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Kaplica Matki Boskiej Piekarskiej w centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!” w Krakowie -  
Łagiewnikach. „Kraków, archidiecezja i biskup dziękują Ślązakom za ten dar ofiarny z racji kano-
nizacji. (-) Nie zostawiajcie jej samej. Odwiedzajcie ją również w Krakowie”  kard. S. Dziwisz 

 Odpust parafialny      Wakacje -  czas            Bierzmowanie  
              odpoczynku 
                                    
        
                     

 

24. kwietnia sakrament bierzmo-
wania z rąk emerytowanego 
ks. abp. Damiana Zimonia przyję-
ły 123 osoby. Życzymy im by 
Duch św., którego przyjęli, wylał 
strumień Bożej radości i mocy. 
Niech wskazuje im właściwą 
drogę. 

Wakacje to czas na odpoczynek, 
urlop, wycieczki w góry, nad morze, 
Czy w wakacyjnej ramówce znajdzie 
się miejsce na modlitwę i niedzielną 
Mszę św.? Letnie miesiące przynoszą 
ze sobą ogromne możliwości spotka-
nia z kochającym Bogiem.  

W dzisiejszą niedzielę przeży-
wamy uroczystość odpustową
ku czci Najświętszego Serca 
Pana Jezusa. „Panie Jezu, oto 
dzisiaj każdy z nas oddaje się 
dobrowolnie Najświętszemu 
Sercu Twemu, aby jeszcze ści-
ślej zjednoczyć się z Tobą!” 
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Triduum Sacrum 
Święte Triduum Paschalne to najważniejszy okres 
roku liturgicznego, w którym przeżywaliśmy pa-
miątkę męki, śmierci i chwalebnego zmartwych-
wstania Pana Jezusa.  

 

 
Obrzęd umycia nóg podczas liturgii Wielkiego Czwartku. 

 
W Wielki Czwartek życzenia kapłanom z okazji ich święta 

składają przedstawiciele Rady Parafialnej. 

 
Modlitwę powszechną w Wielki Czwartek prowadziła  

młodzież. 

 

 
W Wielki Piątek kapłani na znak pokory przyjmują  

postawę leżącą przed ołtarzem. 

 

 
Adoracja Krzyża na koniec liturgii Wielkiego Piątku. 

 
Liturgia Światła rozpoczęła uroczystość Wigilii Paschalnej 

w Wielką Sobotę . 

Modlitwę powszechną w Wielką Sobotę prowadzili boguszo-
wiccy harcerze ze Stowarzyszenia „Ślady”.  
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Czuwanie przed kanonizacją 
26 kwietnia o godz. 18.00 miało miejsce czuwanie przed kanonizacją 
papieży: Jana Pawła II i Jana XXIII. W tym dniu rozdano Iskrę Bożego 
Miłosierdzia, którą przekazał kard. Stanisław Dziwisz. Można ją było 
zabrać do domu, by nam przypominała o orędziu Bożego Miłosierdzia.  

 

Bierzmowanie A.D. 2014 
W poniedziałek 28 kwietnia podczas Mszy św.  
o godz. 18.00 abp. Damian Zimoń udzielił naszej 
młodzieży sakramentu bierzmowania 

                                              — czytaj str. 13  

 
Tegoroczny „Boży Grób”. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Młodzież z parafii p.w. św. Wawrzyńca z Ligockiej Kuźni. 
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Akcja powołaniowa 

11 maja w niedzielę Dobrego Pasterza – 
Światowy Dzień Modlitw o Powołania gościli-
śmy w naszej parafii siostry ze wspólnoty 
Elżbietanek Cieszyńskich. Siostry podzieliły 
się świadectwem swojego powołania. 

Spektakl  
Teatru Prowincja  

18 maja gościli w naszej świątyni artyści 
Teatru Prowincja z Mikołowa ze spektaklem 
Santo Subito - w hołdzie Janowi Pawłowi II. 
Przedstawili oni piękne widowisko muzyczne 
składające się z 11 autorskich utworów, no-
wych, oryginalnych kompozycji obrazujących 
drogę do świętości sługi Bożego Jana Pawła 
II. 

 
Młodzież z naszej parafii przystępująca do sakramentu bierzmowania. 

 

 

 

 

 



serce ewangelii 5 

Trudno nie zauważyć jak szybko minęła 
pierwsza połowa roku 2014 i rozpoczął się 
czas przedwakacyjnych podsumowań koń-
czącego się roku szkolnego i roku formacji w 
naszych małych wspólnotach parafialnych.  

Wszystkie nasze grupy dokonały podsumowania zwy-
kle w czasie Eucharystii, a następnie na agapie ogrodowej  
lub w  Domu Parafialnym.  Te radosne spotkania zostały 
udokumentowane i zamieszczone na fotografiach naszego 
„Serca Ewangelii”. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym 
w przygotowanie młodzieży do przyjęcia sakramentu 
Bierzmowania, które miało miejsce 28 kwietnia br. oraz 
naszych dzieci do I-szej i Wczesnej Komunii św. która od-
była się tradycyjnie w I-szą niedzielę maja. Na różne sposo-
by odbywało się również przygotowanie młodych osób do 
zawarcia sakramentu małżeństwa. Dziękujemy wszystkim 
zaangażowanym w to ważne dzieło.  Rodzicom, opiekunom, 
nauczycielom, katechetom, kapłanom i wszystkim wycho-
wawcom z serca dziękujemy za wniesiony trud i poświęce-
nie wobec dzieci i naszej młodzieży. Młodym zaś życzymy 
zasłużonego wypoczynku oraz radosnych i bezpiecznych 
wakacji.  

Dwa razy w pierwszych dwóch tygodniach letnich fe-
rii autobus pojedzie do Białki Tatrzańskiej zawożąc naszych 
ministrantów, a także  podopiecznych  Zespołu Charytatyw-
nego. Niech Pan Bóg błogosławi wszystkim naszym para-
fianom wyjeżdżającym na wakacje, a św. Krzysztof niech 
ma ich w swojej opiece. 

W sprawach gospodarczych na przestrzeni ostatnich 
kilku miesięcy udało nam się zrealizować wcześniejsze 
plany oraz przeprowadzić obowiązkowe przeglądy i ko-

nieczne naprawy 
usterek na naszych 
obiektach.  Cieszy-
my się, że udało  się 
zrealizować i zakoń-
czyć budowę no-
wych schodów do 
zakrystii oraz pokry-
cia ich granitem, pod 
którym wcześniej 
umieściliśmy grzew-
czą instalację elek-
tryczną. Sprawą 

ogrzania schodów  zajęła się firma pana Piotra Dyli. Przy-
pomnę, odpowiedzialność za wykonanie schodów u samych 
ich podstaw – zaczynając od usunięcia starych, wykonanie 
kanalizacji, szałunku i zabetonowania – wziął na siebie Pan 

Hubert Figas i wierni mu koledzy. Miało to miejsce jesie-
nią ubiegłego roku.  Dziękujemy im za niektóre prace fi-
zyczne wykonane w sposób bezinteresowny. Gdyby nie 
zastosowany częściowo system gospodarczy całościowy 
koszt jednych schodów przekroczyłby sumę 45 tysięcy zło-
tych.  Dzisiaj jeszcze chcemy podziękować panu Andrzejo-
wi Szulikowi za rozładowanie koparką samochodu z grani-

tem na schody i panu 
Januszowi Gawędzie za 
użyczenie koparki przy 
drugim transporcie. Mate-
riał granitowy na schody 
pochodził od firmy pana 
Krystiana Mazurka ze 
Świerklan a jego monta-
żem zajęła się firma pana 
Kazimierza Żogały z 
Szerokiej. Obydwu pa-
nom dziękujemy również 
za ofiary złożone na po-
czet naszej parafii pomi-
mo, że do tej  wspólnoty 
nie należą. Ponadto w 
miesiącu maju wykonane 
zostały następujące prace: 
usunięcie  przecieków na dachu kościoła i kaplicy św. Anny 
(dziękujemy firmie pana Damiana Korduły), gruntowne 
przygotowanie ścian i sufitu oraz pomalowanie salki mini-
stranckiej (z wielkim marginesem bezinteresowności pan 
Jana i Adama Śmiatków) oraz kolejne odnowienie drzwi 
kościelnych w warsztacie pana Edwarda Skiby. Dziękujemy 
panu Edwardowi Skibie i Jego zięciowi Łukaszowi za kon-
tynuację  odpowiedzialności i dokonanie koniecznych po-
prawek na drzwiach, które tego wymagały. Pan Edward 
zobowiązał się do tego jeszcze w obecności św. pamięci 
Alojzego Nikela, dlatego dziękuję Mu za  dotrzymanie sło-
wa. W dolnej części zakrystii cieszymy się nową szafą dla 
naszych ministrantów a panu Sebastianowi Kruszyńskiemu 
dziękujemy za wykonanie z „ulgą finansową” tego koniecz-
nego mebla. 

W nawiązaniu do ministrantów prosimy w imieniu 
księdza Krzysztofa i chłopców, którzy odnowili białe linie 
na naszych parkin-
gach o przestrze-
ganie porządku w 
trakcie parkowania 
swoim samocho-
dem. Przypomi-
nam, że w przy-
padku, gdy ktoś 
uszkodzi na par-
kingu inne auto 
zobowiązany jest 
do kontaktu z oso-
bą poszkodowaną. 
Wymaga tego zwykła uczciwość. Wszystkie zdarzenia na 
naszych parkingach oraz przy kościele, Domu Parafialnym  
i Kaplicy Pogrzebowej są dokładnie rejestrowane na moni-
toringu wizyjnym.  

Dziękując wszystkim parafianom za okazane prze-

jawy życzliwości na drugą połowę 2014 roku, a szczegól-

nie na radosny czas wakacji z serca błogosławię.         

 Ks. Krzysztof Błotko – proboszcz 

SŁOWO  PROBOSZCZA – Nie tylko o sprawach  
                                        gospodarczych 

 

 
Usunięcie przecieków nad 

kaplicą św. Anny 

 
Prosimy o prawidłowe parkowanie. 

 
Instalacja grzewcza na schodach 

do zakrystii 
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KOLEJNY ETAP 
KONSULTACJI 

Właśnie rozpoczął się drugi etap 
konsultacji w ramach II Synodu Ar-
chidiecezji Katowickiej. Co to w 
praktyce znaczy? W połowie maja 
wszystkie zespoły synodalne (para-
fialne, internetowe, inne) oraz prezbi-
terzy archidiecezji katowickiej otrzy-
mali do konsultacji materiały pierw-
szych ośmiu komisji tematycznych 
Synodu. Zawierają one wstępne, ale 
już skonkretyzowane propozycje 
rozwiązań problemów i zagadnień, 
którymi Synod będzie się zajmował w 
dalszych pracach. Teraz księża (do 28 
czerwca) i zespoły (do 5 lipca)  mogli 
wyrazić swoje opinie na temat tych 
propozycji. Materiały dziesięciu ko-
lejnych komisji zostaną przesłane we 
wrześniu br. – wtedy odbędzie się 
druga część tego etapu konsultacji.  

Obecnie pytamy o opinie odno-
śnie do propozycji następujących 
komisji: 

• Komisji ds. Posługi Charyta-
tywnej 

• Komisji ds. Kultury 
• Komisji ds. Dziedzictwa Ko-

ścioła Katowickiego 
• Komisji ds. Życia Konsekro-

wanego 
• Komisji ds. Ewangelizacji 
• Podkomisji ds. Nowej Ewan-

gelizacji 

• Komisji ds. Społecznych 
• Komisji ds. Ekonomicznych 

Każda z komisji zredagowała 
swoje postulaty w tabelach, podzielo-
nych na trzy kolumny: tematyka/ 
zagadnienie, propozycja rozwiązania 
oraz uzasadnienie. Respondenci pro-
szeni są o zapoznanie się z materia-
łem, a następnie wyrażenie swojej 
opinii. Nie jest konieczne zgłaszanie 
uwag do każdego problemu, chodzi 
raczej o skupienie się na tych zagad-
nieniach, w odniesieniu do których 
zespół synodalny czy dany ksiądz 
rzeczywiście mają coś do powiedze-
nia. Wszelkie uwagi – na przykład 
propozycje innych rozwiązań, niż 
przedstawione w materiałach – będą 
pomocne dla dalszych prac synodal-
nych. Obecny etap konsultacji jest 
ostatnim, w którym swoje opinie o 
proponowanych zmianach w Archi-
diecezji może wyrazić tak szerokie 
grono osób. Tym razem nie dajemy 
już możliwości wypowiadania się 
wszystkim diecezjanom – mogliby-
śmy nie poradzić sobie z przewidy-
waną ilością odpowiedzi. Jednak jeśli 
ktoś nie jest członkiem zespołu syno-
dalnego, a chciałby jakoś uczestniczyć 
w tej fazie konsultacji, może to uczy-
nić kontaktując się czy to z członkami 
zespołu synodalnego swojej parafii, 
czy to ze swoimi duszpasterzami. 

Opinie zespołów i księży zbie-
rane będą za pośrednictwem strony 

internetowej, dzięki czemu możliwe 
będzie bardzo sprawne ich uporząd-
kowanie i przekazanie do odpowied-
nich komisji tematycznych. Po 
uwzględnieniu nadesłanych uwag 
komisje dokonają ostatecznej redakcji 
projektów rozwiązań, które – po za-
twierdzeniu ich przez Księdza Arcy-
biskupa – będą dyskutowane podczas 
spotkań plenarnych. Ich początek 
przewidziany jest na marzec 2015 r. 
W czasie obrad plenarnych zaproszeni 
delegaci będą mogli jeszcze zgłaszać 
poprawki do projektów, a potem gło-
sować nad przyjęciem bądź odrzuce-
niem zmian – i to będzie ostatnia, 
główna faza II Synodu. Zakończy się 
ona wydaniem uchwał synodalnych, 
które staną się lokalnym prawem 
kościelnym obowiązującym na terenie 
archidiecezji katowickiej. 

Bardzo prosimy o nieustanną 
modlitwę za członków zespołów sy-
nodalnych i księży, którzy będą dzie-
lić się swoimi opiniami w ramach 
konsultacji, a także w intencji ks. abp. 
Wiktora Skworca, członków komisji 
synodalnych oraz za nas wszystkich – 
członków archidiecezji katowickiej – 
o światło Ducha Świętego i łaski 
potrzebne w wypełnianiu swego po-
wołania. 

 
Sekretariat II Synodu Archi-

diecezji Katowickiej 
 

 

ŚWIĘTA  FILOMENA 
 

Rzadko zdarza się, by do kogoś, za jego życia, urzą-
dzano tłumne pielgrzymki, by czczono żywego człowieka, 
jak świętą relikwię. A cicha wioska Ars przez lat trzydzieści 
była świadkiem tego dziwu; patrzyła na olbrzymie rzesze, 
przypadające w pokorze do kolan Świętego. Przypominało 
to żywo epokę ojców pustyni i ich Tebaidę... Od roku 1827 
do 1859 kościół w Ars nigdy nie był próżny. Wieści o Pro-
boszczu z Ars najpierw poczęły szerzyć osoby pobożne a 
proste. Później nieco sławę jego świętości potwierdziły 
świadectwa osób najpoważniejszych stanowiskiem, charak-
terem i wiekieml. Ks. Vianney pozostawił w swej rodzinnej 
parafii Dardilly, oraz w Ecully, gdzie przez lat trzy był wi-
kariuszem, wspomnienia świętości. Ludność tych miejsco-

wości, już od roku 1818, poczęła przybywać do Ars. Wresz-
cie ujrzano tam mieszkańców les Noes, oddalonego od Ars 
sto kilometrów. Ci przybyli, by odwiedzić dawnego Pana 
Hieronima, który teraz został sławnym kapłanem. 

Po większej części pielgrzymi odbywali w Ars, pod 
kierunkiem świętego Proboszcza, ćwiczenia rekolekcyjne, a 
kilka osób z ich grona osiedliło się nawet w Ars na stałe. 
Odtąd sława księdza Vianney'a szerzyła się coraz dalej. 

W roku 1822 - opowiada prałat Mermod - byłem pro-
fesorem w małym seminarium w Meximieux. Przybył tam ks. 
Vianney w odwiedziny do ks. Loras, swego dawnego kolegi, 
a obecnie przełożonego seminarium. Przeszedłszy przez 
podwórze rekreacyjne, święty gość udał się niezwłocznie do 
kaplicy na adorację Przenajświętszego Sakramentu i dopie-
ro potem złożył wizytę księdzu Superiorowi. W chwili, gdy 
ks. Vianney przechodził przez podwórze, jeden z uczniów, 

Proboszcz  z  Ars (31) 

II Synod Archidiecezji Katowickiej 
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nazwiskiem Antoni Raymond - w późniejszych latach po-
mocnik Męża Bożego - zawołał: Idzie Święty Proboszcz  
z Ars! Słysząc to, uczniowie przerwali zabawę i oczy wszyst-
kich zwróciły się na przybyłego. 

Antoni Raymond, rodem z Fareins, miał wówczas lat 
szesnaście. Słyszał on wiele o księdzu Vianney'u w rodzin-
nej swej parafii. Pochwały jednych, przewrotne protasty 
innych mieszkańców Ars, nie mogły nie odbić się echem w 
okolicznych wioskach i nie obudzić chęci poznania tego 
pasterza, o którym jego owieczki roznosiły tyle dobrych  
i złych wieści. 

W Trevoux, głównym mieście okolicy la Dombes, ry-
chło wytworzyła się o księdzu Vianney jak najkorzystniej-
sza opinia. Wspominaliśmy już, jak podczas wielkiej misji 
w Trevoux, w 1823 r., trzy czwarte miejscowych penitentów 
obiegło jego konfesjonał. To samo powtórzyło się w roku 
1826, w czasie powszechnego jubileuszu, ogłoszonego 
przez papieża Leona XII. 

Kapłani z Savigneux, z Montmerle, z Saint Trivier,  
z Chaneins, z Saint Bernard i wszyscy, którym Proboszcz  
z Ars pomagał w słuchaniu spowiedzi lub głoszeniu kazań, 
choć może zazdrościli mu powodzenia, nie mogli jednak nie 
sławić głośno jego wielkiej cnoty. 

Począwszy od roku 1827 - przybywano do Ars już  
z dość dalekich stron, by u Świętego Męża zasięgnąć rady  
i światła. W roku tym - opowiada prałat Mermod mianowa-
ny zostałem proboszczem w Chaleins. Wszędzie mówiono  
o świętości księdza Vianney'a. Kilka osób z mojej parafii 
udało się do niego do spowiedzi. Wyznać muszę, iż życie 
ich było zbudowaniem dla wszystkich. 

Już w roku 1827 - twierdzi Jan Pertinand - widziałem 
w Ars codziennie około dwudziestu osób przyjezdnych. 
Tegoż roku, w czasie oktawy Bożego Ciała, młoda hrabina 
Laura des Garets przybyła po raz pierwszy do starożytnego 
zamku, w którym na stałe osiedlić się miała w r. 1834. Każ-
dego wieczora chodziła ona na błogosławieństwo do kościo-
ła. 

Szczupły kościółek w Ars - pisała do ojca swego, pana 
du Colombier - przepełniony jest wiernymi, wśród których 
znajduje się wiele osób obcych... ściany kościoła ozdabiają 
chorągwie i sztandary; tabernakulum błyszczy od złoceń, 
monstrancja jaśnieje drogimi kamieniami; pali się mnóstwo 
świec; kapłan miejscowy, wycieńczony postem i czuwaniem, 
odmawia modlitwy głosem słabym, a jednak wypowiada  
w nich całą swą wielką miłość. Taki jest - dodaje ta pobożna 
pani - wzruszający obraz naszego nabożeństwa wieczorne-
go. 

Wiadomo z zeznań osób wiekowych, że pielgrzymki 
do Ars zaczęły się już w roku 1828. Zaś w roku następnym 
pielgrzymki te należały już do zwykłych zdarzeń miejsco-
wego życia. Odtąd Mąż Boży stał się więźniem dusz, i 
śmierć dopiero miała wyswobodzić go z tej świętej niewoli. 

Zrazu nie wszyscy przybywali do Ars w celu wyspo-
wiadania się; często sprowadzała ich tam tylko ciekawość. 
Podziw budził fakt, że Proboszcz z Ars czyta w sumieniach  
i czyni cuda. Był więc w tym zapadłym kącie Francji Święty 
- prawdziwy Święty!... Powiedział ktoś, iż nawet ludzie 
niewierzący odczuwają taką potrzebę świętości, iż skoro 
gdzie tę świętość dojrzą, zaraz ku niej biegną. 

Grzesznicy czuli, że pociąga ich do Ars jakiś urok, 
którego nawet określić nie mogli, a wielu z nich szło tam w 
nadziei, że u stóp świętego odnajdą odwagę do wyznania 
swej nędzy duchowej i zyskają na nią lekarstwo. 

Misjonarze - mówiła prostodusznie do księdza Vian-
ney'a Katarzyna Lassagne - muszą biec za grzesznikami do 
obcych krajów, a za księdzem Proboszczem grzesznicy sami 
biegają. - Masz słuszność - odparł święty z nie- winną rado-
ścią, daleki od fałszywej pokory - jest to niemal prawdą. 

A oto jeden z wielu dowodów, iż tak było rzeczywi-
ście. W roku 1828 czy 1829, gdy, po odmówieniu w koście-
le wieczornych pacierzy, ksiądz Vianney tylko co powrócił 
na górę do siebie nagle brama od podwórza zatrzęsła się od 
silnego uderzenia pięścią. Mąż święty, mając pewne powo-
dy do nieufności, dopiero po kilkakrotnym dobijaniu się 
nieznajomego przybysza, zszedł na dół i uchylił drzwi. 
Przed domem stał woźnica. Wóz i konie pozostawił przed 
kościołem, a sam przyszedł do Proboszcza z naglącą prośbą 
o spowiedź. - Pragnę się zaraz wyspowiadać - rzekł krótko. 

*** 
Pierwsze dziwy, jakie się wydarzyły w Ars około roku 

1830 (rozmnożenie zboża i mąki) - niezawodnie rychło 
doszły do wiadomości okolicznych mieszkańców. Młody 
proboszcz uważał taki rozgłos za wielką przykrość dla sie-
bie i truchlał na myśl, że ludzie, z powodu tych cudów, jego 
chwałą obdarzać zechcą. 

Niebawem w tłumie znaleźli się kalecy i chorzy. Nie-
którzy z nich, poleciwszy się modlitwom księdza Vianney'a, 
doznawali pewnej ulgi w niemocy, a inni nawet zupełnie 
odzyskali zdrowie. Oczywiście zaczęto sobie te zdarzenia 
opowiadać. Ale ksiądz Proboszcz - mówi nauczyciel Perti-
nand - stanowczo mówić o tym zabronił. 

Wreszcie sprawy te przyjęły inny obrót, gdy rozwinęło 
się w parafii nabożeństwo do świętej Filomeny. Odtąd sługa 
Boży jej począł przypisywać chwalę z wszelkich cudow-
nych zdarzeń, które wsławiły Ars. Zasługą ks. Vianney'a 
jest, że kult tej młodocianej świętej rozszerzył się szybko, 
nie tylko w sąsiedniej okolicy, ale po całej Francji.  Gdyby 
Święty Proboszcz z Ars nie głosił był przez lat trzydzieści 
jej chwały, święta Filomena nie miałaby we Francji tej 
wielkiej czci, jaka stała się jej udziałem w XIX stuleciu. 
Przed rokiem 1830 mało kto słyszał o tej młodziutkiej świę-
tej. Relikwie jej odnaleziono dopiero w roku 1802.  24 maja 
wspomnianego wyżej roku, pewien robotnik, uprzątając 
gruzy w jednym z podziemnych korytarzy rzymskiej kata-
kumby świętej Pryscyli, natrafił na wnękę, wyżłobioną w 
korytarzu, założoną trzema płytami z cegieł, na których 
widniał wymalowany minią napis: Pax tecum Filumena 

We wnęce tej spoczywały kości młodego dziewczęcia, 
lat czternastu lub piętnastu. Obok czaszki znaleziono rozbity 
na kilka kawałków szklany flakonik, który ongi niezawod-
nie zawierał kilka kropel krwi młodej męczenniczki. 

Odnalezienie przy szczątkach zmarłych ampułki  
z krwią, Kościół uważa za jeden z dowodów ich śmierci 
męczeńskiej. Szczątki Filomeny przeniesione zostały do 
Kustodii Świętych Relikwii. Tam pozostały, prawie zapo-
mniane, aż do czerwca 1805 roku, to jest do dnia, w którym 
otrzymał je Franciszek Lucia, misjonarz z Mugnano. Tam, 
w Mugnano, małej mieścinie królestwa Neapolitańskiego, 
wkrótce poczęła Filomena dokonywać zadziwiających cu-
dów. 

Francja wszakże dowiedziała się o niej dopiero około 
roku 1815; Bonifratrzy - czyli Bracia świętego Jana Bożego 
- wypędzeni podczas rewolucyjnych zaburzeń, przebiegali 
różne wsie i miasta francuskiej krainy, stając się żebrakami, 
by zdobyć środki niezbędne do prowadzenia dalej swego 
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zbożnego dzieła. Podczas kwesty śpiewali oni Skargę Świę-
tej Filomeny. Przełożony ich, ojciec de Mongallon, zatrzy-
mał się po drodze w Lyonie, gdzie znalazł gościnę u zamoż-
nej rodziny Jaricot. Na prośbę córki tych państwa, siedem-
nastoletniej Pauliny, podarował jej relikwię, przywiezioną z 
Mugnano. Cząsteczkę tej relikwii otrzymał potem ksiądz 
Vianney. 

W ten to sposób mała Filomena cicho przybyła do 
Ars... Tu odegrać miała podwójną rolę. Nie tylko bowiem 
stała się w oczach tłumów niebiańską cudotwórczynią, któ-
rej modlitwa wyjednywała wszelkie laski, lecz nadto jeszcze 
pomiędzy nią a Świętym kapłanem z Ars nawiązała się 
tajemnicza a niebiańsko czysta miłość. Zwał on świętą mę-
czenniczkę swoją: Beatrycze, ideałem, jasną gwiazdą, prze-
wodniczką, pocieszycielką, czystą światłością. 

Ta ukochana Święta wywierała cudowny wpływ na 
swego czciciela. Coraz bardziej. Proboszcz z Ars jednoczył 
się z nią duchowo, a w ostatnich latach jego życia pomiędzy 
nim a Świętą męczenniczką istniała słodka i serdeczna zaży-
łość, która z jego strony objawiała się ustawicznym wzywa-
niem umiłowanej Patronki, a ze strony świętej widoczną 
pomocą i ciągłą opieką. 

Tej miłości gorącej i rycerskiej niemal, dla malej słu-
żebniczki Pańskiej, nie zamknął Sługa Boży w tajnikach 

swego serca. Powiernikami jej stały się tłumy pielgrzymów, 
biorące udział w dobrodziejstwach, z tej świętej miłości 
płynących. Po wielekroć razy dziennie, na ambonie, w kon-
fesjonale, na placu przed kościołem, doradzał ks. Vianney 
swym słuchaczom, by wzywali jego małą ukochaną świętą, 
jego orędowniczkę, zastępczynię i pełnomocniczkę przed 
Bogiem. 

Gdy przyszły nań chwile smutku i bolesne dni usta-
wicznej piekielnej udręki, Proboszcz z Ars, nawiedzany  
i krzepiony na duchu przez swą nieśmiertelną przyjaciółkę, 
do najpóźniejszej starości zachował moralną siłę, pogodę, 
wesołość i młodość serca - jako zapowiedź przyszłej wie-
czystej młodości, będącej udziałem wybranych dusz. 

 
 
 (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) 

Być członkiem Między-
narodowego Stowarzyszenia 
Equipes Notre-Dame to wiel-
ka przyjemność i satysfakcja. 
To poczucie jedności z wiel-
ką rodziną na całym świecie. 
Doświadczamy tego podczas 
codziennie odmawianej mo-
dlitwy Magnificat wiedząc, że 
inne małżeństwa czynią to 
samo - przedziwna to opieka. 

 Tej jedności ducha dane nam 
było  doświadczyć także na Między-
narodowych Zgromadzeniach Equipes 
Notre-Dame, ale nie tylko. 31 maja br. 
uczestniczyliśmy w XII pielgrzymce 
END Regionu Polska do Matki Bożej 
– tym razem stawiliśmy się u Matki 

Bożej Pokornej w Rudach. 
Początek spotkania to pre-
zentacja multimedialna, 
następnie konferencje, 
świadectwa, panel dysku-
syjny i blok tematyczny 
oraz Eucharystia, której 
przewodniczył biskup Jan 
Kopiec pasterz Kościoła 
gliwickiego. W przerwie na 
posiłek był czas na spotka-
nia indywidualne, na roz-
mowy przyjaciół. Kończyli-
śmy wieczorem uroczystymi Nieszpo-
rami.  

W tym dniu miało miejsce prze-
kazanie posługi nowym Parom Od-
powiedzialnym za Sektory w sektorze 
mazowieckim, wielkopolskim oraz 

śląskim. Powołano także 
nowy sektor -  „Sektor Dol-
nośląski”. Nowe Pary Od-
powiedzialne podjęły posłu-
gę na okres 3 lat. Czas na-
szej posługi dla Sektora 
Śląskiego dobiegł końca. 
Dziękowaliśmy Bogu za 
Ruch, a także za  jego roz-
wój. Tak wielu małżonków 
zyskuje tak wiele. Jak nie 
pisać o szczęściu o wzrasta-
jącej jedności małżonków, o 

zmaganiach, o powstawaniu z upadku, 
by iść śladami Jezusa. To bardzo 
indywidualne i intymne przeżycia 
dwojga. Nie dawno byliśmy zapro-
szeni razem z parą będącą w grupie 
pilotażowej do Radia Anioł Beski-
dów, (diecezja Bielsko-Żywiecka), by 
rozmawiać o propozycji Equipes 
Notre-Dame dla małżonków. Pani 
redaktor pytała o charyzmat o peda-
gogikę o to czym jest i jakie miejsce 
ma w Kościele nasze Międzynarodo-
we Stowarzyszenie. Prosiła, by po-
dzielić się czym dla nas osobiście jest 
bycie członkiem tego Stowarzyszenia. 
Przez 50 minut razem z Małgorzatą i 
Jarkiem dawaliśmy świadectwo naszej 
wiary, gdyż Equipes Notre-Dame jest 
w centrum Kościoła, a każda ekipa to 

Equipes Notre - Dame  - 
ruch duchowości małżeńskiej 
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cząstka Kościoła, to małżonkowie 
odpowiadający na Chrystusowe za-
proszenie „Pójdź za Mną”.  To Ruch 
powołania, a nie przynależności. Oj-
ciec założyciel mówił do małżonków 
„Jak pomylicie małżeństwo z rodziną 
nie zostanie Wam oszczędzone roz-
czarowanie”, a doświadczenie dnia 
codziennego pokazuje jak często myli 
się to małżonkom, a i kapłanom.  

Będąc we Wrocławiu na spotka-
niu kapłanów Doradców Duchowych 
Ekip jeden z młodych stażem w Sto-
warzyszeniu kapłan zapytał „Dlacze-
go w nazwie jest słowo „Ekipa”, a nie 
np. „wspólnota”. Odpowiedź jest 
bardzo prosta;  „Ekipa” to coś więcej 
niż wspólnota, to słowo wybrane z 
wielu, wyraża ideę konkretnego celu, 
do którego dąży się aktywnie i wspól-
nie. To słowo pełne dynamizmu. To 
grupa ludzi współpracująca z sobą, 
dążąca do określonego celu, wkłada-
jąca ogromny wysiłek, by ten cel 
osiągnąć. Tym celem jest świętość 
małżonków – życie wieczne w domu 

Ojca. To świętość  dwojga, 
w małżeństwie i po przez 
małżeństwo. To dzięki 
sakramentowi małżeństwa, 
łasce tegoż sakramentu, 
małżonkowie mogą stawać 
się jednością na wzór Bo-
skich Osób, a to jest celem 
małżeństwa. Po ludzku 
jakże to jest trudne w reali-
zacji. Jakaż tytaniczna pra-
ca, ale Pan Jezus mówi “... 
jarzmo moje jest słodkie, a 
moje brzemię lekkie” (Mt 11, 30) i już 
wszystko jest jasne.  
 

 Bernadeta i Piotr 

Jak zawsze zapraszamy na reko-
lekcje. Przed nami są wakacje, zachę-
camy więc na wyszukanie sobie reko-
lekcji i uczestnictwo w nich. Nasze 
Stowarzyszenie organizuje rekolekcje 
prawie w każdym miesiącu dla 
wszystkim małżonków sakramental-
nych. Może okazać się, że jeż nie ma 

miejsca na te najbliższe, ale będą 
następne w nowym roku formacyjnym 
2014/2015 – zapraszamy. Znajdziecie 
nas na stronie internetowej:  
www.end.org.pl/formacja/rekolekcje 

Zgłoszenia na adres e-mail: 

      rekolekcje@end.win.pl 

lub telefonicznie pod nr: 

             602-694-598 

Od 1 grudnia 2013 do 28 grudnia 2014 r. 
tj. do Niedzieli Świętej Rodziny w archidiecezji 
katowickiej trwa Rok Rodziny, który przeży-
wamy pod hasłem: „Rodzina Miłością Wielka”. 

27.04.2014 święty Jan Paweł II nazwany 
został przez papieża Franciszka „Papieżem 
Rodziny”. 

Staraniem ks. proboszcza Krzysztofa Błot-
ko z Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu otrzy-
maliśmy kopię cudami słynącego obrazu Świę-
tej Rodziny. 

28.04.2014 na prośbę przedstawicieli ro-
dzin parafii NSPJ w Boguszowicach Starych 
abp. Damian Zimoń dokonał podczas Mszy 
Świętej poświęcenia obrazu Świętej Rodziny  
i przekazał go, aby peregrynował pośród  
rodzin naszej parafii. 

Przyjmując kopię cudami słynącego  
obrazu Świętej Rodziny zapraszamy Świętą 
Rodzinę w gościnę do swojego domu. 

Niech błogosławieństwo Świętej Rodziny  
pozostanie w tym domu. 

Kopia obrazu Świętej Rodziny 

 
Symboliczne przekazanie obrazu Świętej Rodziny 

Modlitwa w intencji rodziny  
Święty Józefie, Oblubieńcze Bogurodzicy Maryi, Opie-
kunie rodzin, Twojej ojcowskiej opiece powierzył Bóg 
swojego Syna i Jego Niepokalaną Matkę. Z największą 
miłością wypełniałeś obowiązki troskliwego Ojca  
i Opiekuna Najświętszej Rodziny. Powierzam Ci moją 
rodzinę, nasze prace, radości i cierpienia. Powierzam 
Co moje dzieci (moich rodziców). Wprowadź Jezusa do 
naszego domu, pomóż przyjąć Go do naszych serc, 
uproś łaskę miłości, zgody i pokoju, aby nasza rodzina 
osiągnęła szczęście doczesne i wieczne. Amen. 
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Jan Paweł II był wybit-
nym humanistą, interesował 
go niemalże każdy aspekt 
życia człowieka. Nie dziwi 
więc fakt, że w swoim nau-
czaniu podjął temat tak waż-
ny dla ludzkiej egzystencji, 
jakim jest praca. Przemyśle-
nia papieża wydają się być 
szczególnie aktualne dzisiaj, 
gdy ludzie poświęcają pracy 
coraz więcej czasu, zdrowia i 
sił, zapominając, jaki jest jej 
właściwy sens. 

 Jan Paweł II swoją encyklikę 
pod tytułem „Laborem exercens” 
poświęca człowiekowi, ale w kontek-
ście jego pracy. Dokument ten został 
napisany w 1981 r. z okazji 90-tej 
rocznicy ukazania się encykliki „Re-
rum novarum” Leona XIII. „Laborem 
exercens” składa się z 5 głównych 
części: „Wprowadzenie”, „Praca a 
człowiek”, „Konflikt pracy i kapitału 
na obecnym etapie historycznym”, 
„Uprawnienia ludzi pracy”, „Elemen-
ty duchowości pracy”. 

 W pierwszej części zatytuło-
wanej „Wprowadzenie” papież nakre-
śla zagadnienie, które będzie rozwa-
żał. Przypomina, że pierwszą i pod-
stawową drogą Kościoła jest czło-
wiek. W związku z tym, zadaniem 
Kościoła jest stałe przypominanie o 
godności ludzi pracy oraz o ich pra-
wach, a także piętnowanie wszelkich 
sytuacji, w których zostają one pod-
ważane. 

W części drugiej - „Praca a 
człowiek” - autor rozważa miejsce i 
sens pracy w ludzkim życiu. Stanowi 
ona podstawowy wymiar bytowania 
człowieka na ziemi, a potwierdza to 
fragment z Księgi Rodzaju (1,28): 
„Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, 
abyście zaludnili ziemię i uczynili ją 
sobie poddaną”. Słowa te mówią, że 
człowiek jest obrazem Boga, między 
innymi, dzięki nakazowi otrzymane-
mu od swojego Stwórcy, by panował 
nad ziemią. Jan Paweł II w dalszej 
części pisze, że człowiek jest podmio-
tem pracy i ma mu ona służyć w urze-
czywistnianiu jego człowieczeństwa, 
spełnianiu powołania. Praca ludzka 
ma także swoją wartość etyczną, a 

podstawą określania wartości pracy 
nie jest jej rodzaj, ale fakt, że wyko-
nuje ją istota ludzka. Człowiek więc 
jest powołany do pracy. Należy jednak 
pamiętać, że praca jest dla człowieka, 
a nie człowiek dla pracy. Autor po-
dejmuje również temat zagrożenia 
właściwego porządku wartości, kiedy 
to człowiek pojmowany jest jako 
narzędzie, a nie jako podmiot – 
sprawca i właściwy cel pracy. 

W części trzeciej pod tytułem 
„Konflikt pracy i kapitału na obecnym 
etapie historycznym”, papież pisze o 
podejściu do tematu pracy przez róż-
norakie ideologie, które zrodziły się w 
dziejach ludzkości oraz wskazuje ich 
błędne założenia. Myśląc o pracy, 
należy mieć na uwadze, że zasoby 
ziemi mają służyć człowiekowi tylko 
poprzez zaangażowanie sił fizycznych 
i umysłowych. Człowiek te zasoby 
„dostaje” od Stwórcy, ale sam ich nie 
tworzy. Autor, w tej części dokumen-
tu, piętnuje także tak zwany błąd 
ekonomizmu, czyli przekonanie o 
pierwszeństwie tego, co materialne 
nad tym, co duchowe. Papież zwraca 
uwagę na to, że praca nie ma być 
sposobem mnożenia bogactw, lecz ma 
służyć dobru indywidualnemu czło-
wieka oraz wspólnotowemu. 

W czwartej części encykliki - 
„Uprawnienia ludzi pracy” - Jan Pa-
weł II rozważa zagadnienie pracy jako 
obowiązku, ale również źródła 
uprawnień. I tak oto pracujemy ze 
względu na: nakaz Stwórcy, własne 
człowieczeństwo, bliźnich, społeczeń-
stwo oraz naród. Wielkim złem jest 
więc zjawisko bezrobocia. Autor 
przypomina, że w sytuacji, gdy osoba 
zdolna do pracy, nie jest zatrudniona, 
należy zapewnić jej możliwość korzy-
stania ze świadczeń (zasiłków), gdyż 
wynika to z zasady powszechnego 
używania dóbr. Każdy człowiek ma 
prawo do życia  i utrzymania. Pra-
cownik powinien też otrzymywać 
sprawiedliwą zapłatę i świadczenia 
społeczne, takie jak, między innymi: 
prawo do wypoczynku, emerytury, 
godziwych warunków pracy czy za-
kładania związków zawodowych. W 
tej części encykliki papież pisze rów-
nież o tym, jak ważne jest dowarto-
ściowanie pracy na roli, a także 
wspomina o prawie do pracy ludzi 

upośledzonych – powinno się im 
zapewnić pracę zgodnie z ich możli-
wościami, by i oni mogli realizować 
swoje powołanie. Podjęty zostaje też 
problem emigracji – każdy człowiek 
ma prawo do opuszczenia kraju w 
celu poszukiwania lepszych warun-
ków życia, ale należy pamiętać, że 
sytuacja taka jest pewnego rodzaju 
„złem”, gdyż traci na tym całe społe-
czeństwo. Papież ostrzega również 
przed różnego rodzaju formami wyko-
rzystywania emigrantów: „Emigracja 
za pracą nie może w żaden sposób 
stawać się okazją do wyzysku finan-
sowego lub społecznego” (Jan Paweł 
II, „Laborem exercens”). 

W ostatniej części encykliki pod 
tytułem „Elementy duchowości pra-
cy” Jan Paweł II przypomina, iż zada-
niem Kościoła jest kształtowanie 
takiej duchowości pracy, która pomo-
że każdemu przez nią zbliżać się do 
Boga, uczestniczyć w Jego zbawczym 
planie oraz pogłębiać swą więź z 
Chrystusem. Człowiek swoją pracą 
rozwija dzieło Stwórcy, służy całej 
wspólnocie ludzkiej oraz doskonali 
samego siebie: „Uczy się wielu rze-
czy, swoje zdolności rozwija, wycho-
dzi z siebie    i ponad siebie. Jeżeli się 
dobrze pojmuje ten wzrost, jest on 
wart więcej aniżeli zewnętrzne bogac-
twa, jakie można zdobyć” (Jan Paweł 
II, „Laborem exercens”). 

W dzisiejszych czasach, gdy pa-
nuje tak zwany „wyścig szczurów”, a 
wartość człowieka ocenia się poprzez 
stanowisko, które zajmuje i dobra 
materialne, które posiada, warto się-
gnąć po encyklikę „Laborem exer-
cens”, by na nowo odkryć prawdziwy 
sens i wartość pracy. Oczywiście, jest 
ona naszym podstawowym środkiem 
utrzymania, ale posiada w sobie głęb-
szy sens, który obecnie jest zapomi-
nany lub celowo lekceważony. Nie 
możemy stać się niewolnikami pracy. 
To ona ma służyć nam, a nie my jej. 
Pracę przede wszystkim powinniśmy 
postrzegać jako możliwość spełniania 
woli Bożej, a także sposobu rozwija-
nia się oraz wyrażania własnego „ja”. 

             
katechetka Agnieszka Socha 

 
 

„Laborem  exercens”– encyklika Jana Pawła II 
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Czerwiec to miesiąc w 
sposób szczególny poświę-
cony czci Najświętszego 
Serca Pana Jezusa. Zbliżają-
cy się odpust parafialny jest 
świetną okazją do odkrycia 
na nowo różnych form kultu 
Serca Jezusowego. 

Najważniejszą z nich jest co-
roczna uroczystość, obchodzona w 
piątek po oktawie Bożego Ciała. Mie-
siąc czerwiec jest miesiącem Serca 
Jezusowego; szczególnym orędowni-
kiem tej formy kultu był papież Leon 
XIII i jego następcy. Często spotyka 
się także wizerunki Serca Jezusowe-
go: w postaci medalików, obrazków, 
obrazów ściennych, figur. Liczne są 
także świątynie poświęcone Sercu 
Jezusa - w samej Polsce jest ich ok. 
400. Wiele narodów i państw ofiaro-
wało się Sercu Pana Jezusa, w tym 
także Polska. Występuje wiele zako-
nów pod nazwą Serca Jezusowego - 
m.in. sercanki, siostry Sacre Coeur, 
siostry urszulanki Serca Jezusa Kona-
jącego.  

Istnieją konkretne pobożne prak-
tyki ku czci Serca Jezusowego. Go-
dzina święta wywodzi się od św. Mał-
gorzaty Marii Alacoque. Pan Jezus 
wyraził życzenie, aby wierni w nocy z 
czwartku na pierwszy piątek miesiąca 
adorowali chociaż przez godzinę 

Najświętszy Sakrament dla uczczenia 
konania Chrystusa w Ogrodzie Oliw-
nym. Praktykę tę przyswoiło sobie 
bardzo wiele parafii, odprawiając 
specjalne adoracje w godzinach wie-
czornych. Pan Jezus dał także św. 
Marii Małgorzacie obietnicę, że kto 
przez dziewięć kolejnych pierwszych 
piątków przystąpi do Komunii świętej 
i ofiaruje ją jako wynagrodzenie za 
grzechy własne i rodzaju ludzkiego, 
temu Boże Serce zapewni miłosier-
dzie w chwili zgonu, że nie umrze bez 
Jego łaski. Kościół wprawdzie nie 
zaaprobował urzędowo tej obietnicy, 
pozwala jednak ufać, że zostanie ona 
wypełniona. Praktyka ta przyczyniła 
się do spopularyzowania zwyczaju 
częstej Komunii świętej. Pierwsze 
litanie do Najświętszego Serca Jezu-
sowego powstały w XVII wieku. 
Obecna pochodzi z wieku XIX. Jej 
początek miał miejsce w klasztorze 
francuskich wizytek. Zatwierdził ją do 
odmawiania publicznego papież Leon 
XIII 2 kwietnia 1889 roku. On też 
dołączył do litanii akt poświęcenia 
rodzaju ludzkiego Najświętszemu 
Sercu Jezusowemu. Papież Pius XI 
dodał akt wynagrodzenia Sercu Jezu-
sowemu, który nakazał odmawiać co 
roku w uroczystość Serca Jezusowe-
go. Papież Pius XII dodał wezwanie 
do Najświętszego Serca Pana Jezusa, 
które szczególnie polecił odmawiać 

po każdej Mszy Świętej: 
V. Najświętsze Serce Jezusa,  
R. Zmiłuj się nad nami (trzy ra-

zy)  
Kościół widzi w nabożeństwie 

do Serca Jezusowego szczególny znak 
miłości Boga ku ludziom. Sam Chry-
stus nadał temu nabożeństwu wybitnie 
kierunek ekspiacyjny: ma nas ono 
uwrażliwiać na grzech, mobilizować 
w imię miłości Chrystusa do walki z 
nim oraz do wynagradzania za tych, 
którzy najwięcej ranią Boże Serce. Z 
miłości Bożego Serca istnieje cały 
rodzaj ludzki i mimo tego, że sprze-
niewierzył się Panu Bogu, swojemu 
Stwórcy, Bóg nie przestał go miłować. 
Dowodem tej niepojętej miłości było 
to, że dał swojego Syna, który przy-
szedł  na ziemię, by przyjąć dla zba-
wienia ludzi okrutną mękę i śmierć. Z 
miłości Serca Jezusowego powstał 
Kościół, sakramenty święte, a wśród 
nich Sakrament Miłości – Euchary-
stia. Nabożeństwo do Serca Jezuso-
wego przynagla do naśladowania cnót 
tego Serca, przede wszystkim miłości 
we wszelkich jej przejawach.  

 
Martyna Pope 

Przy pisaniu artykułu korzysta-
łam z materiałów zamieszczonych w 
serwisie www.brewiarz.pl 

 

„Blisko Serca Jezusa serce ludzkie 

uczy się poznania prawdziwego i 

jedynego sensu życia i własnego 

przeznaczenia, zrozumienia wartości 

autentycznie chrześcijańskiego ży-

cia.”  

  Św. Jan Paweł II 

Adoracja Najświętszego Sakra-
mentu jest piękną i powszechną formą 
oddawania czci Bogu, który nie tylko 
JEST, ale jest OBECNY. Podczas 
modlitwy eucharystycznej Bóg jest 
szczególnie obecny, ale i osoby ado-
rujące Go są szczególnie przed Nim 
obecne. Podczas adoracji Bóg mówi 
do nas, do mnie i do Ciebie, a my 
mówimy do Boga. My Go wielbimy, 
a On nam błogosławi. Czy tu na ziemi 

można sobie wymarzyć wspanialsze 
spotkanie z Bogiem? 

Przychodząc do Jezusa obecne-
go pod postacią chleba pomódlmy się 
za kapłana, który uczynił możliwym 
to spotkanie między nami a Jezusem, 
ponieważ konsekrował tę Hostię. 
Pomódlmy się też za ludzi, którzy 
współpracowali przy budowie świąty-
ni, w której możemy teraz spotykać 
się z naszym Panem. Pamiętajmy o 
tym, żeby nie zasmucać naszego Pana 
niewłaściwym ubiorem, złym zacho-
waniem i prowadzeniem rozmów, 
niezachowaniem ciszy i milczenia, 
które powinny panować w Domu 
Bożym. Niektórzy ludzie czynią znak, 
który wydaje się być jakimś bazgro-
łem, a nie znakiem krzyża. W takich 
sytuacjach Pan Jezus patrzy na nas z 

niezmiernym smutkiem. Nie czujmy 
się bojaźliwi w okazywaniu naszym 
bliźnim świadectwa poprzez właściwą 
postawę i uszanowanie miejsca świę-
tego. Modlitwa jest realizacją pier-
wotnego powołania, którym jest od-
dawanie czci Bogu. Modlitwa w po-
stawie klęczącej ma zdwojoną war-
tość, gdyż i ciało i dusza wzajemnie 
wspomagają się w byciu przed Bo-
giem.   

Spróbujmy głębiej spojrzeć na 
adorację Chrystusa Eucharystycznego, 
aby móc bliżej poznawać bezmiar 
łask, jakie otrzymujemy przebywając 
w obecności Jezusa w Najświętszym 
Sakramencie. Jak wyjaśnił nam  pa-
pież Benedykt XVI w Adhortacji 
apostolskiej Sacramentum Caritatis: 
„Pierwszą rzeczywistością wiary 

Nabożeństwa ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa  

Być bliżej Serca Jezusa – Adoracja Najświętszego Sakramentu 



serce ewangelii 12 

eucharystycznej jest sama tajemnica 
Boga, czyli miłości trynitarnej”... 
„Jezus w Eucharystii daje nam nie 
coś, ale Siebie samego; ofiaruje On 
swoje Ciało i przelewa swoją Krew.” 
Zaś święty Augustyn powiedział: 
„Niech nikt nie spożywa tego Ciała 
jeśli Go najpierw nie adorował (…) 
grzeszylibyśmy, gdybyśmy Go nie 
adorowali”. 

Jezus oczekuje nas w tabernaku-
lum, aby móc dać nam uczestniczyć w 
wysławianiu Chwały Jego Ojca, aby-
śmy otrzymali płomień Ducha Świę-
tego; abyśmy mówili o niebie, które 
na nas czeka i tęsknili za miejscem, 
które nam Pan w nim przygotował. 
Król królów, Pan całej ludzkości, 
siedzący na najpiękniejszym tronie, 
oświetlony Jego własnym światłem, 
opuszczony czeka na nas... Jedynie 
niewielka garstka ludzi zatrzymuje się 
przed Nim. Dlaczego? Czy nie ma już 
w naszym sercu pragnienia uwielbie-
nia Go? A Jezus zawsze czeka! 

Kiedy przychodzimy do Niego, 
kiedy klękamy przed Nim Jezus pa-
trzy na nas , wyciąga do nas ręce. 
Jezus wita nas, tak jak my witamy się 
z gośćmi, którzy udają się do nas z 
wizytą – z wyrazami szczęścia i 
prawdziwej radości. Kiedy do Niego 
mówimy, Jezus najpierw uważnie nas 
słucha, a następnie do nas mówi. 
Potem spogląda w górę, zamyka oczy 
i wznosi ręce ku Niebu. W końcu nam 
błogosławi i patrzy na nas spojrze-
niem pełnym miłości, jak gdyby każ-
dy z nas był dla Niego jedyną istotą 
na świecie. Zatem radujmy się każ-
dym spotkaniem z Panem, zgodnie ze 
słowami św. Pawła z Listu do Filipian 
(4,4-7) : „Radujcie się zawsze w Pa-
nu; jeszcze raz powtarzam: radujcie 
się! (…) Pan jest blisko! O nic się już 
zbytnio nie troskajcie, ale w każdej 
sprawie wasze prośby przedstawiajcie 
Bogu w modlitwie i błaganiu z dzięk-
czynieniem! A pokój Boży, który 
przewyższa wszelki umysł, będzie 
strzegł waszych serc i myśli w Chry-
stusie Jezusie.”   

Dla świętych, którzy poprzedzili 
nas w drodze do wieczności najlep-
szym miejscem spoczynku były ra-
miona Jezusa, najlepszym lekarstwem 
i pomocą było dla nich Sakramentalne 
Ciało naszego Pana Jezusa Chrystusa. 
Dlatego spędzali długie chwile na 
modlitwie i z adoracji czerpali żywot-
ność i większą siłę do stawiania czoła 
życiu ze wszystkimi jego cierpienia-
mi, trudami i upokorzeniami. Św. 

Siostra Faustyna w swoim Dziennicz-
ku napisała: „Najwięcej światła 
otrzymałam w adoracjach, które od-
prawiałam codziennie przez pół go-
dziny przed Najświętszym Sakramen-
tem”.  

Iluż Bożych łask i Bożych Bło-
gosławieństw pozbawiają się ludzie 
pozostający z daleka od miejsc, w 
którym adoruje się Najświętszy Sa-
krament! Nie wystarczy wyspowiadać 
się i przyjąć Jezusa do serca, aby 
potem powrócić do popełnienia tych 
samych grzechów. Powinniśmy łą-
czyć się z Jezusem myślą, uczuciem, 
wolą, a więc ciałem, duszą i całym 
naszym sercem, aby nasz Pan kiero-
wał naszym życiem i poprowadził nas 
do wiecznej radości. Im większe jest 
nasze zaufanie do woli Bożej, tym 
większe otrzymamy łaski podczas 
naszego nawiedzenia Eucharystycznej 
Bożej Obecności. 

Osoby starsze, osoby chore i 
cierpiące mogą udawać się przed 
tabernakulum duchowo myślą i ser-
cem. Mogą adorować Chrystusa w 
miejscu , w którym leżą, a na pewno 
odczują obecność Jezusa obok ich 
łóżka. Także kiedy obudzimy się w 
nocy i nie możemy spać uwielbiajmy 
Jezusa obecnego w Hostii i pozdrów-
my Go słowami: W niebie, na ziemi i 
na każdym miejscu niech zawsze bę-
dzie błogosławione i pochwalone 
Boskie Serce Jezusa w Najświętszym 
Sakramencie i  niech będzie pochwa-
lona Najświętsza Maryja Panna po-
częta bez grzechu pierworodnego.  

 Na świecie wielu jest wrogów 
Chrystusa, którzy profanują taberna-
kula, dokonują aktów świętokradztwa 
i kradną albo kupują konsekrowane 
Hostie.  Wrogowie Jezusa – wyznaw-
cy szatana wierząc w Bożą Euchary-
styczną Obecność  znieważają Pana 
dokonując  z Nim z pełną świadomo-
ścią przerażających rzeczy. Także 
ludzie wierzący niejednokrotnie swo-
imi słowami i czynami lekceważą  
Pana Jezusa obecnego  w  tabernaku-
lum.  Dlatego tak ważna jest modlitwa 
wynagradzająca i tak cenne są w 
oczach Pana przyjmowane przez nas  
komunie święte wynagradzające Bo-
żemu Sercu za grzechy swoje i  świata 
całego. Prośmy Boga o przebaczenie 
tak wielu zniewag i grzechów uczy-
nionych Najświętszemu Sercu Jezusa.    

Zechciejmy odpowiedzieć na 
Boże zaproszenie nas na spotkanie z 
Jezusem obecnym w Najświętszym 
Sakramencie. Pan Jezus z radością 

pragnie obdarzyć każdego niezliczo-
nymi darami. Pragnie obdarzyć nas 
łaską pokoju i wewnętrznej radości, 
której świat dać nam nie może. Każda 
adoracja Najświętszego Sakramentu 
to niepowtarzalne przeżycie i niezwy-
kle ważne doświadczenie duchowe. 
Modlitwa adoracji jest wielką potrze-
bą dla poszukujących pogłębienia 
życia duchowego. Po każdym spotka-
niu z Jezusem Eucharystycznym 
wzrastać w nas będzie tęsknota za 
Bogiem. Także stale z nowymi siłami 
otrzymanymi od Pana będziemy mo-
gli pokonywać przeszkody, które zły 
duch będzie mnożył, aby przeszkodzić 
nam  pójść na adorację.  Zachęcamy 
was wszystkich do regularnego ado-
rowania Pana Jezusa w Najświętszym 
Sakramencie, a szczególnie osoby 
należące do wspólnot naszej parafii. 
Odpowiedzmy na skargę naszego 
Zbawiciela daną świętej Małgorzacie 
Marii Alacogue: „Oto Serce, które tak 
bardzo umiłowało ludzi, a w zamian 
za to otrzymuje wzgardę i zapomnie-
nie. Ty przynajmniej staraj się mi 
zadośćuczynić, o ile to będzie w twojej 
mocy, za ich niewdzięczność”. Maryjo 
Matko Boża i nasza dopomóż, aby w 
naszej parafii Miłość Boża Serca 
Jezusowego była zawsze przyjmowa-
na, kochana i adorowana!  

Straż Honorowa NSPJ 

������������ 

 

 

 

 

 
 

Pogrążeni w bólu po 

śmierci naszego syna 

Maciusia pragniemy 

podziękować wszystkim, 

którzy w tych ciężkich 

chwilach podtrzymywali 

nas w wierze, że Maciuś 

jest w Domu Ojca 

i tam się z nim spotkamy. 

Szczególnie Bóg Zapłać 

księdzu proboszczowi 

Krzysztofowi Błotko oraz 

księdzu Markowi 

Siedlaczkowi. 

Rodzice 
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Sakrament Bierzmowa-
nia to ostatni sakrament ini-
cjacji chrześcijańskiej czyli 
wtajemniczenia chrześcijań-
skiego (wtajemniczenia w 
chrześcijaństwo). 

Przyjęły go dnia 28.04.2014 ro-
ku w czasie Mszy Św. w naszej para-
fii 123 osoby (101 osób z parafii 
NSPJ i 22 osoby z parafii św. Waw-
rzyńca z Ligockiej Kuźni), 66 chłop-
ców i 57 dziewczyn w tym były 4 
osoby dorosłe oraz osoby niepełno-
sprawne. Sakramentu Bierzmowa-
nia udzielił emerytowany abp. 
Damian Zimoń, który przed liturgią 
długo rozmawiał w kościele z kan-
dydatami do Bierzmowania. Przed 
przyjęciem sakramentu Bierzmo-
wania kandydaci wyrazili pragnie-
nie, aby Duch Święty umocnił ich 
do mężnego wyznawania wiary i 
do postępowania według jej zasad. 
Ks. proboszcz Krzysztof Błotko 
prosząc biskupa o udzielenie kan-
dydatom sakramentu Bierzmowa-
nia zapewnił go, że przygotowali 

się oni właściwie, brali udział w sze-
regu spotkań oraz sumiennie uczestni-
czyli we Mszach św. niedzielnych, 
uczestniczyli również w wielu nabo-
żeństwach Kościoła i w katechezie 
szkolnej. W naszej parafii NSPJ w 
przygotowaniu kandydatów do 
Bierzmowania uczestniczyło 8 anima-
torów, którzy co miesiąc prowadzili 
spotkania dla kandydatów. Ks. pro-
boszcz Krzysztof Błotko osobiście 
angażował się w przygotowanie kan-
dydatów przeprowadzając z nimi 

wiele indywidualnych rozmów. Pra-
gniemy podziękować młodzieży za 
pilność i sumienność w przygotowa-
niu do Bierzmowania, a animatorom:  
B. Piechoczek, J. Kuczera, K. Ma-
cionczyk, A. Macionczyk, M. Szutka, 
D. Juraszek, B. Sojka, L. Habraszka 
za ofiarne podjęcie się prowadzenia 
spotkań. 

Dziękujemy Dyrekcji Szkoły 
Podstawowej nr 16 za udzieloną po-
moc w organizacji spotkań z kandyda-
tami do Bierzmowania. Dziękujemy 
Rodzicom kandydatów za odpowie-
dzialną postawę i zaangażowanie w 

przygotowanie swoich dzieci do 
przyjęcia sakramentu Bierzmowa-
nia. 

ks. Krzysztof Mikiciuk 
 
Ps. Do przyjęcia sakramentu Bierz-
Bierzmowania w 2015 r od maja 
br. przygotowuje się 68 kandyda-
tów. Wszystkich, którzy jeszcze nie 
są zgłoszeni, a pragną przyjąć 
sakrament Bierzmowania w 2015r 
prosimy o zapisanie się w kancela-
rii parafialnej w godzinach urzę-
dowania. 

Św. Gaudenty (łac. Gauden-
cjusz) urodził się w IV wieku został 
wyświęcony na biskupa w Mediolanie 
(Włochy) przez św. Ambrożego. Zo-
stał biskupem Brescii (należącej do 
metropolii Mediolańskiej). Diecezja 
Brescii powstała w I wieku i liczy 470 
parafii. Po św. Gaudentym zachowało 
się 21 traktatów (czyli rozbudowa-
nych rozpraw, kazań). W brewiarzu 
mamy fragment rozprawy o Euchary-
stii uświadamiający nam Jej wyjątko-
wość i ważność. Św. Gaudenty pra-
gnął by wszyscy pojęli istotę Eucha-
rystii i kapłaństwa jako daru, dzięki 
któremu możemy wejść do nieba. Kto 
z tych darów nie korzysta i o nie się 
nie troszczy – znajduje się w drama-
tycznej sytuacji. Cechą świętych jest, 
że tłumacząc coś odwołują się podob-
nie jak Pan Jezus do prostych i zro-
zumiałych dla słuchaczy porównań, 
pamiętając o najważniejszym dobru 
słuchaczy jakim jest doprowadzenie 
ich do nieba, do zbawienia. Zbawienie 

jest celem, słowo jest środkiem pro-
wadzącym do tego celu. 

 
Opracował: ks. K. Mikiciuk 

 
Z traktatu św. Gaudencjusza,  

biskupa Bresci 
 

Niebiańska ofiara ustanowiona 
przez Chrystusa jest prawdziwym 
darem, który dziedziczą uczestnicy 
Jego Nowego Przymierza. Chrystus ją 
pozostawił jako rękojmię swojej 
obecności tej nocy, kiedy miał być 
wydany na ukrzyżowanie.  

Jest ona pokarmem danym nam 
na drogę. Ma nas żywić i podtrzymy-
wać na tej drodze życia, dopóki, po 
odejściu z tego świata, nie dojdziemy 
do Pana, gdyż On sam powiedział: 
"Jeżeli nie będziecie spożywać mego 
Ciała i nie będziecie pili Krwi mojej, 
nie będziecie mieli życia w sobie".  

Chrystus chciał, aby Jego do-
brodziejstwa zawsze pozostawały 
wśród nas; chciał też, by dusze odku-

pione Jego drogocenną Krwią, mogły 
być nieustannie uświęcane pamiątką 
Jego męki. Dlatego poleca wiernym 
uczniom, których ustanowił pierw-
szymi kapłanami swojego Kościoła, 
by nie przestawali sprawować tych 
tajemnic życia wiecznego. A więc jest 
rzeczą konieczną, by były one odpra-
wiane przez wszystkich kapłanów we 
wszystkich kościołach na całym świe-
cie, aż znowu Chrystus nadejdzie na 
niebiosach. W ten sposób zarówno 
kapłani, jak i rzesze wiernych mają 
codziennie przed oczyma obraz męki 
Pana. A dotykając jej i przyjmując 
ustami i sercem zachowajmy niezatar-
tą pamięć naszego odkupienia.  

Chleb powstaje z wielu ziaren 
pszenicy. Miele się je na mąkę; rozra-
bia z wodą i wypieka na ogniu. Słusz-
nie można się w tym dopatrywać 
wyobrażenia Ciała Chrystusowego: 
powstaje ono z wielości całego rodza-
ju ludzkiego jako jedno ciało, a do-
prowadza je do doskonałości ogień 
Ducha Świętego.  

 
Procesja z darami podczas Eucharystii 

Święci na każdy dzień – św. Gaudenty 

Sakrament Bierzmowania 
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Chrystus bowiem narodził się z 
Ducha Świętego, a ponieważ miał 
wypełnić wszystko, co sprawiedliwe, 
wszedł do wody chrzcielnej, aby ją 
uświęcić. Następnie, pełen Ducha 
Świętego, który na Niego zstąpił w 
postaci gołębicy, wyszedł z Jordanu. 
Świadczy o tym Ewangelista: "Pełen 
Ducha Świętego, wyszedł Jezus z 
Jordanu".  

Podobnie ma się rzecz z winem 
Krwi Chrystusa; zebrane z wielu lato-
rośli winnicy przez Niego zasadzonej 
i wyciśnięte w tłoczni krzyża, wzbiera 
i pieni się swoją mocą w obszernych 
naczyniach serc wiernych, którzy ją 
przyjmują.  

Rozważcie z nami tę zbawienną 
Ofiarę Paschy wy, którzy wyszliście z 
mocy Egiptu i faraona, to jest szatana, 

z sercem przepełnionym gorącym 
pragnieniem, aby Pan nasz Jezus 
Chrystus, który - jak wierzymy - jest 
obecny w swoich sakramentach, 
uświęcił głębiny dusz naszych; Jego 
moc niewysłowiona trwa po wszyst-
kie wieki. 

 
(LG II tom. II tydzień Okresu  

Wielkanocnego) 

28 kwietnia 2014 roku 
uczestnicy „Grupy Piel-
grzym” udali się na pierwszą 
w tym roku formacyjnym 
pielgrzymkę.  

Wyjechaliśmy z Boguszowic o 
godzinie 7 rano. Pierwszym celem 
naszej wyprawy był Olkusz. Tam w 
bazylice świętego Andrzeja Apostoła 
wraz z księdzem Markiem Siedlacz-
kiem, który był głównym Celebran-
sem wzięliśmy udział we Mszy Świę-
tej. Po najważniejszym punkcie dnia 
mieliśmy czas, aby pozwiedzać Bazy-
likę. 

Mogliśmy zobaczyć między in-
nymi: ołtarz św. Jana Kantego, Srebr-
ny Krzyż Gwarków Olkuskich z XVII 
wieku, poliptyk gotycki z końca XV 
wieku oraz relikwie Św. Andrzeja 
Apostoła. Pięknym widokiem były 
również zabytkowe organy, które 
sięgają początku XVII wieku. Ich 

twórcą jest Norenberski mistrz - Hans 
Hummel.  

Później udaliśmy się do Ojcowa. 
Zanim jednak dotarliśmy na miejsce 
zwiedziliśmy Kościół na wodzie. Nosi 
on taką nazwę, gdyż jest postawiony 
nad przepływającą pod nim rzeczką. 
Jadąc dalej mogliśmy podziwiać do-
my wbudowane w skały. Mieliśmy 
również okazję przejechać najdłuższą 

ulicą, która liczy nieco ponad 9 
kilometrów. W Ojcowie zwiedzili-
śmy piękną uliczkę położoną 
wśród gór oraz widzieliśmy zabyt-
kowy zamek. Każdy z nas miał 
również szansę, aby napić się wo-
dy ze źródełka miłości. 

W czasie jazdy autokarem 
modliliśmy się Koronką do Boże-
go Miłosierdzia i śpiewaliśmy 
pieśni. Mieliśmy także czas, aby 
porozmawiać z naszymi współto-
warzyszami. Nie zabrakło czasu na 
jedzenie, które dawało nam siłę na 

dalsze zwiedzanie. 
Serdecznie chcemy zaprosić 

wszystkich, aby aktywnie brali udział 
w naszych wspólnotowych wyjazdach 
- bo jak wszyscy twierdzą - WARTO! 

Serdecznie zapraszamy – 
Grupa „Pielgrzym” 

     
   Joasia 

Grupa Pielgrzym 11 
czerwca spotkała się na 
ogrodzie farskim, aby świę-
tować zakończenie swojego 
kolejnego już roku formacji.  

Najważniejszym punktem, była 
Eucharystia, po której rozpoczęliśmy 
nasze spotkanie na farskim ogrodzie, 
gdzie czekał już na nas rozpalony 
grill. Trzeba przyznać, iż nasza 
wspólnota jest świetnie zorganizowa-
ną grupą, bowiem zawsze każdy na 
spotkanie przyniesie tyle rzeczy do 
degustacji, że nie jesteśmy w stanie 
tego wszystkiego skonsumować. 
Wszyscy bardzo dobrze się bawili, nie 
zabrakło wspomnień związanych z 
jakże już wielu miejsc pielgrzymko-
wych, które było nam dane zwiedzić. 

W każdym miejscu naszego piel-
grzymowania trwa nieustanna modli-
twa przeplatana wspólnym śpiewem. 
Każdy może znaleźć coś dla siebie. 
Bo człowiek potrzebuje wzmacniać 
się duchowo i fizycznie. Duchowo 
wzmacniamy się poprzez sprawowa-
nie w wielu miejscach Mszy św.,  

a fizycznie przez przemierzanie szla-
ków pielgrzymkowych. Zatem mamy 
wszystko, bo jest wzmocnienie ciała i 
ducha. Na naszym spotkaniu mieliśmy 
także zaproszonego gościa, którego 
przybycie było bardzo miłą niespo-
dzianką. Szef naszej grupy pan Stani-
sław zaprosił na spotkanie byłego 
opiekuna grupy księdza Marcina Di-
tricha. Na zakończenie spotkania, była 
tradycyjna modlitwa za solenizantów i 
życzenia, a ich dopełnieniem było 
błogosławieństwo Boże, którego 
udzielił nam ks. Marcin.     
My – tworzący grupę Pielgrzym 
chcemy bardzo serdecznie zaprosić 
wszystkich, aby od nowego roku 
formacji, czyli już od września zaczęli 
uczęszczać na nasze spotkania.  

 ks. Marek Siedlaczek 

Grupa Pielgrzym na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej 

 
Eucharystia w bazylice św. Andrzeja w Olkuszu 

Spotkanie Grupy Pielgrzym na Farskim Ogrodzie 
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Jak zapewne wiele osób wie, w 

naszej parafii od kilku lat działa koło 

o nazwie „Pasjonatki Robótek Ręcz-

nych”. Obecnie należy do niego 15 

Pań, które na cotygodniowych spo-

tkaniach dzielą 

się między sobą 

wiedzą i umie-

jętnościami z 

zakresu szydeł-

kowania i nie 

tylko. 

Miło nam poinformować, że w 

ostatnim czasie prężnie rozwijające 

się koło zostało oficjalnie zarejestro-

wane jako Stowarzyszenie „Pasjonatki 

Robótek Ręcznych”. W związku z tą 

zmianą i jednoczesnym poszerzeniem 

zakresu działalności Członkinie Sto-

warzyszenia serdecznie zapraszają na 

wakacyjne warsztaty robótek ręcz-

nych, w ramach których przez cały 

lipiec i sierpień odbywać się będą 

spotkania dla dzieci i dorosłych. Ce-

lem warsztatów jest nauka oraz do-

skonalenie umiejętności w dziedzinie 

robótek ręcznych.  

Chęć uczestnictwa w warszta-

tach należy zgłosić  pod numerami 

telefonów:  

E. Rduch tel. 665-436-425 

J. Karwot tel. 601-955-561 

Wszystkich zainteresowanych 

serdecznie zapraszamy !!! 

Modlitwa odmawiana przez 
dzieci z Fatimy: 
 

Boże mój, kocham Cię z całą 
wdzięcznością. 

O Jezu kocham Ciebie! 
Słodkie Serce Maryi, bądź nam 

ratunkiem. 
Niepokalane Serce Maryi,  

nawróć grzeszników,  
wybaw dusze z piekła. 

Bądź błogosławiony, bądź 
uwielbiony Przenajświętszy 

Sakramencie Eucharystii. 
Błogosławiony i święty owocu 
Przeczystej Dziewicy Świętej 

Maryi! 
 

W naszej parafii każdego 13 

dnia miesiąca odprawiamy nabo-

żeństwa Fatimskie. O godz. 19.oo 

jest różaniec, następnie Msza św., 

po której odbywa się procesja  

z figurą MB Fatimskiej oraz ze 

świecami dookoła kościoła, za-

kończona błogosławieństwem. 

Figurę MB Fatimskiej niosą: 

Maj – Apostolat Maryjny, 

Czerwiec – Straż Honorowa NSPJ, 

Lipiec – KGW Gotartowice, 

Sierpień – pielgrzymi pieszej piel-
grzymki rybnickiej do Częstocho-
wy, 

Wrzesień – Świecka Rodzina 
Franciszkańska, 

Październik – Żywy Różaniec 
 

Matko Boża, Pani Fatimska 
błogosław nas i całą naszą 

parafię! 

2 sierpnia swoje pierw-
sze urodziny w naszej parafii 
będzie obchodził ks. Krzysz-
tof Mikiciuk, zaś 3 sierpnia 
przypadają kolejne urodziny 
ks. proboszcza Krzysztofa 
Błotko. 
 
Z tej okazji składamy naszym 
kapłanom serdeczne życzenia 

Bożego błogosławieństwa  
i opieki, zdrowia oraz wielu 

powodów do radości. 
 

Niech Najświętsze Serce  
Jezusa zlewa na nich  

nieustannie zdroje wszelkich 
Łask, potrzebnych w dalszej 

posłudze kapłańskiej. 
 

Ks. proboszcz Krzysztof 
Błotko urodził się 3 sierpnia 
1958 r. w Kosztowach. Świę-
cenia kapłańskie przyjął w dniu 
27.03.1986 r. Jest magistrem 
teologii. Od 27 lipca 2003 r. jest 
proboszczem naszej parafii. 
 

Msza św. urodzinowa w in-
tencji Solenizanta sprawowana 
będzie w niedzielę 3 sierpnia 
o godz. 11.3o. 
 

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

Msza św. urodzinowa w in-
tencji Solenizanta sprawowana 
będzie w sobotę 2 sierpnia  
o godz. 17.oo. 
 

Zapraszamy do modlitwy  
w ich intencji. 

 

Zapraszamy  

na warsztaty 

Nabożeństwa 

Fatimskie 

Urodziny  

kapłanów 

 

ZAPROSZENIE 
 

Parafialny Zespół Charyta-

tywny już dziś zaprasza na 

„Biesiadę charytatywną”, 

która odbędzie się 27 wrze-

śnia (sobota) o godz. 18.3o   

w Szkole Podstawowej nr 16 

w Boguszowicach.  

Bilety rozprowadzają panie  

z zespołu charytatywnego 

oraz kancelaria parafialna  

(w godzinach urzędowania) 

Cena biletu 20 zł.  

Zapewniamy poczęstunek 

oraz dobrą zabawę. 
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W dniach 29-30.03 2014 
r. odbyło się Jubileuszowe 
Czuwanie Ruchu Szensztac-
kiego z okazji 100-lecia swo-
jego istnienia. 

Pielgrzymi z Polski,ale także 
członkowie ruchu z Białorusi, Nie-
miec, Włoch, Ekwadoru, Chile i Ar-
gentyny dziękowali Matce Bożej za 
100 lat istnienia Ruchu. 

Hasłem czuwania były słowa 
„Maryjo - Szensztat dziękuje”. 
 

Pielgrzymi rozpoczęli swoje 
spotkanie w południe w Katedrze 
Częstochowskiej. Po modlitwie prze-
maszerowali Alejami Najśw. Maryi 
Panny na Jasną Górę. Tu, na Szczycie 
jasnogórskim, pątników powitał w 
imieniu Jasnej Góry o. Łukasz Buzun, 
podprzeor klasztoru. Prezentacji grup 
dokonał o. Arkadiusz Sosna. O godz. 
14.00 Mszy św. w Kaplicy Matki 
Bożej przewodniczył bp Paweł Cie-
ślik, protektor Ruchu Szensztackiego 
z ramienia Episkopatu Polski, biskup 
pomocniczy diecezji koszalińsko-
kołobrzeskiej. Eucharystię koncele-
brował biskup senior diecezji gliwic-
kiej bp Jan Wieczorek, przyjaciel 
Ruchu Szensztackiego.  

 
W dalszym programie Czuwania 

zaplanowano specjalne programy dla 
młodzieży (Kaplica św. Józefa) i 
dorosłych (Aula o. Kordeckiego). Po 
wspólnym spotkaniu dziękczynnym, 
pielgrzymi wzięli udział w Apelu 
Jasnogórskim, który poprowadził o. 
Arkadiusz Sosna, prowincjał Ojców 
Szensztackich. Do północy trwały 
nabożeństwa i konferencję. Pasterkę 
w Kaplicy Matki Bożej odprawił 
Nuncjusz Apostolski w Polsce abp 
Celestino Migliore. Podczas Mszy św. 
został ofiarowany kielich mszalny 
jako dar wdzięczności Ruchu Szensz-
tackiego w Polsce dla Sanktuarium 
Jasnogórskiego i bukiet czerwonych 
róż dla Matki Bożej. 

 
Abp Celestino Migliore podczas 

homilii mówił: „Presja dążenia do 
zadowolenia, sukcesów, dobrobytów, 
ale także różne problemy, czy cierpie-
nia stawiają przed nami pokusę do 
skupiania się na sobie samych, ale ten, 
kto skupia się na samym sobie, gorzej 

widzi to, co jest wokół niego. Ten, kto 
skupia się na sobie, nie dostrzeże 
strof, które Opatrzność pisze na histo-
rii jego życia. Ten, kto Boga i bliźnie-
go stawia przed sobą, zdobywa prze-
strzeń wewnętrzną konieczną do intu-
icyjnej i obiektywnej oceny prawdzi-
wego sensu tego, co się dzieje wokół 
niego, nawet jeśli te wydarzenia są 
bardzo bolesne. Pozwala to jednost-
kom i społecznością znajdować lepsze 
odpowiedzi na problemy, które ich 
trapią, a w konsekwencji lepiej i sku-
teczniej biec po ścieżkach swego 
życia. Taka postawa pozwoli wyda-
wać dobre owoce charyzmatu Ruchu 
Szensztackiego przez kolejne 100 lat”.  

 
W sobotę 7 czerwca w Wigilię 

Zesłania Ducha Świętego o godz. 
15.00 podczas uroczystego nabożeń-
stwa eucharystycznego wspólnoty 
Ruchu diecezji opolskiej w Winowie 
złożyły Matce Bożej swój hołd 
wdzięczności. Przedstawiciele tych 
wspólnot ofiarowali Matce Bożej 
róże,  a wszyscy zebrani w postawie 
stojącej uroczyście odnowili przymie-
rze miłości. Po nabożeństwie i hołdzie 
oraz sakramentalnym błogosławień-
stwie, które udzielił zebranym o. Mi-
rosław Żabnicki rozpoczęła się dzięk-
czynna Eucharystia. Głównym cele-
bransem był  J. E. Ks. Biskup Rudolf 
Pierskała. Słowa powitania do 
wszystkich skierował dziekan i zara-
zem proboszcz miejsca Ks. dr Wal-
demar Klinger. Uroczystość zgroma-
dziła około tysiąca uczestników, 
przybyły delegacje z diecezji kato-
wickiej, świdnickiej, gliwickiej, po-
znańskiej, warszawskiej i wrocław-
skiej. Z diecezji opolskiej byli piel-

grzymi z ponad 32 parafii. Obecność 
wszystkich  była znamiennym zna-
kiem wielkiego umiłowania Królowej 
Wieczernika. 

W homilii ks. Biskup wspomniał 
początki Ruchu podkreślając, że z 
początku wypływa istota ruchu i pięk-
no charyzmatu.  Jubileusz jest czasem 
wspominania i jest on nam potrzebny, 
byśmy sobie uświadomili kim jeste-
śmy w Kościele jako ruch. Wszystko 
zaczęło się w Prasanktuarium 18 paź-
dziernika 1914 roku. Szensztat żyje z 
przymierza miłości. Wydobywając 
myśl o przymierzu miłości ks. Biskup 
porównał je do obrączki, której nadał 
trzy znaczenia: 
− obrączka nie ma początku ani 

końca, jest symbolem nieskoń-
czonej miłości Boga do nas; 

− jest podobna do koła ratunkowe-
go – przymierze miłości jest ra-
tunkiem dla wątpiących i zrozpa-
czonych; 

− jest podobna do pierścienia, który 
miłosierny ojciec włożył na rękę 
swojego marnotrawnego syna. 
Po dziękczynnym Te Deum lau-

damus słowo podziękowania wypo-
wiedział o. Arkadiusz Sosna, Krajowy 
Duszpasterz Ruchu Szensztackiego 
oraz w imieniu sióstr s. M. Anastazja 
Komor, asystentka w Zarządzie pro-
wincji sióstr, odpowiedzialna za apo-
stolat. 

Na zakończenie Mszy św. obraz 
Matki Bożej został w procesji prze-
niesiony do Sanktuarium Coenacu-
lum, gdzie uczestnicy w uroczystej 
formie odnowili przymierze miłości. 
Maryja przyjęła oddanie Rodziny 
Szensztackiej na nowe stulecie i po-
nownie zamieszkała na winowskim 
wzgórzu. 

 
Także w Archidiecezji Katowic-

kiej w dniu 14 czerwca w Radlinie w 
parafii św. Marii Magdaleny odbyły 
się uroczystości diecezjalne 100-lecia 
Ruchu Szensztackiego. Do Radlina 
przyjechały delegacje z diecezji gli-
wickiej i opolskiej. Było wielu księży 
i siostry zakonne z różnych zgroma-
dzeń. Uczestnicy świętowania do 
stojącej na środku kościoła stągwi 
wrzucali "wkłady do kapitału łask", 
czyli wypisane na kartkach podejmo-
wane ofiary, takie jak np: praca, po-

Ruch Szensztacki świętuje 100 - lecie swego istnienia 
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moc innym, modlitwa, zaangażowanie 
i podejmowane zobowiązania. 
 

Mszy Świętej wraz ze wszyst-
kimi, którzy również zawarli przymie-
rze miłości z Matką Bożą Trzykroć 
Przedziwną, przewodniczył arcybi-
skup Wiktor Skworc, który swoją 
obecnością podkreślił, że Ruch 
Szensztacki, poprzez swoją posługę, 
ma swoje miejsce i sprawuje ważną 
misję apostolską w Kościele Katolic-
kim. Metropolita życzył, aby Ruch 
Szensztacki spełniał oczekiwania na 
miarę czasów nowej ewangelizacji, 
apostolskiego zapału i niesłabnącej 

nadziei w służbie rodziny, aby była 
Miłością wielka. „Idźcie wspólną 
drogą, a wpatrzeni w Maryję, trwajcie 
w przymierzu Miłości! - powiedział 
abp Skworc. 

 Piękna liturgia, głośny śpiew, 
modlitwy, udział tak wielu kapłanów 
oraz prawdziwy tłum wiernych chcą-
cych oddać hołd Matce Bożej były 
godnym uczczeniem jubileuszu. 

Po Mszy św. świętujący "setkę" 
Ruchu Szensztackiego wysłuchali 
koncertu zespołu Cordis. Wychodząc 
z kościoła, każdy mógł poczęstować 
się specjalnym "tortem" urodzino-
wym. Świętowanie trwało dalej na 
placu przy kościele, gdzie odbywał się 
festyn.           

 G. Piecha 
 

Dnia 14 czerwca w na-
szej parafii odbył się kolejny 
już Dzień Wspólnoty. Wzięły 
w nim udział Wspólnoty Oa-
zowe z naszego Dekanatu 
Boguszowickiego wraz ze 
wspólnotą oazową z naszej 
parafii.  

Nasze spotkanie rozpoczęliśmy 
od Eucharystii, która była najważniej-
szym punktem naszego spotkania.  

W czasie tej Mszy świętej 
uczestnicy wspólnot oazowych przy-
jęli tak zwane "KROKI" dzięki któ-

rym zostali włączeni do Deutero-
katechumenatu. Po uroczystym 
rozpoczęciu przeszliśmy na 
Ogród Farski, gdzie modląc się, 
śpiewając i rozmawiając na różne 
tematy miło spędziliśmy czas 
wraz z naszymi przyjaciółmi z 
innych wspólnot. Chcemy po-
dziękować wszystkim uczestni-
kom Oaz, gdyż dzięki nim istnie-
ją nasze wspólnoty. Nie możemy 
również zapomnieć o animato-
rach, którzy cały rok poświęcają 
czas, aby przygotować młodych ludzi 

do uczestnictwa w rekolekcjach i 
starają się bardziej przybliżyć 
przyjaźń do Pana Boga. 

Nie możemy zapomnieć o 
naszym Księdzu Sławku, który 
jest moderatorem oraz o Księdzu 
Marku Siedlaczku, który jest 
opiekunem naszej wspólnoty z 
Boguszowic Starych. Chcemy 
bardzo serdecznie wszystkim 
podziękować za trud, który po-
dejmują co roku, aby pomóc 

naszym oazowiczom w poznawaniu 
Boga i podążaniu Jego śladami. 
Za to wszystko co nas spotkało w tym 
roku Chwała Panu!!! 

Serdecznie zapraszamy również 
chętne osoby, aby zaczęły uczęszczać 
na nasze spotkania od września. Spo-
tykamy się w każdy piątek rozpoczy-
nając Eucharystią o godzinie 17.oo! 

Przyjdź--->Zobacz---> ZOSTAŃ! 
     

 Joasia  
wraz ze wspólnotą młodzieży 

W niedzielę 8 czerwca 
dzięki uprzejmości państwa 
Stawiarz przedszkolacy z Gotar-
towic  uczestniczyli w prze-
jażdżkach konnych.   

Karino i Leon ruszyły  ulicami 
Boguszowic i Gotartowic. Dla więk-
szości dzieci był to pierwszy kontakt 
z żywymi końmi, które od razu stały 
się ich pupilami. Dzieci mogły do-
wiedzieć się także jak żyją konie, co 
jedzą oraz jak bezpiecznie się z nimi 

obchodzić.  Wspomnienie przejażdż-
ki dla naszych przedszkolaków było 
przeżyciem, które na pewno zapa-
miętają bardzo długo. 

Dzień Wspólnoty Ruchu Światło - Życie 

 

 

 
Agapa na Farskim Ogrodzie 

 

 

Konne przejażdżki przedszkolaków z Gotartowic 
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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. 

O zapadniętym  
zamku świerklańskim 

 
Czarny Jastrząb zanim zasłynął 

z niedobrej sławy jako zbójnik, oddał 
wielkie usługi królowi panującemu na 
Śląsku. Odznaczał się niepospolitą 
odwagą i walecznością. Kiedy po 
latach walk nastał pokój, król nadał 
swemu rycerzowi w nagrodę ziemie 
obejmujące dzisiejszą Połomię i 
Świerklany, nazwane później Dolny-
mi. Niepospolity wojak wnet postawił 
tutaj okazały zamek. Z jego okien 
nowy dziedzic mógł podziwiać okoli-
cę. A piękna była wyjątkowo. Wokół 
na wzgórzach rosły odwieczne, sięga-
jące chmur sosny i świerki. Zwłaszcza 
tych ostatnich było dużo. Cieszyły 
oko także żyzne pola i rozległe łąki 
porośnięte bujną trawą po pas a na 
nich pasące się krowy i owce. 

W lecie pracowici chłopi krząta-
li się koło żniw, nawet dzieci pomaga-
ły, by zboże trafiło do spichrza pana. 
Rycerz świerklański zasłynął z bogac-
twa i zaczął się obawiać o swoje do-
bra. Kazał wokół zamku i zabudowań 
dworskich wykopać głęboki rów i 
postawić most zwodzony. Odtąd na 
noc go podnoszono i nikt nie dostał 
się do tej warowni. Za to w dzień do 
zamku zajeżdżało rycerstwo z całej 
okolicy, zwłaszcza młodzi panicze 
właścicieli i dzierżawców Gogołowej, 
Szerokiej, Boryni, Połomi a nawet z 
Bzia i Pawłowic, bo świerklański pan 
słynął z gościnności wobec równych 
sobie stanem. Dla zabicia czasu boga-
ci druhowie wyjeżdżali z Jastrzębiem 
na łowy, tratując pola z wielkim mo-

zołem uprawiane przez chłopów, 
wpatrywali się w gonitwę sfory psów 
za postrzeloną leśną zwierzyną. 

Po powrocie z gonu – łowów, 
pan kazał wytoczyć z piwnic beczki z 
piwem i winem, zabijano jagnięta i 
cielaki, które razem z upolowanymi 
dzikami opiekano na drągach, a w 
dworskiej kuchni kobiety piekły koła-
cze, by dogodzić bogatym próżnia-
kom i zawadiakom. 

Okoliczni chłopi, widząc te 
zbytki, gorszyli się, bo sami przymie-
rali nieraz głodem, kiedy w zamku 
stoły uginały się od jadła i napojów. 
Ale i tego było mało młodym pani-
czom; zapragnęli dziewcząt do zaba-
wy! Kazał więc Jastrząb stawić się do 
dworu młodym dziewczętom  z krainy 
jemu podległej. Już wcześniej chłopi 
poznali na swej skórze, co znaczy nie 
usłuchać rozkazu pana i ze smutkiem 
odprowadzali do zamku swoje mło-
dziutkie córki. 

Razem z innymi dziewczętami 
przybyła na „służbę” do zamku Kasia 
- sierota, a że Pan Bóg obdarzył ją 
nadzwyczajną urodą, stała się jedną z 
pierwszych ofiar rozpasanych pani-
czów. Gdy po jakimś czasie stało się 
widoczne, że będzie matką, kazano jej 
dwór opuścić. Wiedziała, jaki los 
czeka ją – „zowitkę” i jej nieślubne 
dziecko. Szła więc zapłakana, bo 
przepełniona rozpaczą, daremnie 
skrywając swój niezawiniony wstyd 
pod zapaską. Stąpając powoli ze 
swym ciężarem nad miarę, zatrzymała 
się chwilkę i wzniósłszy oczy do 
nieba szlochając wyżalała się: - Panie, 
Ty widzisz moją krzywdę … -. 

Wtedy nagle podniósł się szalo-
ny wiatr z dziwnym grzmotem, nad 
zamkiem ukazała się błyskawica, 
ziemia zadrżała i rozstąpiła się. Wie-
życzki zamku przechyliły się i  dwo-
rzyszcze  powoli zapadało się w cze-
luść. Potem całą przestrzeń zalał 
wodny żywioł z fosy. 

 Powiadają ludzie, że Jastrzębia 
wtedy w zamku nie było, ale i tak 
zginął później śmiercią niehonorową. 

Przez długie lata wieśniacy 
okrążali to miejsce, szczególnie nocą, 
bo po wodzie migały jakieś światełka, 
pewnie pokutujące dusze paniczów. 
 
 
 

Hrabia Arco  

 
 Na południowym zachodzie od  

Jastrzębia znajduje się miejscowość  
Gorzyce. 

Wieś ta była ongiś własnością 
hrabiego Arco. Musiał być bardzo 
bogaty, bo wybudował na miejscu 
starego drewnianego dworku wspania-
ły pałac z kopułą. W jego komnatach 
o wysokich oknach, z lustrami na 
ścianach, z kryształowymi żyrando-
lami i misternie wykonanymi kinkie-
tami, były posadzki nakryte miękkimi 
dywanami. Przy gościach zapalano 
dziesiątki świec rozjaśniających zam-
kowe mroki. Okazały pałac, zwany 
też zamkiem, stał w środku rozległego 
parku. Prości ludzie ze wsi mogli 
tylko przez sztachety ukradkiem zaj-
rzeć do tego ogrodu pełnego rozmai-
tych drzew i kwitnących krzewów, 
wśród równo przystrzyżonej trawy. 
Na okrągłym klombie rosły okazałe 
róże, a przy płocie z żelaznymi szta-
chetami kwitły dalie, mieniąc się 
kolorami tęczy. Po całym ogrodzeniu 
przechadzały się dumne pawie, tracąc 
czasem kilka piór, zwłaszcza w czasie 
ucieczki przed deszczem. Marzeniem 
każdego dworskiego dziecka było, by 
zdobyć chociaż jedno takie kolorowe 
pióro z oczkiem. Najodważniejsi 
chłopcy wiejscy próbowali przesko-
czyć płot, ale gdy tylko który się nań 
wdrapał, zaraz zjawiały się dwa groź-
ne wilczury, a tych się bano. Już kie-
dyś dobrały się do skóry pewnego 
śmiałka i szczęście, że po kilku tygo-
dniach leżenia w łóżku wywinął się 
jakoś śmierci, ale bez jednej dłoni. 

Co pewien czas o wieczornej 
porze pod dwór zajeżdżały bryczki z 
gośćmi. Wychodziły z nich upierście-
nione i ozdobione klejnotami damy, w 
szeleszczących, powłóczystych suk-
niach, a panowie we frakach, sztyw-
nych białych kołnierzykach oraz 
mankietach zapiętych na złote lub 
brylantowe spinki, a także w białych 
rękawiczkach i cylindrach. A potem 
światła nie gasły przez całą noc i dało 
się słyszeć zgiełk głosów, i śpiewów, 
grę na instrumentach muzycznych, a 
czasem padł strzał na wiwat. Od służ-
by dowiadywano się później, ile to 
win i innych trunków wyniesiono z 
pańskich piwnic, ile bażantów i kuro-
patw upieczono, i podano na stoły 

Pokuta po śmierci za popełnione grzechy (2) 



serce ewangelii 19 

podczas uczty. A działo się to wszyst-
ko w czasach, kiedy chłop chodził 
boso, ubrany w siermięgę, często z 
pustym żołądkiem, bo mu nie starcza-
ło, by chociaż najeść się do syta żuru 
z ziemniakami. Takie to wystawne 
życie prowadził hrabia.  

I mimo tego bogactwa w zamku 
brakowało szczęścia. Pan był niedo-
bry, nieprzystępny dla swych podda-
nych, niewyrozumiały dla swej jedy-
nej ukochanej córki. U niego liczyły 
się tylko pieniądze. By je zdobyć, 
niejednemu wyrządził krzywdę. Nie 
pozwolił wyjść za mąż córce za czło-
wieka młodego, ale mniej zamożnego. 
Nie pomogły prośby i łzy zakochanej 
hrabianki. Zrozpaczona odebrała 
sobie życie. Ojciec bardzo przeżył jej 
utratę, ale nadal był butny i stylu 
życia nie zmienił. 

Gdy hrabia rozstał się z tym 
światem, musiał po śmierci odpoku-
tować swoje winy. Nocą chodził po 
komnatach zamku ze swoim nieod-
łącznym czarnym psem, którym za 
życia szczuł ludzi. Słychać było wte-
dy w sypialni nieutulony płacz hra-
bianki i ojciec musiał go wciąż wy-
słuchiwać...  

 
Helena Białecka 
 

�������������� 

 
Drzewo Dobroci! 

 
*** 

Mój ziemski raj 
to dom, gdzie rodzina 
jest drzewem dobroci, 
z którego co jakiś czas 

zrywam zasłużony owoc. 
Bywają dni, że drzewo to 

nie rodzi, gdy patrzę na nie, 
to zastanawiam się 

czemu usycha? 
Może w naszym życiu 

zaczyna brakować wiary 
w odrodzenie się nadziei 

na nowe życie? 
 

Stefania Gierłowska 
 
 
 
 

Dnia 05.06.2014 r. przed-
szkolaki z grupy „Tygryski” 
realizowanej w ramach pro-
jektu Europejskiego Fundu-
szu Społecznego wybrały się 
na wycieczkę do Rodzinnego 
Parku Atrakcji w Rybniku 
Kamieniu.  

Zwiedzanie parku rozpoczęto od 
wysłuchania bajki "Jaś i Małgosia" 
pod chatką Baby Jagi. Kolejnym 
punktem były odwiedziny w Bajko-
wej Krainie, gdzie dzieci miały moż-
liwość skorzystania z karuzeli - statku  

W dniu 07.06.2014r w 

Gliwicach odbyły się Mi-

strzostwa Polski Juniorów w 

klasie modeli szybowców 

zdalnie sterowanych. Mi-

strzem Polski został Szymon 

Torbicki nasz ministrant. 

Konkurencja ta polega na wyho-
lowaniu modelu na wysokość 100 
metrów i precyzyjnym wylądowaniu 
w wyznaczonym czasie i miejscu. 
Wymaga to wielu treningów i opano-
wania tej trudnej sztuki. 

 
 

pirackiego oraz kaczuszek, zobaczyły 
domek na kurzej nodze oraz wybrały 
się na przejażdżkę kuligiem po całym 
parku. Następnym celem przedszko-
laków było zobaczenie dinozaurów, 
które wywarły swoim realistycznym 
wyglądem na nich ogromne wrażenie.  
Wycieczka wywołała na twarzy „Ty-
grysków” wiele uśmiechu i była dla 
nich ciekawym, nowym doświadcze-
niem, które na długo zapadnie im w 
pamięć. 
 

Przedszkole nr 22 
 

Przedszkolaki z Gotartowic  
na wycieczce 

 

 

Szymon Torbicki – mistrzem Polski 

 

 

 

 

Szymon Torbicki – mistrzem Polski 

Świadomość, że Chrystus pozostaje pośród swego ludu,  
dodaje otuchy wierzącym i przynagla ich,  

aby stawali się głosicielami prawdziwej solidarności  
i czynnie dążyli do zbudowania "cywilizacji miłości". 

św. Jan Paweł II 



serce ewangelii 20 

Spór o granicę 
 

Zdarza się jeszcze dzisiaj, że 

sąsiedzi toczą spór o granicę, o 

dojście i dojazd do swojej posesji, 

ale co dziś jest rzadkością, w daw-

nych czasach było zdarzeniem 

bardzo częstym. Chłop, który żył 

tylko z tego, co urosło na jego 

polu, doceniał każdą skibę, która 

powiększała areał jego roli. 

Zachował się pewien doku-

ment z roku 1672, mówiący o tym, 

jak pewien chłop krzyżowicki 

powiększył swoje pole kosztem 

pola przysługującego żakowi – 

nauczycielowi. 

Otóż siodłak (gospodarz) 

Urban Theman przyorał sobie pół 

zagona z roli szkolnej ku swojej. 

Ponadto wyrąbał „ szkolnemu” 

olchy nad „żaczym stawkiem”. 

Skarga nauczyciela dotarła do 

proboszcza Jurowiusa i ten dnia 

26. 6. 1672 zarządził, co następu-

je: Theman ma po skoszeniu i 

zebraniu żyta znowu pół zagona 

przyczynić do pola żaka, a za zrą-

bane olchy ma mu przywieźć furę 

drewna ze swego. Pod groblą ża-

kową nie śmie robić żadnej drogi 

ani przeganiać bydła, a ponadto za 

„uczyniony pych” ma złożyć dla 

kościoła krzyżowickiego pół funta 

wosku, a pół funta dla pszczół 

proboszcza. 

Siodłak jednak polecenia 

księdza nie wykonał, ale jeszcze 

skarżył się w „Kancelarii Sławnej 

w Pszczynie”, że proboszcz wkra-

da się do jego gospodarstwa. 

Urzędnik pszczyński razem z bur-

grabią - odpowiedzialnym za 

sprawy wojskowe i sądowe, po 

rozeznaniu sprawy wydał następu-

jący dekret: Pozwany Urban The-

man ma przed całą gromadą (wsią) 

żakowi „odpros uczynić” i wyko-

nać to, co kazał pleban, a za poku-

tę ma „Trzy dni w kłodzie za-

mknięty wyśmierdzieć.” (Wyjęte 

dosłownie z dokumentu). 

Taki wyrok zapadł 29 sierp-

nia 1672 w obecności „Urzędu 

Krzyżowskiego” i pana Jana 

Woszczyckiego z Boryni. 

Jeśli spojrzeć na rok tego 

zdarzenia, zrozumiemy upór chło-

pa pańszczyźnianego. Stało się to 

zaledwie w cztery lata po zakoń-

czeniu okrutnej wojny 30-letniej. 

Pola leżące odłogiem po wymarciu 

wielu rodzin zaczęli obrabiać inni, 

uznając je za swoje. Nauczyciela 

też mogło zaraz po wojnie nie być 

i gospodarz Theman uważał, że 

skoro inni przybierają pola nieo-

becnych, to może on także, tym 

bardziej, że leżało po sąsiedzku. W 

czasie wojny panowało rozluźnie-

nie obyczajów i przywłaszczenia 

pola nie uważano za coś naganne-

go. 

 

Helena Białecka 

 

W środę, 4 czerwca mia-
ła miejsce uroczystość 
otwarcia boiska wielofunk-
cyjnego ze sztuczną na-
wierzchnią przy Szkole Pod-
stawowej nr 20 w Rybniku – 
Gotartowicach.  

W tym ważnym dla naszej szko-
ły wydarzeniu uczestniczyli m. in.: 
Prezydent Miasta Rybnika – p. Adam 
Fudali, Zastępcy prezydenta – p. Jo-
anna Kryszczyszyn i p. Michał Śmi-
gielski, przewodniczący Rady Miasta 
Rybnika – p. Andrzej Wojaczek, radni 
naszego miasta, Zastępca Dyrektora 
Delegatury Kuratorium Oświaty –  
p. Jan Bochenek, przedstawiciele 
Rady Dzielnicy Gotartowice, dyrek-
torzy okolicznych placówek oświa-
towych, przedstawiciele lokalnych 
instytucji oraz klubów sportowych, 
uczniowie oraz liczna grupa miesz-
kańców Gotartowic. Poświęcenia 
obiektu dokonał ks. proboszcz 
Krzysztof Błotko. 

Otwarcie nowego boiska z 
bieżnią wkomponowało się w Dzień 

Otwarty Szkoły, w ramach, którego 
miała miejsce „Lekcja wolności” 
(nawiązująca do przypadającej w tym 
dniu 25 rocznicy pierwszych częścio-
wo wolnych wyborów), finał szkolne-
go konkursu „Mam talent” oraz festi-
wal „Szkoły z klasą 2.0). 

Dyrektor szkoły witając zebra-
nych gości zaznaczył, że szkoła to nie 
tylko wysiłek intelektualny, to rów-
nież miejsce rozwoju fizycznego  
i wychowania przez sport. Harmonij-
ny rozwój człowieka to nie tylko 
ćwiczenie umysłu, ale i ciała. To 
właśnie sport pozwala dbać o kondy-

cję fizyczną, zapobiega wadom po-
stawy, ale nie tylko. Sport również 
kształtuje charaktery, uczy walki „fair 
play”, uczy determinacji w dążeniu do 
celu, uczy umiejętności przegrywania. 
Uczy również tego, że warto mieć 
marzenia. I otwarcie tego nowego 
boisko wielofunkcyjnego z bieżnią na 
miarę XXI, jest spełnieniem marzeń 
uczniów, ich rodziców i całej spo-
łeczności Gotartowic. Na zakończenie 
swojego wystąpienia przytoczył słowa 
Jana Pawła II, które powinny towa-
rzyszyć zmaganiom sportowym na 
nowych obiektach wypowiedziane do 
młodych sportowców w Elblągu,  
6 czerwca 1999 r.: 

„Każdy rodzaj sportu niesie ze 
sobą bogaty skarbiec wartości, które 
zawsze trzeba sobie uświadamiać, aby 
móc je urzeczywistnić. Ćwiczenie 
uwagi, wychowywanie woli, wytrwa-
łość, odpowiedzialność, znoszenie 
trudu i niewygód, duch wyrzeczenia i 
solidarności, wierność obowiązkom - 
to wszystko należy do cnót sportow-
ca…” 

Opowiadanie z żakiem w tle 

Otwarcie nowego boiska przy SP 20 w Gotartowicach 
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Przyszedł na świat w dysfunkcyjnej ro-
dzinie, później był wychowankiem domu 
dziecka, spędzał życie na ulicy: ćpał, okradał 
innych, używał przemocy, był wulgarny  
i zbuntowany. Przez narkotyki niemalże otarł 
się o śmierć. Dziś jest szczęśliwym mężem  
i ojcem uroczej Dobrusi, ale nie tylko... Jest - 
mimo swojego młodego wieku - również oj-
cem dla wielu młodych ludzi, pozostawionych 
samym sobie, którzy tak jak on kiedyś, prze-
grywają swoje życie, sięgają dna.  

Skąd taka przemiana?  

To kolejny przykład na to, że u Pana Boga nie ma nic 
niemożliwego. Dobromir mówi tak o swoim nawróceniu: 
„Stałem przyćpany na ulicy i płakałem: „Jezu, jeśli napraw-
dę jesteś, to zmień moje życie”. Bóg nie pozostawił go bez 
odpowiedzi. Niedługo potem jego życie zaczęło nabierać 
innego charakteru. Ukończył szkołę średnią, obecnie jest 
nauczycielem wychowania fizycznego, oraz pedagogiem. 
Jest również autorem świetnego projektu RapPedagogia, 
który realizuje z powodzeniem od roku 2010. Rappedagog z 
Pabianic ze swoim programem dotarł już do kilkuset szkół 
na terenie całej Polski, a 13 maja również do naszego gim-
nazjum.  

Jak to działa i dlaczego działa? 

Mottem programu jest hasło: „Lepiej zapobiegać niż 
leczyć”. Żywy i autentyczny przekaz wartości, świadectwo 

oparte na własnym doświadczeniu i muzyka, która z pewno-
ścią trafia do wielu młodych serc, to musi wypalić.  

W świecie dotkniętym znieczulicą i konsumpcjoni-
zmem niejeden młody człowiek może patrzy na świat z 
perspektywy swoistego „pastwiska”. Pozostawiony bez 
opieki i zainteresowania dorosłych, często też zagubionych, 
musi razić sobie sam. Skąd czerpać dobre wzorce? Od kum-
pli z podwórka? Dlatego to pozytywne przesłanie, jakie 
niesie ze sobą program profilaktyczny Dobromira Makow-
skiego jest naprawdę czymś, o co warto zabiegać. Choćby 
dla tej inności i świeżości przekazu, na którą nas pedagogów 
często nie stać, a która trafia do młodzieży, dając nadzieję 
na to, że życie, mimo wielu trudności i cierpień, może mieć 
głęboki sens, nieść radość każdego dnia.  

G7 dziękuje za dobry czas z fajną muzyką i warto-
ściowym słowem. Polecamy innym placówkom.  
 

J. Kuczera 

 

Intencje 
mszalne 

 Poniedziałek – 30.06.2014r. 

7.oo 1/+Anna Cofalik, mąż Szymon (Bog) 
 2/+Henryk Potyrcha – od matki 
12.oo Ślub: Magdalena Jurecka – Sebastian Gawin 
17.oo 1/+Krystyna Piecha, 1 rocznica 
 2/+Stefan Karwot, rodzice Lidia i Wiktor (Bog) 

 Wtorek – 01.07.2014r 

7.oo +Alojzy Frelich, żona Teresa – od brata z rodziną 
17.oo +Halina Kula 

 Środa – 02.07.2014r. 

7.oo +Józef Wawrzyńczyk, 15 rocznica (Bog) 
17.oo +Antoni Michalik, w rocznicę śmierci (Kop) 

 Czwartek – 03.07.2014r.       ŚWIĘTO ŚW. TOMASZA,  
APOSTOŁA 

7.oo Na cześć Chrystusa Najwyższego Arcykapłana za 
wszystkich biskupów, kapłanów, kleryków, zgroma-

dzenia zakonne oraz o nowe powołania kapłańskie  
i zakonne zamawiają Boguszowice 

12.oo Ślub: Beata Kuśka – Adrian Janko 
17.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 18 urodzin Joanny 

Hajzyk z Gotartowic, z podz. za odebrane łaski  
z prośbą o Dary Ducha Świętego w dorosłym życiu  

 Piątek – 04.07.2014r. 

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

17.oo 1/+Krystyna Oleś, 1 rocznica 
 2/Do NSPJ w intencji rodzin wielodzietnych i czci-

cieli NSPJ 

  Sobota – 05.07.2014r. 

7.oo Do Niepokalanego Serca NMP za parafian 
12.oo Ślub: Sandra Bojanowska – Wojciech  Grabowski 
15.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 60 lat małżeństwa 

Edwarda i Elżbiety Kluger, z podz. za otrzymane łaski 
z prośbą o dalsze oraz w intencji całej rodziny. TD 

17.oo 1/+Maria Matuszek, 4 rocznica 
 2/Do Opatrzności Bożej z okazji 40 urodzin Haliny 

Motyka, z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze 
– od syna Karola, matki z siostrą i bratem 

 Niedziela – 06.07.2014r. 

7.oo +Rajmund Pytlik, 11 rocznica 
8.3o +Alojzy Frelich, 30 dzień po śmierci (Bog) 
10.oo 1/+Alojzy Dziwoki, żona Eleonora (Got) 

Pedagogia w rytmie rap 

 

 



serce ewangelii 22 

 2/+Edward Gołofit, żona Zofia, córka Elżbieta,  
rodziców z obu stron, dziadków Gołofit, Świrk, Mar-
ta i Konstanty Kaczmarczyk, 6 synów, wnuk 

11.3o +Katarzyna Karwot, 1 rocznica 
13.oo Do Opatrzności Bożej z okazji urodzin Franciszka 

Groborz, z podz. za 60 lat życia z prośbą o Boże bło-
gosławieństwo, zdrowie na dalsze lata życia i opiekę 
dla całej rodziny oraz z okazji urodzin syna Dawida, 
z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze. TD 

 Chrzest: Dominik Piotr Pawliczek 
16.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 60 urodzin Weroniki 

Szulc, z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze. 
TD 

20.3o +Leontyna Tworkowska, 34 rocznica, Aleksander, 
Józef Sławek, Wiesława Janina Tworkowscy, Wojtek 
Łoniewski, Helena i Antoni Łupiński, Stefan Barto-
siak, duszę nienarodzonego dziecka, dusze w czyśćcu 
cierpiące 

 Poniedziałek – 07.07.2014r. 

7.oo +Jadwiga Ostrzołek (Bog) 
17.oo +Wilhelm i Otylia Matuszczyk, rodziców z obu stron 

 Wtorek – 08.07.2014r.   WSPOMNIENIE ŚW. JANA  
                                                                                          Z DUKLI 

7.oo 1/+Klara Maciończyk, 11 rocznica, mąż Paweł (Bog) 
 2/+Mieczysław Listwoń, 17 rocznica (Bog) 
17.oo +Jerzy Reginek, 1 rocznica 

 Środa – 09.07.2014r. 

7.oo +Alojzy Pierchała, 10 rocznica 
17.oo +Alojzy Pustołka, żona Aniela, rodziców z obu stron 

(Bog) 

 Czwartek – 10.07.2014r. 

7.oo +Justyn Zimończyk, Ryszard i Bronisława Zimoń-
czyk, Konstanty Sobik, żona Zofia (Bog) 

17.oo +Jan Karwot, 17 rocznica (ul. Rajska) 

 Piątek – 11.07.2014r.         ŚWIĘTO ŚW. BENEDYKTA  

7.oo +Jadwiga Ostrzołek (Bog) 
17.oo +Bogusław Winter 

 Sobota – 12.07.2014r.  WSPOMNIENIE ŚW. BRUNONA  
                                                 BONIFACEGO Z KWERFURTU 

7.oo +Jan Konsek, Antoni i Gertruda Konsek 
11.oo Ślub: Marcin Węgrzyk – Renata Kołodziej 
17.oo 1/+Maria Juraszczyk, 2 rocznica 
 2/+Anna Woryna – na pamiątkę urodzin, mąż Erwin 

 Niedziela – 13.07.2014r. 

7.oo 1/+Emil Szymura, syn Roman, rodziców z obu stron, 
dusze w czyśćcu cierpiące 

 2/+Kazimierz Pierchała, rodziców z obu stron (Got) 
8.3o 1/+Alojzy Hartman – w rocznicę śmierci 
 2/+Zyta Sojka 
10.oo +Henryk Szymura – na pamiątkę ziemskich urodzin 
11.3o 1/+Franciszek Burcek, 2 rocznica 
 2/+Jan Masłowski 
16.oo +Sabina Jurczyk, 11 rocznica 
 Chrzest: Kacper Piotr Okła 

Chrzest: Oliwier Paweł Okła 
19.oo Nabożeństwo Fatimskie 

 Poniedziałek – 14.07.2014r 

7.oo +Helena Joszko, 4 rocznica, mąż Alojzy, Alfred 
Płaczek, żona Anna, Józef Klejnot, żona Franciszka 

12.oo Ślub: Marcin Szulik – Aleksandra Kudyba 
17.oo +Aleksandra Wronka – w rocznicę urodzin (Bog) 

 Wtorek – 15.07.2014r.                        WSPOMNIENIE  
                                                                   ŚW. BONAWENTURY 

7.oo +Maria i Józef Maciończyk, Henryk Misala (Bog) 
17.oo 1/+Alfred Urbanek, córka Anna, rodzice z obu stron 
 2/+Jan Marcisz, żona Maria, syn Ginter 

 Środa – 16.07.2014r.                  WSPOMNIENIE NMP  
                                                                         Z GÓRY KARMEL 

7.oo +Małgorzata Sobik, 10 rocznica 
17.oo +Teofil Piksa, żona Zofia (Bog) 

 Czwartek – 17.07.2014r. 

7.oo +Alfred Klejnot – na pamiątkę urodzin (Got) 
17.oo +Zygmunt Przeliorz, 3 rocznica 

 Piątek – 18.07.2014r. 

7.oo Za zmarłych członków Różańca 
17.oo +Helena Kluger, mąż Edward, zięć Bolesław (Got) 

 Sobota – 19.07.2014r. 

7.oo +Agnieszka i Emil Pierchała, syn Arkadiusz (Bog) 
13.oo Ślub: Małgorzata Grzelak – Łukasz Prokop 
14.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 75 rocznicy urodzin 

Adama Kowalczyk, z podz. za otrzymane łaski z proś-
bą o dalsze oraz w intencji dzieci z rodzinami. TD 

17.oo 1/+Dominik Potrawa, 3 rocznica 
 2/+Ludwik Smołka, 4 rocznica (Bog) 

 Niedziela – 20.07.2014r. 

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

8.3o +Ernest Bulanda, rodzice 
10.oo +Danuta Krzyształa 
11.3o +Klara i Stanisław Hartman, Maria i Jan Zmarzły 
13.oo W intencji Stefanii i Eryka Oleś o Boże błogosła-

wieństwo, zdrowie i czułą opiekę Jasnogórskiej Mat-
ki oraz o łaski potrzebne dla całej rodziny 

14.15 Chrzty i roczki: Natalia Źródłowska, Zofia Kaźmier-
czak, Maja Bańkowska, Bartosz Buczyło 

16.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 25 lat małżeństwa 
Barbary i Grzegorza Joszko, z podz. za otrzymane ła-
ski z prośbą o dalsze oraz z okazji 50 rocznicy uro-
dzin Grzegorza. TD 

20.3o +Berta Goraus, mąż Jan 

 Poniedziałek – 21.07.2014r. 

7.oo +Wilhelm Maciończyk, żona Bronisława, synowie 
Hubert i Dionizy, synowa Aniela, Karol Kuczera, 
żona Marta 

17.oo +Henryk Kubański (Bog) 

 Wtorek – 22.07.2014r.                        WSPOMNIENIE  
                                                           ŚW. MARII MAGDALENY 

7.oo +Berta Szmid, 2 mężów, rodziców (Bog) 
17.oo +Zbigniew Woźniak 
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Środa – 23.07.2014r.   Święto św. Brygidy 

7.oo +Józef Pustołka, Jan Pustołka, żona Anna, Marta 
Błanik, mąż Alojzy, syn Longin, córka Róża, dziad-
ków z obu stron 

17.oo +Piotr Dąbrowski, 1 roczn. 

 Czwartek – 24.07.2014r.   WSPOMNIENIE ŚW. KINGI 

7.oo +Anna Dziwoki 
17.oo +Gertruda Szymura, 17 rocznica 

 Piątek – 25.07.2014r.                ŚWIĘTO ŚW. JAKUBA,  
                                                                                     APOSTOŁA 

7.oo +Alfred Musiolik, rodziców z obu stron 
17.oo MSZA WSPÓLNA 
 +Konstanty Zimończyk, żona Zofia 

+Franciszek Żadka, żona Elżbieta, rodziców z obu 
stron 
+Konstanty Sobik, żona Albina 
+Leokadia Podleśny 
+Emil i Waleska Dziewior, Leon i Helena Dziewior 
(Bog) 
+Emil Zacher, , Wiesław i Stanisław zięciowie, Oty-
lia Dziwoki, mąż Emil (Bog) 
+Wincenty Misala, żona Anna syn Henryk (Bog) 
+Józef Oleś, 2 synowe Danuta i Urszula, Franciszek 
Oleś, 2 żony, pokrewieństwo Olesiowe 
+Tadeusz Korduła, żona Maria 
+Janina i Władysław Ruś, rodziców z obu stron, teść 
Józef, żona Maria 
+Zenon Jeżewski, , ojciec Władysław (Rasz) 
+Anna Klejnot, mąż Edward, zięć Franciszek 
+Robert Frelich, żona Helena 
+Wanda Kocur, mąż Jan 
+Jadwiga Buchalik, , mąż Jan, syn Roman, Anna 
Konsek, , mąż Antoni, 23 synów, synowa Amalia 
+Józef Sobik, żona Łucja, córka Halina, , syn Bole-
sław, synowa Małgorzata, zięć Józef, rodzice  z obu 
stron, pokrewieństwo 
+Maksymilian i Anna Szlezinger, 2 córki, 2 zięciów, 
5 synów, rodzice z obu stron, pokrewieństwo 
+Zenon Lewandowski, żona Bernadeta, syn Wie-
sław, rodziców z obu stron 
+Stanisław Łaszczewski, zona Apolonia, Zygfryd za-
jąc, żona Gertruda, zmarłych rodziców i dziadków, z 
obu stron, Łaszczewski, Świder, Lisiak, Godzina Fi-
gas, Kurzac, Nowicki, Sablik, Michałowicz, kuczera, 
Matusik, Marszolik, Komar, Pych, Oleś Olbryś, Za-
czkowski, za zmarłych z pokrewieństwa 
+Wiktor Buchalik, żona Maria, syn Alojzy, Franci-
szek Buchalik (Got) 
+Brunon Sobik, żona Zofia, rodziców z obu stron, 
dusze w czyśćcu 
+Marta Kula, mąż Alojzy, rodziców z obu stron 
+Franciszek Jurczyk, żona Zofia, córka Stefania, 
Edmund Goły, żona Róża, rodziców z obu stron,  
+Marek Culic, 6 rocznica (Bog) 
+Emil Zimończyk, 2 żony, Leon Świtoń, żona Wła-
dysława 
+Marta Motyka, Wiktor maż, Maria Kuczera, Józef 
mąż (Got) 
+Edward Pyszny, Albertyna Henich, , mąż Franci-
szek, synowa Elżbieta, Magda Lubosz (Got) 
+Franciszka Karwot, mąż Ignacy, rodziców 

+Zygmunt Torbicki, Jan i Leokadia rodzice, Rufin 
Kula, 2 żony, rodzice z obu stron 
+Anna Kluger, mąż Alojzy, syn Alojzy, Marta Król, 
mąż Franciszek 
+Bolesław Kluger – od rodziców, braci i sióstr (Got) 
+Krystyna Oleś, mąż Stanisław, 1 rocznica 
+Józef Blaut, rodziców Paweł i Joanna, 4 braci, 3 sy-
nowe, szwagier Teodor 
+Garus Maria, rodzice Rozalia i Konrad, brat Stani-
sław 
+Maria Sobik, , 2 mężów, 5 synów, synowa Małgo-
rzata, Konrad Buchalik, córka Halina 
+Eugeniusz Sobik, 10 rocznica 
+Anna Gustaw 
+Henryk Szyroki, rodziców, dziadków, Adam Szy-
dłowski, rodziców, siostra Maria 
+Jerzy Majewski, rodziców i teściów 
+Genowefa Rojek – zamiast kwiatów od Piotra z żoną 
+Genowefa Rojek – od Roberta z żoną 
+Walenty Mucha – na pamiątkę urodzin 
+Kazimierz Stefko, żona Katarzyna, Emil Babilas, 
żona Łucja, syn Walenty 
+Agnieszka Kuczera, 4 rocznica 
+Irena Anioł 
+Antoni i Marta Gembalczyk, syn Tadeusz, córka 
Bronisława, mąż Albert, 2 synów 
+Anna Marcisz – na pamiątkę urodzin, mąż Józef, 
wnuk Tomasz 
+Czesław Kasprowicz, 31 rocznica 
+Anna Waliczek, mąż Emanuel, córka Maria, zieć 
Jan, wnuk Tadeusz, zięć Erwin, dziadków z obu stron 
+Paweł Gatnar, żona Jadwiga, rodziców z obu stron 
(Bog) 
+Michał Marszałek, Maria żona, syn Mieczysław 
+Jerzy Szmit, żona Marta, rodziców z obu stron,  
+Oskar Stajer, rodziców z obu stron, pokrewieństwo, 
dusze w czyśćcu cierpiące 
+Alojzy Frelich – od szwagra Emanuela z rodziną 
+Józef i Gabriela Rozmyślak,  
+Anna Marcisz, mąż Józef, wnuk Tomasz 
+Regina Wycisło, mąż Jan, córka Edeltrauda i Teresa 
+Jan Korduła i Bronisława Wiechoczek  - od Świec-
kiej Rodziny Franciszkańskiej 
+Klara Musiolik, mąż Herman, rodziców z obu stron, 
wnuk Henryk, za zmarłych z rodziny Krzyżowski 
+Stanisław Słowik, 2 rocznica 
+Maria Kusz, mąż Jan, syn Tadeusz, rodzice Anna i 
Emanuel Waliczek 
+Mirosław Maciończyk, Stanisława i Edward Cygan, 
Władysław Sudacki, dusze w czyśćcu 
+Stefan Duda, żona Maria, Józef Tkocz, żona Hilde-
garda, syn Jerzy (Got) 

 Sobota – 26.07.2014r.       WSPOMNIENIE ŚWIĘTYCH 
                                                                      JOACHIMA I ANNY 

7.oo +Arkadiusz Terkiewicz 
12.oo Ślub: Anna Komarek – Konrad Kucharski 
17.oo 1/+Serafin Król, 30 rocznica 
 2/Do Opatrzności Bożej z okazji 15 rocznicy ślubu 

Anety i Tomasza Sobaszek, z podz. za otrzymane ła-
ski z prośba o dalsze 
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Niedziela – 27.07.2014r.  

7.oo +Gruszka Alfred, żona Helena, syn Krystian 
8.3o +Krzysztof Rychter, w rocznicę śmierci, siostra Gra-

żyna, Henryk Moskaluk 
10.oo 1+Adolf Oslizlok, 10 rocznica 
 2/+Alojzy Frelich – od Anieli i Pawła Szymurów 
11.3o +Konrad Konsek, 9 rocznica (Got) 
16.oo +Aniela Kulik, 11 rocznica 
20.3o +Wioletta Malina – od rodziny Stabiński 

 Poniedziałek – 28.07.2014r. 

7.oo +Józef i Zofia Lubszczyk, zmarłych z rodziny Pion-
tek i Lubszczyk (Bog) 

17.oo +Lucjan Jasiński, 1 rocznica  

 Wtorek – 29.07.2014r.    WSPOMNIENIE ŚW. MARTY 

7.oo +Adolf Filipowski, w rocznicę śmierci, żona Albina 
(Bog) 

11.oo Ślub: Katarzyna Szopa – Arkadiusz Francus 
17.oo +Ignacy Karwot, żona Franciszka, córka Kunegunda 

i Irena (Bog) 

 Środa – 30.07.2014r. 

7.oo +Ignacy Motyka – na pamiątkę urodzin, rodziców 
17.oo +Marian Pajdo, 1 rocznica 

 Czwartek – 31.07.2014r.                   WSPOMNIENIE  
                                                        ŚW. IGNACEGO Z LOYOLI 

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

17.oo +Waleska Karwot, mąż Wilhelm, córka Elżbieta, 
mąż Augustyn, córka Gertruda, mąż Zygfryd, syno-
wie Jan i Franciszek, synowa Lidia (Bog) 

 Piątek – 01.08.2014r.    WSPOMNIENIE ŚW. ALFONSA 
                                                                   MARII LIGUARIEGO 

7.oo 1/+Emil i Emilia Sodzawiczny, Alfred Piontek 
 2/+Ryszard Nikel, żona Maria 
12.oo Ślub: Magdalena Walczak – Karol Tkocz 
17.oo Do NSPJ w intencji rodzin wielodzietnych i czcicieli 

NSPJ 

 Sobota – 02.08.2014r.  

7.oo Do Niepokalanego Serca NMP  - za parafian 
12.oo Ślub: Magdalena Gruszka – Wojciech Buch 
17.oo 1/+Andrzej Kwaśniewski 
 2/ Z okazji urodzin ks. Krzysztofa Mikiciuka 

 Niedziela – 03.08.2014. 

7.oo +Alojzy Zniszczoł, żona Gertruda (Bog) 
8.3o +Kazimierz Janiczek 
10.oo +Franciszek Babilas, 18 rocznica (Got) 
11.3o 1/Z okazji urodzin ks. Proboszcza 
 2/ Do Opatrzności Bożej z okazji 18 urodzin Justyny 

Kozik, z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze 
oraz o Dary Duch  św. w dorosłym życiu 

13.oo Ślub: Karolina Stolarski – Łukasz Stolarski 
16.oo 1/+Adela Szymańska, 1 rocznica 
 2/+Dominik Sobik, 10 rocznica, brat Józef Sobik,  

3 rocznica (Got) 
20.3o +Krystyna Sobik 

 Poniedziałek – 04.08.2014r.               WSPOMNIENIE  
                                                       ŚW. JANA MARII VIANNEY 

7.oo +Florian Kula, żona Marta, Edward Kula, Ludwik 
Raszka (Bog) 

17.oo +Bolesław Oleś, 15 rocznica 

 Wtorek – 05.08.2014r.  

7.oo +Alfred Piontek, zięć Marian Pawlas 
17.oo +Andrzej Swaczyna, 7 rocznica, rodzice Franciszka  

i Franciszek 

 Środa – 06.08.2014r.          ŚWIĘTO PRZEMIENIENIA 
                                                                                   PAŃSKIEGO 

7.oo +Marta Dziwoki, 10 rocznica, mąż Józef (Bog) 
`17.oo +Bolesław Pomykoł – na pamiątkę urodzin 

 Czwartek – 07.08.2014r.  

7.oo +Wawrzyniec Dziwoki, żona Maria 
17.oo +Zbigniew Adamczyk, 1 rocznica  

 Piątek – 08.08.2014r. WSPOMNIENIE ŚW. DOMINIKA 

7.oo +Alfons Sojka, żona Maria, rodzice (Got) 
17.oo +Wiesław Osiak, 5 rocznica, matka Bronisława (Bog) 

 Sobota – 09.08.2014r.                ŚWIĘTO ŚW. TERESY 
                                                         BENEDYKTY OD KRZYŻA 

7.oo +Roman Hartman 
12.oo Ślub: Wioleta Gembalczyk – Mateusz Zając 
13.oo Ślub: Dominika Solak – Jakub Kohut 
14.oo Ślub: Anna Zięba – Łukasz Torbicki 
17.oo +Anna Zimończyk, 30 rocznica, mąż Albert, rodzi-

ców i dziadków, Anna Frelich, mąż Józef, syn Anto-
ni, rodziców i dziadków 

 Niedziela – 10.08.2014r. 

7.oo +Jerzy Zieleźny 
8.3o +Anna Piecha (Got) 
10.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 60 lat małżeństwa 

Krystyny i Józefa Szombara, z podz. dla NSPJ i Nie-
pokalanego Serca NMP za odebrane łaski z prośbą  
o dalsze oraz w intencji ich dzieci z rodzinami. TD 

11.3o W intencji rodziny Gembalczyk i Zając 
13.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 20 lat małżeństwa 

Mireli i Wojciecha Szutka, z podz. za otrzymane ła-
ski z prośbą o dalsze. TD 

16.oo 1/+Henryk Maciończyk, 2 rocznica 
 2/+Eugeniusz Kempny, 2 rocznica 
20.3o Do Opatrzności Bożej z okazji 5 rocznicy małżeń-

stwa Szymona i Julity Maciończyk, z podz. za 
otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo na dal-
sze lata małżeństwa 

 Poniedziałek – 11.08.2014r.               WSPOMNIENIE  
                                                                                     ŚW. KLARY 

7.oo +Emil Malina, rodzice Maria i Leon 
17.oo 1/+Jerzy Dziwoki – na pamiątkę urodzin (Bog) 
 2/+Róża Mura – na pamiątkę urodzin 

 Wtorek – 12.08.2014r. 

7.oo +Hieronim Dziwoki (Bog) 
17.oo +Stefania Klimosz (Bog) 

 Środa – 13.08.2014r. 

7.oo +Elżbieta Mandel, 12 rocznica (Rasz) 
17.oo +Danuta Kania, 1 rocznica 
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19.oo Nabożeństwo Fatimskie 

 Czwartek – 14.08.2014r.                    WSPOMNIENIE  
                                     ŚW. MAKSYMILIANA MARII KOLBE 

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

 Piątek – 15.08.2014r.                  UROCZYSTOŚĆ 
                                                              WNIEBOWZIĘCIA NMP 

7.oo +Walenty Malina, żona Matylda 
8.3o +Edward Rojek – na pamiątkę urodzin od córki Ireny 
10.oo +Jan Kuś, 13 rocznica 
11.3o Do Opatrzności Bożej z okazji 25 lat małżeństwa 

Zbigniewa i Joanny Machoczek oraz 1 rocznicy ślu-
bu Marka i Pauliny Cichy, z podz. za otrzymane łaski 
z prośbą o dalsze. TD 

16.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 25 lat małżeństwa 
Damiana i Izabeli Fojcik z Boguszowic, z podz. za 
otrzymane łaski z prośbą o dalsze oraz z okazji 4 
rocznicy ślubu Michała i Amandy i 18 urodzin córki 
Anny 

20.3o Za parafian 

 Sobota – 16.08.2014r.  

7.oo +Otylia i Wilhelm Matuszczyk, rodziców z obu stron 
11.3o Ślub: Beata Szymura – Damian Kłosek 
17.oo +Alina Różańska, 1 rocznica 

 Niedziela – 17.08.2014r.                  UROCZYSTOŚĆ  
                                                               ŚW. JACKA, KAPŁANA 

7.oo +Berta i Wilhelm Sobik, Gertruda i Jan Żaczek (Bog) 
8.3o +Józef Szymura, rodziców z obu stron 
10.oo +Daniela Kuczera, 3 rocznica (Rasz) 
11.3o Do Opatrzności Bożej z okazji 45 lat małżeństwa 

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

13.oo Od nowożeńców – własny ksiądz 
14.15 Chrzty i roczki:  
16.oo 1/+Anastazja i Emil Sobik, rodziców z obu stron, syn 

Stefan, żona Ruta, 2 zięciów, Gertruda i Marian Cin-
cio (Got) 

 2/+Eleonora Gembalczyk – na pamiątkę urodzin 
20.3o +Ludwik i Franciszka Cofalik 

 Poniedziałek – 18.08.2014r.   

7.oo +Józef Potyrcha, 19 rocznica (Bog) 
17.oo +Alojzy Gąsior, 1 rocznica 

 Wtorek – 19.08.2014r. 

7.oo +Paweł Turczyk, 5 rocznica 
17.oo +Edward Kluger, żona Helena, Gertruda Zniszczoł, 

zięć Bolesław (Got) 

 Środa – 20.08.2014r.                         WSPOMNIENIE  
                                                            ŚW. BERNARDA, OPATA 

7.oo +Jadwiga Prochasek, 10 rocznica 
17.oo +Leszek Kula, Edward i Marta rodzice (Bog) 

 Czwartek – 21.08.2014r.                    WSPOMNIENIE  
                                                                                   ŚW. PIUSA X 

7.oo +Wiktor i Helena Konsek 
12.oo Ślub: Borkowski – Pielorz 
17.oo 1/+Edward Musioł 
 2/+Stefan Szewczyk 

 Piątek – 22.08.2014r.                 WSPOMNIENIE NMP, 
                                                                                    KRÓLOWEJ   

7.oo Za żywych członków Różańca 
17.oo +Józef Niesporek, 1 rocznica 

 Sobota – 23.08.2014r.  

7.oo +Janina Krupa, Helena i Bolesław Gąsior 
17.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 18 rocznicy urodzin 

Łukasza Krawczyka, z podz. za otrzymane łaski  
z prośbą o dalsze 

 Niedziela – 24.08.2014r.   

7.oo +Andrzej Marcisz, 21 rocznica 
8.3o +Edward Motyka, 10 rocznica (Got) 
10.oo 1/+Justyn Zieleźny, Nikodem Pałka (Got) 
 2/Do Opatrzności Bożej z okazji 10 rocznicy ślubu 

Izabeli i Roberta Kaźmierczak, z podz. za otrzymane 
łaski z prośbą o dalsze. TD 

11.3o Do Opatrzności Bożej z okazji 50 lat małżeństwa 
Gertrudy i Romana Cipcer, z podz. za otrzymane ła-
ski z prośbą o dalsze oraz w intencji dzieci z rodzi-
nami. TD 

16.oo 1/+Leonard Szulc (Got) 
 2/+Jan Nogły 
20.3o +Wioletta Malina – od rodziny Wideł 

 Poniedziałek – 25.08.2014r.  

7.oo +Paweł Gajda – od rodziny Górecki 
17.oo +Władysław Kuczera, żona Gertruda – na pamiątkę 

urodzin (Got) 

 Wtorek – 26.08.2014r                      UROCZYSTOŚĆ  
                                                        NMP CZĘSTOCHOWSKIEJ 

7.oo +Berta Kania, mąż Konstanty 
12.oo Ślub: Katarzyna Drzęźla – Ryszard Kufka 
17.oo +Gertruda Musioł, 1 rocznica 

 Środa – 27.08.2014r.       WSPOMNIENIE ŚW. MONIKI 

7.oo +Stefania Niemiec, 4 rocznica 
17.oo +Eryk i Salomea Konsek    

 Czwartek – 28.08.2014r.                    WSPOMNIENIE  
                                                                          ŚW. AUGUSTYNA 

7.oo +Jan Zawadzki, 2 żony 
11.oo Ślub: Szymon Dziwoki – Ramona Bogaczyk 
17.oo +Bronisława Romański, 27 rocznica, mąż Emil, 

Maria i Marcin Rugor (Bog) 

 Piątek – 29.08.2014r.  WSPOMNIENIE MĘCZEŃSTWA 
                                                           ŚW. JANA CHRZCICIELA 

7.oo +Roman Zniszczoł, rodzice Helena i Alojzy 
17.oo MSZA WSPÓLNA: 
 +Leon Szopa, Jan Przeliorz, żona Maria, Emil Szopa, 

2 żony, Stanisław Goworowski, żona Marianna (Got) 
+Bernard Pakura, rodziców (Got) 
+Helena Piecha,. Mąż Alojzy, Paweł Kwoka, żona 
Agnieszka,  
+Henryk Fronczyk, 1 rocznica (kop) 
+Alojzy Karwot, rodziców z obu stron (Bog) 
+Marta i Franciszek Marszołek, 2 synów, 2 synowe, 
2 córki z mężami, pokrewieństwo Marszołkowe, 
Olesiowe i Kordułowe 
+Franciszek Buchalik, rodziców z obu stron 
+Józef Raszka, żona Łucja, rodziców i rodzeństwo  
z obu stron 
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+ Roman Rduch, rodziców Alojzy i Anna, teściów 
Łucja i Józef Raszka (Got) 
+Teodor Szymura, żona Łucja (Got) 
+Gertruda Motyka, mąż Konstanty, Waleska Krupa, 
Henryk Wilczek, Czesław Sobik, Emanuel Wilczek, 
2 żony 
+Henryk Szymura, rodziców z obu stron, Regina 
Skorupa, mąż Józef (Bog) 
+Zofia i Jan Garbocz, Łucja i Henryk Smiatek, Wal-
ter Matuszczyk, Bronisława i Zygmunt Janowicz, za 
zmarłych z rodziny Garbocz, Smiatek, Gorus Wali-
czek, Figas, dusze w czyśćcu 
+Stanisław Łaszczewski, żona Apolonia, Zygfryd 
Zając, żona Gertruda, zmarłych rodziców i dziadków 
z obu stron, Łaszczewski, Swider, lisiak , Godzina 
Figas, Kurzac, Nowicki, Sablik, Michałowicz, Ku-
czera, Matusik, Marszolik, , Komor, Pych, Oleś, Ol-
bryś, Zaczkowski, za zmarłych z pokrewieństwa 
+Stanisław Firlej, 11 rocznica, żona Marianna, rodzi-
ców z obu stron 
+Antoni Sobik, żona Maria (Rasz) 
+Celina Szymura – od męża i dzieci 
+Franciszek Szymura, żona Anna 
+Bronisława Janowicz, mąż Zygmunt, rodziców z 
obu stron, Walter Matuszczyk, Zofia i Jan Garbocz 
(Bog) 
+Roman Pawlas, rodziców z obu stron 
+Władysław Hulbój, 11 rocznica, Stanisław Hulbój, 
żona Rozalia, Józef Tlołka, żona Rozalia, syn Emil i 
Franciszek, dziadków i pokrewieństwo z obu stron 
+Antoni Jarosz, 2 rocznica (Got) 
+Maria Hartman, mąż Stefan, rodziców z obu stron 
(Bog) 
+Jadwiga Filipowska, mąż Antoni, pokrewieństwo 
Szewczykowe, Filipowski, Knapkowe, Gitnerowe, 
Pawlasowe i Buchalikowe 
+Nikodem Szymura, 23 rocznica (Got) 
+Elżbieta Kabik, za zmarłych z rodzin Gawlik i Kabik 
Elżbieta i Stefan Stafarczyk, Gertruda Gomola 
+Józef Pierchała, żona Eufemia, rodziców 
+Leon Konieczny, żona Krystyna, synowa Krystyna 
+Emil Babilas, żona Łucja, syn Walenty 
+Paweł Sobik, 3 żony, 5 synów, synowa Małgorzata, 
zięciowie Konrad i Józef 
+Antoni Antoniewski, 6 rocznica, wnuczka Mariola 
Węglorz, 5 rocznica, Zygmunt Kwiatoń, 5 rocznica, 
siostry z mężami, bracia z zonami 
+Antoni Anioł 
+Marta Szmit, mąż Jerzy, córka Krystyna 
+Bronisław Cieśla, mąż Feliks, rodziców z obu stron, 
Ryszard Matuszczyk, żona Agnieszka, dwóch synów, 
córka Maria, mąż Józef 
+Albert Czyż, żona Jadwiga, syn Walter, córki Amalia 
i Krystyna, zięć Andrzej i Erwin, rodziców z obu stron 
+Jadwiga Kionka, maż Antoni, córka Maria, Maria 
Zipcer, mąż Artur, syn Alfred (Got) 
+Dorota Janus, 2 mężów, Antoni Lach, Bonifacy Fi-
lec (Got) 

 Sobota – 30.08.2014r.  

7.oo +Bolesław Kostorz, rodziców, braci, Róża Kostorz, 
Maria i Antoni Sobik, 2 córki, 2 zięciów, syn Emil, 
zmarłych z pokrewieństw 

11.oo Ślub: Hanna Kowalska – Krzysztof Lubszczyk 
12.oo Ślub: Agnieszka Szymura – Mariusz Zimończyk 
17.oo 1/+Halina Kula, 17 rocznica 
 2/+Franciszek Wałach, rodzice Marta i Wacław, 

siostra Elżbieta (Bog) 

 Niedziela – 31.08.2014r.  

7.oo Za ofiarodawców z Gotartowic 
8.3o 1/+Henryk Kula (Got) 
 2/+Marianna Korgol, 1 rocznica 
10.oo 1/+Edward Kula (Got) 
 2/+Aniela Szostek – na pamiątkę urodzin (Bog) 
11.3o Do Opatrzności Bożej z okazji 20 lat małżeństwa 

Barbary i Mirosława Rosińskich, z podz. za otrzyma-
ne łaski z prośba o dalsze. TD 

13.oo Ślub: Agnieszka Spasiewska – Dawid Dziwoki 
16.oo 1/+Teresa Frelich, mąż Alojzy 
 2/+Maria Smyczek, mąż Piotr 
20.3o +Aniela Szostek 

 Poniedziałek – 01.09.2014.                WSPOMNIENIE  
                                                                       ŚW. BRONISŁAWY 

7.oo +Zofia i Józef Sztranc 
17.oo 1/+Jerzy Jańczyk, 1 rocznica 
 2/+Jadwiga Karwot, 1 rocznica 

 Wtorek – 02.09.2014r. 

7.oo +Helena Musiolik 
17.oo 1/+Małgorzata Głusiec, 1 rocznica 
 2/+Alfred Piontek, zięć Marian Pawlas, Ewald Bu-

chalik, syn Marian 

 Środa – 03.09.2014r.                        WSPOMNIENIE  
                                                ŚW. GRZEGORZA WIELKIEGO 

7.oo +Regina Skałbania, mąż Ewald, Piotr Niesporek, 
Marian Pyżalski, żona Maria, syn Konstanty, Augu-
styna Pierchała, mąż Robert, wnuk Bogdan 

17.oo 1/+Franciszek Smołka, żona Maria, Maria Korduła, 
mąż Tadeusz, Emil Matuszczyk, żona Anna  

 2/+Jerzy Dziwoki, 17 rocznica (Bog) 

 Czwartek – 04.09.2014r.  

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/+Jan Nowak – na pamiątkę urodzin 
17.oo 1/+Maria Hulim, mąż Paweł, rodzeństwo, Helena 

Fudala (Bog) 
 2/+Alojzy Pawlik, żona Anna 
 3/+Józef Frelich, rodziców z obu stron 
18.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 80 rocznicy urodzin 

Anieli Kołatek, z podz. za otrzymane łaski z prośbą  
o dalsze i o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny. 
T.D. 

 Piątek – 05.09.2014r.  

7.oo 1/ Wynagrodzenie NSPJ i Niepokalanemu Sercu 
NMP, za grzechy swoje i świata całego, w intencji 
kapłanów naszej parafii, Straży Honorowej NSPJ 

 2/+Augustyna Pierchała, mąż Robert, ich rodziców  
i rodzeństwo, Regina Skałbania, mąż Edward (Got) 

12.oo Ślub: Dawid Michalski – Justyna Grzybowska 
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17.oo 1/ Do NSPJ w intencji rodzin wielodzietnych i czci-
cieli NSPJ 

 2/+Antoni i Maria Pytel 

 Sobota – 06.09.2014r.  

7.oo 1/ Do Niepokalanego serca NMP – za parafian 
 2/+Wiesława Spałek 
14.oo Ślub: Julia Janicka – Krzysztof Salwa 
15.3o 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 35 lat małżeństwa 

Danuty  i Ryszarda Mura z podz. za otrzymane łaski 
z prośbą o dalsze oraz w intencji rocznego Karola. 
T.D. 

17.oo 1/+Elfryda Ociepka 
 2/+Helena Śliwa, mąż Osfald 

 Niedziela – 07.09.2014r. 

7.oo 1/+Gertruda Kania, mąż Franciszek, syn Józef, rodzi-
ców z obu stron 

 2/+Henryk Oleś  
8.3o 1/+Erwin Tkocz, 1 rocznica (Rasz) 
 2/+Stanisław Półtorak, 6 rocznica, żona Danuta, 4 

rocznica 
10.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 30 rocznicy urodzin 

Anny Litwin – Szczypka i z okazji 1 rocznicy uro-
dzin syna Maksymiliana, z podz. za otrzymane łaski 
z prośbą o dalsze. TD 

11.3o 1/Żniwne 
 2/+Do Opatrzności Bożej z okazji 80 rocznicy uro-

dzin Ryszarda Wowra z okazji urodzin syna Józefa  
oraz wnuczki Justyny,  z podz. za otrzymane łaski  
z prośbą o dalsze. TD (Rasz) 

13.3o Do Opatrzności Bożej z okazji 45 lat małżeństwa 
Otylii i Erwina Chromy, z podz. za otrzymane łaski  
z prośba o dalsze. TD 

16.oo Do Miłosierdzia Bożego za wstawiennictwem MB 
Nieustającej Pomocy z okazji 13 rocznicy ślubu 
Małgorzaty i Andrzeja oraz z okazji 11 urodzin Szy-
mona oraz o zdrowie brata Mateusza  

20.3o  
 Poniedziałek – 08.09.2014r.   ŚWIĘTO NARODZENIA 

                                                                                                  NMP 
7.oo  
17.oo 1/+Maria i Antoni Kołodziejczyk, 15 rocznica (Ko-

biór) 
 2/+Sławomir Kosmulski, 1 rocznica (Bog) 
 3/+Walter Matuszczyk – na pamiątkę urodzin, rodzi-

ców z obu stron, Bronisława i Zygmunt Janawa, Zo-
fia i Jan Garbocz (Bog) 

 Wtorek – 09.09.2014r. 

7.oo 1/+Ignacy Motyka, 13 rocznica, rodziców z obu stron 
 2/Do Opatrzności Bożej w intencji rodziny Groborz, 

z podz. za otrzymane łaski z prośba o dalsze 
17.oo 1/+Władysław Mrowiec 
 2/+Monika Grzybek, mąż Rufin, synowa Małgorzata 

(Bog) 

 Środa – 10.09.2014r. 

7.oo Wioletta Malina – od rodziny Andurczyk 
17.oo 1/+Eryk Zimończyk, rodziców z obu stron (Bog) 
 2/+Gertruda Błaszczyk, 11 rocznica 

  

Czwartek – 11.09.2014r. 

7.oo  
11.oo Ślub: Michalina Torebko – Szymon Iskra 
17.oo 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 88 rocznicy urodzin 

Serafina Babilas, z podz. za otrzymane łaski z prośbą 
o dalsze. TD 

 2/+Tomasz Wasiniewski, 4 rocznica 

 Piątek – 12.09.2014r.                       UROCZYSTOŚĆ  
                                                                      NMP PIEKARSKIEJ 

7.oo  
17.oo 1/+Ignacy Szewczyk, w rocznicę śmierci, rodziców 
 2/+Antoni Oleś, 2 rocznica 
 3/+Franciszek Dziwoki 

 Sobota – 13.09.2014r.                       WSPOMNIENIE  
                                                    ŚW. JANA CHRYZOSTOMA 

7.oo +Krystyna Tasarz, rodzice Maria i Władysław Pikuła 
(Got) 

17.oo 1/+Helena Mura, mąż Jan 
 2/+Gertruda Karwot, mąż Norbert 
 3/+Ryszard Wuzik, 2 rocznica śmierci 
19.oo Nabożeństwo fatimskie 

 Niedziela – 14.09.2014r.   ŚWIĘTO PODWYŻSZENIA 
                                                                                       KRZYŻA 

7.oo Świecka Rodzina Franciszkańska - urodziny 
8.3o 1/+Berta Szmid – na pamiątkę urodzin, 2 mężów, 

rodziców (Bog) 
 2/Do Opatrzności Bożej z okazji 20 rocznicy małżeń-

stwa Beaty i Pawła Duda, z podz. za otrzymane łaski 
z prośba o dalsze. TD 

10.oo +Maria Hartman, 1 rocznica (Got) 
11.3o Do Opatrzności Bożej z okazji 55 rocznicy ślubu 

Anny i Józefa Lebioda, z podz. za otrzymane łaski  
z prośbą o dalsze oraz w intencji dzieci z rodzinami. 
TD 

16.oo +Barbara Cichy 
20.3o 1/+Anna Frelich, mąż Józef (Rasz) 
 2/+Berta Goraus, mąż Jan (Rasz)  
 

Przygotowały panie: Aurelia Oleś i Kornelia Mokry 
 
 

Kronika parafialna 

Chrzty: 

Emilia Toszek, Beniamin Szulik, Marta Juraszak, Ksawier 
Broja, Katarzyna Ulman, Franciszek Szczechowiak, Naomi 
Wieleba, Kajetan Bennek, Hanna Zemlok, Natalia Burcon, 
Michał Kuna, Olga Szczyra, Wiktoria Marczyk, Zuzanna 
Piechaczek, Paulina Hołyst, Nadia Kolarczyk, Tymoteusz 
Gasz, Zuzanna Gruszczyk, Marta Półtorak, Lena Mrowiec, 
Piotr Nowak, Larisa Boca, Marta Skoczek, Jan Marzec, 
Klaudia Fojt, Agata Osadnik, Maja Sumigowska, Szymon 
Dylewski, Amelia Rakoczy, Michalina Binczak, Zofia Mu-
siolik, Filip Groborz, Mateusz Turek, Patryk Majerczak, 
Eliza Korduła, Szymon Jakubik, Karolina Błaszczyk 
 

Śluby: 

Gorol Karol – Dziwoki Zofia 
Tkocz Tomasz – Matuszczyk Justyna 
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Gasiewicz Patryk – Gac Klaudia 
Pomykoł Dariusz – Bielska Monika 
Skoczylas Mateusz – Sacewicz Monika 
Witosz Marcin – Zwierzyńska Sylwia 
Cichy Paweł – Orszulik Dorota 
Dziubiński Tomasz – Maciończyk Katarzyna 
Leszczyński Michał – Czerwińska Magdalena 
Olak Krzysztof – Długi Michalina 
Toczek Norbert – Burek Monika 
Kołodziej Wojciech – Tokarz Martyna 
Urbaniec Grzegorz – Turczyk Natalia 
Drabik Mateusz – Kubat Nikola 
 

Pogrzeby: 

Rojek Eugenia      31.03.1930 – 19.04.2014 
Musiolik Helena         11.11.1929 – 25.04.2014 
Sojka Zyta                  04.11.1960 – 27.04.2014 
Jurach Marianna         05.04.1940 – 04.05.2014 
Markiewka Maciej        14.11.2007 – 06.05.2014  
Wacław Dawid               04.05.2014 – 04.05.2014 
Gembalczyk Eleonora   09.08.1941 – 11.05.2014 
Pałka Zenon                    18.11.1929 – 10.05.2014 
Merkel Maksymilian      23.01.1943 – 19.05.2014 
Burda Genowefa             17.06.1924 – 22.05.2014 
Adamowicz Stefan          16.03.1946 – 24.05.2014 
Kuśka Gerard                 05.10.1942 – 24.05.2014 
Mielczarski Marcin        23.03.1991 – 30.05.2014 
Frelich Alojzy                 16.06.1935 – 02.06.2014 
 

Przygotowały panie: Aurelia Oleś i Kornelia Mokry 
 

PAPIESKIE INTENCJE 

APOSTOLSTWA MODLITWY  

 

Lipiec 

1. Intencje Matki Bożej: o pokój na świecie i nawrócenie 
grzeszników. 
2. Intencje papieża Franciszka: 
-) Intencja ogólna: Aby uprawianie sportu było zawsze 
okazją do umacniania braterstwa i rozwoju ludzkiego. 
-) Intencja misyjna: Aby Duch Święty wspierał dzieło 
świeckich, którzy głoszą Ewangelię w krajach najuboż-
szych. 
 
Sierpień 

1. Intencje Matki Bożej: o pokój na świecie i nawrócenie 
grzeszników. 
2. Intencje papieża Franciszka: 
-) Intencja ogólna: Aby uchodźcy, zmuszeni do opuszcze-
nia swoich domów z powodu przemocy, znaleźli wielko-
duszną gościnę, i by ich prawa były chronione. 
-) Intencja misyjna: Aby chrześcijanie w Oceanii głosili  
z radością wiarę wszystkim ludom kontynentu. 

 
 
 
 

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

17.00 

Kancelaria parafialna 

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

Protokoły przedślubne 

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

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

techizacji młodzieżowej i Studium Przedmałżeńskiego 

Sakrament chrztu 

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

� zgłaszając chrzest w kancelarii przynosimy akt urodzenia 
dziecka z USC 

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

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

Sakrament pojednania 

okazja do sakramentu pojednania przed Mszą św. 

Odwiedziny chorych 

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

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

Pogrzeby 

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

Konto Ochronki i Parafii 

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

 

 
Następny numer gazetki „Serce Ewangelii” 

ukaże się 14 września 2014 r. 
Materiały przeznaczone do druku  

w numerze wrześniowym proszę przesyłać  
w wersji elektronicznej  

lub dostarczyć w formie papierowej  
najpóźniej do dnia 5 września 2014 r. 

 
 

Telefony kontaktowe w sprawie Domu Po-
grzebowego: 

 

Pan Hubert Figas:   tel. kom.  0511 076 934 
 

Całodobowy Zakład Pogrzebowy STYX:    

032- 42 20 361,   tel. kom. 0601 530 578 
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Pierwsza i Wczesna  
Komunia Św. 

Tradycyjnie w pierwszą niedzielę maja miała 
miejsce w naszej parafii Pierwsza i Wczesna 
Komunia Święta. Uroczystej Eucharystii prze-
wodniczył ks. proboszcz Krzysztof Błotko,  
a czynnie do modlitwy włączyli się rodzice  
i oczywiście najważniejsze w tym dniu dzieci. 

 
.  

 

 

 
.  

 
.  

 

 

 
 

 
.  
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10 lat po I Komunii św. 
W niedzielę 11 maja  o godz. 13.oo swoją 
10 rocznicę przyjęcia I Komunii św. prze-
żywała młodzież wraz z rodzinami.  
 
 

Święto 3 Maja 

 
W Uroczystość NMP Królowej Polski o 
godz. 10.oo miała miejsce Msza św. spra-
wowana w intencji Ojczyzny. Po Mszy św. 
do pamiątkowego zdjęcia ustawili się bo-
guszowiccy harcerze ze Stowarzyszenia 
„Ślady”  

Św. Floriana 

3 maja swoje święto patronalne obchodzili strażacy.  
W intencji  strażaków OSP Gotartowice i Boguszowi-
ce i ich rodzin oraz w intencji zmarłych strażaków 
została odprawiona Msza św. o godz. 15.3o.   

Męczenniku święty, święty Florianie, od wieków 

czczony na polskiej ziemi, bądź i dziś naszym Patro-

nem, Orędownikiem i Obrońcą przed Bogiem. 

Uproś nam u Boga żywą wiarę, byśmy oparli się  

laicyzacji życia i wszędzie słowem i czynami miłości 

umieli mężnie ją wyznać… 
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Nabożeństwa Fatimskie 
13 maja i 13 czerwca spotykaliśmy się w tym 
roku na nabożeństwach Fatimskich. Odbywać 
się one będą do października na pamiątkę cu-
downych objawień MB w Fatimie.  

 
— czytaj str. 15 

 

Dzień Dziecka 

W sobotę 31 maja w przeddzień swojego święta 
na Farskim Ogrodzie zgromadziły się dzieci  
z Boguszowic wraz z rodzicami, by uczestniczyć 
w zorganizowanym dla nich festynie  

 

 

 

 

 
.  

 
.  

 

 

 

 
.  

 
 
.  
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Zbiórka elektrośmieci 
16 i 17 czerwca przeprowadziliśmy zbiórkę 
używanego sprzętu elektrycznego i elek-
tronicznego, odpowiadając tym samym na 
ogólnopolską akcję Stowarzyszenia Ko-
ścioła Katolickiego „POMOC KOŚCIOŁOWI 
W POTRZEBIE”. 

Dzień wspólnoty Oazy 

 

14 czerwca w naszej parafii odbył się kolej-
ny już Dzień Wspólnoty. Wzięły w nim 
udział Wspólnoty Oazowe z naszego De-
kanatu Boguszowickiego.  

— czytaj str. 17  

Z kącika  
gospodarczego 

 
Zakończono remont dolnych pomieszczeń 
kościoła, a  rozpoczął się ostatni etap kapi-
talnego remontu schodów do zakrystii  
i kaplicy św. Anny.  

— czytaj str. 5 
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