Lecz jakież było radosne zdzi-
wienie, gdy po wieczornej nauce 
ujrzano, jak znany w okolicy pan 
znacznych włości, kawaler orderów, 
niejaki des Murs, przeszedł przez 
cały kościół i zwrócił się do Probosz-
cza z Ars z prośbą, aby go wyspo-
wiadał. Ponieważ szlachcic ten od 
bardzo dawna już nie spełniał obo-
wiązków religijnych, przeto jego 
nawrócenie stało się dla wszystkich 
wielkim zbudowaniem. Ksiądz 
Chevalon, który był może pierwszym 
z tych, co się przedtem z Proboszcza 

z Ars śmiali, odtąd począł go uważać za wielkiego świętego. 

Kilkakrotnie zabierał się szatan i do dzieła Opatrzno-
ści. Kierowniczki i sieroty budzone były w nocy przez dziwne 
jakieś hałasy. Również i psot tam nie brakowało. Pewnego 
razu - opowiada Maria Filliat - po starannym wymyciu 
garnka, nalałam doń wody, by ugotować zupę dla Probosz-
cza. Nagle zauważyłam w wodzie małe kawałki mięsa. Po-
nieważ był to dzień postny, wyrzuciłam wszystko z garnka, 
ponownie garnek wymyłam i znów nalałam świeżej wody. 
Gdy już zupa była gotowa i miałam ją podać, ujrzałam jed-
nak domieszane do niej kawałki mięsa. Skoro powiedziałam 
o tym księdzu Proboszczowi, ten rzekł: To sprawka diabel-
ska. Ale to nic nie szkodzi. Podaj mi tę zupę. 

Tak więc bezużytecznie wyczerpywała się złość sza-
tańska. Zresztą ksiądz Vianney oswoił się w końcu z tymi 
odwiedzinami, i mawiał: Do wszystkiego przyzwyczaić się 
można. Grappin i ja - jesteśmy prawie jak koledzy - Stosow-
nie do tego obchodził się z napastującym go szatanem. Dnia 
4 grudnia 1841 roku opowiadał kierowniczkom sierocińca: 
Wczoraj wieczorem, gdy odmawiałem brewiarz, przyszedł 
do mego pokoju szatan. Sapał głośno i szumiał, jakby wy-
rzucał na posadzkę zboże, czy inne ziarno. - Powiedziałem 
mu: Idę tam (do domu Opatrzności) opowiedzieć, jak się 
zachowujesz, aby tobą wzgardzono! I ucichł od razu! 

Raz w nocy, gdy Proboszcz z Ars próbował zasnąć, 
piekielny natręt oznajmił obecność swą krzykiem: Vianney, 
Vianney, nie wywiniesz mi się! Zobaczysz, nie wywiniesz 
się!... A na to udręczony święty odpowiedział mu z ciemne-
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go kąta, w którym stało jego łóżko: Wcale się ciebie nie 
boję!... 

Niektóre osoby, wiedząc o mocy, jaką zdobył sobie 
sługa Boży nad szatanem, prosiły go o wyzwolenie opęta-
nych. Toteż biskup Devie upoważnił Proboszcza z Ars do 
korzystania z władzy egzorcysty, ilekroć wymagałyby tego 
okoliczności. 

I tu znów posiadamy liczne świadectwa. 

Kowal wiejski, Jan Picard, był świadkiem dziwnych 
scen. Razu jednego, pewien człowiek przyprowadził do Ars 
swą nieszczęśliwą żonę, która wpadała w furię, wydając 
dzikie okrzyki. Zobaczywszy chorą, ks. Proboszcz oświad-
czył, że należy zaprowadzić ją do miejscowego biskupa. - 
Dobrze, dobrze! - krzyknęła kobieta, odzyskując nagle mo-
wę, a dźwięk jej głosu dreszczem przejmował obecnych - 
stworzenie pójdzie z powrotem!... Ach! Gdybym miała 
władzę Jezusa Chrystusa, wszystkich was pogrążyłabym w 
piekle!... - To ty znasz Jezusa Chrystusa? - zapytał ksiądz 
Vianney. Dobrze więc. Zanieście ją przed stopnie wielkiego 
ołtarza. Mimo oporu, czterech ludzi tam ją zaniosło. Wów-
czas podszedł ks. Vianney i na głowie opętanej położył swój 
relikwiarz. Na razie kobieta stężała w bezruchu, jakby umar-
ła. Po chwili jednak podniosła się o własnych siłach i szyb-
kim krokiem wyszła z kościoła. W godzinę potem powróciła 
do świątyni, już zupełnie spokojna; przeżegnała się wodą 
święconą i uklękła, jak wszyscy. Dawne ataki już się nie 
powtórzyły. Przez trzy dni jeszcze kobieta owa pozostała w 
Ars, zachowaniem swoim budując pątników. 

Pewna biedna staruszka z okolic Clermont Ferrand, 
którą uważano za opętaną, obudziła szczególniejszą litość w 
Piotrze Oriol, jednym z przybocznych gwardzistów naszego 
świętego. Opowiada on, iż nieszczęsna ta kobieta przez cały 
dzień śpiewała i pląsała dziko na rynku przed kościołem. 
Gdy dano jej napić się kilka kropel święconej wody, dostała 
ataku furii i poczęła kąsać mury kościelne, raniąc sobie usta 
aż do krwi. Syn jej nie wiedział co począć. Jeden z obec-
nych kapłanów zaprowadził ją pomiędzy plebanię i kościół, 
na drogę, którą przechodzić miał ks. Vianney. Skoro tylko 
święty Proboszcz udzielił nieszczęśliwej błogosławieństwa, 
zaraz uspokoiła się całkowicie. Syn jej później opowiadał, 
że choć cierpiała ataki już od lat czterdziestu, nigdy jeszcze 
nie wpadała w tak wielki szal, jak w Ars. Odtąd straszne, 
dręczące staruszkę ataki, już się więcej nie powtórzyły. 

Wieczorem, dnia 27 grudnia 1857 roku, wikariusz ko-
ścioła świętego Piotra Avinionie, wraz z matką przełożoną 
Franciszkanek z Orange, przywieźli do Ars młodą nauczy-
cielkę, zdradzającą wszelkie objawy szatańskiego opętania. 
Arcybiskup Awinioński sam badał tę sprawę i poradził, aby 
zawieziono nieszczęśliwą do księdza Vianney'a. Nazajutrz z 
rana wprowadzono ją do zakrystii w chwili, gdy Mąż Boży 
miał właśnie ubierać się do Mszy św. Opętana próbowała 
wydostać się za drzwi. - Za dużo tu ludzi! - wołała. - Za 
dużo ludzi? - odparł święty. - W takim razie wszyscy wyjdą. 
Na dany przez niego znak, obecni usunęli się i pozostał 
tylko on sam z nieszczęśliwą ofiarą szatana. 

Zrazu w kościele słychać byto z zakrystii niewyraźny 
szmer; ale wkrótce zaczęły dobiegać słowa. Ksiądz wika-
riusz z Avinionu, stojąc pod drzwiami, podchwycił Taką 
rozmowę: - Chcesz więc koniecznie wyjść? - pytał Pro-
boszcz z Ars. - Tak! - odpowiedziała dziewczyna. - A dla-
czego? - Gdyż jestem w towarzystwie człowieka, którego 
nie lubię. - Więc mnie nie lubisz? - pytał dalej ksiądz Vian-

ney. Przeraźliwie rzucone: - Nie!... - było odpowiedzią złego 
ducha, dręczącego nieszczęśliwą dziewczynę. Gdy drzwi 
otwarto, już moc świętego odniosła zwycięstwo: skupiona, 
w skromnej postawie, płacząc z radości i wdzięczności, 
młoda nauczycielka ukazała się w progu. Po chwili wyraz 
lęku odbił się na jej twarzy. Zwróciwszy się do księdza 
Vianney'a, rzekła: - Obawiam się, by on nie powrócił. - Nie, 
moje dziecko, nie powróci; a przynajmniej nie rychło - od-
parł święty. I rzeczywiście, on już nie powrócił, i młoda 
dziewczyna mogła znowuż przystąpić do dawnych swych 
zajęć, jako wychowawczyni w mieście Orange. 

25 lipca 1859 r. - tj. w wigilię dnia, w którym święty  
Proboszcz z Ars legł na łożu boleści, by już więcej nie po-
wstać, około godziny ósmej wieczorem przyprowadzono do 
niego z wielkim trudem kobietę, która uchodziła za opętaną. 
Towarzyszący jej mąż wszedł z nią na podwórze plebanii, 
zaś pan Oriol, wraz z wielką liczbą osób przybyłych, czekali 
przy bramie. W chwili, gdy ksiądz Vianney dokonywał 
egzorcyzmu, usłyszano na podwórzu trzask, jakoby gwał-
towne łamanie gałęzi. Wśród obecnych powstał popłoch. 
Wkrótce przekonali się, że nigdzie żadna gałąź nie spadła; 
krzaki bzu były nietknięte. 

Inna nieszczęśliwa, podejrzana o opętanie kobieta, 
skoro tylko usłyszała wymówione imię świętego, stawiała 
tak silny opór, że nie zdołano jej sprowadzić do Ars. Zapro-
szono więc świętego do domu, w którym mieszkała. Nie 
zastawszy jej w mieszkaniu, w dalszym pokoju oczekiwał 
jej powrotu. Chociaż kobieta nie wiedziała o jego obecności, 
gdy zbliżała się do domu, chwyciły ją gwałtowne konwul-
sje. - On jest niedaleko, ten klecha!... - krzyczała. I tym 
razem Święty spełnił swe zbawcze posłannictwo. 

Dnia 23 stycznia 1840 r., po południu, miał Proboszcz 
z Ars fantastyczne zdarzenie przy konfesjonale. Jakaś kobie-
ta, przybyła z okolicy le Puy en Velay, która zrazu niczym 
szczególnym się nie wyróżniała, zbliżyła się do trybunału 
pokuty. Stało wtedy przy kaplicy św. Jana Chrzciciela, cze-
kając swej kolei, około dziesięciu osób, a w ich liczbie były: 
Maria Boyat oraz Genowefa Filliat. Obie one dosłyszały, jak 
ksiądz Vianney zachęcał przybyłą, by zaczęła oskarżać się z 
grzechów. 

Nagle odezwał się jakiś dziwny, silny a odrażający 
glos: - Popełniłem jeden tylko grzech i tym pięknym owo-
cem dzielę się z każdym, kto tego zechce... Podnieś rękę, 
rozgrzesz mię!... O, ty ją nieraz dla mnie podnosisz, gdyż ja 
często jestem przy twoim konfesjonale... - Tu quis es? (Ktoś 
ty?) - zapytał Święty. - Magister Caput (Mistrz Głowa) - 
odparł szatan, i dalej krzyczał po francusku: - Ach, czarna 
ropucho! Jakież ty mi męki zadajesz... Powtarzasz ciągle, iż 
chcesz opuścić swe stanowisko... Czemu tego nie czynisz?... 
Inne czarne ropuchy, mniejsze mi, niż ty, zadają męki. - 
Napiszę do biskupa, aby ci kazał wyjść. - Tak? - A ja spra-
wię, że ci ręka tak drżeć będzie, iż nie zdołasz napisać... Nie 
wywiniesz mi się, czekaj!... Silniejszych od ciebie zdoby-
łem... Jeszcze nie umarłeś. Gdyby nie Ta... (tu wstrętnie 
grubiańskim wyrazem nazwał Najświętszą Pannę) tam, w 
dole, już byśmy cię mieli, ale Ona cię ochrania, razem z tym 
wielkim smokiem (świętym Michałem) co stoi przy 
drzwiach twego kościoła... Powiedz, dlaczego tak wcześnie 
wstajesz? Jesteś nieposłuszny fioletowej sukni!... (swemu 
biskupowi). Czemu tak proste kazania mówisz?... To spra-
wia, że uchodzisz jeszcze za nieuka. Czemu nie głosisz 
kazań w wielkim stylu, jak to bywa w miastach?... 
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Kilka minut trwały te szatańskie wymysły, skierowane 
kolejno, to do biskupa Devie z Belley, to do biskupa de 
Bonald z le Puy, który właśnie miał być mianowany arcybi-
skupem Lyońskim - potem do różnych kapłanów, wreszcie 
znów do samego Proboszcza w Ars. I zły duch, który w 
zachowaniu się każdego z nich miał coś do zaznaczenia, 
mimo woli musiał wyznać nieposzlakowaną cnotę świętego 
sługi Bożego. 

*** 
Proboszcz z Ars, którego wzrok przenikał świat tajem-

nic, okazywał się niezmiernie srogim dla wyznawców okul-
tyzmu i spirytyzmu. - Co sprawia, iż stoliki wirują i wróżą? 
- zapytano kiedyś nieszczęsnej opętanej, która na rynku w 
Ars znieważała przechodniów. - To ja to czynię... - odrzekła 
kobieta, dręczona przez złego ducha. - Wszystko to jest 
moją sprawą. Proboszcz z Ars był zdania, że piekielny zwo-
dziciel tego dnia prawdę powiedział. 

Działo się to około roku 1850. W tym czasie - bo hi-
storia ustawicznie się powtarza - w modzie były seanse 
spirytystyczne, z mediami i wirujący- mi stolikami. W wyż-
szych sferach towarzyskich Paryża, nawet w rodzinach 
wierzących i praktykujących, oddawano się tej rozrywce, 
uważając iż należy ona do dobrego tonu. 

Hrabia Juliusz de Maubou, bogaty ziemianin z okolicy 
Beaujolais, penitent i przyjaciel księdza z Ars, nieraz bywał 
na takich seansach, urządzonych w gronie familijnym. Po 
prostu trudno mu było od tego się wymówić. W trzy dni po 
jednym z takich posiedzeń, przybył nasz arystokrata do Ars. 
Ujrzawszy księdza Vianney'a na progu kościelnym, pan 
Maubou, z radosnym uśmiechem i wyciągniętą dłonią, pod-
biegł ku niemu. Lecz jakże bolesne było jego zdziwienie, 
gdy Proboszcz z Ars, nie witając się z nim, jednym ruchem 
ręki zatrzymał go na miejscu i rzekł głosem smutnym a 
surowym: - Juliuszu! Przedwczoraj przestawałeś z dia-
błem... Idź zaraz do spowiedzi... Młody hrabia chętnie pod-
dał się wezwaniu i obiecał odtąd spirytystów unikać. 

Po niejakim czasie, powróciwszy do Paryża, znalazł 
się przypadkiem znów wśród spirytystów. Tym razem jed-
nak, dotrzymując słowa danego spowiednikowi, nie tylko 
nie dał się namówić do utworzenia łańcucha, ale całą we-
wnętrzną siłą woli wniósł w głębi duszy protest przeciw tej 
zabawie. I oto opór stolika okazał się tak silny i tak niespo-
dziany, iż medium wyznać musiało: - Nic nie pojmuję. Musi 
tu być jakaś siła wyższa, co paraliżuje naszą akcję!. 

Karol de Montluisant, młody kapitan - który zmarł 
później na zamku swym w Marsanne (w dep. Drome), jako 
emerytowany generał dywizji - w tym mniej więcej czasie, 
słysząc jak opowiadano o dziwach w Ars, postanowił, wraz 
z trzema innymi oficerami, przekonać się o tym dokładnie. 

W drodze trzej oficerowie umówili się, iż każdy z nich 
zada księdzu Vianney'owi jakieś pytanie. Pan de Montlui-
sant zaś oświadczył krótko, że nic księdzu nie powie, bo nie 
ma nic do powiedzenia. Toteż, gdy nadeszła chwila spotka-
nia ze Świętym, wszedłszy do zakrystii zatrzymał się na 
uboczu, poza towarzyszami, mocno postanawiając sobie, iż 
wcale odzywać się nie będzie. Ale nadspodziewanie jeden z 
towarzyszów, przedstawiając go pierwszego, rzekł do Pro-
boszcza z Ars: - Księże Proboszczu, oto jest pan de Montlui-
sant, młody kapitan, rokujący najlepsze nadzieje na przy-
szłość. Chce on o coś księdza zapytać. - Zaskoczony znie-
nacka pan de Montluisant zachował jednak równowagę, i na 
los szczęście zapytał: - Proszę mi powiedzieć, księże Pro-
boszczu, czy te wszystkie diabelskie historie, o których 

ludzie opowiadają, kładąc je na rachunek księdza Probosz-
cza, opierają się na prawdzie? - Chyba to raczej jakieś 
przywidzenia. 

Ksiądz Vianney bystro skrzyżował wzrok z oczyma 
oficera, po czym odrzekł krótko: - Drogi panie, pan sam 
przecież wie coś o tym... Gdyby nie to, coś pan uczynił, nie 
zdołałbyś już go się pozbyć! 

Tak zagadnięty pan de Montluisant zamilkł, ku wiel-
kiemu zdziwieniu swych przyjaciół. W powrotnej drodze 
towarzysze poczęli nalegać, aby wytłumaczył im, co znaczyły 
słowa Proboszcza z Ars. Przyznał się tedy kapitan, iż prze-
bywając na studiach w Paryżu zapisał się do zrzeszenia, 
które, pod firmą stowarzyszenia filantropijnego, w rzeczywi-
stości było związkiem spirytystów. Pewnego dnia - mówił - 
powróciwszy do swego mieszkania, doznałem wrażenia, że 
nie jestem sam. Zaniepokojony tym dziwnym uczuciem, 
rozglądam się, szukam dokoła - nic! Nazajutrz powtarza się 
to samo... A nadto jeszcze, zdaje mi się, że jakaś niewidzial-
na ręka ściska mię za gardło... Należę do wierzących; po-
szedłem tedy do Saint Germain Auxerrois, mego parafialne-
go kościoła, po wodę święconą. Pokropiłem każdy zakątek 
swego pokoju, i od tej chwili wszystko ustało. - Odtąd noga 
moja już nie postała u spirytystów... Nie wątpię, że słowa 
Proboszcza z Ars dotyczą tego właśnie wydarzenia. 

*** 
W miarę jak Proboszczowi z Ars przybywało lat, sza-

tańskie udręki zmniejszały się, tak co do liczby, jak i co do 
gwałtowności. Nie zdoławszy zniechęcić tej bohaterskiej 
duszy, szatan zaniechał walki. A może Bóg chciał, aby ży-
wot tak piękny, zakończył się spokojnie i pogodnie... Od 
roku 1855 aż do śmierci księdza Vianney'a, już szatan w 
nocy go nie dręczył. 

A jednak i teraz sługa Boży nie mógł zasnąć spokoj-
nie, bo uporczywy kaszel ciągle mu sen przerywał. Lecz 
bohaterski kapłan nie poddał się osłabieniu i nie zaniechał 
pracy w konfesjonale. - Bylebym mógł zasnąć w ciągu dnia 
na godzinę, a choćby na pół godziny - mówił - już znów 
mogę stanąć do pracy64. 

Tę godzinę, lub pół godziny spędzał w swym pokoju, 
zaraz po południowym posiłku. Kładł się wówczas na twar-
dym sienniku, i usiłował zasnąć. Ale nawet z tej, z trudem 
kradzionej chwili, jeszcze niekiedy korzystał zły duch, by 
świętego drażnić. 

Pewnego dnia, Maria de Lamartine, z Grau de Roi (w 
dep. Gard), w towarzystwie pana de Pages, oczekiwała na 
wyjście księdza Vianney'a z plebanii. Była wówczas - mniej 
więcej - godzina pierwsza po południu. - Wtem - opowiada 
Lamartine - usłyszeliśmy krzyki i jęki: To szatan - objaśnił 
mię pan Pages - urządza swoje sztuczki, a zacny ksiądz 
Proboszcz przywołuje go do porządku. Wreszcie zły duch 
odszedł, by więcej nie powrócić; a ksiądz Vianney, oczywi-
ście bez żalu, rozstał się z takim towarzyszem! Nawet w 
chwili konania Świętego, już mu szatan nie sprawiał niepo-
kojów, jak to bywało często z innymi Świętymi. 

 
 (Przygotował ks. Krzysztof B.  Za: Francis 

Trochu, Proboszcz z Ars, Święty Jan Maria Vian-
ney 1786- 1859 (Na podstawie akt procesu kanoni-
zacyjnego i nie wydanych dokumentów z języka 
francuskiego przełożył Piotr Mańkowski, biskup 
kamieniecki, arcybiskup tytularny Aenus), Kraków 
2009) 
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Bóg powołując nas do 
życia w małżeństwie, popro-
sił nas, abyśmy byli widzial-
nym znakiem czegoś co nas 
przerasta – żywym obrazem 
Trójcy Przenajświętszej.  

W pierwszym opisie stworzenia 
człowieka czytamy: „Rzekł Bóg; 
uczyńmy człowieka na Nasz obraz, 
podobnego Nam. Stworzył więc Bóg 
człowieka na swoj obraz. Stworzył go 
mężczyzną i kobietą”. Trzeba nam 
pamiętać, że Bóg jest Wspólnotą 
miłujących się osób. Jest Jeden, ale w 
trzech Osobach. Każda z nich jest 
odrębna i realizuje sobie właściwą 
misję. Ich miłość jest prawdziwa i 
radykalna – tworzy z Nich niepo-
dzielną jedność. Jeśli zatem jako mał-
żonkowie mamy być żywym obrazem 
Trójcy Przenajświętszej to również 
nasza miłość musi być tak prawdziwa 
i radykalna, aby z dwojga uczyniła 
jedno.  

Jezus Chrystus dodaje jeszcze 
„Dlatego opuszcza człowiek ojca i 
matkę swoją i łączy się ze swoją żoną 
tak ściśle, że nie ma już dwojga, ale 
jedno ciało”. Decyzja o zawarciu 
sakramentu małżeństwa nie jest for-
malnością lecz wyborem stylu swego 
życia. Jest odpowiedzią na powołanie, 
które Bóg zadał mężczyźnie i kobiecie 
od początku. Jest to decyzja duchowa. 
Decydujemy się całe nasze życie 
małżeńskie uczynić sakramentem, 

czyli widzialnym znakiem tej Rze-
czywistości niewidzialnej, jaką jest 
Bóg w Trójcy Świętej Jedyny.  

Oczywiście budowanie jedności 
w małżeństwie takiej, gdzie mamy 
jedno serce, jedną myśl, jedno pra-
gnienie, jedną wolę i jedno ciało - 
trwa przez całe nasze życie. Dynami-
ka tego budowania musi przebiegać 
między dwoma słowami: już i jeszcze 
nie. Dzisiaj już jesteśmy jedno, ale 
jeszcze nie tak, jak byśmy chcieli, 
jeszcze nie tak jak można, jak trzeba, 
jak będziemy jutro. Mamy świado-
mość, iż jesteśmy darem darmo da-
nym współmałżonkowi; darem, który 
bez łaski sakramentu małżeństwa 
zamiera, natomiast każde spotkanie ze 
Słowem Bożym, uczestnictwo w Eu-
charystii i przyjęcie Pana Jezusa do 
serca w komunii jest dla nas szczę-
ściodajne. Pan Jezus dokonuje prze-
miany nas i uzdalnia do bycia darem 
darmo danym, do bycia w jedności ze 
współmałżonkiem. Z wiekiem, a i w 
chorobie coraz trudniej nam jest 
uczestniczyć w pełni w Eucharystii w 
kościele, a pragnienie przyjęcia Pana 
Jezusa do serca jest ogromne. Może-
my za pomocą radia czy telewizji 
duchowo uczestniczyć w niedzielę w 
Eucharystii, ale nie możemy przyjąć 
Pana do serca w komunii. Czasami to 
wielkie cierpienie. Trzeba nam wie-
dzieć, że Kościół poprzez biskupa 
ustanawia Nadzwyczajnych Szafarzy 

Komunii Świętej, których posługa 
polega na bezinteresownym zanosze-
niu chorym Pana Jezusa. Tak więc 
wystarczy tylko zgłosić, że wasz 
współmałżonek czy członek waszej 
rodziny z powodu choroby czy staro-
ści nie może uczestniczyć w Euchary-
stii w kościele i prosić o taką posługę 
Nadzwyczajnego Szafarza Komunii 
Świętej, a on przyjdzie z Panem Jezu-
sem.   

Bernadeta i Piotr 
 

  
Zapraszamy małżonków  

z dziećmi na rekolekcje do 
Skomielnej Czarnej  
(woj. małopolskie)  

w dniach od 5-11 lipca br. 
Temat: „Gdzie jest wasza 

wiara ”, 
albo bez dzieci do Krzeszo-

wic (woj. małopolskie)  
w dniach 24-27 lipiec br.  

Temat: „Miłość ukryta w Eu-
charystii – szkoła adoracji”. 

Zgłoszenia na adres e-mail: 

      rekolekcje@end.win.pl 

lub telefonicznie pod nr: 

             602-694-598 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipes Notre - Dame  - 
ruch duchowości małżeńskiej 

Stworzeni, aby być jedno. 
 

KORESPONDENCYJNY  KURS  BIBLIJNY 

Wydział Pedagogiczny Akademii Ignatianum w Krakowie organizuje Korespondencyjny Kurs 
Biblijny. Celem kursu jest ułatwienie poznania i rozumienia ksiąg Pisma Świętego.  

W kursie może brać udział każdy zainteresowany Pismem Świętym. Kurs prowadzony jest w wersji 
tradycyjnej (papierowej) oraz elektronicznej.  

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

          
zmarek@jezuici.pl       albo: ks. Zbigniew Marek SJ 
zmarek@ignatianum.edu.pl      ul. Zaskale 1, 30-250 Kraków 

„Kurs Biblijny” 
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W tym miesiącu zakoń-
czyliśmy w naszej parafii ko-
lejny rok spotkań dla mło-
dzieży z drugich klas szkół 
ponadgimnazjalnych, z cyklu 
„Przygotowanie bliższe do 
małżeństwa”. Spotkania od-
bywały się raz w miesiącu od 
października do kwietnia. 

Małżeństwo to tak naprawdę 
Szkoła Życia. Tu chłopiec musi doj-
rzeć do bycia mężczyzną, dziewczyna 
do bycia kobietą. Nasz Stwórca sam 
stwierdził, że „Nie jest dobrze, żeby 
mężczyzna był sam: uczynię mu za-
tem odpowiednią dla niego pomoc” 
(Rdz 2, 18) …i stworzył kobietę.  
„I Bóg widział, że wszystko co uczy-
nił było bardzo dobre” (Rdz 1, 31). 
Małżeństwo było w oczach Boga 
bardzo dobre. Ale człowiek przez 
nieposłuszeństwo Stwórcy wszystko 
zepsuł i psuje do dziś. Miłosierny Bóg 
litując się nad swoim stworzeniem dał 
człowiekowi „Instrukcję jak stworzyć 
szczęśliwe małżeństwo” w postaci 
Słowa Bożego, zapisanego na kartach 
Pisma Św. Niestety człowiek współ-
czesny nadal jest nieposłuszny swemu 
Stwórcy i niszczy to co miało być 
bardzo dobre. Stąd pomysł aby choć 
trochę przybliżyć młodemu człowie-
kowi, stojącemu u progu dorosłości, 
kilka prostych zasad koniecznych do 
stworzenia „Dobrego Małżeństwa”.  

 

Zasada Nr 1 - Jeśli Twój 
Stwórca będzie na pierwszym miejscu 
w twoim życiu, wszystko inne będzie 
na miejscu właściwym. Jeśli do two-
jego małżeństwa zaprosisz Świętego 
Boga, stworzysz prawdziwą Jedność 
pomiędzy trzema osobami (Pan Bóg, 
Mąż, Żona), na wzór Jedności, jaką 
ON ma w Trójcy Św. Dlatego też 
każde spotkanie z młodzieżą rozpo-
czynaliśmy Adoracją Pana Jezusa w 
kościele, w czasie której była możli-
wość skorzystania ze spowiedzi, a 
potem modliliśmy się  uczestnicząc 
we Mszy Św. Następnie proponowali-
śmy młodzieży poznanie kolejnych 
zasad, w czasie spotkań w małych 
grupach wraz z sześcioma małżeń-
stwami. 

Zasada Nr 2 - Uczyń swoje 
małżeństwo Kościołem, w który mąż i 
ojciec na wzór Pana Jezusa, jest gło-
wą, a reszta rodziny ciałem, służącym 
Panu Bogu. Jedno bez drugiego żyć 
nie może, a zamiana ról prowadzi do 
chaosu. Tak naucza Apostoł Paweł: 
„Bo mąż jest głową żony, jak i Chry-
stus – głową Kościoła: On- Zbawca 
Ciała. Lecz jak Kościół poddany jest 
Chrystusowi tak i żony mężom - we 
wszystkim. Mężowie miłujcie żony, bo 
i Chrystus umiłował Kościół i wydał 
za niego samego siebie, aby go uświę-
cić” (Ef 5, 23-25). 

Zasada Nr 3 - Miłość w mał-
żeństwie to dawanie tego co najlepsze 
współmałżonkowi  i nie oczekiwanie 
niczego w zamian. Tak mówi Słowo 
Boże: „Nikomu nie bądźcie nic dłużni 
poza wzajemną miłością. Kto bowiem 
miłuje bliźniego, wypełnił Prawo” 
(Rz13,8 ). 

Zasada Nr 4 - Przyjmij i zaw-
sze przyjmuj swojego męża/żonę jako 
dar  (prezent) dla Ciebie. Bądź darem, 
który nie domaga się zwrotu ani za-
płaty. Słowo Boże mówi: „Niewiastę 
dzielną któż znajdzie? Jej wartość 
przewyższa perły. Serce małżonka jej 
ufa, na zyskach mu nie zbywa; nie 
czyni mu źle, ale dobrze przez wszyst-
kie dni jego życia” (Księga Przysłów 
31,10-12). 

Zasada Nr 5 - Każdy konflikt w 
małżeństwie trzeba rozwiązać, a nie 
uciekać od rozwiązania, każdą krzyw-
dę wybaczyć, bo Pan Bóg nam zawsze 
wybacza, jeśli to możliwe jak naj-
szybciej się pojednać – pogodzić, aby 
dać szansę rozwoju swojego małżeń-
stwa. Tego uczy nas Św. Paweł: „Jako 
więc wybrańcy Boży - święci i 
umiłowani - obleczcie się w serdeczne 
miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, 
cierpliwość, znosząc jedni drugich i 
wybaczając sobie nawzajem, jeśliby 
miał ktoś zarzut przeciw drugiemu: 
jak Pan wybaczył wam, tak i wy” (Kol 
3,12-13).  

Zasada Nr 6 - Doceń niezwykły 
przywilej zaproszenia przez Stwórcę 
do współuczestnictwa w dziele prze-
kazywania życia nowemu pokoleniu. 
Przyjmij swą płodność jako Błogo-
sławieństwo, naucz się nią gospoda-
rzyć dzięki osiągnięciom dzisiejszej 

biologii i medycyny, miej świado-
mość odpowiedzialności za nowe 
życie jakim jest dziecko. Tak bowiem 
mówi Pan Bóg: „Stworzył więc Bóg 
człowieka na swój obraz, na obraz 
Boży go stworzył: stworzył mężczyznę 
i niewiastę. Po czym Bóg im 
błogosławił, mówiąc do nich - 
<Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, 
abyście zaludnili ziemię i uczynili ją 
sobie poddaną>” (Rdz1,27-28).  

Zasada Nr 7 - Bądź świadomy 
czyhających na małżeństwo zagrożeń, 
nie lekceważ ich, niszcz zło w zarod-
ku, pamiętaj nie musisz powielać 
błędów innych ludzi. Św. Paweł 
ostrzega: „Unikajcie wszystkiego co 
ma choćby pozór zła” (1Tes 5,22).  

   Dla nas małżonków, te spo-
tkania z młodzieżą stają się każdego 
roku przywilejem, nie tylko do po-
dzielenia się tym, jak udaje nam się te 
wymienione wyżej zasady wprowa-
dzać w nasze małżeńskie życie, ale są 
też okazją do zrobienia „rachunku 
sumienia”, „wyznania” i „postano-
wienia poprawy” przed samymi sobą  
i przed Panem Bogiem, aby wrastać  
w świętości, do której ON nas powo-
łał. 

Małżonkowie-animatorzy 
 

�������������� 

„W żadnym czasie, w żadnym 
okresie dziejów — a zwłaszcza w 

okresie tak przełomowym jak nasz 
— Kościół nie może zapomnieć  
o modlitwie, która jest wołaniem  

o miłosierdzie Boga wobec wielo-
rakiego zła, jakie ciąży nad ludz-
kością i jakie jej zagraża [...]. Im 

bardziej świadomość ludzka, ule-
gając sekularyzacji, traci poczucie 
sensu samego słowa „miłosier-

dzie” — im bardziej, oddalając się 
od Boga, oddala się od tajemnicy 

miłosierdzia — tym bardziej Ko-
ściół ma prawo i obowiązek odwo-
ływać się do Boga miłosierdzia 
„wołaniem wielkim”. 

Jan Paweł II 
z encykliki „O Bożym Miłosierdziu” 

Refleksje po kolejnej edycji  
Studium Przedmałżeńskiego 
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W 105 rocznicę urodzin 
została odprawiona Msza 
święta za księdza infułata 
Edwarda Tobolę. Z tej okazji 
chciałbym przypomnieć syl-
wetkę boguszowickiego pro-
boszcza.  

Urodził się 31 marca 1909 r. w 
Dziećkowicach jako syn Pawła i Wa-
leski z d. Kania. Do szkoły po-
wszechnej uczęszczał w Dziećkowi-
cach, a potem w Chorzowie. W 1923 
roku zdał egzamin do klasy trzeciej w 
Państwowym Gimnazjum w Katowi-
cach. Rok później przeniósł się do 
Państwowego Gimnazjum Klasyczne-
go w Chorzowie, gdzie w 1928 roku 
zdał egzamin dojrzałości. W tym 
samym roku wstąpił do Śląskiego 
Seminarium Duchownego w Krako-
wie i rozpoczął studia na Wydziale 
Teologicznym Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego. Święcenia kapłańskie 
otrzymał z rąk bpa S. Adamskiego  
29 czerwca 1933 w Katowicach. 

Po zastępstwach w parafiach św. 
Jadwigi w Chorzowie (od 15 lipca - 3 
listopada 1933), Krzyża Świętego w 
Siemianowicach Śląskich (od 4 listo-
pada 1933 - 21 stycznia 1934), Mosz-
czenicy Śląskiej, św. Mikołaja w 
Bielsku (od 22 stycznia 1934) i św. 
Apostołów Piotra i Pawła w Skoczo-
wie (od 9 marca 1934) został ustano-
wiony wikariuszem w parafii św. 
Mikołaja w Bielsku (od 1 stycznia 
1934 - 1937 roku), a następnie w 

parafii św. Jadwigi w Chorzowie (od 
1 września 1937 - 1 stycznia 1941). 
Od 2 stycznia 1941 został substytutem 
w Kochłowicach, gdzie m.in. był 
sądzony za odprawienie Mszy św. w 
uroczystość Bożego Ciała w 1941 
roku. 

8 stycznia 1943 został miano-
wan y wikariuszem - substytutem 
w parafii NSPJ w Boguszowicach. 
Parafię zastał w bardzo trudnym okre-
sie okupacji niemieckiej, gdy wzma-
gał się terror okupanta wobec tutejszej 
ludności. Dał wyraz niezwykłej od-
wagi, odprawiając Msze św. za po-
mordowanych w obozach. Pomimo 
zagrożenia ze strony gestapo, nie bał 
się ukrywać na probostwie kilku żoł-
nierzy z AK, którzy uciekali przed 
pościgiem. Wśród ukrywanych był 
krewny księdza Toboli ze strony mat-
ki – ks. Józef Kania. 

11 kwietnia 1949 został miano-
wany administratorem, a od 23 lipca 
1957 pełnoprawnym proboszczem w 
Boguszowicach. W duszpasterstwie 
wiele uwagi poświęcał młodzieży. 
Zainicjował w parafii koło Sodalicji 
Mariańskiej, biblioteki parafialnej, 
pomagał przy redagowaniu gazetki 
ściennej, podsuwał interesujące książ-
ki. Był entuzjastą „Tygodnika Po-
wszechnego”. Wyrobił sobie opinię 
kapłana niekonfliktowego, w stosunku 
zarówno do osób świeckich i du-
chownych. Wiernie wypełniał obo-
wiązki kapłańskie i urzędowe. Prze-

strzegał przepisu rezydencji, a nadto 
ceniono go za punktualność. Był zaw-
sze przygotowany nawet na najgorsze, 
dlatego w jego biurku można było 
znaleźć testament. 

25 lutego 1960 został mianowa-
ny wicedziekanem, a z początkiem 
września 1963 roku dziekanem. Urząd 
dziekana dekanatu żorskiego sprawo-
wał nieprzerwanie, aż do podzielenia 
się dekanatu żorskiego na nowy deka-
nat boguszowicki (24 sierpień 1979). 
Decyzją biskupa Bednorza ks. Tobola, 
został mianowany dziekanem nowego 
dekanatu boguszowickiego. Urząd ten 
piastował do czerwca 1981 roku. W 
czasie I Synodu Diecezji Katowickiej 
(1972 – 1975) należał do prezydium 
sesji plenarnych. W 1974 roku został 
uhonorowany prałaturą, a w 1980 
roku godnością protonotariusza apo-
stolskiego. 

Staraniem ks. Toboli udało się 
usamodzielnić pięć nowych placówek 
parafialnych: Rój, Rowień, Kłokocin, 
Ligocka Kuźnia i Boguszowice-
Osiedle. Dokładając wszelkich starań 
przy budowie nowych świątyń. Po 
przejściu w 1990 roku na emeryturę 
nadal mieszkał w Boguszowicach. 
Zmarł 15 czerwca 2001 i został po-
chowany 18 czerwca w Boguszowi-
cach. 

Źródło: za e-ncyklopedia,  

ks. Marek 

W dniach 28-29.03.2014r. 
na terenie naszej parafii  
w sklepach "Biedronka" była  
przeprowadzona zbiórka 
żywności pod hasłem "TAK 
POMAGAM", zorganizowana 
przez Caritas Polska.  

Akcja ta spotkała się z wielką 
życzliwością i hojnością ze strony 
wielu osób, którzy robiąc zakupy w 
sklepie „ Biedronka „zarówno w Bo-
guszowicach jak i w Gotartowicach z 
łatwością pozostawiali wiele produk-
tów na rzecz najbardziej potrzebują-
cych. Z całego serca dziękujemy  
paniom z naszego Zespołu Charyta-

tywnego oraz młodzieży Oazowej, za 
zaangażowanie i poświęcony czas. 
Dziękuję kierownictwu i personelowi 
sklepów "Biedronka" przy ul. Sztol-
niowej i ul. Żorskiej, za umożliwienie 
nam  zbiórki na ich terenie. Szczegól-
ne słowo podziękowania należy się 
panu Piotrowi Mandryszowi za przy-
gotowanie powyższej akcji przez 
przeprowadzenie stosownych uzgod-
nień na linii Caritas – Parafia i Kie-
rownictwo naszych „Biedronek”.   
Zebrana żywność została zapaczko-
wana i  przekazana osobom  najbar-
dziej potrzebującym w parafii.  
 

Ks. Krzysztof Błotko – proboszcz.  

������������ 

 

 

Ks. Infułat Edward Tobola – 105-ta rocznica urodzin 

VI Ogólnopolska zbiórka żywności 
Dnia 3 maja o godz. 16.00 

w kaplicy MB Często-
chowskiej w Rybniku 

/Pilarczyka 5/, odbędzie się 
spotkanie tych osób które 
chcą zaangażować się w 

przygotowania do Świato-
wego Dnia Młodzieży w 
Krakowie i wizyty mło-
dzieży świata w rejonie 

rybnickim. Przygotowania 
dotyczą też wizyty w Ryb-
niku Krzyża Światowych 
Dni Młodzieży w styczniu 

2015. 
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Dla Jana Pawła II 

*** 

Janie Pawle Drugi przewodniku dusz, 
Żyjąc tu na ziemi byłeś jako rybak 

Wśród wzburzonych mórz 
Idąc drogą prostoty i pobożności  

Snuła się za Tobą smuga wiary i świętości,  
Którą każdy wsłuchany w Twe słowa  

dostrzec mógł. 
Żyjąc na polskiej  ziemi, którą ukochałeś 

Cały się Bogu i ludziom oddałeś. 
Wybrany na Urząd Piotrowy 

Byłeś już do świętości gotowy. 
 Teraz wyniesiony na wszystkie ołtarze 

Będą Ci dziękować rozpromienione twarze  
Za to, że byłeś i za to, że jesteś naszym 

przewodnikiem dusz, 
I przez Twą świętość zostaniesz na zawsze z nami  

Twymi rodakami. 

MARIA IGNACEK 
 

 

 

 

 

 
Krzyż codzienności 

*** 

Nadszedł czas na poprawę swojego życia, 
w codziennej modlitwie  

pytamy się Ciebie Panie Jezu,  
jak mamy to zrobić? 

Szamoczemy się ze swoim życiem, 
jak muchy, które wpadają w pajęczą sieć. 

Spraw Panie Jezu, by chociaż mały  
promyk łaski spłynął na nas, 

dając nam siłę przetrwania obojętności,  
która niszczy wiarę, jaką nas obdarzyłeś. 

Niech Twoja łaska nadziei  
wiedzie nas do miłości, 

za którą umarłeś na krzyżu! 
 
 

STEFANIA GIERŁOWSKA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W dniach 10 – 12 marca 2014 r. w Zespole 
Szkół nr 6 w Rybniku – Boguszowicach  
odbyły się rekolekcje wielkopostne. W tym 
roku poprowadził je ks. dr Tomasz Kusz – 
wykładowca na Wydziale Teologicznym 
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. 

 Pierwszego dnia ks. Kusz opowiedział nam historię 
spotkania Zacheusza z Jezusem przez co poznaliśmy 
posłannictwo Pana, którym jest odnalezienie i 
doprowadzenie do Boga każdego człowieka. Do tego 
potrzebna jest jednak otwartość serca oraz wewnętrzne 
nawrócenie. Drugiego dnia wspólnie przeżywaliśmy 
nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Rozważania dotyczące męki               
i śmierci Pana Jezusa były jednocześnie rachunkiem 
sumienia. Refleksja nad grzechami, które popełniliśmy 
przygotowała nas do przyjęcia sakramentu pokuty. Na 
zakończenie rekolekcji – trzeciego dnia – przeżywaliśmy 
uroczystą Mszę św., podczas której podziękowaliśmy Panu 
Bogu za wspólnie przeżyty czas i poprosiliśmy Go, aby 
skierowane do nas słowo przyniosło owoce duchowe w 
naszym życiu. W przygotowanie Mszy św. zaangażowali się 
zarówno nauczyciele jak i uczniowie. Nasi nauczyciele 
odegrali nawet scenkę rodzajową w ramach kazania, która 
przypomniała nam moc modlitwy w walce z pokusami złego 
ducha. Przez cały czas trwania rekolekcji rozważaniom 
towarzyszył śpiew naszej szkolnej scholi przy 
akompaniamencie muzyki gitarowej i organowej. 

Dziękujemy ks. Tomaszowi Kusz oraz ks. Markowi 
Siedlaczkowi za cały trud włożony w przygotowanie 
rekolekcji. 

     Agnieszka Socha 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rekolekcje  

w ZS nr 6  

 

 

„Jak bardzo dzisiejszy świat potrzebuje Bożego Miłosierdzia! Na wszystkich kontynentach z głębin 

ludzkiego cierpienia zdaje się wznosić wołanie o miłosierdzie. Tam, gdzie panuje nienawiść i chęć odwetu, 

gdzie wojna przynosi ból i śmierć niewinnych, potrzeba łaski miłosierdzia, które koi ludzkie umysły serca,  

i rodzi pokój. Gdzie brak szacunku dla życia i godności człowieka, potrzeba miłosiernej miłości Boga,  

w której świetle odsłania się niewypowiedziana wartość każdego ludzkiego istnienia. Potrzeba miłosierdzia, 

aby wszelka niesprawiedliwość na świecie znalazła kres w blasku prawdy.” 

Jan Paweł II, Kraków Łagiewniki 2002 
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Św. Józef pochodził z 
rodu króla Dawida. Na mocy 
prawa lewiratu św. Józef 
mógł być synem naturalnym 
Jakuba, a równocześnie sy-
nem adoptowanym Heli. Św. 
Józef nie był według ciała 
ojcem Jezusa. Był nim jed-
nak według żydowskiego 
prawa jako małżonek Maryi.  

Tak więc fizycznie Pan Jezus 
był synem Dawida poprzez Maryję, a 
prawnie poprzez Józefa. Św. Józef 
mieszkał zapewne w Nazarecie. 
Ewangeliści bowiem podają, że Józef 
wziął do siebie Maryję. Według pisa-
rzy kościelnych Maryja i Józef złożyli 
ślub dozgonnej czystości. Ewangelie 
wspominają o braciach i siostrach 
Jezusa. Tak jeszcze dzisiaj narody 
bliskiego Wschodu zwykły nazywać 
bliskich krewnych. Bracia i siostry 
Jezusa to zapewne synowie i córki 
braci i sióstr. św. Józefa. Z zawodu 
był rzemieślnikiem, czyli osobą wy-

konującą prace w drewnie, w metalu 
czy w kamieniu. Św. Józef wykony-
wał zatem narzędzia codziennego 
użytku, konieczne również w gospo-
darce rolnej; mógł być również cieślą. 

Św. Józef jest wspominany w Ewan-
geliach z okazji poczęcia Pana Jezusa, 
spisu ludności zarządzonego przez 
cesarza Augusta, narodzenia Chrystu-
sa Pana, ofiarowania Go w Świątyni, 
pokłonu Trzech Mędrców, ucieczki do 
Egiptu i powrotu do Nazaretu. Józef 
został patronem między innymi:  

- kościoła powszechnego; 
- robotników;  
- młodości; 
- czystości; 
- świętości; 

Święty Józef ma swoje sanktua-
ria. Największe z nich to w Kanadzie 
w Montrealu. Wiele krajów obrało 
sobie św. Józefa za patrona. Tak np. 
uczyniły: katolicka Kanada (1624), 
Czechy (1655), Austria (1689), Hisz-
pania (1679), Portugalia (1744) itd. 
Podobnie też uczyniło wiele diecezji i 
miast. 

  Mateusz Lach 
 

10 kwietnia 2014 r. uczniowie  
i nauczyciele Zespołu Szkół nr 6 w Rybniku-
Boguszowicach udali się do Częstochowy,  
w ramach projektu: Integracyjny wyjazd na 
Regionalny Konkurs „Najsprawniejszy w 
zawodzie”, by wziąć udział w konkursie 
uczniów szkół zawodowych, który odbył się w 
zaprzyjaźnionej Szkole Zawodowej, oraz 
odwiedzić Jasną Górę. Pojechaliśmy tam z 
modlitwą w sercu i na ustach oraz z wielką 
motywacją, by jak najlepiej zaprezentować 
szkołę. 

  W tym roku uczniowie ZS nr 6 w Rybniku wystar-
towali w zawodach: kucharz, cukiernik, sprzedawca. W 
miesiącu marcu trwały zmagania praktyczne, w partnerskich 
szkołach na terenie województwa śląskiego i opolskiego: 
kucharz w Lublińcu, sprzedawca w Rudzie Śląskiej. Finał 
czyli część pisemna i podliczenie punktów z części prak-
tycznej  zakończyły zmagania uczniów szkół zawodowych. 
Uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród zwycięzcom 
najlepszym w danym zawodzie odbyło się w Częstochowie. 
Uczniowie reprezentujący naszą szkołę nie zajęli miejsc na 
podium ale znaleźli się wśród grupy uczniów tuż za podium. 
Uczestnicy integracyjnego wyjazdu dzielnie kibicowali i 
trzymali „kciuki” za naszych reprezentantów. Życzymy 

dalszych sukcesów naszym uczniom i odwagi w kolejnych 
zmaganiach zawodowych. Stowarzyszenie „Dla Dobra” 
wszystkim uczestnikom konkursu ufundowało nagrody. 

 Po konkursie przejechaliśmy na Jasną Górę, by tam 
w kaplicy Matki Bożej wspólnie z pielgrzymami z całej 
Polski wziąć udział we Mszy św. oraz uroczystym 
zasłonięciu cudownego obrazu. Wizyta na Jasnej Górze 
przede wszystkim umocniła naszą wiarę, ale także była 
okazją do poznania historii obrazu Matki Bożej i klasztoru 
oraz zobaczenia licznych ekspozycji. Wyjazd ten był 
również lekcją samodzielności. Pod czujnym okiem 
opiekunów młodzież mogła utrwalać zdobyte umiejętności 

 

 

Święci na każdy dzień – św. Józef 

Wyjazd integracyjny uczniów ZS nr 6  
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między innymi w komunikowaniu się z innymi ludźmi czy 
dokonując obliczeń rachunkowych podczas kupowania 
pamiątek. 

Pomimo tego, że pogoda tego dnia nam nie dopisała, 
to i tak radość z możliwości wzięcia udziału w konkursie 
oraz spotkania z Czarną Madonną była ogromna. Duchowo 
wspierał nas ks. Marek, który w naszej intencji również 
sprawował Eucharystię. 

Integracyjny wyjazd został zorganizowany przez 
Stowarzyszenie Przyjaciół i Wychowanków Zespołu Szkół 
nr 6 w Rybniku – „Dla Dobra”, a współfinansowany ze 
środków Miasta Rybnik. 
        

  Sabina Kuźnik, Agnieszka Socha 

Dbając o wspomaganie rozwoju swoich podopiecz-
nych Gotartowickie przedszkole stosuje różnorodne metody 
i formy pracy z dziećmi. Jedną z nich jest metoda dr Paula 
Denisona. Metoda ta w naturalny sposób pozwala pokony-
wać stresy i napięcia, komunikować się z innymi ludźmi 
oraz przezwyciężać trudności związane z dysleksją, dysgra-
fią i dysortografią. W efekcie poprawia koncentrację, koor-
dynację wzrokowo – ruchową oraz poprawia umiejętności 
czytania, rozumienia, poprawia koncentrację  i zapamięty-
wanie cyfr. Przedszkolacy bardzo chętnie biorą w niej 
udział, ponieważ dzieci uwielbiają każdą formę ruchu. Pa-
miętajmy jednak, że aby trening naszych milusińskich był 
skuteczny należy popić go szklanką smacznej i zdrowej 
wody. Sami przyznajcie, że taki trening to sama przyjem-
ność! 

 

 
 

 
 
 
 
 

 Przedszkole nr 22 w Gotartowicach brało 
udział w akcji pomocy rodzinom narodowości 
polskiej na Ukrainie. Akcja organizowana była 
przez Towarzystwo Pomocy Polakom „Wielkie 
Serce”.  

Towarzystwo pomaga rodzinom polskiej narodowości, 
a przede wszystkim dzieciom, osobom starszym, samotnym 
oraz wielodzietnym. Zbieraliśmy: środki czystości, żyw-
ność, zabawki, artykuły szkolne i papiernicze. 

Postanowiliśmy również nawiązać kontakt z rodzina-
mi, dla których organizowana była pomoc. W związku z 
tym, dzieci z grupy pani Joanny Kulskiej i pani Agnieszki 
Nędza napisały list oraz wykonały pamiątkową książeczkę 
ze swoimi rysunkami. Ogarnęła nas wielka radość, gdy 
otrzymaliśmy odpowiedź od Sióstr Honoratek, które pracują  
w Mościskach Archidiecezji Lwowskiej w Parafii p.w. św. 
Jana Chrzciciela. Mamy nadzieję, że będzie to początek 
długiej, międzynarodowej przyjaźni. Oto zdjęcia dzieci  
z ochronki do których dotarła nasza pomoc i list! 

 

Agnieszka Nędza, Joanna Kulska 

  

Jak pokonać trudności 

w uczeniu się? 

 

 

 

 

Przedszkole nr 22  
pomaga Polakom  

na Ukrainie 

 

 

Wiosna 

*** 
Pełnią wiosny maj zawitał 

letnim słońcem nas przywitał, 

w którą byś nie spojrzał stronę  

widzisz piękno umajone. 

Wiosna z latem się zebrały 

w świeżą zieleń kwiaty rozsypały, 

słychać też skowronka, co w górę się wznosi 

i Matce Bożej hymn swój nuci. 

Maj jest piękny, maj przedziwny, 

bo to miesiąc jest maryjny. 

A wieczorem pieśni śpiewamy 

dla Maryi świętej Pani, 

jak to cudnie o zmierzchu brzmi, 

a jej obraz w sercu lśni. 

MARTA  PIĄTEK 
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Parę słów na temat co się dzia-

ło u nas przez ostatnie dwa miesiące 

i co przed nami w najbliższym cza-

sie. 

5 marca w Środę Popielcową 
zaczęliśmy czas Wielkiego Postu. Jest 
to szczególny czas dla ministrantów i 
nie tylko. W tym czasie mamy więcej 
obowiązków, dochodzą drogi krzy-
żowe i gorzkie żale. Dla większości 
chłopców końcówka Wielkiego Postu 
czyli Triduum Paschalne i przerwa 
świąteczna to czas do wypoczynku, 
lecz na pewno nie dla ministrantów,  
którzy już dwa tygodnie przed w 
soboty, a także bezpośrednio w dni 
Triduum przygotowywali się do ce-
remonii tych trzech wielkich dni. W 
Wielki Czwartek zbiórka była krótka, 
ze względu na to, że ceremonia Wie-
czerzy Pańskiej jest najprostsza z 
całego Triduum. W tym dniu rozpo-
częliśmy adorację Jezusa w ciemnicy 
od razu po Mszy św. do godziny 
20.00 i w piątek od 8.00 do ceremonii 
wielkiego piątku. W tym dniu spotka-
liśmy się wszyscy najpierw na ostat-
niej drodze krzyżowej w godzinach 
porannych, a od razu po niej odbyła 
się zbiórka, która była już trochę bar-
dziej skomplikowana niż w pierwszy 
dzień. Po ceremonii zaczęła się adora-
cja przy Bożym Grobie do godziny 
20.00, a w następny dzień od 8.00 do 
17.00. W sobotę przyszedł czas na 
przygotowania do Wigilii Paschalnej. 
Spotkaliśmy się nie jak zawsze rano, 
ale w godzinach popołudniowych, z 
powodu porannych święceń pokar-
mów. Było trudno nam wszystko 
dopracować, ale udało się i całe Tri-
duum wyszło nam idealnie. Dziękuję 
szczególnie naszemu ceremoniarzowi  
an. Michałowi Rosińskiemu, a także 
pozostał animatorom za przygotowa-
nie całego Triduum i wszystkim mini-
strantom oraz osobom świeckim za 
zaangażowanie.  

Wycieczka 

15 marca w sobotę, w liczbie 14 
ministrantów i 3 opiekunów, udaliśmy 
się na wycieczkę. Zaopatrzeni w ręcz-
nik, kąpielówki, prowiant i trochę 
kieszonkowego od rodziców ruszyli-
śmy do Tarnowski Gór. Ok. 10.00 
dotarliśmy na miejsce. W Aqua parku 
spędziliśmy 3 godziny i każdy znalazł 

trochę atrakcji dla siebie. Nie zabrakło 
niczego, z wyjątkiem czasu. Ten bo-
wiem w dobrym towarzystwie szybko 
płynie i już niedługo trzeba było wy-
chodzić. Po 3 godzinnym pobycie na 
basenie każdy zgłodniał, dlatego uda-
liśmy się do McDonalda,  gdzie każdy 
zjadł co chciał i wydał wszystkie 
swoje oszczędności. Do domu wróci-
liśmy ok. godz. 16.00.  

Rekolekcje 

W weekend od 21-23 marca kil-
ku animatorów z naszej parafii m.in. 
an. Michał Rosiński, an. Łukasz 
Krawczyk, k.an. Mateusz Bulanda-
Gorol i k.an. Mateusz Oleś uczestni-
czyło w rekolekcjach w Katowicach 
Bogucicach, gdzie pogłębiali swoją 
wiarę i wiedzę na temat Wielkiego 
Postu. 

Dzień Skupienia 

W sobotę 29 marca w parafii św. 
Anny w Świerklanach odbył się Wiel-
kopostny Dzień Skupienia ministran-
tów, w którym brała udział również 
nasza parafia w składzie 5 osobowym:  
an. Grzegorz Krawczyk, an. Błażej 
Cichy, k.an. Mateusz Bulanda-Gorol, 
Patryk Budnicki i Daniel Zieleźny, ale 
nie liczy się ilość tylko jakość. Całe 
spotkanie prowadził ks. Krzysztof 
Szota. Spotkanie zaczęło się przywi-
taniem przez księdza Krzysztofa, 
potem było przedstawienie grup, ado-
racja Najświętszego Sakramentu pro-
wadzona przez diakonów i kleryków 
Wyższego Śląskiego Seminarium 
Duchowego w Katowicach. Po adora-
cji odbyła się Msza św., której prze-
wodniczył ks. proboszcz prałat dr 
Jerzy Paliński. Był także obecny przy 
ołtarzu nasz opiekun, ks. Marek. Na 

początku Mszy św. wszyscy razem 
ruszyliśmy w procesji do ołtarza. Gdy 
skończyła się Eucharystia udaliśmy 
się wszyscy do budynku GOKiRu, 
gdzie miała miejsce druga część dnia 
skupienia. Rozpoczęła się od obiadu, 
bo wszyscy zgłodnieli, a potem były 
dwa konkursy: jeden liturgiczny,  
a drugi z kostki rubika. W konkursie 
liturgicznym zajęliśmy IV miejsce,  
a w kostce rubika an. Błażej Cichy 
zajął pierwsze miejsce. 

Wakacje 

30 czerwca wyruszamy na pod-
bój Białki – Tatrzańskiej, po zeszło-
rocznym wypadzie do Rzymu wraca-
my do kraju. Zaplanowanych jest 
wiele atrakcji i zapewniamy miło 
spędzony czas. Więcej informacji 
wkrótce na zbiórkach i w ogłosze-
niach. 

Reklama 

Zapraszamy wszystkich mini-
strantów po I Komunii św. i starszych 
do wstąpienia w nasze szeregi. Mini-
stranctwo to nie tylko obowiązki, ale 
także przyjemności. Można przeczy-
tać o tym wyżej, jak i w ulotce 
umieszczonej na następnej stronie. Co 
sobotę an. Grzegorz Krawczyk orga-
nizuje spotkania na boisku lub na sali 
w zależności od pogody, gdzie gramy 
w piłkę nożną. Po całym tygodniu 
obowiązków jest to chwila dla nas, 
żeby odpocząć.  

Modlitwa 

Pamiętamy, że 28 kwietnia w 
naszej parafii jest bierzmowanie. 
Modlimy się za tych ministrantów, 
którzy przyjmą sakrament dojrzałości: 
Michał Berger, k.an. Mateusz Oleś, 
Łukasz Piecha, Wojciech Smyczek, 
Michał Stoszko i Szymon Torbicki. 
Nie zapominajmy, że miesiąc maj to 
nie tylko miesiąc maryjny, ale także 

miesiąc maturzystów, 
dlatego pomódlmy się 
za naszych trzech 
ministrantów, którzy w 
tym roku będą się 
zmagać z tym egzami-
nem: an. Michał Ro-
siński, Piotr Rusek  
i Konrad Stajer.  

 
an. Grzegorz 

 
 
 

KĄCIK  MINISTRANCKI 

 

Sobotnie zajęcia na sali gimnastycznej. 



serce ewangelii 18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Plaga, to groźne zjawi-
sko, trudne do opanowania. 
A plagi w dawnych czasach 
zdarzały się bardzo często.  

Przede wszystkim należały do 
nich pożary. Drewniane budownic-
two, słomiane strzechy, brak ochrony 
przed gromami stanowiły przyczynę 
ich powstawania. Także otwarte źró-
dła światła, w tym palące się szczapy, 
kaganki i świece przy nieuwadze 
powodowały zapłon. Przy wietrznej 
pogodzie ogień rozszerzał się błyska-
wicznie, przenosił się wtedy z budyn-
ku na budynek. Tak zdarzyło się jesz-
cze w początkach XX wieku w Bogu-
szowicach, kiedy cudem ocalał drew-
niany kościół św. Wawrzyńca. Te 
zjawiska nauczyły ludzi ostrożności i 
zmuszały do zabezpieczania się przed 
pożarami. W każdej zagrodzie stało w 

dostępnym miejscu wiadro z wodą, 
skrzynka z piaskiem, miotła owinięta 
workiem, bosak – długi drewniany 
drąg zakończony żelaznym hakiem, i 
drabina. Ktokolwiek zauważył słup 
dymu u siebie, czy u sąsiada bliższe-
go, a nawet dalszego zabierał te na-
rzędzia i biegł na pomoc. Próbowano 
też gasić pożar albo zapobiec rozprze-
strzenianiu się go, rzucając w ogień 

chleb św. Agaty, chleb święcony w 
dniu wspomnienia Świętej.  

Kościelny biegł uruchomić 
dzwony bijące na trwogę. Do dzwo-
nienia dzwonnik był zobowiązany już 
wtedy, gdy zbierały się na niebie 
chmury burzowe. Dzwonił, by te 
chmury rozegnać. Za to dzwonienie   
na pogodę, nazywane też dzwonie-
niem burzowym, otrzymywał zapłatę 
od chłopów. Od każdego po bochenku 
chleba. Był to zwyczaj bardzo dawny. 
Zaprzestano go, gdy pewnego razu 
grom uderzył śmiertelnie właśnie w 
dzwonnika. 

Wspólnota wiejska w czasie po-
żaru się jednoczyła i to w przyszłości 
zaowocowało powstaniem Ochotni-
czej Straży Pożarnej, noszącej począt-
kowo inne nazwy. Pożar zabierał 
nieraz cały dorobek gospodarza, ale to 

Plagi i nieszczęścia nękające naszych przodków 

 

„Oto Syn Człowieczy, który  

w swoim zmartwychwstaniu  

w sposób radykalny doznał na 

sobie miłosierdzia: owej miłości 

Ojca, która jest potężniejsza niż 

śmierć. I zarazem ten sam 

Chrystus, Syn Boży, który u 

kresu — a poniekąd już poza 

kresem — swego mesjańskiego 

posłannictwa okazuje siebie 

jako źródło niewyczerpalne 

miłosierdzia: tej samej miłości, 

która w dalszej perspektywie 

dziejów zbawienia w Kościele 

ma się potwierdzać stale jako 

potężniejsza niż grzech. Chry-

stus paschalny: definitywne 

wcielenie miłosierdzia. Jego 

żywy znak: historiozbawczy i 

eschatologiczny zarazem. W 

tym też duchu liturgia okresu 

wielkanocnego wkłada w usta 

nasze słowa psalmu „Miseri-

cordias Domini in aeternum 

cantabo”  
(Ps 89 [88], 2).” 

 

Jan Paweł II 
z encykliki „O Bożym  

Miłosierdziu” 
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mobilizowało całą wieś do pomocy 
pogorzelcowi. Gdy jechał przez wieś, 
każdy kładł mu na wóz, co mógł, 
najczęściej płody rolne i żywność. 
Pomagano też własną pracą przy sta-
wianiu nowych budynków. Do pomo-
cy poczuwał się także pan dominialny 
danej wsi. Pociechę, głównie ducho-
wą, dawał również proboszcz. 

Wielką plagą, niepojętą w dzi-
siejszych czasach były napaści wil-
ków. Przed wilkami broniła się cała 
gromada wiejska. Dwa razy w roku z 
każdej chaty jeden mężczyzna musiał 
się stawić na polowanie na wilki, 
zaganianie ich do wilczych dołów. 
Głodne wilki żadnym zwierzęciem nie 
gardziły, nawet padliną, choć ich 
przysmakiem bywały jelenie, sarny, 
dziki no i zwierzęta domowe. Mogły 
zagryźć nawet krowę. Cenne były 
futra wilków z powodu bardzo gęstej 
sierści; okrywano się nimi do snu. 

Dokuczliwą plagą były częste 
zbrojne potyczki na tutejszym terenie. 
Wielkie szkody przyniosły ludziom w 
okolicy w 1345 walki króla Kazimie-
rza Wielkiego, chcącego przyłączyć 
Śląsk do Polski, podległy wówczas 
Czechom. Wojska króla razem z po-
siłkami węgierskimi i litewskimi 
oblegały Żory, zajęły oraz spaliły 
Rybnik i Pszczynę. Pustoszyły oko-
liczne wioski, bo żołnierze zaopatry-
wali się w żywność sami. Nastąpiło 
wyludnienie wsi, stawy nie zostały 
zarybione z braku narybku. Po tej 
wojnie  szerzyła się tu epidemia dżu-
my, która spowodowała zgon 2/3 i tak 
niewielkiej wtedy liczebnie ludności. 

Następne nieszczęście spadło na 
okoliczną ludność w latach 1430 - 
1433, kiedy wojska husyckie z Czech 
po niemożności zdobycia Żor, po-
spuszczały wodę ze stawów, by żywić 
się rybami. Tych żołnierzy konnych i 
pieszych była ogromna ilość. Wystar-
czyło kilka dni, by cała okolica zosta-
ła spustoszona, a miasto Rybnik zno-
wu spalone. Husyci spalili też nieje-
den kościół wiejski w naszych stro-
nach.  

Ludność jeszcze nie podniosła 
się z nieszczęść, gdy w 1460 grasowa-
ły tu bandy rozbójnicze pod dowódz-
twem Saasona. Przez trzy miesiące 
toczyły się walki w okolicy w 1473, 
gdy król węgierski Maciej Korwin 
kazał zwalczyć zbuntowanego księcia 
rybnickiego Wacława. 

W latach 1555-1598 okolice 
Boguszowic aż czterokrotnie zostały 
nawiedzone przez zarazę. Ci, którzy 
uniknęli zarazy, mieli utrudnione 
życie, bo targi w Żorach po kilka 
tygodni były zamknięte, by uniknąć 
rozszerzania się choroby. Chłopi nie 
mogli wtedy nic sprzedać, ani nic 
nabyć, bo wielu parafianom było 
bliżej do Żor niż do Rybnika. 

Jednak najwięcej ucierpiała tu-
tejsza wspólnota parafialna w czasie 
wojny 30-letniej w latach 1618-1648. 
Front tej wojny nie odbywał się cały 
czas na tutejszym terenie, bo to była 
wojna niemal światowa, ale wracał 
kilka razy. W zimie wojska obu wal-
czących stron nie walczyły, tylko 
robiły sobie w tutejszych lasach leże 
zimowe. Zabierały ludności wiejskiej 
całą żywność i dlatego ludzie umierali 
z głodu, a ci, którym udało się prze-
żyć, nauczyli się od żołnierzy palić 
tytoń, pić wódkę i grać w karty, co 
okazało się tak samo zgubne jak sama 
wojna. W Rogoźnej tę wojnę przeżyły 
tylko trzy rodziny, w innych wioskach 
też znacznie ubyło ludności. 

Z powodu grożącego niebezpie-
czeństwa tureckiego zaciągano na 
Śląsku mężczyzn do wojska. Na miej-
sce ich zbiórki wyznaczono okolice 
między Rybnikiem a Żorami. Po wy-
niszczającej wojnie chłopi nie chcieli 
odrabiać pańszczyzny, było ich o 
wiele mniej, a uprawa pola zniszczo-
nego przez wojsko wymagała znacz-
nie większego wysiłku. Właściciele 
majątków sprowadzili kompanię 
jeźdźców i zbuntowanych chłopów 
uwięziono. Przywódców buntu skaza-
no na jednoroczną pracę przy szań-
cach. 

W 1766 w okolicy wybuchł dru-
gi bunt chłopski pod hasłem zniesie-
nia pańszczyzny i ukrócenia samowoli 
dziedziców, a w 1793/94 ponownie 
chłopi w okolicy odmówili odrabiania 
pańszczyzny. Nie poprawiło to ich 
doli, bo silniejsi panowie znowu 
sprowadzili wojsko i zmusili podda-
nych do pracy na polach pańskich. 
Wiadomość o częstych zatargach 
panów z chłopami doszła jednak do 
króla i ten edyktem wydanym w 1810 
roku przywrócił chłopom wolność 
osobistą, czyli mogli opuścić wieś i 
żenić się z kim chcieli, ale jeszcze nie 
zwolnił z odrabiania pańszczyzny 
tych, którzy na wsi mieszkali. Niepi-
śmienni chłopi edyktu nie zrozumieli, 

myśląc, że król zwolnił ich również z 
pańszczyzny, a panowie nie chcą 
przestrzegać edyktu.  

Doszło zatem w 1811 r. do po-
wstania chłopskiego, które ogarnęło 
cały Górny Śląsk. Okazało się ono 
groźne także w Rybniku i okolicy. Do 
buntu przyłączyły się wszystkie gmi-
ny dominium rybnickiego, było ich 
24, a wśród nich Boguszowice i inne 
wioski z parafii. Chłopi zebrali się w 
Rybniku na rynku, domagając się 
uzyskanych od króla praw. W lutym 
wypowiedzieli wykonywanie dotych-
czasowych powinności i domagali się 
„edyktu wolności”. Zdesperowani 
ludzie napadali na dwory, domagając 
się respektowania tego edyktu. 

Powstańcy obrali następującą 
taktykę: Aby nie zostali rozpoznani, 
omijali swoje dwory i wdzierali się do 
dworów sąsiednich, domagali się 
wydania edyktu, poniżali właścicieli, 
wymierzali im baty, kazali panom 
całować swoje ręce, ładować tytoń do 
fajek i podpalać go. Mimo, że po-
wstanie objęło tak wielki obszar, 
zostało stłumione przez wojsko.  Choć 
chłopi obstawili wszystkie drogi pro-
wadzące z Rybnika, by nikt się nie 
wydostał i nie sprowadził wojska, 
pewna kobieta zgodziła się przemycić 
pismo burmistrza do Gliwic, do sta-
cjonującego tam komendanta, który 
przybył z odsieczą. Pod Rybnikiem 
zostało zabitych przez wojsko 4 chło-
pów, 16 rannych i wielu wziętych do 
niewoli. W całym powstaniu zatrzy-
mano 1000 osób, uniewinniono tylko 
niewiele ponad 100. Ukarano także 
żołnierzy, którzy stanęli po stronie 
chłopów. Najczęściej, jako karę sto-
sowano 50 batów lub 6 tygodni aresz-
tu.  

Wielkie nieszczęście spadło na 
tutejszą ludność w latach 1847 i 48. Z 
powodu niepogody wygniły ziemniaki 
na polach.  Zabrakło ich do żywienia 
ludzi i zwierząt domowych i to spo-
wodowało tyfus głodowy. Umarł 
wtedy co 9 parafianin. 

Te plagi przeżywali nasi praoj-
cowie. Z innymi nieszczęściami, 
zwłaszcza z dwoma wojnami świato-
wymi zmagali się nasi dziadkowie. 
Wypadki na Wschodzie pokazują, że  
i teraz nie możemy czuć się do końca 
bezpieczni. 

Helena Białecka 
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Do początków XX wieku 
w każdej tutejszej wiosce 
znajdował się dwór pański. 
Prosty lud wiejski nie tylko 
pracował na polach i w obo-
rach pańskich, ale obserwo-
wał życie swych panów. Czę-
sto odbiegało ono od przyka-
zań Bożych, a ludzie słyszeli 
z ambony, że przed Bogiem 
wszyscy są równi. Za życia 
wiodło się panom dobrze, nie 
spotykała ich kara więc mu-
sieli pokutować za grzechy 
przez straszną śmierć a na-
wet po śmierci. 

 Pokuta Schluterbacha  

Życie chłopów krzyżowickich 
już od setek lat tętniło mozolnym 
rytmem pracy, kiedy około połowy 
osiemnastego stulecia zjawił się we 
dworze nowy dzierżawca dóbr księcia 
pszczyńskiego. Butny i nieprzystępny 
pan od początku ściągnął na siebie 
niechęć poddanych. Ludzie zapraco-
wani od świtu do zmierzchu na pań-
skim polu, przesiąknięci potem do 
ostatnich granic, teraz poczuli jeszcze 
na swych plecach pańskie baty. Za 
jakikolwiek sprzeciw dzierżawca 
kazał poddanych zakuwać w dyby. 
Ten okrutny pan stale popędzał chło-
pów przy robocie żelaznym prętem a 
wszystko po to, by po sprzedaniu 
plonów zdobyć jak najwięcej pienię-
dzy. Jeszcze mu było mało pieniędzy 
z pola, więc zakładał stawy rybne, ale 
kosztem rąk i tak już wyeksploatowa-
nych chłopów. Nieważne, że przez 
sypanie licznych wysokich grobli 
zmienił się bieg wód, które zamiast 
płynąć korytem Pszczynki zalewały 
drogę, uniemożliwiając dojście do 
kościoła. Mało mu było jednego 
dzierżawionego majątku, więc wy-
dzierżawił drugi i trzeci. Ale i to nie 
zadowoliło jego żądzy posiadania. On 
musiał mieć własne ziemie, lasy, 
stawy, ba – własny wielki zamek.  

I stanął pałac nad rozległymi łą-
kami i stawami w Boryni, najokazal-
szy w okolicy. A tutejszy lud pańsz-
czyźniany coraz bardziej wyzyskiwa-
ny i gnębiony patrzył nań z ogrom-
nym poczuciem krzywdy, bo pałac 

wyrósł na jego pocie. Robota nad siły 
zabierała rodzinom chłopskim zdro-
wie i skracała życie. Nawet skargi 
kierowane do króla nie przyniosły im 
ulg, bo król rezydował daleko, a pan 
blisko. Blisko stacjonowało też woj-
sko na usługach możnych.  

I w sercach pogardzanej, po-
wszechnej biedoty chłopskiej powsta-
ła jedyna nadzieja, że kiedyś musi 
przyjść kara na ich tyrana. I stało się, 
bo tego okrutnika w sile wieku po-
zbawili życia zbójnicy. Nie zdążył 
odpokutować swych ciężkich przewi-
nień za życia, więc musi odpokutować 
po śmierci. 

Kto o północy będzie przecho-
dził przez cmentarz krzyżowicki, ten 
spotka czarnego jeźdźca wypadające-
go z grobowca rodzinnego Szlüterba-
chów i pędzącego jak wicher w stronę 
dworu. I tak musi pędzić co noc. W 
dzień zamienia się w czarnego kota 
warującego przy grobowcu. Zdarzyli 
się tacy, co widzieli i jeźdźca, i kocu-
ra.  

Tak w podaniach  gminu pozo-
stał ten znienawidzony pan. 

Podanie o hrabinie  
Oppersdorf 

 
W czasach wojny trzydziestolet-

niej w Dolnym Dworze na Pawłowi-
cach rezydował hrabia von Oppers-
dorf. Jego ród słynął z wielkiej po-
bożności. Podanie przekazywane z ust 
do ust głosi, że miał bardzo okrutną 
żonę, o imieniu Weronika, wcale 
niepobożną. Miała ona za talary za-
przedać duszę diabłu. Klucz do szka-
tuły ze złotymi monetami nosił za nią 
mały piesek. Hrabina była niska i 
koścista. Chociaż sprawiała sobie 
ciągle nowe stroje, nie zaimponowała 
nikomu, a najbardziej szpecił ją 
wieczny grymas niezadowolenia na  
twarzy. Do służby odnosiła się opry-
skliwie, co też nie dodawało jej uroku. 
Nigdy nikogo nie obdarzyła dobrym 
słowem, choć ludzie pracowali dla 
niej od świtu do nocy. Za drobne 
uchybienia służba jej posługująca była 
bita i głodzona. Biada temu, kto stłukł 
niechcący szklankę lub talerz albo 
jakieś inne naczynie, tego pręgierz nie 
minął! A gdyby, nie daj Boże, krowa, 

oganiając się od much, wylała dziew-
ce ze skopka udojone mleko lub gdy-
by ta odpowiedziała uśmiechem na 
uśmiech parobka, to niechybnie na 
rozkaz pani zamknięto by nieszczęsną 
służącą za karę w kunie. Stałaby tam 
cały dzień o głodzie i chłodzie, czeka-
jąc na zmiłowanie Boskie. Wszyscy 
uchodzili złej hrabinie z drogi, unikali 
jej, jak tylko się dało. Zwłaszcza dzie-
ci uciekały z krzykiem na jej widok. 
To ją jeszcze bardziej rozwścieczało. 

Ksiądz dobrodziej nieraz prosił 
ją, by zaprzestała paktu z czartem. 
Ona mu niezmiennie odpowiadała: 
„To moja sprawa, klecho”. Prości 
ludzie, dowiedziawszy się o jej ugo-
dzie z diabłem, patrzyli na nią ze 
zgrozą. Oni obawiali się nawet wy-
mawiać imienia czarta, w obawie, by 
nie miał do nich dostępu, by nie wy-
wiódł ich na zatracenie.   

Hrabiny nie odwiedzał nikt z ro-
dzin pańskich mieszkających po są-
siedzku. Nikt do niej nie zaglądał, bo 
każdemu jej towarzystwo było niemi-
łe, nikt też nie zapraszał jej do siebie. 
Okazywano tylko współczucie  mę-
żowi. 

Wreszcie wybiła godzina jej 
śmierci, przyjęta z ogromną ulgą 
przez wszystkich, którzy hrabinę 
znali. Miała spocząć w grobowcu 
hrabiów na poświęconej ziemi, na 
cmentarzu w Pawłowicach Śl., ale jak 
ją tam grzebano, to jakaś tajemna siła 
wyrzuciła bogatą trumnę z mogiły. 
Próbowano ją ponownie pogrzebać w 
grobowcu, ale robiono to kilkakrotnie 
bez skutku. Zatem włożono trumnę na 
wóz zaprzężony w cztery czarne woły 
i pozwolono im ruszyć w stronę, którą 
same wybiorą. Woły powędrowały na 
południe i tam potopiły się w bagnach 
razem z trumną. Niektórzy powiadają, 
że woły dotarły aż na Morawy, gdzie 
ślad po nich zaginął.           

Tak wyobraźnia prostych ludzi 
ukarała niegodziwą panią. 

c. d. w kolejnym numerze SE 

Helena Białecka 

 

 

 

Pokuta po śmierci za popełnione grzechy (1) 
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Intencje 
mszalne 

 Poniedziałek – 28.04.2014r.            UROCZYSTOŚĆ 
                                                                       ŚW. WOJCIECHA  

7.oo 1/+Elżbieta Matuszczyk, mąż Józef, rodziców(Got) 
2/+Helena Smyczek, mąż Wilhelm, 3 synów, synowa 
Anna, rodziców(Got) 

17.oo 1/+Augustyn Gasz, żona Elżbieta, syn Krystian 
(Bog) 
2/+Hildegarda i Eryk Gruszka 
3/W intencji Apostolatu Maryjnego 

18.oo   W intencji bierzmowańców 

 Wtorek – 29.04.2014r.     ŚWIĘTO ŚW. KATARZYNY 
                                                                              SIENEŃSKIEJ 

7.oo 1/+Jan Dziwoki, żona Marta, syn Jan 
 2/+Alojzy Klepek – na pamiątkę urodzin 
12.oo Ślub: Sylwia Zwierzyńska – Marcin Witosz 
17.oo 1/+Stanisław Kempczyński, 10 rocznica, Wiesław 

Dolny (Bog) 
 2/+Róża Korduła, mąż Jan, Franciszka i Ludwik Bud-

ny, za zmarłych z rodziny Korduła i Budny (Bog) 

 Środa – 30.04.2014r. 

7.oo 1/Kazimierz Sobik, 2 rocznica, Wiktor Sobik, żona 
Helena, Konstanty Przeliorz, żona Jadwiga, 3 synów 
2/+Waldemar Korczakowski, 2 roczn 

17.oo 1/+Bolesław Pomykoł, 1 rocznica 
 2/+Dorota i Walenty Jurczyk, Anastazja Kluger 

 Czwartek – 01.05.2014r.        ŚWIĘTO ŚW.  JÓZEFA  

7.oo 1/Na cześć Chrystusa Najwyższego Arcykapłana  - 
zamawia Raszowiec 

 2/+Gerard Oleś – na pamiątkę urodzin, żona Marta, 
zięć Ignacy, rodziców 

11.oo Ślub: Dorota Orszulik – Paweł Cichy 
13.oo Ślub: Katarzyna Maciończyk – Tomasz Dziubiński 
17.oo 1/+Alojzy Burda, zona Magdalena, zięć Alojzy Ma-

roszek, Aleksandra Wronka wnuczka 
 2/+Maria Sojka, mąż Alfons (Got) 

 Piątek – 02.05.2014r.                        WSPOMNIENIE  
                                                                    ŚW. ANASTAZEGO 

7.oo 1/+Henryk Szymura, rodziców z obu stron (Bog) 
2/+Zofia Budryk – 30-ty dzień     

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

 2/ Wynagrodzenie NSPJ i Niepokalanemu Sercu 
NMP za grzechy swoje i świata całego w intencji ka-
płanów naszej parafii oraz Straży Honorowej NSPJ 

 3/ Do Opatrzności Bożej z okazji 80 urodzin Wandy 
Muszyńskiej, z podz. za otrzymane łaski z prośbą  
o dalsze. TD 

  

Sobota – 03.05.2014r.                UROCZYSTOŚĆ NMP, 
                                                                KRÓLOWEJ POLSKI 

7.oo Do Niepokalanego Serca NMP – za parafian 
10.oo  W intencji Ojczyzny 
12.oo Ślub: Agata Czerwińska – Michał Leszczyński 
15.3o 1/+Barbara Cichy, Eryk Zimończyk, Roman Orszulik 

(Bog) 
 2/W intencji  strażaków OSP Gotartowice i Boguszo-

wice i ich rodzin oraz w intencji zmarłych strażaków 
 Błogosławieństwo rocznego dziecka: Natalia Buchalik 
17.oo 1/+Wiktor Sobik, żona Helena (Got) 
 2/+Stanisław Związek, 13 rocznica (Got) 
 3/+Celestyna Smołka, mąż Konstanty, Albina Oleś, 

mąż Antoni, synowie Paweł, Jan i Bernard, Tomasz 
Koc 

 Niedziela – 04.05.2014r.                    III NIEDZIELA  
                                                                         WIELKANOCNA 

7.oo +Henryk Oleś-30-ty dzień 
8.3o 1/+Jadwiga i Roman Muras, rodziców (Rasz) 

2/+Bogumił Danelkiewicz – 30-ty  dzień 
10.oo 1/+Łucja Wita, 2 mężów, córka Anna, zięć Czesław 

2/W intencji Oli i Olafa o światło Ducha Św. na czas 
Egzaminów maturalnych 

11.15 I KOMUNIA ŚW. 
16.15 Do Opatrzności Bożej i św. Jana Pawła II z okazji 18 

urodzin Piotra Jurczyk i Wojciecha Pope o Dary Du-
cha Św., z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze 

20.3o  

 Poniedziałek – 05.05.2014r. 

7.oo 1/+Franciszka Matuszczyk, mąż Antoni, Gertruda 
Matuszczyk 
2/+Alojzy i Gertruda Mura, synowie Alfred, Czesław 
i Paweł, Władysław i Elżbieta Kamińska 

17.oo 1/Alojzy Gorzawski, Stefan Buchalik 
 2/+Henryk Wiśniewski, Józef Herman, rodziców  

z obu stron (Bog) 

 Wtorek – 06.05.2014r           ŚWIĘTO APOSTOŁÓW  
                                                                       FILIPA I JAKUBA 

7.oo 1/+Helena i Florian Skrobol, rodziców z obu stron, 
Wilhelm i Helena Kuczera, siostra Maria Sebastiana 
2/+Marta Bernacka – od sąsiadów z ulicy Sołtystwo  
i Spacerowa 

17.oo 1/+Jan i Waleska Gołyszny, Paweł Sobik, Marian 
Jurczyk, dziadków z obu stron 

 2/+Jadwiga i Antoni Oleś, syn Erwin, Anna i Kon-
stanty Buchalik, syn Alfred (Bog) 

 Środa – 07.05.2014r.   

7.oo 1/+Alojzy Sobik, żona Anna, Leon Sobik, Alojzy 
Sobik, żona Janina (Bog) 
2/+Paweł i Krystyna Oleś – na pamiątkę śmierci 

17.oo 1/+Róża Korduła (Bog) 
 2/+Alojzy Buchalik, 4 rocznica, rodziców z obu stron 

(Bog) 

Czwartek – 08.05.2014r.                    UROCZYSTOŚĆ 
                                                                     ŚW. STANISŁAWA  

7.oo 1/+Józef Maciończyk, żona Maria, rodziców, rodzeń-
stwo, Rozalia i Józef Karwot (Bog) 
2/+Mieczysław Muras 
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17.oo 1/+Stanisław Kubiak 
 2/+Marta Przeliorz, 2 rocznica, Walenty Przeliorz – 

na pamiątkę urodzin (Bog) 

 Piątek – 09.05.2014r 

7.oo 1/+Klara i Mateusz Juraszczyk, syn Paweł (Got) 
 2/+Jadwiga Paszek, mąż Paweł, syn Józef (Bog) 
17.oo 1/+Albina Tarabura, mąż Herman 
 2/+Izydor Chrószcz, 4 rocznica, żona Monika, syn 

Stanisław (Rasz) 
 3/+Maksymilian Szymura, zona Helena, zięć Eryk, 

rodziców z obu stron (Rasz) 

 Sobota – 10.05.2014r.  

7.oo 1/+Zofia Szier, mąż Wiktor, córka Krystyna, zieć 
Emil (Bog) 

 2/+Gertruda Hyła, 9 rocznica, rodziców 
17.oo 1/+Wincenty Śpiewok, żona Luiza, córka Regina  

i Małgorzata, Edmund Śpiewok, żona Gertruda, syn 
Rajmund 

 2/+Franciszek Jadwiga Zdziarska, córka Barbara 

 Niedziela – 11.05.2014r.        NIEDZIELA DOBREGO 
                                                                                   PASTERZA 

7.oo +Henryk Malina 
8.3o +Mirosław Maciończyk, 10 rocznica (Rasz) 
10.oo +Piotr Niesporek, Edward Skałbania, żona Regina, 

Marian Pyżalski, żona Maria, syn Konstanty 
11.3o +Jan Wieczorek, 35 rocznica, żona Bronisława (Got) 
13.oo  Z okazji 10 rocznicy przyjęcia I-szej Komunii Św. 
16.oo 1/+Alojzy Dziwoki 
 2/+Teodor Eliasz, żona Marta 
20.3o +Józef i Elżbieta Cieśla 

 Poniedziałek – 12.05.2014r. 

7.oo 1/+Edward Bedka, rodziców z obu stron (Bog) 
 2/+Łucja Kionka, Anna i Leon Sobik, dusze w 

czyśćcu cierpiące 
17.oo 1/+Albert Bernacki,  żona Marta, rodzice, Ignacy 

Reclik, żona Zofia 
 2/+Zofia i Józef Lubszczyk, 2 synów, synowa, 

wnuczka Maria, 2 córki, 3 zięciów (Bog) 

 Wtorek – 13.05.2014r. 

7.oo 1/+Wioletta Malina – od rodziny Górczyk 
2/+Edward Karwot, żona Franciszka, rodziców z obu 
stron 

17.oo 1/+Piotr Buciuto, 1 rocznica 
 2/+Dorota Marcisz, 1 rocznica 
19.oo Nabożeństwo Fatimskie 

 Środa – 14.05.2014r.             ŚWIĘTO ŚW. MACIEJA  
                                                                                 APOSTOŁA 

7.oo 1/+Henryk Sobik, żona Zofia 
 2/+Hubert Ochojski, zona Aniela, rodzice 
17.oo 1/+Stanisław Stajer, żona Sigrid  
 2/+Franciszek Korduła, 2 rocznica (Bog) 

 Czwartek - 15.05.2014r. 

7.oo +Zofia Hajzyk, mąż Ryszard, syn Oskar, Alojzy 
Malina, żona Bronisława 

17.oo 1/+Aniela i Eryk Korduła, Maria i Henryk Szadziul 
(Bog) 

 2/+Teofil Wajs, Maria żona, córka Łucja, 2 mężów, 
Albin Piksa, rodziców z obu stron  

 Piątek – 16.05.2014r           ŚWIĘTO ŚW. ANDRZEJA 
                                                                                        BOBOLI 

7.oo Zaginiony Antoni Sobik 
17.oo 1/+Jan Karwot (ul. Rajska) 
 2/+Maria Pierchała, Gertruda Niemczyk, mąż Her-

man, Robert Pierchała, żona Maria 

 Sobota – 17.05.2014r. 

7.oo +Matylda Juraszczyk, 2 mężów, syn Henryk, rodzi-
ców z obu stron 

17.oo 1/+Ryszard Nikel, żona Maria 
 2/+Anna Dyczka 

 Niedziela – 18.05.2014r.                      V NIEDZIELA 
                                                                         WIELKANOCNA 

7.oo 1/+Eryk Zimończyk, 7 rocznica (Bog) 
 2/+Franciszek Buchalik, żona Berta, rodziców z obu 

stron (Bog) 
8.3o +Paweł Sobik, 1 rocznica 
10.oo +Emil Gorecki, 21 rocznica (Bog) 
11.3o +Adela Szymańska – z okazji Dnia Matki od córek 
14.15 Chrzty i roczki:  Piotr Nowak, Lena Pomagalska, 

Lena Pawlas, Emilia Mura 
16.oo 1/+Tadeusz Swajda 
 2/ Do Opatrzności Bożej z okazji 20 rocznicy ślubu 

Joanny i Adama Pogorzałek oraz z okazji 40 roczni-
cy urodzin Joanny, z podz. za otrzymane łaski  
z prośbą o dalsze. TD 

20.3o +Urszula Kardynalska, 11 rocznica, Zdzisław Barć, 
rodziców i teściów 

 Poniedziałek – 19.05.2014r. 
7.oo  
17.oo 1/+Serafin Szymura, 7 rocznica 
 2/+Feliks i Gertruda Hyła, rodziców z obu stron 

 Wtorek – 20.05.2014r. 

7.oo 1/+Ryszard Oleś, Józef Szaf5raniec, ojciec Maksymi-
lian 
2/+Józef Frelich 

17.oo 1/+Alojzy Oślizlok, 1 rocznica 
 2/+Dorota Adamczyk 

 Środa – 21.05.2014r.        WSPOMNIENIE ŚW. JANA  
                                                                           NEPOMUCENA 

7.oo +Paweł Witala, żona Albina, Monika Remisz, mąż 
Jan 

17.oo 1/+Anton Juraszczyk, 15 rocznica, żona Zofia (Bog) 
 2/+Kazimierz Buch  

 Czwartek – 22.05.2014r.  

7.oo 1/+Jan Wencka, Gertruda i Ernest Matuszczyk, Be-
nedykt Winkler (Bog) 

 2/+Waleska Zieleźny, syn Justyn (Got) 
17.oo 1/+Berta Podlińska, z okazji Dnia Matki (Bog) 
 2/+Łucja Kozielska, z okazji Dnia Matki 
 3/Jadwiga Konsek, 6 rocznica, mąż Wincenty,  

13 rocznica 

 Piątek – 23.05,2014r.   

7.oo 1/+za zmarłych członków Różańca 
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 2/+Eugenia Sodzawiczny, mąż Emil, Salomea Mar-
kewka 

17.oo 1/+Jerzy Wawoczny, 15 rocznica (Rasz) 
 2/+Adolf i Helena Stajer, 3 córki, 7 zięciów (Got) 

 Sobota – 24.05.2014r.               WSPOMNIENIE NMP 
                                          WSPOMOŻYCIELKI WIERNYCH 

7.oo 1/+Franciszek Szweda 
 2/+Felicyta Oleś i Jan Kukułka 
12.oo  Ślub: Michalina Długi – Krzysztof Olak 
13.3o Ślub: Monika Burek – Norbert Toczek 
17.oo 1/+Edward i Marta Kula, syn Leszek 
 2/+Edward Kocjan, rodzice z obu stron 
 3/+Małgorzata, Walenty i Telesfor Stokowy 

 Niedziela – 25.05.2014r.                     VI NIEDZIELA 
                                                                         WIELKANOCNA 

7.oo 1/Od gradu w intencji Boguszowic (święcenie świec) 
 2/Do Opatrzności Bożej z okazji 60 lat małżeństwa 

Stefanii i Eryka Oleś, z podz. za otrzymane łaski z 
prośbą o dalsze. TD 

8.3o 1/+Leopold Sobik, w rocznicę śmierci 
 2/+Stefan Pierchała – w rocznicę śmierci 
10.oo  + Paweł Szulik 
11.3o Do opatrzności Bożej z okazji 45 lat małżeństwa 

Marii i Wojciecha Bartosik, z podz. za otrzymane ła-
ski z prośbą o dalsze. TD 

16.oo 1/+Leon Zimończyk 
 2/+Rzczysz Stanisław, Józefa i Stanisław Zybała 

(Bog) 
20.3o +Krystyna Kuczera, mąż Emil (Bog) 

 Poniedziałek – 26.05.2014r.             WSPOMNIENIE  
                                                            ŚW. FILIPA NEREUSZA 

7.oo +Edward Skałbania, żona Regina, Piotr Niesporek 
17.oo 1/W intencji Matek 
 2/+Alfred Kuczera, na pamiątkę urodzin (Bog) 

 Wtorek – 27.05.2014r. 

7.oo +Alojzy Zniszczoł, 19 rocznica, Łucja i Paweł rodzi-
ce, 3 szwagrów (Bog) 

17.oo 1/Apostolat Maryjny 
 2/+Alojzy Hartman, na pamiątkę urodzin (Bog) 

 Środa – 28.05.2014r. 

7.oo 1/+Aniela Łukoszek, rodzice Amalia i Edward 
2/+Maria Matuszczyk(Bog) 

17.oo 1/+Maria Pierchała, mąż Paweł, Alojzy Stajer, żona 
Paulina (Got) 

 2/+Jan Adamski, rodzice, rodzeństwo, pokrewień-
stwo Adamski i Budny 

 Czwartek – 29.05.2014r.                  WSPOMNIENIE  
                                         ŚW. URSZULI LEDÓCHOWSKIEJ 

7.oo +Marta Dziwoki, mąż Jan, syn Jan 
17.oo 1/+Aniela Pomykoł – na pamiątkę urodzin  
 2/+Aniela i Jan Abrachamczyk (Bog) 
 3/+Roman Benisz, w rocznicę śmierci 

 Piątek – 30.05.2014r.        WSPOMNIENIE ŚW. JANA  
                                                                               SARKANDRA 

7.oo 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 5 rocznicy ślubu 
Zuzanny i Michała Tomanek, z podz. za otrzymane 

łaski z prośbą o dalsze oraz o boże błogosławieństwo 
dla dzieci Teresy i Huberta. TD 
2/+Katarzyna Dronszczyk, 2 mężów, Małgorzata 
Dronszczyk 

17.oo MSZA WSPÓLNA: 
 +Berta Klosok, mąż Józef, Marian Pajdo, Zofia Wa-

cław, Maria Wacław (Bog) 
+Joachim Procek, na pamiątkę urodzin 
+Maria Sobik, Józef Buchalik, Ewa Kudyba, Regina 
Piskadło (Got) 
+Maria Sobik, mąż Franciszek, Aleksander Sobik, 
żona Genowefa, córka Barbara, Monika Rojek, mąż 
Alojzy, syn Paweł (Got)  
+Jadwiga Groborz, córka Krystyna, 
+ Konrad Konsek (Got) 
+Ewald Buchalik, Ryszard Werber, żona Monika 
(Bog) 
+Aniela Lubszczyk, Berta Gąsiorkiewicz, Łucja Zie-
leźny – z okazji Dnia Matki od dzieci 
+Zofia i Antoni Gonsior, 2 synów, 3 córki, 3 zięciów, 
dusze w czyśćcu (Bog) 
+Paweł Machulec, żona Monika, 3 synów, córka Ma-
ria Gembalczyk, Józef mąż, Piotr Machulec, dusze w 
czyśćcu 
+Aniela Maciończyk – z okazji Dnia Matki, Wiktoria 
i Czesław Spaleniak, Otylia Górecka – z okazji Dnia 
Matki 
+Urszula Fojcik, Monika i Edward Nowrot, Paweł i 
Marta Fojcik, syn Walter, Aniela Forajter 
+Helena Studnik 
+Florian Buchalik, żona Maria, 3 synów 
+Gabriela Piechaczek, Roman Zimończyk, żona 
Małgorzata 
+Stanisław Łaszczewski, żona Apolonia, Zygfryd 
Zając, żona Gertruda, rodziców i dziadków z obu 
stron, Łaszczewski, Świder, Lisiak, Godzina, Figas, 
Kurzac, Nowicki, Sablik, Michałowicz, Kuczera, 
Matusik, Marszolik, Komor, Pych, Oleś, Olbryś, Za-
czkowski, za zmarłych z pokrewieństwa 
+Józef Zaik, żona Jadwiga, córka Weronika, mąż Mi-
rosław, córka Stefania, mąż Kazimierz, Stanisław 
Kula, żona Aniela, synowie Jan, Stanisław i Walenty, 
Elżbieta Leśnik, Paweł Rojek 
+Marta Weinoch, mąż Augustyn, rodziców z obu 
stron (Got) 
+Parma Łucja, mąż Ernest, syn Ludwik, zięć Robert 
Juraszczyk, rodzice Robert i Łucja, za zmarłych ka-
płanów 
+Kokosiński Jerzy, 5 rocznica, Gapys Władysław, 1 
rocznica, rodziców z obu stron 
+Marczyk Maksymilian, Musiolik Henryk,  
+Helena Gorzawska, mąż Alojzy, syn Jan, rodziców 
z obu stron 
+Langowska Eugenia, 17 rocznica, mąż Eugeniusz, 
wnuk Stanisław, córka Brygida Molska 
+Gertruda Korduła, 30 rocznica, mąż Ludwik, rodzi-
ce z obu stron (Bog) 
+Matthias Błażewicz 
+Konstanty i Elżbieta Kornas, Bernard i Herbert,  
pokrewieństwo Kornas i Balcer 
+Jan i Weronika Cyran, brat Ludwik, syn Stanisław, 
córka Bronisława 
+Jan i Berta Kostorz, Bolesław i Małgorzata Sobik 
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+Gerard Pawlas – na pamiątkę urodzin (Got) 
+Józef Kania, żona Anna 
+Leon Tokarski, żona Aniela, syn Zbigniew, córka Te-
resa 
+Anna Musioł, Jadwiga i Franciszek Cyrulik 
+Elżbieta i Marta Kula, mąż Wincenty (Got) 
+Norbert Oleś, Gotfryda żona, rodziców z obu stron 
(Got) 
+Sobik Zofia, mąż Brunon, rodziców z obu stron 
+Ryszard Merta, rodziców, rodzeństwo 
+Józef Motyka, żona Łucja, 3 córki, 2 synów 
+Teofil Widera, żona Anna, 3 córki, zięciowie, 4 sy-
nów, synowa Krystyna, dziadków z obu stron, dusze w 
czyśćcu cierpiące 
+Wilhelm Kuczera, żona Helena, córka Róża, synowa 
Marta, zięć Szczepan, rodziców 
+Stanisław Sokołowski, żona Jadwiga, syn Waldemar, 
rodziców 
+Zofia i Jan Górecki 
+Faustyn Kuśka, żona Maria, rodziców i teściów 
+Sylwester Kołatek, 10 rocznica, rodziców z obu 
stron, Maria i Paweł Kołatek, Edward i Marta Sobik 
+Józef Niesporek 
+Szczepan Konsek, rodziców, siostra Irena, brat Kon-
rad, Eleonora Krakowczyk, mąż Karol, Kazimierz 
Buch, Bronisław Zasiela, zmarłych z rodziny Merta i z 
pokrewieństwa 
+Anna Mura, mąż Emil, rodziców z obu stron, córka 
Róża Niesłańczyk, wnuk Janusz, zmarłych sąsiadów  
i kapłanów 
+Berta Podlińska 
+Irena Wojciechowska 
+Herbert i Dorota Drzęźla (Bog) 
+Ryszard Peterka, Maria i Danuta Pieszka,  
+Marta i Elżbieta Kula, mąż Wincenty 
+Maria Hartman, mąż Stefan, rodzice z obu stron 
+Konstanty Sobik, żona Wiktoria, 2 córki, 2 zięciów,  
7 synów, 6 synowych, rodziców z obu stron (Got) 
+Janus Daniel, żona Róża, synowa Krystyna 
+Dorota Marcisz – od chrześniaków (Got) 
+Łucja Adamczyk, Ludwik Dronszczyk, żona Marta,  
2 synów 
+Albertyna Henich, mąż Franciszek, synowa Elżbieta, 
Edward Pyszny (Got) 
+Hildegarda Kuźnik, Elfryda i Alojzy Pakura 
+Konrad Konsek, Józef i Franciszka Konsek, córka 
Irena, Szczepan syn 
+Halina Buchalik, ojciec Konrad, dusze w czyśćcu 
+Józef Blaut-od szwagierek z rodzinami 
+Paweł Sobik, 3 żony, 5 synów, synowa Małgorzata,  
2 szwagrów, wnuczka Halina 
+Wincenty Buchalik, żona Łucja, 3 synów, synowa 
Natalia, wnuczka Wioletta 
+Albert Zimończyk, żona Anna, Józef Frelich, 2 żony, 
Robert Frelich, żona Helena, Antoni Matuszczyk,  
2 żony, Teresa Frelich, Marta Przeliorz, mąż Walenty, 
Maria i Józef Wielgocki, Ludwik Smołka, Stanisław 
Sulka, Wincenty Szczypka, Alojzy Karwot, Maria Ma-
tuszczyk – od brata z rodziną 
+Alojzy Kuczera, rodzice Karol i Marta(Got) 
+Gertruda Kula, mąż Nikodem, syn Walenty, córka 
Dorota, rodziców z obu stron 
+Zofia Sobik, mąż Brunon, dziadków z obu stron(Got) 

+Aniela Konsek, mąż Józef, rodziców z obu stron, za 
++ z pokrewieństwa(Got) 
+Felicyta Kafka, rodzice, dusze w czyśćcu, 
+Helena Podleśny, mąż Roman 
+Stefan Malinowski, żona Leokadia, Bolesław Oleś, 

Gertruda Weinert 
+Franciszek Oleś, żona Marta, córka Maria, 5 synów 
+Helena i Franciszek Sieroń 
+Alojzy Marczyk, rodzice Anna i Alfred Marczyk, 

Otylia i Jan Podleśny 
+Krystyna Konieczny, mąż Leon, synowa Krystyna, 

Maria Nikel, mąż Ludwik 
 +Jadwiga Szymura, mąż Alojzy, Józef Zimończyk, 

żona Aniela, rodziców 
+Ludwika i Wacław Sokołowski od wnuka z okazji 

urodzin oraz dziadków z obu stron(Got) 

 Sobota – 31.05.2014r. ŚWIĘTO NAWIEDZENIA NMP 

7.oo 1/ +Erwin i Renata Piontek, rodziców z obu stron 
 2/ +Emilia Kocyba, mąż Gerard, Anna Kocyba, ro-

dziców z obu stron 
17.oo 1/ +Aleksander Grzybek 
 2/ +Marian Jurczyk 
 3/ +Lidia Lubszczyk, rodziców z obu stron 

 Niedziela – 01.06.2014r.                  UROCZYSTOŚĆ  
                                     WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO 

7.oo Za ofiarodawców z Gotartowic 
8.3o +Józef Smołka, Marta i Ludwik Szymura 
10.oo Do Opatrzności Bożej i Matki Bożej Nieustającej 

Pomocy z okazji rocznicy urodzin Alicji Słapa  
z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze oraz w 
intencji dzieci z rodzinami. TD. 

11.3o Do Opatrzności Bożej z okazji 1 rocznicy ślubu 
Marka i Pauliny Cichy, z podz. za otrzymane łaski  
z prośbą o dalsze.  

16.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 18 urodzin Joanny 
Pierchała, z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dal-
sze 

20.3o Za parafian 

 Poniedziałek – 02.06.2014r.  

7.oo 1/+Feliks Pomykoł, rodzice Anna i Wiktor (Bog) 
 2/+Bernard Garbocz, rodzice Wilhelm i Marta (Bog) 
17.oo 1/+Tomasz Szostek 
 2/+Jan Kamczyk, rodziców z obu stron, rodzeństwo, 

Helena Fudala (Bog) 

 Wtorek – 03.06.2014r.   WSPOMNIENIE ŚWIĘTYCH  
     MĘCZENNIKÓW KAROLA LWANGI TOWARZYSZY 

7.oo 1/+Maria Smołka, mąż Antoni, Alojzy Kroczek 
 2/+Józef Remiarz, 5 rocznica 
17.oo 1/+Helena Oleś, 1 rocznica 
 2/+Julianna i Antoni Liszka, zięć Norbert 

 Środa – 04.06.2014r.  

7.oo 1/+Aniela Benisz, mąż Ryszard (Got) 
 2/+Helena Oleś, 1 rocznica  
17.oo 1/+Jan Wodniok, Łucja i Emil Smołka, Maria i Pa-

weł Wodniok (Bog) 
 2/+Walter Matuszczyk, 4 rocznica, rodziców z obu 

stron, Bronisława i Zygmunt Janowicz, Zofia i Jan 
Garbocz (Bog) 
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 Czwartek – 05.06.2014r.           WSPOMNIENIE ŚW.  
                          BONIFACEGO, BISKUPA I MĘCZENNIKA 

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

 2/+Maria i Antoni Smołka, Alojzy Kroczek (Bog) 
17.oo 1/+Stefan Ciszewski, 3 rocznica 
 2/+Stefan Buchalik, Leopold Kostorz, żona Rozalia, 

Alojzy Gorzawski 
 3/+Anna Szotek – na pamiątkę urodzin, mąż Alek-

sander, syn Antoni, zięć Ryszard (Bog) 

 Piątek – 06.06.2014r.  

7.oo 1/Wynagrodzenie NSPJ i Niepokalanemu Sercu 
NMP za grzechy swoje i świata całego w intencji ka-
płanów naszej parafii oraz Straży honorowej NSPJ 

 2/+Wioletta Malina – od rodziny Koziołek 
17.oo 1/+Stefan Hartman, 1 rocznica 
 2/Do NSPJ w intencji rodzin wielodzietnych i czci-

cieli NSPJ 

 Sobota – 07.06.2014r. 

7.oo 1/Do niepokalanego Serca NMP - za parafian 
 2/+Alojzy Konka, 14 rocznica, żona Aniela, rodzi-

ców z obu stron (Got) 
12.oo Ślub: Wojciech Kołodziej – Martyna Tokarz 
13.oo Ślub: Grzegorz Urbaniec – Natalia Turczyk 
17.oo 1/+Łucja Danel, mąż Otton i Marian, Elżbieta i Józef 

Filipowscy 
 2/+Edward Musioł 
 3/+Józef Kuśka, 5 rocznica (Rasz) 

 Niedziela – 08.06.2014r. UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA  
                                                                   DUCHA ŚWIĘTEGO 

7.oo Od gradu – w intencji Raszowca 
8.3o +Jerzy Łokaj 2 rocznica, Stanisława i Marian Łu-

czak, Anna i Bronisław Łokaj 
10.oo +Paweł Sobik – na pamiątkę urodzin (Got) 
11.3o +Paweł Kula, 20 rocznica (Got) 
16.oo +Stanisław Cincio, 4 rocznica (Got) 
20.3o  Za parafian 

 Poniedziałek – 09.06.2014r.    ŚWIĘTO NMP MATKI 
                                                                                   KOŚCIOŁA 

7.oo  
17.oo 1/+Albert Bernacki, żona Marta, rodziców, Teodor 

Urbanek, żona Waleska, rodziców (Bog) 
 2/+Walenty Jurczyk 

 Wtorek – 10.06.2014r.                      WSPOMNIENIE  
                                                      BŁ. BOGUMIŁA, BISKUPA 

7.oo +Stanisław Witala 
17.oo 1/+Jan i Maria Gembalczyk, rodziców i dziadków 

(Bog) 
 2/+Henryk Gembalczyk, 3 rocznica 

 Środa – 11.06.2014r.                         WSPOMNIENIE  
                                                   ŚW. BARNABY, APOSTOŁA 

7.oo  
17.oo 1/+Franciszka i Alojzy Podleśny (Got) 
 2/+Danuta Oleś, 4 rocznica, Gertruda i Walenty 

Szymura 

 Czwartek – 12.06.2014r.                ŚWIĘTO JEZUSA 
CHRYSTUSA, NAJWYŻSZEGO I WIECZNEGO KAPŁANA 

7.oo +Anna Szymura, 2 mężów 
17.oo 1/+Edward Piechoczek – od synów Jerzego i Bene-

dykta 
 2/+Emil i Gertruda Pytel, Paweł Juraszczyk, żona 

Regina (Rasz) 

 Piątek – 13.06.2014r. WSPOMNIENIE ŚW. ANTONIEGO 
           Z PADWY, PREZBITERA I DOKTORA KOŚCIOŁA 

7.oo Za Żywych członków Różańca 
17.oo 1/+Berta Kroczek, mąż Franciszek, syn Alojzy, Anna 

Smołka, mąż Paweł, za zmarłych z rodziny Smołka 
2/+Zofia Ogierman 8 rocznica, rodzice z obu stron, 
Dominik Ogierman 

19.oo Nabożeństwo Fatimskie 

 Sobota – 14.06.2014r. WSPOMNIENIE BŁ. MICHAŁA 
                                    KOZALA, BISKUPA I MĘCZENNIKA 

7.oo 1/+Alojzy Pierchała 
 2/+Zygfryd Merkel 
13.oo Ślub: Nicola Kubat – Mateusz Drabik 
15.oo  Zakończenie roku formacyjnego END 
17.oo 1/+Aniela Klamet, 1 rocznica 
 2/+Maria Nikel, mąż Alojzy (Rasz) 
 3/W intencji rocznika 1969 SP Boguszowice 

 Niedziela – 15.06.2014r.                  UROCZYSTOŚĆ  
                                                        NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY 

7.oo 1/Świecka Rodzina Franciszkańska - urodziny 
 2/+ks. infułat Edward Tobola, w rocznicę śmierci 
8.3o +Alfred Kula, w rocznicę śmierci, żona Helena (Bog) 
10.oo 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 18 urodzin Pawła 

Pustelnik, z podz. za odebrane łaski z prośbą o dary 
Ducha świętego w dorosłym życiu 

 2/Do Opatrzności Bożej z okazji 18 urodzin Elizy 
Szutka, z podz. za odebrane łaski z prośbą o dary 
Ducha świętego w dorosłym życiu 

11.3o Do opatrzności Bożej w intencji rodzin Ignacek  
i Stronczek, z podz. za otrzymane łaski z prośbą  
o dalsze 

14.15 Chrzty i roczki: Dawid Łogarz,  
16.oo +Ludwik Cofalik, 25 rocznica, Franciszka żona, 

rodziców z obu stron od wnuczki Cecylii z rodziną 
20.3o +Emil Babilas, 15 rocznica, żona Łucja, syn Walen-

ty, Anna i Stefan Dyczka, córka Urszula 

 Poniedziałek – 16.06.2014r.  

7.oo +Małgorzata Zimończyk – na pamiątkę urodzin, mąż 
Roman, rodziców 

17.oo 1/+ks. Alojzy Motyka, rodziców i rodzeństwo (Bog) 
 2/+Ernest , Małgorzata i Ryszard Matuszczyk – w 

rocznicę śmierci 

 Wtorek – 17.06.2014r.   WSPOMNIENIE ŚW. BRATA 
                 ALBERTA CHMIELOWSKIEGO, ZAKONNIKA 

7.oo 1/+Teresa Zimończyk (Bog) 
 2/+Wilhelm Matuszczyk, żona Otylia 
17.oo 1/+Zygmunt Polak 
 2/+Łucja Śmiatek, mąż Henryk, Walter Matuszczyk, 

Bronisława i Zygmunt Janowicz, Zofia i Jan Garbocz 
(Bog) 
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Środa – 18.06.2014r.  

7.oo 1/+Klara Dziewior (Bog) 
 2/+Szymon Wrona (Bog) 
17.oo 1/+Zofia Mandel, mąż Józef, Franciszka Mandel, syn 

Józef, wnuczka Barbara, Konstanty Liszka, żona An-
na, syn Roman (Bog) 

 2/W intencji rocznika 1946 SP Boguszowice 

 Czwartek – 19.06.2014r.                  UROCZYSTOŚĆ 
               NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA 

7.oo  
8.oo 
11.3o Za parafian 
16.oo +Wincenty i Stanisława Adamski, córka Anna, Jan 

Wincenty i Józef synowie, pokrewieństwo Adamski, 
Budny, Jędrzejczyk 

20.3o  

 Piątek – 20.06.2014r. 

7.oo +Helena Kaczmarczyk, 7 rocznica, mąż Józef, córka 
Krystyna, syn Andrzej 

17.oo MSZA WSPÓLNA: 
 +Edward Pajdo, żona Leokadia, syn Leopold, 

wnuczka Paulina, Marian Pajdo, Berta Klosok, mąż 
Józef, rodziców (Bog) 
+Małgorzata Szyndzielorz, mąż Roman, rodzice 
+Franciszek Korduła, z okazji Dnia Ojca 
+Helena Piecha, mąż Alojzy, rodziców z obu stron 
+Stanisław Lubszczyk, Wiesław Gąsiorkiewicz, Je-
rzy Zieleźny, Wincenty Skrzypiec, z okazji Dnia Oj-
ca od dzieci 
+Marta Przeliorz, mąż Walenty (Bog) 
+Anna Gawliczek, mąż Józef, rodziców z obu stron 
+Stanisław Sobik, rodziców z obu stron, za zmarłych 
z rodziny 
+Jan Szymura, rodzice Konstanty i Bronisława 
+Antoni Gajda, Dionizy Maciończyk, z okazji Dnia 
Ojca 
+Zygmunt Orszulik, żona Zofia, rodziców, syn Ro-
man, Lucjan Bombik, Jan Kuśka, za dusze w czyśćcu 
+Franciszka Szymura, mąż Leopold, córki Anna i 
Elżbieta, syn Walenty, pokrewieństwo Orszulikowe 
+Dominik Matuszczyk, żona Berta, Paweł syn, córka 
Regina i Gabriela, dziadków z obu stron 
+Maksymilian Lipka, żona Wilhelmina, Franciszek 
Lipka(Got) 
+Stanisław Łaszczewski, żona Apolonia, Zygfryd 
Zając, żona Gertruda, zmarłych rodziców i dziadków 
z obu stron, Łaszczewski, Świder, Lisiak, Godzina, 
Figas, Kurzac, Nowicki, Sablik, Michałowicz, Ku-
czera Matusik, Marszolik, Komor, Pych, Oleś, Ol-
bryś, Zaczkowski, , za zmarłych z pokrewieństwa 
+Robert Dziwoki, Waleska zona, Ema Klimek, mąż 
Florian, synowie Erwin i Longin, wnuk Czesław 
(Bog) 
+Ernest Zniszczoł, żona Maria, Alfred Przeliorz, 
Gertruda Przeliorz, mąż Robert, Edward Przeliorz, 
żona Maria 
+Stanisław Konsek, rodzice 
+Robert i Anna Gembalczyk, Albert Rugor, 2 żony, 
rodziców z obu stron, pokrewieństwo Szymurowe, 
Gembalczykowe 

+Henryk i Łucja Śmiatek, Zofia i Jan Garbocz, Wal-
ter Matuszczyk, Bronisława i Zygmunt Janowicz, za 
zmarłych z rodziny Śmiatek, Garbocz, Waliczek, Go-
rus, Figas, dusze w czyśćcu cierpiące (Bog) 
+Anna Kania, mąż Józef, rodziców z obu stron 
+Marta i Elżbieta Kula, mąż Wincenty (Got) 
+Marta Kula, mąż Alojzy, rodziców z obu stron, Ber-
ta Steblok, mąż Jan (Rasz) 
+Roman Pawlas, 12 rocznica (Bog) 
+Stanisława Rabajczyk, na pamiątkę urodzin 
+Bernadeta Nowak, na pamiątkę urodzin, teściowie 
Maria i Maksymilian, Albert i Waleska Kuczera 
+Zbigniew Marszołek, rodziców, Franciszka Wali-
czek, żona Marta, syn Józef, Ernest Kula, żona Maria 
(Bog) 
+Jadwiga Buchalik, mąż Reinhold, Maria Witala, 
mąż Józef (Bog) 
+Józef Śpiewok, 15 rocznica, syn Jan, córka Stefania 
Niemiec 
+Alojzy Welcel – od kuzyna z rodziną zamiast kwia-
tów (Got) 
+Helena Brzózka, siostry Łucja i Wiktoria, rodziców 
(Bog) 
+Hubert Mispel, rodzice, Paweł i Berta Mispel, Ma-
rian Paszenda, ojciec Piotr (Got) 
+Maria Hartman, mąż Stefan, rodzice z obu stron 
(Bog) 
+Jan Ulman (Bog) 
+Józef Blaut, Manfred Sobik, Łucja i Wiktor Rojek, 
synowie Jan i Walenty, wnuczka Małgorzata 
+Marta i Alojzy Oleś, synowie Józef i Zygfryd, żona 
Jadwiga 
+Anna Szymura, mąż Franciszek (Got) 
+Franciszek Oleś, 2 żony, Józef i Hieronim synowie, 
synowa Gertruda 
+Maria Malina, mąż Józef, zięć Kazimierz, Maria 
Malina, rodziców ( Bog) 
+Franciszka Mucha, mąż Ewald, rodziców, córka Ja-
dwiga, Genowefa Mucha, mąż Walter, Józef Szymu-
ra, żona Maria, rodziców (Got) 
+Konstanty Wiaterek, żona Anna, córka Krystyna, 
mąż Wilhelm, Józef Wiaterek, 2 żony, dziadków z 
obu stron, (Got) 
+Piotr Rojek, żona Maria, Feliks Marek, żona Maria, 
Erwin Rojek, żona Amalia, rodziców z obu stron 
+Jan Piotrowski, rodziców z obu stron,  (Got) 
+Józef Pierchała, żona Eufemia, rodziców 
+Agnieszka Filec, mąż Bonifacy (Got) 
+Alojzy Welcel od przyjaciół 
+Elżbieta Pawletko, mąż Edward, syn Zygfryd, 
dziadków z obu stron, Otylia Konsek, Rudolf Piechu-
la, rodziców (Got) 

 Sobota - 21.06.2014r.                          WSPOMNIENIE  
                                                       ŚW.  ALOJZEGO GONZAGI 

7.oo 1/+Alojzy Ostrzołek (Bog) 
 2/+Henryk Werber, 2 rocznica, synowie Stanisław  

i Janusz, rodziców z obu stron 
12.oo Ślub: Justyna Kocjan – Kamil Czaja 
13.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 40 rocznicy ślubu 

Stefanii i Bernarda Buchalik, z podz. za otrzymane 
łaski z prośba o dalsze. TD 

14.oo Ślub: Magdalena Rochalska – Bartłomiej Rochalski 
 Chrzest: Dominik Rochalski 
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17.oo 1/+Adam Hudek, 1 rocznica 
 2/+Ryszard Buchalik – na pamiątkę urodzin, rodzice, 

2 braci Alfred i Rajnhold, szwagier Henryk (Bog) 

 Niedziela – 22.06.2014r.    XII NIEDZIELA ZWYKŁA 

7.oo Od Gradu (Got) 
8.3o 1/+Katarzyna Zawadzka, mąż Jan (Rasz) 
 2/+Bronisława Boda, 1 rocznica 
10.oo 1/+Marta Oleś, 13 rocznica, mąż Gerard, zięć Ignacy, 

rodziców 
 2/+Ireneusz Kapek, 8 rocznica 
11.3o Do opatrzności Bożej z okazji 50 rocznicy urodzin 

Eweliny Pope z Gotartowic, z podz. za otrzymane ła-
ski z prośbą o dalsze. TD 

16.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 75 rocznicy urodzin 
Alojzego Kuczera, z podz. za otrzymane łaski  
z prośba o dalsze – od synów  z rodzinami. TD 

20.3o +Alojzy Szymura, 28 rocznica 

 Poniedziałek – 23.06.2014r. 

7.oo 1/+Roman Zimończyk, 5 rocznica, żona Małgorzata, 
rodziców, braci i teściów  

 2/+Jan Nowak – z okazji Dnia Ojca 
17.oo 1/+Jan Gawlas (Bog) 
 2/+Józef Rozkoszek (Got) 

 Wtorek – 24.06.2014r.                     UROCZYSTOŚĆ 
                           NARODZENIA ŚW. JANA CHRZCICIELA 

7.oo +Jan Przeliorz, żona Maria (Got) 
17.oo 1/+Alfred Konsek, 15 rocznica, rodzice, Antoni  

i Gertruda Konsek, teściowie Leon i Maria Malina 
 2/+Paweł Sobik (Bog) 

 Środa – 25.06.2014r. 

7.oo 1/+Rajmund Podleśny, 9 rocznica 
 2/+Małgorzata i Paweł Sobik 
17.oo 1/+Rufin Pawlak 
 2/+Franciszek Żadka, żona Elżbieta, rodzice z obu 

stron 
 3/+Paweł Wengerski – na pamiątkę 100 rocznicy 

urodzin, żona Gertruda, córka Elżbieta syn Marian 

 Czwartek – 26.06.2014r. 

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

 2/+Alojzy Zniszczoł, Helena żona, syn Roman 
17.oo 1/Apostolat Maryjny 
 2/+Paweł Sobik 
 3/+Maria Zimończyk, mąż Emil, syn Paweł (Bog) 

 Piątek – 27.06.2014r.              UROCZYSTOŚĆ NSPJ 

7.oo 1/ Wynagrodzenie Najświętszemu Sercu Pana Jezusa 
za grzechy swoje i świata całego w intencji kapłanów 
naszej parafii oraz straży Honorowej NSPJ 

 2/+Leszek Skrzypiec – na pamiątkę urodzin 
17.oo Msza św. na cmentarzu 

 Sobota – 28.06.2014r                        WSPOMNIENIE  
                                           NIEPOKALANEGO SERCA NMP 

7.oo 1/Wynagrodzenie Niepokalanemu Sercu NMP  
 2/+Edmund Kaczmarczyk, rodzice, rodzeństwo 
11.oo Ślub: Hanna Merta – Szymon Jary 
17.oo 1/+Mieczysław Frąckiewicz – na pamiątkę urodzin 

 2/+Aniela Gomułka, 4 rocznica 
 3/+Marta i Emil Garbocz 

 Niedziela – 29.06.2014r.                  UROCZYSTOŚĆ 
                   ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW  PIOTRA I PAWŁA 

7.oo  
8.3o +Janina Skrzypiec, mąż Joachim, synowie Andrzej  

i Stefan, Kunegunda Zawadzki, rodziców z obu stron 
10.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 50 lat małżeństwa 

Weroniki i Józefa Rojek z Gotartowic, z podz. za 
otrzymane łaski z prośbą o dalsze oraz w intencji 
dzieci z rodzinami . TD 

 Błogosławieństwo rocznego dziecka: Wojciech Lasek 
11.3o Suma Odpustowa 
13.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 25 lat małżeństwa 

Beaty i Wojciecha Podleśny, z podz. za otrzymane 
łaski z prośbą o dalsze oraz o błogosławieństwo dla 
całej rodziny. TD 

16.oo 1/+Ciszkowski Krzysztof, córka Ania 
 2/+Adam Cywiński, 3 rocznica 
20.3o +Barbara Cichy  
 

Przygotowały panie: Aurelia Oleś i Kornelia Mokry 
 
 

Kronika parafialna 

Chrzty: 

Hanna Siudzińska, Matylda Wojtysiak, Oliwier Wita, Mar-
celina Pawela, Julia Lachowicz, Konrad Kolenda, Anna 
Karwot, Elżbieta Chlipała, Jakub Buchalik, Wiktor Wanke, 
Elena Strusz, Aleksandra Adamczyk, Roksana Mirzyńska, 
Jan Marzec, Wojciech Grębicki, Martyna Sitko, Zofia Ży-
mełka, Wiktoria Półtorak, Julia Kania, Jakub Szewczyk, 
Zuzanna Szewczyk, Barbara Kruszyńska, Iga Kazimierczak, 
Nathan Raginia, Martyna Górniak 
 

Pogrzeby: 

Kostuś Jadwiga             14.10.1932 – 02.02.2014 
Wiechoczek Bronisława  06.04.1925 – 06.02.2014 
Godlewski Eugeniusz    23.05.1926 – 10.02.2014 
Kluger Bolesław                22.09.1954 – 15.02.2014 
Berger Anna               16.02.1920 – 15.02.2014 
Mura Barbara                     13.12.1948 – 27.02.2014 
Adamczyk Paweł               12.08.1925 – 05.03.2014 
Karpiński Marek                  03.11.1960 – 04.03.2014 
Dziwoki Franciszek          09.02.1932 – 16.03.2014 
Bernacka Marta                    28.09.1918 – 18.03.2014 
Pawela Alojzy                      12.11.1922 – 18.03.2014 
Pawela Elżbieta                    03.11.1928 – 19.03.2014 
Sobik Ewa                            28.07.1976 – 23.03.2014 
Ogaza Mieczysława       29.08.1926 – 27.03.2014 
Danelkiewicz Bogumił        25.05.1960 – 28.03.2014 
Oleś Henryk                         03.09.1955 – 30.03.2014        
Skopek Czesław                   27.11.1927 – 31.03.2014 
Słota Franciszek                 11.03.1955 – 04.04.2014 
 
 

Przygotowały panie: Aurelia Oleś i Kornelia Mokry 
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PAPIESKIE INTENCJE 

APOSTOLSTWA MODLITWY  

 

Maj 

1. Intencje Matki Bożej: o pokój na świecie i nawrócenie 
grzeszników. 
2. Intencje papieża Franciszka: 
-) Intencja ogólna: Aby środki przekazu były narzędziami 
w służbie prawdy i pokoju. 
-) Intencja misyjna: Aby Maryja, Gwiazda Ewangelizacji, 
kierowała misją Kościoła, głoszącego Chrystusa wszystkim 
narodom. 
 
Czerwiec 

1. Intencje Matki Bożej: o pokój na świecie i nawrócenie 
grzeszników. 
2. Intencje papieża Franciszka: 
-) Intencja ogólna: Aby osoby bezrobotne znalazły wspar-
cie i zatrudnienie, którego potrzebują, by godnie żyć. 
-) Intencja misyjna: Aby Europa odnalazła swoje chrześci-
jańskie korzenie dzięki świadectwu wiary wierzących. 

 

 
Następny numer gazetki „Serce Ewangelii” 

ukaże się 29 czerwca 2014 r. 
Materiały przeznaczone do druku  

w numerze kwietniowym proszę przesyłać  
w wersji elektronicznej  

lub dostarczyć w formie papierowej  
najpóźniej do dnia 16 czerwca 2014 r. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 

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 

Odszedł  do wieczności 

ŚP.  JAN   LISZKA  

Prezes FUSIT-u, dyrektor ZWUS-u w Gotartowicach 

Przez wiele lat współpracował z Przedszkolem nr 22 oraz Radą Dzielnicy Gotartowice. 

Wspierał liczne przedsięwzięcia na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży.  

Popierał wszelkie inicjatywy promujące aktywność fizyczną. 

Dzięki Jego pomocy wzbogacona została baza dydaktyczna placówki, a także uatrakcyjnione  

wydarzenia społeczno - kulturalne. 

W naszej pamięci pozostanie jako człowiek wielkiego serca i dobrego słowa. 

Najbliższej rodzinie wyrazy głębokiego współczucia składają: 
Dyrekcja, Pracownicy i Rada Rodziców Przedszkola nr 22 

oraz Rada Dzielnicy Gotartowice 
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Przygotowanie  
do bierzmowania 

Tradycyjne przygotowanie młodzieży ostatniej 
klasy gimnazjalnej do przyjęcia Sakramentu 
Bierzmowania to między innymi spotkania z 
animatorami w małych grupach formacyjnych. 

 

Grupa Biblijna 
 

Spotkania Grupy Biblijnej, działającej w naszej parafii 
odbywają się dwa razy w miesiącu w każdy pierwszy  
i trzeci czwartek miesiąca w domu parafialnym.  

Rodziny Szensztackie 
W naszej parafii Rodziny Szensztackie spoty-
kają się raz w miesiącu. Spotkania prowadzi  
siostra ze zgromadzenia Szensztackiego Insty-
tutu Sióstr Maryi. 

 

 
.  

 
.  
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Świecka Rodzina  
Franciszkańska 

 
Raz w miesiącu, w domu parafialnym, 
odbywają się również spotkania forma-
cyjne Świeckiej Rodziny Franciszkańskiej 
działającej w naszej parafii. Natchnieni 
przez św. Franciszka i z nim powołani do 
odnowy Kościoła, franciszkanie świeccy 
starają się dążyć do doskonałości, której 
mottem jest „Pokój i dobro”. 

 

 

Dzieci Maryi 

Parafialna wspólnota Dzieci Maryi ma 
swoje spotkania w soboty. Obecnie cała 
gromadka liczy 24 osoby. Formacja dzie-
ci prowadzona jest przez pięć animato-
rek, a opiekę duchową sprawuje ks. 
Krzysztof. Spotykają się one po to, aby 
uczyć się naśladować Maryję, jej skrom-
ność, pokorę i wiarę. Dzieci uczą się ko-
chać bliźniego i wypełniać Bożą wolę.  

 

Studium  
przedmałżeńskie 

Oaza Rodzin 

Domowy Kościół jest gałęzią rodzinną Ruchu Świa-
tło-Życie. Małżonkowie spotykają się raz w miesiącu 
by pogłębiać więź pomiędzy sobą i Chrystusem  
w oparciu o charyzmat Ruchu.  
 

Zakończył się w naszej parafii kolejny rok spo-
tkań dla młodzieży drugich klas szkół ponadgim-
nazjalnych, z cyklu „Przygotowanie bliższe do 
małżeństwa”. Spotkania odbywały się raz w 
miesiącu od października do kwietnia. 

 
— czytaj str. 12 

 

 
.  

 

 

 

 

 
 



serce ewangelii 31 

Ostatnie pożegnanie  
śp. E. i A. Pawela 

W marcu br. odeszli do Pana śp. Elżbieta  
i Alojzy Pawela. Ich ceremonia pogrzebowa 
miała miejsce 22 marca w naszej świątyni.  

 

Najsprawniejszy w zawodzie 

10 kwietnia uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół nr 6 
w Rybniku-Boguszowicach udali się do Częstochowy, 
w ramach projektu: Integracyjny wyjazd na Regionalny 
Konkurs „Najsprawniejszy w zawodzie" by wziąć udział 
w konkursie uczniów szkół zawodowych, który odbył 
się w zaprzyjaźnionej Szkole Zawodowej, oraz odwie-
dzić Jasną Górę. 

— czytaj str. 15 

Rocznica smoleńska  
 

10 kwietnia przeżywaliśmy czwartą rocznicę 
katastrofy smoleńskiej. W katastrofie zginęło 
96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński  
i jego małżonka Maria. Wraz z parą prezy-
dencką śmierć ponieśli również ministrowie, 
parlamentarzyści, szefowie centralnych urzę-
dów państwowych, dowódcy wszystkich ro-
dzajów sił zbrojnych, a także oficerowie Biura 
Ochrony Rządu i członkowie załogi samolotu  

 

 

 
.  

 

 
.  

 

 

 
.  

Życzenia przedszkolaków 

W Wielki Wtorek z życzeniami świątecznymi na 
probostwo dotarły przedszkolaki z pobliskiego 
przedszkola wraz z opiekunkami. 

 
.  
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Pierwsza spowiedź 

 
W sobotę 12 kwietnia dzieci wczesno  
i pierwszokomunijne przystąpiły do pierw-
szej spowiedzi. 

 

Niedziela Palmowa 
Męki Pańskiej 

 
W niedzielę 13 kwietnia o godz. 11.15 mia-
ło miejsce tradycyjne poświęcenie palm  
z procesją wokół kościoła.  

Z kącika  
gospodarczego 

 
Z nadejściem wiosny rozpo-
częliśmy m. in. kapitalny re-
montów kaplicy św. Anny oraz 
wymianę wszystkich okien w 
zakrystii (jej dolnych i górnych 
pomieszczeniach) 

— czytaj str. 5 
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