
 
PARAFIA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA + BOGUSZOWICE – GOTARTOWICE 

ROK XXII + WRZESIEŃ - PAŹDZIERNIK 2013 + NR 205 

„Ka żesz rosn ąć trawie dla bydła                                    Fot. ks. K. Błotko 
 i roślinom, by człowiekowi słu żyły, 
aby z roli dobywał chleb ...”              (Ps 104, 14) 

          Różaniec             Dożynki 2013              Nowy wikary  
                                    
        
                     

 

Zbli ża się miesi ąc październik  
szczególnie po święcony Matce  
Bożej. Zapraszamy na nabo żeń-
stwa ró żańcowe codziennie pół 
godziny przed Msz ą św. wieczor-
ną.    

— czytaj str. 24  

30 sierpnia podzi ękowali śmy za 
2 lata posługi w naszej parafii 
ks. Wojciechowi Kamczykowi.  Na 
jego miejsce ks. arcybiskup Wiktor 
Skworc mianował ks. Krzysztofa 
Mikiciuka, którego bardzo ser-
decznie witamy w naszej wspólno-
cie.                           — czytaj str. 18  

Podziękowanie za tegoroczne pl o-
ny miało miejsce 8 wrze śnia pod-
czas Mszy św. o godz. 11.30, któr ą 
tradycyjnie poprzedził korowód 
dożynkowy dzielnic Gotartowice i 
Boguszowice. Po południu na Far-
skim Ogrodzie odbył si ę festyn 
dożynkowy.      — czytaj str. 12 -14  
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Dożynki 2013 
Tradycyjny korowód dożynkowy dzielnic Gotartowice i Bogu-
szowice poprzedził uroczystą Mszę św. dziękczynną za tego-
roczne plony. Po Eucharystii w scenerii Farskiego Ogrodu 
spotkali się gospodarze i zaproszeni goście, zaś po południu 
była okazja do wspólnej zabawy na dożynkowym festynie. 

— czytaj str. 12 - 14  
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„Słowiki Śląskie” 
w Boguszowicach 

 
W Uroczystość Św. Apostołów 
Piotra i Pawła 29 czerwca miał 
miejsce w naszym kościele kon-
cert chóru chłopięcego „Słowiki 
Śląskie”, który działa przy Śląskim 
Centrum Edukacji Regionalnej w 
siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca 
„Śląsk” w Koszęcinie. 
 

Gość z Ukrainy 
 
W niedzielę 30 czerwca gościliśmy 

w Boguszowicach misjonarza z Ukrainy ks. Bazy-
lego Żyńskiego, który wygłosił Słowo Boże i popro-
sił o wsparcie na rzecz swojej parafii w Lityniu na 

Podolu. W swojej homilii ks. Bazyli nakreślił m. in. 
jak wygląda życie Kościoła na wschodzie. 

— czytaj str. 17  
 

 
Po raz pierwszy na festynie do żynkowym nasz nowy 

wikary ks. Krzysztof Mikiciuk 

 
Specjalne pozdrowienia dla uczestników festynu 

dożynkowego 2013 

 
 

 
 

 
W sobot ę 29 czerwca ks. Bazyli uczestniczył równie ż 
w spotkaniu przy grillu rodzin ministranckich na Far-

skim Ogrodzie wie ńczącym kolejny rok formacji.  
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Dziękujemy Bogu za czas 
wakacji, wyjazdy i szcz ęśliwe 
powroty do domów.   

Z końcem sierpnia po że-
gnali śmy ks. dra Wojciecha 
Kamczyka, który  został mia-
nowany przez Ksi ędza Arcy-
biskupa katechet ą stałym 
(prefektem) ze wskazaniem 
do nauczania religii w szkole 
średniej w Wodzisławiu Ślą-
skim.  Ks. Wojtek zamieszkał 
w parafii MATKI BO ŻEJ 
WSZECHPOŚREDNICZKI  
ŁASK  I  ŚW. ANTONIEGO  
Z PADWY W WODZISŁAWIU 
ŚLĄSKIM – JEDŁOWNIKU. 

Jeszcze raz dzi ękujemy 
ks. Wojtkowi za dwuletni ą 
posług ę w naszej parafii i 
życzymy Mu wiele łask Bo-
żych na dalszej drodze ka-
płańskiej. Dzi ękujemy Mu 
przy tej okazji  za świadectwo 
słu żby wobec młodzie ży 
Oazowej podczas rekolekcji 
prowadzonych w ramach 
własnego urlopu.   Ksi ędza 
Wojciecha zast ąpił w naszej 
parafii ks. Krzysztof  Miki-
ciuk, pochodzą cy z pobli-
skich Żor. W dniu 1 wrze śnia 
powitali śmy serdecznie ks. 
Krzysztofa  na ka żdej nie-
dzielnej Mszy św.  życząc Mu 
błogosławie ństwa Bo żego, 
zdrowia i cierpliwo ści pod-
czas posługi duszpasterskiej 
w naszej wspólnocie.   

Pani Kornelii Mokry  i 
wszystkim, którzy ją wspomagali 
dziękujemy za kolejne przeprowa-
dzenie kolonii charytatywnych w 
Białce Tatrzańskiej, a z księdzem 
Markiem  cieszymy się ze szczę-
śliwego przeżycia pielgrzymki  z 
grupą naszych głównie młodych 
parafian - do Rzymu.  

Dziękujemy wszystkim piel-
grzymom  na czele z ks. Markiem 
za wszelkie ponoszone trudy i 

modlitwy w intencji parafii w 
drodze na Jasną Górę.  

W miesiącu sierpniu udało 
nam się szczęśliwie zakończyć 
prace i podsumować całość wyko-
nanych robót dotyczących ze-
wnętrznej elewacji kościoła z 
udziałem głównego wykonawcy 
Pana Andrzeja Kaczyńskiego z 
Boguszowic - Osiedla i nadzoru-
jącego powyższą inwestycję in-
spektora budowlanego pana 
inżyniera Franciszka Rubina. Z 
serca dziękuję  panu Franciszkowi 
za bezinteresowną  pracę wyko-
naną na rzecz parafii oraz za po-
dziwu godną rzetelność i uczci-
wość w swoich działaniach.  Obaj  
panowie współpracują dalej i 
przygotowują się do podjęcia 
prac związanych z usunięciem 
starych  i wybudowaniem no-
wych schodów do zakrystii od 
zachodniej strony  kościoła. Po-
wyższe roboty planujemy jeszcze 
w tym roku jak tylko to będzie 
możliwe. Tym tematem  zaintere-
sowany jest również pan Hubert 
Figas i wyraża gotowość do kon-
kretnej pomocy. Informujemy już 
dzisiaj, że do zakrystii będziemy 
wchodzić podczas wykonywanej 
inwestycji przez kaplicę św. Anny 
bądź  też przez kościół. 

Panu  Hubertowi dziękujemy 
przy tej okazji za organizowanie 
prac na innym obszarze. 

 Należą do nich:  

1. pomalowanie mieszkania 
przed przyjęciem nowego ks. 
wikarego oraz łazienek  w 
dolnej części Domu Parafial-
nego i korytarzy prowadzą-
cych do sali dla przedszkola-
ków  (panowie Jan i Adam 
Śmiatkowie).  

2. zabudowanie w celu bezpie-
czeństwa na bocznych scho-
dach przy kościele nowych 

punktów świetlnych (pan 
Torbicki). 

3. Drobne naprawy hydrau-
liczne przy kościele.  

4. odbiór kostki brukowej   
(270 m2) na poszerzenie po-
wierzchni parkingowej za na-
szym Domem Pogrzebowym. 
Panu Jankowi Murze  i pa-
nu Michałowi Wengier-
skiemu dziękujemy za pomoc 
w dopełnieniu formalności z 
tym związanych. Warto do-
dać, że parking przy kościele 
służy całej naszej społeczno-
ści przez 7 dni w tygodniu. 
Przy współpracy z panem 
Krzysztofem Koziołkiem 
rozpoczęliśmy już roboty 
przy powiększaniu parkingu 
za naszą Kaplicą Pogrze-
bową. 

Świeżo mamy w pamięci na-
sze PARAFIALNE DO ŻYNKI . 
Dziękujemy wszystkim organiza-
torom oraz  uczestnikom tego 
przedsięwzięcia. Bogu dzięki za 
dar pokoju i każdą kromk ę  
chleba na naszym stole.   

                                                          
Szczęść Boże! 
ks. Krzysztof Błotko – 

proboszcz. 
 
 
 
 
 
 

SŁOWO  PROBOSZCZA – Nie tylko o sprawach  
                                        gospodarczych 

 

 
Rozpocz ęte prace przy  
powi ększaniu parkingu  
za Kaplic ą Pogrzebow ą 
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W dalszym ci ągu konty-
nuujemy temat o miejscu 
najwa żniejszym, jakim było 
dla Jana Vianeya sławetne 
Ars, które stało si ę symbo-
lem jego kapła ństwa i jego 
świętości. 

ARS JUŻ NIE ARS! 

7 listopada 1823 roku, w liście 
adresowanym do wdowy Fayot z les 
Noes, Proboszcz z Ars po raz pierw-
szy woła z triumfem: Znajduję się 
na malej parafii, głęboko religijnej, 
która służy Panu Bogu z całego ser-
ca. Być może, że na ambonie nie 
zaryzykowałby jeszcze wobec 
zgromadzonych parafian dać tak 
optymistycznej oceny; bądź co bądź 
jednak, wskazuje ona na widoczny 
postęp. 

Ars zmieniło oblicze. Wpraw-
dzie niektórzy z mieszkańców nie 
uczęszczali jeszcze regularnie do 
Sakramentów Św., w upalny czas 
zbiorów nie czyniono sobie jeszcze 
przez lat kilka żadnego skrupułu z 
grabienia siana, lub zwożenia zboża 
po niedzielnych nieszporach, a nade 
wszystko trwał jeszcze ów szal tańca, 
który zdawał się jakby wszczepiony w 
krew wieśniaczej młodzieży. Lecz 
jubileusz 1824 roku miał, dzięki Bo-
gu, poruszyć głębiej umysły, misja 
zaś, odbyta w roku 1827, stała się w 
rocznikach parafii wydarzeniem prze-
łomowym. 

Nie dowiemy się nigdy - pisze 
Katarzyna Lassagne - jakie łaski 
otrzymał ksiądz Proboszcz przez swe 
modlitwy, a zwłaszcza przez Przenaj-
świętszą Ofiarę... W sercach dokonał 
się przewrót. Nie tylko laska Boża 
była tak silna, że mało kto mógł się jej 
oprzeć, lecz i wszyscy z całych sił z 
nią współpracowali. Wyzbyto się 
głupich względów ludzkich; wsty-
dzono się teraz nie czynić dobrze i nie 
odbywać praktyk religijnych. Zauwa-
żono, że ludzie stali się poważni i 
zamyśleni, słyszano jak niektórzy z 
nich, tkwiący od wielu lat w lenistwie 
duchowym, mówili głośno: Chcemy 
się wyspowiadać! W ogóle wszyscy 
znajdowali się w najlepszym usposo-
bieniu. W jednej ze swych nauk ksiądz 

Proboszcz powiedział słusznie: Bracia 
moi, Ars już nie Ars! Słuchałem spo-
wiedzi i mawiałem kazania na nabo-
żeństwach jubileuszowych i na mi-
sjach, podobnej jednak zmiany na 
dobre, jak tu, nigdzie nie znalazłem. 
Było to w roku 1827. 

Kiedy w roku 1832 Jan Picard 
otworzył we wsi warsztat kowalski, 
znalazł, jak się sam wyraził, oblicze 
Ars bardzo zmienione. Wioska znana 
mu była z lat dawnych i niczym nie 
różniła się wtenczas od parafii oko-
licznych, teraz zaś, zawdzięczając 
proboszczowi, który już uchodził za 
świętego Ars było trudne do poznania. 
Parafia ta nie mogła iść w porównanie 
z innymi; tworzyła jakby oazę święto-
ści, gdzie później tyle dusz znaleźć 
miało duchowe zmartwychwstanie i 
zgłębić tajemnicę doskonalszego 
życia. 

Teraz już, w dni robocze, spo-
tkać było można młodych ludzi pro-
wadzących swój zaprząg z koronką w 
ręku. A gdy wieczorem dzwon zwo-
ływał na modlitwę, tłumnie spieszono 
od pracy do kościoła, pozostający zaś 
przy gospodarce domownicy klękali 
przynajmniej w izbie przed świętymi 
obrazami. 

Każde ognisko domowe stawało 
się, w tej chwili powszechnego ukoje-
nia, jakby małym kościołkiem filial-
nym. Na polu gęsto widniały małe 
krzyżyki, utworzone z dwóch razem 
związanych gałązek; szczególnie 
często napotkać je było można na 
granicy łanów, lub ponad kopkami 
zboża w czasie żniwa. Lud już nie klął 
i nie śpiewał plugawych piosenek, ale 
przy pracy pokrzykiwał ochoczo, aż 
hukało po lesie. 

Przechadzałam się po polach w 
czasie żniw - mówiła panna Alicja de 
Belvey - i nigdy nie słyszałam żadnego 
przekleństwa. Pełna podziwu zwróci-
łam na to uwagę któregoś wieśniaka, 
który mi odrzekł: Myśmy wprawdzie 
nie więcej warci od innych, lecz wsty-
dzimy się, ze względu na naszego 
Świętego. 

Na samym wstępie do wsi - 
opowiada pewien podróżny przybyły z 
Lyonu - byliśmy świadkami wydarze-
nia, które dało poznać dodatni wpływ, 
jaki wywierał na ludzi Pasterz z Ars. 

Para koni poganianych przez trzech 
ludzi wlokła wielki kloc drzewa przez 
łożysko potoku Fontblin. Wtem jeden 
koń znarowił się, potknął i upadł w 
taki sposób, że łatwo mógł okaleczeć. 
Ludzie rzucili się na pomoc i wydobyli 
go z trudnego położenia. Tu zwracam 
uwagę na szczegół niezwykły, który 
sprawił, żeśmy ze zdumieniem spoj-
rzeli po sobie: oto żaden z tych wie-
śniaków nie uniósł się gniewem, nikt 
nikomu nie czynił wyrzutów, a na 
biedne zwierzę nie spadły ani razy, 
ani przekleństwa. Tak wielkie opano-
wanie u ludzi wiejskich, zagrożonych 
w swych doczesnych korzyściach, było 
dla nas objawem wprost nieznanym. 

Stosując się do polecenia Pro-
boszcza, nie zaniedbywano modlitw 
przed i po jedzeniu. Również odma-
wiano trzy razy dziennie Anioł Pań-
ski. W chwili, gdy głos dzwonu ko-
ścielnego rozległ się po dolinie, wnet 
ustawała robota, mężczyźni odkrywali 
głowy i wszyscy składali ręce do 
pacierza. Co więcej: ksiądz Vianney 
umieści! na wieży kościelnej zegar z 
bardzo widoczną tarczą i gdy biła 
godzina, wielu mieszkańców, za 
przykładem Proboszcza, błogosławiło 
ją, to jest przerywało swe zajęcia, by 
zmówić jedno Zdrowaś Mario. 

Pobożny zwyczaj nakazywał 
wiosną wkopywać w ziemię poświę-
cone krzyżyki, by przez zasługi Je-
zusa Chrystusa uprosić ochronę od 
klęsk, na które narażone bywają uro-
dzaje. Ilekroć sierp żniwiarza natrafił 
na taki krzyżyk, wszyscy robotnicy 
padali na kolana, odmawiając Ojcze 
nasz i Zdrowaś Mario, lub też intonu-
jąc zwrotkę pieśni O crux, ave. 

Obyczaj ten wprawdzie niekiedy 
narażał pobożny lud na szyderstwa ze 
strony sąsiadów. Wasz proboszcz 
porobi z was kapucynów! - mówili 
oni. Lecz płaskie te dowcipy nie 
sprawiały już żadnego wrażenia. 

Ażeby w rodzinach zaszczepić 
silniej pobożne zwyczaje, stosował 
ksiądz Vianney zbawienną metodę 
apostolstwa domowego. Będąc już 
teraz ze wszystkimi na zażyłej stopie, 
zjawiał się znienacka podczas połu-
dniowe go posiłku i wołał gospodarza 
domu po imieniu. Przyjmowano go 
wszędzie skwapliwie i z radością. 

PPPProboszcz  z  AAAArs (27) 
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Stojąc, wsparty tylko o ścianę 
lub o róg jakiegoś sprzętu, rozmawiał 
ze wszystkimi. Interesował się zdro-
wiem rodziców i dzieci, ich pracą i 
urodzajem. Niebawem jednak, nie 
zmieniając poufałego tonu rozmowy, 
kierował ją na tory religijne i dyskret-
nie dokonywał rachunku sumienia 
całej rodziny. Czy nie zaniedbywano 
modlitwy, słuchania Mszy świętej, 
odpoczynku w dni świąteczne?... Czy 
dzieci są posłuszne? Czy uczą się 
katechizmu?... Baczną uwagę poświę-
cał także służbie domowej, upewnia-
jąc się, czy ma ona dostateczną spo-
sobność wykonywania praktyk du-
chowych. 

Gdy wstępował do nas - opo-
wiada Katarzyna Lassagne - była to 
radość dla wszystkich! Niekiedy jadał 
u mego ojca - przypomina sobie An-
toni Mandy, syn byłego mera gminy, - 
lecz nigdy nie pozwalał się zapraszać. 
Zjawiał się podczas posiłku i w weso-
łym usposobieniu brał w nim udział. 
Przyjmował podawane mu potrawy i 
nawet nie odmawiał odrobiny wina, 
które wypijał za zdrowie całej ro-
dziny. 

Gdy praca nad duszami poczęła 
wypełniać cały długi dzień ks. Vian-
ney, jego odwiedziny po domach 
stawały się coraz rzadsze, aż wreszcie 
ustały całkowicie. Było to powodem 
wielkiego zmartwienia dla wszystkich 
rodzin w Arsll. Prałat Convert, mia-
nowany proboszczem tej parafii w 
lipcu 1889 r., miał to szczęście, iż 
mógł jeszcze poznać bliżej ostatnie 
pozostałe przy życiu osoby z tych 
rodzin, które odwiedza! Święty. 

Na twarzach ich - pisze ks. 
Convert - widniał jakby ślad święto-
ści. Jaśniały na nich: pokój, pogoda i 
dziwna jakaś błogość; to pozwalało 
odróżnić ich wśród tysiąca ludzi. Ci 
rolnicy - po większej części zamożni, 
gdyż odznaczali się pracowitością i 
oszczędnością, nie pomijając bynajm-
niej miłosierdzia dla ubogich - budzili 
podziw w przyjezdnych. Wypowiadane 
przez nich uwagi, zawsze pełne były 
zdrowego rozsądku. Nacechowana 
prostotą uprzejmość tych ludzi, ude-
rzała zarazem delikatnością i niezwy-
kłą godnością, przypominającą staro-
żytnych patriarchów. Wiara stała się 
tu wielką wychowawczynią. Nie na 
próżno Mąż święty ojców i matki tych 
szanownych gospodarzy przekształcał 
na wzory cnót domowych!... 

Katarzyna Lassagne, mając już 
lat osiemdziesiąt, chętnie opowiadała 

swe wspomnienia z lat dziecięcych. 
W myśli jej stale ukazywały się dwie 
postacie, droższe ponad inne: postać 
świętego Proboszcza i postać jej mat-
ki, Klaudyny Lassagne. 

Klaudyna Lassagne stanowi ty-
powy przykład tej przemiany, jaka 
dokonywała się w wielu duszach pod 
kierunkiem Proboszcza z Ars. Dawniej 
- opowiada Katarzyna - matka nigdy 
nie mogła na czas ukończyć ubierania 
mnie i czesania. Niesłychanie wiele 
czasu poświęcała na moją toaletę. 
Lecz zaledwie upłynęło kilka tygodni 
od przybycia do Ars ks. Vianney'a, 
wszystko się zmieniło: raz, dwa - już 
byłam gotowa i szłyśmy do kościoła. 

W kościele Klaudyna zatapiała 
się w modlitwie jak ryba w wodzie. 
Mamo, chodźmy już! - prosiła naj-
młodsza z córek, ciągnąc matkę za 
suknię; lecz Klaudyna nawet nie ru-
szyła się z miejsca; można by rzec, iż 
nie słyszała głosu córki. Przez cały 
czas wielkiego postu nie pozwalała 
nigdy dzieciom wziąć czegokolwiek 
do ust, poza godzinami posiłków. 

Gdy na mocy otrzymanego z 
Rzymu indultu pozwolono używać w 
soboty pokarmów mięsnych, Klau-
dyna Lassagne, jak i cala jej rodzina, 
w dalszym ciągu surowo pościła. - 
Przecież pozwolono jeść mięso w 
sobotę - rzekło do niej kiedyś jedno z 
dzieci. - Ale czy nakazano? - zapytała 
Klaudyna. - Nie, mamo, nie nakazano. 
- A więc dalej czyń pokutę. 

Wieczorem, przezacna ta chrze-
ścijanka, która nie przestawała modlić 
się wśród pracy, zwoływała cały dom 
na modlitwę. Zanim sama udała się na 
spoczynek, pochylała się nad łóżkiem 
Katarzyny, by zapytać z cicha: Czy 
zmówiłaś Nawiedź? 

- Nawiedź jest to pierwsze słowo 
modlitwy, którą kończą się liturgiczne 
pacierze wieczorne, czyli kompleta. 

Uczciwość mieszkańców Ars 
weszła już była w przysłowie. - Daw-
niej - jak świadczą o tym wielce reali-
styczne kazania księdza Vianney'a - 
kwestia sprawiedliwości zgoła ich nie 
krępowała. Tak postępujemy - mówili 
- jak inni. Przy sprzedaży bydła 
zręcznie ukrywali jego wady; stary 
nabiał sprzedawali za świeży. Tkacz 
zatrzymywał sobie dobre nici a brał 
do roboty słabsze; prządka składała 
konopie w miejscu wilgotnym, przez 
co zyskiwały na wadze. Wracając z 
pola niesiono w fartuchach skradzioną 
trawę lub rzepę. Rodzice, widząc, że 

dzieci ich od wczesnych lat zapra-
wiają się do kradzieży, śmiali się z 
tego, mówiąc: Alboż to wielka rzecz!...  

Teraz, po przemianie, jaka w 
Ars nastąpiła, poczucie sprawiedliwo-
ści wysubtelniało. Pewnego razu mały 
Benedykt Treve ściągnął gruszkę z 
koszyka przekupki, po czym niewiele 
myśląc, powrócił do domu, by tam ją 
zjeść. Matka spostrzegłszy w ręku 
malca owoc, wzięła dziecko na spytki. 
Skoro Benedykt przyznał się do po-
pełnionego przestępstwa, związała mu 
ręce na plecach i popędzając go rózgą, 
doprowadziła do samego domu prze-
kupki. Tam, dopiero na progu, roz-
wiązała mu ręce nakazując, aby oddał 
gruszkę właścicielce, przepraszając 
przy tym za popełnioną kradzież. 

*** 
Nie mogąc później dla nawału 

pracy w konfesjonale, prowadzić 
drogiego mu apostolstwa domowego, 
zarezerwował proboszcz z Ars dla 
swych ukochanych parafian każdej 
soboty specjalne godziny, a i w inne 
dni, jeśli tylko czas mu na to pozwa-
lał, skoro ujrzał parafian swych w 
pobliżu, zaraz kazał przywoływać ich 
do siebie. Aż do końca życia okazy-
wał im nadzwyczajne poświęcenie. 
Przy największym napływie pątników 
opuszczał wszystko, aby udać się do 
chorych parafian. W dzień i w nocy 
był na ich usługi. 

Pewnego razu, około godziny 
jedenastej wieczorem, przychodzi doń 
Magdalena Scipiot, by go wezwać do 
ciężko chorej matki. Dwa czy trzy 
razy puka w okno, a gdy nikt nie od-
powiadał, głośno woła. Wówczas 
Proboszcz, który już spał, budzi się i 
odchyla okiennice. - Dobrze, moje 
dziecko, - mówi - idę w tej chwili. 
Gdy przybiegł na miejsce, gospodyni 
przeprasza, że ośmieliła się go trudzić 
w nocy. Nie ma za co - odparł święty - 
jeszcze krwi dla was nie oddałem. 

W zimie 1823 roku, w czasie 
uroczystości jubileuszowych w 
Trevoux, powrócił ks. Vianney które-
goś wieczora do parafii, by odwiedzić 
chorą kobietę. Przyszedł do domu 
upadając ze zmęczenia, cały biały od 
szronu i zziębnięty do szpiku kości. 
Nic nie mogło go powstrzymać, gdy 
chodziło o powierzone jego pieczy 
dusze. 

Ale jakaż radość była dla serca 
świątobliwego pasterza, gdy otrzy-
mywał dowody wdzięczności swych 
parafian! W swoim Ars ks. Vianney, 
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ukochany jak ojciec, czuł się swobod-
nym władcą. Był tam prawdziwym 
patriarchą. Mocą tej władzy swej, 
wglądał w ustrój małżeństw chrześci-
jańskich. Na ambonie, zarówno jak w 
konfesjonale, głosił surowość i dobro 
praw i obowiązków małżeńskich. 

Słuchano go i rozumiano. Na 
wiejskie ogniska domowe zeszło 
błogosławieństwo Boże. Do rodzin 
tych, jak do rodzin z czasów biblij-
nych, można było zastosować słowa 
psalmu: Żona... jako płodny krzew 
winny w obejściu a dzieci... wokoło 
stołu, jako młode oliwki. 

Naprzeciwko kościoła mieszkali 
małżonkowie Cinier, którzy mieli 
dziewięcioro dzieci; stary Mandy z le 
Tonneau posiadał ich tuzin; dwana-
ścioro dzieci również, jakby uroczym 
wieńcem okalało właścicieli dworu, 
hrabiego i hrabinę des Garets; rodziny 
Pertinand i Fleury Treve chlubiły się 
każda z osobna piętnaściorgiem mło-
dych latorośli. 

W okresie duszpasterskiej pracy 
księdza Vianney'a ludność miejscowa 
zwiększyła się więcej niż w dwójna-
sób. Tylko między rokiem 1818 a 

1824 w małej tej parafijce było 98 
chrztów na 40 pogrzebów. 

Ojcowie i matki cieszyli się 
wielką powagą wśród dzieci, nawet 
już podrosłych. Chłopcom, zarówno 
jak i dziewczętom, wzbroniono cho-
dzić bez potrzeby po drogach, a nawet 
bezczynnie czas spędzać w domu. 
Gdy dziewczęta wracały ze szkoły - 
opowiada Anna Scipiot, która wy-
chowana była według tego systemu - 
zamiast im pozwalać bawić się, zaj-
mowano je robótkami na drutach lub 
przy gospodarstwie. Po każdym wyj-
ściu z domu, pytano je po powrocie, 
jak się zachowywały i z kim w drodze 
się spotkały... 

W niedzielę dziewczęta wycho-
dziły z domu, tylko w towarzystwie 
matek. Joanna Cinier, która bynajm-
niej nie czuła w sobie powołania do 
życia za klauzurą zakonną, wzdychała 
niekiedy prosząc matkę: Pójdźmy na 
spacer dziś po nieszporach, już mi 
dokuczyło to ciągłe zamknięcie! 
Wówczas matka wychodziła z nią na 
polne drożyny. Jednego razu wszakże, 
zmyliwszy czujność matczyną, Joanna 
dała się pociągnąć przez pewną młodą 
kobietę i w towarzystwie panien Sci-

piot udała się na dalszą przechadzkę 
do lasu. 

Tam dziewczęta zamierzały 
spędzić czas na wesołej pogawędce i 
zbieraniu orzechów... Wtem, na 
dwóch krańcach zarośli ozwały się 
nawoływania: - byli to młodzi ludzie z 
Mizerieux, którzy szli tam na spotka-
nie kolegów z Ars. Z obu stron da-
wano sobie umówiony sygnał. Usły-
szawszy te głosy, dziewczęta poczęły 
co tchu uciekać, jak gdyby sunęły za 
nimi wszystkie węże z lasu... Ten 
wypadek wystarczył, aby raz na zaw-
sze wyleczyły się z nieposłuszeństwa.  

*** 
(c.d. w nast ępnym numerze 

SE – ARS JUŻ NIE ARS! – 
dokończenie.  Przygotował ks. 
Krzysztof B.  Za: Francis Tro-
chu, Proboszcz z Ars, Święty 
Jan Maria Vianney 1786- 1859 
(Na podstawie akt procesu ka-
nonizacyjnego i nie wydanych 
dokumentów z j ęzyka francu-
skiego przeło żył Piotr Ma ńkow-
ski, biskup kamieniecki, arcybi-
skup tytularny Aenus), Kraków 
2009) 

 
 

 
 
 
 
 

 

Kolejny raz było nam 
dane do świadczy ć międzyna-
rodowo ści ruchu Equipes 
Notre-Dame. 

W sierpniu br. kończyła się po-
sługa pary odpowiedzialnej za sektor 
białoruski i było nam dane być tam, w 
tym czasie pośród małżonków ekip. 
Aby wjechać do tego kraju potrzebna 
jest wiza, którą trzeba pozyskać i 
opłacić. Granica też jest inna niż zna-
ne nam z kierunku zachodniego czy 
południowego. Jednak nie doświad-
czyliśmy na niej żadnych przykrości, 
a po wypełnieniu wielu dokumentów i 
wniesieniu opłat wjechaliśmy na teren 
tego zupełnie nieznanego nam kraju. 
Ciekawie patrzyliśmy na otaczających 
nas ludzi, samochody, ulice i domy. 
Podobne, a jednak inne. Język wyda-
wał się być zrozumiały. Przed nami 
było około 300 km do Nieświerza, bo 
tam czekali na nas nasi znajomi z 
ekip. W drugim samochodzie jechali 

Lucyna i Krzysztof para odpowie-
dzialna za Region Polska oraz Maria i 
Leszek. Jechaliśmy spokojnie, można 
tylko 110 km/godz. czasami 120 
km/godz.  Miła niespodzianka, inni 
użytkownicy drogi także jechali taką 
samą prędkością nikt nie pędził  do 
przodu – było  spokojnie.  Na drogach 
było o wiele mniej samochodów niż u 
nas, było czyściutko, wykoszone 
pobocza i ogromne ronda. Po 3 godz. 
dojeżdżamy na miejsce i wielka ra-
dość ze spotkania. Irena i Dymitr nasi 
gospodarze przyjmują nas bardzo 
miło, siadamy za stołem,  jemy i roz-
mawiamy. Przychodzi ks. proboszcz 
parafii w Nieświerzu doradca ducho-
wy dwóch ekip. Jest Białorusinem, ale 
ładnie mówi po polsku.   

Przed północą idziemy spać, by 
wczesnym rankiem wyruszyć na spo-
tkanie z małżonkami ekip białoru-
skich. Jedziemy 50 km, by w nowo-
budowanym kościele uczestniczyć w 
Eucharystii podczas, której przekaza-
na zostanie posługa nowej parze od-

powiedzialnej za sektor białoruski – to 
ich parafia. Są młodzi i  pełni zapału. 
Tatiana i Mikołaj, bo takie są ich 
imiona, są bardzo przejęci. Euchary-
stię sprawuje trzech kapłanów dorad-
ców duchowych ekip, a małżonkowie 
podejmują posługi liturgiczne – z 
całego serca włączamy się w modli-
twę tego lokalnego Kościoła. Po Eu-
charystii Ludmiła i Andrzej podczas 
adoracji dziękowali Bogu za trzyletnią 
posługę dla ruchu, za otrzymane łaski, 
za każde dobro i ludzką życzliwość, a 
Tatiana i Mikołaj prosili Boga o opie-
kę, o dary i łaski potrzebne do pełnie-
nia odpowiedzialności za sektor na 
kolejne lata. 

Było także pamiątkowe zdjęcie 
no i wspólny posiłek oraz  rozmowy. 
Czuliśmy się tam jak u przyjaciół, 
gościnność to cecha małżonków ekip i 
tam była pięknie okazana.  

Tego dnia zwiedzaliśmy jeszcze 
zamek Radziwiłów w Nieświerzu, a 
wieczorem spacerowaliśmy po placu 
zamkowym w Mirze. Piękne odrestau-

Equipes Notre - Dame  - 
ruch duchowości małżeńskiej 
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rowane budowle, bogate zbiory muze-
alne. Późnym wieczorem kolacja i 
rozmowy oraz  oglądanie fotografii.  

Rankiem w poniedziałek wyru-
szamy do Mińska  - stolicy kraju. 
Nawiedzamy  „czerwony” kościół, 
gdzie jeszcze niedawno było kino oraz 
katedrę, gdzie były sale sportowe. 
Dzisiaj to miejsce, gdzie sprawowana 
jest Eucharystia, gdzie stoi katedra 
biskupa – miejsce z którego biskup 
przemawia. Nasi przyjaciele mówią, 
że dzisiaj kościół katolicki na Białoru-
si może istnieć i rozwijać się, że nie 
ma przeszkód. My widzimy jak wiele 
jest tam do zrobienia i jak wiele trzeba 
modlitwy, jak bardzo potrzebne są 
tam wspólnoty chrześcijańskie. Do-
brze, że są ekipy - małżonkowie i 
kapłani kroczący wspólnie drogą do 
świętości. To było piękne doświad-
czenie. Pożegnaliśmy Białoruś i udali-
śmy się przyjaciółmi Lucyną i 
Krzysztofem na Litwę do Wilna. Tam 
oczekiwały nas małżeństwa ekip wi-
leńskich. Po zakwaterowaniu idziemy 
na stare miasto do Ostrej Bramy, 
gdzie Matka Boża w cudownym obra-
zie udziela swoich łask. Nasze to już 

kolejne spotkanie, ale Lucyna i 
Krzysztof są po raz pierwszy. Po 
wąskich schodach wchodzimy do 
małej kaplicy z cudownym obrazem. 
Ruch Equipes Notre-Dame nie jest 
ruchem Maryjnym, ale jest ruchem, 
który oddał się Maryi pod opiekę. 
Dobrze jest być u Mamy. Cicho i 
spokojnie, a w sercu ciepło – to mi-
łość matczyna.  

Wieczorem spotykamy się w 
pomieszczeniach probostwa katedry 
wileńskiej z małżonkami tworzącymi 
ekipy na Litwie. Przy stole słychać 
język litewski, angielski, rosyjski no i 
polski. Ruch dotarł na Litwę 13 lat 
temu. Idea przyszła bezpośrednio z 
Paryża i powoli ogarnia młode mał-
żeństwa. Radość ze spotkania była 
obustronna. Rozpoczynaliśmy spotka-
nie modlitwą Ojcze nasz, każdy we 
własnym języku, a kończyliśmy śpie-
wając modlitwę Magnificat po łacinie. 
Czuliśmy, że jesteśmy jedną wspólno-
tą – Equipes Notre-Dame.  Kapłan, 
Litwin z urodzenia, proboszcz parafii 
katedralnej, doradca duchowy dwóch 
ekip władający językiem polskim 
pobłogosławił nam wszystkim. Umó-

wili śmy się na spotkanie w Polsce i 
późną nocą udaliśmy się na spoczy-
nek. Następnego dnia opuściliśmy 
gościnne Wilno udając się w drogę 
powrotną do domu. Podróż ta trwała 
kilka dni poprzez  Sejny, Wigry, Stu-
dzieniczną, Suwałki, Augustów, Mi-
kołajki, Świętą Lipkę, Stoczek War-
miński, Gietrzwałd, Grunwald i Łódź, 
gdzie nasi przyjaciele zostawili samo-
chód na parkingu w klasztorze sióstr 
Urszulanek. Tam spotkaliśmy się z 
siostrą Justyną Oleś – było to miłe 
spotkanie. Tą drogą jeszcze raz dzię-
kujemy za obiad i te radosne rozmo-
wy przy stole. 

Pożegnaliśmy siostry, naszych 
przyjaciół i ruszyliśmy do domu. W 
drodze w modlitwie różańcowej dzię-
kowaliśmy Bogu i Matce Bożej za 
spotkanych ludzi za czas odpoczynku, 
a także prosiliśmy o nowe powołania 
do sióstr Urszulanek.  

Tak – i tym razem było nam da-
ne doświadczyć międzynarodowości 
ruchu Equipes Notre-Dame. 

  
 

  Bernadeta i Piotr  

TERMIN MIEJSCE TEMAT RODZAJ 

25–27 X 2013 
Zamek Bierzgłowski 

(woj. kujawsko-
pomorskie) 

Modlitwa osobista i małżeńska  
Ks. Adam Ceynowa 

Rekolekcje  
dla małżonków  

(nie zabieramy dzieci) 

25–27 X 2013 Krzydlina Mała 
(woj. dolnośląskie) 

Budowanie więzi małżeńskiej 
Jacek Pulikowski 

Rekolekcje  
dla małżonków  

(nie zabieramy dzieci) 

22–24 XI 2013 Wadowice 
(woj. małopolskie) 

Człowiek – istota płciowa. O psycho-
logii współżycia małżeńskiego.  

Ojciec Karol Meissner 

Rekolekcje  
dla małżonków  

(nie zabieramy dzieci) 

24–26 I 2014 
Żdżary 

k. Nowego Miasta  
nad Pilicą 

Bóg wzywa na „wyspę milczenia” - 
rekolekcje o modlitwie  

wg o. H. Caffarela 
Małgosia i Joachim Grzonkowie 

Rekolekcje  
dla małżonków  

(nie zabieramy dzieci) 

14–16 II 2014 Puszczykowo 
k. Poznania 

Być solą ziemi 
Ks. P. Kompf  

Rekolekcje  
dla małżonków  

(nie zabieramy dzieci) 

21–23 II 2014 Olsza k. Rogowa 
(woj. łódzkie) 

Pieniądze – pomoc czy 
przeszkoda na drodze do pełnej 

jedności małżeńskiej 
Ks. Adam Prozorowski 

Rekolekcje  
dla małżonków  

(nie zabieramy dzieci) 

EQUIPES NOTRE-DAME 
Ruch duchowości małżeńskiej  

zaprasza wszystkie chętne małżeństwa na rekolekcje  
w roku 2013/2014 
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7–9 III 2014 
Zamek Bierzgłowski 

(woj. kujawsko-
pomorskie) 

Blask prawdy – rzecz o sumieniu. 
Ks. Adam Ceynowa 

Rekolekcje  
dla małżonków  

(nie zabieramy dzieci) 

21–23 III 2014 Rościnno 
(woj. wielkopolskie) 

Rekolekcje o bł. Luigi i Marii 
Quatrocchi 

Ks. Andrzej Rabij 

Rekolekcje  
dla małżonków  

(nie zabieramy dzieci) 

4–6 IV 2014 Kokoszyce 
(woj. śląskie) 

Reguła życia małżeństwa 
chrześcijańskiego 

Helena i Paweł Kukułowiczowie 

Rekolekcje  
dla małżonków  

(nie zabieramy dzieci) 

1–4 V 2014 Otwock 
(woj. mazowieckie) 

Wstąpili śmy do END i co dalej 
O. Dezyderiusz Pol 

Rekolekcje  
dla rodzin  

(można zabrać dzieci) 

W niedziel ę 8 września w 
naszej parafii  prze żyli śmy 
dożynki parafialne, które 
zorganizowali wspólnie 
mieszka ńcy dzielnic: Bogu-
szowice-Stare i Gotartowice. 

Uroczystości rozpoczął barwny i 
efektowny korowód na trasie OSP 
Gotartowice – kościół parafialny w 
Boguszowicach. W korowodzie wzię-
ło udział  20 pojazdów, przyozdobio-
nych i specjalnie przygotowanych na 
tę uroczystość. W bryczkach zasiedli 
Gospodarze tegorocznych dożynek, 
Proboszcz parafii  i zarządzający 
Radami dzielnic. Tradycyjnie już  
członkinie Koła Gospodyń Wiejskich 
z Gotartowic  wykonały koronę do-
żynkową, którą złożyły przed ołta-
rzem w uroczystej procesji. Honory 
Gospodarzy tegorocznych dożynek 
pełnili: Starościna  Anna Pierchała, 
wieloletnia członkini KGW Gotarto-
wice, sprawdzony społecznik na rzecz 
dzielnicy i parafii oraz Starosta Alfred 
Zniszczoł – Gospodarz z Boguszowic, 
który uczestniczy w korowodzie od 
jego pierwszego przemarszu i który 
porwał przykładem innych rolników, 
ogrodników do kontynuacji tej trady-
cji. Muzyczną oprawę korowodu 
zapewniła orkiestra dęta ze Stowarzy-
szenia Muzycznego „Jankowice”. 
Właściciele posesji ciekawie i z dużą 
pomysłowością przyozdobili obejścia 
na trasie przemarszu korowodu  .  

Następnie z piękną 
oprawą słowno-muzyczną 
odprawiona została Msza 
św. dziękczynna za tego-
roczne plony. W procesji 
na ofiarowanie złożono 
dary: dożynkowy  boche-
nek chleba, owoce, narę-
cze kwiatów, wykonane 
przez Państwo Pyżalskich 
obrazy Matki Bożej i 
przydrożnego krzyża oraz  
dary ołtarza. Po uroczysto-
ściach w kościele parafial-
nym uczestnicy korowodu 
i zaproszeni Goście spo-
tkali się na wspólnym poczęstunku w 
Farskim Ogrodzie.  

Po tej części uroczystości do-
żynkowych od godz.16.00 rozpoczęło 
się wspólne świętowanie mieszkań-
ców obydwu dzielnic w ramach  
V-tego Festynu Dożynkowego.  

Na scenie amfiteatru,  w scenerii 
farskiego ogrodu, przy pięknej sło-
necznej pogodzie wystąpiły: dzieci ze 
szkół SP 16 – Boguszowice oraz  
SP –20 i przedszkola nr 22 – Gotar-
towice. Po naszych „milusińskich” 
wystąpił zespół „Rzuchowianki”. 
Następnie kapela „Tyrolia Band” 
przygrywała do tańca,  zaś występy 
artystyczne zakończył pokaz ogniowy 
Bractwa „Spaleni” z Boguszowic,  
z programem o tematyce odpowiada-
jącej przeżywanym dożynkom.  

Równolegle z występami na es-
tradzie uczestnicy festynu mogli obej-
rzeć wystawę: „OGRÓD 

PASJONATÓW”,  gdzie 23 wystaw-
ców zaprezentowało swoje pasje i 
umiejętności (wykaz zamieszczamy 
obok – serdeczne dzięki). Przedstawili 
się młodzi i „starzy”, oryginalni i 
tradycjonaliści. Każdy odwiedzający 
stoiska Ogrodu Pasjonatów  mógł 
znaleźć coś interesującego dla siebie.  

Hasło Organizatorów, którzy  
zapraszali na wystawę słowami: 
„Przyjdź, to warto zobaczyć, to warto 
docenić” sprawdziło się. Obok pre-
zentujemy pełną listę Pasjonatów, 
którym Organizatorzy serdecznie 
dziękują za poświęcony czas i wysiłek 
organizacyjny w przygotowanie swo-
ich stanowisk i publiczną prezentację 
swoich pasji. 

Oprócz strawy duchowej było 
także coś dla ciała, a więc śląski ko-
łocz, swojskie jadło, uciechy dla dzie-
ci, przejażdżka bryczką, a wszystko 
dzięki życzliwości i ofiarności Spon-

Dożynki parafialne 2013 
-  razem w korowodzie,  a  potem na  Farsk im Ogrodzie  

 
Wystawa obrazów haftowanych  

pana Sebastiana K ąska 

Zgłoszenia: rekolekcje@end.win.pl  

http://www.end.org.pl/formacja/rekolekcje 
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sorów (wykaz Sponsorów i Darczyń-
ców zamieszczamy w numerze). 

W trakcie trwania festynu na-
grodzeni zostali: właściciele posesji, 
którzy najładniej przyozdobili swoje 
obejścia na trasie korowodu oraz 
właściciele pojazdów, którzy w 
oczach społeczności lokalnej najefek-
towniej zaprezentowali się w korowo-
dzie dożynkowym. 
 

W tym miejscu w imieniu Or-
ganizatorów wyrażam publicznie 
słowa podziękowania i uznania tym, 
którzy przyczynili się do zorganizo-
wania tegorocznych uroczystości 
dożynkowych. Grono osób jest znacz-

ne i jeśli pominąłem kogoś to przepra-
szam. 

Dziękuję Księdzu Proboszczowi 
za wsparcie i życzliwość, przedstawi-
cielom Rad dzielnic: Boguszowice- 
Stare i Gortatowice, uczestnikom 
korowodu, a szczególnie rolnikom, 
którzy mimo nawału prac polowych 
kolejny raz pokazali swoje wielkie  
zaangażowanie i chęć podtrzymywa-
nia tradycji naszych ojców, Sponso-
rom i osobom wspierającym (strażacy 
z OSP Boguszowice, zastęp ratownic-
twa medycznego, Panie z Zespołu 
Charytatywnego, osoby prywatne, 
które bezinteresownie zaangażowały 
się w organizację imprezy). W sposób 
szczególny wyrażam podziw i uznanie 

dla braci harcerskiej ze Stowarzysze-
nia „Ślady”, od najmłodszych do 
starszyzny, bez nich zorganizowanie 
imprezy o takim zakresie jest niemoż-
liwe. Za niedociągnięcia przepraszam 
– „nie myli się tylko ten, co nic nie 
robi”. 

Kończę to krótkie sprawozdanie 
słowami, które zawieszone nad sceną 
towarzyszyły nam w trakcie tegorocz-
nych uroczystości: „Bogu niech będą 
dzięki”. 
                                                                       

W imieniu Organizatorów 

Jan Zimonczyk 

��������������� 

Ogród Pasjonatów: 

• M O D E L A R STW O  SA M O L O TO W EM O D E L A R STW O  SA M O L O TO W EM O D E L A R STW O  SA M O L O TO W EM O D E L A R STW O  SA M O L O TO W E  – RYSZARD, 

MARCIN, SZYMON TORBICCY  
(efektowny pokaz modeli  samolotowych nad farskim 
ogrodem)    

• M A Ł Y SZ O M A N  M A Ł Y SZ O M A N  M A Ł Y SZ O M A N  M A Ł Y SZ O M A N  – JAN ZIMONCZYK        

(pamiątkowe pozdrowienia od Adama Małysza dla 
uczestników V-tego Festynu Dożynkowego) 

• M A L A R STW OM A L A R STW OM A L A R STW OM A L A R STW O         –  WILHELM NIEMIEC    

• O B R A Z Y  H A F TO W A N E   O B R A Z Y  H A F TO W A N E   O B R A Z Y  H A F TO W A N E   O B R A Z Y  H A F TO W A N E   – SEBASTIAN KĄSEK    

• H O D O W L A  K A N A R K Ó W  H O D O W L A  K A N A R K Ó W  H O D O W L A  K A N A R K Ó W  H O D O W L A  K A N A R K Ó W  – MICHAŁ MARSZAŁEK 

• K O STK A  R U B IK A  K O STK A  R U B IK A  K O STK A  R U B IK A  K O STK A  R U B IK A  – BŁAŻEJ CICHY    

• K O Ł O  PA SJO N A TE K  R O B Ó TE K  R E CZ N Y CH  K O Ł O  PA SJO N A TE K  R O B Ó TE K  R E CZ N Y CH  K O Ł O  PA SJO N A TE K  R O B Ó TE K  R E CZ N Y CH  K O Ł O  PA SJO N A TE K  R O B Ó TE K  R E CZ N Y CH  – 

BOGUSZOWICE 

• K O Ł O  G O SPO D Y N  W IE JSK ICH  K O Ł O  G O SPO D Y N  W IE JSK ICH  K O Ł O  G O SPO D Y N  W IE JSK ICH  K O Ł O  G O SPO D Y N  W IE JSK ICH  

(R E K O D Z IE Ł O ) (R E K O D Z IE Ł O ) (R E K O D Z IE Ł O ) (R E K O D Z IE Ł O ) ----  GOTARTOWICE 

• PR A CE  U CZ N IÓ WPR A CE  U CZ N IÓ WPR A CE  U CZ N IÓ WPR A CE  U CZ N IÓ W   - ZESPÓŁ SZKÓŁ  nr 6 w RYBNIKU 

• F O TO G R A F IAF O TO G R A F IAF O TO G R A F IAF O TO G R A F IA  – MAGDA KEMPNY 

• F O TO G R A F IAF O TO G R A F IAF O TO G R A F IAF O TO G R A F IA  – PATRYCJA PUSTELNY 

• F O TO G R A F IAF O TO G R A F IAF O TO G R A F IAF O TO G R A F IA  – AGATA KUCZERA 

• RRRR Z EZ EZ EZ EŹŹŹŹB A  P L E N E R O W AB A  P L E N E R O W AB A  P L E N E R O W AB A  P L E N E R O W A   - ZENON STAŃKO 

• K O M PO Z Y C JE  K W IA TO W EK O M PO Z Y C JE  K W IA TO W EK O M PO Z Y C JE  K W IA TO W EK O M PO Z Y C JE  K W IA TO W E     - SYLWIA OLECHNO 

• R E K O D Z IER E K O D Z IER E K O D Z IER E K O D Z IE ŁŁŁŁ O  (W IK L IN A  PA PIE R O W AO  (W IK L IN A  PA PIE R O W AO  (W IK L IN A  PA PIE R O W AO  (W IK L IN A  PA PIE R O W A )))) - 

FELICJA KŁOSEK 

• M Y R M E K O L O G  M Y R M E K O L O G  M Y R M E K O L O G  M Y R M E K O L O G  – H O D O W CA  M R Ó W E KH O D O W CA  M R Ó W E KH O D O W CA  M R Ó W E KH O D O W CA  M R Ó W E K  – 

DAWID OŚLISLOK 

• RRRRĘĘĘĘK O D Z IE Ł OK O D Z IE Ł OK O D Z IE Ł OK O D Z IE Ł O      – CZESŁAWA BRAŃSKA,,,,     

• RRRRĘĘĘĘK O D Z IE Ł OK O D Z IE Ł OK O D Z IE Ł OK O D Z IE Ł O   – ILONA SKRZYPCZAK 

• WWWW SPIN A CZ K A , G Ó R YSPIN A CZ K A , G Ó R YSPIN A CZ K A , G Ó R YSPIN A CZ K A , G Ó R Y  – ROBERT TERESZCZUK 

• STA R O CIESTA R O CIESTA R O CIESTA R O CIE     ––––     PIOTR ŚPIEWOK  

• H A R CE R K I I H A R CE R Z EH A R CE R K I I H A R CE R Z EH A R CE R K I I H A R CE R Z EH A R CE R K I I H A R CE R Z E  -  BOGUSZOWICKIE 

STOWARZYSZENIE   SPOŁECZNO - KULTURALNE „ŚLADY” 

• H A R CE R SK IE  B R A CTW O  SZ CZ U D L A R SK IEH A R CE R SK IE  B R A CTW O  SZ CZ U D L A R SK IEH A R CE R SK IE  B R A CTW O  SZ CZ U D L A R SK IEH A R CE R SK IE  B R A CTW O  SZ CZ U D L A R SK IE  –  

BSSK „ŚLADY” 

• PU B L IK A CJE , G R Y  E D U K A CY JN EPU B L IK A CJE , G R Y  E D U K A CY JN EPU B L IK A CJE , G R Y  E D U K A CY JN EPU B L IK A CJE , G R Y  E D U K A CY JN E      – INSTYTUT 

PAMIĘCI  NARODOWEJ ODZIAŁ   W   KATOWICACH 

• B R A CTW O  O G N IO W E  „SPA L E N I” B R A CTW O  O G N IO W E  „SPA L E N I” B R A CTW O  O G N IO W E  „SPA L E N I” B R A CTW O  O G N IO W E  „SPA L E N I” 

B O G U SZ O W ICEB O G U SZ O W ICEB O G U SZ O W ICEB O G U SZ O W ICE  

 

 
Wykaz Sponsorów  

V Festynu Do żynkowego – 2013 r.: 
 

1. Cukiernia „KRÓL” – 
            Państwo Król i Państwo Dronszczyk 

2. Zakład wędliniarski „POTRAWA” –  
Danuta Potrawa (fundator nagrody konk.) 

3. Agencja Reklamy„Projekt Konsulting” – 
Łukasz Kłosek (fundator nagrody konk.) 

4. DOM PRZYJĘĆ  ul. Rajska 
                          – Państwo Gabriela i Piotr Kusz 
5. HILEX GROUP  - Krzysztof  Kempny 
6. „Piwnica” – Państwo Danuta i Czesław 

                                                              Drzazga 
7. Kawiarnia „AXA” –Pa ństwo Kuczera 
8. Uczestnicy korowodu dożynkowego  

                                                     z Boguszowic 
9. PIEKARNIA „Fojcik” – Andrzej Fojcik 
10. Zakład  weterynaryjny – Michał GODZIEK 
11. Państwo Danuta i Erwin  Ostrzołek 
12. KWK „Jankowice” 
13. Instytut Pamięci Narodowej –  

                                            Oddział Katowice 
14. Hurtownia „HETMAN” – Rowie ń,  

                                                    ul. Rybnicka 
15. Dom Kultury - Boguszowice 
16. Rada Dzielnicy Boguszowice –Stare. 
17. Rada Dzielnicy - Gotartowice 

                                               Bóg zapłać! 
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Konkurs na przyozdobienie obejścia na trasie 
przemarszu korowodu dożynkowego: 

I miejsce – Rodzina wielopokoleniowa z Seniorami 
na czele, Elżbietą i Alojzym Pawela – scenka rodzajo-
wa, ul. Gotartowicka 
(okolicznościowy puchar, wyjazd do Warszawy – 
sponsor p. Łukasz Kłosek) 

II miejsce – posesja Rodziny Korduła – Gruszka,  
ul. Małachowskiego (tyle kos w jednym miejscu wielu 
nie widziało w życiu) 
III miejsce – Państwo Małgorzata i Adam Winiarscy 
ul. Gotartowicka (właściciel posesji dzielnie trwał na 
posterunku i pilnował medalowej pozycji w trakcie 

przemarszu korowodu) 
 
Konkurs na najciekawszy pojazd uczestniczący 

w korowodzie: 

I miejsce – Marian Zimonczyk - Boguszowice, 
ciągnik z przyczepą, który od lat służy do przewozu 
najmłodszych uczestniczących w korowodzie, ozdo-
biony hasłami: 
„Dzisiaj Bogu dziękujemy, za to co my żniwujemy”. 
„Jak żniwować to od rana, jak się bawić to do rana” 
(okolicznościowy puchar, zestaw firmowy „Potrawa”) 
II miejsce – Karol Pawela - Gotartowice, ciągnik 
z przyczepą, ozdobiony ciekawymi hasłami i od lat 
służący społeczności Gotartowic w czasie korowodu 
III miejsce – Andrzej Piontek - Boguszowice, 
samochód ciężarowy z zainstalowaną farmą młodego 
rolnika. 
 
- wszystkim, którzy przyozdobili posesje na trasie 
przemarszu korowodu dożynkowego oraz uczestni-
kom korowodu za przygotowanie maszyn i pojaz-
dów Organizatorzy dziękuj ą i zapraszają do wzię-
cia udziału w dożynkach w roku 2014. 

                                                                     
Bóg zapłać!

Koniec  roku szkolnego i 
począ tek wakacji w tym roku 
był niezwykle upragnionym 
przez nas momentem i to nie 
tylko ze wzgl ędu na zbli żają-
cy si ę czas wypoczynku, ale 
przede wszystkim na długo 
oczekiwany przez nas wyjazd 
do Rzymu.  

W końcu nadeszła upragniona 
niedziela 30.06.2013 roku. Przed 
wyjazdem ksiądz Wojtek poświęcił 
nas i autokar, abyśmy szczęśliwie 
dotarli na miejsce, a potem równie 
szczęśliwie wrócili do domu. Od razu 
po tym poczuliśmy się pewniej, 
zwłaszcza że towarzyszyło nam trzech 
kapłanów: ks. Krzysztof, ks. Marek  
i ks. Piotr. Opieka duchowa była za-
tem znakomita. Dzięki obecności 
kapłanów mogliśmy codziennie 
uczestniczyć w Eucharystii, korzystać 
z sakramentu pokuty oraz wspólnie 

odmawiać różaniec czy Koronkę do 
Miłosierdzia Bożego.  

Do Wiecznego Miasta dotarli-
śmy w poniedziałek po południu. 
Najpierw rozlokowaliśmy się w poko-
jach, zjedliśmy ciepły posiłek i wyru-
szyliśmy na podbój Rzymu. 

W pierwszym dniu naszej wy-
prawy zwiedzaliśmy rzymskie place. 
Rozpoczęliśmy od Piazza del Popolo i 
tu mieliśmy okazję zobaczyć Kościół 
Santa Maria del Popolo, który jest 
kościołem tytularnym Kardynała 
Dziwisza. Tutaj też weszliśmy na 
taras widokowy, z którego zobaczyli-
śmy przepiękną panoramę miasta. Z 
Piazza del Popolo udaliśmy się spa-
cerkiem pod Schody Hiszpańskie, a 
następnie przeszliśmy pod Fontannę 
di Trevi. Zgodnie z tradycją, aby 
powrócić do Rzymu, wrzuciliśmy do 
fontanny drobną monetę (przez ramię, 
do tyłu). Pieniądze wyławiane przez 
władze miasta, przeznaczone są na 

utrzymanie zabytków oraz na potrze-
by biednych w Rzymie.  Kolejnym 
punktem programu było przejście pod 
Panteon, a następnie na Piazza Navo-
na, gdzie mieliśmy okazję podziwiać 
przepiękną fontannę Czterech Rzek. 
Dowiedzieliśmy się, że jest ona dzie-
łem barokowego artysty Giovanni 
Lorenzo Berniniego. Mogliśmy po-
dziwiać tam również przepiękny ko-
ściół św. Agnieszki. Z Piazza Navona 
udaliśmy się na pobliski plac – Cam-
po de` Fiori, którego nazwa oznacza 
dosłownie pole kwiatów. Niestety plac 
ten był niegdyś również miejscem 
egzekucji i właśnie na nim spalono 
Giordano Bruno. Na szczęście dzisiaj 
jest on miejscem, gdzie można kupić 
kwiaty oraz  spotkać się ze znajomy-
mi. Pod koniec naszej wędrówki skie-
rowaliśmy nasze kroki w kierunku 
Watykanu miejsca niezwykle ważne-
go dla chrześcijan. Mostem Anioła 
przeszliśmy pod Pałac Anioła, a po-

Laureaci konkursów – Dożynki 2013 
 

Wyprawa do Rzymu 
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tem Via Conziliazione weszliśmy do 
państwa Watykan i znaleźliśmy się na 
przeogromnym i przepięknym Placu 
św. Piotra, na którym zobaczyliśmy 
miejsce, z którego Ali Agca 13 maja 
1981 roku strzelał do Jana Pawła II, a 
także mogliśmy podziwiać kolumnadę 
Berniniego, na której ustawiono posą-
gi 140 świętych, a wśród nich znajdu-
je się również jeden polski święty i 
jest nim dominikanin św. Jacek Od-
rowąż. Na Placu św. Piotra zakończy-
liśmy zwiedzanie i udaliśmy się na 
nocleg. 

Następnego dnia zaczęliśmy 
zwiedzanie od Bazyliki św. Piotra. 
Ksiądz Piotr oprowadził nas po tej 
niezwykłej, pełnej dzieł sztuki świą-
tyni. Mogliśmy zobaczyć tam między 
innymi Święte Wrota, Pietę, ołtarz 
przy którym papież sprawuje Eucha-
rystię, figurkę św. Piotra. Udaliśmy 
się również do kaplicy św. Sebastiana, 
aby pomodlić się przy grobie  błogo-
sławionego Jana Pawła II. Potem 
udaliśmy się do grot, gdzie oczywi-
ście modliliśmy się prze grobie św. 
Piotra. Na końcu chętni udali się na 
kopułę bazyliki. Trud pokonywania 
niezliczonej ilości schodów zrekom-
pensował nam przepiękny widok na 
ogrody watykańskie, Watykan oraz 
Rzym. Z kopuły mogliśmy zaobser-
wować miejsce na dachu Kaplicy 
Sykstyńskiej, gdzie jest montowany 
komin, z którego wydobywa się dym 
w czasie konklawe. Po zejściu  ze 
szczytu bazyliki postanowiliśmy się 
nieco ochłodzić i poszliśmy na prze-
pyszne włoskie lody, a następnie na 
równie smaczne cornetto (rogalik) z 
białą czekoladą, aby nabrać sił na 
dalszą wędrówkę. Jednak zanim roz-
poczęliśmy dalsze zwiedzanie, zaku-
piliśmy jeszcze pamiątki i pocztówki  
dla naszych bliskich, a potem ruszyli-
śmy dalej, aby podziwiać Rzym. Za-
częliśmy od pięknego, barokowego  Il 
Gesu (Kościół Jezusa), który jest 
również miejscem pochówku św. 
Ignacego Loyoli oraz św. Franciszka 
Ksawerego. Później udaliśmy się na 
Piazza Venezia. Tam mogliśmy po-
dziwiać Palazzo Venezia oraz zoba-
czyć balkon, z którego przemawiał 
Mussolini. Z kolei z Placu św. Marka 
przeszliśmy do Bazyliki św. Marka, w 
której podziemiach zobaczyliśmy 
grób pierwszych męczenników chrze-
ścijańskich. Stamtąd udaliśmy się do 
Kościoła Santa Maria in Aracoeli, a 
następnie przeszliśmy na Kapitol, 
zobaczyliśmy Forum Romanum i  

poszliśmy pod Koloseum oraz Łuk 
Konstantyna. Zabytki te w szczególny 
sposób wprowadziły nas w klimat 
starożytnego Rzymu. Po chwili odde-
chu udaliśmy się w kierunku Awenty-
nu – jednego ze wzgórz Rzymu. Po 
drodze minęliśmy Circus Maximus, 
który był najstarszym i największym 
cyrkiem starożytnego Rzymu, prze-
szliśmy  przez ogród różany. I dotarli-
śmy na miejsce. Na wzgórzu mieli-
śmy okazję podziwiać jeden z naj-
piękniejszych widoków na Watykan i 
Tybr, a także mogliśmy usiąść w 
cieniu pomarańczowych drzew. Tutaj 
też zwiedziliśmy Kościół św. Alekse-
go ze słynnymi schodami (kto czytał 
Legendę o św. Aleksym wie, o jakich 
schodach jest tu mowa,  a tych którzy 
nie wiedzą, zachęcamy do lektury). 
Na Awentynie znajduje się również 
brama siedziby Kawalerów Maltań-
skich ze słynną w mieście dziurką od 
klucza, nie będziemy jednak tutaj 
zdradzać, co przez nią widać o każdej 
porze dnia i nocy, niech będzie to 
niespodzianką i zachętą do pojechania 
na to rzymskie wzgórze, które jest 
niezwykle ważne dla Polaków, po-
nieważ właśnie stamtąd niegdyś m.in. 
św. Wojciech udał się do Polski, aby 
krzewić wiarę chrześcijańską i dlatego 
Awentyn bywa również określany 
mianem Świętego wzgórza Polaków. 
Z tego miejsca ruszyliśmy w kierunku 
Trastevere ( dzielnica oddzielona 
rzeką od antycznej części Rzymu), 
mijając po drodze Bocca delle Verita 
(Usta Prawdy), Kościół Santa Maria 
in Cosmedin, Wielką Synagogę, w 
której z wizytą w 1986 roku był Jan 
Paweł II. W końcu dotarliśmy do 
Trastevere, przeszliśmy mostem na 
wyspę i dotarliśmy pod Kościół św. 
Bartłomieja, w której znajduje się 
kaplica św. Wojciecha wraz z jego 
relikwiami. Po wysłuchaniu najważ-
niejszy informacji udaliśmy się 
wzdłuż Tybru w drogę powrotną do 
miejsca noclegu, aby zakończyć najin-
tensywniejszy dzień zwiedzania w 
całej naszej „rzymskiej wyprawie”. 

Środa była dniem, w którym 
skupiliśmy się na zwiedzaniu  nie-
zwykle ważnych bazylik rzymskich. 

Pierwszą z nich była Bazylika 
św. Pawła za Murami. Pani przewod-
nik wyjaśniła nam, że św. Paweł jako 
obywatel rzymski nie mógł zostać 
stracony na terenie miasta. Zatem jego 
egzekucja odbyła się poza murami 
Rzymu. Jadąc do bazyliki, gdzie spo-
czywa ciało Apostoła Narodów, mo-

gliśmy zaobserwować bramę, przez 
którą prowadzono św. Pawła na ścię-
cie. Dowiedzieliśmy się, że został on 
stracony 3 km od miejsca pochówku, 
a zgodnie z legendą jego głowa trzy-
krotnie odbiła się od ziemi i w tych 
miejscach wytrysnęły źródła wody. 
Sama bazylika położona jest w miej-
scu nieco ustronnym, oddalonym od 
zgiełku turystów. Obecna świątyni 
jest tak naprawdę rekonstrukcją po 
pożarze w 1823 roku. Mogliśmy w 
niej podziwiać przepiękny dziedzi-
niec, tonący w zieleni z ogromną 
rzeźbą św. Pawła. We wnętrzu świa-
tyni znajduje się ciało Apostoła Naro-
dów oraz fragment łańcucha, którym 
prawdopodobnie był on przykuty, 
kiedy przebywał w rzymskim więzie-
niu.  Z tym miejscem związana jest 
pewna legenda, a mianowicie na ścia-
nach bazyliki znajdują się medaliony 
z portretami papieży i Rzymianie 
twierdzą, że kiedy zostaną zapełnione 
wszystkie puste miejsca, wtedy nastą-
pi koniec świata. Jednak nie musimy 
się martwić, ponieważ dorobiono 
kilka kolejnych pustych miejsc. W 
tym dniu odwiedziliśmy również dwie 
kolejne bazyliki Santa Maria Maggio-
re oraz św. Jana na Lateranie. Ta 
ostania jest niezwykle ważna, ponie-
waż jest to katedra biskupa Rzymu, 
czyli papieża. Jej pełna nazwa brzmi: 
Papieska arcybazylika Najświętszego 
Zbawiciela, św. Jana Chrzciciela i św. 
Jana Ewangelisty na Lateranie. Mat-
ka i Głowa Wszystkich Kościołów 
Miasta i Świata. Niedaleko bazyliki 
znajdują się Święte Schody, które 
zostały przywiezione z Jerozolimy i 
zgodnie z legendą pochodzą z pałacu 
Poncjusza Piłata i po nich wchodził 
Jezus Chrystus. Po schodach wchodzi-
liśmy na klęcząco w modlitewnym 
skupieniu. Niezwykle ważnym mo-
mentem była Eucharystia, która w 
tym dniu została odprawiona w kapli-
cy przy Sanktuarium  Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy. I tak minął 
kolejny dzień naszej wędrówki po 
Rzymie. 

Ostatni dzień pobytu w stolicy 
Włoch rozpoczęliśmy od udziału w 
Eucharystii przy grobie naszego umi-
łowanego błogosławionego Jana Paw-
ła II, a następnie mieliśmy trochę 
wolnego czasu, aby wysłać pocztówki 
i pożegnać się z Watykanem i Rzy-
mem. Następnym punktem programu 
była kąpiel w morzu i plażowanie. W 
końcu trzeba było dać wytchnienie 
naszym zmęczonym intensywnym 
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“Przez śmiech do 
lepszego małżeństwa” 

 

Pierwszy na liście 
wyświetlanych filmów będzie 
cykl trzech spotkań z Markiem 
Gungorem - amerykańskim 
mówcą i duszpasterzem. 
Zapraszamy wszystkie pary 
małżeńskie (niezależnie od 
stażu) na to seminarium, które w 
radosny sposób podejmuje 
bardzo ważne sprawy w 
relacjach małżeńskich. 

 

 

 

Wartościowe nagrania. 
Jak wiele jest wartościowych filmów, konferencji czy seminariów o których 
nie wiemy lub nie mieliśmy okazji ich zobaczyć? 

 

chodzeniem nogom. Kąpiel była nie-
zwykle orzeźwiająca i z ogromnym 
żalem opuszczaliśmy plażę. Jednak 
trzeba było ruszać dalej. Do Asyżu. 
Miasta św. Franciszka i św. Klary.  
Kiedy przybyliśmy na miejsce okaza-
ło się, że zostaliśmy przywitani pol-
sko – włoską kuchnią, co była nie-
zwykle miłym gestem ze strony go-
spodarzy. Później już tylko wieczorna 
modlitwa i sen przed kolejnym dniem 
zwiedzania oraz podróżą powrotną do 
Polski.  

Ten etap naszej podróży pozwo-
lił przybliżyć nam postać niezwykłego 
świętego, a mianowicie św. Francisz-
ka z Asyżu. Pierwsze kroki skierowa-
liśmy do Bazyliki Matki Bożej Aniel-
skiej. Jest to niezwykła świątynia, 
ponieważ w jej wnętrzu znajduje się 
niewielki kościółek pochodzący z X 
w. nazywany Porcjunkula (Cząstecz-
ka). Po zwiedzeniu tej bazyliki udali-

śmy się do Asyżu, który nas zachwy-
cił. To średniowieczne miasteczko 
pełne jest wąskich uliczek i zaułków, 
w których łatwo można się zgubić. Z 
pewnością najważniejszymi miejsca-
mi, które zobaczyliśmy, były Bazylika 
św. Franciszka i św. Klary. W  tym 
dniu uczestniczyliśmy w Eucharystii 
odprawionej w jednej z kaplic w Ba-
zylice św. Franciszka, w której mogli-
śmy podziwiać przepiękne freski 
ilustrujące życie tego świętego, ale i 
po zejściu do części dolnej kościoła 
mogliśmy w skupieniu pomodlić się 
przy grobie Biedaczyny z Asyżu. Z 
kolei w Bazylice św. Klary zobaczyli-
śmy samą świętą , która jest pocho-
wana w kryształowej trumnie,  jej 
relikwie i relikwie św. Franciszka 
oraz niezwykły krzyż przeniesiony z 
Kościoła św. Damiana, z którego sam 
Jezus przemawiał do świętego. Na 
koniec zostało nam trochę wolnego 

czasu, aby powałęsać się po niezwy-
kle uroczych uliczkach, odwiedzić 
rodzinny dom świętego Franciszka, 
zakupić pamiątki, skusić się na jesz-
cze jednego pysznego włoskiego loda 
i pożegnać się z tym niezwykle uro-
czym miasteczkiem. I tak nasza po-
dróż po tych niezwykłych miejscach 
dobiegła końca. Pozostało nam tylko 
wsiąść do autokaru i rozpocząć po-
dróż powrotną.  

Wróciliśmy do Rybnika w sobo-
tę rano, przywitała nas pochmurna 
pogoda, ale uściski bliskich  (zwłasz-
cza stęsknionych rodziców) zrekom-
pensowały nawet brak słońca. Z pew-
nością bliskość tak wielu wielkich 
świętych, piękno zwiedzanych miejsc, 
wzajemna życzliwość na długo pozo-
staną w naszych sercach.  

         Dorota Juraszek 

 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chyba każdy z nas zobaczył już 
w swoim życiu taki film, który 
poruszył go bardzo głęboko, pozwolił 
coś zrozumieć lub zmienił 
postrzeganie pewnych spraw. Jak 
wiele jest takich filmów, konferencji 
czy seminariów o których nie wiemy 
lub nie mieliśmy okazji ich zobaczyć? 

Pragniemy więc rozpocząć w naszej 
parafii cykl projekcji takich właśnie 
dobrych i wartościowych filmów, 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
konferencji i seminariów. Będą one 
wcześniej ogłaszane w naszej parafii. 
Wywieszone zostaną również plakaty 
informacyjne na temat każdego z 
filmów. 

Warto więc poświęcić długi, jesienno-
zimowy wieczór i wybrać się do “Far-
skiego Kina”, gdzie na pewno każdy 
znajdzie coś dla siebie. 
 
 

 

Farskie Kino 
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W niedziel ę 30 czerwca 
gościli śmy w naszej parafii 
ks. Bazylego Żyńskiego. W 
moim przekonaniu warto-
ściowego kapłana, probosz-
cza z Litynia na Wołyniu. 
Wysłuchali śmy  Słowa Bo że-
go i cennych informacji o 
życiu Ko ścioła na wschodzie. 
Dzięki życzliwo ści naszych 
parafian ks. Bazyli do świad-
czył naszego wsparcia du-
chowego i materialnego. O 
szczegółach zebranej zbiórki 
na rzecz jego ko ścioła poin-
formował mnie w rzetelny 
sposób bezpo średnio po 
opuszczeniu naszej wspólno-
ty przesyłaj ąc odpowiednie 
pismo. Ks. Bazyli wyra ża 
nam serdeczn ą wdzi ęczność 
i zapewnienie o pami ęci mo-
dlitewnej. W obecnym nume-
rze SERCA przedstawiam w 
kilku zdaniach histori ę ko-
ścioła w Lityniu  i obrazuj ę 
temat umieszczonymi foto-
grafiami.   

Z historii ko ścioła w Lityniu 
na Podolu. 

 
1728 r. - na ziemiach ówczesnej 
Rzeczypospolitej powstaje kościół 
drewniany pw. Matki Bożej Śnież-
nej; 

1856 r. - na miejscu kościoła drew-
nianego powstaje kościół kamienny 
pw. Niepokalanego Poczęcia Naj-
świętszej Maryi Panny; 
W latach 90-tych XIX w.  parafia w 
Lityniu liczy ponad 3 tyś. parafian; 
1910 r. – parafia liczy ponad 5 tyś. 
parafian;   
Na przełomie lat 20-30 XX w. przez 
władze komunistyczne kościół za-
mknięto, rozstrzelano ostatniego ks. 
proboszcza, a budynek przeznaczo-
no na dom tańców; 
1946 r. - Parafianie siłą wywalczyli 
dostęp do kościoła i przez 4 lata wy-
korzystywali pomieszczenie na cele 
kultu religijnego; 
1950 r. - Decyzją władz radzieckich 
kościół zabrano wiernym katolickim. 
Ostatecznie przekazano budynek na 
własność miastu jako dom kultury. W 
późniejszych latach do ścian kościoła 
dobudowano salę koncertową; 
W latach 70-tych XX w. kościół prze-
dzielono stropem, powstało piętro. 

1994 r. - wieloma staraniami garstki 
parafian oddano budynek na cele 
kościelne, od tej pory odbywają się 
tam regularnie Msze święte.   
2005 r. zrobiono generalny remont 
dachu (położono nowe pokrycie), 
odbudowano zrujnowane wieże. 
Na dzień dzisiejszy parafia lityńska 
liczy ok. 50 osób. Ciągle trwają 
prace remontowe, które w ostat-
nich latach prowadzi proboszcz 
Bazyli. Wcześniej podobne zadanie 
miał na innej parafii na Wołyniu. 

                                                                     
-  opracował ks. Krzysztof 

Błotko, proboszcz 

W dniu 27 lipca 2013 r. 
Apostolat Maryjny naszej 
Parafii udał si ę na 33  
Ogólnopolsk ą Pielgrzymk ę 
„Stowarzyszenia Cudownego 
Medalika” do Czę stochowy 
na Jasn ą Górę. Hasło piel-
grzymki „Maryja wzorem wia-
ry”.   

Program uroczystości: zbiór-
ka pielgrzymów na błoniach, od-
śpiewanie hymnu Apostolatu Ma-
ryjnego, złożenie życzeń ks. Dy-
rektorowi Krajowemu Jackowi 

Wachowiakowi z okazji podwój-
nego jubileuszu 50 lat życia i 25 
lat kapłaństwa, z kolei konferen-
cja, nowenna do MB Cudownego 
Medalika, Anioł Pański. Euchary-
stię na szczycie poprowadził i 
homilię wygłosił Arcybiskup Die-
cezji Bielsko-Żywieckiej ks. Ta-
deusz Rakoczy. Godz. 16.00 po-
wrót. 

Wszystko z Niepokalaną! 
Apostołka M.A.  

 

 

„N ieprzebranych łask  skarbnico,  

Cudow nego znaku Pani,  

M atko B oga i D ziew ico,  

P rzyjm ij hołdy nasze w  dani! 

 

Tych , co m edal zdobi św ięty,  

Tw ej opiek i czułej znam ię,  

N iech  się lęka w róg zaw zięty  

M ocy Tw ojej znając ram ię!...” 

 
Ks. J. Orszulik 

 

Nasz Gość z Ukrainy – ks. Bazyli Żyński 

 
Wnętrze świątyni 

 
Zewnętrzny widok ko ścioła 

Apostolat Maryjny na pielgrzymce na Jasnej Górze 
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Od września posług ę 
duszpastersk ą w naszej para-
fii pełni ks. Krzysztof Miki-
ciuk. Poprosili śmy nowego 
wikarego o kilka zda ń na  
temat Jego osoby. 

Ks. Krzysztof Mikiciuk urodził 
się 02.08.1968 roku w Czerwionce-
Leszczynach. Ojciec  jego  był górni-
kiem, a mama sprzedawcą w sklepie. 
Ma młodszego brata.  

Po skończeniu szkoły podsta-
wowej postanowił zostać zawodowym 
kierowcą. Podjął naukę w Zasadniczej 
Szkole Samochodowej w Rybniku. 
Został jednak mechanikiem samocho-
dowym w Transgór-Rybnik. Ze 
względu na zamieszkanie w Żorach 
pracował w Bazie nr 3 w Jastrzębiu-
Szerokiej, gdzie naprawiał autobusy i 
samochody ciężarowe. W tym czasie 
rozpoczął naukę w Technikum Me-
chanicznym dla pracujących przy 
Ryfamie w Rybniku na kierunku gór-
niczym. Pracował przez rok jako 
konserwator w Szpitalu nr 2 w Żo-
rach. Po ukończeniu technikum został 
przyjęty do pracy na KWK Krupiński 
w Suszcu do oddziału szybowego ale 
zrezygnował ponieważ po zdaniu 

matury, zdał egzaminy wstępne do 
Wyższego Śląskiego Seminarium 
Duchownego w Katowicach gdzie 
został przyjęty.  Niestety jako diakon 
uległ poważnemu wypadkowi drogo-
wemu. Z tego też powodu pracę  ma-
gisterską obronił na Papieskiej Aka-
demii Teologii w Krakowie, a świę-
cenia kapłańskie przyjął w Sanktu-
arium Matki Boskiej Fatimskiej w 
Turzy Śląskiej 06.07.1995 r.  

Ukończył studia podyplomowe 
licencjatem (Uniwersytet Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie).  

Należy do Franciszkańskiego 
Zakonu Świeckich (III Zakonu św. 
Franciszka). Jest honorowym dawcą 
krwi.  

Parafie, w których posługiwał:  

1. Św. Rodziny w Katowicach i kate-
cheta w Zasadniczej Szkole Bu-
dowlanej i Szkole Podstawowej,  

2. NSPJ w Tychach-Paprocanach i 
katecheta w Zasadniczej Szkole 
Samochodowej, 

3.  Św. Jana i Pawła w Katowicach i 
katecheta w Gimnazjum i Szkole 
Podstawowej, 

4. Matki Boskiej Uzdrowienia Cho-
rych w Rydułtowach-Orłowcu i 
katecheta w Zasadniczej Szkole 
Zawodowej i Technikum Zawo-
dowym, 

5. Św. Piotra i Pawła w Świętochło-
wicach i katecheta w Liceum 
Ogólnokształcącym, 

6. Krzyża Św. w Siemianowicach i 
katecheta w Liceum Ogólno-
kształcącym i Gimnazjum, 

7. Św. Bartłomieja w Bieruniu Sta-
rym i katecheta w Szkole Podsta-
wowej 

8. NSPJ w Boguszowicach.  

W naszej parafii będzie się 
opiekował Strażą Honorową NSPJ, 
Oazą Rodzin, Dziećmi Maryi, Fran-
ciszkańskim Zakonem Świeckich i 
Grupą Biblijną. 

 
U progu kapłańskiej posługi  

w naszej parafii życzymy dużo sił  
i Bożego błogosławieństwa, opieki 
Matki Najświętszej, życzliwości  
parafian, gorących serc i otwar-
tych dłoni gotowych wesprzeć 
księdza inicjatywy. Szczęść Boże! 

 

8 września o godzinie 
6.00 po uprzedniej modlitwie 
w kościele wyruszyła 41-
osobowa piesza pielgrzymka 
z naszej parafii do Pszowa.   

Pogoda dopisała, jak również 
radość pielgrzymom. Na 30-
minutowy „śniadaniowy” postój za-
trzymaliśmy się w Biertutowach. 
Podczas przejścia obok kościoła witał 
nas nowy proboszcz ks. Zbigniew 
Folcik, który obficie kropił nas wodą 
święconą i błogosławił. Pielgrzymi 
pieszo przewędrowali 16 kilometrów 
w 4 godziny nie wliczając postojów 
co dało  średnią prędkość  pielgrzym-
ki  4 km/h. Najstarsza pielgrzymująca 
pani miała ukończone 70 lat, a naj-
młodszą była 19 miesięczna dziew-
czynka, co ciekawe w swoim życiu 
nie opuściła ona ani razu pielgrzymki 
z Boguszowic do Pszowa. Za piel-
grzymów i ich rodziny o zdrowie i 

opiekę Matki Boskiej sprawowana 
była na Pszowskim wzgórzu Bazyliki 
Matki Boskiej Uśmiechniętej Msza 
święta przez ks. Krzysztofa pielgrzy-
mującego z Boguszowic pierwszy raz. 
Mszy św. przewodniczył abp. Wiktor 
Skworc, a kazanie wygłosił ks. prof. 
Jerzy Szymik rozpoczynając ciekawą 
przypowieścią w gwarze śląskiej, 
którą poniżej zamieszczamy: 

„Po wielu latach spędzonych na 
pustyni egipskiej, na zmaganiach ze 
złymi duchami, w postach i modli-
twach, święty opat Apollon, razu jed-
nego powiedział do Pana Boga tak (a 
pedzioł to po ślonsku, bo boł pieru-
chym wykształcony): 

– PomBoczku, ni mog bych se 
tak choć jedyn roz diobła obejrzeć? 
Tela lot z nim walcza, ale łon je sztyjc 
niewidzialny. To nie je do końca 
sprawiedliwe. Łon mie widzi, a jo go 
ni. Chciołbych mu sie przijrzeć, choby 

ze szaga. Byda widzioł wtedy jego 
słabe i miynki miejsca, byda sie umioł 
lepszy bronić. A i moi szlagi w tyn 
szpetny pysk, terozki, na starość, by-
dom skuteczniejsze. 

– Mówisz–masz. Pokoża ci go – 
pedzioł krótko Pan Bóg. 

A do diobła tyż sie łodezwoł fest 
krótko: – Musisz sie pokozać opatowi 
Apollonowi. – Nie chca! – zaczon 
wrzeszczeć dioboł i sie fest ciepać. 
Tyn stary pryk bydzie mie walył zdro-
waśkami miendzy łoczy i parzył wo-
dom świynconom! Nie chca sie mu 
pokazować! 

– Musisz, padoł PomBoczek i 
było po godce. 

Jakiś czas potym pyto sie Pan 
Bóg Apollona: – I co, jak ci sie dioboł 
podoboł? Co byś padoł? 

– Nic takigo, pado Apollon, 
troszkach sie rozczarowoł. Lichy, 

Ks. Krzysztof Mikiciuk – nasz nowy wikary 

Piesza pielgrzymka do MB Uśmiechniętej w Pszowie 
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czorny, posmorszczany. Wyglondo 
prawie jak my. 

– Ja, synek, ale „prawie” robi 
wielką różnicę, pedzioł Pan Bóg i te 
słowa potym, 1800 lot nieskorzi we-
szły do reklamy telewizyjnej w Polsce. 
Apollonie: dołeś se pozór na czym ta 
różnica polego? 

– Dyć ech ni ma ślepy, godo 
Apollon, tyn pieron ni mioł kolan. 
Tam kaj człowiek mo kolana, łon mioł 
yny puste dziury. Czamu? 

– No właśnie, powiedział Pan 
Bóg, no właśnie: bez toż z diobła je 
taki dioboł…” 

ks. Krzysztof Mikiciuk 

7 września na Farskim 
Ogrodzie odbyło si ę popiel-
grzymkowe spotkanie p ątni-
ków, którzy pielgrzymowali w 
sierpniu na Jasn ą Górę.  

Zapowiedziane pieczenie kiełba-
sy się odbyło, lecz ze względu na 
prośbę papieża Franciszka o sobotni 
post w intencji pokoju w Syrii upie-
czoną kiełbasę zabrano do domu. 
Spotkanie zakończyło się odśpiewa-
niem apelu Jasnogórskiego i błogo-
sławieństwem, którego udzielił  
ks. Krzysztof Mikiciuk. 

Już minął rok, kiedy 
uchwał ą Rady Miasta Rybni-
ka utworzono Zespół Szkol-
no-Przedszkolny nr 6, w 
skład którego weszły dwie 
placówki: Szkoła Podstawo-
wa nr 16 i Przedszkole nr 18.  
W roku szkolnym 2013/2014 
otworzyli śmy 31 oddziałów: 
21 w szkole, 10 w przedszko-
lu i jeste śmy drugim co do 
wielko ści zespołem szkolno-
przedszkolnym w Rybniku.  

 W związku z tym, że w przed-
szkolu należało zapewnić miejsce 
pięcio- i sześciolatkom, którzy muszą 
zaliczyć obowiązkowe roczne przygo-
towanie przedszkolne, brakowało nam 
miejsc dla dzieci trzy i czteroletnich. 
Władze miasta Rybnika podjęły dzia-
łania, których wynikiem było otwo-
rzenie w placówkach przedszkolnych 
dodatkowych 15 oddziałów.  

Dzięki dobrej współpracy z Pro-
boszczem naszej Parafii, Krzysztofem 
Błotko, jeden z takich oddziałów 
otworzono na probostwie. Dużą lu-
strzaną salę wyposażyli śmy w nowe 
mebelki, dywany, zabawki i pomoce 
dydaktyczne. Znalazło się miejsce na 
szatnię, kąciki dla rodziców i w chwili 
obecnej możemy powiedzieć, że jest 
to jedna z piękniejszych sal w naszym 
przedszkolu. Wspólnie z Księdzem 
Proboszczem dbamy o zapewnienie 
dzieciom bezpiecznych i higienicz-
nych warunków do zabawy. 

W imieniu wszystkich przed-
szkolaków oraz ich rodziców dzięku-
jemy Księdzu Proboszczowi za udo-
stępnienie salki parafialnej. Dzięki 
temu, że grupa „Motylków” pod opie-
ką pani Elwiry Łatkowskiej realizuje 
podstawę programową w salce na 
probostwie, mogliśmy dodatkowo do 
przedszkola przyjąć dwudziestu pięciu  
trzy i czterolatków. Tym samym 
dwudziestu pięciu zadowolonych 
rodziców mogło spokojnie wrócić do 
pracy z myślą, że ich dzieci zostały 
objęte opieką przedszkolną. 

Dziękujemy również Dyrekto-
rowi Gimnazjum nr 7, Krzysztofowi 
Zaikowi, który już drugi rok gości w 
swoich murach jeden z oddziałów 
przedszkolnych. Obszerna sala z od-

dzielnym wejściem zapewnia naszym 
podopiecznym bezpieczne i higie-
niczne warunki podczas nauki i zaba-
wy.  

Dzięki dobrej współpracy z 
Księdzem Proboszczem, Gimnazjum 
nr 7 , Wydziałem Edukacji i Prezy-
dentem Miasta Rybnika udało nam się 
pomimo problemów lokalowych przy-
jąć do naszego przedszkola prawie 
250 przedszkolaków.   

Dziękujemy wszystkim rodzi-
com za współpracę, zrozumienie a 
przede wszystkim za zaufanie, jakim 
nas obdarzyli, zapisując dzieci do 
naszej placówki.  

 
                         Dyrektor Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego nr 6 

Teresa Uchyła 
    

�������������� 

 
Skrawek życia! 

 
M iłość opanow ała  

każdy skraw ek naszego życia, 

a m y n ie potrafim y docenić  

jej bogactw a na co dzień. 

Jeszcze n ie rozum iem y 

jej bezgranicznego oddania 

d la naszego istn ien ia. 

Czym  byśm y byli, 

gdyby M iłość zaniechała 

sw ojej op iek i nad naszym  

życiem  rodzinnym . 

Poddajm y się jej bez  oporu  

i obaw y, że stanie się coś złego, 

gdy otw orzym y dla n iej 

sw oje serce. 

 
Stefania Gierłowska 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spotkanie 
 pielgrzymów 

Nowy rok szkolny w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym nr 6 

UWAGA 
KANDYDACI DO 

BIERZMOWANIA!  
(Nie dotyczy uczniów  

Gimnazjum nr 7) 
W październiku rusza ko-

lejny kurs przygotowawczy  
do przyjęcia sakramentu  

bierzmowania. 
Uczniowie klas trzecich  

gimnazjum (uczący się poza 
Gimnazjum nr 7) oraz osoby 

dorosłe, mieszkające na terenie 
naszej parafii, które chcą przy-
stąpić do tego sakramentu pro-

szone są o zgłaszanie się  
w najbliższym czasie  

w kancelarii parafialnej. 
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Jestem weterank ą kolo-
nii w Białce Tatrza ńskiej, w 
tym roku ju ż po raz siódmy 
razem z 42 kolonistami sp ę-
dziłam 7 wspaniałych dni u 
podnó ża Tatr w domu pa ń-
stwa Sarnów. Kolonie orga-
nizowane s ą przez Zespół 
Charytatywny naszej parafii 
na czele z ks. Proboszczem, 
pani ą Korneli ą Mokry i pa-
nem Piotrem Mandryszem.  

Mogliśmy wypocząć dzięki lu-
dziom  

„ … którzy dają z radością, i ra-
dość jest dla nich nagrodą. 

        Przez ich szczodre serce prze-
mawia Bóg,  
        a poprzez ich oczy On się uśmie-
cha do ziemi … 
        … kto daje, staje się bezgranicz-
nie bogaty … ”  
   ( Gibram Kahlil ) 
 

Dzięki darom serca i ludziom 
mającym te serca: 
- codziennie przeżywaliśmy Mszę św. 
odprawianą przez ks. Wojtka, 
- czuliśmy się bezpiecznie pod opieką 
pedagogiczną naszych miłych pań 
wychowawczyń – Eli, Zosi, Ewie i 
Mirce, 
- rozśpiewaliśmy się z gitarą Romka i 
Ani, 
- każde skaleczenie, każdy ból uśmie-
chała „nasza Lola”. 
- zjadaliśmy smaczne posiłki serwo-
wane przez panie: Kornelię, Otylię, 
Zosię, Grażynę i Dankę.  

Dom państwa Sarnów od rana 
do wieczora tętnił młodzieńczym 
życiem. Nie było czasu na nudę. Każ-
dy dzień przynosił coś nowego. Prze-
mierzaliśmy wiele szlaków górskich, 
zdobyliśmy Kotelnicę. Pokłoniliśmy 
się matce Boskiej w Sanktuarium w 
Ludźmierzu, spotkaliśmy ducha 
Brunhildy na zamku w Niedzicy. 
Swoje umęczone ciała chłodziliśmy w 
basenach termalnych na Bani. Co-
dziennie na boisku odbywały się gry i 
zabawy, a chłopcy z ks. Wojtkiem i 
Romkiem grali w piłkę nożną. Odbył 
się również konkurs „Mam talent”. 

Największym talentem okazał 
się ks. Wojtek i jego wersja piosenki 

„Szła dzieweczka”. Mieliśmy również 
wieczór karaoke. Wielkim wydarze-
niem artystycznym była „Agapa”, 
gdzie poszczególne grupy pokazały 
udane występy wokalno – taneczne,  
a finał w wykonaniu kadry kolonijnej 
brzmiał tak: 

(na mel. Jesteśmy na wczasach) 
 

„Jesteśmy na wczasach 
 w tych tatrzańskich lasach. 
W domu państwa Sarnów,  

w lipcu gwarno jest. 

Na Banię chodzimy,  
w wodzie się moczymy, 

fitnes uprawiamy,  
frajdę z tego mamy. 

Słoneczko nam świeci,  
cieszą się nim dzieci. 

W piłkę chętnie gramy  
i tak czas spędzamy. 

Na spotkaniu z Bogiem  
prowadzi ks. Wojtek, 

głosi Słowo Boże, błogosławi nas. 

Kadra opiekunów nigdy nie próżnuje, 
Imprezy planuje, nie nudzimy się ! 

Nasza mała Lola chorych pielęgnuje, 
W pracy nie ustaje, dobre rady daje. 

Nasze kuchareczki to świetne babeczki, 
Smacznie nam gotuję, repetą częstują. 

A nad nimi czuwa Szefowa Kornelia, 
Pieniądze rozdziela, dobrze mamy się! 

 
Dobrze było nam – kolonistom 

dzięki Wam nasi przyjaciele! 
 
  BÓG ZAPŁAĆ! 
  wdzięczna kolonistka 
  „weteranka”    

 
Pełne wdzięczności podzię-

kowanie kierujemy pod adresem 
naszych darczyńców. Za otwarte 
serce, pełne dobra, miłości i bez-
interesowności – serdeczne Bóg 
zapłać! 

Za zrozumienie naszych 
przedsięwzięć oraz materialne i 
finansowe wsparcie w organizacji 
kolonii wyrażamy naszą wdzięcz-
ność: 
− Urzędowi Miasta Rybnik za 

otrzymany grant 

− Dyrekcji „KWK Jankowice” 
(za przewóz dzieci) 

− Pani Danucie Potrawa  
(wędliny) 

− Państwu Król i Dronszczyk 
(cukiernia) 

− Państwu Szulc (lekarstwa) 
− Państwu Sporek (pieczywo) 
− Panu Krzysztofowi Kempnemu 

(artykuły szkolne i papiernicze) 
− Paniom Elżbiecie Żelawskiej, 

Ewie Matuszczyk, Zofii Go-
łysz, ks. Wojciechowi, paniom 
z zespołu charytatywnego za 
pracę w kuchni. 
Za bezinteresowną, po cichu i 

bez rozgłosu czynioną służbę ser-
decznie dziękują: 

  Ks. proboszcz  
oraz organizatorzy  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                              
 

Jan Paweł II o ró żańcu: 
 

„Modlitwa różańcowa jest 
wielką pomocą dla człowieka na-
szego czasu. Sprowadza ona pokój 
i skupienie; wprowadza nasze 
życie w tajemnice Boże i sprowa-
dza Boga do naszego życia.”  

 
„Weźmy znowu do rąk, naj-

drożsi bracia i siostry, różaniec, 
aby wyrazić naszą cześć dla Mary-
i, aby nauczyć się od Niej, jak być 
pilnym uczniem Boskiego Mistrza, 
aby wyprosić Jej niebieską opiekę 
tak w naszych codziennych potrze-
bach, jak i przy wielkich proble-
mach, które nękają Kościół  i całą 
ludzkość.” 

 
 

Dobrze nam było na kolonii  w Białce Tatrzańskiej 
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Króluj nam Chryste, zawsze i wszę-
dzie, to nasze rycerskie hasło. 
Ono nas zawsze prowadzić będzie  
i świecić jak słońce jasno.  

       Tak śpiewamy do Chry-
stusa Króla, a tak do Matki 
Boskiej Piekarskiej: 

Matko, przed którą niegdyś monar-
chowie kornie schylali zbrojną skroń. 
Której rycerstwo, szlachta i wodzowie 
w hołdzie składali lśniącą broń. 

      W tych pie śniach religij-
nych przywołujemy hasło - 
rycerski, rycerstwo. Kim byli 
zatem rycerze? Aby to wyja-
śnić, musimy cofn ąć się do 
bardzo odległych czasów. 
Tak. Będzie o rycerzach na 
koniu w zbroi, z kopi ą i tarczą  
w ręku.  

Każdy władca od początku dzie-
jów opierał się na pomocnikach – 
wojach, którzy strzegli jego ziemi. 
Musiał mieć drużynę uzbrojonych 
rycerzy, a to było bardzo kosztowne. 
Król polski, Kazimierz Odnowiciel 
zreformował struktury militarne pań-
stwa. Rozpoczął likwidowanie kosz-
townej w utrzymaniu drużyny, nada-
jąc swoim wojom ziemię. Z docho-
dów czerpanych z posiadłości musieli 
oni się utrzymać oraz nabyć wierz-
chowce i broń, by na wezwanie wład-
cy stanąć do walki. W ten sposób w 
Polsce spośród członków byłej ksią-
żęcej drużyny powoli zaczął się wy-
kształcać stan rycerski.  

Chcący otrzymać godność ry-
cerską musiał być pasowany na ryce-
rza i złożyć ślubowanie według reguły 
stanu rycerskiego, która brzmi nastę-
pująco: „ Każdy giermek, który chce 
być żołnierzem, musi być wielko-
duszny, wolnie urodzony, szczodry, 
doskonały i mężny. Musi codziennie 
słuchać Mszy św. z pobożnym roz-
pamiętywaniem Męki Pańskiej; od-
ważnie walczyć w obronie wiary 
katolickiej, święty Kościół wraz z 
jego sługami uwalniać od jakichkol-
wiek napastników; wdowy i sieroty 
wspierać  w potrzebie; unikać wojen 
niesprawiedliwych; stoczyć pojedy-
nek w obronie każdego niewinnego i 
żyć nienagannie wobec Boga i ludzi 
na tym świecie.” Na koniec pasujący 

duchowny zapytał giermka: 
- „ Czy pragniesz więc przyjąć rycer-
ski stan w imię Pana i spełniać wedle 
twej możności tę regułę”? Kiedy 
giermek z rękami złożonymi na msza-
le odparł: „Chcę”, duchowny dodał: 
„Jeżeli będziesz przestrzegać zasad 
rycerskiej reguły, osiągniesz doczesną 
cześć na ziemi, a po tym życiu spokój 
wieczysty w niebiesiech”.      

Z dokumentów wiemy, że w ro-
ku 1228 książę opolsko-raciborski 
Kazimierz zaprosił rycerzy na wielki 
zjazd do Rybnika. Zatem w okolicy 
musieli już mieszkać rycerze. Jeśli 
chodzi o wioski Boguszowice i Gotar-
towice, to zostały założone przez 
domniemanych, ale znaczących ryce-
rzy. Boguszowice – przez Bogusława 
(Bogusza), kanclerza księcia Konrada 
Mazowieckiego, noszącego tytuł 
magistra - stąd wniosek, że uzyskał 
wykształcenie na zagranicznej uczel-
ni. Bogusz był przypuszczalnie inicja-
torem pierwszej fundacji cystersów na 
Górnym Śląsku. Możliwe, że zginął w 
czasie najazdu Tatarów, bo po roku 
1241 nie jest już wspomniany w źró-
dłach. 

Gotartowice natomiast założył 
domniemany Gothard – chorąży 
księcia raciborskiego Przemysława z 
roku 1291. Pierwszym zapisanym w 
roku 1473 właścicielem Gotartowic 
był rycerz Jakub z Gotartowic. 
Uczestniczył w Pszczynie jako świa-
dek przy potwierdzeniu przekazania 
łaźni mieszkańcom Żor przez Jana 
Skrzyszowskiego ze Skrzeczkowic. 
Pochodził z rodu Gotharda, który 
przetrwał w Gotartowicach do po-
czątku XVI wieku. 

Natomiast w początkach roku 
1430 jest wymieniony dzierżawca 
południowych ziem Boguszowic – 
rycerz Jan z Golasowic, właściciel 
Świerklan Górnych, zwany Juda-
szem. Miał uzyskane od cystersów 
prawo zakładania stawów rybnych na 
wydzierżawionym terenie. Do dziś 
zachował się przy kopalni las zwany 
Judaszem.  

Za księcia raciborskiego Jana 
Żelaznego został wspomniany, jako 
świadek w dokumentach dotyczących 
opactwa cystersów w Rudach, rycerz 
Kozieł Pauss z Folwarek z parafii 
boguszowickiej. Należał jako członek 
do raciborskiego sądu stanowego. Jest 

jednym z podpisujących wyroki w 
latach 1408 i 1415. We wspomnianym 
ostatnim roku łagodził spór między 
buntowniczym księciem raciborskim 
Janem, zwanym też Katem, a właści-
cielem Pszowa. 

W zapiskach o Kłokocinie po-
chodzących z roku 1474 pojawia się 
rycerz - Mikołaj Hird . Jest to postać 
historyczna, gdyż kiedy książę Wiktor 
z Ziębic na rozkaz króla Macieja 
Korwina pochwycił księcia Jana, 
właściciela Karniowa i Wodzisławia, 
to pozwolił mu samemu stawić się 
przed królem, by uratował swoją 
godność, ale postawił mu warunek: 
przedtem musi miasto Karniów 
(obecnie należące do Czech) przepi-
sać jemu i przekazać Janowi Bieliko-
wi z Kornica i Mikołajowi Hirdowi z 
Kłokocina. Można przypuszczać, że 
książę Jan spełnił żądanie i dzielny 
Hird opuścił mały Kłokocin, przeno-
sząc się do Wodzisławia lub Karnio-
wa, a Kłokocin sprzedał, bo już wię-
cej nie występuje w dokumentach 
dotyczących jego wsi.  

Następnego rycerza średnio-
wiecznego spotykamy w Rogoźnej. 
Jan Rogojski na Rogoźnej, pocho-
dzący z Rogoźnik koło Będzina ufun-
dował w 1499 roku kaplicę św. Jana z 
grobowcem rodzinnym w Poniszowi-
cach koło Gliwic. Natomiast rycerz 
Stanisław Rogojski służył cesarzom 
Habsburgom, najpierw Maksymilia-
nowi II a potem jego następcy Rudol-
fowi II, posłując do Polski. Natomiast 
Jerzy Rogojski wraz z kawalerami 
maltańskimi walczył przeciw Turkom 
i zmarł na Morawach, zaś Mikołaj 
Rogojski piastował „wysokie godno-
ści honorowe” w księstwach górno-
śląskich. W latach 1572-1607 wystę-
puje w Rogoźnej potomek tego rodu, 
znowu Jan Rogojski, a w roku 1592 
rodzeństwo Dorota i Wacław.  

Jednak najwięcej wiemy o ry-
cerskim rodzie z Brodku.   Brodek, ta 
obecnie maleńka miejscowość, która 
została wchłonięta najpierw przez 
gminę Rój, a gdy Rój w 1977 roku 
stał się dzielnicą Żor, Brodek stracił 
swą nazwę. Brodek zniknął z mapy, 
ale została chociaż ulica Brodecka.  W 
XVII wieku miał więcej mieszkańców 
niż Rogoźna, która wtedy liczyła 
tylko 3 chłopów a Brodek 4, Rój 5, 
Boguszowice 17. W wieku XV i XVI 

Rycerze z boguszowickiej parafii 
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wielkim uznaniem cieszył się ród 
Brodeckich z Brodku jako zasiedzia-
łej szlachty księstwa cieszyńskiego. 
Brodeccy wprowadzili w swoje godło 
srebrną podkowę z ocelami obróco-
nymi do góry, a między nimi złoty 
krzyż. Piotr Brodecki należał do 
dwunastu rycerzy straży przybocznej 
księcia raciborskiego i był członkiem 
sądu ziemskiego rozstrzygającego 
sprawy szlachty. Zaś Mikołaj Bro-
decki w 1488 r. pełnił ważną funkcję 
marszałka Kazimierza II, księcia Cie-
szyna. Około roku 1480 M. Brodecki 
kupił wieś Golasowice i sąsiadujące z 
nimi Jarząbkowice, w 1481 Ochaby, a 
sześć lat później Zawadkę k. Góry i 
Drogomyśl. Był zatem bardzo majęt-
nym rycerzem, właścicielem kilku 
wsi, w tym Strumienia. Dla tej miej-
scowości wystarał się w roku 1482 
o prawa miejskie. M. Brodecki wybu-
dował w Strumieniu kościół św. Bar-
bary i probostwo. W pewnym doku-
mencie wystawionym w 1492 figuruje 
jako Mikulass Brodeczky z Brodku. 
Jego ojciec – Paweł (Paszko) Bro-
decki był starostą pszczyńskim. W 
roku 1514 Mikołaj sprzedał majątek z 
karczmą i folwarkiem, jaki posiadał w 
Krzyżowicach. Przedtem jako mece-
nas sztuki ufundował do kościoła 
krzyżowickiego obraz Matki Boskiej 
z Dzieciątkiem i owocem. Obraz 
zachował się do dziś, a odnowiony 
został umieszczony w ołtarzu głów-
nym.  

W roku 1495 właścicielem wio-
sek: Góra, Zawada i Ćwiklice jest Jan 
Brodecki, prawdopodobnie brat Mi-
kołaja. Po jego śmierci w 1525 roku 
majątkiem podzielili się synowie: 

Tobiasz, Hanusz, Zygmunt i Wa-
cław. 

W latach 1530 - 1537 w imieniu 
rodziny Turzonów, właścicieli ziemi 
pszczyńskiej, wolnym pszczyńskim 
państwem stanowym, największym 
obszarowo na Śląsku, zarządzał Wa-
cław (Wencel) Brodecki von Bro-
dek, starosta pszczyński, właściciel 
Kryr i Mizerowa. W roku 1554 
oświadczył jako wasal pszczyński, iż 
wie, że Wawrzyniec Skrzyszowski, 
właściciel Gogołowej, wytyczył nową 
granicę między Szeroką a Gogołową 
na szkodę pana pszczyńskiego, bez 
wiedzy pana i urzędu. Jego potomek 
Joachim Brodecki przejął po Wa-
cławie cały majątek i będąc szlachci-
cem, brał udział jako świadek razem z 
szlachtą pszczyńską w sporządzaniu 
testamentu przez Stanisława Pawłow-
skiego (ojca biskupa ołomunieckiego 
o tym samym imieniu) na zamku w 
Pszczynie, w roku 1572. 

W latach 1609 – 1640 spotyka-
my innego Wacława Brodeckiego, ten 
jest właścicielem Kleczy Dolnej i 
Jagodnicy Dolnej. Po nim nastąpił syn 
Piotr,  który swoje włości przekazał w 
1689 roku swoim córkom, ale te za 
długi straciły majątek.  

W dokumentach nie figurują ry-
cerze w średniowiecznej Ligocie, 
Rovonie - Rowniu i w Raju – obecnie 
Roju, gdyż rycerze nie byli właścicie-
lami wszystkich wiosek. 

Rycerze mieszkali początkowo 
prawdopodobnie w tzw. fortalicjach, 
jakie znane były w innych częściach 
Śląska. Stanowiły je umocnienia 
ziemne, z drewnianą zabudową w 
kształcie wieży. W XVI wieku z ry-
cerstwa i możnowładztwa ukształto-

wał się stan szlachecki, który w Pol-
sce przetrwał do 1925 roku. 

Należy jeszcze wspomnieć, że w 
wiekach średnich do walki z niewier-
nymi powołano zakony rycerskie, np. 
zakon krzyżaków. Zostały one podpo-
rządkowane papiestwu. Do zakonu 
należeli bracia rycerze, bracia służeb-
ni i księża. Zakony liczyły kilkuset 
rycerzy, ale z czasem się rozpadły. 
Został tylko zakon na Malcie, obecnie 
istnieje także w Polsce i nosi miano 
kawalerów maltańskich. Kawalerowie 
maltańscy zajmują się głównie dzia-
łalnością charytatywną.  

Krucjaty rycerskie skutkowały 
tym, że powiększył się majątek Ko-
ścioła, który przejmował dobra rycer-
skie w zamian za pomoc w organizo-
waniu krucjat. Liczne walki i potyczki 
wpłynęły na udoskonalenie sztuki 
wojennej i uzbrojenia. Rycerze euro-
pejscy jednoczyli się, tworząc wspól-
notę kultury łacińskiej.  

Poza zakonem maltańskim ist-
nieje obecnie w Kościele odznaczenie 
honorowe – Rycerz Świętego Zakonu 
Rycerskiego Castantynianskiego, 
przyznane za wyjątkowe zasługi.  
Otrzymał je w tym roku mój wycho-
wanek ks. Jerzy Hanejko za starania o 
odbudowę katedry po trzęsieniu ziemi 
we Włoszech.  

Przy opracowaniu artykułu ko-
rzystałam z książek: M. Kamiński, G. 
Pańko, R. Śniegocki, Średniowiecze, 
Warszawa 2007 oraz A. Nowack, 
Historia parafii wiejskich Archipre-
zbiteratu Żory na Górnym Śląsku, 
przekład z niemieckiego M Kula, 
Opole 2011 oraz z e-maili ks. Jerzego 
Hanejko. 

Helena Białecka 

Historia Ko ścioła do IV 
wieku, kiedy nast ąpiła libera-
lizacja prawa religijnego w 
cesarstwie rzymskim, jest 
histori ą wzrostu liczby wy-
znawców prawdziwej religii, 
mimo że współczynnik tego 
wzrostu wyznacza czerwona 
linia naznaczona krwi ą tysi ę-
cy m ęczenników. Święty pa-
tron, którego Martyrologium 
rzymskie czci 15 sierpnia, żył 
w czasach prze śladowa ń za 

cesarza Decjusza. Zmarł 
śmierci ą męczeńską jako 
młodzian zaledwie kilkuna-
stoletni, ale zd ążył si ę wsła-
wić jako miło śnik Naj święt-
szego Sakramentu, dla czci 
którego po święcił życie. 

Tarsycjusz pełnił funkcję akolity 
w kościele rzymskim. Przygotowywał 
się on do stanu kapłańskiego, a przy-
jąwszy święcenia akolity, mógł służyć 
do Mszy Świętej. Gorliwie uczestni-
czył w Najświętszej Ofierze, a gdy 

duchowni dostrzegli w nim ducha 
niezłomnego i przejętego ogniem 
miłości Bożej, dozwolili mu pełnić 
zaszczytną, ale i niebezpieczną posłu-
gę w czasie prześladowań. Młodzie-
niec miał roznosić Komunię Świętą 
uwięzionym przez pogańskie władze 
chrześcijanom. 

Uradowało się serce miłośnika 
Bożego, który mógł osobiście spełnić 
największe pragnienie idących na 
śmierć wyznawców Chrystusa – przy-
jęcia samego Boga w wiatyku (od via, 
czyli droga, jako że było to posilenie 

Święci na każdy dzień – św. Tarsycjusz 
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duchowe na ostatnią drogę). Pewnego razu, gdy zmie-
rzał do więzienia, napotkał po drodze grupkę wyrostków 
pogańskich, którzy spostrzegłszy, iż niesie coś troskliwie na 
piersi, zaczęli drażnić się z nim, aby pokazał, co to takiego. 
Chłopiec nie chcąc dopuścić do znieważenia Ciała Pańskie-
go, zaczął uciekać. Im większy stawiał opór, tym bardziej 
prowokował coraz agresywniejszych pogańskich chłopców, 
którzy zaczęli go bić, kopać i rzucać weń kamieniami. 

Uratował go dopiero przechodzący akurat legionista 
rzymski, który był chrześcijaninem. Zaniósł bohaterskiego 
chłopca do domu, lecz nie udało się już uratować jego życia. 
Zmarł około roku 250 wskutek odniesionych ran, uratował 
jednak powierzone mu Najświętsze Ciało przed zbezczesz-
czeniem. 

Zwłoki Świętego zostały pochowane na cmentarzu w 
katakumbach Świętego Kaliksta. Wkrótce obok Męczennika 
Eucharystii miały spocząć również doczesne szczątki papie-
ża świętego Stefana I, który poniósł śmierć męczeńską w 

 Św. Tarsycjusz z ołtarza ko ścioła św. Wawrzy ńca 
za murami w Rzymie  

257 roku. W XVII wieku relikwie zostały przeniesione do 
bazyliki Świętego Dominika w Neapolu, gdzie pozostają do 
dziś. Święty Tarsycjusz czczony jest jako patron towarzystw 
eucharystycznych, w Polsce zaś jako patron ministrantów.   

Mateusz Lach  

Jak co roku Rada Dzielnicy Gotartowice 
była autorem festynu, który miał miejsce  
8 czerwca 2013. XIII Festyn Dzielnicowy prze-
biegał  w rodzinnej atmosferze. Tradycyjnie 
rozpoczę to mszą  świętą, któr ą odprawił Pro-
boszcz  ks. Krzysztof Błotko. 

Festyn uświetnił zespół „Gamma” oraz miejscowe ar-
tystki z   Koła Gospodyń Wiejskich  a także zespół taneczny 
z DK Boguszowice. 

Jak co roku również sportowcy znaleźli coś dla siebie. 
Odbyły się rozgrywki piłki nożnej, siatkówki, tenisa stoło-
wego, skata sportowego a także rzuty piłką na kosz. Nato-
miast dla najmłodszych radni  przygotowali atrakcyjny tor 
przeszkód. Zwycięzcy otrzymali nagrody i słodycze. 

Smaczne posiłki i napoje w tym roku przygotowali 
przedstawiciele restauracji Basztowa oraz państwo Agniesz-
ka i Leszek Lipkowie. –  

Nad bezpieczeństwem uczestników festynu tradycyj-
nie czuwała harcerska służba medyczna.  

Przewodnicząca Zarządu Urszula Stajer oraz Prze-
wodnicząca Rady Dzielnicy Mirela Szutka gorąco dziękują 
uczestnikom i wszystkim, którzy pomogli w zorganizowaniu 
festynu: 

− Zakład FUSIT,  –    Zakład ELMIS 
− Firma ADAM  –    Sklep Kasztelan 
− Firma MORAJ  –    Państwo Lipka 
− Zakład Stolarski Adam Buchalik 
− Zakład Stolarski Bogusław Mandel 
− Sklep Spożywczy Ewa Sojka 
− Sklep Spożywczy ul. Fabryczna 
− Zakład Wędliniarski Antoni Woźniczka 
− Zakład Fryzjerski „KAMELEON”ul. Gotartowicka 
− Zakład Kosmetyczny „ABC URODY” 
− Hurtownia Rojek Decor 
− Szymon Musioł 
− Wiktoria Dworok 

�������������������� 
− Karolina Mularczyk 
− Krystyna Mendrala- GOSHAN 
− Alicja i Walenty Nalepa 
− Helena Bojanowska 
− Firma CRIS-BUD 

                                            Wiesława Hulim 
                                                                                                           

Sanatoryjne życie! 
 

Już o szóstej w korytarzu słychać głośny szum czajnika  
I rozmowy słychać wszędzie gdzieś cichutko gra muzyka. 

Rozleniwione życie każe wstać i za porządek się brać- 
Zrobić toaletę iść na śniadanie, a po śniadaniu czeka  

cię wyzwanie 
Zabiegi dobra to rzecz – trzeba zebrać siły no i  

Trzeba chcieć- się gimnastykować masować brać  
cudne kąpiele  

Które dla zdrowia mogą zrobić wiele, 
Także dla urody i psychiki też- więc nie zwlekaj  

bo czas ucieka  
I do sanatorium jedź ! 

Tam cię docenią odejmą ci lat  
I myślisz że to zupełnie inny świat.  

Obleśne spojrzenia rzucane ukradkiem przez które  
zapomnisz 

Żeś babcią lub dziadkiem . 
Dyskretne zapewnienia o Twej doskonałości , 
Pozwolą zapomnieć jak bardzo bolą cię kości .  

Nawet ci co chodzą pod pachą z berłami, myślą że są 
silnymi herosami! 

A gdy do pieleszy domowych wracają maski herosów 
potulnie zrzucają 

Znów pełni nieporadności żądając opieki i litości. 
Z tego wynika morał taki: dobrymi aktorami są nasze 

chłopaki! 
   

G oczałkow ice lip iec-sierpień 2009r.        

Maria Ignacek  

XIII Festyn Rodzinny 
w Gotartowicach 
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"Zawitaj, Królowo Różańca świętego,  
jedyna nadziejo człowieka grzesznego!  

Zawitaj, bez zmazy lilijo,  
Matko Różańcowa, Maryjo!" 

Zbli ża się miesi ąc paź-
dziernik – czas, który jest 
w szczególny sposób po-
święcony Matce Bo żej Ró-
żańcowej oraz modlitwie 
zwanej Ró żańcem.   

Jest to modlitwa znana i kulty-
wowana w Kościele od czasów śre-
dniowiecza. W obecnej formule roz-
propagował ją dominikanin błogosła-
wiony Alan de Rupe (1428 – 1475), 
zakładając bractwa różańcowe, któ-
rych członkowie zobowiązywali się 
do codziennego odmawiania Różańca. 
Oficjalnie jednolity Różaniec Naj-
świętszej Maryi Panny zatwierdził 
papież  św. Pius V w 1569 r., a póź-
niej, w 1572 r., jako wotum wdzięcz-
ności za zwycięstwo floty chrześci-
jańskiej nad flotą turecką w bitwie 
morskiej pod Lepanto, która rozegrała 
się 7 października 1571 r., ustanowił 
w tym dniu wspomnienie Matki Bożej 
Różańcowej (stąd miesiąc październik 
zaczął być uważany za miesiąc modli-
twy różańcowej). Od początku istnie-
nia tej modlitwy funkcjonowały trzy 
części Różańca (I. Wcielenie, II. Mę-
ka i Śmierć Chrystusa oraz III. Chwa-
ła Chrystusa i Maryi). Zmiany doko-
nał papież Jan Paweł II listem apo-
stolskim Rosarium Virginis Mariae z 
16 października 2002 roku, wprowa-
dzając nową część różańca, czyli 
Tajemnice Światła.  

Różaniec jest modlitwą szcze-
gólną, która naprawdę może zdziałać 
cuda! To największy skarb Kościoła – 
jak ją określił papież Pius IX. Rozwa-
żając tajemnice życia Jezusa i Maryi, 
człowiek ubogaca swoją duchowość, 
wyprasza potrzebne łaski.  

Matka Boża ukazując się  w 
1464 r. bł. Alanowi de Rupe związała 
z odmawianiem Różańca konkretne  
obietnice: 

1. Tym, którzy będą pobożnie odma-
wiali Różaniec, obiecuję szczególną 
opiekę. 

2. Dla tych, którzy będą wytrwale 
odmawiali Różaniec, zachowam 
pewne szczególne łaski. 

3. Różaniec będzie potężną bronią 
przeciwko piekłu; zniszczy występek i 
rozgromi herezję.  

4. Różaniec doprowadzi do zwycię-
stwa cnoty i dobra; w miejsce miłości 
do świata wprowadzi miłość do Boga 
i obudzi w sercach ludzi pragnienie 
szukania nieba. 

5. Ci, którzy zawierzą mi się przez 
Różaniec, nie zginą. 

6. Ci, którzy będą z pobożnością od-
mawiali mój Różaniec, rozważając 
jego tajemnice, nie zostaną zdruzgo-
tani nieszczęściem ani nie umrą nie 
przygotowani. 

7. Ci, którzy prawdziwie oddadzą się 
memu Różańcowi, nie umrą bez 
pocieszenia Kościoła. 

8. Ci, którzy będą odmawiali Róża-
niec, znajdą podczas swego życia i w 
chwili śmierci światło Boże oraz 

pełnię Bożej łaski i będą mieli udział 
w zasługach błogosławionych. 

9. Szybko wyprowadzę z czyśćca te 
dusze, które z pobożnością odmawia-
ły Różaniec. 

10. Prawdziwe dzieci mojego Różań-
ca będą się radować wielką chwałą w 
niebie.  

11. To, o co prosić będziecie przez 
mój Różaniec, otrzymacie. 

12. Ci, którzy będą szerzyć nabożeń-
stwo do mojego Różańca, otrzymają 
ode mnie pomoc w swych potrzebach. 

13. Otrzymałam od mego Syna za-
pewnienie, że czciciele mego Różańca 
będą mieli w świętych niebieskich 
przyjaciół w życiu i w godzinie śmier-
ci. 

14. Ci, którzy wiernie odmawiają mój 
Różaniec, są moimi dziećmi – praw-
dziwie są oni braćmi i siostrami mego 
Syna, Jezusa Chrystusa. 

15. Nabożeństwo do mego Różańca 
jest szczególnym znakiem Bożego 
upodobania. 

Maryja zachęcała do modlitwy 
różańcowej także w innych uznanych 
przez Kościół objawieniach: w Fati-
mie, w Lourdes i w naszym polskim 
Gietrzwałdzie. Często ukazywała się 
właśnie z różańcem w ręku.  

Niech te obietnice staną się za-
chętą dla każdego z nas do włączenia 
się w modlitwę różańcową we wspól-
nocie parafialnej i podtrzymywania tej 
pięknej tradycji, jaką są październi-
kowe nabożeństwa różańcowe.  

 
Literatura: 
ks. Józef Orchowski, „Tryptyk różań-
cowy”; Michalineum 2001 
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Słowo SANKTUARIUM wywodzi si ę z łaci-
ny i oznacza miejsce święte o szczególnym 
znaczeniu kulturowym, zwykle budowl ę sa-
kraln ą lub jej najwa żniejszą  część.  

W różnych kulturach świata istniały takie miejsca od-
osobnione, otoczone atmosferą tajemniczości , bowiem 
człowieka zawsze pociągało to, co wywołuje lęk i jednocze-
śnie fascynuje. Dlatego też, podążał do miejsc świętych, aby 
się wyciszyć, pomodlić, nabrać sił na dalsze życie. Piel-
grzymki do Sanktuariów były nie tylko formą kultu religij-

nego, ale także pełniły ważną funkcję społeczną i narodową, 
zwłaszcza w okresach zagrożenia utratą niepodległości 
służąc podtrzymaniu polskości. Pierwszym Polskim ośrod-
kiem kultu chrześcijańskiego do którego pielgrzymowano 
stał się gnieźnieński grób św. Wojciecha- pierwszego patro-
na Polski. Obecnie w Polsce jest blisko 2 tysiące sanktu-
ariów, w tym około 500- set pielgrzymkowych. 85 % z tego 
stanowią  sanktuaria Maryjne. Sanktuaria możemy podzielić  
na międzynarodowe, krajowe, ponadregionalne, regionalne i 
lokalne. Podział ten wywodzi się z zasięgu oddziaływania 
kultu. W naszej parafii funkcjonuje "Grupa Pielgrzym", 

Zawitaj, Królowo Różańca 
Świętego … 

 

Sprawozdanie z działalności „Grupy Pielgrzym” 
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która biorąc przykład z poprzedników również pielgrzymuje 
każdego roku do innych miejsc , sanktuariów, kościołów.  
W roku formacyjnym 2013 „Grupa Pielgrzym” odwie-
dziła takie miejsca jak: 

- 29 kwietnia -poniedziałek- Grupa Pielgrzym wyrusza 
na pierwszą pielgrzymkę. Odwiedza takie miejsca jak: 

- Krzyżowice- parafia św. Michała Archanioła, gdzie 
odbywa się Droga Krzyżowa. Każdy z uczestników piel-
grzymki miał okazję do przemyśleń, do chwili zastanowie-
nia nad swoim życiem, nad tym, co mógłby jeszcze zmienić, 
za co przeprosić innych ludzi i przede wszystkim o  jakie 
dary powinien prosić Ducha  Świętego. 

- Jastrzębie Zdrój- Sanktuarium Bożej Opatrzności- 
Tam właśnie odbył się najważniejszy punkt całej piel-
grzymka mianowicie Eucharystia.  

Eucharystia, to czas , w którym każdy z nas może się 
spotkać z Bogiem, powiedzieć Mu, wszystko to, co nas 
dręczy, boli, za czym tęsknimy, czego nam brakuje. To czas, 
kiedy każdy z osobna może podziękować za dar swojego 
życia, za rodzinę, znajomych, za bliskich, którzy zawsze są 
obok wtedy, kiedy ich potrzebujemy. Kościół natomiast jest 
miejscem, gdzie razem, jako wspólnota dzieci Bożych mo-
żemy się spotkać ze sobą i razem wielbić Boga. 

- Turza Śląska- Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej- 
Matka Boża, kiedy ukazała się dzieciom z Fatimy, prosiła 
ich, aby modliły się Różaniec i aby ofiarowały swoje cier-
pienie jako pokutę, za krzywdy, jakich doświadcza każdy 
człowiek. 

Jako pielgrzymi, nie możemy zapomnieć o cierpieniu i 
modlitwie; modlitwie za tych, którzy jej najbardziej potrze-
bują.  

- Pszów- Sanktuarium  Matki Bożej Uśmiechniętej- 
Ksiądz Franciszek Blachnicki powiedział kiedyś takie zda-
nie, że : PRAWDZIWY CHRZEŚCIJANIN POWINIEN 
BYĆ ZAWSZE UŚMIECHNIĘTY. Każdy człowiek powi-
nien wiedzieć, że Maryja się cieszy wtedy, kiedy jej dzieci 
są szczęśliwe- wtedy, kiedy my cieszymy się z najmniej-
szych rzeczy. 

- Radoszowy- W tym miejscu „Grupa Pielgrzym” zo-
stała bardzo serdecznie powitana przez tamtejszego Pro-
boszcza, który zaprosił wszystkich uczestników na poczę-
stunek. Było nam bardzo miło, kiedy dostaliśmy  ciepły 
napój oraz kawałek swojskiego kołocza. 

 Kolejną pielgrzymką, na którą 17 i 18 czerwca 2013 
roku wyruszyła „Grupa Pielgrzym” to pielgrzymka do Li-
chenia. W tym miejscu znajduje się wiele pięknych kościół-
ków, które można zwiedzać całymi dniami.  

Jest w nich cicho i tak przytulnie, jak gdyby w praw-
dziwym domu- tak właśnie opisują te Kościoły pielgrzymi. 

KOŚCIÓŁ - Jest to miejsce, w którym można usiąść i 
porozmawiać z Bogiem. Często ludzie mówią, że Kościół to 
dla nich jest prawdziwy dom, bo wiedzą, że tam zawsze 
czeka na nich Bóg, że ich wysłucha, że mimo, iż Go nie 
widać, On jest blisko i zawsze pomaga. 

- Maciejów- W tym właśnie miejscu Pielgrzymi z na-
szej parafii odwiedzili „Skansen pszczelarski” 

Święty Franciszek z Asyżu  bardzo kochał wszystkie 
zwierzęta. Nie ważne, czy był to niedźwiedź, który może 
człowiekowi zrobić krzywdę, czy też mała pszczółka, która 
tylko zapyla kwiaty. Św. Franciszek wszystkie zwierzęta 
nazywał swoimi PRZYJACIÓŁMI. My jako GRUPA 
PIELGRZYM idąc w ślady Św. Franciszka również chcemy 
żyć w zgodzie z naturą, zwierzętami, ale przede wszystkim z 

ludźmi, bo to właśnie od tego jak bardzo miłujemy naszych 
bliźnich zależy nasze miejsce w Królestwie Niebieskim. 

 5 i 6 sierpnia 2013 roku - to data przedostatniej już 
pielgrzymki „Grupy Pielgrzym” do Kościołów i Sanktu-
ariów. 

Pierwszym miejscem, które odwiedziliśmy był Gło-
gówek. Tam znajduje się Sanktuarium Matki Bożej Loretań-
skiej. W Tym właśnie miejscu Ksiądz Marek Siedlaczek 
odprawił dla nas uroczystą Eucharystię, w której mięli śmy 
okazję, aby spotkać się z Naszym Panem przy jednym stole, 
aby przyjąć do swojego serca Jego Ciało i Krew. Mieliśmy 
też okazję modlić się za zmarłych pielgrzymów, którzy 
należeli do „Grupy Pielgrzym”, za tych wszystkich, którzy 
nie mają siły, odwagi, motywacji, aby iść drogą Chrystusa i 
Jego Matki, Maryi. I wreszcie za samych siebie, abyśmy 
potrafili zawsze, na każdym kroku dziękować Bogu za naj-
mniejszy szczegół w naszym życiu.  

 Nysa - Kościół św. Jakuba i św. Agnieszki. 
 Ziębice - Sanktuarium Męki Pańskiej- w tym miejscu 

każdy człowiek, który siada w ławce Kościelnej ma okazję, 
aby dobrze się zastanowić nad tym jak bardzo Jezus Chry-
stus cierpiał, kiedy niósł krzyż grzechów każdego człowie-
ka. „Tobą mury rozwalać, Tobą się osłonić. Tobie sie ufnym 
sercem z miłością pokłonić” - te słowa doskonale ukazują 
to, co powinniśmy zrobić w stosunku do Jezusa za to, że 
oddał za nas swoje życie. Zrobił to mimo tego, że nikt Go 
do tego nie zmuszał - zrobił to, bo nas KOCHA.  

Henryków- Cysterskie opactwo 
Ząbkowice Śląskie- to piękne miejsce, gdzie wspaniali 

ludzie – Pallotyni - ugościli nas w domu parafialnym na 
noclegu oraz poczęstowali obiadokolacją.  

 W drugim dniu z samego rana, po zjedzonym pysz-
nym śniadaniu oraz uczestnictwie we Mszy Świętej, która 
jest najważniejszym punktem każdego dnia udaliśmy się do: 

Świdnica- Kościół św. Stanisława i św. Wacława ; 
później w tej samej miejscowości udaliśmy się do Kościółka 
Pokoju. W czasie, który był przeznaczony na przejście Ko-
ściółka dookoła, na modlitwę, kontemplację, mieliśmy czas, 
aby zastanowić się z kim powinniśmy się pogodzić, komu 
pierwsi powinniśmy powiedzieć słowo PRZEPRASZAM.  

Mieliśmy również czas na to, aby podziękować Bogu 
za to, kim jesteśmy, jakich mamy znajomych, rodziny, za to, 
że możemy być prawdziwymi świadkami Jezusa Chrystusa. 

Wojsławice- Tam zakończyliśmy nasze dwu dniowe 
pielgrzymowanie. Zakończyliśmy to zwiedzanie w Parku 
Roślin Egzotycznych, gdzie mogliśmy podziwiać różne 
gatunki roślin.  

Nowy rok formacyjny - 2013/2014 rozpoczęliśmy 
Pielgrzymką do Częstochowy. 

Tam mieliśmy okazje podziękować Matce Bożej za 
wszystkie dobra, jakimi nas obdarzyła, za nasze rodziny, 
bliskich, przyjaciół. Również za to, że mogliśmy pielgrzy-
mować do miejsc świętych, które tak licznie są odwiedzane 
przez Pielgrzymów.  

W drodze powrotnej wstąpiliśmy do Sanktuarium 
Matki Bożej Bujakowskiej oraz do ogrodu botanicznego, 
który znajduje się w Bujakowie. 

W związku z tym, iż rozpoczęliśmy nie dawno nasz 
nowy rok formacyjny, chcielibyśmy serdecznie zaprosić 
wszystkich chętnych, którzy chcieliby z nami pielgrzymo-
wać, na nasze spotkania, które odbywają się przeważnie w 
środy, w połowie miesiąca w Domu Parafialnym.  

 Joanna Py żalska 
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Intencje 
mszalne 

 Niedziela – 22.09.2013r.           XXV Niedziela Zwykła 
7.oo Do Opatrzności Bożej i MB Cudownego Medalika  

z okazji 55 lat małżeństwa Małgorzaty i Józefa Kula, 
z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze oraz o 
Boże błogosławieństwo dla dzieci z rodzinami. TD 

8.3o +Anna Piecha, 7 rocznica (Got) 
10.oo 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 40 lat małżeństwa 

Elżbiety i Antoniego Żelawski oraz 10 rocznicy ślubu 
Moniki i Wojciecha, z podz. za otrzymane łaski  
z prośbą o dalsze. TD 

 2/Do Opatrzności Bożej z okazji 35 lat małżeństwa 
Huberta i Genowefy Szymura oraz w intencji całej 
rodziny. TD 

11.3o +Roman Rduch (Got) 
13.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 50 lat małżeństwa 

Marii i Romana Skrobol, z podz. za otrzymane łaski  
z prośbą o dalsze oraz o Boże błogosławieństwo dla 
dzieci z rodzinami. TD 

16.oo +Alojzy Szymura, 1 rocznica 
20.3o Do Opatrzności Bożej z okazji 25 rocznicy ślubu 

Grażyny i Henryka Kobiałko, z podz. za otrzymane 
łaski z prośbą o dalsze. TD 

 Poniedziałek – 23.09.2013r.             WSPOMNIENIE  
                                ŚW. PIO Z PIETRELCINY  

7.oo 1/+Krystyna Sobik, matka Jadwiga (Bog) 
 2/+Maria Motyka, mąż Paweł, 4 synów, córka Cele-

styna, 3 zięciów, wnuk Andrzej, wnuczka Agnieszka 
17.oo 1/+Ignacy Reclik, żona Zofia, Albert Bernacki, ro-

dzice (Bog) 
 2/+Róża Korduła 

 Wtorek – 24.09.2013r.    
7.oo 1/+Roman Podleśny, Marta żona, Rajmund Podleśny, 

Alojzy Zimończyk, Augustyna żona 
 2/+Erwin Piecha, 15 rocznica, rodziców z obu stron 

(Bog) 
17.oo 1/+Eugenia Janawa, mąż Władysław, 10 rocznica 
 2/+Krystyna Dziwoki 
 Środa – 25.09.2013r.                        WSPOMNIENIE  

             BŁ. WŁADYSŁAWA Z GIELNIOWA  
7.oo +Konieczny Krystyna,5 rocznica, brat Bogdan, ro-

dziców: Zofię i Pawła Turczyk, teściów: Krystynę i 
Leona Konieczny 

17.oo 1/+Gertruda Wengerski, mąż Paweł, córka Elżbieta, 
syn Marian 

 2/+Wiesław Kazana, rodziców i teściów 

 Czwartek – 26.09.2013r. 
7.oo 1/+Gerard Pawlas, 1 rocznica 

2/+Jerzy Jańczyk 30 dzień (Rasz) 
17.oo 1/Apostolat Maryjny 
 2/+Berta Podlińska 
  

 Piątek – 27.09.2013r.                        WSPOMNIENIE  
                         ŚW. WINCENTEGO A PAULO  

7.oo +Józef Ostrzołek, 2 żony, 2 synów, rodziców, ro-
dzeństwo, Agnieszka i Alfons Kurpanik 

17.oo MSZA WSPÓLNA: 
 +Emil i Łucja Babilas, syn Walenty (Got) 

+Emil Szymura, żona Franciszka (Got) 
+Gertruda i Jan Motyka, Hubert Wybraniec 
+Łucja i Emil Smołka, Jan Wodniok, rodzice (Bog) 
+Stanisław Łaszczewski, żona Apolonia, Zygfryd 
Zając, żona Gertruda, rodziców i dziadków z obu 
stron, Łaszczewski Świder Lisiak, Godzina Figas, 
Kurzac, Nowicki, Sablik, Michałowicz, Kuczera, 
Matusik, Marszolik, Komor, Pych, Oleś, Olbryś, 
Zaczkowski, za zmarłych z pokrewieństwa 
+Jan Matuszczyk, Zofia żona (Bog) 
+Roman Zimończyk, żona Małgorzata 
+Genowefa Kłapczyk 
+Henryk Kula, 1 rocznica (Got) 
+Jerzy Frąckiewicz, 7 rocznica, rodzice Jan i Bene-
dykta Frąckiewicz 
+Matylda i Józef Sobik, wnuczki Katarzyna i Celina, 
synowa Grażyna, 2 zięciów Józef i Damian, Elżbieta 
i Karol Kolarczyk, rodziców z obu stron, dusze w 
czyśćcu 
+Franciszek i Jadwiga Cyrulik, rodziców z obu stron, 
córka Alina 
+Roman Rduch (Got) 
+Bronisław Jakubczyk, Helena Joszko, mąż Alojzy 
(Got) 
+Józef Kuczera, żona Maria, Wiktor Motyka, Marta 
żona (Got) 
+Jadwiga Fiałka, mąż Jan, syn Józef, Waleska Pier-
chała 
+Krystyna Konieczny, mąż Leon, synowa Krystyna 
+Stanisława Cygan,  mąż Edward, Mirosław Ma-
ciończyk, Władysław Sudacki, dusze w czyśćcu 
+Paweł Motyka, żona Maria, synowie Bronisław, 
Jerzy, Szczepan, Józef, córka Celestyna, wnuki 
Agnieszka i Andrzej 
+Alojzy Pawlas (Got) 
+Łucja Głownik, mąż Antoni 
+Eugenia Skierkowska, 2 mężów, córka Mirosława  
+Józef Arndt, żona Anna, córka Adelajda, syn Oskar, 
Filomena Kipka, Eugeniusz Czekan (Got) 
+Krystyna Pytlik, mąż Teodor, 2 synów Rajmund  
i Gerard, synowa Anna, Marta Śpiewok (Got) 
+Józef Gawlik, rodziców z obu stron (Got) 
+Maria Kuczera, mąż Paweł, Helena Kotula,  
mąż Henryk, Agnieszka Kuczera 
+Alojzy Papała, Augustyna Papała, żona Maria, 
Walenty Mroczek, żona Maria 
+Anna Frelich, mąż Józef, syn Hubert, córka  
Longina, zięć Eugeniusz (Rasz) 
+Berta Goraus, mąż Jan, rodziców z obu stron (Rasz) 
+Mucha Bolesław, Małek Stefan, Maria mąż Karol 
Dziwoki 
+Jerzy Mroczek, 11 rocznica (Got) 
+Felicja Niesłańczyk, 4 rocznica (Got) 
+Walenty Kaczmarczyk, rodziców z obu stron (Bog) 
+Zofia Szymura, mąż Franciszek, córka Otylia (Bog) 
+Anna Szmid (Bog) 
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+Paweł Król, Wiktoria żona, rodziców z obu stron, 
Dominik Piechoczek, żona Gertruda 
+Anna Marcisz, mąż Józef, rodziców i rodzeństwo, 
Regina Wycisło, mąż Jan, rodziców, rodzeństwo 
+Czesław Waler – na pamiątkę urodzin, rodzice 
+Hieronim Sobik – na pamiątkę urodzin od córek  
z rodzinami 
+Ernest Jurochnik, żona Klara, wnuk Robert,  
rodziców i rodzeństwo, Antoni Król, żona Jadwiga, 
rodziców i rodzeństwo 
+Konrad Buchalik – na pamiątkę urodzi,  
córka Halina 
+Paweł Sobik – od siostry z rodzinami 
+Paweł Sobik, 3 żony, 5 synów, synowa Małgorzata, 
za zmarłych z pokrewieństwa 
+Józef Niesporek, 30 dzień po śmierci 
+Józef Smołka, rodzice Berta i Augustyn, Dominik 
Piecha, żona Maria, Ludwik Szymura, Marta żona 
Edmund syn, synowa Henryka  
+Maria Waler, mąż Józef, Franciszek Oleś, żona 
Marta (Bog) 
+Konstanty, Bronisława i Jan Szymura 
+Władysław Pawlica, żona Gertruda 
+Emil Smyczyk, 2 żony, Antoni i Helena Smyczyk, 
córka Danuta, Zbigniew Woryna, Franciszek i Łucja 
Woryna, Lidia Wieczorek, Łucja Grodoń, Antoni  
i Cecylia Woryna 
+Maksymilian Szymura, żona Helena, zięć Eryk, 
rodziców z obu stron (Rasz) 
+Alojzy Szymik, żona Maria, syn Ryszard, córka 
Jadwiga, rodziców z obu stron (Rasz) 
+Jadwiga Karwot, 30 dzień po śmierci (Bog) 
+Ginter Klimza, syn Bogusław, Władysław Foldyna, 
żona Jadwiga, syn Antoni i Jan 
+Gertruda Niesporek, 2 rocznica, mąż Alojzy, syn 
Eugeniusz, rodziców z obu stron 
+Eryk Kuczera, żona Maria, syn Walter, dziadków  
z obu stron (Kop) 
+Maksymilian Kolarski, żona Maria, syn Józef, zięć 
Wacław, dziadków z obu stron (Kop) 
+Henryk Berger, rodziców, pokrewieństwo (Kop) 
+Franciszek Harnasz, żona Zofia, 2 córki, 2 synowe, 
3 synów, dziadków, pokrewieństwo, Harnasz,  
Kuczera, Cieślak, Ogórka, Gładysz, Machulec (Kop) 
+Aniela Klezel, mąż Rudolf, córka Felicyta, , wnuk 
Roman, zmarłych z ul. Zgodnej 
+Anna i Paweł Ulman, Aniela i Jan Mazur 

 Sobota – 28.09.2013r.                       WSPOMNIENIE  
                                                  ŚW. WACŁAWA  

7.oo 1/Do Opatrzności Bożej za rodzinę Szymczak,  
z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze. TD 

 2/+Aniela Lubszczyk, 8 rocznica, Stanisław mąż, 
Wiesław Gąsiorkiewicz, rodzice 

11.oo Ślub: Kula Julia – Dyduch Michał 
13.oo Ślub: Sojka Tadeusz – Kupczyk Monika 
17.oo 1/+Gertruda  i Paweł Lampart 
 2/+Zbigniew Adamczyk (Bog) 
 3/+Anna i Józef Musiolik, Eugeniusz Żak, Rozalia  

i Józef Karwot 
 Niedziela – 29.09.2013r.         XXVI  Niedziela Zwykła  
7.oo +Krystyna Tasarz, 11 rocznica, rodzice Władysław  

i Maria Pikuła 

8.3o +Bartosz Pawlas, 6 rocznica (Got) 
10.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 80 rocznicy urodzin 

Krystyny Frelich, z podz. za otrzymane łaski z prośbą 
o błogosławieństwo dla męża i dzieci z rodzinami. 
TD 

11.3o Do Opatrzności Bożej z okazji 25 rocznicy ślubu 
Doroty i Roberta Kowalskich oraz o błogosławień-
stwo Boże dla rodziny, z podz. za otrzymane łaski  
z prośbą o dalsze. TD  

13.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 95 rocznicy urodzin 
Marty Bernackiej z Boguszowic, z podz. za otrzyma-
ne łaski z prośbą o dalsze. TD 

14.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 30 rocznicy ślubu 
Bożeny i Eugeniusz Sojka z Gotartowic, z podz.  
za otrzymane łaski z prośbą o dalsze. TD 

16.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 45 lat małżeństwa 
Haliny i Jana Pawlas, z podz. za otrzymane łaski z 
prośbą o dalsze. TD 

20.3o Do Opatrzności Bożej z okazji 60 rocznicy urodzin 
Bernadety Hein, z podz. za otrzymane łaski z prośbą 
o dalsze. TD 

 Poniedziałek – 30.09.2013r              WSPOMNIENIE  
                                               ŚW. HIERONIMA  

7.oo 1/+Krystian Gasz, 1 rocznica 
2/+Małgorzata Głusiec 30 dzień (Kop) 

17.oo 1/+Norbert Stajer, rodzice Helena i Adolf, Maria  
i Jan Rduch, wnuk Janusz 

 2/+Bolesław i Małgorzata Sobik (Bog)    
 Wtorek - 01.10.2013r.   WSPOMNIENIE ŚW. TERESY 

                                  OD DZIECIĄTKA JEZUS  
7.oo 1/+Helena Muras, 2 rocznica 
 2/+Ryszard Szewczyk – w dniu urodzin 
17.oo 1/+Emilia Lampert, syn Erwin 
 2/+Faustyn Sobik (Got) 
 Środa – 02.10.2013r.                        WSPOMNIENIE  

                             ŚW. ANIOŁÓW STRÓ ŻÓW 
7.oo 1/+Józef Sobik, żona Franciszka, synowa Janina,  

2 zięciów Robert i Szczepan 
 2/+Bronisław Motyka, syn Andrzej, rodziców z obu 

stron, 3 braci, siostra Celestyna, szwagrów, Gertruda 
i Roman Hartman 

17.oo 1/+Bronisława Sobik, mąż Alojzy 
 2/+Alfred Torbicki 

3/+Jerzy Jańczyk, 30 dzień (Rasz) 

 Czwartek – 03.10.2013r. 
7.oo 1/Na cześć Chrystusa Najwyższego Arcykapłana za 

wszystkich biskupów, kapłanów, kleryków, zgroma-
dzenia zakonne oraz o nowe powołania kapłańskie  
i zakonne – zamawiają Gotartowice 

 2/+Alojzy Pierchała 
17.oo 1/+Jan i Waleska Gołyszny, Jan i Marta Dziurok, 

dziadków z obu stron 
 2/+Emil Fizia, 2 rocznica, rodziców (Bog) 
 3/Do Opatrzności Bożej w intencji Teresy Dziwoki  

z okazji urodzin, z podz. za otrzymane łaski z prośbą 
o dalsze. 

 Piątek – 04.10.2013r.                        WSPOMNIENIE  
                           ŚW. FRANCISZKA Z ASY ŻU 

7.oo 1/Świecka Rodzina Franciszkańska 
 2/Wynagrodzenie NSPJ i Niepokalanemu Sercu 
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NMP za grzechy świata oraz w intencji kapłanów 
naszej parafii i członków Straży Honorowej i ich 
rodzin 

17.oo 1/Do NSPJ w intencji rodzin wielodzietnych  
i czcicieli NSPJ 

 2/+Andrzej Swaczyna 
 3/+Edward Piechoczek, w rocznicę śmierci i urodzin 

(Bog) 
 Sobota – 05.10.2013r.                       WSPOMNIENIE  

                     ŚW. FAUSTYNY KOWALSKIEJ  
7.oo 1/Do Niepokalanego Serca NMP – za parafian 
 2/+Łucja Kuczera , 14 rocznica (Bog) 
12.oo Ślub: Bakaj Joanna – Wengrzyk Wojciech 
17.oo 1/+Maria Nikel, 3 rocznica (Rasz) 
 2/+Ludwik Gawlik, żona Jadwiga, syn Rufin, Emil 

Gonsior, Zofia żona, syn Emil, córka Agnieszka 
 3/+Półtorak Stanisław, 5 rocznica, żona Danuta, 3 

rocznica 
 Niedziela – 06.10.2013r.  XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA  
7.oo +Łucja Zieleźny, 17 rocznica (Got) 
8.3o +Maria i Józef Mura, zięć Alojzy, syn Metody (Rasz) 
10.oo Do Opatrzności Bożej  i MB Cudownego Medalika  

z okazji 50 lat małżeństwa Edyty i Jana Śmiatek,  
z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze oraz  
w intencji dzieci z rodzinami. TD 

11.3o Do Opatrzności Bożej z okazji 18 urodzin Karoliny 
Berger, z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dary 
Ducha św. w dorosłym życiu 

13.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 75 rocznicy urodzin 
Marii Pierchała i 80 urodzin jej męża Henryka,  
z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze oraz  
w intencji całej rodziny. TD 

16.oo +Teresa Frelich (Bog) 
20.3o +Helena Łupińska, 18 rocznica, Antoni Łupiński, 

Leontyna Tworkowska, Wiesława, Jan Aleksander, 
Józef, Sławomir, Wojciech Łoniewski, dusze niena-
rodzonych dzieci 

 Poniedziałek – 07.10.2013r.      WSPOMNIENIE NMP 
                                                   RÓŻAŃCOWEJ 

7.oo 1/+Anastazja Jurczyk, mąż Jan, Florentyna Hajnisz, 
mąż Józef, Oskar Hajzyk 

 2/+Erwin i Renata Piontek, Anna i Brunon Szulik 
(Bog) 

17.oo 1/+Aniela Ochojska, mąż Hubert, rodzice, synowa 
Eugenia 

 2/+Erwin Klimek 

 Wtorek – 08.10.2013r. 
7.oo 1/+Paweł Paszek, żona Jadwiga, syn Józef 
 2/+Romualda Cyganek, 1 rocznica 
17.oo 11/+Bronisława Osiak, syn Wiesław 
 2/+Edward Piechoczek – od syna Benedykta 
 Środa – 09.10.2013r.                         WSPOMNIENIE  

                          BŁ. WINCENTA KADŁUBKA 
7.oo 1/+Helena Lubszczyk, 40 rocznica, mąż Franciszek, 

Leon Sobik, Alojzy Sobik, żona Janina 
 2/+Marian Konior, 1 rocznica 
13.oo Ślub: Bedka Kinga – Moskal Rafał 
17.oo 1/+Alojzy i Paulina Stajer (Got) 
 2/+Gerard Kocyba, 2 żony, rodziców i rodzeństwo 

 Czwartek – 10.10.2013r. 
7.oo 1/+Jadwiga Buchalik, mąż Jan, syn Roman, Anna 

Konsek, mąż Antoni, 3 synów, synowa Amalia 
 2/+Hildegarda Mura, 2 mężów (Got) 
17.oo 1/+Ludwik i Franciszka Budny, syn, synowa,  

2 wnuków, 2 zięciów, pokrewieństwo Budny, Duda, 
Adamski 

 2/+Teresa i Karol Bulanda (Bog) 
 3/+Erwin Tkocz, 30dzień (Rasz) 

 Piątek – 11.10.2013r. 
7.oo 1/+Waleska Gruszka, mąż Florian, syn Jerzy (Bog) 
 2/+Marian Pajdo – od rodziny z Siekierna 
17.oo 1/+Rafał i Salomea Sobik, syn Stefan (Rasz) 
 2/+Piotr Nowak, rodzice (Rasz) 

 Sobota – 12.10.2013r. 
7.oo 1/+Tadeusz Smołka, 1 rocznica (Got) 
 2/+Józef Sury, 1 rocznica 
11.oo Ślub: Brodowska Ewelina – Sztwiorok Arkadiusz 
17.oo 1/+Anna Frelich, mąż Józef, syn Antoni, rodziców, 

Anna Zimończyk, mąż Albert, rodziców 
 2/+Łucja Dyla, w rocznicę śmierci 
 3/+Ignacy Mura, 1 rocznica 
 Niedziela – 13.10.2013r.       XXVIII Niedziela Zwykła  
7.oo +Halina Matuszczyk, 7 rocznica (Got) 
8.3o +Józef Lip, Augustyna Filec, 2 mężów (Got) 
10.oo 1/+Leon Pawela, 10 rocznica (Got) 
 2/+Lucyna Prygoń 
11.3o Do Opatrzności Bożej z okazji 50 lat małżeństwa 

Krystyny i Bernarda Frystacki, z podz. za otrzymane 
łaski z prośbą o dalsze. TD 

16.oo +Eugeniusz Wuzik, 15 rocznica (Rasz) 
19.oo Nabożeństwo Fatimskie 

 Poniedziałek – 14.10.2013r. 
7.oo 1/+Jadwiga Ostrzołek (Bog) 

2/+Małgorzata Głusiec 
17.oo 1/+Franciszek Zimończyk, żona Karolina, Wincenty 

Motyka, żona Marta, Emil Motyka, żona Franciszka 
 2/+Franciszek Śpiewok,, żona Franciszka, córka 

Maria 
 Wtorek – 15.10.2013r.                      WSPOMNIENIE  

                                ŚW. TERESY OD JEZUSA 
7.oo 1/+Benedykt Winkler – w rocznicę urodzin 
 2/+Maria i Adam Cyroń, rodzice, Józef Sobik, Mał-

gorzata i Gerard Maciejczyk (Bog) 
17.oo 1/ +Zigrid Stajer, mąż Stanisław – na pamiątkę uro-

dzin (Got) 
 2/+Benedykt Winkler – na pamiątkę urodzin 
 Środa – 16.10.2013r.                        UROCZYSTOŚĆ  

                                 ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ  
7.oo +Franciszka Mandel, mąż Emil, córka Irena, Elżbieta 

Mandel, Józef i Maria Mandel 
17.oo 1/+Marta Zniszczoł 
 2/+Sławomir Kosmulski, 30 dzień po śmierci 

 Czwartek – 17.10.2013r. 
7.oo +Józef Kania, 3 rocznica, rodzice (Got) 
17.oo 1/+Helena i Bolesław Kaczmarczyk, synowa Maria, 

wnuczka Aleksandra (Got) 
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 2/+Franciszek Marcisz, żona Marta, syn Ludwik, 
żona Dorota, wnuk Andrzej (Rasz) 

 Piątek – 18.10.2013r.            ŚWIĘTO ŚW. ŁUKASZA   
7.oo 1/+Maksymilian Żelawski, żona Gertruda 
 2/Za żywych członków Różańca 
17.oo 1/+Emanuel Szostek, Jan Grosman, żona Anna 
 2/+Emil Kuczera 

 Sobota – 19.10.2013r. 
7.oo 1/+Mieczysław Osiak, 1 rocznica 
 2/+Rajmund Podleśny (Bog) 
11.oo Ślub: Katarzyna Lubszczyk – Tomasz Habdas 
12.oo Ślub: Anna Sięda – Wojciech Krawczyk 
13.oo Ślub: Agnieszka Androsz – Zbigniew Smalec 
17.oo 1/+Elżbieta Witala (Bog) 
 2/Do Opatrzności Bożej z okazji 30 lat małżeństwa 

Teresy i Fabiana Kawarski, z podz. za otrzymane 
łaski z prośbą o dalsze. TD 

 Niedziela – 20.10.2013r.   XXIX Niedziela Zwykła 
7.oo 1/+Stefania Zieleźny, 11 rocznica (Got) 
 2/+Aniela Lubszczyk, mąż Stanisław, Wiesław Gą-

siorkiewicz, rodzice 
8.3o +Władysław Jeżewski, syn Zenon (Rasz) 

10.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 50 rocznicy ślubu 
Barbary i Erwina Zniszczoł z Gotartowic, z podz.  
za otrzymane łaski z prośbą o dalsze. TD 

11.3o Do Opatrzności Bożej z okazji 50 urodzin Andrzeja 
Roszewskiego , z podz. za otrzymane łaski z prośbą  
o dalsze.TD 

13.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 100 rocznicy urodzin 
Teresy Merta, z podz. za otrzymane łaski z prośbą  
o dalsze oraz w intencji dzieci z rodzinami. TD 

14.15 Chrzty i roczki: Estera Rojek, Maja Ryzińska, Kacper 
Suliga  

16.oo +Ludwik i Franciszka Budny, za zmarłych z rodziny 
Budny, Korduła 

20.3o Do opatrzności Bożej z okazji 50 lat małżeństwa 
Renaty i Józefa Michalski, z podz. za otrzymane łaski 
z prośbą o dalsze oraz w intencji dzieci z rodzinami. 
TD 

 Poniedziałek – 21.10.2013r.             WSPOMNIENIE  
                                  BŁ. JAKUBA STRZEMIĘ 

7.oo 1/+Maria Dziwoki, mąż Wawrzyniec, syn Edward 
 2/+Teofil Rojek, żona Łucja, córka Weronika (Bog) 
17.oo 1/+Wiesław Dolny, 32 rocznica, Otylia Dziwoki,  

16 rocznica, Stanisław Kempczyński 
 2/+Gerard Wawoczny, żona Maria, synowie Jerzy i 

Franciszek, żona Maria, Paweł Pierchała, żona Otylia 
(Rasz) 

 3/ Do Opatrzności Bożej z okazji 20 lat istnienia 
Grupy Pielgrzym, z podz. za otrzymane łaski z proś-
bą o dalsze. TD 

 Wtorek – 22.10.2013r.                      WSPOMNIENIE  
                                          BŁ. JANA PAWŁA II 

7.oo  
17.oo 1/+Zygfryd Gąsior (Bog) 
 2/+Tomasz Wasiniewski, 3 rocznica (Kop) 

 Środa – 23.10.2013r.   
7.oo 1/+Elfryda Wuzik 

 2/+Zygfryd Kula 
12.oo Ślub: Katarzyna Lenart – Sebastian Kolarczyk 
17.oo 1/+Alojzy Podleśny, żona Franciszka (Got) 
 2/+Aniela Kalisz, 20 rocznica (Got) 

 Czwartek – 24.10.2013r. 
7.oo 1/+Leon Sobik, 38 rocznica, Alojzy Sobik, żona 

Janina, Alojzy i Anna Sobik 
 2/+Franciszek i Anna Musioł (Bog) 
12.oo Ślub: Lazar Izabela – Piotr Ucka 
17.oo 1/+Tadeusz Korduła, żona Maria, rodziców z obu 

stron 
 2/+Zofia Gołofit, mąż Edward, córka Elżbieta, rodzi-

ców z obu stron, Konstanty i Marta Kaczmarczyk, 
rodziców z obu stron 

 Piątek – 25.10.2013r.   
7.oo +Serafin Sobik (Got) 
17.oo MSZA WSPÓLNA: 
 +Stefan Ciszewski, Wanda Wójcik 

+Anna i Józef Przeliorz, syn Józef, Alojzy i Marta 
Tworuszka 
+Henryk i Maria Woryna, rodziców z obu stron 
+Stanisław Szymura, rodziców z obu stron 
+Urszula Oleś, rodziców, Józef Oleś 
+Alojzy Nowrot, żona Bronisława, syn Alojzy, Lu-
dwik Wawrzyńczyk, żona Waleska, syn Józef, Flo-
rian Klepek, żona Marta (Bog) 
+Wincenty Szczypka, rodziców z obu stron (Bog) 
+Franciszek Zadka, Józef Zadka, żona Józefa, 4 sy-
nów, 2 synowe Hildegarda i Elżbieta, Paweł Gasz,  
2 żony, 4 synów, córka Emilia, 2 zięciów, 2 synowe 
Zofia i Elżbieta, Ryszard Praśniewski, 2 synów, Sta-
nisław Michałowicz, żona Monika, syn Bernard, zięć 
Janusz, Maksymilian Piksa, Paweł Gojny, syn Zdzi-
sław, Franciszek Maroszek, Bartosz Pawlas 
+Emil i Łucja Smołka, Jan Wodniok, rodzice 
+Anna Musioł, syn Jerzy, rodziców z obu stron 
+Zdzisław Tartanus, Kazimierz Tartanus, żona  
Helena, Regina Matuszczyk 
+Augustyn Wajnoch, żona Marta, rodziców z obu 
stron (Got) 
+Mathias Błażewicz, 5 rocznica (Bog) 
+Konstanty i Elżbieta Kornas, synowie Bernard  
i Herbert, pokrewieństwo Kornas i Balcer 
+Jan Cyran, żona Weronika, brat Ludwik, syn Stani-
sław, córka Bronisława (Bog) 
+Albina Sobik, 2 mężów, 2 synów, 2 synowe, 
wnuczka Sylwia Brząkalik, Bartosz Pawlas (Got) 
+Stanisław Łaszczewski, 2 rocznica, zona Apolonia, 
Zygfryd Zając, żona Gertruda, rodziców i dziadków  
z obu stron, Łaszczewski, Świder, Lisiak, Godzina, 
Figas, Kurzac, Nowicki, Sablik, Michałowicz, Ku-
czera, Matusik, Marszolik, Komor, Pych, Oleś, Ol-
bryś, Zaczkowski, za zmarłych z pokrewieństwa 
+Łucja i Henryk Śmiatek, Walter Matuszczyk, Bro-
nisława i Zygmunt Janowicz, Jan i Zofia Garbocz 
+Wincenty Kornas, żona Joanna, syn Emil (Bog) 
+Józef Naczyński (Bog) 
+Antonina Łuczak, 1 rocznica 
+Elżbieta Stajer, mąż Franciszek, rodziców z obu 
stron 
+Roman Rduch (Got) 
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+Jan Mendrala, Anastazja Mendrala, Anna i Paweł 
Szymura, Berta Szczyrba, pokrewieństwo, dusze  
w czyśćcu 
+Leon i Marta Szyroki, syn Henryk, Adam Szydłow-
ski, Józef Maciejczyk, za zmarłych z rodziny Maciej-
czyk, Szydłowski 
+Jan i Jadwiga Fiałka 
+Gertruda Reselski, mąż Czesław, córka Dorota 
Stisz, wnuk Jan (Rasz) 
+Stanisława Cygan, mąż Edward, Mirosław Macioń-
czyk, Władysław Sudacki, dusze w czyśćcu 
+Wincenty Trybuś, żona Maria, rodziców 
+Alojzy Piecha – na pamiątkę urodzin, żona Helena, 
syn Stanisław, rodziców z obu stron (Bog) 
+Jadwiga Gatnar, mąż Paweł, rodziców z obu stron 
(Bog) 
+Rajmund Marcol, Rajmund Konsek, Alojzy Marcol, 
żona berta, syn Eryk 
+Henryk Żołądkiewicz, Zofia żona, syn Grzegorz 
+Celestyna i Eugeniusz Mieszczak 
+Łucja Werber, mąż Józef, Salomea Mańkowska, 
mąż Feliks (Bog) 
+Reinhold Kolenda, rodzice Emil i Erna, Roman  
i Konstantyna Smyczek (Kop) 
+Emil i Maria Wiaterek, Emil i Maria Benisz 
+Stanisław Szymik, syn Jan (Rasz) 
+Zofia Bieniek, Anastazja Kondziorowska, Elżbieta 
Tolasz, Konstanty Motyka, żona Gertruda, Alojzy 
Dawia, Waleska Krupa, Czesław Sobik, Henryk 
Wilczek 
+Alojzy Marczyk, rodzice Anna i Alfred Marczyk, 
Otylia i Jan Podleśny 
+Emilia Grzegierzec, mąż Jakub 
+Henryk i Apolonia Szip, Otto i Krystyna Rojek 
+Ernest Kolenda, rodzice z obu stron, brat Jerzy, 
siostra Marta (Bog) 
+Łucja i Paweł Holesz, rodzice 
+Gertruda i Józef Harenżlak 
+Maria Przeliorz, 2 mężów, Franciszek i Rudolf 
Jurczyk 
+Anna i Edward Wiaterek, rodziców z obu stron, 
Sabina Jurczyk, Jan Pope 
+Marta Kuczera (Bog) 
+Mieczysław Pełka, Wojciech Szefczyk, ks. Józef  
Zuber 

 Sobota – 26.10.2013r. 
7.oo 1/+Leon Szopa 
 2/+Ryszard Benisz, 1 rocznica (Got) 
13.oo Ślub: Małgorzata Jończyk – Dariusz Budnicki 
17.oo 1/+Eligiusz Duda, 5 rocznica (Bog) 
 2/+Robert i Marta Korduła, 2 synów, Maria i Józef 

Maciończyk (Bog) 
 Niedziela – 27.10.2013r.   UROCZYSTOŚĆ ROCZNICY  

      POŚWIĘCENIA KO ŚCIOŁA WŁASNEGO  
7.oo +Józef i Matylda Zniszczoł, Marta i Paweł Gąsior, za 

zmarłych z pokrewieństwa Zniszczoł, Gąsior (Bog) 
8.3o +Emil Kuczera, 4 rocznica, żona Krystyna 
10.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 35 lat małżeństwa 

Wiesławy i Grzegorza Piecha, z podz. za otrzymane 
łaski z prośbą o dalsze. TD 

11.3o Do Opatrzności Bożej z okazji 40 lat małżeństwa 
Anny i Zbigniewa Świątek, z podz. za otrzymane 

łaski z prośbą o dalsze oraz w intencji dzieci z rodzi-
nami. TD 

13.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 50 lat małżeństwa 
Elfrydy i Teodora Szymura, z podz. za otrzymane 
łaski oraz w intencji dzieci z rodzinami. TD 

16.oo +Krystyna Kempny, brat Roman, rodziców (Bog) 
17.3o Krystian Dziurok, 1 rocznica zaginięcia 
20.3o  
 Poniedziałek – 28.10.2013r.      ŚWIĘTO ŚWIĘTYCH  

OSTOŁÓW SZYMONA I JUDY TADEUSZA  
7.oo +Danuta Karpińska, 1 rocznica (Bog) 
17.oo 1/+Alina Podleśny Małeszczyk(Got) 
 2/Apostolat Maryjny 

 Wtorek – 29.10.2013r. 
7.oo 1/+Franciszek Sobik, żona Anastazja, syn Hubert 
 2/+Maria Zdziebłowska, 30 rocznica, mąż Jan, syn 

Henryk 
17.oo 1/+Roman Orszulik (Bog) 
 2/+Emil Karwot (Bog) 
 Środa – 30.102013r.                     ŚWIĘTO ROCZNICY                               

POŚWIĘCENIA  KO ŚCIOŁA    
KATEDRALNEGO W KATOWICACH  

7.oo +Alojzy Gorol, 5 rocznica, Bogdan Pierchała (Got) 
17.oo 1/+Aniela Korduła, 10 rocznica 
 2/+Ewa Gargała, 2 rocznica 

 Czwartek – 31.10.2013r. 
7.oo Na cześć Chrystusa Najwyższego Arcykapłana za 

wszystkich biskupów, kapłanów, kleryków, zgroma-
dzenia zakonne oraz o nowe powołania kapłańskie  
i zakonne – zamawiają Boguszowice 

17.oo +Józef Herman, żona Bronisława, 6 rocznica 
 Piątek – 01.11.2013r.  UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH 

                                                           ŚWIĘTYCH  
7.oo +Za zmarłych ofiarodawców z Gotartowic 
8.3o +Henryk Szymura, 1 rocznica 
10.oo Do Opatrzności Bożej z okazji urodzin Elżbiety 

Trzebskiej, z podz. za otrzymane łaski z prośbą  
o dalsze 

11.3o Za parafian 
16.oo  
20.3o Do NSPJ w intencji rodzin wielodzietnych i czcicieli 

NSPJ 
 Sobota – 02.11.2013r.   WSPOMNIENIE WSZYSTKICH  

                                   WIERNYCH ZMARŁYCH 
7.oo Do Niepokalanego Serca NMP – za parafian 
10.oo +Adolf  Kasztura (Bog) 
15.3o +Marta Oleś – na pamiątkę urodzin, mąż Gerard, zięć 

Ignacy, rodziców 
17.oo 1/+Irena Dziurok 
 2/+Elżbieta i Izydor Frelich, za zmarłych z pokre-

wieństwa Frelich Hupka 
 Niedziela – 03.11.2013r.          XXXI Niedziela Zwykła  
7.oo  
8.3o +Leokadia Matuszczyk, mąż Stanisław, Bronisław 

Jakubczyk (Got) 
10.oo  
11.3o +Joanna Pytel, 5 rocznica, rodziców z obu stron, 

Karol Pytlik, Czesław Nowak 
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16.oo +Tadeusz Smołka, 1 rocznica 
20.3o  
 Poniedziałek – 04.11.2013r.             WSPOMNIENIE  

                        ŚW. KAROLA BOROMEUSZA  
7.oo +Ks. Józef Zuber 
17.oo 1/+Edward Kluger, żona Helena, Walenty Kuczera, 

żona Anastazja, Julia Reclik, Maria Gołąbek, maż 
Gerard (Got) 

 2/+Bolesław Oleś – na pamiątką urodzin 

 Wtorek – 05.11.2013r. 
7.oo +Stanisław Lubszczyk, 4 rocznica, Aniela żona Wie-

sław Gąsiorkiewicz, rodzice 
17.oo 1/+Aleksander Szotek, 36 rocznica, żona Anna, syn 

Antoni, zięć Ryszard (Bog) 
 2/+Marta Tworuszka, mąż Alojzy, pokrewieństwo 

(Bog) 

 Środa – 06.11.2013r. 
7.oo  
17.oo 1/+Jan Szulik, w rocznicę śmierci, rodziców z obu 

stron (Kop) 
 2/+Edward Piechoczek – od syna Benedykta 

 Czwartek – 07.11.2013r. 
7.oo +Walenty Maciończyk, rodziców z obu stron (Bog) 
17.oo 1/+Wiktor Karwot, 2 żony, 2 synów 
 2/+Henryk Dworok, 1 rocznica (Got) 

 Piątek – 08.11.2013r. 
7.oo +Alojzy Gembalczyk, 2 żony, Henryk Szymura, 

rodziców (Bog) 
17.oo 1/+Elfryda Kuśka, 16 rocznica (Rasz) 
 2/+Gertruda Kuczera (Got) 
 Sobota – 09.11.2013r.                 ŚWIĘTO ROCZNICY 

POŚWIĘCENIA BAZYLIKI LATERA ŃSKIEJ  
7.oo +Paweł Sobik, żona Małgorzata, Anna Kania, mąż 

Wiktor 
14.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 70 urodzin Huberta 

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

15.oo Ślub: Frącz Grzegorz i Marta  
 Chrzest: Jan Frącz 
17.oo 1/+Zofia Zimończyk, mąż Konstanty 
 2/+Helena Stajer, mąż Ernest, Róża Motyka, Maż 

Gerard, rodziców z obu stron 
 3/+Nikodem Hyła 
 Niedziela – 10.11.2013r.         XXXII Niedziela Zwykła  
7.oo +Maria Misala 
8.3o +Wincenty Burda, synowa Krystyna, wnuk Miro-

sław, rodziców z obu stron (Rasz) 
10.oo 1/+Ludwik Marcisz, 4 rocznica, żona Dorota, syn 

Andrzej (Rasz) 
 2/+Ryszard Zieliński, wnuk Dawid (Got) 
11.3o Do Opatrzności Bożej z okazji 40 rocznicy urodzin 

Doroty Adamskiej, z podz. za otrzymane łaski  
z prośbą o dalsze. TD 

16.oo Do opatrzności Bożej z okazji 18 urodzin Sylwii 
Kolaniak, z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dary 
Ducha św. w dorosłym życiu 

20.3o Do Opatrzności Bożej w intencji rodzin Weinert,  
z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze 

  

 Poniedziałek – 11.11.2013r.    
7.oo  
10.oo W intencji Ojczyzny 
15.3o 1/Do opatrzności Bożej z okazji urodzin Wilhelma 

Zimnol, z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze 
i za zmarłą żonę Marię Zimnol 
2/+Benedykt Winkler, ojciec Alfred, Jan Wencka 
(Bog)  

17.oo + Antoni i Łucja Rojek, Agata i Józef Krosny, Maria 
i Andrzej Malesz 

 Wtorek – 12.11.2013r 
7.oo 1/+ Eryk Przeliorz, żona Elfryda (Rasz) 
 2/ 
17.oo 1/+ Maksymilian Żelawski, żona Gertruda 
 2/+Maria i Paweł Wodniok, rodzice z obu stron(Bog) 

 Środa – 13.11.2013r 
7.oo 1/+Lucyna Korczakowska, 3 rocznica 
 2/ 
17.oo 1/+Stanisław Mandel 
 2/+Emilia i Władysław Martyniak 

 Czwartek – 14.11.2013r 
7.oo 1/+Stanisław Słowik na pamiątkę urodzin 
 2/+Zygfryd Konsek, Ryszard Szewczyk, Antoni 

Bernacki, pokrewieństwo 
17.oo 1/+Emil Romański, żona Bronisława(Bog) 
 2/+Marta Dziurok, Leopold Sobik 

 Piątek – 15.11.2013r           
7.oo 1/+Anna Szymura, 2 mężów 
 2/ 
17.oo 1/+Czesław Dombek, rodzice Anna i Karol, syn 

Stanisław 
 2/+Anna Dyczka, 2 mężów 

 Sobota – 16.11.2013r 
7.oo 1/+Franciszka Wojtaszek, mąż Ignacy 
 2/+Ernest Konsek, 3 żony, rodziców i rodzeństwo 
12.oo Ślub: Buchalik Sylwia – Rybakowski Karol 
17.oo 1/+Alojzy Sobik, żona Janina, Leon Sobik,  

Franciszek i Helena Lubszczyk 
 2/+Serafin Król 
 Niedziela – 17.11.2013r        XXXIII Niedziela Zwykła  
7.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 45 lat małżeństwa 

Genowefy i Stanisława Buchalik z podz. za otrzyma-
ne łaski z prośbą o dalsze oraz w intencji synów  
z rodzinami.TD 

8.3o +Teresa Bulanda, mąż Karol 
10.oo 1/+Cecylia Juraszczyk 1 rocznica(Got) 
 2/+Józef  Potyra 1 rocznica 
11.3o  
14.15 Chrzty i roczki: Szymon Szewieczek, Oliwia Ma-

słowska 
16.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 10 rocznicy urodzin 

Tobiasa Nowak z podz. za otrzymane łaski z prośbą  
o dalsze 

20.3o  
 Poniedziałek – 18.11.2013r              WSPOMNIENIE  

                                                 BŁ. KAROLINY KÓZKÓWNY 
7.oo  
17.oo 1/+Wilhelm Karwot, żona Waleska, córka Elżbieta, 

mąż Augustyn, córka Gertruda, mąż Zygfryd, Syno-
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wie: Jan i Franciszek, synowa Lidia 
 2/+Stanisław Sulka, rodziców z obu stron (Bog) 
 Wtorek – 19.11.2013r   WSPOMNIENIE BŁ. SALOMEI  
7.oo 1/+Elżbieta Konsek, mąż Roman(Bog) 
 2/ 
17.oo 1/+Edward Skałbania, żona Regina, Piotr Niesporek, 

Marian Pyżalski, żona Maria, syn Konstanty 
 2/ 
 Środa – 20.11.2013r     WSPOMNIENIE ŚW. RAFAŁA  

                                                                     KALINOWSKIEGO 
7.oo 1/+Wilhelm i Helena Kuczera, rodziców z obu stron, 

Józef i Emilia Berger, córka Janina, Józef i Stanisław 
synowie 

 2/+Alfons Sojka 26 rocznica, żona Maria, rodzice 
(Got) 

17.oo 1/+Maria Nowok 
 2/+Marta Motyka, mąż Józef, córka Krystyna, syno-

wa Olga 
 3/+Róża Mura 1 rocznica (Rasz) 
 Czwartek – 21.11.2013r                   WSPOMNIENIE  

                                                                 OFIAROWANIA NMP 

7.oo 1/+Jan Przeliorz, żona Maria, Stanisław Goworow-
ski, żona Marianna 

 2/+Leon  Szopa, Emil Szopa, 2 żony 
17.oo 1/+Józef  Wielgocki, żona Maria(Bog) 
 2/+Józef i Gertruda Piontek, zaginiona siostra Helena, 

2 synów, synowa (Bog) 
 Piątek - 22.11.2013r     WSPOMNIENIE ŚW. CECYLII  
7.oo 1/+Za zmarłych członków Różańca 
 2/+Gerard Oleś 14 rocznica, żona Marta, zięć Ignacy, 

rodziców z obu stron(Bog) 
17.oo 1/+Emil Kuśka 15 rocznica 
 2/+Emil Niesłańczyk, 2 żony, syn Paweł, synowa 

Felicja 

 Sobota – 23.11.2013r 
7.oo 1/+Maria Oleś, mąż Franciszek, 4 synów, Józef Klej-

not, żona Franciszka, rodzice z obu stron 
 2/+Łucja Adamczyk, Ludwik Dronszczyk, żona Mar-

ta, 2 synów 
17.oo 1/Za wstawiennictwem św. Tarsycjusza w intencji 

ministrantów naszej parafii i ich rodzin 
 2/+Maria Matuszek 
 Niedziela – 24.11.2013r      UROCZYSTOŚĆ JEZUSA 

                            CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA  
7.oo +Roman Zimończyk i Małgorzata, Franciszek i Maria 

Buchalik, syn Albert, rodziców i teściów 
8.3o +Elfryda Wuzik, mąż Augustyn, 3 synów: Ryszard, 

Eugeniusz i Alojzy za rodziców z obu stron(Rasz) 
10.oo +Gertruda Emrych, mąż Teodor (Got) 
11.3o Do Opatrzności Bożej z okazji 45 lat małżeństwa 

Felicji i Jana Marciniak z podz. za otrzymane łaski  
z prośbą o dalsze. TD 

13.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 50 lat małżeństwa 
Róży i Ireneusza Strzelecki oraz z okazji  
75 rocznicy urodzin Ireneusza z podz. za otrzymane 
łaski z prośbą o dalsze. TD 

16.oo +Andrzej Czerwiński, ojciec Eugeniusz za zmarłych 
teściów, zmarłych z rodzin Czerwiński, Osiński 

20.3o  
  

 Poniedziałek 25.11.2013r 
7.oo  
17.oo 1/+Józef Kuczera, rodziców z obu stron (Got) 
 2/+Marian Buchalik - na pamiątkę urodzin 

 Wtorek 26.11.2013r 
7.oo 1/+Maria Kula 14 rocznica, Alojzy i Antonina Ma-

ciończyk 
 2/+Berta Gąsiorkiewicz 1 rocznica, mąż Wiesław, 

rodzice 
17.oo 1/+Norbert Sobik 3 rocznica (Got) 
 2/+Kazimierz Benisz, żona Bronisława (Got) 

 Środa 27.11.2013r 
7.oo  
17.oo 1/Apostolat Maryjny 
 2/+Edeltrauda Krawczyk (Got) 

 Czwartek 28.11.2013r 
7.oo  
17.oo 1/+Monika Chrószcz, mąż Izydor, syn Stanisław, 

Walenty Mroczek, żona Maria (Rasz) 
 2/+Nikodem Ogierman 14 rocznica 

 Piątek 29.11.2013r 
7.oo  
17.oo Msza wspólna: 
 +Janina i Władysław Ruś, rodziców z obu stron, teść 

Józef, żona Maria (Bog) 
 +Norbert Stajer, rodzice Helena i Adolf, Maria i Jan 

Rduch, wnuk Janusz 
 +Łucja i Henryk Śmiatek, Zofia i Jan Garbocz, Wal-

ter Matuszczyk, Bronisława i Zygmunt Janowicz, za 
zmarłych z rodzin: Śmiatek, Garbocz, Waliczek, 
Gorus, Figas, dusze w czyśćcu (Bog) 

 +Gabriela Piechaczek, Maria Piechaczek 
 +Paweł Matuszczyk 
 +Janusz Rduch 9 rocznica, rodzice: Otylia i Józef  

Rduch (Got) 
 +Eugeniusz Langowski 36 rocznica, żona Eugenia, 

wnuk Stanisław, córka Brygida Molska 
 +Stanisław Łaszczewski żona Apolonia, Zygfryd 

Zając żona Gertruda, zmarłych rodziców  
i dziadków z obu stron, Łaszczewski, Świder, Lisiak, 
Godzina, Figas, Kurzac, Nowicki, Sablik, Michało-
wicz, Kuczera, Matusik, Marszolik, Komor, Pych, 
Oleś, Olbryś, Zaczkowskich, za zmarłych z pokre-
wieństwa 

 +Edward Szczepankowski (Rasz) 
 +Maria Zniszczoł mąż Ernest, Alfred Przeliorz, Ro-

bert Przeliorz żona Gertruda 
 +Marianna Firlej mąż Stanisław, za zmarłych z po-

krewieństwa Firlej i Kowalczyk (Got) 
 +Franciszek Stajer żona Elżbieta, rodzice z obu stron 
 +Leopold Skiba żona Regina, rodziców z obu stron, 

zięć Oskar, rodziców, pokrewieństwo dusze w czyść-
cu cierpiące 

 +Roman Rduch (Got) 
 +Józef Konsek żona Jadwiga, syn Stanisław, rodzi-

ców z obu stron(Bog) 
 +Leon Kaczmarczyk żona Bronisława 
 +Janina Buchalik, rodziców z obu stron 
 +Paweł Grzesica 16 rocznica, żona Matylda, synowa 

Danuta, wnuczka Barbara, rodziców  
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z obu stron 
 +Maria i Faustyn Kuśka, zmarłych rodziców  

i teściów 
 +Genowefa Mucha - na pamiątkę urodzin 
 +Józef Partyński, Augustyn Rojek żona Albina (Bog) 
 +Monika Rojek mąż Alojzy, synowie Paweł i 

Edward, zięć Franciszek Babilas (Got) 
 +Stanisława Cygan mąż Edward, Mirosław  

Maciończyk, Władysław Sudacki, dusze w czyśćcu 
 +Józef i Anna Gawliczek, rodzice z obu stron (Bog) 
 +Franciszka i Franciszek Swaczyna, synowie:  

Andrzej i Bogdan, Teresa i Jerzy Rojek, Benedykt 
Tobor, Kazimierz Dudzik, Krystyna i Bronisław 
Pokładek, Maria i Izydor Bochenek, Marta Motyka, 
Henryk i Helena Wita, Anna Tomecka 

 +Wiktor Buchalik żona Natalia (Bog) 
 +Marta Kula mąż Alojzy, rodziców z obu stron,  

Berta Steblok mąż Jan 
 +Stanisław Szymura - na pamiątkę 100. urodzin  

i 14 rocznicy śmierci (Bog) 
 +Ernest Kolenda 17 rocznica (Bog) 
 +Elżbieta Zadka mąż Franciszek, rodzice z obu stron 
 +Emil i Łucja Smołka, Jan Wodniok, rodzice 
 +Paweł Sobik, rodzice, 4 braci (Got) 
 +Bronisław Boda 
 Sobota 30.11.2013r              ŚWIĘTO ŚW. ANDRZEJA  
7.oo  
17.oo 1/+Franciszek Korduła - na pamiątkę urodzin 
 2/+Alfred Piecha 3 rocznica 
 Niedziela 01.12.2013r           PIERWSZA NIEDZIELA  

                                                                                    ADWENTU 
7.oo  
8.3o +Helena Stajer mąż Teodor, córka Aniela, syn Stani-

sław, 3 synowe. 2 zięciów, dziadków z obu stron, 
dusze w czyśćcu (Got) 

10.oo +Emil Garbocz - na pamiątkę 100. rocznicy urodzin 
11.3o  
16.oo +Stanisław Zimończyk, rodzice, Maria Kobyłka,  

3 mężów, Anna Stebel, Hildegarda Syrek 
20.3o  
 
 

Przygotowały panie: Aurelia Oleś i Kornelia Mokry 

 

Kronika parafialna 

Chrzty: 

Dominik Woś, Tomasz Kuczaty, Marta Juśkowiak, Woj-
ciech Dudek, Lena Lech, Aleksander Toczek, Emilia Mura, 
Lena Serszyńska, Patryk Grabski, Oliwier Kobus, Maciej 
Grudziński, Piotr Zimończyk, Sebastian Kula, Dawid Ło-
gasz, Julia Karwowska, Wojciech Lasek, Filip Dardziński, 
Jakub Grolik, Robert Sowiźrał, Nadia Mielko, Hanna Wój-
cikowska, Filip Buda, Filip Dziwoki, Zofia Kaźmierczak, 
Julian Ławniczek, Antoni Ławniczek, Hanna Włodarska, 
Alan Dorada, Vanessa Dorada, Piotr Wiewiórka, Milena 
Kaczmarczyk 
 
 

Śluby: 

Piechaczek Alfred – Król Róża 
Bombik Karol – Smołka Patrycja 
Mrowiec Ireneusz – Kuczera Justyna 
Tajak Kacper – Podleśny Patrycja 
Tebel Wojciech – Przeliorz Magdalena 
Harnasz Michał – Kuśka Karolina 
Borys Robert – Maciończyk Joanna 
Wiaterek Marcin – Goraus Justyna 
Wojtecki Łukasz – Wojtecka Katarzyna 
Androsz Aleksander – Matuszczyk Natalia 
Pomykoł Mateusz – Szulik Kinga 
Prus Dariusz – Godlewski marian 
Zdziechowski Mariusz – Kuśka Martyna 
Pokładek Marek – Kowalczyk Sandra 
Gnatowski Tomasz – Trzęsicka Katarzyna 
Skabal Krzysztof – Pitera Anna 

 
 

Pogrzeby: 

Piecha Krystyna  16.06.1956  – 30.06.2013 
Oleś Krystyna  14.07.1958  – 04.07.2013 
Karwot Katarzyna  20.04.1994  – 07.07.2013  
Reginek Jerzy  02.08.1937 –  08.07.2013 
Winter Bogusław  02.01.1920 –  11.07.2013 
Dąbrowski Piotr  14.09.1979 –  23.07.2013 
Pajdo Marian   15.07.1933 –  30.07.2013 
Joński Lucjan   15.09.1935  – 28.07.2013 
Szymańska Adela       09.01.1936  – 01.08.2013 
Kwaśniewski Andrzej  28.09.1954 – 01.08.2013 
Adamczyk Zbigniew  02.08.1938 – 07.08.2013 
Kania Danuta             26.02.1951 – 13.08.2013 
Różańska Alina          12.02.1952 – 15.08.2013 
Gonsior Alojzy           09.01.1953 – 16.08.2013 
Niesporek Józef         12.03.1940 – 22.08.2013 
Musioł Gertruda       09.01.1932 – 25.08.2013 
Jańczyk Jerzy            29.06.1928 – 01.09.2013 
Głusiec Małgorzata   21.07.1943 – 02.09.2013 
Karwot Jadwiga        18.05.1923 – 01.09.2013 
 
 

Przygotowały panie: Aurelia Oleś i Kornelia Mokry 
 
 

PAPIESKIE INTENCJE 

APOSTOLSTWA MODLITWY  
 

Październik  

1. Intencje Matki Bożej: o pokój na świecie i nawrócenie 
grzeszników. 
2. Intencje papieża Franciszka: 
-) Intencja ogólna: Aby ci, dla których życie stało się tak 
wielkim ciężarem, że pragną jego końca, mogli odczuć 
bliskość Bożej miłości. 
-) Intencja misyjna: Aby obchody Światowego Dnia Misyj-
nego uświadomiły wszystkim chrześcijanom, że są nie tylko 
adresatami, ale i głosicielami Słowa Bożego. 
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Listopad  

1. Intencje Matki Bożej: o pokój na świecie i nawrócenie 
grzeszników. 
2. Intencje papieża Franciszka: 
-) Intencja ogólna: Aby kapłani, którzy przeżywają trudno-
ści, doznali pociechy w cierpieniach, wsparcia w wątpliwo-
ściach i utwierdzenia w wierności. 
-) Intencja misyjna: Aby Kościoły w Ameryce Łacińskiej 
wysyłały misjonarzy do innych Kościołów jako owoc misji 
kontynentalnej. 
 
Grudzie ń 

1. Intencje Matki Bożej: o pokój na świecie i nawrócenie 
grzeszników. 
2. Intencje papieża Franciszka: 
-) Intencja ogólna: Aby dzieci, które zostały porzucone lub 
padły ofiarą przemocy w jakiejkolwiek formie, znalazły 
potrzebną im miłość i opiekę. 
-) Intencja misyjna: Aby chrześcijanie, oświeceni światłem 
wcielonego Słowa, przygotowali ludzkość na przyjście 
Zbawiciela. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O różańcu … 
 
„Różaniec staje się gorącą prośbą powszechną dusz 
 i społeczności ludzi odkupionych, którzy z tylu miejsc 
ziemi spotykają się w jednej modlitwie: czy to w osobi-
stych prośbach, zanoszonych dla uproszczenia łask w 
potrzebach indywidualnych, czy w niezliczonym i jed-
nomyślnym chórze całego Kościoła w wielkich spra-
wach ludzkości.”  

Bł. Jan XXIII  
 
„ Święty różaniec jest potężną bronią. Używaj jej  
z ufnością, a zadziwią cię wyniki.”  

Bł. J. M. Escriva 
 
„Różaniec ponagla nasze palce, usta i serca do szero-
kiej symfonii modlitwy i z tego powodu jest największą 
modlitwą, którą kiedykolwiek użył człowiek.”  

Futlon Sheen 
 
„Różaniec pomaga być mocnymi w wierze, stałymi w 
miłości i radosnymi i wytrwałymi w nadziei.”  

Jan Paweł II 

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

17.00 

Kancelaria parafialna  

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

Protokoły przed ślubne  

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

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

Sakrament chrztu  

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

� zgłaszając chrzest w kancelarii przynosimy akt urodzenia 
dziecka z USC 

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

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

Sakrament pojednania  

okazja do sakramentu pojednania przed Mszą św. 

Odwiedziny chorych  

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

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

Pogrzeby  

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

Konto Ochronki i Parafii  

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

 

 
Następny numer gazetki „Serce Ewangelii” 

ukaże się 1 grudnia 2013 r. 
Materiały przeznaczone do druku  

w numerze grudniowym proszę przesyłać  
w wersji elektronicznej  

lub dostarczyć w formie papierowej  
najpóźniej do dnia 22 listopada 2013 r. 

 

Telefony kontaktowe w sprawie Domu Po-
grzebowego: 

 
Pan Hubert Figas:   tel. kom.  0511 076 934 

 
Całodobowy Zakład Pogrzebowy STYX:    
032- 42 20 361,   tel. kom. 0601 530 578 
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Urodziny  
ks. Proboszcza 

 

W sobotę 3. sierpnia swoje kolejne uro-
dziny obchodził ks. proboszcz Krzysztof 
Błotko. Z tej okazji modliliśmy się w Jego 
intencji podczas Mszy św. o godz. 17.oo. 
Życzenia solenizantowi złożyli przedsta-
wiciele Rady Parafialnej oraz licznych 
grup działających w naszej wspólnocie.  

Pielgrzymka do Pszowa 

W niedzielę 8 września miała miejsce tradycyjna 
pielgrzymka do Matki Bożej Uśmiechniętej w Pszo-
wie. Jak co roku również pielgrzymi z Boguszowic 
udali się pieszo sprzed naszej świątyni do sanktu-
arium w Pszowie.  

— czytaj str. 18  
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Pożegnanie ks. Wojtka 
 

W piątek 30. sierpnia podczas Mszy św.  
o godz. 17.oo miało miejsce pożegnanie  
ks. Wojciecha Kamczyka. Była to okazja do 
wyrażenia wdzięczności za wszystko co 
było dobre oraz złożenia życzeń na dalszą 
drogę kapłańskiego posługiwania. 

Rozpoczęcie nowego roku 
szkolnego i katechetycznego 

w Zespole Szkół nr 6 
2 września ks. proboszcz Krzysztof 
Błotko odprawił Mszę św. na rozpo-
częcie nowego roku szkolnego w Ze-
spole Szkół nr 6 w Boguszowicach.  
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Wakacyjny wyjazd 
zespołu  

charytatywnego 

Z początkiem lipca nasz parafialny ze-
spół charytatywny wraz z osobami dzia-
łającymi w innych grupach parafialnych 
udał się na kilkudniowy wypoczynek do 
Białki Tatrzańskiej.  

 

Siostry Urszulanki 
w Boguszowicach  

W niedzielę 1. września gościliśmy w naszej wspólnocie  
ks. dra Witolda Psurka, który wraz z siostrami reprezentował 
Zespół Szkół Urszulańskich w Rybniku.  
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Kolonie  
charytatywne 

Jak co roku z początkiem wakacji nasi 
najmłodsi mieli okazję wypoczywać w 
Białce Tatrzańskiej na koloniach orga-
nizowanych przez Zespół Charytatyw-
ny. 

— czytaj str. 20  
 

 

Festyn w Gotartowicach 
8 czerwca Rada Dzielnicy Gotartowice zorganizowała 
XIII Festyn Rodzinny, który rozpoczął się Mszą św. 
sprawowaną przez ks. proboszcza K. Błotko. 

— czytaj str. 23  
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



serce ewangelii 39 

 

Wyprawa do Rzymu 
Z początkiem lipca grupa naszych głów-
nie młodych parafian na czele z ks. Mar-
kiem wyruszyła na „podbój” Rzymu.   

— czytaj str. 14 – 15   
 

Nabożeństwo Fatimskie 
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Nowy rok szkolny  
w ZSP nr 6 

O nowych rozwiązaniach lokalowych  
w Zespole Szkolno–Przedszkolnym nr 6 
w Boguszowicach 

— czytaj str. 19  

Z kącika gospodarczego 

W sierpniu zakończyliśmy ostatni etap remontu 
elewacji naszej świątyni. W związku zaplanowaną 
jeszcze na ten rok wymianą schodów do zakrystii 
już rozpoczęły się prace przygotowawcze.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Przebudowa kanalizacji 
w obrębie schodów 
do zakrystii 
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