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„Matko Sprawiedliwości i Miłości Społecznej – Módl się za nami”.

I Komunia Św.
W niedzielę 5 maja obchodziliśmy w naszej parafii uroczystość Pierwszej i Wczesnej Komunii Św. Wszystkim dzieciom
życzymy, aby zawsze w sercu
miały Pana Jezusa, który umacnia każdego człowieka oraz prowadzi drogą wiary, nadziei
i miłości.

Zaproszenie
do Piekar Śląskich
Tradycyjnie w ostatnią niedzielę
maja ks. Arcybiskup Wiktor Skworc
zaprasza wszystkich mężczyzn i
młodzieńców na stanową pielgrzymkę do Matki Sprawiedliwości
i Miłości Społecznej w Piekarach.

Odpust parafialny
Tegoroczną uroczystość odpustową ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa będziemy przeżywać w niedzielę 30 czerwca.
Tradycyjnie w piątek w Uroczystość NSPJ o godz. 17.oo zapraszamy na Mszę św. sprawowaną
w intencji wszystkich zmarłych
parafian na cmentarzu.
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Rekolekcje Wielkopostne
Od 6 – 10 kwietnia przeżywaliśmy parafialne Rekolekcje Wielkopostne, które
w tym roku głosił ks. Bogdan Kania
z Wydziału Duszpasterskiego naszej
Kurii, Moderator do spraw Nowej Ewangelizacji.

Zaproszenie na rekolekcje

Spotkania ewangelizacyjne

W ramach rekolekcji na wszystkich
Mszach św. niedzielnych słuchaliśmy
słowa Bożego. Od poniedziałku do środy po mszach porannych i wieczornych
odbywały się spotkania ewangelizacyjne
połączone z modlitwą. W środę o 14.30
miała miejsce tradycyjna Msza św. dla
osób chorych i w podeszłym wieku a po
niej spotkanie przy stole w Domu Parafialnym.
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Modlitwa wstawiennicza w ramach rekolekcji

Rekolekcje Wielkopostne
dla szkół

Tegoroczne Rekolekcje dla uczniów szkół podstawowych: SP 16, SP 20 i SP 36 odbywały się w
dniach 25 – 27 marca, a prowadził je ks. Łukasz
Nawrot z parafii św. Stanisława w Bytomiu.

Spotkania rekolekcyjne dla uczniów SP 20

Podziękowania na zakończenie Rekolekcji
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Ekstremalna
Droga Krzyżowa
Eucharystią o godz. 20.oo sprawowaną 12 kwietnia w naszej świątyni, rozpoczęła się Ekstremalna
Droga Krzyżowa. W tym roku uczestnicy mieli do
wyboru dwie trasy: „Droga Serca Jezusowego”
oraz „Bóg – człowiek – natura”. Każda z nich liczyła 42 km. Koordynatorem EDK był ks. Karol
Płonka.
Msza św. na rozpoczęcie EDK

Wielki Czwartek
Liturgią Eucharystyczną Wieczerzy Pańskiej rozpoczęło się w Wielki Czwartek Święte Triduum
Paschalne Męki, Śmierci i Zmartwychwstania
Pańskiego.

Życzenia kapłanom z okazji ich święta składają
przedstawiciele Rady Parafialnej

Obrzęd umycia nóg – „Przykazanie nowe daję wam,
byście się wzajemnie miłowali”

W Wielki Czwartek przeżywamy Eucharystię,
tak jak byśmy byli osobiście uczestnikami wieczernika. Na zakończenie wielkoczwartkowych
ceremonii w uroczystej procesji miało miejsce
przeniesienie Najświętszego Sakramentu do
Kaplicy adoracji, tzw. Ciemnicy.
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Wielki Piątek
Obchody Wielkiego Piątku koncentrują się na męce i
śmierci Jezusa. Tego dnia nie odprawia się Mszy
św., a jedynie sprawuje się Liturgię Męki Pańskiej.

Przeniesienie Najświętszego Sakramentu do „Bożego Grobu”

Postawa kapłanów wyrażająca bezgraniczne uniżenie
przed Panem Bogiem

Adoracja Krzyża przez wiernych po zakończeniu
liturgii Wielkiego Piątku

Wigilia Paschalna
Po zachodzie słońca w Wielką Sobotę rozpoczęły się obchody Wigilii Wielkanocnej. Składały się
na nią: Liturgia Światła, Liturgia Słowa, Liturgia
Chrzcielna oraz Liturgia Eucharystyczna. Na zakończenie odbyła się Procesja Rezurekcyjna.
Pieśni pasyjne w wykonaniu Chóru Appassionato

Poświęcenie ognia przed kościołem

Liturgia Światła
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Liturgia Eucharystyczna

Urodziny kapłanów
2 kwietnia swoje kolejne urodziny w naszej parafii obchodził
ks. Karol Płonka. Modliliśmy się w Jego intencji podczas Mszy
św. o godz. 17.oo.Urodzinowa Eucharystia ks. Andrzeja Rudolfa została sprawowana w sobotę 27 kwietnia, gdyż w tym
dniu przypadały Jego pierwsze urodziny w naszej parafii.

Rozpoczęcie Procesji Rezurekcyjnej
Życzenia naszym kapłanom złożyli
przedstawiciele Rady Parafialnej oraz
poszczególnych grup formacyjnych.
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SŁOWO PROBOSZCZA – Nie tylko o sprawach
gospodarczych
Przeżyliśmy ważny i podniosły czas, jakim był Okres Wielkiego Postu oraz Triduum
Paschalne z najważniejszym Świętem roku
Liturgicznego - Zmartwychwstaniem Pańskim.
Trwamy
nieustannie
w tym
pięknym
i radosnym Okresie Wielkanocnym.
Jeszcze raz ks. Bogdanowi Kani z Wydziału
Duszpasterstwa Ogólnego Katowickiej Kurii dziękujemy za przeprowadzenie Rekolekcji Wielkopostnych w naszej parafii. Za wygłoszone konferencje,
wspólne uwielbienie Boga i modlitwę wstawienniczą,
która stała się udziałem wielu naszych parafian.
W duchowy kontekst tegorocznych rekolekcji wpisało
się inne wielotygodniowe wydarzenie duszpasterskie
w naszej parafii, jakim było Seminarium Odnowy
Wiary. Księdzu Karolowi i pozostałym osobom
świeckim, naszym animatorom, dziękujemy za podjęcie tej duchowo-formacyjnej inicjatywy. Księdzu
Łukaszowi Nawrotowi z parafii św. Stanisława
w Bytomiu za przeprowadzenie rekolekcji szkolnych.
Przy tej okazji Bóg zapłać jak zawsze naszym placówkom oświatowym na czele z panią Dyrektor Teresą
Uchyła, panią Dyrektor Grażyną Adamczyk, panami Dyrektorami Lucjanem Rugorem i Krzysztofem Zaikiem za otwarcie i współpracę w dni rekolekcyjne.
Wyrazem szczególnego przygotowania do Świąt
Wielkanocnych i pogłębienia duchowości wielkopostnej był udział wielu osób w Ekstremalnej Drodze
Krzyżowej. Księdzu Karolowi dziękujemy za wielką
zachętę i zorganizowanie licznej grupy naszych parafian uczestniczących w EDK, która rozpoczęła się
w naszym kościele Eucharystią 12 kwietnia o godzinie
20.oo. Była to 40-to kilometrowa, leśna, nocna „Droga Serca Jezusowego” i druga nowa trasa została
nazwana „Bóg - człowiek – natura”.
Znowu przypomnę, że często spotykamy się
z opinią, że trudno znaleźć w okolicy piękniejszą świątynię i piękniej przeżywaną liturgię Triduum Paschalnego. Dzieje się tak za sprawą nie tylko duszpasterzy, ale dzięki inicjatywie i gorliwemu zaangażowaniu naszej służby ministranckiej oraz wielu młodszych i starszych parafian na czele z ceremoniarzem
liturgicznym. Harcerzom i harcerkom ze Stowarzyszenia „ŚLADY” dziękujemy za pięknie wykonany
Grób Pański i Ciemnicę. W nawiązaniu do Świąt
Wielkanocnych i zwyczajnych codziennych dzieł charytatywnych chcę wspomnieć o tym szczególnym dniu
15 kwietnia, w którym miał miejsce świąteczny
obiad dla bezdomnych zorganizowany przez nasz

Podczas tegorocznej „Drogi do Emaus”

wieloosobowy Zespół Charytatywny na czele
z Panią Kornelią Mokry. Dziękuję przy okazji znanym nam dobrze rodzinom wspierającym nasze codzienne działa charytatywne: państwu Urszuli
i Antoniemu Dronszczykom, Jerzemu i Marii Królom, Januszowi Dronszczykowi i pani Danucie Potrawa.
Mamy za sobą piękną uroczystość I i Wczesnej
Komunii św., w której uczestniczyło w tym roku 55
dzieci, w tym 20 do Wczesnej Komunii. Dziękujemy
rodzicom dzieci i naszym paniom katechetkom
Barbarze Sojka i Lucynie Habraszka za przygotowanie dzieci do tego ważnego wydarzenia duchowego. Rodzinom Komunijnym dziękuję za zadbanie
o piękny wystrój kościoła i złożony dar 3300 zł, który
przeznaczamy na renowację kolejnego witraża
w naszej świątyni. Przy tej okazji chcę podziękować
również państwu Mura z Gotartowic za dar 4000 zł
również na rzecz renowacji witraża św. Wawrzyńca.
Pomimo rozpoczętych prac remontowych na kilku
frontach, renowacja witraża nastąpi jeszcze w tym
roku w miesiącach letnich zgodnie ze wstępną umową
z firmą witrażową z Rybnika.
Istotnym wydarzeniem parafialnym w ramach
obecnego roku szkolnego, w maju, będzie obecność
w parafii ks. Biskupa Adama, który w sobotę
29 maja podczas Mszy św. o godz. 17.oo udzieli
naszej młodzieży sakramentu bierzmowania.
Tradycyjnie w tym miejscu naszej gazetki parafialnej chcemy podsumować działania gospodarcze
przeprowadzane w ostatnich dwóch miesiącach. Należą do nich:
1. Wymiana klimatyzatora w Domu Pogrzebowym.
2. Pomalowania dolnej salki Domu Parafialnego
i prowadzącego do niej korytarza.

serce ewangelii 8
3. Usunięcie 3 złamanych drzew i czyszczenie uszkodzonego drzewostanu po marcowych wichurach.
4. Zbiórka rekordowej ilości elektrośmieci na cele
misyjne.
5. Zabezpieczenie skarbon kościelnych przez zmianę
sposobu ich umocowania.
6. Remont traktorka parafialnego i innych urządzeń
koniecznych do prac na terenie kościelnym.
7. Zakup pierwszej partii ekogroszku na rzecz rezerwy opałowej kościoła, Domu parafialnego oraz Starej Fary i Starego Domu Parafialnego na sezon
grzewczy 2019/2020.

Naprawa nierówności na terenie parkingu za kościołem

2 czerwca

8. Wymiana rury kanalizacyjnej dotyczącej jednej z
ubikacji Starego Domu Parafialnego.

• godz: 15:00 – gra miejska „Śladami Boguszowic”

9. Uzupełnienie drzewostanu na terenie kościelnym.

• godz: 17:00 – podsumowanie gry miejskiej – losowanie
nagród

10. Naprawa nierówności na terenie parkingu za kościołem.

• godz: 17:30 – koncert zespołu „Cisza Jak Ta”

11. Rozpoczęcie czyszczenia i malowania konstrukcji
metalowej sceny Ogrodu Farskiego.

• godz: 19:00 – koncert zespołu „Czerwony Tulipan”

Organizatorzy: harcerki i harcerze BSSK „Ślady”

12. Pokrycie nową dachówką pierwszej części dachu
Starego Domu Parafialnego.

Współorganizatorzy: Parafia NSPJ Boguszowice Stare,
Rada Dzielnicy Boguszowice Stare

13. Posadzenie kolejnej partii kwiatów wokół kościoła.

7 - 9 czerwca - II Ogólnopolski Festiwal Piosenki Harcerskiej i Niepodległościowej „Śladami
Niepodległości”

14. Naprawa i usuwanie drobnych usterek na wszystkich naszych obiektach parafialnych.

8 czerwca
• godz: 10:00 - 18:00 konkurs piosenki, strefa historia,
strefa harcerska, strefa biwakowa, strefa kuchnia
• godz: 18:00 – koncert laureatów
• godz: 19:00 – koncert – „Dom o Zielonych Progach”
• godz: 20:00 - koncert - „Lubelska Federacja Bardów”

Organizator: BSSK „Ślady”
Współorganizatorzy: IPN Katowice, Centrum Wolności i Solidarności, Rada Dzielnicy Boguszowice, Parafia NSPJ Boguszowice, Miasto Rybnik
Malowanie dolnej salki Domu Parafialnego

Wykorzystując nasz OGRÓD FARSKI, planujemy w tym roku, pomimo dosyć wysokich kosztów
finansowych, następujące wydarzenia z udziałem
naszych parafian i gości z zewnątrz. Oto i one:
1-2 czerwca – „DNI BOGUSZOWIC”
1 czerwca - Dzień Dziecka
• godz: 10:00 - Msza św. w intencji dzieci naszej parafii
• godz: 11:00 – 13:00 Festyn z okazji Dnia Dziecka
• godz: 17:30 – „Boguszowice Powstańcom Śląskim” prezentacje, wystawa

15 września 2019 r. – DOŻYNKI PARAFIALNE
• korowód, festyn dożynkowy, ogród pasjonatów, występy
dzieci i młodzieży szkół z rejonu parafii oraz zespołów,
chórów
• Koncert zespołu „Trzecia Godzina Dnia”

Organizatorzy - parafia NSPJ, BSSK „Ślady”, Rada
Dzielnicy Boguszowice i Gotartowice
Serdecznie zapraszamy. Nawet tych z daleka…
Życząc wiele zdrowia i radości, z wyrazami
szacunku i Bożym błogosławieństwem
ks. Krzysztof Błotko
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Proboszcz z Ars (55)
Zachęcamy do dalszej lektury wybranych
fragmentów książki „Proboszcz z Ars” w celu
pogłębienia własnej refleksji nad życiem kapłańskim.
ŚWIADECTWA
Świętość jest darem Bożym gratisowym (donum gratuitum), nieraz tak wspaniałym i w działaniu swym potężnym,
że wystarczy tylko z łaską Bożą powołującą do świętości
współpracować; a nieraz znowu trzeba wyżyny tej świętości
z wielkim mozołem, z bohaterskim wprost wysiłkiem zdobywać. Dlatego słusznie świętość nazywamy bohaterstwem,
a świętego bohaterem. Proboszcz z Ars, jakkolwiek od lat
dziecięcych, jakby samorzutnie, zwracał się ku Bogu, nie
był jednak wyjęty spod tego prawa, które do świętości domaga się wysiłku, i to uporczywego wysiłku. I on nie zawsze płynął pod pełnymi żaglami; lecz w pocie czoła musiał
zagłębiać wiosła w zmienne prądy życia.
Musiał przerobić niedoskonałości charakteru, powściągać skłonności do złego, przezwyciężać wstręt do
dobrego. Znał on dobrze rozdrażnienie, oschłości, odrazy
duszy, a niekiedy stan przygnębienia bliski rozpaczy. Ach,
piękna to rzecz być świętym - woła jedna z jego penitentek lecz ileż ona kosztowała Proboszcza z Ars!...
Nie dziecinna to zabawka, wyrzec się zupełnie samego
siebie. On to zdobył, bo choć zmysły i serce jego znały
uczucia buntu, nigdy wszakże jego wola nie powiedziała:
Nie mogę. Lecz przeciwnie, zawsze rzekła: Wszystko mogę
w Tym, który mnie umacnia. I tu tkwi tajemnica jego wysokiej świętości: była to wola heroiczna i odwaga niezwyciężona.
Jan Maria najpierw był pobożnym dzieckiem, potem
kolejno przykładnym młodzieńcem, pokornym seminarzystą, i gorliwym kapłanem. Aż wreszcie nadszedł dzień przełomowy, Bogu tylko wiadomy, w którym został świętym, i
to wielkim świętym.
Może był to dzień, w którym posiadł ową niewymowną słodycz, co w zachwyt wprawiała pątników; lub dzień, w
którym porzucił wszelkie pragnienia samolubne, w którym
wyrzekł się godziwego kilkudniowego wypoczynku; dzień,
w którym wiedziony żywszym światłem z nieba poświęcił
się całkowicie dla grzeszników, z wielkim współczuciem i
łagodnością słuchając ich spowiedzi. Zdaje się, iż Proboszcz
z Ars dotarł w całej pełni do szczytów świętości około roku
1844 lub 1845.
Przysłowie mówi, że nikt nie jest wielkim wobec swego kamerdynera; a ks. Vianney żył jakby w szklanym domu,
dając każdemu możność obserwowania go, śledzenia każdego jego kroku i prowadzenia z nim dyskusji. I właśnie ci,
którzy najbliżej z nim przestawali, pierwsi jego świętość
głosili; bo nie zdołali - jak pisze pewien kapłan z Ars
- dostrzec w nim nawet grzechu powszedniego.
Posiadamy na to obfite świadectwa współczesnych.
Trudno o piękniejszą i bardziej jednomyślną zgodność w
pochwałach.
Ksiądz Ludwik Beau, proboszcz z Jassans, powiernik
najbliższy, bo długoletni jego spowiednik aż do śmierci,

mówi: Nie sądzę iżby ksiądz Vianney kiedykolwiek w życiu
mógł sobie pofolgować... Swe obowiązki kapłańskie i duszpasterskie wypełniał z przedziwną i subtelną sumiennością
i wytrwał aż do śmierci w ścisłym ich wykonywaniu. Baczną
uwagę zwracałem na sposób w jaki czynił znak Krzyża,
odmawiał Benedicite przed jedzeniem i Zdrowaś Mario, gdy
biła godzina. Wspomnienie tego, com widział w owych chwilach, dotychczas jeszcze mnie wzrusza. Z jakąż anielską
iście pobożnością odmawiał brewiarz!... Brak mi słów do
wyrażenia mej myśli. Sądzę, iż niepodobna dalej się posunąć
w wypełnianiu cnót heroicznych. Czytam Żywoty świętych i
nic w nich nie znajduję, co by przewyższało to, com widział
u Proboszcza z Ars... Nie zdołam wyrazić, do jakiego stopnia budził we mnie cześć i szacunek. Moim zdaniem zachował on przez całe życie łaskę chrztu, i łaska ta ustawicznie
w nim wzrastała.
Po spowiedniku niech świadczy ta, którą biskup de
Langalerie nazywał żyjącą relikwią Proboszcza z Ars
- Katarzyna Lassagne. Ona to w pracy swej, pt. Petit memoire: sur M. Vianney, w której wylicza dobrodziejstwa wyrządzone przezeń parafii wychodzi nagle ze zwykłej powściągliwości w słowach, by zawołać: Jakiż Pan Bóg dobry, iż
nam dał tego świętego, któregośmy przez lat przeszło czterdzieści mieli szczęście posiadać! Można powiedzieć, iż przeszedł on dobrze czyniąc. W dzień sądu dopiero ujrzymy
bogactwo jego zasług!...
Posłuchajmy z kolei biskupa, który przez lat dwadzieścia dziewięć był pasterzem Proboszcza z Ars. Ksiądz Tailhades z Montpellier, spędziwszy w roku 1838 miesiąc czy
dwa u boku księdza Vianney'a, udał się do biskupa Devie.
Kapłan ten poczynił sobie zapiski z życia Proboszcza z Ars i
zamierzał oddać je do druku. Trzeba było jednak na to pozwolenia biskupa z Belley. Co myśli ksiądz o Proboszczu z
Ars? - zapytuje go biskup. - Uważam go za świętego - odrzekł ks. Tailhades. A biskup na to: I ja tak samo myślę.
Któż może - zauważa ksiądz Raymond - wydać dokładniejszy
sąd o kapłanie, jak nie jego współpracownicy, kapłani, którym wiadome są cierpienia, trudy i troski nieodłączne od
urzędu kapłana, proboszcza i spowiednika, którzy własnym
doświadczeniem mierzyć mogą stopień, do jakiego zacny
Proboszcz posuwał bohaterstwo cnoty i ofiary całkowitego
poświęcenia własnej osoby?...
Otóż więc ksiądz Toccanier, jako pomocnik w ciągu
lat sześciu, tak się o nim wyraził: Nigdy nie widziałem tyle
energii i siły woli. Nic go nie przygnębiało - ani przeciwności ani dolegliwości, ani pokusy. Odznaczał się zawsze jednakowym męstwem w wykonywaniu cnót i w poświęceniu
dla bliźnich. Jego duch poświęcenia wzbudzał podziw
wszystkich. Była to siła spokojna, świadoma siebie i jako
siła pochodząca od Boga - niepokonana. Zakonnicy należący do zakonów najsurowszej reguły mówili, iż nie trzeba im
innego dowodu jego świętości, skoro widzą prawdziwy cud
cierpliwości znoszenia przezeń cierpień.
A ksiądz Monnin, pierwszy biograf świętego, który,
jako miody misjonarz z Pont d'Ain, cztery czy pięć razy u
jego boku w Ars spędza! po kilka miesięcy, zeznaje, iż nigdy świętość nie przedstawiła mu się w postaci bardziej
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widocznej, milszej i wspanialszej. Wszystko, co ks. Vianney
wypowiedział lub uczynił, przez nikogo innego nie mogło
być lepiej wypowiedziane, albo lepiej wykonane.
Prałat Ludwik Mermod, kapelan klasztoru Wizytek w
Gex, kapłan głębokiej cnoty, który w latach młodości był
stałym penitentem Proboszcza z Ars, mówił, że gdy przez
lat dwadzieścia pięć nie widział się ze sługą Bożym, a potem dostąpił tego szczęścia, ujrzał tak wyraźne oznaki świętości na jego obliczu, iż z nieśmiałością stanął przed nim.
Ksiądz Jan Ludwik Borion, były proboszcz z Amberieux en Dombes - przez którego święty wiele wycierpiał i
któremu wszystko przebaczył - twierdzi, że widział w nim
cnoty świadczące o wielkiej świętości.
Inni kapłani również zgodni są w swoim sądzie, że
ksiądz Vianney był żywym obrazem życia nadprzyrodzonego... Doskonałość chrześcijańska, którą głosił innym, była
dla niego już nie tylko celem, ale surową regułą własnego
postępowania. Sprężyną wszystkich jego czynów i całego
jego życia była wiara... Oto co mówią znający go najbliżsi
kapłani: Zauważyłem w nim cnoty w stopniu doskonałym...
Nigdym nie spotkał wierniejszego odbicia postaci Boskiego
Mistrza... Za szczególniejszą łaskę Bożą poczytuję sobie, że
znałem go osobiście.
Słynny ksiądz Combalot, który w młodych latach był
uczniem Lamennais i jednym z wielkich jego wielbicieli,
pewnego dnia bardzo wczesnym rankiem przybył do Proboszcza z Ars do spowiedzi. Odchodząc od konfesjonału, z
twarzą zalaną łzami, rzucił się księdzu Toccanier w ramiona. Mój Boże! - zawołał - jakiegoż wy tu macie człowieka!
Jakże to być może, żem czekał aż mi włos posiwieje, zanim
przybyłem do niego?!... Pewnego razu dwóch duchownych
przybyło do Ars. Jeden z nich – prałat Estrade - był postulatorem w sprawie czcigodnego de la Salle, a drugi zakonnikiem. Ponieważ doszło do mej wiadomości - opowiada ks.
Raymond - iż było w Rzymie dwóch kapłanów cieszących się
sławą wielkiej świątobliwości życia, przeto zapytałem przybyszów, czy ich znali. Odrzekli, że tak.
- A jaką widzicie różnicę pomiędzy tymi żyjącymi
świętymi, a moim proboszczem? - pytałem dalej.
- Ksiądz Vianney - odparli - większe na nas sprawia
wrażenie.
Osoby świeckie, wszelkich sfer towarzyskich, niemniej kategorycznie i z nie mniejszym zapałem wyrażały się
o Ks. Vianney'u. Doktor Jan Chrzciciel Saunier, który wzywany był na poradę lekarską w ciągu ostatnich siedemnastu
lat życia Proboszcza z Ars i utrzymywał z nim zażyłe stosunki, widział w naszym Świętym zawsze tylko skończony
wzór wszelkich cnót.
A oto głosy pochodzące od mieszkańców Ars, począwszy od arystokracji, a skończywszy na wieśniakach.
Był zawsze i wszędzie, w całym tego słowa znaczeniu, kapłanem bez zarzutu, wzorowym proboszczem i mężem Bożym... Wybitni kapłani, a także ludzie światowi, artyści,
upewniali nas, iż nie widzieli nic piękniejszego nad przejawy
uczuć tego serca pałającego, wielbiącego Boga a zarazem
cierpiącego. On nie w jednej, lecz we wszystkich cnotach był
bohaterem, i nie tylko przez czas jakiś, lecz przez całe życie.... Czytanie żywotów świętych nie dało mi tak wzniosłego
pojęcia o świętości, jak całokształt jego czynów.... Uważam
go za jednego z największych świętych, jakich Bóg użyczył
swemu Kościołowi. Jeżeli on nie jest świętym - to już świętych nie będzie!

A i ów tłum bezimienny, ten niebezpieczny Argus stuoki i potężny świadek, którego głos, jak mówi przysłowie,
jest głosem samego Boga, nie omyli! się w swym sądzie o
osobie Proboszcza z Ars. Gdzie jest święty? - zapytywali
przybysze. Święty!... Oto święty idzie! - wołano, skoro tylko
ukazał się pokorny kapłan. A zwracając się do jego parafian,
gdy przekonali się naocznie o hołdach, które mu oddawano,
przybysze ci mówili: Innego cudu nam nie trzeba, by uwierzyć, że wasz proboszcz jest Świętym. Nie dziw, że ksiądz
Lucon, były biskup z Belley, który został następnie kardynałem i arcybiskupem Reims, napisał w swym liście pasterskim: Jeśli był kto kiedykolwiek kanonizowany głosem ludu,
to chyba nasz Święty Proboszcz, a wyrok Kościoła kiedyś
potwierdzi tylko sąd wydany o nim przez lud.
Zapytano właściciela winnicy z okolic Macon, gdy
powrócił z Ars, co widział w tej wsi?
Widziałem Boga w człowieku - odparł. Pewien młody
pątnik mówił: Kto miał szczęście widzenia się z tym kapłanem, nie powinien już Pana Boga obrażać. Inny przybysz, z
Marsylii, miał tak wysokie pojęcie o świętości ks. Vianney'a, że obawiał się stanąć przed nim, dopóki nie oczyścił
sumienia i nie przyjął Komunii św. w kaplicy w Fourviere.
Gdy rozeszła się po Lyonie pogłoska, jakoby Ksiądz
Vianney przepowiedział morderstwo księcia - prezydenta
podczas zamierzonej przez niego rewii, zjawił się u mera
gminy Ars, pana des Garets, jakiś nieznajomy, którego wygląd nie budził wielkiego zaufania. Był to komisarz policji,
któremu polecono wywiedzieć się o rzekomej przepowiedni.
Pan des Garets, wielce zaniepokojony, poszedł uprzedzić
księdza Vianney'a, który wówczas był w konfesjonale.
Proszę być spokojnym - odrzekł tenże - nie ma żadnego powodu do obawy. Po czym polecił komisarzowi wejść
za sobą do zakrystii i zamknął drzwi. Rozmowa trwała dziesięć minut. Gdy ponownie drzwi się otworzyły - opowiadał
hrabia - ujrzałem księdza Proboszcza wychodzącego w towarzystwie tego człowieka, który rzewnie płakał. Zbliżyłem
się do niego, on zaś, wychodząc z kościoła, odezwał się do
mnie głęboko wzruszony: Proboszcz wasz to człowiek godzien podziwu: to święty!...
W lecie 1841 roku - opowiada pewien młody Lyończyk - ciężko chory przyjaciel mój, słysząc, jak opowiadano
o wiejskim proboszczu, odznaczającym się wybitną świętością i darem czynienia cudów, prosił mnie, abym z nim razem udał się do Ars. Zrazu, przyznaję, nie bardzo byłem
skłonny do towarzyszenia mu. Wierzyłem wprawdzie w świętość chrześcijańską i miałem wielką cześć dla przedziwnych
postaci świętych w historii; jednakże, pod wpływem naszej
epoki materialistycznej i moich studiów klasycznych, nie
uniknąłem pychy na punkcie tzw. kultury... Nie przyjąłem
tedy propozycji wspólnej wycieczki. Przyjaciel mój nalegał,
lecz bezskutecznie. Pod koniec sierpnia jednak, widząc, że
zamiar jego jest stanowczy, a nie chcąc go w chorobie puścić samego, postanowiłem towarzyszyć mu. Aby streścić
dalszy ciąg długiego opowiadania, powiemy tylko, że młody
podróżny wyjechawszy w usposobieniu sceptycznym, powrócił do Lyonu pełen zachwytu dla wszystkiego, co widział i słyszał.
Na ogół biorąc, mamy przed sobą, z okresu lat dwudziestu, same tylko jednomyślne i zgodne pochwały. Ani
jednej fałszywej nuty. Nie słyszałam nigdy nic ujemnego o
osobie naszego świętego Proboszcza - zaświadcza panna
Marta des Garets. - Dziwiło mię nawet milczenie w tej kwestii bezbożnych dzienników; jakkolwiek korespondenci ich
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nie omieszkiwali przyjeżdżać do Ars, by śledzić, co się tam
działo. A jeśli gdzieniegdzie znalazł się jaki szyderca, to i
on, bezwiednie, mimo woli, powiększał cześć świętego: cień
bowiem bardziej jeszcze uwydatniał światło, a na tle niewiary i występku wyraźniej występowała wiara i cnota.
Pewien mieszkaniec Villefranche, wolnomyśliciel - bo
tych nigdy i nigdzie nie brak - wypowiedział kiedyś zdanie
godne Homais'a: Przykra to rzecz, iż Proboszcz z Ars w XIX
wieku sprawia tyle zamieszania!. Jakąż wartość ma to zdanie, wobec różnego rodzaju przewrotów unieszczęśliwiających ludzkość?!... Oby świat nigdy nie miał innych wichrzycieli, jeno takich, jak ks. Vianney!...
Nietrudno zauważyć, że wszyscy świadkowie w sprawie Ks. Vianney'a, różni wykształceniem i stanowiskiem
społecznym, lecz szczęśliwie obdarzeni jasnym sądem o
rzeczach, nie plącząc pojęcia istoty świętości z tym, co sta-

nowi tylko jej stronę dodatkową, instynktownie sięgają do
dna rzeczy. Zdaniem ich, Proboszcz z Ars to święty - gdyż
budował ich heroiczną cnotą, a nie dlatego, że mógł czynić
cuda, wpadać w ekstazę, czytać w sercach i przepowiadać
przyszłe zdarzenia, co nie jest konieczne do świętości.
Tych darów Bożych święty Jan Maria Vianney nie
pragnął, i o nie nie prosił: gdyż szukał jedynie miłości Boga
i bliźniego. Świętość to miłość.
(c.d. w następnym numerze SE. Przygotował
ks. Krzysztof B. Za: Francis Trochu, Proboszcz z
Ars, Święty Jan Maria Vianney 1786- 1859 (Na podstawie akt procesu kanonizacyjnego i nie wydanych dokumentów z języka francuskiego przełożył
Piotr Mańkowski, biskup kamieniecki, arcybiskup
tytularny Aenus), Kraków 2009)

Equipes Notre - Dame ruch duchowości małżeńskiej
„Darem, który ruch END
ma ofiarować Kościołowi i
światu jest uczestnictwo w
budowaniu królestwa Bożego
w oparciu o nowy obraz pary
małżeńskiej”.
c.d.
3. Droga.
Dla każdego chrześcijanina istnieje tylko jedna droga – Jezus Chrystus,
Słowo
Boże
wcielone;
(„…błogosławieni ci, którzy słuchają
słowa Bożego i zachowują je”
(Łk.11,28)
Ruch Equipes Notre-Dame nie
zmusza swoich członków do określonej duchowości: pragnie po prostu
pomagać małżonkom we wstąpieniu
na drogę wyznaczoną przez Chrystusa.
W tym celu proponuje im:
- kierunki życia,
- konkretne punkty wysiłku,
- życie ekipy.

Kierunki życia
Główny kierunek to kierunek
miłości, którą przyniósł nam Chrystus: „Będziesz miłował Pana, Boga
swego, całym swoim sercem, całą
swoją duszą, całym swoim umysłem i
całą swoją mocą… Będziesz miłował
swego bliźniego jak siebie samego”
(Mk12,30-31).

Wzrastanie w tej miłości jest zadaniem na całe życie. Ruch Equipes
Notre-Dame proponuje swoim członkom pomoc; prosi więc ich:
- aby wzajemnie wspomagali się we
wrastaniu w miłości Bożej w następujący sposób:
• przeznaczali w swoim życiu
dużo miejsca na modlitwę,
• regularnie obcowali ze Słowem
Bożym i coraz lepiej Nim żyli,
• nieustannie pogłębiali znajomość prawd wiary,
• często przystępowali do sakramentów, szczególnie do Eucharystii,
• poznawali i praktykowali ascezę chrześcijańską;
- aby wzajemnie wspomagali się we
wzrastaniu w miłości bliźniego poprzez:
• autentyczna pomoc małżeńską
– słuchanie, dialog, dzielenie się we wszystkich dziedzinach, szczególnie w sprawach duchowych,
• nieustanna troskę o chrześcijańskie wychowanie dzieci,
• praktykowanie
gościnności
i otwartości,
• konkretne świadczenie o miłości Chrystusa – zwłaszcza przez
angażowanie się w życiu Kościoła
i społeczności lokalnej.

Konkretne punkty wysiłku
Doświadczenie pokazuje, że bez
wprowadzenia w praktykę, wyznaczone kierunki życia mogą zostać
martwą literą. To dlatego ruch Equipes Notre-Dame proponuje swoim
członkom:
- aby podjęli się sześciu ściśle określonych „obowiązków”,
- aby prosili o regularną kontrolę i
pomoc ekipy w tych sprawach: jest to
„dzielenie się” podczas comiesięcznego spotkania.
Są to następujące „obowiązki”:
1. Regularna „słuchanie” Słowa
Bożego,
2. Codzienne przeznaczenie czasu na „spotkanie” z Panem „twarzą w twarz (modlitwa osobista),
3. Codzienne spotkanie męża i
żony na modlitwie małżeńskiej
(jeśli to możliwe – rodzinnej),
4. Comiesięczny prawdziwy dialog małżeński w obecności Pana
(„obowiązek zasiadania”),
5. Ustalenie „reguły życia” i comiesięczne jej weryfikowanie,
6. Coroczny udział w rekolekcjach (co najmniej 48 godzinnych
i jeśli to możliwe wspólnie ze
współmałżonkiem), aby stanąć
twarzą w twarz przed Panem.
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Życie ekipy

duchowej i apostolskiej);

Ekipa nie jest celem sama w sobie, lecz środkiem dla służenia swoim
członkom i umożliwia im:

- dzielenie się rozważaniami tematu
miesiąca, który jest szczególnym
czasem pogłębienia wiary.

- przeżywanie wspólnej modlitwy i
dzielenie się,

Życie ekipy nie ogranicza się do
miesięcznych spotkań. Modlitwa w
jedności z innymi członkami ekipy i
w ich intencjach, dzielenie się, wzajemna pomoc, kontynuowane są przez
cały miesiąc według pomysłów każdej
ekipy.

- owocne pomaganie sobie w podążaniu do Pana i dawanie o Nim świadectwa.
Tak jak w życiu każdej wspólnoty chrześcijańskiej można schematycznie rozróżnić trzy aspekty, trzy
ważne momenty w życiu ekipy:
- razem z Chrystusem, ekipa kieruje
się ku Ojcu, aby przyjąć jego miłość;
- w Chrystusie ekipa dzieli się tą miłością: „Jeden duch i jedno serce…”
(Dz. 4, 32);
- natchniona przez Ducha Świętego
ekipa wysyła swoich członków w
świat, aby objawiać tę miłość.
Te trzy aspekty są przeżywane
najpierw na spotkaniu miesięcznym.
Części spotkania:
- posiłek, który jest szczególnym
czasem przyjaźni,
- wspólna modlitwa, która jest centrum i szczytem spotkania, i która
może czasem przyjąć formę Eucharystii;
- „dzielenie się” (realizacją konkretnych punktów „wysiłku” i „dzielenia
się życiem” (jest to czas wzajemnej
pomocy, w szczególności pomocy

Para odpowiedzialna wybierana
co roku przez członków ekipy, czuwa,
aby wszyscy rzeczywiście uczestniczyli w życiu wspólnoty, tak aby
wzajemna pomoc była owocna i aby
każdy czuł się uznany, kochany
i prawdziwie otoczony opieką przez
wspólnotę.
W tym celu zaprasza każdego,
aby konkretyzował swoja przynależność do Ruchu Equipes Notre-Dame:
- na poziomie ekipy:
• uczestnicząc w spotkaniu miesięcznym,
• przygotowując spotkanie w
modlitwie i w rozważaniu, a w
szczególności zapisując owoce
rozważania tematu miesiąca;
- na poziomie Ruchu;
• śledząc na bieżąco życie Ruchu, szczególnie czytając List,
• starając się żyć wskazaniami
Ruchu i brać udział w jego poszukiwaniach,
• uczestnicząc w spotkaniach or-

ganizowanych na różnych poziomach,
• akceptując współdziałanie w
życiu Ruchu i jego misji apostolskiej;
• przez podjęcie odpowiedzialności,
• przez przekazanie rocznego daru materialnego w wysokości jednodniowego dochodu,
• zanosząc w modlitwie intencje
każdego z członków Ruchu.
Podsumowanie
Ruch Equipes Notre-Dame jest
ruchem duchowości małżeńskiej.
Proponuje swoim członkom życie w
ekipie i konkretne środki, aby pomagać im we wzrastaniu w małżeństwie
i rodzinie, w miłości do Boga i do
bliźniego. Przygotowuje ich w ten
sposób do dawania świadectwa, którego formę pozostawia do wyboru
każdemu małżeństwu. Chociaż nie
jest ruchem akcji, to pragnie być ruchem ludzi aktywnych.
(Karta END 1976)

Bernadeta i Piotr
P.S. Znajdziecie nas na stronie internetowej

www.end.org.pl
albo pod nr 501 789 996 – do
pary odpowiedzialnej za sektor śląski END

Wycieczka oazowa w góry
30 kwietnia – 2 maja 2019 r.
Ktokolwiek lubi góry, ten
zna to uczucie, że chce się
do nich powracać i najlepiej
być tam z dala od zgiełku i
hałasu miasta. Takie pragnienie towarzyszyło również
i nam, oazowiczom, dlatego
od jakiegoś już czasu planowaliśmy wyjazd w góry.
Pierwszy warunek wyjazdu był
prosty i być może zaskakujący dla
wielu: zakaz zabierania ze sobą telefonów komórkowych! Zdecydowało
się na to aż 14 osób – bardzo im gratulujemy! To doświadczenie – jak

można się domyślać –
okazało się zbawienne
w skutkach: mieliśmy
czas dla siebie, nie dla
wpatrywania się w
telefon!
Ruszyliśmy we
wtorek 30 kwietnia z
dworca PKS w Żorach. Pierwszy dzień,
a właściwie popołu- Zadowolone twarze uczestników mówią same za siebie
dnie i wieczór, upłynęły nam na wchobez większych problemów. Kolacja,
dzeniu na Soszów, do schroniska,
Eucharystia, kąpiel, rozmowy – tak
gdzie mieliśmy spędzić nasz pierwszy
upłynął wieczór i początek nocy.
górski nocleg. Udało się właściwie
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Pełni energii, następnego dnia
ruszyliśmy dalej, podążając Głównym
Szlakiem Beskidzkim (czerwonym) w
stronę Stożka i dalej. Pan Bóg błogosławił nam cudowną, słoneczną pogodą. Nasze siły były raz większe, raz
mniejsze – zależało od nachylenia
trasy i nastawienia do całości wycieczki! Dodatkową atrakcją – jak to
przy górskich wędrówkach bywa –
było noszenie plecaka z wszystkimi
rzeczami potrzebnymi na trzy dni
drogi. Drugiego dnia naszym celem
było schronisko na Stecówce. Po
dotarciu, znowu popołudnie i wieczór
spędziliśmy jak poprzednio.

Trzeciego dnia, ruszając z samego rana, dotarliśmy do celu głównego naszej wędrówki, czyli na Baranią Górę. Niestety nie mogliśmy się
tam zatrzymywać dłużej, ponieważ
okazało się, że zostało nam niewiele
czasu na zejście w dół w taki sposób,
aby zdążyć na pociąg w Węgierskiej
Górce. Co działo się przy schodzeniu,
trzeba by zapytać poszczególnych
uczestników, bo aż trudno to opisać.
Dość powiedzieć, że było to naprawdę
ciężkie zejście dla niektórych. Na
dworzec PKP dotarliśmy 5 minut
przed przyjazdem pociągu, wycieńczeni dość szybkim tempem marszu

podczas ostatniego odcinka zejścia w
dół. Ale daliśmy radę! O godz. 18:05
wysiedliśmy na przystanku Rybnik
Gotartowice i tak zakończyła się wycieczka.
Góry to wspaniałe miejsce na
uczenie się wielu rzeczywistości,
związanych z naszym życiem na co
dzień: wytrwałość, przełamywanie
słabości, umiejętność bycia w grupie i
współdziałania, refleksja nad życiem,
wychwalanie Boga, etc. Bogu niech
będą dzięki za ten cudowny czas wycieczki!

Ks. Karol Płonka

Grupa „Pielgrzym” na pielgrzymim szlaku
29 kwietnia w chłodny i
deszczowy poranek o godz.
7.oo wyruszyliśmy na pierwszą w tym roku pielgrzymkę,
by dzień spędzić na modlitwie i rozważaniu Słowa Bożego.
Pierwszym miejscem, które odwiedziliśmy był kościół św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Toszku.
Miasteczko Toszek położone jest 30
km na wschód od Góry Świętej Anny,
szczyci się średniowiecznym zamkiem. Wraz z budową zamku książę
wzniósł drewniany kościół pw. św.
Piotra, który uległ zniszczeniu podczas wojen husyckich. Wybudowanej
w jego miejsce w 1456 roku murowanej świątyni dano imię innego patrona
– św. Katarzynę Aleksandryjską.
Kościół uległ znaczącej przebudowie

w okresie baroku, z tego też okresu
pochodzi piękny ołtarz główny, w
którego centrum widnieje obraz Najświętszego Serca Pana Jezusa, z figurami św. Katarzyny i św. Barbary po
bokach. W 1762 r. za zezwoleniem
papieża Klemensa XIII założono tu
Bractwo Czcicieli Najświętszego
Serca Pana Jezusa (papież ten w 1765
r. wprowadził do kalendarza liturgicznego Uroczystość Najświętszego
Serca Pana Jezusa). Toszek był już w
tamtych latach celem pielgrzymek.
Wiernych przyciągała tu sława obrazu
Matki Bożej z Dzieciątkiem. Obraz
ten znajduje się w XVII wiecznym
ołtarzu w nawie bocznej. Kościół w
Toszku i pobyt w nim naszej grupy
pielgrzymkowej będziemy wspominać
bardzo długo. Proboszcz Sebastian
przed głównym ołtarzem, gdzie znajduje się obraz Najświętszego Serca

Grupa Pielgrzym przed kościołem parafialnym w Winowie

Pana Jezusa, wraz z całą naszą grupą
odprawił uroczyste nabożeństwo.
Podczas wystawienia Najświętszego
Sakramentu odmówiliśmy Litanię ku
czci Najświętszego Serca Pana Jezusa.
Drugim miejscem, które odwiedziliśmy była katedra św. Krzyża w
Opolu. Wieże Katedry św. Krzyża to
najwyższe budowle w Opolu. Katedra
obecnie jest w remoncie i wiele rzeczy jest zakrytych. W bocznym ołtarzu katedry widnieje wizerunek Matki
Bożej, który trafił tutaj z Piekar Śląskich, gdzie gorącą czcią otoczony był
od XVII w. jezuici dwukrotnie wywozili Obraz Matki Boskiej Piekarskiej
do Opola – pierwszy raz w obawie
przed najazdem tureckim w 1683 r., a
drugi raz przed luterańskimi Szwedami w 1702 r. i wtedy już pozostał w
Opolu na zawsze, doznając czci jako
Matka Boża Opolska. Kult maryjny w
Piekarach kwitł i kwitnie nadal przy
kopii tego właśnie wizerunku. Wśród
ofiarowanych Pani Opolskiej wotów
jest srebrna sukienka – dar Jana III
Sobieskiego, złoty medal papieża Jana
XXIII, kielich mszalny i złoty różaniec z prawdziwych pereł od jego
następcy Pawła VI. Kult Matki Bożej
Opolskiej ożywił się zwłaszcza od
obchodów jubileuszu 250 – lecia
sprowadzenia obrazu. Uroczystością
w 1952 r. przewodniczył prymas
Stefan Wyszyński. Wizerunek Madonny Opolskiej koronował srebrnozłotymi koronami św. Jan Paweł II po
nieszporach na Górze Świętej Anny
21 czerwca 1983 r.
Z katedry Podwyższenia Krzyża
pieszo udaliśmy się do kościoła
Franciszkanów pw. Świętej Trójcy.
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Kościół Franciszkanów został zbudowany w 1238 r. Ojcowie Franciszkanie założyli tu trzeci ze swych klasztorów na ziemiach polskich (po Wrocławiu i Krakowie). Szczególnie godną uwagi w Kościele Franciszkanów
jest kaplica św. Anny, która powstała
w 1309 r. Uchodzi ona za arcydzieło
śląskiej architektury gotyckiej i stanowi zarazem nekropolię Piastów
Opolskich. Wewnątrz tej kaplicy
nazywanej także Piastowską można
zobaczyć nagrobki Bolka I, Bolka II,
Bolka III i jego żony Anny, a w podziemiach kaplicy, w krypcie spoczywają szczątki ośmiu książąt i pięciu
księżnych, w tym księcia Władysława
Opolczyka, dzięki któremu na Jasną
Górę trafił obraz Czarnej Madonny.
Z zimnego i deszczowego Opola
pojechaliśmy do Winowa. Winów to
mała miejscowość niedaleko Opola,
wyróżnia się spośród innych miejsc
diecezji opolskiej tym, że jest to dom
rodzinny błogosławionego męczennika, werbisty, o. Alojzego Ligudy. Na
uroczym winowskim wzgórzu, przy
kościele parafialnym pw. Świętego
Ducha, od 25 lat istnieje Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej – Sanktuarium Coenaculum. Sanktuarium Coenaculum to
jedno z ponad 200 sanktuariów
szensztackich na świecie. Jak każde z
nich powstało na tym samym duchowym fundamencie przymierza miłości
z Matką Bożą. Identyczna jest duchowa zasada powstania, identyczny
wygląd, wystrój architektoniczny,
inna jest jednak historia każdego z
nich oraz ideał. Sanktuarium szensztackie w Winowie to jedno z sześciu
istniejących sanktuariów w Polsce,
pozostałe mieszczą się na Górze
Chełmskiej, w Koszalinie, Bydgoszczy, Otwocku – Swidrze, Wrocławiu
– Osobowicach i Zabrzu – Rokitnicy.
Winowskie sanktuarium nazwane jest
Coenaculum, czyli Wieczernik Pięćdziesiątnicy. Tak jak Matka Boża z
apostołami po Wniebowstąpieniu
Pana Jezusa oczekiwali daru Parakleta

Przed Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej w Winowie

i zostali Nim napełnieni w dniu Pięćdziesiątnicy, tak też i tu przez wstawiennictwo Maryi, Oblubienicy Ducha Świętego – wierni mogą otrzymywać szczególne obfite tchnienie
Ducha Pocieszyciela.

Na zakończenie naszej pielgrzymki przed Obrazem Matki Bożej
Trzykroć Przedziwnej z koroną i berłem, razem z siostrą z Instytutu Sióstr
Maryi, w modlitwie oddaliśmy się w
jej opiekę.

W sanktuarium szensztackim
wytrysnęło nowe źródło łask. Tu
Matka Boża chce wypraszać w sposób
szczególny: łaskę zadomowienia w
Sercu Boga Ojca, łaskę wewnętrznej
przemiany w naśladowaniu usposobienia Chrystusa i łaskę owocności
apostolskiej poprzez otwarcie się na
moc i prowadzenie Ducha Świętego.
W Winowie byliśmy bardzo mile
przyjęci przez proboszcza Eugeniusza
oraz przez szensztackie siostry Maryi.
Tam uczestniczyliśmy w Eucharystii,
którą sprawował ks. Eugeniusz i wygłosił do nas Słowo Boże. Po Mszy
św. Zostaliśmy zaproszeni do świetlicy, gdzie byliśmy poczęstowani
pyszną kawą, herbatą oraz ciastem.
Wzmocnieni poczęstunkiem udaliśmy
się do Sanktuarium Matki Bożej
Trzykroć Przedziwnej, gdzie śpiewem
i modlitwą dziękowaliśmy za dar
swojego życia, za rodzinę, znajomych,
za bliskich, którzy są zawsze obok,
kiedy ich potrzebujemy.

O Pani moja i Matko moja,
Tobie poświęcam się całkowicie.
Ofiaruję Ci dzisiaj mój wzrok,
mój słuch, moje usta, moje serce
i całego siebie bez żadnych zastrzeżeń.
A jeżeli już do Ciebie należę,
o dobra Matko,
to proszę Cię, strzeż mnie jako Twojej
własności i Twojego dobra. Amen
Niestety zawsze przychodzi czas
pożegnań i powrotu w rodzinne strony. W czasie drogi powrotnej w autobusie odmówiliśmy Koronkę do Bożego Miłosierdzia oraz różaniec przeplatany pieśniami do Matki Bożej.
Umocnieni duchową pielgrzymkową
atmosferą, pragniemy skierować do
wszystkich chrześcijańskie pozdrowienie: „Niech będzie pochwalony
Jezus Chrystus”.

Stanisław Drąszczyk

„Miesiąc maj jest w szczególny sposób poświęcony Matce Bożej. W czasie nabożeństw majowych,
wymieniając kolejne wezwania Litanii, uświadamiamy sobie, jak wielka jest rola Maryi
w historii zbawienia, w życiu Kościoła i w życiu każdego z nas. Niech tej modlitwie towarzyszy ufność
i zawierzenie.”
św. Jan Paweł II
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Ks. prob. Mikołaj Slawikowski (1722 – 1724)
Kontynuujemy opowieść o proboszczach
boguszowickich od zarania dziejów. Po ks.
Frichelu działalność duszpasterską w Boguszowicach podjął Mikołaj Slawikowski urodzony w Cieszynie. Nie wiadomo czy był zakonnikiem, czy księdzem świeckim, ale część
Boguszowic nadal należała do cystersów w
Rudach, choć od 1689 r. zakon zabiegał u cesarza o zgodę na sprzedaż boguszowickiego
majątku, ale za ks. Slawikowskiego jeszcze
nie uzyskał odpowiedzi.
Tak jak jego poprzednik na tym stanowisku ks. Mikołaj Slawikowski wykonywał czynności kapłańskie w nowym
kościele, ale jeszcze nie wykończonym, więc zabiegał o to ,
by zdobyć pieniądze na pokrycie kosztów z tym związanych. Przecież brakowało jeszcze nowej wieży. Większy
dochód uzyskał z hodowli ryb w czterech stawach, po jednym w Boguszowicach i Rowniu, dwa stawy leżały na terenie Gotartowic. Pożytek miał też z trzech łąk: w Boguszowicach, Gotartowicach i Rudzicy – z nieokreślonej miejscowości lub tylko miejsca w okolicy nad Rudą, dziś nie
istniejącego. Proboszcz pobierał też dziesięcinę snopową od
parafian, choć brak pewności czy wszyscy parafianie ją
składali. Najważniejsze, że jeszcze przysługiwało mu prawo
wyrębu drzew w lasach boguszowickich.
Siebie i swoją czeladź utrzymywał z dwóch ogrodów i
z kompleksu rolnego ciągnącego się od probostwa aż do
lasu. Miał też prawo do używania niewielkiego pola na
Brzezinach jako do rekompensaty za usługi kościelne dla
mieszkańców tej niewielkiej wioski przynależnej do kościoła w Rybniku. Ci nieliczni mieszkańcy Brzezin mieli bliżej
do kościoła w Boguszowicach i do niego uczęszczali.
Powinnością rolników w parafii było dbanie o dobry
stan probostwa i wszystkich budynków proboszczowskich
jak: chlewów, stodoły i innych przybudówek.
Jak wiadomo, za poprzedniego zarządcy parafią szkoła
uległa pożarowi i za obecnego jeszcze nie została odbudowana. Nauczyciel Urban Serafin jednak nadal przygotowywał ministrantów do służby przy ołtarzu, dalej grał w kościele na organach. Nie robił tego tylko podczas Mszy św.,
ale także podczas ślubów i pogrzebów. On też przygotowywał wszystko potrzebne do chrztów. Za te liczne usługi
otrzymywał określoną opłatę. Z racji wykonywania tych
wszystkich czynności był zwolniony z odrabiania pańszczyzny.
A pańszczyznę musieli wykonywać wszyscy rolnicy
mieszkający na wsi i to za darmo. Nie otrzymywali pieniędzy za pracę, bo wykonywali ją za dzierżawę pola od pana
ich wioski. Oni nie mieli niczego na własność, nawet chata
w której mieszkali należała do pana, bo została zbudowana
z drewna z jego lasów, także większe zwierzęta w ich chlewie. Była to jednak dzierżawa wieczysta i ojciec mógł ją
przekazać swojemu synowi. Pan jednak musiał wyrazić
zgodę na tego a nie innego syna. Taka sytuacja trwała na
wsiach, dopóki chłopi nie zostali uwłaszczeni, ale nim się to
zaczęło zmieniać, minął cały wiek a niektórzy, zwłaszcza
mniejsi rolnicy, dostali pole na własność dopiero w drugiej
połowie XIX wieku.

Boguszowiczanie dalej pracowali na polach własności
cystersów w Rudach i na polach należących do pana na
Rybniku. Także Ligota, Gotartowice, Kłokocin, Rowień i
Rój należały do pana na Rybniku, do hrabiego Karola Gabriela Wengierskiego. W Brodku, zamieszkałym przez zaledwie kilka rodzin, odpracowywano należność za używane
pole właścicielom Skrzyszowskim. W Ligocie chłopi pracowali dla rodziny von Bees, a na Folwarkach dla Jana von
Hochberga. W latach 1719-1743 dziedzicem Rogoźnej był
Jan Bogumił von Tluck, człowiek pobożny i cieszący się
szacunkiem, skoro został przełożonym zgromadzenia stanowego i asystentem Bractwa różańcowego w Żorach. W
1722 przyznał on klerykowi Tomaszowi Pankowi pochodzącemu z Boguszowic , urodzonemu około 1700 roku i
wyświęconemu na kapłana 20.02. 1723 r. tytuł kapelana w
Rogoźnej. Nie wiadomo do czego upoważniał ten tytuł uzyskany przed święceniami. Rogoźna w tym czasie była zobowiązana do płacenia czynszu w wysokości 8 talarów na
szpital w Żorach, prawdopodobnie dlatego, że dziesięcinę
musiała przekazywać proboszczowi boguszowickiemu z
racji przynależności do jego parafii, ale często ludzie z Rogoźnej korzystali z usług kościoła w Żorach, bo mieli do
niego blisko.
O księdzu Tomaszu Panku wiadomo jeszcze, że w latach 1737-1743 pełnił posługę wikariusza w Starej Wsi koło
Raciborza a w 1744 taką samą posługę w Raciborzu.

Helena Białecka

Uciekające szczęście
***

Szczęście, gdzie Cię szukać?
Czy w wesołym locie jaskółki
szukającej swojego miejsca,
czy w codziennym trudzie,
na który składa się nasze życie?
Daj znać, że pragniesz zatrzymać się dłużej
na przystani, którą jest nasz dom.
Może zwolnimy ten bieg,
by poszukać Cię w zwyczajnym życiu…
W pogoni za tym uciekającym szczęściem
nie zauważyliśmy, że zadomowiło się
w naszej codzienności.
Zaopatrzony w przyszłość,
nie czujesz jego obecności.
A ono ma tylko jedno życzenie –
być z Tobą.
Stefania Gierłowska
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FE STYN W GOTARTOW I CAC H
Rada Dzielnicy Gotartowice serdecznie zaprasza na Festyn Rodzinny.
Festyn odbędzie się dnia 2 czerwca 2019 r. na terenie KS „U WALKA” przy ulicy Szybowcowej.
Rozpoczęcie Mszą św. o godz. 14.3o
W programie:
Występy artystyczne
Rozgrywki sportowe oraz gry i zabawy
Dmuchańce i animacje
Swojskie jadło
Zabawa taneczna

*Z A P RA S Z A M Y*
Przewodnicząca Rady Dzielnicy

Przewodnicząca Zarządu Rady Dzielnicy

Mirela Szutka

Urszula Stajer

WYBORY DO RAD DZIELNIC 2019
W marcu i kwietniu br. skończyły się 4
letnie kadencje 27 Rad Dzielnic Miasta Rybnika. Kadencja Rady Dzielnicy trwa 4 lata i liczy
się od dnia wyborów. W związku z powyższym
Rada Miasta zarządziła nowe wybory określając termin i miejsce zebrań sprawozdawczowyborczych. Zebranie w dzielnicy Boguszowice Stare odbyło się 19 marca br. w budynku
Szkoły Podstawowej nr 16, zaś zebranie w
dzielnicy Gotartowice – 25 marca br. w Szkole
Podstawowej nr 20.
W wyborach do Rady Dzielnicy w Boguszowicach
uczestniczyło 91 mieszkańców, zaś w wyborach do Rady
Dzielnicy w Gotartowicach – 59 osób. Każda Rada Dzielnicy liczy 15 członków, których wyboru dokonali obecni na
zebraniu mieszkańcy danej dzielnicy.
W wyniku wyborów do Rad Dzielnic na kadencję
2019 – 2023 weszły następujące osoby:
Rada Dzielnicy Boguszowice
L.p.

Imię i nazwisko

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Michał Wengerski
Łukasz Kłosek
Krzysztof Liszka
Andrzej Piątek
Bronisław Szmid
Krzysztof Zaik
Sylwia Janicka
Lycyna Kwiatoń – Skura
Jakub Wojnarowicz
Stefan Buchalik
Zbigniew Harnasz
Dominik Przeliorz
Hanna Frelich
Bernard Kania
Bronisława Szczypka

Ilość
głosów

72
67
66
62
59
58
56
50
48
46
42
42
41
37
37

Rada Dzielnicy Gotartowice
L.p.

Imię i nazwisko

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Helena Bojanowska
Wiesława Hulim
Łucja Hyła
Kazimierz Jaśko
Rafał Kaczmarczyk
Zbigniew Kąsek
Michał Kempny
Piotr Kolarczyk
Sabina Kowalczyk
Ewa Matuszczyk
Roman Mularczyk
Irena Pyżalska
Urszula Stajer
Walenty Stajer
Mirela Szutka

Ilość
głosów

33
39
39
37
44
31
36
29
33
30
28
36
45
31
41

Podczas pierwszego spotkania nowo wybranej Rady
członkowie wybierają Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady oraz Zarząd Rady Dzielnicy z Przewodniczącym Zarządu.

Wyniki wyborów:
Rada Dzielnicy Boguszowice

Przewodniczący Rady – Łukasz Kłosek
Przewodniczący Zarządu – Michał Wengerski
Rada Dzielnicy Gotartowice

Przewodnicząca Rady – Mirela Szutka
Przewodnicząca Zarządu – Urszula Stajer
Szczegółowe wyniki tegorocznych wyborów
do Rad Dzielnic wraz z protokołami znajdują
się na stronie BIP Urzędu Miasta Rybnika.
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SKRZYDŁA
W życiu miewamy takie
chwile, które nas porywają
do góry, wznoszą bardzo
wysoko, ale są również takie,
w których czujemy głęboki
spadek radości.
Jako ludzie mamy bardzo
różne
potrzeby,
wymagania,
pragnienia, trudno jest nam czasem
zaakceptować różnorodność, gdy ona
niekoniecznie nam się podoba. Każdy
na jakiś swój sposób przeżywa
otaczający go świat, ważne, żeby
chciał się tym podzielić. Może nawet
czasami być źle zrozumianym, może
nawet odrzuconym tylko dlatego, że z
tym jaki jest nie pasuje do całości
otoczenia. Inaczej jest w Kościele,
każdy z nas ma prawo do tego, żeby
mieć swoje pasje i je rozwijać, jeden z
nas będzie czytał poezję, a drugi
będzie znał się dobrze na budowie
tokarki, o której bardzo chętnie
opowiada. Pewnie dlatego tak jest,
ponieważ Pan Jezus nas tego uczy: „W
domu Ojca mego jest mieszkań
wiele…”. J 14, 2.
Może rzeczywiście tak jest, że
te chwile, momenty, gdy czujemy, że
nasze dusze unoszą się tak bardzo
wysoko, one nie są głównym jakby
tematem naszego życia. Lepiej, gdy
jest taki wyrównany poziom, czyli bez
wielkiej euforii, jak również smutku,
takie emocjonalne zrównoważenie. W
zasadzie tak mądrze, stabilnie,
bezpiecznie, ale jednak jesteśmy
różni, jesteśmy Kościołem świętym i
grzesznym, bardzo chcemy, aby Pan
Bóg się nami cieszył, ale idzie nam
naprawdę bardzo różnie: „W świętym i
składającym się z grzeszników
Kościele znajdziesz wszystko, czego
potrzebujesz, aby wzrastać ku
świętości. Pan napełnił go darami
wraz ze Słowem, z sakramentami,
sanktuariami,
życiem
wspólnot,
świadectwem swoich świętych i
wielopostaciowym
pięknem…”.
Ojciec Święty Franciszek.
Zwykle jak to się mówi, życie
nas nie rozpieszcza, ciągle przed nami
różne zadania, w każdym stanie,
wieku, każdy ma przed sobą jakiś cel
do zrealizowania, normalna kolej

rzeczy. Jednak, żeby się dobrze
przygotować, przemyśleć, zapytać na
modlitwie jak poradzić sobie w danej
sytuacji,
potrzebujemy
chwili
oddechu, może właśnie takiego
zachwytu.
Takim
momentem
ogromnego
pokoju,
wyciszenia
nagromadzonych negatywnych emocji
jest Eucharystia, Adoracja, sakrament
pokuty…., modlitwa różańcowa.
Każdy ma pewnie swój sposób
budowania bliskości z Bogiem: „Bez
Jezusa czeka nas śmierć na pustyni
świata. Bo do tej najważniejszej z
naszych spraw – życia – trzeba Boga.
Potrzebujemy Boga i Jego cudu –
cudu życia – by żyć..”. ks. Jerzy
Szymik.
Jak włączymy sobie radio, czy
jakąś stację informacyjną, jedyną
pozytywną wiadomością są sukcesy
sportowców, może jeszcze trochę
osiągnięcia w jakieś innej dziedzinie,
ale na ogół słyszymy o kłótniach,
katastrofach, nieszczęściach, ogólnie
jest bardzo dużo zła w świecie, żadna
nowość, taki standard. Jak coś się
niedobrego dzieje, jest temat do
dyskusji, emocje rosną, jeden lepiej
poinformowany
od
drugiego,
podniosły ton, potrafią się ludzie
nawet pokłócić, że przecież on ma
rację. Trzeba mieć taką swoją oazę
spokoju, taką w sobie wewnętrzną
równowagę, że chociaż się o
złośliwości słyszy, czy o jakiś innych
temu podobnych, mam w sobie pewną
stałość osadzoną na mocnych
fundamentach, która pozwala nie
jedną burzę przeżyć: „On wyciąga
rękę z wysoka i chwyta mnie,
wydobywa mnie z toni ogromnej…”.
Ps 18, 17.
Porównałam
skrzydła
do
pozytywnych emocji, ogromnej dawki
radości, niepojętej euforii dlatego, że
trzeba mieć w życiu taki swój
przylądek, coś takiego, co będzie
przeciwne temu co nas spotyka na co
dzień. Nie każdy ma taką możliwość
uczestniczenia
w
Eucharystii
codziennie, ale mamy ogromne
możliwości, sposoby do budowania
bliskości z Panem Bogiem, na
przykład przez modlitwę Słowem
Bożym. Nie chodzi o to, żeby nie

zwracać uwagi, albo obojętnie
przechodzić obok cierpienia, ale życie
to nie tylko ból. Ktoś na przykład po
wielu latach jednak otrzymuje coś
naprawdę dla niego wyjątkowego, z
czego bardzo mocno się ucieszył,
dziękuje Panu Bogu za cud: „Życie
chrześcijańskie jest życiem, które musi
kwitnąć, czyniąc dobrze, zawsze do
przodu wychodzić, bez korzeni, bez
tego połączenia nie może kwitnąć, nie
może wydawać owoców, o których
mówimy, tak samo bez sakramentów,
bez modlitwy, bez tej codzienności
chrześcijańskiej nie możliwe jest by
zakwitnąć duchowo…”. Ojciec Święty
Franciszek.
Czasami tak zachowujemy się
jakbyśmy nie wiedzieli, co zrobić,
żeby osiągnąć szczęście, poprawić
swoje życie, lub po prostu ruszyć do
przodu. Mamy całe mnóstwo pytań, o
to, czy damy radę, czy w ogóle mamy
pewne zdolności do osiągnięcia
różnych celów, niby już trochę
jesteśmy zorientowani, ale jednak
myśl o tym, że jeszcze jednak dużo
pracy nad sobą stawia jakieś
przeszkody, blokady. Patrzymy na
innych, porównujemy się, do tego
dochodzą jeszcze jakieś inne słabości,
że już w ogóle zapominamy o naszym
szczęściu, radości i miłości. Zamiast
walczyć o to, żeby tych chwil, w
których jesteśmy naprawdę szczęśliwi
było jak najwięcej, pozwalamy się
ponieść
jakimś
niepotrzebnym
emocjom: „Bóg już dawno temu,
wszczepił w moje serce wszystko,
czego
potrzebuję,
żeby
być
człowiekiem
szczęśliwym
i
spełnionym, ale z jakiegoś powodu
zaczyna
to
być
we
mnie
przysłonięte(…), to, co jest moim
sensem, moim bogactwem zaczyna
odchodzić na drugi plan”. o. Szymon
OP.
Pielęgnujmy w sercach chwile
pełne radości, stany bardzo wysokich
lotów, ponieważ bólu i smutku na co
dzień nikomu nie brakuje.

Jola

serce ewangelii 18

Początki przemysłu na terenie
parafii boguszowickiej
Mieszkańcy rozległej parafii boguszowickiej do połowy osiemnastego stulecia
żyli wyłącznie z uprawy roli i
hodowli bydła. Nie byli właścicielami uprawianej przez
siebie ziemi, tylko dzierżawili
ją od wielkiego właściciela
ziemskiego; w Boguszowicach dzierżawili rolę w początkowym okresie od cystersów rudzkich.
Za dzierżawę musieli obrabiać
pola pańskie. Chłopi korzystali też z
darów lasu, a panowie czerpali zyski
dodatkowo z hodowli ryb. Pan
mieszkał w dworku, chłopi w małych chatach zbudowanych z drewna, krytych słomą. Była ogromna
różnica w stylu życia i ubioru między chłopami a panem. Chłopi musieli przed panem nisko się kłaniać,
a nawet całować go w rękę.
Także wśród chłopów wytworzyły się różnice. Najbogatsi uprawiali dla siebie pełen łan, czyli około 100 jutrzyn i nazywali się siedlokami. Zagrodnicy mieli pola o połowę mniej, ale mogli z jego uprawy
wyżywić swoją rodzinę. Inaczej
przedstawiała się sytuacja pozostałych dwóch grup chłopskich. Chałupnicy posiadający chałupę i najwyżej kilka jutrzyn pola, niewystarczających by utrzymać krowę - żywicielkę oraz komornicy nieposiadający żadnego pola i mieszkający
kątem u większych gospodarzy musieli najmować się do robót polnych
u innych i imać się jakiegoś rzemiosła, by utrzymać swoje rodziny. Jaka
istniała różnica między bogatymi a
biednymi rodzinami chłopskimi
jeszcze w latach trzydziestych XX
wieku, niech zaświadczą następujące fakty. Moja matka po wyjściu za
mąż za syna siedloka chciała na
odpust zaprosić swoją starkę, ale ta
odmówiła jej, tłumacząc, że jako
wdowa po chałupniku nie wyobraża
sobie, by mogła zasiąść razem z
siedlokami przy jednym stole. Pamiętam też, jak moja starka, wówczas wdowa po siedloku, matka
mojego ojca, który odziedziczył

gospodarstwo po rodzicach, mówiła
mi, gdy chciałam się przyłączyć do
zabaw rówieśników: „Ty nie śmiesz
bawić się z byle jakimi dzieckami,
boś jest gospodarską cerą”. A te
„byle jakie dziecka” - dzieci górników, były już wtedy lepiej ubrane,
lepiej odżywione i do ich mieszkań
nie przenikały zapachy z obory, jak
u nas. Tego jednak nie chciała dostrzec duma rodowa mojej starki.
Siedlocy siedzieli w kościele w
pierwszych ławkach z emaliowanymi tabliczkami z ich nazwiskami, za
nimi zajmowali miejsca zagrodnicy,
a za ławkami stali chałupnicy i komornicy. Tylko siedlocy mieli prawo nosić baldachim w odpust w
czasie procesji wokół kościoła i
przez wieś w czasie Bożego Ciała
oraz figurę Zmartwychwstałego
Chrystusa, świecę paschalną i krzyż
w czasie Rezurekcji. Oni też nieśli
w procesji do krzyża znajdującego
się u wylotu ulicy Kłokocińskiej w
dniu świętego Marka, patrona wiosennych siewów, figurę św. Urbana,
drugiego po św. Wawrzyńcu patrona
parafii.
Panowie – szlachta z parafii ze
swoją rodziną podczas nabożeństw
siedzieli natomiast w ławce w prezbiterium, a w czasie procesji Bożego Ciała szli pod baldachimem obok
księdza niosącego Przenajświętsze,
by w razie potrzeby podtrzymać
ręce kapłana. Tak przedstawiało się
wtedy życie w tutejszych wsiach.
Krajobraz urozmaicały jednokołowe
młyny wodne – po dwa w Boguszowicach i Rowniu, po jednym w Ligocie, Gotartowicach a nawet w
Kłokocinie i Brodku oraz stawy,
które znajdowały się w każdej wsi.
Powolne zmiany zaczęły się w
końcu XVIII wieku, gdy do wiosek
w parafii wkroczył przemysł. Najwcześniej zaistniał w Gotartowicach. Z inicjatywy ówczesnego
właściciela Gotartowic wybudowano
w 1792 w tej wsi, blisko rzeki Rudy,
dwie dymarki - niewielkie piece do
wytapiania żelaza, zwane też fryszerkami. Wytapianie żelaza opierano na węglu drzewnym, a drzew do
jego wytwarzania zapewniały tutej-

sze lasy w obfitości. Surowca do
wytapiania żelaza dostarczała ruda
darniowa zalegająca błotniste tereny
w pobliżu rzeki. Wydobywano ją
metodą odkrywkową, wykopując ją
motyką lub łopatą. Dalsza praca
polegała na układaniu wykopanej
darni na przemian z węglem drzewnym i podpaleniu jej. Gdy piec
ostygł, wyrąbywano młotem bryły
żelaza. Potem jeszcze żelazo obrabiano. W taki sposób już dwa wieki
wcześniej wytwarzali żelazo cystersi
w Rudach. Siła robocza była tania,
bo stanowili ją najbiedniejsi chłopi
pańszczyźniani: komornicy i chałupnicy.
Od 1797 za przykładem Anglii
zamiast węgla drzewnego zaczęto
używać koksu. W tym czasie wybudowano w Paruszowcu - części Ligoty nienależącej do parafii - nowoczesny wielki piec w istniejącej już
wcześniej hucie. Przy obsłudze
wielkiego pieca pracowali także
mężczyźni z naszej parafii: z Boguszowic, Kłokocina, a nawet z Roja.
Przemysł hutniczy w części
Ligoty należącej do parafii boguszowickiej rozpoczął się w latach
1821 i 1822, w miejscu nazwanym
Ligocką Kuźnią a po niemiecku
Karstenhütte. Rząd pruski wybudował tam murowaną fryszerkę z
dwoma podwójnymi kominami i
czterema paleniskami fryszerskimi.
Obok postawiono dwie murowane
szopy na węgiel i dwa murowane
domy dla rodzin hutników. W latach
1859 – 1861 ligocka huta razem z
gotartowicką dostarczała 22 tysiące
cetnarów żelaza w sztabach i blachach. Mieszkańcy Ligockiej Kuźni
byli w większości hutnikami. Inni
przewozili dla huty węgiel i żelazo.
Korzystano też z łąk i trzciny porastającej wielkie stawy huty. Rolnictwem zajmowano się odtąd w nikłym stopniu.
W 1845 została na miejscu
młyna wybudowana fryszerka i
kuźnica do obrabiania żelaza także
w Rowniu. Zatrudniała pięciu mężczyzn. Istniała jednak niecałe 20 lat,
zlikwidowana prawdopodobnie z
powodu wyczerpania się surowca na
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miejscu. Jej właścicielem był kupiec
z Żor - Adler.
Huty w Paruszowcu, Gotartowicach i w Ligockiej Kuźni też
zaprzestały już wytapiania żelaza,
choć zostały w nazwach: Huta „Silesia”, Gotartowicka Huta, Ligocka
Kuźnia. „Silesia” została przekształcona w zakład o nazwie: Emaliernia
i Fabryka Wyrobów Metalowych i
uzyskała światową renomę. Wśród
zatrudnionych w niej 1/3 stanowią
kobiety. W Gotartowicach w miejscu huty powstała Fabryka Sygnałów Kolejowych.
Większe znaczenie dla mieszkańców parafii miały powstające
kopalnie węgla kamiennego. W
latach 1875 – 1897 książę Donnersmarck uzyskał rozległe nadania
górnicze, obejmujące także częściowo tereny południowych Boguszowic i w 1903 rozpoczął budowę
kopalni w Chwałowicach. Stanowiła
jedną z największych kopalń w
Rybnickiem. Dziesięć lat później
rozpoczęto
głębienie
„Szybów
Blüchera”. Kopalnia, nazywana w
skrócie „Blücher”, została wybudowana jako zakład nowoczesny, liczący się na Górnym Śląsku.
Budowa obu kopalń przypadła
na czasy, kiedy wszyscy tutejsi wieśniacy byli już wolni od poddaństwa
i pańszczyzny oraz zostali uwłaszczeni. Ludności stale przybywało a
ziemi nie i wszyscy chętni bezrolni i
małorolni zostali zatrudnieni najpierw przy budowie kopalń a potem
przy wydobyciu i pracach pomocniczych. Nawet brakowało mężczyzn i
właściciel kopalń zwerbował robotników z dalszych stron, także spoza
Śląska. Za mężami przybywały żony
z dziećmi i dla tych rodzin pracodawca zbudował domy blisko kopalni, nazywane familokami. Mieszkania w nich odznaczały się bardzo
niskim standardem, ale były też przy
nich chlewiki i małe ogródki.
Ciężka i niebezpieczna praca
pod ziemią trwała od 10 do 14 godzin. Górnicy, w większości używający gwary śląskiej, pracowali pod
dozorem Niemców, bo i sam właściciel był Niemcem. Wobec górników
stosowano wyzwiska, bicie i kary
pieniężne, a próby oporu skutkowały zwolnieniem z pracy. Robotnicy
kopalniani
znosili
cierpliwie
wszystkie niedogodności, ale gdy

ich zarobki spadły tak nisko, że
razem z rodzinami cierpieli głód,
wtedy na przełomie lat 1910 i 1911
podjęli strajk. Do słynnego strajku
chwałowickiego przystąpiła ogromna większość górników, ale niestety
bieda zmusiła ich do powrotu do
pracy. Na tej kopalni pracowali
także boguszowiccy parafianie.
Po powstaniach śląskich i plebiscycie kopalnia „Blücher” otrzymała nową, polską nazwę. Przy jej
nadaniu powstał konflikt między
naczelnikami gmin w Boguszowicach i Jankowicach, bo część kopalni wybudowano na terenie jankowickim. Zatem powołano komisję,
która ustaliła, że kopalnia otrzyma
nazwę: KWK „Jankowice” w Boguszowicach. Od mojego ojca słyszałam o tym zdarzeniu taką opowieść,
która krążyła w tutejszym środowisku: „Aby zakończyć spór zadawalająco dla obu stron, ktoś z komisji
wpadł na pomysł, by do dwóch bryczek zaprząc konie i w jednym czasie obie bryczki z przedstawicielami
komisji miały wyruszyć do urzędów
gmin: jedna do Boguszowic, druga
do Jankowic. Zadecydowano, że z
którego urzędu powóz prędzej powróci, do tej gminy będzie należała
kopalnia. Bryczka z Boguszowic
wróciła pierwsza i dlatego powstała
wyżej podana nazwa, sankcjonująca
także Jankowice”. Czy istotnie tak
rozstrzygnięto spór, czy był to tylko
jeden z pomysłów, a może tylko
czyjaś wyobraźnia podsuwała taką
scenę z przebiegu nadania owej
nazwy? Tego trudno dziś dociec.
W latach trzydziestych ubiegłego wieku Donnersmarck przejściowo zamknął obie kopalnie z
powodu braku zbytu, co doprowadziło do konfliktu z władzami polskimi usiłującymi zapobiec bezrobociu. Rządowi udało się wznowić
wydobycie węgla chociaż na kopalni
„Jankowice”. Kawałek ziemi, jaki
robotnik kopalniany mógł wydzierżawić od pracodawcy, pozwalał tym
najbiedniejszym przeżyć przerwy w
wydobyciu i zamknięcie zakładu.
Zmieniła się znacznie struktura
wiosek, a najwięcej zmian nastąpiło
wtedy w Boguszowicach. Na kwaterach u boguszowiczan i w Nowym
Dworze zamieszkało sporo imigrantów z sąsiednich województw. Kościół i szkoła pękały w szwach. W

czasie odpustu musiano stawiać
ambonę dla głoszenia Słowa Bożego
na przykościelnym cmentarzu zapełnionym po brzegi wiernymi,
niemieszczącymi się w drewnianym
kościółku. Mimo wielkich trudności
wybudowano w latach trzydziestych
nową kilkupiętrową szkołę i piękny
kościół pod wezwaniem NSPJ. Jeszcze przed wojną górnicy i hutnicy
ufundowali trzy duże, piękne dzwony do tej świątyni, które niestety
zostały w czasie okupacji zabrane i
przetopione na cele wojenne. W
czasach prosperity kopalń za otrzymane wypłaty górnicy wznosili
nowe, często piętrowe domy. Przyzwyczajeni do oszczędności i mający więcej pola niż ci z familoków
mogli sobie na budowy pozwolić.
Stawiano domy jeszcze bez dzisiejszych wygód, ale wieś dzięki nim
zmieniła wygląd na korzystniejszy.
Rolnicy musieli swoje godności odstąpić górnikom. Teraz oni
noszą baldachim i święte figury.
Świętego Urbana zastąpił św. Florian – patron hutników i strażaków, i
św. Barbara – patronka górników.
Zatrudnienie w przemyśle nie odrywało ludzi od Kościoła, pracujący
nadal uczestniczyli w życiu parafii.
W nowym kościele mogli usiąść w
ławkach wszyscy bez różnicy, choć
początkowo ławki były płatne, bo z
tak licznej parafii wszyscy wierni
się w nich nie mieścili, tym bardziej,
że dawniej w niedziele i święta odprawiano tylko dwie Msze św.:
Ranne i Sumę.
Dzięki kopalni „Jankowice” i
pozostałym zakładom na okrojonej
już parafii tutejsi mieszkańcy mają
pracę i z nadzieją mogą patrzeć w
przyszłość.
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Intencje
mszalne
Niedziela – 19.05.2019r.
7.oo

8.3o
10.oo
11.3o

14.15
16.oo
20.3o

V Niedziela Wielkanocna

1/+Franciszek Buchalik, żona Berta, zięć Władysław, rodzice z obu stron
2/+Ela Stiel, od sąsiadów
1/+Paweł Sobik, 6 rocznica śmierci (Got)
2/+Maria Sobik, 2 mężów
1/+Serafin Brząkalik, córka Sylwia Szymura
2/+Lidia Lubszczyk, rodzice z obu stron
1/+Krystyna i Emil Kuczera (Bog)
2/+Franciszek i Regina Mura, syn Andrzej, córka
Dorota, Maria i Piotr Rojek
Chrzty i roczki: Lena Sławek, Hanna Muras, Alicja
Ogierman, Kuba Gogolin, Nadia Liszka
1/+Ireneusz Sobik 1 rocznica śmierci
2/+Jan Karwot z ulicy Rajskiej
1/
Poniedziałek – 20.05.2019r.

7.oo

1/+Alojzy Oślizlok, 6 rocznica śmierci
2/+Dorota Adamczyk (Bog)
17.oo 1/+Bronisław Papierok, na pamiątkę urodzin
2/+Paweł Sobik, żona Aniela, Jan Gołyszny, żona
Waleska, Regina Konsek
Wtorek – 21.05.2019r.

Wspomnienie św. Jana
Nepomucena, prezb. i męcz.

7.oo

1/+Maria Kuczera
2/+Ryszard Oleś, rodzice, 19 rocznica śmierci
17.oo 1/+Maria Sadanowicz, na pamiątkę urodzin
2/+Zigrid i Stanisław Stajer, w rocznicę śmierci (Got)
Środa – 22.05.2019r.
7.oo

1/+Franciszka Matuszczyk, mąż Antoni
2/+Emanuel i Berta Konowol, córka Jadwiga, na pamiątkę 70 rocznicy urodzin
17.oo 1/+Małgorzata Smyczek, rodzice z obu stron
2/+Gerard Kuśka
Czwartek – 23.05.2019r.
7.oo

1/+Eugenia Sodzawiczny, mąż Emil, Salomea Markewka
2/+Emil Gembalczyk, od Kasi i Wojtka Kocurek
z dziećmi
17.oo 1/+Szymon Tokarz, na pamiątkę 24 rocznicy urodzin, Zenon Pałka 5 rocznica śmierci
2/+Łucjan Staniczek, 1 rocznica śmierci
Piątek – 24.05.2019r.
7.oo

Wspomnienie NMP
Wspomożycielki Wiernych

1/+Józef i Helena Pawliczek
2/+Jerzy Kokosiński, 10 rocznica śmierci, Władysław Gapys, rodzice z obu stron
17.oo 1/Msza św. wspólna:
+Jadwiga Groborz, córka Krystyna

+Joachim Procek, na pamiątkę urodzin (Got)
+Franciszek Szweda, na pamiątkę śmierci
+Berta Klossok, mąż Józef, Marian Pajdo, syn Marian,
zmarłych z rodzin: Klossok, Krzuś, Pajdo i Groborz
+Otylia Dziwoki, z okazji Dnia Matki od córki Krystyny
+Stefan i Leokadia Malinowscy
+Gabriela Piechaczek, Roman Zimonczyk, żona Małgorzata
+Franciszek Kania, żona Gertruda, Joanna Dziwoki, Roman
Kania, Józef Kania
+Józef Bienioszek, żona Jadwiga, zięć Franciszek i Gerard,
wnuk Mirosław
+Ks. Andrzej Król, 1 rocznica śmierci, zmarli rodzice
+Henryk Szymura, zmarli rodzice, Alojzy Gembalczyk,
żony: Krystyna i Eufemia
+Aniela Lubszczyk, Berta Gąsiorkiewicz, Łucja Zieleźny,
Bronisława Skrzypiec z okazji Dnia Matki od dzieci
+Maria Szewczyk, mąż Ignacy, syn Stanisław
+Krystyna Jakubczak, 1 rocznica śmierci, Weronika i Zygfryd Zniszczoł, synowie: Henryk i Czesław, synowa Margit
+Jadwiga Szymura, mąż Alojzy, Aniela Zimończyk, mąż
Józef, rodzice z obu stron
+Zofia i Brunon Sobik, Faustyn Sobik, żona Halina, dziadków z obu stron
+Erwin Piontek, żona Renata
+Józef i Gertruda Piontek, Karol i Hildegarda Kuchta
+Mathias Błażewicz, o radość życia wiecznego
+Konstanty i Elżbieta Kornas, synowie: Bernard i Herbert,
pokrewieństwo Kornas, Balcar i Gorzawski
+Jan i Weronika Cyran, brat Ludwik, synowie: Stanisław
i Władysław, córka Bronisława
+Otylia Dziwoki, z okazji Dnia Matki
+Eufrozyna Sobik, z okazji Dnia Matki
+Konstanty Sobik, żona Wiktoria, rodzeństwo
+Daniel Janus, żona Róża, synowa Krystyna, Eugenia Rojek
+Krystyna Konieczny, z okazji Dnia Matki, mąż Leon,
synowa Krystyna, Maria Nikel, Mąż Ludwik
+Aniela Macionczyk, Otylia Górecka, z okazji Dnia Matki,
Wiktoria Spaleniak, mąż Czesław
+Maria i Leszek Hernas, Józef, Bronisława i Maksymilian
Pawliczek, Maria i Marcin Nowak, Janina i Stanisław Staszczyk, Irena Kotowska, Aniela i Ludwik Pal
+Halina Sobik, od córek z okazji Dnia Matki
+Krystyna Olszewska
+Czesław Reselski, żona Gertruda, córka Dorota Stisz,
wnuk Jan (Rasz)
+Halina Buchalik, ojciec Konrad
+Paweł Sobik, 3 żony, 5 synów, 2 zięciów, synowa Małgorzata, dziadków, zmarłych z pokrewieństwa, dusze w czyśćcu cierpiące
+Wincenty Buchalik, żona Łucja, 3 synów, synowa,
2 wnuczki, Helena Podleśny, mąż Roman, syn Stanisław,
Wacław i Ludwika Sokołowska, dusze w czyśćcu cierpiące
+Elżbieta Kluger, od siostry z rodziną
+Karol Hytrek, żona Tekla, Alfred Mazurek, żona Wiktoria,
Maksymilian Żelawski, żona Gertruda, Leon Szopa, Jerzy
Fiałkowski, dusze w czyśćcu cierpiące
+Jan i Krystyna Rojek (Got)
+Anna Musioł, syn Jerzy, Jadwiga i Franciszek Cyrulik,
córka Alina
+Marta Weinoch, mąż Augustyn, dziadków z obu stron,
wnuczka Marzena Skiba
+Eugenia Langowska, 22 rocznica śmierci, mąż Eugeniusz
42 rocznica śmierci, wnuk Stanisław, córka Brygida Molska
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+Teresa Merta, mąż Ryszard, rodzice z obu stron
+Teofil Widera, żona Anna, rodzice z obu stron,
3 córki, zięciowie, 4 synów, 2 synowe, wnuki
+Ernest Kozielski, rodzice i bracia, Marta i Franciszek Szmidt, syn Stanisław
+Henryk Sobik, żona Zofia
+Marta i Elżbieta Kula, mąż Wincenty, Zofia Przeliorz, 2 mężów, Wincenty Kula, 2 żony
+Wilhelm Kuczera, żona Helena, córka Róża, rodzice z obu stron
+Stanisław Sokołowski, żona Jadwiga, córka Danuta,
rodzice z obu stron
+Maksymilian Marczyk, rodzice z obu stron, Henryk
Musiolik
+Urszula Fojcik, Paweł i Marta Fojcik, Monika
i Edward Nowrot, Aniela i Józef Forajter, Eugeniusz
Szulc (Got)
+Łucja i Emil Smołka, Jan Wodniok, córka Ewa
+Andrzej Szopa, rodzice: Henryk i Róża, Berta i Izydor Polok, córka Maria
+Kazimierz Buch, na pamiątkę urodzin, matka Salomea, Alfred i Pelagia Wencel, Jadwiga Buch
+Elżbieta i Marta Kula, mąż Wincenty
+Franciszek i Anna Szymura, mąż Józef (Got)
+Antoni Piecha, żona Franciszka, syn Serafin, Gertruda Piecha, syn Ludwik, żona Aniela, Hieronim
Sobik, żona Helena, rodzice, rodzeństwo, Helena Sobik, Łucja Adamczyk – z okazji Dnia Matki
+Józef Zaik, żona Jadwiga, córka Stefania, mąż Kazimierz, córka Weronika, mąż Mirosław, Stanisław
Kula, żona Aniela, synowie: Jan, Stanisław i Walenty, Elżbieta Leśnik, syn Paweł Rojek
+Eugenia Maliszewska-Gamoń, córka Aleksandra,
od kuzyna Henryka z rodziną
+Oskar Pustelny, Eryk i Ema Pustelny, Czesław
i Berta Kula
+Zbigniew Nytko, Ludwika Sokołowska, mąż Wacław (Bog)
+Helena i Franciszek Sieron, rodzice z obu stron
+Berta Hyła, na pamiątkę setnej rocznicy urodzin,
od synów
+Alojzy i Róża Marczyk, rodzice z obu stron, Otylia
i Jan Podleśny, Alfred i Anna Marczyk
+Katarzyna Hartman, mąż Józef, syn Alojzy, pokrewieństwo Rojkowe, Hartmanowe, Gawliczkowe,
oraz Krystyna i Teofil Błędowscy (Got)
+Aniela Konsek, mąż Józef, rodzice z obu stron, (Got)
+Franciszek Jurczyk, żona Zofia, córka Stefania, rodziców i krewnych, Edmund Goły, żona Róża
+Wanda i Jan Sobik, rodzice z obu stron, Anna i Paweł Pierchała, rodzice
+Małgorzata Rduch, mąż Roman
+Elżbieta Król, mąż Wilhelm
+Stefan Ciszewski, 8 rocznica śmierci
+Tomasz i Jan Uszok
+Wawrzyn Szulik, w rocznicę śmierci
Sobota – 25.05.2019r.
7.oo

1/Msza św. od gradu w intencji Boguszowic (święcenie świec)
17.oo 1/+Edward Kocjan
2/+Felicyta Oleś i Jan Kukułka

3/Do Opatrzności Bożej i Matki Boskiej Cudownego
Medalika w intencji Małgorzaty Kula z okazji 80
rocznicy urodzin, z podziękowaniem za otrzymane
łaski z prośbą o dalsze. TD
Niedziela – 26.05.2019 r. VI Niedziela Wielkanocna
7.oo
8.3o

10.oo

11.3o

16.oo

20.3o

1/+Florentyna Hajnisz, mąż Józef, Oskar Hajzyk
1/+Stefan Pierchała, 8 rocznica śmierci (Got)
2/+Dorota Marcisz, 6 rocznica śmierci, mąż Ludwik,
syn Andrzej (Rasz)
1/+Joanna Dziwoki, z okazji Dnia Matki, od syna
Tomasza z rodziną
2/+Danuta Kowalska, na pamiątkę urodzin
1/+Stefan Adamowicz, 5 rocznica śmierci, rodzice,
teściowie, rodzeństwo z obu stron
2/+Łucja i Grzegorz Juraszczyk, od wnuków
Po Mszy św. błogosławieństwo rocznych dzieci:
Antoni Waleczek, Marta Potrawa, Zuzanna Zawiła
1/Do Opatrzności Bożej z okazji 10 rocznicy ślubu
Lucyny i Krzysztofa Habraszka z podziękowaniem
za otrzymane łaski z prośbą o dalsze. TD
2/Msza św. w intencji dziecka i chrzest Miłosz Majtler
1/+Zbigniew Sroka
Poniedziałek – 27.05.2019r.

7.oo

1/+ Halina Kuczera, od córki Joanny z rodziną
2/+Bronisława Tkocz
17.oo 1/+Eugenia Szydłowska, od sąsiadów zamiast kwiatów
2/+Leon Zimonczyk
Wtorek – 28.05.2019r.
7.oo 1/+Piotr Pikuła
17.oo 1/+Dorota Benisz, 1 rocznica śmierci, mąż Roman,
20 rocznica śmierci (Got)
2/+Feliks i Gertruda Hyła, rodzice z obu stron
Środa – 29.05.2019r.

Wspomnienie św. Urszuli
Ledóchowskiej, dz.

7.oo

1/+Alojzy Zniszczoł, w rocznicę śmierci, rodzice:
Paweł i Łucja, 3 szwagrów (Bog)
17.oo 1/+Antoni Gembalczyk, żona Wanda
2/+Alfred Kuczera, na pamiątkę urodzin (Bog)
Czwartek – 30.05.2019r.

Wspomnienie św. Jana
Sarkandra, prezb. i męcz.

7.oo

1/+Aniela Łukoszek, na pamiątkę urodzin
2/+Łucja Adamczyk, mąż Paweł (Bog)
17.oo 1/+Katarzyna Drąszczyk, 2 mężów, Małgorzata Drąszczyk, Marta Lubszczyk
2/+Jan Adamski, rodzice, rodzeństwo, pokrewieństwo Adamski i Budny
3/Apostolat
Piątek – 31.05.2019r. ŚWIĘTO NAWIEDZENIA NMP
7.oo

1/+Jan Wencka, 2 zięciów: Benedykt i Mirosław,
Gertruda i Ernest Matuszczyk
2/+Waleska Zieleźny, syn Justyn
17.oo 1/+Mieczysław Matras, 1 rocznica śmierci
2/+Aniela Pomykoł, na pamiątkę urodzin, mąż Bolesław, rodzice z obu stron
3/+Leon Benisz, w rocznicę śmierci, Antoni i Helena
Benisz, Alojzy i Marta Tworuszka
4/Rejonowe spotkanie doradców Życia Rodzinnego,
ks. Brzezinka
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Sobota – 01.06.2019r.

Wspomnienie św. Justyna,
męcz.

7.oo

1/+Emilia Kocyba, mąż Gerard, rodzice
2/+Elżbieta Kuczera, mąż Alojzy
12.oo Ślub: Dziwoki Paweł - Michalska Patrycja
17.oo 1/+Roman Załęcki, 1 rocznica śmierci
2/+Aniela i Jan Abrachamczyk
3/+Walter Matuszczyk, 9 rocznica śmierci, rodzice
z obu stron, Bronisława i Zygmunt Janowicz, Zofia
i Jan Garbocz (Bog)
Niedziela – 02.06.2019 r.

UROCZYSTOŚĆ
WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO

7.oo
8.3o

10.oo

11.3o

16.oo

20.3o

1/Msza św. od gradu Gotartowice (święcenie świec)
1/+Władysław Pławecki, na pamiątkę rocznicy urodzin
2/+Marta Szymura, 10 rocznica śmierci, Stanisław
Szymura, 10 rocznica śmierci, Cecylia Łapińska,
3 rocznica śmierci
1/Do Opatrzności Bożej z okazji 80 rocznicy urodzin
Alicji Słapa, z podziękowaniem za otrzymane łaski z
prośbą o zdrowie, błogosławieństwo Boże i opiekę
Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, oraz w intencji
całej rodziny. TD
1/Do Opatrzności Bożej z okazji 18 rocznicy urodzin
Agaty Kuczera, z prośbą o potrzebne łaski, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej
2/Do Opatrzności Bożej w intencji rocznego dziecka:
Katarzyny Długosz
1/+Natalia Papierok, 2 rocznica śmierci, mąż Andrzej
2+Emilia i Władysław Martyniak
3/+Małgorzata Rduch, 30-ty dzień po śmierci
Po Mszy św. błogosławieństwo rocznego dziecka:
Miłosz Kaczmarczyk
1/Msza św. Do Opatrzności Bożej w intencji powołań kapłańskich i zakonnych od mieszkańców ulicy
Sztolniowej

dzenia zakonne, oraz nowe powołania kapłańskie
i zakonne - zamawiają Gotartowice
2/+Stanisław Witala, córka Ewa
11.3o Ślub: Malik Michał - Pogorzałek Karolina
17.oo 1/+Berta Waliczek, na pamiątkę urodzin
2/+Jerzy Wawoczny, w rocznicę śmierci (Rasz)
Piątek – 07.06.2019r.
7.oo

1/ Wynagrodzenie NSPJ i Niepokalanemu Sercu
NMP za grzechy swoje i całego świata, w intencji
kapłanów naszej parafii, oraz członków Straży Honorowej NSPJ
2/+Feliks Pomykoł, Bernard Garbocz, rodzice z obu
stron
14.oo Ślub: Ogierman Jakub - Szymura Ksenia, ks. własny
17.oo 1/ +Mirosław Skiba, 1 rocznica śmierci
2/Msza św. w intencji rodzin wielodzietnych
3/+Ela Stiel, 30-ty dzień po śmierci
Sobota – 08.06.2019r.
7.oo

1/Za parafian
2/+Andrzej Smołka, rodzice Maria i Antoni Smołka,
na pamiątkę urodzin
15.oo 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 18 rocznicy urodzin
Łukasza Kruszyńskiego, oraz z okazji 40 rocznicy
urodzin mamy Moniki, z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze. TD
17.oo 1/+Łucja Danel, mężowie Otton i Marian, Elżbieta
i Józef Filipowscy
2/+Łukasz Dziwoki
3/+Łucja Śmiatek, mąż Henryk, Walter Matuszczyk,
Zygmunt Janowicz, Zofia i Jan Garbocz (Bog)
Niedziela – 09.06.2019 r.

UROCZYSTOŚĆ
ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO

7.oo

Poniedziałek – 03.06.2019r.

Wspomnienie
świętych męczenników Karola Lwangi i Tow.

1/+Tomasz Szostek, Aniela i Emanuel Szostek, Gertruda i Wiktor Mojżesz
2/+Helena Oleś, mąż Stanisław, rodzice z obu stron
17.oo 1/+Danuta Bieniek, 1 rocznica śmierci
2/+Aniela Gatnar, 1 rocznica śmierci

8.3o

7.oo

10.oo

11.3o

Wtorek – 04.06.2019r.
7.oo 1/+Aniela Benisz, mąż Ryszard
17.oo 1/+Otylia Szymura, 1 rocznica śmierci, mąż Alojzy
2/+Jan Kampczyk, rodzice, rodzeństwo, Helena Fudala

16.oo
20.3o

Środa – 05.06.2019r. Wspomnienie św. Bonifacego,
1/Do Opatrzności Bożej z okazji 10 rocznicy urodzin
Juliusza Srokol, z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze
17.oo 1/+Anna Szotek, mąż Aleksander, syn Antoni, zięć
Ryszard
2/+Helena Szymura, mąż Maksymilian, rodzice
z obu stron (Rasz)
Czwartek – 06.06.2019r.
7.oo

1/ Na cześć Chrystusa Najwyższego Arcykapłana za
wszystkich biskupów, kapłanów, kleryków, zgroma-

1/Świecka Rodzina Franciszkańska - urodziny
2/Od Gradu w intencji Raszowca (święcenie świec)
1/+Anna Gawliczek, mąż Józef (Got)
2/+Anna Szymura, 2 mężów
1/+Stanisław Cincio, 9 rocznica śmierci (Got)
2/+Jerzy Jurczyk, na pamiątkę urodzin, Sabina Jurczyk
1/Do Opatrzności Bożej z okazji 13 rocznicy ślubu
Doroty i Rafała Zaskórskich, z podziękowaniem za
otrzymane łaski z prośbą o dalsze. TD
1/+Józef i Elfryda Kuśka
2/+Stanisław Stszyrz, Stanisław i Józefa Zybała (Bog)
1/+Łucja i Emil Babilas, syn Walenty, Anna i Stefan
Dyczka, córka Urszula
Poniedziałek – 10.06.2019r.

bpa i męcz.

7.oo

Wspomnienie św. Jadwigi,
królowej

ŚWIĘTO NMP,
MATKI KOŚCIOŁA

7.oo 1/
17.oo 1/+Róża i Jan Korduła, Franciszka i Ludwik Budny,
zmarłych z rodzin Korduła i Budny
2/+Maria Pierchała, mąż Paweł, Alojzy Stajer, żona
Paulina (Got)
Wtorek – 11.06.2019r. Wspomnienie św. Barnaby,
Apostoła

7.oo

1/+Emil Gembalczyk, Msza św. od Marty Szymoszek ze Zbytkowa
17.oo 1/+Alfred Kula, żona Helena (Bog)
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2/+Krzysztof Rychter, Henryk Moskaluk, Grażyna
Pietrzak (Bog)
Środa – 12.06.2019r.

Wspomnienie bł. Józefa
Czempiela i Emila Szramka, prezb. i Tow., męcz.

7.oo 1/+Julianna i Antoni Liszka, Norbert Sobik
17.oo 1/+Marian Jurczyk, Paweł Sobik, żona Aniela
2/+Stefania Klimosz, ojciec Rajnhold Pietruszka,
Róża i Jan Korduła

15.oo 1/Do Opatrzności Bożej o Dary Ducha Świętego w
intencji ośmioklasistów z okazji ukończenia szkoły,
oraz w intencji nauczycieli, katechetów i rodziców
17.oo 1/+Albert i Marta Bernacki, rodzice Teodor i Waleska Urbanek
2/+Zofia Mandel, mąż Józef, Franciszka Mandel, syn
Józef, wnuczka Barbara, Maria Skupień, mąż Alojzy,
Serafin Babilas, Konstanty Liszka, żona Anna
Wtorek – 18.06.2019r.

Czwartek – 13.06.2019r.

ŚWIĘTO JEZUSA
CHRYSTUSA NAJWYŻSZEGO I WIECZNEGO KAPŁANA

7.oo

1/+Łucja Kionka, Anna i Leon Sobik, rodzice, dusze
w czyśćcu cierpiące
2/+Danuta Dziwoki, Augustyna Nowrot, mąż Paweł,
syn Krystian, dusze w czyśćcu cierpiące
17.oo 1/+Józef Rozkoszek, Franciszka i Alojzy Podleśny
2/+Małgorzata i Ernest Matuszczyk, syn Ryszard
19.oo Nabożeństwo FATIMSKIE
1/Msza św. w intencji powołań kapłańskich i zakonnych od mieszkańców ulicy Sztolniowej
Piątek – 14.06.2019r.

Wspomnienie bł. Michała
Kozala, bpa i męcz.

7.oo 1/+Alojzy Pierchała
17.oo 1/+Alojzy Frelich, w rocznicę śmierci i na pamiątkę
urodzin
2/+Stefan Buchalik, żona Natalia córka Danuta (Bog)
Sobota – 15.06.2019r.
7.oo

1/+Ks. Infułat Edward Tobola
2/+Anna i Szymon Cofalik, rodzice z obu stron
12.oo Ślub: Tomasz i Wioletta Dziubak
17.oo 1/+Maria Nikiel, mąż Alojzy (Rasz)
2/+Alojzy Muras, 1 rocznica śmierci
Niedziela – 16.06.2019 r.
7.oo
8.3o

10.oo

11.3o

14.15
16.oo
20.3o

UROCZYSTOŚĆ
NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY

1/Msza św. w intencji Ofiarodawców z Gotartowic.
2/Emil Gembalczyk, 30-ty dzień po śmierci
1/+Ks. Alojzy Motyka, rodzice i rodzeństwo, Eryk
Lubszczyk, Ludwik i Agata Lubszczyk, syn Alojzy,
Henryk Piecha
2/+Alojzy Konka, 19 rocznica śmierci, żona Aniela,
rodzice z obu stron
1/+Cezary Kaczmarczyk, ojciec Walenty, na pamiątkę urodzin
2/+Sylwia Brząkalik, 10 rocznica śmierci, Jerzy
Brząkalik, 2 rocznica śmierci
1/Do Opatrzności Bożej z okazji 55 rocznicy ślubu
Marii i Henryka Ignacek, z podziękowaniem za
otrzymane łaski z prośbą o dalsze, oraz w intencji
dzieci z rodzinami. TD
1/Chrzty i roczki: Wiktor Molenda
1/+Maria Kołodziejczyk, mąż Antoni (z Kobióra)
2/+Cecylia Łapińska w rocznicę śmierci
1/+Józef Remiarz, 10 rocznica śmierci
Poniedziałek – 17.06.2019r.

Wspomnienie
św. Brata Alberta Chmielowskiego, zak.

7.oo

1/+Adolf i Marta Maroszek, syn Alojzy i Rajnhold,
żona Róża
2/+Zofia Ogierman, 13 rocznica śmierci, rodzice
z obu stron, Dominik Ogierman, Blanka Gasz (Bog)

7.oo

1/+Antonina i Stanisław Machowski, w rocznicę
śmierci
2/+Wilhelm Matuszczyk, żona Otylia, rodzice z obu
stron
17.oo 1/+Maria i Jan Gembalczyk, rodziców i dziadków
2/+Zygfryd Merkel, w rocznicę śmierci
Środa – 19.06.2019r.
7.oo

1/+Klara Dziewior
2/+Szymon Wrona
17.oo 1/+Stefania Pawlas. 1 rocznica śmierci
2/+Stefan Kuczera, 1 rocznica śmierci
Czwartek – 20.06.2019r.

UROCZYSTOŚĆ
NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA

7.oo
8.oo
11.3o
13.oo
16.oo

1/
1/+Aniela Gomółka (Got)
1/
Ślub: Albrecht Michał - Kula Maja
1/+Marzena Bojanowska, 30-ty dzień po śmierci
2/+Weronika Siedlecka, 30-ty dzień po śmierci
20.3o 1/
Piątek – 21.06.2019r.

7.oo

Wspomnienie św. Alojzego
Gonzagi, zak.

1/Różaniec
2/+Alojzy Ostrzołek
17.oo 1/Msza św. wspólna:
+Emil Zacher, Wiesław Dolny, Emil Dziwoki, Stanisław Kempczyński – od dzieci z okazji Dnia Ojca
+Franciszek Korduła, z okazji Dnia Ojca, od córki
+Stanisław Sobik, rodzice z obu stron, zmarłych z
pokrewieństwa
+Bronisław Boda, 6 rocznica śmierci
+Marta Oleś, 18 rocznica śmierci, mąż Gerard, syn
Eugeniusz, zięć Ignacy, rodzice
+Szymura Leopold, żona Franciszka, 2 córki, Zygmunt Orszulik, 10 rocznica śmierci, rodzice, brat
Roman, Lucjan Bombik, rodzice
+Klara Jurochnik, na pamiątkę urodzin, mąż Ernest,
rodzice rodzeństwo, Jadwiga Król, mąż Antoni,
rodzice i rodzeństwo, wnuk Robert
+Łucja i Henryk Śmiatek, Zofia i Jan Garbocz, Walter Matuszczyk, Bronisława i Zygmunt Janowicz,
zmarłych z rodzin: Śmiatek, Garbocz, Waliczek,
Gorus, Figas, dusze w czyśćcu cierpiące (Bog)
+Paweł Sobik, na pamiątkę urodzin
+Stanisław Lubszczyk, Wiesław Gąsiorkiewicz,
Jerzy Zieleźny, Wincenty Skrzypiec z okazji Dnia
Ojca, od dzieci
+Czesław Kasprowicz
+Jan Wodniok, córka Ewa, rodzice Paweł i Maria,
Łucja i Emil Smołka
+Marta i Elżbieta Kula, mąż Wincenty
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+Stefan Szymura, żona Maria
+Róża Goraus, na pamiątkę urodzin (Rasz)
+Zbisław Marszołek, rodzice, Franciszek Waliczek,
żona Marta, syn Józef, Ernest Kula, żona Maria (Bog)
+Bernadeta Nowak, na pamiątkę urodzin
+Waleska i Albert Kuczera, rodzice z obu stron, synowa Halina, wnuczka Bernadeta
+Dariusz Kaczor, na pamiątkę urodzin
+Ludwik Cofalik, 30 rocznica śmierci, żona Franciszka
+Jadwiga Buchalik, mąż Reinhold, Maria Witala,
mąż Józef
+Franciszka Mucha, mąż Ewald, córka Jadwiga,
Walenty Mucha, żona Genowefa (Got)
+Józef Malina, 2 żony, zięć Kazimierz, rodzice (Bog)
+Franciszek i Berta Kroczek, Paweł i Anna Smołka,
Teofil i Łucja Rojek
+Faustyn Sobik, od córek z okazji Dnia Ojca
+Hubert Mispel, Edward Liszka, Ludwik Mura
+Jan Ulman (Bog)
+Małgorzata Szyndzielorz, mąż Roman, rodzice z
obu stron
+Józef Wawrzyńczyk, 20 rocznica śmierci
+Konstanty Wiaterek, żona Anna, córka Krystyna,
zięć Wilhelm, syn Łukasz, Józef Wiaterek, 2 żony,
dziadków z obu stron
+Antoni Gajda, Dionizy Macionczyk, z okazji Dnia
Ojca
+Henryk Piecha, 2 rocznica śmierci, żona Anna
+Krystyna Piecha, 6 rocznica śmierci
+Marta i Alojzy Oleś, synowie: Józef i Zygfryd, żona Jadwiga
+Łucja i Wiktor Rojek, synowie: Jan i Walenty,
wnuczki: Małgorzata i Barbara
+Jan Piotrowski, rodzice z obu stron (Got)
+Józef Pierchała, żona Eufemia, rodzice z obu stron
+Zofia Sobik, mąż Brunon, syn Faustyn, synowa
Halina, dusze w czyśćcu cierpiące
+Anna i Franciszek Szymura, syn Serafin (Got)
+Anna Kania 10 rocznica śmierci, mąż Józef, synowa
Danuta, zięć Jan, dziadków z obu stron
+Alojzy Sobik, rodzice: Rudolf i Pelagia (Got)
+Danuta Oleś, Gertruda i Walenty Szymura, Józef
Oleś (Bog)
+Lidia Tlałka, mąż Ignacy, Wiesław Łunażewski
+Katarzyna Hartman, mąż Józef, syn Alojzy, pokrewieństwo Rojkowe, Hartmanowe, Gawliczkowe,
Krystyna i Teofil Błędowscy (Got)
+Józef Śpiewok, 20 rocznica śmierci, syn Jan, córka
Stefania Niemiec
+Wilhelm Kostorz, żona Helena, córka Bronisława,
syn Maksymilian
+Andrzej Kudla, rodzice z obu stron
+Małgorzata Rduch, mąż Roman
+Stefan i Maria Hartman, 6 rocznica śmierci
+Franciszek Oleś, 2 żony, synowie: Józef i Hieronim,
synowa Gertruda
+Ryszard Sobik, 30-ty dzień po śmierci
+Anna i Robert Gembalczyk, syn Emil, Albert, Regina i Róża Rugor, 2 synów, rodzice z obu stron
Sobota – 22.06.2019r.
7.oo

1/+Jan Przeliorz, żona Maria (Got)

2/+Ernest Zniszczoł, 40 rocznica śmierci, żona Maria, syn Alfred, zięć Alfred, synowa Marta
13.oo Ślub: Buszka Mateusz - Zgóralska Klaudia
15.3o 1/Msza św. dziękczynna z okazji 40 rocznicy urodzin
Marcina Kaweckiego z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze. TD
17.oo 1/+Alojzy Zimonczyk, 1 rocznica śmierci
2/+Adam Hudek (Bog)
3/+Jan Gawlas
Niedziela – 23.06.2019 r.
7.oo

8.3o
10.oo

11.3o

16.oo

20.3o

XII NIEDZIELA ZWYKŁA

1/+Roman Zimończyk, 10 rocznica śmierci, żona
Małgorzata, na pamiątkę urodzin
2/+Andrzej Wiśniewski z okazji Dnia Ojca, od córki
1/+Kan Kostera, rodzice Stanisława i Tadeusz
2/+Marta i Emil Garbocz, syn ks. Stanisław
1/+Janina Skrzypiec, mąż Joachim, synowie: Andrzej
i Stefan, Kunegunda Zawadzka, rodzice z obu stron
2/+Paweł Kula, 25 rocznica śmierci (Got)
1/Do Opatrzności Bożej z okazji 80 rocznicy urodzin
Alojzego Kuczery z podziękowaniem za otrzymane
łaski z prośbą o dalsze, oraz o błogosławieństwo
Boże dla dzieci z rodzinami. TD
2/Do Opatrzności Bożej z okazji 10 rocznicy ślubu
Ewy i Mirosława Kuczery i z okazji 50 rocznicy urodzin Mirosława z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze
1/+Bernard Smyczek, z okazji Dnia Ojca, od córek
i syna
2/+Józef Hliwa, 5 rocznica śmierci, żona Pelagia,
4 rocznica śmierci
1/+Antoni Kołodziej, Zygmunt Torbicki
Poniedziałek – 24.06.2019r.

UROCZYSTOŚĆ
NARODZENIA ŚW. JANA CHRZCICIELA

7.oo

1/+Rajmund Podleśny, 14 rocznica śmierci
2/+Elżbieta Zydorkiewicz, na pamiątkę urodzin, rodzice Marianna i Kazimierz Cieślak
12.oo Ślub: Pająk Bartosz - Spleśniały Martyna
17.oo 1/+Ryszard Buchalik, na pamiątkę urodzin
2/+Alfred Konsek, żona Aniela, wnuczka Sonia, rodziców i teściów
Wtorek – 25.06.2019r.
7.oo

1/+Franciszka i Ignacy Wojtaszek
2/+Anna i Alojzy Pawlik
17.oo 1/+Henryk Gembalczyk, 8 rocznica śmierci i na
pamiątkę urodzin
2/+Stefan Karwot, ojciec Wiktor, matka Lidia
Środa – 26.06.2019r.
7.oo

1/+Alfred Urbanek, córka Anna, rodzice z obu stron
2/+Jan Marcisz, żona Maria, syn Ginter
17.oo 1/+Paweł Wengerski, żona Gertruda, córka Elżbieta,
syn Marian
2/+Aleksandra Wronka, na pamiątkę urodzin
Czwartek - 27.06.2019r.
7.oo 1/+Maria Oleś, mąż Franciszek, Anna Oleś, 4 synów
13.oo Ślub: Cieśla Tomasz - Mańka Anna
17.oo 1/Apostolat
2/+Kazimierz Pierchała (Got)
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Piątek - 28.06.2019r.

Sobota - 06.07.2019r.

UROCZYSTOŚĆ
NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA

7.oo

1/+Franciszek Żadka, 20 rocznica śmierci, rodzice
z obu stron
2/+Emil Gembalczyk, od szwagierki Teresy z mężem
17.oo Msza św. na cmentarzu
1/+Jan Masłowski, Paweł i Wanda Gorlej

7.oo 1/Msza św za parafian
17.oo 1/+Eugeniusz Szweda, 1 rocznica śmierci
Niedziela - 07.07.2019 r. XIV NIEDZIELA ZWYKŁA
7.oo

Sobota - 29.06.2019r.

UROCZYSTOŚĆ
ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA

7.oo 1/+Edmund Kaczmarczyk, rodzice, rodzeństwo
10.oo 1/Msza św. w intencji rocznika 1946 Szkoły Podstawowej z Boguszowic
15.oo 1/Msza św. w intencji Rodu Torebko
17.oo 1/+Szymon Tokarz, 1 rocznica śmierci
2/+Jadwiga Ostrzołek, syn Alojzy
Niedziela - 30.06.2019r.
7.oo
8.3o
10.oo

11.3o
16.oo
20.3o

8.3o
10.oo
11.3o

Odpust Parafialny

1/+Henryk Werber, 7 rocznica śmierci, synowie
Janusz i Stanisław, rodzice z obu stron
1/+Elżbieta Sobik, 3 rocznica śmierci (Got)
2/+Renata Ptaś, 3 rocznica śmierci
1/Do Opatrzności Bożej z okazji 1 rocznicy ślubu
Anny i Daniela Adamczyk z podziękowaniem za
otrzymane łaski z prośbą o dalsze
2/+Gertruda Mędrala, na pamiątkę urodzin
1/Msza św. za parafian
1/+Mieczysław Frąckiewicz, na pamiątkę urodzin
1/+Leon Plekaniec, Aniela i Józef Musiolik
Poniedziałek - 01.07.2019r.

1/+Krystyna Chołody, w rocznicę śmierci, rodzice z
obu stron, siostry i braci
17.oo 1/+Jan Gajda, 1 rocznica śmierci

16.oo
20.3o

1/+Arkadiusz Zimończyk, 11 rocznica śmierci, o dar
życia wiecznego, oraz za + Anielę i Franciszka Błanik, synowie: Herbert i Józef, zmarłych rodziców z
obu stron, Aniela Dziwoki, Anna i Franciszek, za
zmarłych z rodzin: Kawka, Hulim, zmarłych sąsiadów z ulicy Dunikowskiego, zmarłych kapłanów,
dusze w czyśćcu cierpiące
17.oo 1/+Natalia Gorzawska, 1 rocznica śmierci

z Dukli, prezb.

7.oo 1/+Irena Szymik, w rocznicę śmierci
17.oo 1/+Elżbieta Papierok, na pamiątkę urodzin
Wtorek - 09.07.2019r.
7.oo 1/+Alojzy Pierchała, 15 rocznica śmierci
17.oo 1/+Ludwik Smołka, 9 rocznica śmierci
Środa - 10.07.2019 r.

7.oo

Środa - 03.07.2019r.

ŚWIĘTO ŚW. TOMASZA,
APOSTOŁA

7.oo 1/+Wilhelm i Otylia Matuszczyk
17.oo 1/+Antoni Matuszczyk, 2 żony
Czwartek - 04.07.2019r.
7.oo

1/ Na cześć Chrystusa Najwyższego Arcykapłana za
wszystkich biskupów, kapłanów, kleryków, zgromadzenia zakonne, oraz nowe powołania kapłańskie i
zakonne - zamawiają Boguszowice
17.oo 1/+Maria Matuszek, 10 rocznica śmierci
Piątek - 05.07.2019r.
7.oo 1/+Regina Skałbania, mąż Edward, Piotr Niesporek
17.oo 1//Msza św. w intencji rodzin wielodzietnych
2/+Czesław Kroczek, na pamiątkę urodzin

1/+Rajmund Pytlik, 16 rocznica śmierci, rodzice z
obu stron
2/Do Opatrzności Bożej z okazji 45 rocznicy urodzin
Haliny Motyka, z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze. TD
1/+Konrad Konsek, 13 rocznica śmierci (Got)
2/+Maria Pierchała, 5 rocznica śmierci
1/+Maria Juraszczyk, 7 rocznica śmierci (Bog)
2/+Krzysztof Ciszkowski, córka Anna
1/Do Opatrzności Bożej z okazji 10 rocznicy ślubu
Moniki i Adama Pelczar z podziękowaniem za
otrzymane łaski z prośbą o dalsze, oraz o błogosławieństwo Boże dla rocznego dziecka Agaty Pelczar
2/Do Opatrzności Bożej z okazji 55 rocznicy ślubu
Weroniki i Józefa Rojek z podziękowaniem za
otrzymane łaski z prośbą o dalsze, oraz w intencji
dzieci z rodzinami. TD
1/+Eugeniusz Król, 4 rocznica śmierci
2/+Franciszek Ciopała
1/+Weronika Merta, 4 rocznica śmierci
Poniedziałek - 08.07.2019 r. Wspomnienie św. Jana

7.oo

Wtorek - 02.07.2019r.

Wspomnienie bł. Marii
Teresy Ledóchowskiej, dz.

7.oo 1/+Irena i Alojzy Podleśny
17.oo 1/+Maria i Eryk Zimończyk, rodzice z obu stron
Czwartek - 11.07.2019 r.

ŚWIĘTO
ŚW. BENEDYKTA, opata, patrona Europy

7.oo 1/+Roman Zniszczoł, 30 rocznica śmierci
13.3o Ślub: Wolsztyniak Sebastian - Kazimierczak Wioleta
17.oo 1/+Marta Lubszczyk, 2 rocznica śmierci, Katarzyna
Dronszczyk, Małgorzata Dronszczyk
Piątek - 12.07.2019r.

Wspomnienie św. Brunona
Bonifacego z Kwerfurtu, bpa i męcz.

7.oo

1/+Jan Konsek, rodzice: Gertruda i Antoni Konsek,
Matylda i Emil Sobik
17.oo 1/+Rudolf Piecha, Aniela Oleś, rodzice, Franciszek
Muras, żona Maria
Sobota - 13.07.2019 r. Wspomnienie św. pustelników
Andrzeja Świerada i Benedykta

7.oo 1/+Alojzy i Bronisława Juraszczyk, rodzice z obu stron
17.oo 1/+Dominik Potrawa, 8 rocznica śmierci
19.oo Nabożeństwo Fatimskie
1/+Kazimierz Pierchała, rodzice (Got)
Niedziela - 14.07.2019 r.

XV NIEDZIELA ZWYKŁA

7.oo 1/+Anna Woryna, na pamiątkę urodzin, mąż Erwin
8.3o 1/+Ernest Bulanda, rodzice, teściowie, rodzeństwo
10.oo 1/+Franciszek Burcek
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2/+Alojzy Hartman, w rocznicę śmierci (Bog)
11.3o 1/+Sabina Jurczyk, 16 rocznica śmierci
2/+Berta Goraus, mąż Jan
3/Msza św. w intencji rocznego dziecka: Radosław
Lysta
13.oo 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 25 rocznicy ślubu
Mireli i Wojciecha Szutka z podziękowaniem za
otrzymane łaski z prośbą o dalsze, oraz o Boże błogosławieństwo dla córek: Elizy i Julii. TD
16.oo 1/+Jan Karwot z ul. Rajskiej, 23 rocznica śmierci
20.3o 1/+Emil Szymura, syn Roman, rodzice, dusze
w czyśćcu cierpiące
Przygotowały panie: Teresa Szymczak i Kornelia Mokry

Lipiec
Aby ci, którzy wymierzają sprawiedliwość, działali uczciwie, by niesprawiedliwość, która przenika świat, nie miała
ostatniego słowa.

Informator parafialny
Msze św.
w niedziele: 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 16.00, 20.30
w święta nie uznawane przez państwo: 7.00, 10.00, 15.30,
17.00
Kancelaria parafialna
poniedziałek, środa i piątek: 8.00 – 12.00 i 16.00 – 18.00
wtorek i czwartek: 8.00 – 12.00
Protokoły przedślubne

Kronika parafialna
Chrzty:
Dyduch Bruno, Osadzin Felicja, Staszczyk Emilia, Fleger
Amelia, Popek Oliwia, Kubiak Liliana, Tebel Antonina,
Szczypka Helena, Musiolik Adam, Sitko Filip, Wengerska
Larysa, Zniszczoł Emilia, Pawela Maksymilian, Piecha
Matylda, Syroka Emilia, Brząkalik Emilia, Dawid Krawczyk, Aleksandra Kaczmarska, Hanna Tomczyk, Krystian
Waleczek, Maja Wawrzyńczyk
Śluby:
Adamczyk Damian - Buchalik Martyna
Wawrzyńczyk Jacek - Wawrzyńczyk Anna zd. Piazdecka
Wiaterek Dawid - Kiełkowska Marta

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 planowanym terminem ślubu przynosząc ze sobą: dowody osobiste, metryki chrztu i bierzmowania, świadectwo ukończenia katechizacji młodzieżowej i Studium Przedmałżeńskiego
Sakrament chrztu
udzielany jest w pierwszą niedzielę po 15. dniu danego miesiąca podczas Mszy św. o godz. 14.15
zgłaszając chrzest w kancelarii przynosimy akt urodzenia
dziecka z USC
rodzicami chrzestnymi mogą być wyłącznie bierzmowani,
wierzący i praktykujący katolicy
nauka przygotowująca do przyjęcia sakramentu chrztu odbywa się w sobotę poprzedzającą tę uroczystość
o godz. 16.00 w domu parafialnym
Sakrament pojednania

Pogrzeby:
Bisz Mariusz
Stawiarz Lucja
Sobik Halina
Sroka Zbigniew
Szydłowska Eugenia
Kluger Elżbieta
Smołka Róża
Roeder Jan
Motyka Róża
Kula Damian
Rduch Małgorzata
Bojanowska Marzena
Stiel Ela
Sudomirski Bogumił
Gembalczyk Emil
Siedlecka Weronika
Sobik Ryszard

okazja do sakramentu pojednania przed Mszą św.

14.04.1974 – 06.03.2019
04.08.1938 – 07.03.2019
06.09.1950 – 07.03.2019
31.01.1955 – 11.03.2019
26.08.1955 – 11.03.2019
08.07.1935 – 13.03.2019
30.08.1941 – 18.03.2019
27.03.1960 – 23.03.2019
08.09.1934 – 02.04.2019
13.05.1964 – 20.04.2019
31.07.1938 – 04.05.2019
06.05.1965 – 05.05.2019
02.05.1944 – 06.05.2019
03.03.1951 – 06.05.2019
21.10.1941 – 07.05.2019
07.06.1939 – 10.05.2019
03.12.1948 – 12.05.2019

Przygotowały panie: Teresa Szymczak i Kornelia Mokry

PAPIESKIE INTENCJE
APOSTOLSTWA MODLITWY
Czerwiec
Za kapłanów, aby poprzez skromność i pokorę życia angażowali się w czynną służbę wobec najbiedniejszych.

Odwiedziny chorych
chorych z posługą sakramentalną odwiedzamy raz w miesiącu
- zgłoszenia w zakrystii
w sytuacji zagrożenia życia prosimy kapłana o każdej porze
(zgłoszenia na probostwie)
Pogrzeby
zgłaszając pogrzeb przynosimy akt zgonu i kartę do pochowania
zwłok oraz zaświadczenie o przyjętych sakramentach św. (wydaje
kapelan szpitala)
Konto Ochronki i Parafii

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

Telefony kontaktowe w sprawie Domu
Pogrzebowego:
Pan Hubert Figas: tel. kom. 0511 076 934
Całodobowy Zakład Pogrzebowy STYX:
032- 42 20 361, tel. kom. 0601 530 578
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Zbiórka elektrośmieci
Na przełomie marca i kwietnia Fundacja Pomoc Kościołowi w Potrzebie przeprowadziła w
naszej parafii kolejną zbiórkę zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego.

Dekanalne spotkanie
formacyjne kapłanów

14 marca w naszej parafii miało miejsce comiesięczne spotkanie
kapłanów dekanatu boguszowickiego.

Msza św. w intencji Rodzin
Szensztackich
18 marca o godz. 17.oo została
sprawowana Eucharystia w intencji Rodzin Szensztackich oraz
rodzin przyjmujących Matkę Bożą
Pielgrzymującą
Trzykroć
Przedziwną, jako dziękczynienie
za opiekę i wstawiennictwo.
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Pierwsza Komunia Święta
5 maja nasze dzieci przystąpiły w tym roku do Pierwszej
i Wczesnej Komunii Świętej.
Uroczystej Eucharystii przewodniczył ks. proboszcz
Krzysztof Błotko, a czynnie
do modlitwy włączyły się
dzieci i ich rodzice.
Foto: Legierski

Grupa dzieci przystępujących do Wczesnej Komunii Św.
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Procesja na wejście

Procesja z darami

Uroczyste nieszpory komunijne

„Drodzy przyjaciele, niezapomnianym spotkaniem z
Panem Jezusem jest bez
wątpienia Pierwsza Komunia
Święta, dzień który wspomina się jako jeden z najpiękniejszych w życiu. (...) W tym
Sakramencie Pan Jezus pod
postaciami chleba i wina
staje się pokarmem naszych
dusz. Dzieci po raz pierwszy
przyjmują ten Sakrament
uroczyście – właśnie w dniu
Pierwszej Komunii Świętej –
ażeby potem móc Go przyjmować jak najczęściej i w
ten sposób pozostawać w
zażyłej przyjaźni z Panem
Jezusem.”
Jan Paweł II
.
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Msza św. w intencji strażaków
4 maja o godz. 15.oo nasi
strażacy wraz z rodzinami
uczestniczyli we Mszy św.
sprawowanej przez ks. Proboszcza w intencji żywych i
zmarłych członków OSP
Boguszowice i Gotartowice z
okazji przypadającego w tym
dniu liturgicznego wspomnienia św. Floriana.

Wspólne zdjęcie strażaków z OSP Gotartowice i Boguszowice

Święto 3 Maja
W uroczystość NMP Królowej Polski tradycyjna
Msza św. w intencji Ojczyzny
była
sprawowana
o godz. 10.oo

Harcerki i harcerze z Boguszowickiego Stowarzyszenia SpołecznoKulturalnego „Ślady” po Mszy św. w intencji Ojczyzny
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„Światło Cafe”
W niedzielę 3 marca miała
miejsce kolejna odsłona „Światła Cafe”. Inicjatywa naszej
młodzieży oazowej już tradycyjnie zgromadziła w „parafialnej
kawiarence” licznych gości.

Ks. Karol zaprasza do „parafialnej kawiarenki”

Wycieczka
Oazy
O zmaganiach naszych oazowiczów z fizycznymi słabościami podczas wędrówki
Głównym Szlakiem Beskidzkim
— czytaj str. 12 – 13

Urodziny Pani Antoniny
Maroszek
W niedzielę 10 marca Pani Antonina Maroszek dziękowała Panu Bogu za 80 lat życia.
Z okazji tak pięknego Jubileuszu życzymy
dostojnej Solenizantce wielu sił, zdrowia
i jak najwięcej powodów do radości. Niech
Pan Bóg błogosławi na kolejne jubileusze.

serce ewangelii 32

Z kącika gospodarczego
Wraz z nadejściem wiosny ruszyły prace na
wszystkich obiektach parafialnych.
— czytaj str. 7 – 8

Na bieżąco udzielana jest pomoc potrzebującym
w parafialnej ochronce

Prace porządkowe na Farskim Ogrodzie z usuwaniem połamanego drzewostanu po wichurze

Konieczna wymiana fragmentów kanalizacji

Wymiana pokrycia dachowego na budynkach
Starej Fary

Zakup kolejnej partii dachówki
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