
 
PARAFIA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA + BOGUSZOWICE – GOTARTOWICE 

ROK XXI + CZERWIEC – LIPIEC – SIERPIEŃ 2012 + NR 198 

Fot. FOTO-GORUS 

Prymicje 2012 
 
 
 
 
     
 
 

 

Boże Ciało 
 
  
 
         
 
 

Odpust parafialny 
    
                          
    
    
    
                 
 

W czwartek 7 czerwca prze ży-
waliśmy Uroczysto ść Najświęt-
szego Ciała i Krwi Pa ńskiej.  
Tegoroczna procesja po Mszy 
św. o godz. 8.3o przebie gała 
ulicami naszego osiedla. 
 
                 — czytaj str. 2-3  
 

Tegoroczna uroczystość  odpu-
stowa przypadała w niedziel ę 
16 czerwca.  Homilie w tym dniu 
wygłosił oraz uroczyst ą sum ę 
odpustow ą odprawił ks. Roman 
Chromy – wicedyrektor Wydzia-
łu Duszpasterskiego Katowic-
kiej Kurii (na zdj ęciu obok). 
Zgodnie z tradycj ą Mszę św. w 
intencji zmarłych parafian na 
cmentarzu sprawowano w pi ą-
tek 14 czerwca. 

— czytaj str. 6  
  

W sobot ę 12 maja br. święcenia 
prezbiteratu w katowickiej ka-
tedrze przyj ęło dwóch na szych 
diakonów Michał Harnasz i 
Sebastian Man drysz. Msze św. 
Prymi cyjne w naszej świątyni 
odprawili: Sebastian Mandry sz 
– 13 maja, zaś Michał Harnasz –  
19 maja. Niech podwójne Pry-
micje b ędą zachętą do modli-
twy w intencji nowych, świę-
tych powoła ń kapłańskich, za-
konnych i misyjnych. 

 — czytaj str. 3-5, 12  
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Pierwsza i Wczesna  
Komunia Św.  

 
Tradycyjnie w pierwszą niedzielę maja obchodzi-
liśmy w naszej parafii uroczystość Pierwszej  
i Wczesnej Komunii Świętej. 
 

— czytaj str. 13  

 

Boże Ciało 

Uczestnicząc w procesji do czterech ołtarzy  
w Uroczystość Bożego Ciała daliśmy pu-
bliczne świadectwo wiary i pobożności wo-
bec Jezusa w Najświętszym Sakramencie.  
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Prymicje 2012 
W sobotę 12 maja o godz. 15.oo w Archikatedrze Chrystusa Kró-
la w Katowicach święcenia kapłańskie z rąk ks. arcybiskupa Wik-
tora Skworca przyjęło dwóch naszych diakonów: Michał Harnasz i Sebastian Mandrysz.  

„Umocnieni Sakramen-
tem Święceń będziecie 
świadkami Boga, he-
roldami Ewangelii…” 
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„Naśladujcie Chrystusa 
pokornego, ubogiego  

i czystego…” 
 

 

Msza Święta Prymicyjna  
ks. Michała Harnasza 

 

Ks. Michał Harnasz odprawił Mszę Świętą Prymicyjną  
w sobotę, 19 maja, o godz. 11.oo. Z domu rodzinnego przy 
ul. Sołtystwo wyruszył o 10.3o.                   — czytaj str. 12 
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„Niech wasza kapłańska dro-
ga będzie pokornym  

wędrowaniem za Mistrzem, 
naśladowaniem Go.” 

Msza Święta Prymicyjna  
ks. Sebastiana Mandrysza 

Ks. Sebastian Mandrysz odprawił Mszę Świętą Prymicyjną  
w niedzielę, 13 maja, o godz. 11.3o. Uroczystość rozpoczęła 
się w domu rodzinnym prymicjanta, przy ul. Boguszowickiej, 
gdzie ks. Proboszcz Krzysztof pobłogosławił jego strój litur-
giczny. Gdy neoprezbiter uroczyście przyodział szaty kapłań-
skie, otrzymał specjalne błogosławieństwo rodziców. 
 

— czytaj str. 12  
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Msza św. na cmentarzu 
 

Msza św. za zmarłych parafian z okazji odpustu 
została odprawiona w piątek 14 czerwca w Uroczy-
stość Najświętszego Serca Pana Jezusa na para-
fialnym cmentarzu. 

Odpust parafialny 
Tegoroczna uroczystość odpustowa przypadała  
w niedzielę 16 czerwca. Homilie w tym dniu wygłosił 
oraz uroczystą sumę odpustową odprawił ks. Ro-
man Chromy – wicedyrektor Wydziału Duszpaster-
skiego Katowickiej Kurii. 

Podczas sumy odpusto-
wej miało miejsce uroczy-
ste wprowadzenie do na-
szej świątyni relikwii Sługi 
Bożego błogosławionego 
Jana Pawła II. 
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        Powoli wchodzimy w czas letni i przycho-
dzi nam podsumowa ć to co było wa żne  
w ostatnich miesi ącach naszego życia para-
fialnego. Zwró ćmy wi ęc uwag ę na niektóre 
aspekty naszych spraw gospodarczych oraz 
na to co najwa żniejsze - nasze podniosłe uro-
czysto ści religijne i do świadczenia duchowe. 

Mamy za sobą kolejny sezon grzewczy 
2011/2012, którego wspomnienie może stanowić oka-
zję dla niektórych naszych mieszkańców do rachunku 
sumienia z pytaniem podstawowym: czym paliłem i w 
jakim stopniu zatruwałem nasze środowisko toksycz-
nymi substancjami. Wielu naszych parafian wielokrot-
nie skarżyło się w zimie na konkretne dymy kominowe 
i prosiło by o tym problemie mówić z ambony. Dzięki 
Bogu mamy już letnią pogodę i wypada podziękować 
tym osobom, które pomagały nam przetrwać czas 
chłodów. Dziękujemy przede wszystkim panu Toma-
szowi Buchalikowi od transportu węgla do Kościoła 
za okazany szeroki zakres bezinteresownej działalno-
ści.  W tym sezonie przywieźliśmy do naszych obiek-
tów kościelnych  ok. 41 ton węgla, nie licząc prądu 
zużytego na zasilanie dmuchaw grzewczych i gazu na  
podgrzewanie wody na nowym i starym probostwie.  
Dziękujemy palaczom: panu Piotrowi Zającowi, 
panu Leszkowi Gembalczykowi oraz Bernardowi 
Palaszowi i Kazikowi Kuczerze za troskę o nasze 
cztery piece. Małżeństwu Kuczera oraz panu Leszkowi 
dziękujemy za utrzymanie  czystości na naszych pla-
cach i obejściach oraz dbanie o trawniki i kwiaty.  Po 
zainstalowaniu nowej bramy cmentarnej trwa remont 
bramy murowanej. Dziękujemy firmie pana Damiana 
Korduły za zainstalowanie nowej dachówki nad bra-
mą główną naszego cmentarza.  Panu Hubertowi Fi-
gasowi należy się szczególne słowo podziękowania za 
nieustanną troskę o nasz Dom Pogrzebowy. Między 
innymi za należyty porządek w udostępnianiu tego 
obiektu, utrzymanie czystości i wymianę filtrów  
w kompresorach chłodniczych zgodnie z obowiązu-
jącymi zasadami. Dziękujemy panu Hubertowi za bez-
interesowną troskę o nasze szczegóły  techniczne jak 
chociażby montaż podpórek we wszystkich drzwiach 
kościoła - co też jest rzeczą ważną. Bóg zapłać tym, 
którzy pomagali panu Hubertowi. Kończąc w tym 
miejscu wątek gospodarczy potrzebne jest wyjaśnie-
nie, iż zaplanowana na czerwiec kontynuacja prac nad 
zewnętrzną elewacją kościoła została przełożona na 
koniec sierpnia. Stało się tak po wnikliwej analizie  
przygotowanego przez firmę BUDWEX   kosztorysu 
na dalsze prace. Ostateczne warunki umowy po szcze-
gółowej analizie Inspektora Budowlanego pana 

Franciszka Rubina,  nie zostały zaakceptowane i nie 
doszło do jej podpisania. Panu prezesowi Zbigniewo-
wi Zimończykowi dziękujemy za dotychczasową 
współpracę.  Jesteśmy na etapie rozmów i przygoto-
wania umów z innym wykonawcą.    

W ostatnich trzech miesiącach byliśmy świadka-
mi ważnych uroczystości parafialnych jak chociażby 
przyjęcia sakramentu bierzmowania przez naszą 
młodzież w dniu 18 kwietnia, uroczystości komunij-
nej w niedzielę 6 maja i pielgrzymki  z rodzinami 
komunijnymi do Krakowa, Wadowic i Kalwarii Ze-
brzydowskiej w niedzielę 20 maja. Z tego właśnie dnia 
przenieśliśmy po uzgodnieniu z Kuria Biskupią wybo-
ry uzupełniające do naszej Parafialnej Rady Duszpa-
sterskiej na 16 dzień września. Już dzisiaj pomyślmy 
kogo chcielibyśmy widzieć na liście nazwisk na karcie 
do głosowania.    

Te i inne wydarzenia znajdują swoje miejsce  
w bieżącym numerze Serca Ewangelii. Największą 
jednak radość budzi w nas fakt podwójnych prymicji , 
które miały miejsce w naszej parafii po blisko 40 la-
tach.  Bogu dziękujemy za kapłanów Michała Har-
nasza i Sebastiana Mandrysza, których chcemy  
z pokorą powierzać w naszych modlitwach. Pierwszy  
z nich otrzymał  dekret księdza Arcybiskupa Wiktora 
kierujący go do pracy duszpasterskiej w parafii  
św. Barbary w Chorzowie, a drugi do parafii  
św. Michała Archanioła w Rudzie Śląskiej – Orze-
gowie. My również przywitamy za niedługo nowego 
księdza wikarego - Marka Siedlaczka, z parafii do 
której udaje się właśnie nasz neoprezbiter ks. Michał. 
Przyjdzie on na miejsce odchodzącego po trzech latach 
pięknej służby kapłańskiej, naszego ks. Marcina. 
Księdzu Marcinowi ju ż dzisiaj dziękujemy za 
wszystko co było dobre i życzymy wiele sił i łask 
Bożych na dalszej drodze kapłańskiego posługiwa-
nia w Katowicach w Parafii Niepokalanego Poczę-
cia Najświętszej Maryi Panny (ulica Mariacka).    

Przed nami czas wakacji i ewentualnych urlopów 
wyjazdowych. Przypominamy sobie nawzajem, że nie 
ma wakacji od Pana Boga i niedzielnej Eucharystii. 
Widzimy również wyraźniej Jego ślady w pięknie 
świata i otaczającej nas przyrody. Jak mówi piosenka: 
„Gdy szukasz boga popatrz na kwiaty, popatrz na góry 
i ciemny las…”. Życzmy sobie nawzajem takiego od-
poczynku, który umocnił by nasze dusze i ciała.   

 
Z serca błogosławi   

    Ks. Krzysztof Błotko – proboszcz 
 

SŁOWO  PROBOSZCZA – Nie tylko o sprawach  
                                        gospodarczych 
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Dnia 16 kwietnia 2012 r. podczas wieczor-
nej Mszy św. zostało po święcone sanktuarium 
Matki Bo żej Pielgrzymuj ącej i Maryja rozpo-
częła peregrynacj ę po naszej parafii.  Maryja 
chce nawiedza ć rodziny parafii i wnosi ć  
w nasze domy Bo że błogosławie ństwo.  

„Matka bowiem nie tylko czeka na swoje dzieci we 
własnym domu, ale idzie za nimi wszędzie, gdzie one 
zakładają swoje domy. Wszędzie tam, gdzie żyją, gdzie 
pracują, gdzie tworzą rodziny, gdzie bywają przykute 
do łoża boleści – a nawet tam, gdzie zapominają  
o Bogu, gdzie sumienia mają obciążone grzechem.”  

(Jan Paweł II, Częstochowa, 4 czerwca 1979 r.) 

Słowa te bardzo trafnie charakteryzują apostolat, który roz-
winął się w Ruchu Szensztackim, a który nazywa się Apo-
stolatem Matki Bożej Pielgrzymującej. 
 
„Maryja przychodzi ciągle do ludzi jako Pielgrzymu-
jąca Matka Boga, żeby mogli doświadczyć Jej matczy-
nej pomocy i miłości.”  

(Jan Paweł II, Castel Gandolfo, 9.09.2004 r.) 
 

Peregrynacja Matki Bożej Pielgrzymującej jest włą-
czona w duszpasterstwo Kościoła i obejmuje całe życie 
współczesnych ludzi. Poprzez wędrowanie obrazu Matki 
Bożej Trzykroć Przedziwnej, można doświadczyć rzeczywi-
stości sceny Nawiedzenia. Maryja przychodzi do domów, 

jak Ta, która przynosi Chrystusa. Ona pragnie jako „Wielki 
Misjonarz” nawiedzać rodziny, aby stawały się domowym 
kościołem, w których Ona będzie Wychowawczynią i po-
przez które będzie ewangelizowała współczesny świat.  

A więc peregrynacja Matki Bożej Pielgrzymującej jest 
odpowiedzią na wołanie Jana Pawła II o nową ewangeliza-
cję i konkretnym wkładem w tę ewangelizację.  

 
Każdy może zaprosić do siebie Matkę Bożą Pielgrzy-

mującą, aby się z Nią modlić, prosić o opiekę i wsparcie  
w codziennym życiu. 
 

Zatrzymaj się! 
Znajdź czas… dla siebie, dla Boga. 

 
Nie bój się przyjąć Matki Bożej… 

Ona niczego ci nie zabierze… Ona przychodzi, aby ci 
pomóc poukładać życie… uczyć jak codzienność prze-

nikać duchem Ewangelii… 
Ona wniesie w twój dom miłość, pokój, ciepło, Boże 

błogosławieństwo. 
 

Matka Boża pragnie nawiedzić również Ciebie i Twoją 
rodzinę. Otwórz <drzwi> swojego domu i serca, by 

mogła obdarzyć Ciebie oraz Twoją wspólnotę rodzin-
ną nowym życiem. 

 

s. Celina 

Podczas wakacyjnych wędrówek niechaj towa-
rzyszą nam słowa znanej pieśni młodzieżowej: 

1. Gdy szukasz Boga, popatrz na kwiaty, 
Popatrz na góry i ciemny las. 
Z każdej wędrówki wrócisz bogaty, 
I nową treścią wypełnisz swój czas. 
Bo cały świat jest pełen śladów Boga 
I każda rzecz zawiera jego myś1. 
Wspaniały szczyt, błotnista wiejska droga, 
To Jego znak, który zostawił ci. 
 

2. Gdy szukasz Boga, popatrz na ludzi: 
Spójrz, jak taternik zdobywa szczyt, 
Zobacz, jak matka w domu się trudzi, 
Spójrz w oczy dziecka, a powiedzą ci, 
Że każdy z nas stworzony jest przez Pana, 
I w każdym z nas zamieszkać pragnie Bóg, 
By dobra wieść była przekazywana, 
By miłość Swą objawić przez nas mógł. 

 
 

 
1. Ogólnopolska Pielgrzymka osób chorych, niepełno-

sprawnych oraz starszych na Jasną Górę pod przewodnic-
twem księdza arcybiskupa Wiktora Skworca odbędzie się 
w piątek 6 lipca br. 

2. Pielgrzymka Archidiecezji Katowickiej i 67 Piesza Ryb-
nicka Pielgrzymka na Jasną Górę odbędzie się w dniach 
1-5 sierpnia br. Msza św. na Wałach Jasnogórskich zo-
stanie odprawiona w sobotę 4 sierpnia br. o godz. 15.00 

3. Pielgrzymka kobiet i dziewcząt do Piekar Śląskich odbę-
dzie się w niedzielę 19 sierpnia br. pod hasłem „Kościół 
naszym domem”. 

4. Pielgrzymka ministrantów archidiecezji katowickiej od-
będzie się w Turzy Śl. w czwartek 30 sierpnia br. o godz. 
10.00 oraz w Piekarach Śl. w piątek 31 sierpnia br.  
o godz. 9.30 

5. Dzień Wspólnoty Ruchu Światło-Życie odbędzie się w 
niedzielę 2 września br. o godz. 14.00 w katedrze Chrystu-
sa Króla w Katowicach. 

6. Pielgrzymka do Matki Boskiej Pszowskiej odbędzie się w 
niedzielę 9 września br. 

7. Dzień Wspólnoty Ruchu Dzieci Maryi odbędzie się w 
niedzielę 16 września br. o godz. 14.00 w katedrze Chry-
stusa Króla w Katowicach. 

 

Zapraszamy do udziału U progu wakacji … 

Matka Boża Pielgrzymująca 
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Kontynuuj ąc cykl zapo-
czątkowany w poprzednich 
numerach SE przedstawiamy 
krótkie świadectwa i zwie-
rzenia uczestników Rekolek-
cji ewangelizacyjnych, którzy 
zostali dotkni ęci problemem 
alkoholowym.  

*** 
Pochodzę z rodziny katolickiej, 

w której życie religijne było mocno 
zakorzenione. Chodziłem do kościoła, 
do spowiedzi i Komunii św. Wierzy-
łem w Boga i kochałem Go. Z po-
czątku piłem niewiele, z biegiem lat 
coraz więcej, aż w końcu alkohol stał 
się wrogiem numer jeden w mojej 
rodzinie. Mam wspaniałą żonę, dwie 
córeczki, które należą do Dzieci Marii 
(...) i syna - ministranta, a ja jako 
ojciec stawałem się coraz podlejszy. 
Gdy piłem, coraz bardziej oddalałem 
się od Boga, opuszczałem Msze św. - 
wolałem iść na piwo niż do kościoła, 
a jak już poszedłem, to moje uczest-
nictwo było fałszywe. (...) Uważałem, 
że nikt nie ma prawa mną rządzić, 
piję, bo chcę i stać mnie na to. 
Oskarżałem wszystkich o wszystko - 
nawet Pana Boga - o moje niepowo-
dzenia życiowe, tylko nie siebie, ro-
biąc sobie tym samym furtkę do dal-
szego picia. 

W grudniu 1993 r., kiedy piłem 
już bez opamiętania i wszyscy się ode 
mnie odwrócili, a życie stało się pod-
łe, Jezus Chrystus podał mi rękę. 
Dzięki Jego mocy zdecydowałem się 
na leczenie. (...) W czasie mojej trze-
źwości, która trwała rok i osiem mie-
sięcy, życie moje i mojej rodziny 
układało się wspaniale. W podzięko-
waniu za moją trzeźwość odbyłem,  
z całą rodziną, pieszą pielgrzymkę na 
Jasną Górę. Chodziłem do kościoła, 
nie opuszczałem Mszy św., chodziłem 
do spowiedzi i Komunii św., odma-
wiałem różaniec do Matki Boskiej. 
(...) Po tym czasie trzeźwości stwier-
dziłem, że jestem już bardzo silny - 
będąc tak naprawdę bardzo pysznym  
i zarozumiałym - znów zacząłem pić,  
i znów gehenna życiowa. (...) 

Rekolekcje, w których uczestni-
czyłem w tym Ośrodku, były dla mnie 
czymś niezwykłym. Dziękuję Bogu, 

że znalazłem się tu po raz drugi, żeby 
móc to przeżyć. Przyznałem się Chry-
stusowi do wielu grzechów,  o których 
przez wiele lat nie mówiłem. Dozna-
łem wielu niezwykłych, we-
wnętrznych przeżyć. Teraz wiem na 
pewno, że Bóg mnie kocha, że 
wszystko mi przebaczył, że jest 
moim Zbawicielem i Panem, że 
jestem dla Niego kimś i mnie nie 
zostawi. Teraz wiem, że mając Chry-
stusa w swoim sercu, będę żył w 
trzeźwości i nie będę się już lękał, bo 
On, mój Pan, będzie ze mną. Te re-
kolekcje dały mi nowe życie, nowe 
pragnienia. Po prostu na nowo się 
narodziłem, chociaż mam już 40 lat. 

Leszek, kwiecie ń 1996 

*** 
Teraz, z perspektywy czasu, mo-

je życie sprzed przyjazdu do Ośrodka 
wydaje mi się jednym wielkim cią-
giem oddalania się od Boga: od chło-
pięcej ufności, wiary w Niego, po-
przez lata młodzieńcze, pełne zwąt-
pienia i zagubienia, aż do wieku doro-
słego, w którym wydawało mi się, że 
On mi jest niepotrzebny. Zwątpiłem, 
że istnieje. 

Wtedy nie potrafiłem zrozumieć, 
że to, co mówi i czyni kapłan, wcale 
nie oznacza, że przemawia przez 
niego Bóg. Ksiądz także jest człowie-
kiem ze swoimi zaletami i wadami, on 
także ma słabości. Dopiero tutaj zro-
zumiałem, że obraziłem się na czło-
wieka, nie na Boga. Nie można się 
przecież obrazić na Kogoś, kto dał mi 
wszystko: życie, świat, wolność, na-
wet możliwość zwątpienia. 

„Bóg mnie kocha” - to zdanie 
najbardziej utkwiło mi w pamięci po 
rekolekcjach. Kocha mnie takim, 
jakim jestem. Kochał mnie nawet 
wtedy, gdy się od Niego odwróciłem. 

Muszę się przyznać, że na 
pierwsze spotkanie przyszedłem z 
ogromnym strachem, jakąś obawą, 
niepewnością. Czułem się jak prze-
stępca, na którego zaraz wskażą pal-
cem i powiedzą: winien. Moje nerwy 
były napięte do granic możliwości, 
wewnętrznie cały drżałem. Przez cały 
czas miałem przed oczami zło, te 
grzechy, które w swoim życiu popeł-
niłem, i jedną myśl: czy kiedyś będę 

mógł stanąć przed Bogiem bez obaw, 
w spokoju, z czystym sumieniem? 

Podczas tych rekolekcji po raz 
pierwszy od szesnastu lat szczerze się 
wyspowiadałem. Skłamałbym, gdy-
bym napisał, że czuję ulgę; wiem, że 
Bóg mi wybaczył, lecz w głębi mego 
serca tkwi jeszcze poczucie winy, 
złość na samego siebie, że tyle zła 
wyrządziłem sobie i najbliższym. 

Wierzę, że kiedyś to uczucie 
minie, choć wiem: prowadzi do tego 
daleka droga. Jednając się z Bogiem, 
robię krok w dobrym kierunku, choć 
wiem także, że dużo czasu upłynie, 
zanim będę mógł stanąć przed Nim z 
czystym sumieniem i pewnością że 
dobrze wykorzystałem szansę daną mi 
w życiu. (...) Pojąć wreszcie i to, że 
uwierzyć - nie znaczy wcale zrozu-
mieć, bo czyż można zrozumieć to, że 
Jezus jest w kawałku chleba, a krew 
Jego w kielichu wina? Wiem, że nie 
dam rady sam sobie pomóc. Będę 
szukał ludzi, którzy utwierdzą mnie w 
wierze, w chwilach zwątpienia pora-
dzą wysłuchają pocieszą pokażą jak 
żyć. Mam nadzieję, że znajdę takich 
ludzi, bo przecież sam Bóg jest na-
dzieją. 

Jacek, kwiecie ń 1996 

*** 
Mam 41 lat, jestem żonaty od 

trzynastu lat, mam troje dzieci. (...) 
Przed ślubem miałem kłopoty z kon-
trolowanym piciem. (...) Po urodzeniu 
się córki na jakiś czas przestałem pić. 
(...) Gdy po urlopie macierzyńskim 
żona poszła do pracy, córkę bawiła 
teściowa. Uważałem, że jestem znów 
wolny, wobec czego zacząłem pić, 
często wracałem późno do domu, 
czasem nie przychodziłem na noc. (...) 
Popsuły się stosunki rodzinne. Ro-
dzeństwo moje i mojej żony rzadko 
do nas przychodziło, my również 
rzadko ich odwiedzaliśmy. Przestałem 
chodzić do kościoła, a do spowiedzi - 
wcale. W 1989 roku urodził się syn. 
Ja z tej radości piłem przez trzy dni. 
Jakoś znów się przebudziłem, prze-
stałem się upijać. Po pewnym czasie 
wróciłem jednak do poprzedniego 
picia. Znów piłem na dobre, nie wra-
całem do domu po pracy, (...) poja-
wiły się kłopoty w pracy, a wszystko 
przez alkohol. Z powodu mojego picia 

Na odwyku spotkałem Jezusa (3) 
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w 1991 roku „zwolniłem” się z pracy. 
Nie pracowałem przez pół roku. (...) 
Kontakty z rodzeństwem praktycznie 
się urwały, ludzie odsuwali się ode 
mnie, stałem się zgorzkniały i za-
mknięty w sobie. (...) Całkowicie 
przestałem chodzić do kościoła. I 
stało się - żona, gdy poczuła ode mnie 
alkohol, nie wpuszczała mnie do do-
mu. Spałem na klatkach schodowych, 
na klatkach u znajomych, u kolegi na 
melinie. Nie dbałem o swój wygląd 
zewnętrzny, nie zależało mi na ni-
czym, niekiedy chciałem skończyć ze 
sobą myśląc o samobójstwie. (...) 

Rekolekcje dały mi bardzo dużo; 
byłem przekonany - wpajano mi to 
już od dzieciństwa - że Bóg karze,  
a tu się dowiedziałem, że tak na-
prawdę to Bóg nie karze, ale nas 
kocha. Z chęcią chodziłem na reko-
lekcje, ale było mi bardzo ciężko 
podjąć decyzję, żeby przystąpić do 
sakramentu pokuty. Bałem się, waha-
łem, wyszedłem z sali, poszedłem na 
papierosa, a jednak wróciłem i posze-
dłem do spowiedzi. Po niej poczułem 
ulgę, rozluźnienie, jakiś spokój i od-
czułem, że nareszcie zrzuciłem nie-
potrzebny garb grzechów, który mi 

ciążył przez te ostatnie cztery lata. 
Jednym słowem poczułem się „czło-
wiekiem”. (...) 

Krzysztof, kwiecie ń 1996 

 
(Za: Zwierzenia uczestników 
Rekolekcji Ewangelizacyjnych w 
Wojewódzkim Ośrodku Lecznic-
twa Odwykowego w Gorzycach. 
WYBÓR I OPRACOWANIE 
KSIĄDZ PIOTR BRZĄKALIK 
Wydawnictwo Archidiecezji 
Warszawskiej, Warszawa 1998)

Zachęcam do dalszej lektury wybranych 
fragmentów ksi ążki „Proboszcz z Ars” i po-
głębienia swojej własnej refleksji nad życiem 
kapłańskim. Świętemu proboszczowi z Ars 
polecajmy z wiarą  kapłanów, których Bóg po-
stawił na naszej drodze życiowej. 

WALKA Z CIEMNOT Ą W RZECZACH WIARY c.d.  

Jeszcze bardziej pochłaniała Księdza Vianney'a 
gorliwość, jaką rozwinął w nauczaniu wiernych swej 
parafii, przez głoszenie słowa Bożego. Zainstalował się w 
zakrystii. - Drzwi jej wychodzą na wielki ołtarz, może więc 
pracować pod okiem Przedwiecznego Mistrza. - Z szatni, w 
której przechowuje ubiory liturgiczne, urządził sobie pra-
cownię. Przerzuca Żywoty Świętych, Katechizm soboru 
Trydenckiego, Dykcjonarz teologiczny Bergier'a, zbiory 
kazań Le Jeune'a, Joly'ego, Bonnardel'a... 

Wypoczynkiem wśród gorączkowej pracy jest dlań 
spojrzenie rzucone od czasu do czasu na tabernakulum. 
Potem idzie przed ołtarz, by szukać natchnienia. Klęknąw-
szy na stopniu, rozmyśla nad tym, co przed chwilą przeczy-
tał; przedstawia sobie w myśli ten lud ubogi, do którego ma 
przemawiać. Tuż obok obecny jest Mistrz, który umiał 
prawdy najwznioślejsze wyrażać w sposób taki, że rybacy, 
rolnicy, pasterze owiec zrozumieć je mogli. Zaklina Go ze 
łzami, by mu poddał myśli i słowa, które by poruszyły  
i nawróciły serca powierzonego mu ludu. 

Powraca do zakrystii. Zaczyna pisać. Pióro biegnie mu 
po papierze cienkim, pochyłym, szybkim pismem; pokry-
wając od ośmiu do dziesięciu wielkich stronic, przez czas 
jednego nocnego czuwania. Pracuje niekiedy po siedem 
godzin z rzędu i późno w noc. Poprawek w piśmie jego 
prawie nie ma. Niedokończone zdania zdradzają pośpiech  
i temperament. - Czas drogi. Trzeba iść naprzód za wszelką 
cenę!... 

A teraz trzeba wyuczyć się tego na pamięć... Najtrud-
niejsza to część zadania! Pamięć Ks. Vianney'a nigdy na 
dobre się nie rozwinęła, a tu chodzi o wyrycie w niej trzy-
dziestu pięciu, do czterdziestu stronic tekstu, napisanego 
jednym tchem prawie, bez odstępów i podziału! Ćwiczy się 

w głośnym powtarzaniu kazania, w nocy z soboty na nie-
dzielę. Z drogi prowadzącej wzdłuż cmentarza zapóźnieni 
przechodnie słyszą, jak przepowiada sobie naukę na dzień 
następny. Jeśli morzy go sen, asceta nasz siada na gołej 
posadzce i oparłszy się o dębową szafę, usypia na krótką 
chwilę... 

Te straszne godziny zaliczone będą do najbardziej ob-
fitujących w zasługi i najbardziej wzruszających w całym 
jego życiu. Nazajutrz stanąć trzeba przed słuchaczami. 
Oprócz panny d'Ars, która siadywała w ławce przeznaczonej 
dla dziedziców, w kościele znajdowali się tylko sami wło-
ścianie. Był to lud spostrzegawczy, skłonny do drwin; nie-
którzy z nich, zwłaszcza młodzi, woleliby w tej chwili być 
gdzie indziej... Nic to! Ilu ich tam było, tyle było dusz, któ-
rym należało opowiadać Ewangelię. Zresztą ks. Vianney, 
więcej niż ktokolwiek inny, przeświadczony był, iż kapłan 
na ambonie spełnia niezbędny obowiązek swego świętego 
urzędu - to wystarczyło, by mu dodać odwagi. 

Lecz biedny młody proboszcz, wskutek zapamiętałej 
pracy nocnej, miał zmęczoną głowę... Przy tym w niedzielę 
długo był na czczo - a dnia poprzedniego od południa za-
zwyczaj nic nie jadł - w takich warunkach musiał odprawić 
sumę, oczywiście śpiewaną, i powiedzieć kazanie - a każde 
kazanie jego trwało nie mniej, jak godzinę!... Wygłaszał je 
głosem gardłowym, w którym zawsze prawie dominowała 
nuta wysoka. Lecz ton i gestykulacja były naturalne. Dla-

czego ksiądz Proboszcz tak głośno mówi? - pytała go panna 
d'Ars, zaniepokojona trudem, jaki sobie zadawał na ambo-
nie. - Proszę trochę więcej na siebie uważać. - Dlaczego to - 
pytała go inna osoba - Ksiądz Proboszcz tak cicho mówi, gdy 

się modli, a tak głośno podczas kazania? - Dlatego - odpo-

wiadał na to dobrodusznie - iż kiedy mówię kazanie, prze-

mawiam do głuchych lub śpiących, a kiedy się modlę, roz-

mawiam z Panem Bogiem, który wszystko słyszy . 
Nic dziwnego, iż po takim przemęczeniu, chwilami 

zawodziła go pamięć. Na ambonie - opowiada nauczyciel 
Jan Pertinand - nieraz gubił tok myśli i musiał schodzić, nie 

dokończywszy kazania. Wstyd wszakże, jakiego doznał 
wobec parafian, których może przed chwilą surowo upomi-
nał, nie tylko nie odbierał mu odwagi, lecz zda się jeszcze 
bardziej pobudzał go do gorliwości. 

Proboszcz  z  Ars (20) 
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Następnej niedzieli, znów należycie przygotowany 
szedł na ambonę. Mając jednak na myśli poprzednie niepo-
wodzenie, w obawie, by nie wpłynęło ono ujemnie na jego 
powagę, jako duszpasterza, modlił się więcej i innych o 
modlitwę prosił. Odtąd nie tylko pamięć już lepiej mu dopi-
sywała, ale nawet często odważał się na wypowiadanie kilku 
zdań poza tym, co sobie przygotował. 

Mówił swoim owieczkom głównie o ich obowiązkach. 
Zwracał się jedynie do parafian, i to w sposób jasny, bez 
wybiegów, bez niepotrzebnych pochwał. Niektóre zwroty 
jego były może trochę rażące i ostre; lecz nic dziwnego, że 
kaznodzieja-bojownik o sprawę Bożą naciągał silnie cięciwę 
łuku, by strzała wniknęła głęboko w serca... 

Częstokroć surowy ton jego uspokajał się, łagodniał, 

przechodząc w rzewną prośbę. - Moi drodzy parafianie - 
wołał nieraz do swych owieczek - starajmy się dostać do 
nieba, gdzie oglądać będziemy Boga. Jakże będziemy wów-
czas szczęśliwi! Wszyscy tam pójdziemy w procesji, jeśli 
parafię ożywi jeden dobry duch; a proboszcz wasz was po-
prowadzi. Trzeba koniecznie, byśmy poszli do nieba. Jakiż 
byłby żal niezmierny, gdyby niektórzy z was pozostali po 
tamtej stronie. 

Chętnie powtarzał, iż łatwo jest zbawić się wieśnia-
kom, gdyż mogą bez trudności modlić się przy pracy. Umiał 
też przezornie i z wielkim taktem znaleźć słowa pochwały 
dla młodzieńców i dziewcząt w Ars, którzy wyrzekali się 
rozwiązłości i śmiało wchodzili na drogę cnoty. Pierwszą 
rzeczą, której zażądał od obecnych w kościele - bo na nie-
obecnych i opornych miała przyjść kolej później - było 
przyzwoite zachowanie się wobec Świętych Tajemnic. 

Ksiądz Vianney łaje nieokrzesanych, nie oszczędzając 
nikogo. Napomnienia jego stają się żywe, bezpośrednie, 

nawet osobiste. Ostro ich karz, aby zdrowi byli w wierze - 
pisał święty Paweł do ucznia swego Tytusa. Proboszcz z Ars 
w początkach radę tę przyjmował w dosłownym znaczeniu. 
I przyznać trzeba, że niekiedy zbytnio przejawiało się jego 
usposobienie żywe i sarkastyczne. 

Przyszły święty nie zdobył sobie jeszcze wówczas ła-
godności w stopniu doskonałym, również i doświadczenie,  
z którym idzie w parze łagodna wyrozumiałość, też jeszcze 
w nim w pełni nie dojrzało. Surowy dla siebie aż do boha-
terstwa, przesadzał i w surowości względem drugich. Ulegał 
w tym wpływowi czasu. Drzewo jansenizmu już było 
wprawdzie ścięte, lecz jeszcze tkwiły ukryte jego korzenie; 
toteż ambony w kościołach dookoła Ars, choć na nich nie 
stali wielcy święci, podobnymi rozbrzmiewały zwrotami.  
W uprawie roli dusz ludzkich nie wystarcza samo tylko 
wyrywanie chwastu; trzeba też umieć zasadzać krzewy szla-
chetne. 

Posłuszny przepisom soboru Trydenckiego, który 
wkłada na pasterzy obowiązek częstego objaśniania owiecz-
kom obrzędów Ofiary Mszy św., tak pełnych znaczenia, 
usiłował Proboszcz z Ars rozbudzić w parafianach zamiło-
wanie do nich, wykładając im kolejno o istocie, potrzebie, 
znaczeniu i dobrodziejstwach Eucharystii. 

Można powiedzieć, iż myślą przewodnią jego życia 
kapłańskiego była chęć oderwania dusz od trosk przyziem-
nych i skierowania ich ku ołtarzowi. Iluż było w parafii ta-

kich, którzy zamiast iść na Mszę św. zachodzą do sąsiada na 
butelkę, albo spędzają czas nabożeństwa na grze w szynku, 

lub na tańcach! Wszystko to ludzie o przyziemnych dążno-
ściach, ludzie, którzy tak żyją, jakby mieli pewność, że nie 
posiadają duszy, którą zbawić trzeba. 

Tym Proboszcz z Ars grozi karami wiecznymi w życiu 
przyszłym, oraz niepowodzeniem w życiu doczesnym  
i nazywa ich podwójnie nieszczęśliwymi, bo wiara ustępuje 
z ich serca, a majątek ich marnuje się. 

Biedny kaznodzieja, niestety aż nazbyt dobrze to wie-
dział, że często zwracał się do nieobecnych i tylko do głu-

chych ścian przemawiał. Mimo to jednak, w niektóre bardzo 
uroczyste święta, kiedy zbierała się w kościele cała niemal 
parafia, znajdował pożądaną sposobność, by chłostać wy-
stępki, będące przyczyną zguby tylu dusz. 

W dniu Wniebowzięcia Matki Bożej uderza na wszyst-

kich jednocześnie. Kazanie jego na Boże Ciało rozpoczyna 

się od ciosu słowa wymierzonego wprost przeciw grzeszni-

kom, którzy wloką wszędzie za sobą swe kajdany i piekło. 
Wtem kaznodzieja nagle zatrzymuje się... Nie, bracia moi - 
mówi - nie idźmy dalej! Myśl to zbyt rozpaczliwa, a słowa 
te nie nadają się dla nas na dzień dzisiejszy. Pozostawmy 
tych nieszczęśliwych w ciemnościach, skoro chcą w nich 
trwać i nie chcą się zbawić!... A wy, moje dzieci, chodźcie 
za mną. 

W święto Patrona parafii dostaje proboszcz w swoje 
ręce właśnie tych, którzy dzień cały i noc następną zwykle 
spędzają na tańcach i pijatyce. Nie wypuścił ich, dopóki nie 
wymierzył im tęgich rózeg. Karze po kolei, chłopców  

i dziewczęta, co poją się u źródła zbrodni... oraz ślepych  

i potępienia godnych rodziców, którzy im tak dokładnie 

wskazali drogę... Nie gniewajcie się, a poprawcie - mówi - 
Wasz duszpasterz spełnia swój obowiązek. Walka jest roz-

poczęta, a bojownik o świętą sprawę ma mocną wolę. Po-

stanawia on, jeśli mu Bóg da życie, prędzej nie złożyć broni 

aż po zwycięstwie!... 

 
W następnym odcinku powyższej lektury dowiemy się na 
czym polegała toczona prze Jana Vianneya   

WALKA Z PRAC Ą W NIEDZIEL Ę, Z SZYNKAMI  
I PRZEKLE ŃSTWEM.  

 (c.d. w nastepnym numerze SE, przygotował 
ks. Krzysztof B.  Za: Francis Trochu, Proboszcz  
z Ars, Święty Jan Maria Vianney 1786- 1859 (Na 
podstawie akt procesu kanonizacyjnego i nie wy-
danych dokumentów z j ęzyka francuskiego przeło-
żył Piotr Ma ńkowski, biskup kamieniecki, arcybi-
skup tytularny Aenus), Kraków 2009)  

 
 

 
 

 
 

 „Jan Maria Vianney po święcił si ę zasadniczo nauczaniu prawd wiary, oczyszczaniu su-
mień, które to posługi prowadzą do Eucharystii. Czy ż i dzisiaj nie s ą to najbardziej podstawo-
we posługi duszpasterskie kapłana?”                        Jan Paweł II  
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Im wi ęcej czytamy 
tekstów ks. H. Cafarella 
założyciela Mi ędzynarodowe-
go Stowarzyszenia Equipes 
Norte-Dame tym wi ększe bu-
dzi si ę w nas pragnienie 
uczestnictwa w nim, tworze-
nia go i pokochania go. Tak, 
pokochania ruchu, który ma 
tak ogromny wpływ na nasze 
chrześcijańskie życie, na to 
nasze zmaganie si ę z 
rzeczywisto ścią, na codzien-
ny wybór drogi - wpływ na 
nasze stawanie si ę poszuki-
waczami Boga. To inna 
perspektywa. 

,,Nie ma dwóch rodzajów ludzi: 
jedni powołani, jak Jan i Paweł, by 
oddać się Bogu bez zastrzeżeń, a inni 
by kochać Boga umiarkowanie. Nie 
ma dwóch świętości, z których jedna 
nie byłaby całkowitym oddaniem. 
Małżenstwo byłoby pułapką, której 
należałoby unikać, gdyby nie było 
środkiem na drodze do doskonałości 
w miłości do Boga. Jesteście 
powołani do świętości: w małżeństwie 

i poprzez małżeństwo, które jest wam 
potrzebne do ćwiczenia się w 
miłości”.   (ks.H.Cafarell, 1963r.) 

,,Miłość wprowadza do króles-
twa łaski. Zaręczone pary i młodzi 
małżonkowie przeżywają w zadziwie-
niu to doświadczenie, które jest ich 
udziałem w ciągu całego życia, jeśli 
tylko wyrażają na nie swoją zgodę i 
dają się prowadzić Bogu. To pozwala 
im odkrywać stopniowo pewne możli-
wości przekraczania granic.  

Prawdziwa miłość, daleka od 
zawłaszczenia serca, wyzwala ich i 
nadzwyczajnie przepełnia. Powie-
działbym więcej: zaręczeni i młodzi 
małżonkowie doświadczają stanu 
łaski, a przynajmniej otwierają się na 
łaskę. Dzieje się tak dlatego, że 
miłość w życiu chrześcijan jest stale 
obecna, ponieważ ,,Bóg jest miłością” 

Miło ść pragnie miłości. Bycie 
kochanym wywołuje potrzebę kocha-
nia. Pojawia się zachwyt, wdzięcz-
ność, wspaniałomyślność; to wszyst-
ko, co do tej pory było ukryte, a co 
pomaga zrozumieć siebie”. 

(ks.H.Cafarell, 1964r.) 
 
Dzisiaj jest rok 2012, a pisane 

jakby do nas, ale pewnie i do naszych 
dzieci i wnuków. Ten kapłan prowa-

dził całe pokolenia małżonków pewną 
drogą do świętości. Budził w nich to 
pragnienie. Tak, mamy tę świado-
mość, że to pragnienie każdy małżo-
nek musi w sobie obudzić, by być dla 
drugiego wzmocnieniem, gdyż zada-
niem małżonków jest stawanie się 
jednością. Dla nas małżonków droga 
do zbawienia przebiega przez nasze 
małżeństwo. 

 
   Bernadeta i Piotr     

 
P.S. Kochani młodzi małżonkowie 
zawierający związki sakramental-
ne nie pozostawajcie sami bez 
wsparcia wspólnoty chrześcijańs-
kiej. Samym bedzie wam trudniej. 
Potrzebujecie jak powietrza życia 
łaską sakramentu, by być prawdzi-
wie szczęśliwymi.   
 
Jeżeli chcesz, to zaproś swojego 
współmałżonka do wejścia na 
drogę formacji małżenskiej. 

a:mail;  slask@end.win.pl 
strona internetowa; 
www.end.org.pl 
telefon; 511 134 709 

 

Nie tak dawno trwały 
jeszcze przygotowania, dopi-
nanie wielu spraw na ostatni 
guzik, strojenie ulic i ko-
ścioła, porządki… Nasza pa-
rafia w maju prze żywała nie 
tylko uroczysto ści komunijne 
czy jubileuszowe, ale tak że 
ogromn ą radość podwójnych 
prymicji naszych neoprezbi-
terów: ks. Sebastiana Man-
drysza i ks. Michała Harna-
sza.  

Tuż przed godziną 15.00, w so-
botę 12 maja, z murów Wyższego 
Śląskiego Seminarium Duchownego 
w Katowicach wyruszyła procesja, 
której głównymi uczestnikami byli 

diakoni mający przyjąć sakrament 
święceń prezbiteratu. Dokonało się to 
ponad godzinę później, w Archikate-
drze Chrystusa Króla, przez włożenie 
rąk Księdza Arcybiskupa Wiktora 
Skworca. Wśród neoprezbiterów 
znalazło się także dwóch naszych 
parafian: ks. Michał Harnasz i ks. 
Sebastian Mandrysz. W następnych 
dniach nadszedł czas na uroczystości 
w parafii. 

Ks. Sebastian Mandrysz od-
prawił Mszę Świętą Prymicyjną w 
niedzielę, 13 maja, o godz. 11.30. 
Uroczystość rozpoczęła się jednak już 
wcześniej, w domu rodzinnym prymi-
cjanta, przy ul. Boguszowickiej, gdzie 
ks. Proboszcz Krzysztof pobłogosła-
wił jego strój liturgiczny. Gdy neo-

prezbiter uroczyście przyodział szaty 
kapłańskie, otrzymał specjalne błogo-
sławieństwo rodziców. Następnie 
w asyście służby liturgicznej, dzieci 
komunijnych, kleryków, kapłanów, 
sióstr zakonnych oraz rodziny i gości, 
w uroczystej procesji przeszedł uli-
cami Boguszowicką i Małachow-
skiego do naszej świątyni. Tam w 
uroczystej liturgii towarzyszył mu nie 
tylko Ks. Proboszcz, lecz także bliscy, 
którzy włączyli się aktywnie w jej 
przygotowanie, a także przyjaciele i 
znajomi, wśród nich również ks. Da-
mian Jarnot, który wygłosił homilię 
prymicyjną. 

Ks. Michał Harnasz odprawił 
Mszę Świętą Prymicyjną tydzień 
później, w sobotę, 19 maja, o godz. 

Equipes Notre - Dame  - 
ruch duchowości małżeńskiej 

Uroczystości prymicyjne – już za nami… 
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11.00. Z domu rodzinnego przy ul. 
Sołtystwo wyruszył o 10.30, otrzy-
mując wcześniej błogosławieństwo 
rodziców oraz przywdziewając szaty 
liturgiczne. Homilię na Mszy prymi-
cyjnej wygłosił serdeczny przyjaciel 
ks. Michała, ks. Krzysztof Nowrot. 

W niedzielę, 20 maja, obaj pry-
micjanci odprawili o godz. 16.00 
Mszę Świętą dziękczynną w intencji 
członków wszystkich grup i wspólnot 
parafialnych, osób posługujących przy 
parafii oraz wszystkich parafian. Zaś 
po Mszy Świętej, po całej „stercie” 
życzeń, rozpoczęło się wspólne świę-
towanie w sali Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Boguszowicach. Nato-
miast w poniedziałek, 21 maja, po 
mszy wieczornej, spotkali się przy 

grillu z Dziećmi Maryi, ministrantami 
oraz młodzieżą oazową. 

Przeżyciami z tych podniosłych 
chwil prymicjanci podzielili się  
z nami głosząc kazania poprymicyjne 
i udzielając indywidualnego błogo-
sławieństwa prymicyjnego wszystkim 
chętnym parafianom. Ks. Sebastian 
uczynił to w niedzielę, 20 maja, zaś 
ks. Michał w niedzielę, 3 czerwca. 
Swoje pierwsze, kapłańskie szlify 
neoprezbiterzy zdobywają na razie  
w naszej parafii. Pozostaną z nami do 
ostatnich dni czerwca. W czasie wa-
kacji podejmą posługę na rekolek-
cjach i wyjazdach wakacyjnych dla 
dzieci i młodzieży oraz przyjmą wa-
kacyjne zastępstwa: ks. Sebastian  
w naszej parafii, zaś ks. Michał  

w parafii Narodzenia NMP w Pszo-
wie. Wezmą też udział w Rybnickiej 
Pieszej Pielgrzymce do Częstochowy 
wraz z grupą boguszowicką. Wiemy 
też również, gdzie nasi neoprezbiterzy 
podejmą swoją pierwszą stałą posługę 
(jeśli dekrety, które odebrali w czwar-
tek, 14 czerwca, nie ulegną zmianie): 
ks. Michał Harnasz rozpocznie pracę 
w parafii św. Barbary w Chorzowie,  
z kolei ks. Sebastian Mandrysz posłu-
giwał będzie w parafii Świętego Mi-
chała Archanioła w Rudzie Śląskiej - 
Orzegowie.  

Obu kapłanom życzymy 
światła Ducha Świętego w ich 
kapłańskiej posłudze. 

ks. Wojtek 

Tradycyjnie ju ż w  pierw-
szą niedziel ę maja odbyła si ę 
w naszej parafii Pierwsza i 
Wczesna Komunia Święta.  

W tym roku do Komunii przy-
stąpiło 98 dzieci:  
- 4 do wczesnej,  
- 23 dzieci z Gortatowic, 
- 71 dzieci z Boguszowic. 

Przygotowania do I Komunii 
Św. rozpoczęły się już we wrześniu 
poprzez comiesięczną niedzielną 
mszę, która jednoczyła całe rodziny. 

31.03.2012r. dzieci po raz 
pierwszy spotkały się z Panem Jezu-
sem Miłosiernym w sakramencie 
pokuty i pojednania.  Wszyscy byli 
bardzo przejęci, lecz po wyjściu z 
konfesjonału na twarzach dzieci go-
ścił uśmiech. 

W niedzielę 6 maja o godzinie 
11.oo rozpoczęła się uroczysta Msza 
Święta, podczas której dzieci naszej 
parafii przystąpiły do Wczesnej i 
Pierwszej Komunii Świętej. Liturgii 
przewodniczył ksiądz Proboszcz 
Krzysztof Błotko. Czynnie włączyli 
się również rodzice, przez których 
zostały odczytane czytania mszalne  
i modlitwa wiernych. Najważniejsze 
w tym dniu były jak zawsze dzieci 
modlące się, recytujące wiersze, nio-
sące dary ołtarza. 

 Po południu odbyły się uroczy-
ste nieszpory, w czasie których dzieci 
wyraziły swą wdzięczność Panu Jezu-
sowi za przyjęcie Go do swoich serc. 

Jak co roku odbyła się piel-
grzymka do Łagiewnik, Kalwarii 
Zebrzydowskiej i Wadowic – piel-
grzymowaliśmy 20 maja.  Odwiedzi-
liśmy miejsca  bliskie Ojcu Świętemu 

błogosławionemu Janowi Pawłowi II. 
Dzieci uczestniczyły we Mszy św. 
odprawionej przez naszego Księdza 
Proboszcza w pięknym sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia w Łagiewni-
kach, modliły się przy relikwiach św. 
Siostry Faustyny, a w wadowickiej 
Bazylice przy relikwiach bł. Jana 
Pawła II. 

W pielgrzymce wzięło udział 
ok.170 osób. Pielgrzymowały nieraz 
całe rodziny.  

Ksiądz Proboszcz dziękuje ro-
dzicom za dar złożony na potrzeby 
parafii, za zaangażowanie w przygo-
towanie tej uroczystości. 
 

Katechetki 

 
Dzieci komunijne w Łagiewnikach … 

Pierwsza i Wczesna Komunia Święta 

 
oraz w wadowickiej Bazylice 
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„Pragniemy, aby Duch 
Święty, którego otrzymamy, 
umocnił nas do m ężnego 
wyznawania wiary i do po-
stępowania według jej za-
sad” - tymi słowami kandy-
daci, w środę, 18 kwietnia br. 
wyrazili wobec Ko ścioła go-
towo ść przyj ęcia sakramentu 
bierzmowania. Uroczystej 
Eucharystii przewodniczył 
ks. prałat Rudolf Brom, który 
z wskazania ks. Arcybiskupa 
Wiktora Skworca był równie ż 
szafarzem tego sakramentu.  

 Młodzież dwóch parafii: Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa oraz 
św. Wawrzyńca (Ligocka Kuźnia) 
zgromadziła się w naszej parafialnej 
świątyni już przed godz. 18.00. W 
czasie trwającej prawie dwie godziny 
uroczystej liturgii modliliśmy się o 
dary Ducha Świętego dla nich, w 
dorosłym i miejmy nadzieję dojrza-
łym chrześcijańskim życiu. Odtąd ci 
młodzi ludzie stali się odpowiedzialni 
za swoją wiarę otrzymując na tę drogę 
specjalne dary. W homilii ks. prał. 
Rudolf Brom przypomniał znaczenie 
sakramentu oraz zachęcił do przyj-
mowania takich postaw, które rze-
czywiście świadczą o dojrzale prze-
żywanej wierze. Przestrzegał przed 
uleganiem współczesnym trendom, 
które lansują postawy czy zachowania 
nie mające nic wspólnego z rzeczywi-
stą dojrzałością, stanowią zaś jedynie 
sposób na płytkie „dostosowanie się” 
czy „dopasowanie” do panującej mo-
dy. Wraz z ks. prałatem Mszę Świętą 
koncelebrowali proboszczowie para-
fii, których młodzież przyjmowała 
sakrament bierzmowania: ks. Krzysz-
tof Błotko i ks. Bronisław Matysek. 

Wśród 155 osób przyjmujących 
ten sakrament większość stanowili 
nasi parafianie. Sakrament ten przy-
jęli: Alina Barańska, Paweł Barczy-
szyn, Filip Benisz, Dagmara Bogu-
szewska, Wojciech Bulanda, Magda-
lena Buras, Karolina Cieślik, Alek-
sander Czechowicz, Katarzyna Da-
nelkiewicz, Seweryn Dolnik, Julia 
Dziwoki, Natalia Dziwoki, Katarzyna 
Ficek, Marek Filec, Anna Fojcik, 
Paulina Garus, Sebastian Garus, Aga-
ta Gawron, Julia Gazda, Hanna Goło-

fit, Daniel Gruszka, Rafał Gunia, 
Joanna Hajzyk, Aleksandra Holona, 
Adam Hudek, Jakub Janyga, Karmena 
Jarnecka, Rafał Jeniec, Piotr Jurczyk, 
Remigiusz Karwot, Katarzyna Ka-
sperczyk, Piotr Klejnot, Rafał Klepek, 
Emilia Kłosek, Klaudia Kolus, Mar-
tyna Konsek, Sebastian Konsek, Ad-
riana Kopczyńska, Kinga Korduła, 
Krzysztof Kosmulski, Łukasz Kowal, 
Marceli Kowalczyk, Jakub Kowalik, 
Justyna Kozik, Łukasz Krawczyk, 
Sonia Krupa, Beata Kula, Sylwia 
Kuśka, Sylwia Lachowska, Szymon 
Lewna, Natalia Maciończyk, Michał 
Marek, Kamil Matuszczyk, Karolina 
Młynarczyk, Magdalena Masłowska, 
Aleksandra Mucha, Przemysław Or-
szulik, Mateusz Oślizlok, Olimpia 
Owczarek, Karol Owsianka, Micha-
lina Owsianko, Aleksandra Papierzań-
ska, Adrian Pawela, Karolina Pazgan, 
Joanna Pierchała, Magdalena Plichta, 
Kamila Podleśny, Sylwia Przeliorz, 
Paweł Pustelnik, Sonia Pustelny, 
Barbara Reclik, Piotr Rodziewicz, 
Patryk Rojek, Przemysław Rojek, 
Dominika Rynkowska, Józef Ryn-
kowski, Sabina Salomon, Karol Sier-
piński, Angelika Sładczyk, Magdalena 
Smolarz, Daniel Sobik, Mariusz So-
bik, Mateusz Sobik, Michał Sobik, 
Anna Sobolewska, Sonia Stoczkow-
ska, Łukasz Stypułkowski, Michał 
Szmajduch, Daria Szulik, Eliza Szut-
ka, Klaudia Szweter, Patrycja Szymu-
ra, Paweł Szymura, Dominika Szyro-
ki, Natalia Toszek, Agata Tragarz, 
Łukasz Twardowski, Błażej Walczak, 
Wiktoria Waleczek, Marek Wróbel, 
Dawid Zimończyk, Marcin Zimoń-
czyk oraz 53 osoby z parafii św. 
Wawrzyńca w Ligockiej Kuźni. 

Potrzeba było jednak zaangażo-
wania wielu osób, byśmy mogli być 
świadkami tej podniosłej uroczysto-
ści. Pragnę podziękować przede 
wszystkim katechetom i animatorom, 
którzy prowadząc spotkania w małych 
grupach pomagali w przygotowaniu 
młodzieży. Dziękuję paniom: Berna-
decie Piechoczek, Joli Kuczerze, 
Kazimierze Macionczyk, Alinie Ma-
cionczyk, Mireli Szutce, Dorocie 
Juraszek, Barbarze Sojce i Lucynie 
Habraszce. Paniom Bernadecie Pie-
choczek i Joli Kuczerze dziękuję za 
trud katechezy gimnazjalnej oraz 
pomoc w przygotowaniu przebiegu 

samej uroczystości. Dziękuję osobom, 
które zadbały o wystrój kościoła, panu 
kościelnemu i organiście, ministran-
tom i wszystkim, którzy nawet w 
najmniejszym stopniu przyczynili się 
do uświetnienia tej uroczystości. 

Mam nadzieję, że każdy z 
bierzmowańców czuje w swoim sercu 
podobną wdzięczność i w swojej 
osobistej modlitwie wspomni o 
wszystkich, którzy pomogli mu otwo-
rzyć się na dar i moc Ducha Świętego. 
Młodzież polecam modlitwie wszyst-
kich parafian. 

ks. Wojtek 

����������� 

 

„List do MB Dobrej Rady” 

Matko Boża Dobrej Rady, 
piszę dziś do Ciebie szczerze 

ufam, że mych słów wysłuchasz 
i utwierdzisz mnie w mej wierze. 

 
Radzisz ludziom w wielu sprawach, 

każdy wierzy, że pomożesz, 
wiele łask przez Ciebie płynie, 
niosąc przez świat dzieła Boże. 

 
Wszystkich próśb cierpliwie słuchasz, 

w Swoim sercu je rozważasz, 
gdy z pokorą człowiek prosi, 
Dobrą radą go obdarzasz. 

 
Wielu pewnie Ciebie nie zna, 
więc i za Nich dzisiaj proszę, 

Ty wysłuchaj mego listu, 
w którym sprawy me zanoszę. 

 
Serce moje jest w rozterce, 
więc o radę proszę z góry, 

pociesz mnie w mej poniewierce, 
rozpędź wszystkie ciemne chmury. 

 
Wyproś u Twojego Syna 
łaskę wiary, zaufania, 

pogodzenia się z mym życiem, 
oddal chęć do narzekania. 

 
Obym, Matko Dobrej Rady, 

kochał Cię, jak Matkę swoją, 
wspomnij proszę także na mnie, 

bądź od dziś patronką moją!  
 
Piotr Dmitrzak 

 
 

Bierzmowanie 
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Pierwsza sobota czerwca, 
godzina 10:00, wyruszamy na 
naszą wspólnotow ą wyciecz-
kę. W tym roku było nas wi ę-
cej, a to wszystko za spraw ą 
rodziców, którzy wybrali si ę z 
nami.   

Pierwszym punktem na-
szej wycieczki była kopalnia 
Guido w Zabrzu, gdzie zjecha-
liśmy – oczywiście wcześniej 
zakładając hełmy – na poziom 
320 m. Tam już czekało na nas 
mnóstwo atrakcji. Przede 

wszystkim mogliśmy 
zobaczyć jak wyglądało 
i jak dziś wygląda zme-
chanizowane górnictwo. 
Wielu z nas po raz 
pierwszy mogło zoba-
czyć, jak wygląda i 
pracuje kombajn, i co 
najważniejsze choć w niewiel-
kim stopniu zobaczyć w jakich 
warunkach muszą pracować 
górnicy.  

Drugim punktem naszego 
wyjazdu były Rudy Racibor-
skie, gdzie w Godzinie Miło-

sierdzia odprawiliśmy Mszę św. w 
Sanktuarium Matki Bożej Pokornej, 
po której w pobliskim parku przygo-
towano nam ognisko i smaczne 
kiełbaski. 

Ks. Marcin 
 

Sezon pielgrzymkowy naszej grupy roz-
poczęty na całego. W dniach 4 i 5 czerwca 
wyruszyli śmy na nasz pielgrzymi szlak.   

Pierwszym miejscem do którego dotarliśmy była Kal-
waria Zebrzydowska i modlitwa przed cudownym obozem 
Matki Bożej oraz Droga Krzyżowa w krużgankach. Następ-
nie zatrzymaliśmy się w małej miejscowości Krzeczów, 
gdzie znajduje się drewniany kościółek św. Wojciecha,  
w którym odprawiliśmy sobie Eucharystię. Ks. Proboszcz 
Antoni opowiedział nam historię kościoła, tego miejsca  
i oprowadził nas po świątyni. Z Krzeczowa udaliśmy się na 
nocleg w domu rekolekcyjny Arka diecezji Tarnowskiej, 
znajdujący się w pięknej miejscowości Gródek nad Dunaj-
cem.  

Drugi dzień naszego pielgrzymowania to zabytkowe 

kościoły znajdujące się w gminie Ciężkowice, gdzie zwie-
dziliśmy drewniany kościół św. Bartłomieja w Jastrzębi 
pochodzący z XVI wieku, następnie kościół p.w. Wniebo-
wzięcia NMP w Bruśniku i kościół św. Marii Magdaleny  
w Zborowicach. Ze względu na pogodę i trudny dojazd nie 
udało nam się zrealizować jednego punktu, a mianowicie 
nawiedzić Sanktuarium Matki Bożej Niezawodnej Nadziei 
w Jamnej. 

Nasza pielgrzymka pomimo trudności związanych  
z padającym deszczem była bardzo udana i już nie możemy 
się doczekać następnej. Z tego miejsca pragnę zaprosić Was 
drodzy czytelnicy do wspólnego pielgrzymowania z grupą 
„Pielgrzym”. Następny nasz wyjazd już 8 i 9 sierpnia do 
świętych miejsc i nie tylko diecezji kieleckiej. 

Ks. Marcin  
ZAPROSZENIE! 

Grupa „Pielgrzym” organizuje w dniach 8 – 9 sierpnia piel-
grzymkę po diecezji kieleckiej: 
1. I dzień 8 sierpnia (środa) 

−  ZIELENICE – Sanktuarium Nawiedzenia MB 
− MIECHÓW – Bazylika Grobu Pańskiego 
− JĘDRZEJÓW – Sanktuarium bł. Wincentego Kadłubka 
− PIŃCZÓW – Sanktuarium MB Miłowskiej 
− STOPNICA – Hotel „Rywa-Verci” (nocleg, obiadoko-

lacja, śniadanie) 
2. II dzień 9 sierpnia (czwartek) 

− PACANÓW – Sanktuarium Pana Jezusa Konającego 
− RYTWIANY – Pustelnia Złotego Lasu 
− WIŚLICA – Sanktuarium Madonny Łokietkowej 

Zapisy na pielgrzymkę po ogłoszeniu w kościele. 
Stanisław Dr ąszczyk  

Wyjazd na „gruba” Dzieci Maryi 
 

 
Dzieci Maryi na poziomie 320 m 

 
A to ju ż wspólna zabawa przy ognisku 

Grupa „Pielgrzym” na pielgrzymim szlaku 
 

 
Msza św. w ko ściele św. Wojciecha w Krzeczowie 
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15 czerwca 2012r. w Uro-
czysto ść Najświętszego Ser-
ca Pana Jezusa po Mszy św. 
porannej   zostały przyj ęte 
trzy osoby do grona człon-
ków Stra ży Honorowej NSPJ. 

Straż Honorowa NSPJ istnieje w 
naszej parafii od 3 grudnia 2006 r. i 
obecnie należy do niej 20 członków. 

Zasadniczym celem Straży Ho-
norowej jest odpowiedź na miłość 
Chrystusa, poprzez ofiarowanie Sercu 
Jezusa wszystkich czynności w wy-
branej godzinie  dnia, w tzw. Godzi-
nie Obecności przy Bożym Sercu. 
Można spędzić tę Godzinę Straży 
realizując swoje codzienne obowiązki, 
modląc się lub odpoczywając, 
wszystko w łączności z Chrystusem, 
na chwałę Boga Ojca i zbawienie 
bliźnich. 

Symboliczne zapisanie na Zega-
rze Straży jest znakiem podjętego 
zobowiązania do uświęcenia danej 

godziny, a następnie całego życia. 
Do podstawowych praktyk 

członków Straży Honorowej należy 
częste uczestnictwo we Mszy św., 
Komunia św. wynagradzająca w I 
piątki miesiąca, Godzina Święta w I 
czwartki miesiąca (odmawiana 
wspólnie w kościele lub samemu w 
domu), a także adoracja Najświęt-
szego Sakramentu. 

Comiesięczne spotkania forma-
cyjne odbywają się w II wtorki mie-
siąca. Opiekunem duchowym wspól-
noty jest Ksiądz Wojciech. 

 
Jezus bezgranicznie Cię ukochał. 

Oczekuje twej wzajemności! 

PRZYJDŹ I TY! 

Zostań członkiem Straży  
Honorowej NSPJ 

 
    Alicja K. 

Telewizja Polska wyemitowała, tak zreszt ą 
jak i przed rokiem, film Michała Kwieci ńskiego 
„Biała Sukienka”. Zapewne motywem by-
ła Uroczysto ść „Bo żego Ciała”. Fabuła tej, 
praktycznie telenoweli skupia si ę wokół pla-
nowanej Procesji w małym miasteczku le żą-
cym na skraju Polski „B” i składa si ę z dwóch 
wątków, które ł ączą si ę ze sobą w sposób lu ź-
ny w finałowej scenie procesji. 

Cały film w sposób dość skomplikowany, ale zarazem 
bardzo życiowy przedstawia postawy ludzkie w których 
cechami są wiara i niewiara, a także pospolite przywary 
ludzkie. 

Napiszę jednak parę słów o drugim wątku tego filmu 
dla tych, którzy nie mieli okazji go obejrzeć. 

Jadący z Warszawy na procesję młody ksiądz Damian, 
zabiera autostopowicza Maćka, który nie wie, że ten pierw-
szy jest księdzem. Wywiązuje się pomiędzy nimi ciekawa 
rozmowa dotycząca także spraw światopoglądowych. Ma-
ciek jest człowiekiem niewierzącym, który utracił swoją 
wiarę w trakcie walki o życie swojej narzeczonej, którą 
ostatecznie ona przegrała. Sam Maciek określał swoje ów-
czesne działania jako wizyty pomiędzy szpitalem, a kościo-
łem. W gruncie rzeczy trudno określić, czy była w nim 
prawdziwa wiara, czy tylko była mu ona wtedy potrzebna, 
gdy medycyna zawodziła. 

W strugach deszczu doszło do wypadku drogowego. 
Maciek został wyrzucony z samochodu. Leżał na plecach 
nie mogąc się ruszać. Zaczął prosić Damiana o pomoc. Za-
czął się bać początkowo paraliżu, ale stopniowo zaczęło mu 
się wydawać, że umiera i to ostatnie jego chwile, a przecież 
tak chciał żyć. Błagał Damiana, żeby od niego nie odcho-
dził. Bał się, że w tym ostatnim momencie pozostanie sam. 
Damian ubrał na szyję stułę i zaczął modlić się do Boga  
o życie dla Maćka. Wtedy to dopiero Maciek zobaczył, że 
jest księdzem. 

Stracił przytomność, a Damian prosił Boga, by go po-
zostawił wśród żyjących. Przestało padać, a Maciek się 
ocknął i wstał. Cieszył się jak nowonarodzone dziecko. 
Bardzo szybko jednak wróciła mu „przytomność” umysłu, 
gdyż zaczął wyśmiewać działania księdza. Wytłumaczył 
sobie wszystko co się z nim działo stresem pourazowym. 

 Nie mnie wnikać, czy to interwencja boska, czy też 
faktycznie stres pourazowy. 

Najważniejsze jednak były słowa młodego księdza, 
który odpowiedział mu: „Możesz nie wierzyć, ale pewien to 
ty już nigdy nie będziesz”.  

To zdanie księdza jest zdaniem kluczowym. 

 Przypomniał mi się Snowden. Snowden z „Paragrafu 
22” Josepha Hellera, który miał swoją tajemnicę. Umierał w 
bombowcu na rękach Yossariana, powtarzając „zimno mi, 
zimno”. Yossarian rozpaczliwie starał się go ratować opa-
trując mu nogi. Snowden miał jednak poważniejsze obraże-

Straż Honorowa NSPJ z opiekunem 

Jak odpowiedzieć na miłość Chrystusa? 
Wybierając jedną z grup parafialnych – Straż Honorową NSPJ 

 

O rozmowie z Nim 
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nia. Po rozpięciu mu kurtki na zewnątrz wypłynęły wnętrz-
ności. Snowden był nie do uratowania. On umierał. 

 „Człowiek jest istotą materialną, oto była tajemnica. 
Wyrzućcie go przez okno, a spadnie. Podpalcie go, a spło-
nie. Przysypcie go, a zgnije, jak wszystkie inne odpadki. 
Człowiek bez ducha jest śmieciem. To była tajemnica 
Snowdena”. 

 Na każdego z nas przyjdzie kiedyś taki czas, że przyj-
dzie nam umierać. Nie od nas będzie zależało, czy da-

ne będzie nam się pożegnać. Nie od nas też będzie zależało, 
czy będą przy nas bliscy. 

Możemy jednak dostać szansę by porozmawiać. Jeżeli 
zaś nie będzie już nikogo obok nas, to zawsze będziemy 
mieli tę świadomość, że jest On. Od nas wtedy będzie zale-
żało, czy zdecydujemy się na rozmowę z Nim. 

  
Zbigniew Kula 

Oaza w dniach od 30 
kwietnia do 2 maja była na 
wycieczce w Brennej Le śni-
cy. Wyjechali śmy wraz z na-
szym opiekunem Ksi ędzem 
Marcinem. Ka żdy dzień za-
czynali śmy od Mszy Świętej, 
poniewa ż to jest najwa żniej-
sze w naszym życiu.   

Mieliśmy spotkania w grupach z 
naszymi animatorkami, na których 

rozmawialiśmy na różne tematy. Na-
szymi uwagami i spostrzeżeniami 
dzieliliśmy się na spotkaniu ogólnym. 
Po całym dniu myślenia mieliśmy 
również czas na zabawę, a nasze po-
godne wieczory osłodziła nam Pani 
Danka, która zarówno przygotowywa-
ła nam śniadania i kolacje jak również 
obiady, oraz coś na osłodzenie całej 
wycieczki. W czasie wolnym graliśmy 
w różne gry oraz prowadziliśmy bar-
dzo poważne jak i śmieszne konwer-
sacje.  

Dziękujemy bardzo Księdzu 
Marcinowi za to, że towarzyszył nam 
na tej wycieczce, Pani Dance za to, że 
nie musieliśmy głodować jak i 
wszystkim uczestnikom, bo to dzięki 
nim wycieczka się udała. Nie można 
zapomnieć również o naszych anima-
torkach, dzięki którym wszystko po-
szło tak jak chcieliśmy. 

   
Asia  

Pragniemy bardzo serdecz-
nie podzi ękować wszystkim 
ofiarodawcom oraz osobom 
pomagaj ącym przy usuwaniu 
skutków po żaru: 

− Agnieszka i Karol Palarz, 
− Zofia i Ireneusz Palarz, 
− Czesław Palarz, 
− Edeltrauda i Jan Kolorz, 
− Kazimiera i Andrzej Kolorz 

z dziećmi, 
− Barbara i Eugeniusz Mach  

z dziećmi, 
− Maria i Dariusz Niesłańczyk, 
− Sabina i Krzysztof Sojka, 
− Katarzyna i Jarosław Barczyk, 
− Iwona i Marian Pawlaszczyk, 
− Halina i Czesław Smoter, 
− Julianna Sitarski z mężem, 
− Sonia Palarz, 
− Przemysław Kubica, 
− Bożena i Adam Kubica z rodziną, 
− rodzina Skaba, 
− Ewa i Marian Karcz, 
− Elżbieta Adamczyk, 
− Mariola Gromadzka, 
− Gabriela i Piotr Kusz, 
− Katarzyna i Dariusz Szulik, 
− Marek Buchalik, 

− Kazimierz Konsek, 
− Marek Konsek, 
− rodzina Oleksiński, 
− Józef Joszko, 
− Henryk Morcinek, 
− Jerzy Król, 
− Tomasz Buchalik, 
− Maria Pawlas, 
− Robert Pierchała, 
− koledzy z pracy  KWK „Jankowice” 
− GTM „MURA”, 
− Firma „MORAJ”, 
− Zespół Szkół Ekonomiczno - Usłu-

gowych w Rybniku i klasa I TA, 
− Bożena Frelich, 
− Andrzej Frelich, 
− Hanna Zoń, 
− rodzina Pakura, 
− Magdalena Kieczka z mamą, 
− Parafianom parafii NSPJ w Bogu-

szowicach, którzy wsparli zbiórkę 
„do koszyczka” przed kościołem. 

Dziękujemy wszystkim pozostałym 
ludziom dobrej woli, którzy wsparli 
nas w tych ciężkich doświadczeniach. 

Rodzina Palarz 
 

3 sierpnia przypadaj ą ko-
lejne urodziny ks. Pro-
boszcza Krzysztofa Błotko. 

 
Z  tej okazji składam y serdeczne 

życzenia B ożego błogosław ień-

stw a i op iek i, zdrow ia oraz w ielu  

pow odów  do radości.  

N iech  N ajśw iętsze Serce Jezusa 

z lew a n ieustannie zdroje w szel-

k ich  Ł ask, potrzebnych  

w  dalszej posłudze kapłańsk iej. 

 
Ks. Proboszcz Krzysztof Błotko 

urodził się 3 sierpnia 1958 r. 
w Kosztowach. Święcenia kapłań-
skie przyjął w dniu 27.3.1986 r. 
Jest magistrem teologii.  
Od 27 lipca 2003 r. jest probosz-
czem naszej parafii. 
 

Msza św. urodzinowa w inten-
cji Solenizanta sprawowana będzie 
w piątek 3 sierpnia o godz. 

17.00. 

 

Zapraszamy do modlitwy 
w Jego intencji.  

Trzydniowy wyjazd Oazy 

Podziękowanie od P. Palarz 
Urodziny  

ks. Proboszcza 
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          „I żadna łza i żadna myśl, i chwila i rok 
Nie przeszły, nie przepadły, ale idą wiecznie.” 

 (C. K. Norwid) 
Dnia 26 maja 2012 roku świętowaliśmy 75-lecie ist-

nienia Naszej Szkoły, nad którym patronat objął Prezydent 
Miasta Rybnika. Na uroczystość przybyli: Zastępca Prezy-
denta Miasta Rybnika p. J. Kryszczyszyn, dyrektor Delega-
tury Kuratorium Oświaty p. M. Lipińska, ks. Proboszcz  
K. Błotko, nasi radni: p. A. Gruszka - przewodnicząca  
ds. nauki, kultury i sportu oraz  p. J. Mura - wiceprzewodni-
czący Rady Miasta, dyrektor kopalni „Jankowice” S. Kon-
sek,  dyrektor Domu Kultury w Boguszowicach - C. Kacz-
marczyk, przedstawiciele Nadleśnictwa Rybnik i Straży 
Pożarnej w Boguszowicach, dyrektorzy sąsiednich szkół  
i przedszkola, emerytowani pracownicy oraz absolwenci. 

Jubileusz rozpoczęła uroczysta akademia, podczas któ-
rej goście oraz uczniowie mogli zobaczyć prezentację mul-
timedialną przedstawiającą wydarzenia i fakty z kart historii 
placówki, ukazującą jej dzieje w zmieniającej się rzeczywi-
stości. Trzy ćwierćwiecza istnienia szkoły zmuszają do 
refleksji i sentymentalnych wspomnień.  

Szkoła rozpoczęła działalność w 1937 roku jako SP nr 
1 w Boguszowicach. Tętniące życiem środowisko naszej 
szkoły od przeszło siedmiu dekad co dzień jest świadkiem 
historii pełnej wydarzeń wzniosłych i zaskakujących.  Mimo 
szeregu  zmian wynikających  z kolejnych reform oświaty  
szkoła zachowała swój niepowtarzalny klimat i wizerunek  
w środowisku lokalnym.  

Kiedy mówimy: NASZA SZKOŁA, pamięć przywołu-
je twarze sprzed lat, bo przecież najcenniejszą wartością 
każdej szkoły są ludzie - uczniowie, nauczyciele, pracowni-
cy, rodzice, absolwenci. Każdy z nich pozostawił w tej 
szkole odrobinę siebie samego z lat swojej młodości czy 
zawodowego zaangażowania. To kolejni dyrektorzy, 
uczniowie i nauczyciele budowali klimat i wizerunek szkoły 
i im należą się wyrazy szacunku i wdzięczności.  

Jaka jest dzisiaj NASZA SZKOŁA? Na pewno bardzo 
odmieniona.  

Piękna z zewnątrz i wewnątrz. Z nowoczesną bazą dy-
daktyczną, skomputeryzowana, z placem zabaw, boiskiem 
do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią, zabudowanym 
systemem monitoringu wizyjnego wewnątrz i zewnątrz 
budynku. Wprowadzamy środki nauczania interaktywnego 
przygotowując naszych uczniów do życia we wspólnej Eu-
ropie. Placówka nasza jest otwarta dla każdego ucznia. 
Dzięki ogromnemu zaangażowaniu nauczycieli uzyskuje 
wysokie wyniki nauczania, sukcesy w konkursach i zawo-
dach. Przez okres 75 lat mury tej szkoły opuściło wielu 
absolwentów, którzy tutaj  zdobywali podstawy wiedzy, 
tutaj kształtowali swoje młodzieńcze charaktery, przygoto-
wywali się do dalszego etapu nauki.  

To dzięki gronu pedagogicznemu, pracownikom szko-
ły, władzom samorządowym, oświatowym i rodzicom nasza 
szkoła kojarzy się z tym, co najlepsze dla ucznia czyli bez-
pieczeństwem, przyjazną, rodzinną atmosferą, rzetelnym 
solidnym nauczaniem. Jest to wynik dobrej współpracy, 

promocji szkoły, podejmowania działań mających na 
względzie dobro szkoły oraz kontynuowanie chlubnych 
tradycji. To dzięki wsparciu władz miasta nasza szkoła jest 
nowoczesną placówką opartą na nowatorskich metodach 
nauczania, technologiach informatycznych, dążącą do kom-
fortowych warunków nauki i pracy. 

Z okazji Jubileuszu 75-lecia osobom wspierającym 
szkołę w jej działaniach zostały wręczone statuetki i podzię-
kowania.  

Następnie uczestniczyliśmy we Mszy św. sprawowa-
nej przez ks. Proboszcza oraz księży - absolwentów naszej 
szkoły. Uroczystą Mszę św. uświetnił koncert wokalny 
naszej absolwentki, a obecnie solistki operowej pani   
K. Oleś-Blachy. 

Po Mszy św. nastąpił przemarsz z kościoła na teren 
szkoły przy dźwiękach orkiestry dętej KWK „Jankowice”. 
Program artystyczny prezentowany przez naszych uczniów 
był okazją do wspomnień, a także przypomnieniem, że 
szkoła to miejsce gdzie oprócz nauki przeżywa się chwile 
radości i nawiązuje przyjaźnie. Dzięki zaangażowaniu ro-
dziców uczestnicy mogli zakosztować wspaniałych wypie-
ków, zjeść domowy bigos czy chleb ze smalcem. Rada Ro-
dziców zadbała również o atrakcje dla naszych dzieci w 
postaci trampoliny czy dmuchanego zamku. Była licytacja 
szkolnej ławki, stoisko z pamiątkami, możliwość zwiedza-
nia szkoły czy kapsuła czasu przybliżająca historię naszej 
placówki. 

Byli również harcerze, którzy związani są ze szkołą od 
początku jej istnienia. Emerytowani nauczyciele, dyrektorzy 
oraz zaproszeni goście w przygotowanych kawiarenkach 
wspominali okres swojej pracy.  

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom Boguszowic, 
którzy wzięli udział w naszym Jubileuszu. Dziękujemy 
rodzicom za pomoc w przygotowaniu uroczystości  i spon-
sorom, którzy uatrakcyjnili naszą imprezę.  

Jako dyrektor chciałabym, by szkoła pozostała - jak 
dotąd - miejscem, w którym nie tylko zdobywamy wiedzę  
i umiejętności, rozwijamy talenty i odnosimy sukcesy, ale 
byśmy uczyli się mądrości. Byśmy czerpali radość z  tego co 
robimy, pomagali innym i widzieli uśmiech na twarzy 
ucznia, bo jak napisał Janusz Korczak „kiedy śmieje się 
dziecko, śmieje się cały świat”. 

                                  mgr Teresa Uchyła 
          Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 16 

Jubileusz 75 – lecia Szkoły Podstawowej  
nr 16 w Rybniku 
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Jak co roku Rada Dziel-
nicy Gotartowice była auto-
rem Festynu Rodzinnego, 
który miał miejsce 2 czerwca 
2012. XII Festyn zorganizo-
wany z okazji „Dnia Dziecka” 
przebiegał mimo chłodnej 
aury w gor ącej atmosferze. 
Tradycyjnie rozpoczęto mszą 
świętą, któr ą odprawił  
ks. Wojciech Kamczyk. 

Festyn uświetnił zespół „Gam-
ma” oraz miejscowi artyści  Szkoły 
Podstawowej nr 20, Przedszkola 22,  
Koła Gospodyń Wiejskich, a także 
zespół „Cantate” z DK Boguszowice. 

Jak co roku również sportowcy 
znaleźli coś dla siebie. Odbyły się 

rozgrywki piłki nożnej, siatkówki, 
tenisa stołowego, skata sportowego,  
a także rzuty piłką na kosz. Natomiast 
dla najmłodszych harcerze przygoto-
wali atrakcyjny tor przeszkód. Zwy-
cięzcy otrzymali nagrody i słodycze. 

Nowością na festynie była kolo-
rowa karuzela, która woziła w gondo-
lach nie tylko dzieci ale również ich 
opiekunów. Zaś firma GOS-HAN 
przygotowała posiłki i napoje. 

Przewodnicząca Zarządu Urszu-
la Stajer oraz Przewodnicząca Rady 
Dzielnicy Mirela Szutka gorąco dzię-
kują uczestnikom i wszystkim, którzy 
pomogli w zorganizowaniu festynu. 
 
− Zakład FUSIT 
− Zakład ELMIS 

− Sklep Kasztelan 
− Firma ADAM 
− Firma MORAJ 
− Firma Budowlana Janusz Sobik 
− Państwo Lipka 
− Zakład Stolarski Adam Buchalik 
− Zakład Stolarski Bogusław Mandel 
− Sklep Spożywczy Ewa Sojka 
− Sklep Spożywczy ul. Fabryczna 
− Zakład Wędliniarski Antoni 

Woźniczka 
− Zakład Fryzjerski ul. Gotartowicka 
− Zakład Kosmetyczny”URODA” 
− Zakład Fryzjerski Joanna Mura 
− Hurtownia Rojek Decor 
− Szymon Musioł 
− Katarzyna Trzebunia 
− Wiktoria Dworok 
− Beata Szutka 
 

Wiesława Hulim

 

Reprezentanci  Dzielnicy Gotartowice  
16 czerwca 2012 r. brali udział w organizowa-
nym przez Miasto „Piłkarskim Turnieju Dziel-
nic – Euro 2012”.   

Zgłoszone 22 dzielnice Rybnika rozgrywały mecze 
piłki nożnej. Emocjom nie było końca, albowiem przygoto-
wani przez pana Bolesława Buchalika zawodnicy dawali  
z siebie wszystko. Wysiłku nie szczędziły również panie 
„kibicki”, które wymachując kartonowymi piłkami skando-
wały: „Gortatowice, Gortatowice, to najlepsi gracze i super 
kibice.” 

W finale turnieju piłkarskiego oraz ogólnej prezentacji 
zajęliśmy 3 miejsce otrzymując rzeźbiony w drewnie pu-
char. 

Wiesława Hulim 
 

 
Wyst ęp zespołu „Cantate” 

 
Festyn rozpocz ęła Msza św. 

Podium dla Gotartowic na „EURO 2012” 

XII Festyn Rodzinny w Gotartowicach 

 
Reprezentanci Dzielnicy Gotartowice 
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W dniu 09.06.2012 r. w Gliwicach odbyły się mode-
larskie Mistrzostwa Polski młodzików do lat 16-tu.  
W kategorii modeli szybowców zdalnie sterowanych F3J/M 

(rozpiętość skrzydeł do 2 metry) 3-cie miejsce zdobył nasz 
ministrant i oazowicz Szymon Torbicki .Tydzień wcześniej 
na zawodach w naszym aeroklubie zajął 1-sze miejsce w tej 
samej kategorii. Konkurencja ta polega na osiągnięciu naj-
dłuższego czasu lotu i wylądowaniu w wyznaczonym punk-
cie. Gratulujemy.  

Pobory nauczyciela w szkole 
pruskiej i dodatkowe obo-

wiązki 
 

 Początkowo nauczyciel już 
szkoły świeckiej otrzymywał swoje 
uposażenie częściowo w naturaliach. 
W roku 1766 nauczyciel boguszowic-
ki otrzymywał od gminy furę siana, 
17 szefli żyta (1 szefel = około 50 l), 
ponadto 15 chlebów (po jednym od 
każdego gospodarza) i tyle pola, że 
mógł je obsiać dwoma szeflami żyta 
oraz 16 talarów w gotówce. Mógł też 
darmowo wypasać dwie sztuki bydła 
na wspólnym wiejskim pastwisku.  

Do 1872 uczono dzieci w tutej-
szych szkołach po polsku, a od tego 
roku jako język wykładowy obowią-
zywał język niemiecki. Rok później 
rejencja królewska ustaliła roczne 
pobory nauczyciela na 300 talarów  
i osobno 6 talarów za granie na orga-
nach. Nadal mógł uprawiać szkolne 
pole. Nie przyjmował już od chłopów 
naturaliów w formie chlebów, ciast  
i jajek. Za to otrzymywał najpierw 
jęczmień, proso i siano a później gra-
tyfikację pieniężną – 12 talarów i 13 
groszy srebrnych. Na nauczycieli 
nałożono dodatkowe obowiązki. Mieli 
przy szkołach prowadzić szkółki 
drzew owocowych i godzić zwaśnione 
rodziny. Dzięki tym szkółkom w 
przydomowych ogrodach chłopskich 
już w XIX wieku znalazły się szla-
chetne odmiany różnych drzew owo-
cowych. 

W 1902 zarządzono tzw. prze-
gląd lekarski i ustalono pewne przepi-
sy dotyczące funkcjonowania szkoły. 
Małe sprzątanie, jak zamiatanie pod-
łogi klasy brzozową miotłą miały 
przeprowadzać wyznaczeni uczniowie 
po lekcjach. Duże sprzątanie należało 
do nauczyciela. Chodziło z pewnością 
o malowanie ścian i zdzieranie co 
jakiś czas łopatą z podłogi nanoszo-
nego i udeptanego błota. W kącie 
klasy musiała się obowiązkowo znaj-
dować spluwaczka. Zalecano, by 

wieszaki na okrycia uczniów prze-
nieść z klasy na korytarz, by mokre 
nie cuchnęły na lekcjach. Klozety 
miały być postawione 5 m od szkoły  
a 24 m od studni. Koło studni powi-
nien stać kubek do picia. Obejście 
szkoły należy ogrodzić. W izbie lek-
cyjnej powinno przypadać 2,5 m sze-
ściennych na dziecko. Ta norma 
przeważnie nie była spełniana, bo w 
klasach bywało 80 i więcej uczniów,  
a powinno być do 60. Liczba i tak 
niewyobrażalna w dzisiejszej szkole.  

A jak wyglądała starość ówcze-
snych nauczycieli. Dowiadujemy się  
o tym ze skargi starego nauczyciela 
skierowanej do Komory pszczyńskiej 
– dziś wydział finansowy. Prosi, aby 
na stare lata go nie opuszczono. Jest 
już słaby i do swojego fachu niezdol-
ny: „ Jestem na moje stare lata cał-
kiem opuszczony i muszę chodzić po 
prośbie od domu do domu, by utrzy-
mać się przy życiu. Nie jestem już 
zdolny do żadnego zajęcia, ale mógł-
bym jeszcze pomóc jakiemuś adju-
wantowi” (młodemu nauczycielowi). 
Aby zapobiec takim wypadkom, wła-
dze szkolne zobowiązały nowego 
rektora, aby dawał ustępującemu 
nauczycielowi, niedołężnemu ze sta-
rości, część swoich poborów. Na-
uczyciele, zwłaszcza żonaci, starali 
się sami zabezpieczyć  na czas nie-
zdolności do pracy w szkole, kupując 
rolę i zakładając własne gospodar-
stwo. 

Realizowanie obowi ązku 
szkolnego 

Czy wszystkie dzieci z racji 
obowiązku szkolnego uczęszczały do 
szkoły? Nie uczęszczały, bo po pierw-
sze nie zmieściłyby się w ciasnych 
izbach lekcyjnych. Ilość dzieci szyb-
ciej rosła nim mury nowej szkoły  
i niemal każda nowa szkoła już na 
początku bywała za mała. Nie chodzi-
ły do szkoły, lub chodziły rzadko, 
najczęściej dzieci mające do niej da-
leko, do szkoły znajdującej się w innej 

miejscowości. Ówczesne władze 
oświatowe starały się temu zapobie-
gać, posyłając żandarma i nakładając 
na rodziców kary, ale to niewiele 
skutkowało. A czego nauczyły się w 
szkole pruskiej? Tylko w nikłym 
procencie uczniowie po ukończeniu 
szkoły potrafili czytać, jeszcze rza-
dziej pisać. Uczniowie z pierwszego 
pokolenia nie mogli liczyć na żadną 
pomoc rodziców, tym bardziej, że w 
czasach pruskich nauka w szkole 
odbywała się w języku niemieckim,  
z którym uczniowie spotkali się do-
piero w szkole, a po jej ukończeniu o 
nim zapominali. Do niezwykłej rzad-
kości należało dziecko, które po szko-
le wiejskiej przyswoiło sobie język 
niemiecki w takim stopniu, by mogło 
nim dobrze się posługiwać. 

Nie dziwmy się więc, gdy się 
dowiemy, że na Śląsku były używane 
karbniki (kije do karbowania) jeszcze 
w początkach XIX wieku jako swego 
rodzaju „książkowość”. Najlepiej o 
dawnej szkole mówią słowa pewnego 
tutejszego wizytatora szkolnego: 
„Odnośnie sztuki czytania i pisania 
cechuje ludność wiejską aż do XIX 
wieku błogi analfabetyzm. Nieliczne 
białe kruki nie zmieniają tego stanu.” 
Jednak analfabetyzm na Śląsku znik-
nął wcześniej niż na pozostałym ob-
szarze Polski. Wprawdzie dorośli 
Ślązacy w odrodzonej Polsce znali 
tylko alfabet niemiecki, ale w razie 
potrzeby potrafili i tym alfabetem 
pisać polskie słowa. Czytałam taki list 
pisany z obozu w Auschwitz do ro-
dziny. 

  
Przy opracowaniu tego tematu ko-

rzystałam z książek: Ludwik Musioł, 
Dzieje szkół parafialnych w dawnym 
dekanacie pszczyńskim i Alfons Nowack, 
Historia parafii wiejskich Archiprezbitera-
tu Żory na Górnym Śląsku. 

 
Helena Białecka 

 
 
 
 
 

Pierwsi nauczyciele w naszej okolicy (2) 

Sukces Szymona 
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Intencje 
mszalne 

 Poniedziałek - 25.06.2012r. 

7.oo 1/+Alfred Urbanek, rodziców z obu stron 
 2/+Teodor Urbanek, Waleska żona, 2 synów,  

3 córki, i trzech zięciów 
17.oo 1/+Henryk Gembalczyk, 1 rocznica 
 2/+Tomasz Kania, dziadkowie Berta i Maksymilian 

Kania (Bog) 
 

Wtorek – 26.06.2012r. 

7.oo 1/+ Stefan Buchalik, Leopold Kostorz, żona Rozalia, 
Alojzy Gorzawski (Bog) 

 2/+Rufin Pawlak (Bog) 
17.oo 1/+Adam Cywiński, 1 rocznica 
 2/+Maria i Jan Gembalczyk, rodziców, dziadków 

(Bog) 
 

Środa – 27.06.2012r. 

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

 2/+Tomasz Winiarski (Got) 
17.oo 1/Apostolat i Akcja Katolicka 
 2/+Alfred Konsek, 17 rocznica, wnuczka Sonia, 

rodzice Leon i Maria Malina, Gertruda i Antoni Kon-
sek (Bog) 

 
Czwartek – 28.06.2012r.               WSPOMNIENIE ŚW. 
                                                                   IRENEUSZA 

7.oo 1/+Franciszek Żadka, 13 rocznica (Bog) 
 2/+Marta Maroszek, mąż Adolf, synowie Alojzy  

i Reinhold, żona Róża, Władysław i Anna Gruszka 
17.oo 1/+Henryk Kubański 
 2/+Leokadia i Stanisław Matuszczyk, Klara i Henryk 

Bijok (Bog) 
 3/Zakończenie Roku Formacji Domowego Kościoła 
 

Piątek – 29.06.2012r.                     UROCZYSTOŚĆ ŚW. 
                                          APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA 

7.oo +Alojzy Szymura, 26 rocznica, rodziców z obu stron  
10.oo +Alojzy Zniszczoł, syn Roman (Bog) 
15.3o 1/+Roman Cichos, 1 rocznica 
 2/W intencji rocznika 1946 ze Szkoły Podstawowej 

nr 16 
17.oo MSZA WSPÓLNA: 

+Wiesław Gąsiorkiewicz, Stanisław Lubszczyk –  
z okazji Dnia Ojca od dzieci 
+Robert Dziwoki, żona Waleska, Ema Klimek, mąż 
Florian, synowie Erwin i Longin (Bog) 
+Henryk Zniszczoł, Norbert Sobik (Got) 
+Stanisław Sobik, rodziców z obu stron, za zmarłych 
z rodziny (Bog) 
+Dominik Matuszczyk, Berta żona, Paweł syn, córki 
Regina i Gabriela, , dziadków z obu stron (Got) 
+Konstanty Sobik, żona Wiktoria, synowie, synowe, 

córka Marta, mąż Henryk, Ludwik Marcisz, syn 
Andrzej, rodziców z obu stron, dusze w czyśćcu 
cierpiące (Got) 
+Helena i Józef Figas, Franciszek Figas, 2 żony, 
Marta Piecha, 2 mężów, Gertruda Zając, mąż Zyg-
fryd, Stanisław Łaszczewski, żona Apolonia, Alojzy 
Kloch, Józef Feliks, Elfryda Przeliorz, mąż Eryk, 
Henryk Górski, Anna Zimnol, mąż Franciszek 
+Paweł Wojnarowicz, 4 rocznica, rodziców (Bog) 
+Stanisław Konsek, 10 rocznica, rodziców (Bog) 
+Maria Piecha, mąż Dominik, rodziców z obu stron 
(Got) 
+Ernest Zniszczoł, żona Maria, Alfred Przeliorz, 
Robert Przeliorz, żona Gertruda, Edward Przeliorz, 
zmarłych z rodziny Pagieła, Gromada, Zniszczoł 
+Anna Kania, mąż Józef, rodziców z obu stron (Bog) 
+Łucja i Henryk Smiatek, Zofia i Jan Garbocz, Wal-
ter Matuszczyk, Bronisława i Zygmunt Janowicz,  
za zmarłych z rodziny Śmiatek, Garbocz, Waliczek, 
Gorus, Figas, dusze w czyśćcu cierpiące (Bog)  
+Anna Pustołka – na pamiątkę urodzin, mąż Alojzy, 
rodziców z obu stron (Bog) 
+Zygmunt Torbicki, Zofia Kula, w rocznicę śmierci, 
mąż Rufin (Got) 
+Józef Śpiewok, 13 rocznica, syn Jan i córka Stefania 
Niemiec 
+Zbisław Maroszek, 16 rocznica, rodziców, Franci-
szek Waliczek, żona Marta, syn Józef, Ernest Kula, 
żona Maria (Bog) 
+Antoni Gajda, Dionizy Maciończyk – z okazji Dnia 
Ojca 
+Franciszek Przeliorz, 25 rocznica, Maria i Rudolf 
Jurczyk, Sabina Jurczyk, Anna i Edward Wiaterek, 
dusze w czyśćcu  
+Szczepan Konsek, rodzice, siostra Irena, brat Kon-
rad, Emil Mura, żona Anna, rodzice Eleonora i Karol 
Krakowczyk, zmarłych z pokrewieństwa, sąsiadów  
i kapłanów  
+Franciszek Mrozek, żona Anna, syn Benedykt, 
Alojzy Paszenda, żona Klara, pokrewieństwo z 3 
stron 
+Marta i Elżbieta Kula, Wincenty mąż (Got) 
+Kazimierz Sychta – z okazji Dnia Ojca 
+Józef Smołka, Maria Piecha, mąż Dominik, Augu-
styn Smołka, żona Berta, Ludwik Szymura, żona 
Marta, syn Edmund, synowa Henryka 
+Jan Ulman (Bog) 
+Józef Kuśka, 2 rocznica (Rasz) 
+Wojciech Szewczyk, Jan Piełka, syn Mieczysław 
+Stanisław Kuśka, żona Maria 
+ks. Józef Zuber, zmarłych z rodziny i rodzeństwo 
+Anna Szymura, mąż Franciszek, rodziców (Got) 
+Ludwik Mura, Hubert Mispel, Edward Liszka, Ma-
rian Paszenda, Hildegarda Mura (Got) 
+Jan Piotrowski, rodziców z obu stron (Got) 
+Jadwiga Buchalik, mąż Reinhold, Maria Witala, 
mąż Józef  
+Emil Pawlas, żona Marta, 3 córki, 3 zięciów, Józef 
Dziwoki, żona Marta, córka Krystyna (Bog) 
+Konstanty Wiaterek, żona Anna, zięć Wilhelm, 
Józef Wiaterek, 2 żony, dziadków z obu stron (Got) 
+Elżbieta Sobala, mąż Jan, córka Halina, Alojzy 
Reclik, żona Wiktoria, za zmarłych z rodziny Lato-
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sik, Sobik , Warzeszka 
+Reinhold Pustelny, rodziców z obu stron, córka 
Krystyna, dusze w czyśćcu cierpiące (Got) 
+Józef Pierchała, żona Eufemia, rodziców z obu 
stron 
+Franciszka Mucha, mąż Edward, córka Jadwiga, 
Walter Mucha, żona Genowefa, Józef Szymura, żona 
Maria, rodziców (Got) 
+Maria Malina, mąż Józef, Maria Malina, rodziców 
(Bog) 
Henryk Gorol – od kolegów 
+Piotr Rojek, żona Maria, synowie Erwin i Benedykt, 
synowa Amalia, Feliks Marek, żona Maria (Got) 
+Alfred Ogon, syn Janusz, córka Urszula 
+Klara i Ernest Jurochnik, wnuk Robert, rodziców  
i rodzeństwo (Rasz) 
+ Jadwiga i Antoni Król, rodziców i rodzeństwo 
(Rasz) 
+Andrzej Kudla, rodziców z obu stron  
+Alojzy i Marta Kula 
+Alojzy Zniszczoł (Bog) 
+Zygmunt Orszulik, żona Zofia, brat Roman,  
2 szwagrów (Got) 
+Leopold Szymura, żona Franciszka, córki Elżbieta i 
Anna, syn Walenty, dusze w czyśćcu cierpiące (Got) 
+Emil Fizia, rodziców z obu stron (Bog) 
+Regina Buchalik, mąż Paweł, rodziców z obu stron 
(Bog) 
+Marta i Antoni Gembalczyk, syn Tadeusz, córka 
Bronisława, Albert mąż, syn Zbigniew 
+Ryszard Borowski, żona Marianna, Antoni Anto-
niewski, 4 rocznica, wnuczka Mariola Węglorz,  
3 rocznica, zięć Zygmunt Kwiatoń, 3 rocznica, sio-
stry z mężami, bracia z żonami, za zmarłych z rodzi-
ny Węglorz, Kwiatoń, Rogal, zmarłych dziadków  
i pokrewieństwo z obu stron  
+Marta Szymura, 3 rocznica (Bog) 
+Leon Zimończyk 
+Elżbieta Pawletko, , mąż Edward, syn Zygfryd, 
dziadków z obu stron, Otylia Konsek, Rudolf Piechu-
la, rodziców (Got) 
+Paweł Woźniok – z okazji Dnia Ojca 
+Józef Pawliczek, rodziców, Maria i Marcin Nowak, 
2 synów, 2 synowe, Stanisław Staszczyk, rodziców, 
teściów, Irena Kotowska, , Maryla Henas, syn Leszek 
+Anna i Józef Gawliczek, rodziców z obu stron 
(Bog) 
+Pawlica Gertruda, mąż Władysław 
+Wincenty Fojcik, 4 rocznica, żona Helena, Feliks 
Fojcik, Anna i Paweł Fojcik, Józef Fojcik, Anastazja 
i Wilhelm Konsek, za zmarłych z rodziny Bujok, 
Rus, Maria i Teodor Konik,  Alojzy Karwot, Anna 
Karwot, Berta i Izydor Sobik, synowie Emanuel i 
Piotr  
+Stanisława i Edward Cygan, Mirosław Maciończyk, 
Władysław Sudacki, dusze w czyśćcu cierpiące 
+Alojzy Niesporek – na pamiątkę urodzin  
+Zenon Polak 
+Maria Zimończyk, mąż Emil, syn Paweł 
+Oskar Pustelny, Ema i Eryk Pustelny, Czesław  
i Berta Kula 
+Maria Gemra, mąż Maksymilian, rodziców z obu 
stron 

 Sobota – 30.06.2012r. 

7.oo +Arkadiusz Zimończyk, 2 rocznica (Bog) 
14.oo Ślub: Karolina Kempny – Grzegorz  Wtulich 
17.oo 1/+Halina Kula (Bog) 
 2/+Aniela Gomółka 
 

Niedziela – 01.07.2012r.   XIII NIEDZIELA ZWYKŁA  

7.oo +Rjmund Pytlik, 9 rocznica (Got) 
8.3o +Edmund Kaczmarczyk, rodziców i rodzeństwo 

(Bog) 
10.oo 1/+Helena Joszko, 2 rocznica, Alojzy mąż, Alfred 

Płaczek, żona Anna, dziadków z obu stron 
 2/+Patrycja Dzieł, 30-ty dzień 
11.3o 1/+Klara i Stanisław Hartman 
 2/Do Opatrzności Bożej z okazji 35 lat małżeństwa 

Piotra i Ireny Zając oraz z okazji 7 rocznicy ślubu 
syna Damiana i Anny Zając i w intencji dzieci i ich 
rodzin z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze. 
TD. 

13.oo Ślub: Agata Kula – Dawid Szlosarek 
16.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 80 rocznicy urodzin 

Hildegardy Kuś, z podz. za otrzymane łaski z prośbą 
o dalsze. TD 

 
Poniedziałek – 02.07.2012r. 

7.oo 1/+Klara Maciończyk, 9 rocznica, mąż Paweł (Bog) 
 2/+Mieczysław Listwoń , 15 rocznica 
17.oo +Józef Oleś, Danuta i Urszula synowe (Bog) 
 

Wtorek – 03.07.2012r.           ŚWIĘTO ŚW. TOMASZA 
                                                          APOSTOŁA 

7.oo +Józef Wawrzyńczyk, 13 rocznica, rodziców z obu 
stron, Alojzy Nowrot, żona Bronisława, syn Alojzy 
(Bog) 

17.oo +Wilhelm Maciończyk, żona Bronisława, synowie 
Hubert i Dionizy, synowa Aniela, Karol Kuczera, 
żona Marta (Got) 

 
Środa – 04.07.2012r. 

7.oo +Jan Gawlas, rodziców z obu stron (Bog) 
17.oo +Aleksandra Wronka (Bog) 
 

Czwartek – 05.07.2012r.    

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 Motyka, żona Marta, córka Krystyna, synowa 
Olga, za zmarłych z pokrewieństwa (Bog) 

 
Piątek – 06.07.2012r.        WSPOMNIENIE BŁ. MARII  
                                                   TERESY LEDUCHOWSKIEJ 

7.oo +Jadwiga Ostrzołek 
17.oo Do NSPJ w intencji rodzin wielodzietnych oraz czci-

cieli NSPJ 
 

Sobota – 07.07.2012r. 

7.oo Do Niepokalanego Serca NMP – za parafian 
12.oo Ślub: Katarzyna Szczypka – Kamil Urbański 
17.oo 1/+Alojzy Dziwoki, 1 rocznica 
 2/+Łokaj Jerzy, 30-ty dzień po śmierci 
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 Niedziela – 08.07.2012r.   XIV NIEDZIELA ZWYKŁA  

7.oo +Emil Szymura, rodziców z obu stron, dusze w 
czyśćcu cierpiące 

8.3o +Konrad Konsek, 7 rocznica (Got) 
10.oo +Maria Kopiec, syn Janusz, córka Ilona (Bog) 
11.3o 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 85 rocznicy urodzin 

Elżbiety Papierok, z podz. za otrzymane łaski z proś-
bą o dalsze TD 

 2/Do Opatrzności Bożej z okazji 50 rocznicy urodzin 
Leszka Sobika z podz. za otrzymane łaski z prośbą  
o dalsze. Te Deum. 

13.oo Ślub: Agnieszka Juraszczyk – Marek Juraszczyk 
16.oo +Ludwik Smołka, 2 rocznica 
 

Poniedziałek – 09.07.2012r. 

7.oo +Alojzy Pierchała, 8 rocznica (Bog) 
17.oo +Emil Garbocz, 1 rocznica 
 

Wtorek – 10.07.2012r. 

7.oo +Wilhelm Matuszczyk, żona Otylia, rodziców z obu 
stron (Bog) 

17.oo +Jan Karwot, 16 rocznica (Bog) 
 

Środa – 11.07.2012r.          ŚWIĘTO ŚW. BENEDYKTA  

7.oo +Jadwiga Buchalik, mąż Jan, Roman syn, Anna Kon-
sek, mąż Antoni, 3 synów, synowa Amalia (Bog) 

17.oo +Edward i Zofia Gołofit, córka Elżbieta, rodziców  
z obu stron (Bog) 

 
Czwartek – 12.07.2012r.               WSPOMNIENIE ŚW. 
                                                       BRUNONA BONIFACEGO 

7.oo +Anna Dziwoki (Bog) 
17.oo +Berta Goraus, mąż Jan (Bog) 
 

Piątek – 13.07.2012r.                      WSPOMNIENIE ŚW. 
PUSTELNIKÓW ANDRZEJA, ŚWIERADA, BENEDYKTA  

7.oo +Maria i Józef Maciończyk, Henryk Misala (Bog) 
17.oo +Jan Masłowski, 1 rocznica 
19.oo NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE 
 

Sobota – 14.07.2012r. 

7.oo +Emil Malina, 6 rocznica (Bog) 
12.oo Ślub: Magdalena Motyka – Marek Półtorak 
17.oo +Alojzy Hartman, 1 rocznica  
 

Niedziela 15.07.2012r.        XV NIEDZIELA ZWYKŁA  

7.oo +Sabina Jurczyk, 9 rocznica 
8.3o +Stefania Klimosz (Bog) 
10.oo +Roman Zniszczoł, ojciec Alojzy (Bog) 
11.3o Do Opatrzności Bożej z okazji 18 rocznicy urodzin 

Karoliny Sobik, z podz. za otrzymane łaski z prośbą 
o dalsze 

14.15 Chrzty i roczki: Amelia Urlich, Maksymilian Szulik, 
Anna Geisler, Paweł Zimończyk  

16.oo +Dominik Potrawa, 1 rocznica (Bog) 
 

Poniedziałek – 16.07.2012r.       WSPOMNIENIE NMP 
                                                                 Z GÓRY KARMEL 

7.oo +Józef Pustołka, Anna i Jan Pustołka, Marta Błanik, 
mąż Alojzy, syn Longin, córka Róża, zięć Wiktor,  
2 wnuków, dziadków z obu stron (Bog) 

12.oo Ślub: Barbara Kowalczyk – Marcin Górecki 

17.oo +Danuta Krzyształa, 5 rocznica 
 

Wtorek – 17.07.2012r. 

7.oo +Alfred Klejnot, z okazji urodzin 
17.oo +Zygmunt Przeliorz, 1 rocznica 
 

Środa – 18.07.2012r. 

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

17.oo +Helena Kluger, mąż Edward, rodziców z obu stron, 
zięć Bolesław (Got) 

 
Czwartek – 19.07.2012r. 

7.oo +Adolf Oślizlok, 8 rocznica (Bog) 
17.oo +Alojzy Pustołka, żona Aniela, rodziców z obu stron 

(Bog) 
 

Piątek – 20.07.2012r.                       WSPOMNIENIE BŁ. 
                                                                   CZESŁAWA 

7.oo +Za zmarłych członków Różańca 
17.oo +Halina Wiaterek, 1 rocznica 
 

Sobota – 21.07.2012r.    

7.oo +Aniela Kulik, 9 rocznica, Tadeusz Matczak, 9 rocz-
nica 

17.oo 1/+Ernest Bulanda, rodziców, teściów (Bog) 
 2/+Serafin Król 
 

Niedziela – 22.07.2012r.   XVI NIEDZIELA ZWYKŁA  

7.oo +Berta Szmid, 3 rocznica, 2 mężów, rodziców (Bog) 
8.3o Do Opatrzności Bożej z okazji 80 rocznicy urodzin 

Leona Gembalczyk, z podz. za otrzymane łaski  
z prośbą o dalsze. TD 

10.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 80 rocznicy urodzin 
Anieli Lempa, z podz. za odebrane łaski z prośbą  
o dalsze. TD 

11.3o Do Opatrzności Bożej z okazji 5 rocznicy ślubu Gra-
żyny i Adama Lampert, z podz. za otrzymane łaski  
z prośba o dalsze. TD 

16.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 80 rocznicy urodzin 
Anny Adamski, z podz. za otrzymane łaski z prośbą  
o dalsze. TD 

 
Poniedziałek – 23.07.2012r.  ŚWIĘTO ŚW. BRYGIDY   

7.oo +Alfons Sojka, żona Maria, rodzice (Got) 
17.oo +Jan Konsek, Antoni i Gertruda Konsek (Bog) 
 

Wtorek – 24.07.2012r.      WSPOMNIENIE ŚW. KINGI  

7.oo +Regina Skałbania, mąż Edward, Piotr Niesporek, 
Marian Pyżalski, Maria żona (Got) 

17.oo +Józef i Zofia Lubszczyk (Bog) 
 

Środa – 25.07.2012r.                  ŚWIĘTO ŚW. JAKUBA  

7.oo +Alfred Musiolik, rodziców z obu stron (Bog) 
17.oo +Adolf Filipowski – w rocznicę śmierci, żona Albina 

(Bog) 
 

Czwartek – 26.07.2012r.               WSPOMNIENIE ŚW. 
                                                                   JOACHIMA I ANNY 

7.oo +Henryk Szyroki, rodziców, szwagier Adam, rodzi-
ców (Bog) 

17.oo +Gertruda Szymura, 15 rocznica (Bog) 
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 Piątek – 27.07.2012r.    

7.oo +Teofil Piksa, Zofia żona (Bog) 
17.oo MSZA WSPÓLNA   

+Justyn Zimończyk, Ryszard Zimończyk, żona Bro-
nisława, rodziców z obu stron (Bog) 
+Franciszek Żadka, Józef Żadka, 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 (Bog) 
+Konstanty i Zofia Zimończyk 
+Leokadia Podleśny (Bog) 
+Emil i Waleska Dziewior (Bog) 
+Helena i Leon Dziewior (Bog) 
+Wincenty Misala, żona Anna, Henryk Misala (Bog)    
+Władysław Ruś, 16 rocznica, żona Janina, teść 
Józef, żona Maria 
+Marek Culic, 4 rocznica (Bog) 
+Helena i Józef Figas, Franciszek Figas, 2 żony, 
Marta Piecha, 2 mężów, Gertruda zając, mąż Zyg-
fryd, Stanisław Łaszczewski, żona Apolonia,  Alojzy 
Kloch, Józef Feliks, Elfryda Przeliorz, mąż Eryk, 
Henryk Górski, Anna Zimnol, mąż Francisze 
+Józef Marek, żona Anna, za zmarłych z rodziny, 
Robert Groborz, żona Anna, syn Gerard (Bog) 
+Arkadiusz Terkiewicz, z okazji urodzin 
+Krystyna Kempny 
+Brunon Sobik, 30 rocznica, żona Zofia, rodziców  
z obu stron (Got) 
+Zygmunt Torbicki, 10 rocznica, Jan i Leokadia 
rodzice (Got) 
+Rufin Kula, 10 rocznica, 2 żony, rodziców z obu 
stron (Got) 
+Emil Zimończyk, 2 żony, Leon Świtoń, żona Wła-
dysława (Bog) 
+Józef Sobik, żona Łucja, córka Halina, syn Bole-
sław, synowa Małgorzata, rodziców z obu stron po-
krewieństwo(Bog) 
+Marta Motyka, mąż Wiktor, Maria Kuczera, mąż 
Józef (Got) 
+Franciszek Jurczyk, żona Zofia, córka Stefania, 
Edmund Goły, żona Róża 
+Józef Smołka, Maria Piecha, mąż Dominik, Augu-
styn Smołka, żona Berta, Ludwik Szymura, żona 
Marta, syn Edmund, synowa Henryka 
+Franciszka Karwot, mąż Ignacy, rodziców (Got) 
+Edward Pyszny, Magda Lubosz, Franciszek Henich, 
żona Albertyna, synowa Elżbieta (Got) 
+Klara Musiolik, mąż Herman, wnuk Henryk, córka 
Irena 
+Pelagia Staroń, mąż Teofil, 2 córki 
+Kazimierz Spytko, żona Katarzyna, Emil Babilas, 
żona Łucja, syn Walenty (Got) 
+Anna Kluger, mąż Ryszard, córka Weronika 
+Anna Kluger, mąż Alojzy, syn Alojzy, Franciszek 
Król, żona Marta 
+Irena Anioł 
+Alojzy i Marta Kula 
+Walenty i Albina Henich, Maria i Emil Kłosek 
(Got) 

+Stefan Duda, żona Maria, Józef Tkocz, Hildegarda 
żona, syn Jerzy (Got) 
+Tadeusz Korduła, żona Maria, Gertruda Korduła, 
mąż Antoni, syn Franciszek, 3 synowe, Maria Smoł-
ka, mąż Franciszek, pokrewieństwo Kordułowe  
i Smołkowe (Bog) 
+Bronisław Mikoś, w rocznicę śmierci 
+Antoni i Marta Gembalczyk, syn Tadeusz, córka 
Bronisława, mąż Albert, syn Zbigniew 
+Antoni Antoniewski, rodzice Mieczysław i Broni-
sława, Ryszard Borowski, żona Marianna, siostra 
Zofia, Zygmunt Kwiatoń, , rodziców, brat Kazimierz, 
Mariola Węglorz, rodzice, Zofia Łukasiewicz, mąż 
Edward, syn Jerzy, Józef Janiszewski, żona Regina, 
brat Tadeusz 
+Franciszek Oleś, 2 zony, Józef i Hieronim synowie, 
synowa Gertruda (Got) 
+Józef Arnolt, żona Anna, syn Oskar, córka Adelajda 
+Aniela i Józef Konsek, rodziców z obu stron, Feli-
cyta Kawka, syn Romek, rodziców 
+Barbara i Ludwik Głodowski, rodziców z obu stron, 
dusze w czyśćcu 
+Paweł Gatnar, żona Jadwiga, rodziców z obu stron 
(Bog) 
+Anna Waliczek, mąż Emanuel, zięć Erwin, córka 
Maria, zięć Jan, wnuk Tadeusz, Ryszard Piecha, 
Marta żona, szwagier Wincenty, dusze w czyśćcu 
cierpiące 
+Zenon Lewandowski, żona Bernadeta, syn Wiesław, 
rodzice z obu stron   
+Zenon Lewandowski, żona Bernadeta, syn Wiesław, 
rodzice z obu stron 
+Eligiusz Duda 
+Gabriela i Józef Rozmyślak 
+Emil Tudzież, Anna żona, Ryszard Oczadły, Marta 
żona 
+Agnieszka Kuczera, 2 rocznica          

 
Sobota – 28.07.2012r. 

7.oo +Herman Tarabura, żona Albina, Jan Maciończyk, 
syn Czesław (Bog) 

13.oo Ślub: Łukasz Gawlikowski – Agnieszka Łobuda 
17.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 80 rocznicy urodzin 

Eugenii Kroczek, z okazji urodzin męża Czesława 
oraz w intencji dzieci z rodzinami, z podz. za otrzy-
mane łaski z prośbą o dalsze. TD 

 
Niedziela – 29.07.2012r.  XVII NIEDZIELA ZWYKŁA  

7.oo  
8.3o  
10.oo +Zbigniew Woźniak (Bog) 
11.3o  
16.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 30 rocznicy ślubu 

Barbary i Piotra Stolarskich, z podz. za otrzymane 
łaski z prośbą o dalsze. TD 
 

 
Poniedziałek – 30.07.2012r. 

7.oo +Paweł Turczyk, 3 rocznica (Bog) 
17.oo +Helena Oleś, 1 rocznica 
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 Wtorek – 31.07.2012r.                   WSPOMNIENIE ŚW.  
                                                             IGNACEGO Z LOYOLI 

7.oo +Ignacy Motyka – na pamiątkę urodzin, rodziców  
z obu stron (Bog) 

17.oo +Eugeniusz Gawłowski, 1 rocznica  
 

Środa – 01.08.2012r.   WSPOMNIENIE ŚW. ALFONSA 
                                               MARII LIGUORIEGO 

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

17.oo +Józef Stolorz, 1 rocznica  
 

Czwartek – 02.08.2012r. 

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

17.oo +Waleska Karwot, mąż Wilhelm, córka Elżbieta 
Gasz, zięć Augustyn, córka Gertruda, mąż Zygfryd, 
synowie Jan i Franciszek, synowa Lidia (Bog) 

 
Piątek – 03.08.2012r. 

7.oo +Emil i Eugenia Sodzawiczny, Alfred Piontek (Bog) 
12.oo Ślub: Rajner Dziwoki – Katarzyna Dziwoki 
17.oo 1/Do NSPJ w intencji rodzin wielodzietnych i czci-

cieli NSPJ 
 2/ Urodziny ks. Proboszcza 
 3/+Teresa Jaśko – na pamiątkę urodzin 
 

Sobota – 04.08.2012r.         WSPOMNIENIE ŚW. JANA 
                                                       MARII VIANNEY 

7.oo Do Niepokalanego Serca NMP – za parafian 
12.oo Ślub: Dominika Krzemińska – Łukasz Kuśka 
13.oo Ślub: Grzegorz i Anna Dryjańscy 
17.oo +Krzysztof Rychter – w rocznicę śmierci (Bog) 
 

Niedziela – 05.08.2012r. XVIII NIEDZIELA  ZWYKŁA  

7.oo Do Opatrzności bożej z okazji 75 rocznicy urodzin 
Marii Kula z Gotartowic, z podz. za otrzymane łaski 
z prośbą o dalsze. TD 

8.3o +Kazimierz Janiczek (Rasz) 
10.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 25 rocznicy ślubu 

Mireli i Stanisława Drzęźla oraz w intencji dzieci  
z rodzinami z podz. za otrzymane łaski z prośbą  
o dalsze. TD 

11.3o +Jan Nogły 
16.oo +Andrzej Swaczyna (Bog) 
 

Poniedziałek – 06.08.2012r.                              ŚWIĘTO  
                                              PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO  

7.oo +Roman Hartman (Bog) 
13.oo Ślub: Barbara Starzec – Mariusz Stajer 
17.oo +Marta Dziwoki, 8 rocznica, mąż Józef (Bog) 
 

Wtorek – 07.08.2012r. 

7.oo +Bolesław Oleś, 13 rocznica (Bog) 
12.oo Ślub: Katarzyna Piecha – Przemysław Jurkiewicz 
17.oo +Leon Konieczny, 1 rocznica, żona Krystyna 

 
 
 

 Środa – 08.08.2012r.                       WSPOMNIENIE ŚW. 
                                                                   DOMINIKA 

7.oo +Otylia Matuszczyk, mąż Wilhelm, rodziców z obu 
stron (Bog) 

17.oo +Alfred Piontek, zięć Marian (Bog) 
 

Czwartek – 09.08.2012r.           ŚWIĘTO ŚW. TERESY 
                                                      BENEDYKTY OD KRZYŻA 

7.oo +Ryszard Nikel, żona Maria (Got) 
17.oo +Dominik Sobik, 8 rocznica, Józef Sobik, 5 rocznica 

(Got) 
 

Piątek – 10.08.2012r.      ŚWIĘTO ŚW. WAWRZY ŃCA 

7.oo +Wawrzyniec Dziwoki, żona Maria (Bog) 
17.oo +Hieronim Dziwoki (Bog) 
 

Sobota – 11.08.2012r.      WSPOMNIENIE ŚW. KLARY  

7.oo +Franciszka i Ludwik Cofalik (Bog) 
17.oo 1/+Edward Musioł 
 2/+Stefan Szewczyk, 4 rocznica (Rasz) 
 

Niedziela – 12.08.2012r.   XIX NIEDZIELA ZWYKŁA  

7.oo  
8.3o +Teresa i Franciszek Sobik, Ludwik i Agata Lubsz-

czyk, Edward Dworok, ks. Alojzy Motyka (Bog) 
10.oo 1/+Anna Zimończyk, 29 rocznica, mąż Albert, rodzi-

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

 2/+Wiesława Benisz, 10 rocznica – od rodzeństwa 
11.3o +Ryszard Matuszczyk, 2 rocznica 
16.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 18 rocznicy urodzin 

Karoliny Jurczyk, z podz. za otrzymane łaski z proś-
bą o dalsze. 

 
Poniedziałek – 13.08.2012r. 

7.oo +Elżbieta Mandel, 10 rocznica (Rasz) 
11.oo Ślub: Patrycja Frelich – Andrzej Musiolik 
17.oo +Helena i Antoni Drzęźla (Bog) 
19.oo NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE 
 

Wtorek – 14.08.2012r.                   WSPOMNIENIE ŚW.  
                                    MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO  

7.oo Klara Dziewior (Bog 
17.oo 1/+Marta i Jerzy Szmid, córka Krystyna 
 2/+Wiesław Osiak, matka Bronisława 
 

Środa – 15.08.2012r.                UROCZYSTOŚĆ  
                                                           WNIEBOWZIĘCIA NMP  

7.oo +Edward Motyka, 8 rocznica (Got) 
8.3o +Edward Rojek – na pamiątkę urodzin od córki Ireny 

(Got) 
10.oo +Anna Nowok – na pamiątkę urodzin (Bog) 
11.3o Do Opatrzności Bożej z okazji 75 rocznicy urodzin 

Henryka Dworok z Gotartowic i 65 rocznicy urodzin 
żony Heleny, z podz. za otrzymane łaski z prośbą  
o dalsze. TD 

16.oo +Jerzy Dziwoki – na pamiątkę urodzin (Bog) 
 

Czwartek – 16.08.2012r. 

7.oo +Berta i Wilhelm Sobik, Jan i Gertruda Żaczyk (Bog) 
11.3o Ślub: Katarzyna Szcześniak – Sławomir Sczechowiak 
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17.oo +Jan Sobala, 1 rocznica 
 

Piątek – 17.08.2012r.      UROCZYSTOŚĆ ŚW. JACKA  

7.oo +Józef Potyrcha, rodziców, rodzeństwo (Bog) 
17.oo +Józef Herman, żona Bronisława (Bog) 
 

Sobota – 18.08.2012r. 

7.oo +Edward Kluger, żona Helena, zięć Bolesław, Ger-
truda Zniszczoł (Got) 

11.oo Ślub: Aleksandra Rduch – Paweł Wiechoczek 
12.oo Ślub: Magdalena Kowalska – Chrapkiewicz Michał 
13.oo Ślub: Łukasz Milczawski – Monika Ziemiarek 
14.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 50 rocznicy urodzin 

Jacka Smołki, z podz. za otrzymane łaski z prośbą o 
dalsze. TD 

17.oo +Anastazja i Emil Sobik, syn Stefan, żona Ruta, 
Reinhlod Buchalik, Stanisław Cincio, ojciec Marian, 
rodziców z obu stron (Got) 

 
Niedziela – 19.08.2012r.    XX NIEDZIELA ZWYKŁA  

7.oo  
8.3o +Anna Piecha, 6 rocznica (Got) 
10.oo +Walenty i Matylda Malina (Bog) 
11.3o Do Opatrzności Bożej z okazji 70 rocznicy urodzin 

Romana Skrobol oraz 50 rocznicy urodzin zięcia 
Leszka Konsek, z podz. za otrzymane łaski z prośbą 
o dalsze oraz w intencji dzieci z rodzinami. TD 

13.oo Z okazji urodzin Łucji Potyrcha 
14.15 Chrzty i roczki: 
16.oo +Leszek Kula (Bog) 
 

Poniedziałek – 20.08.2012r.      WSPOMNIENIE ŚW.  
                                                                  BERNARDA 

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

Wtorek – 21.08.2012r.  WSPOMNIENIE ŚW. PIUSA X 

7.oo +Mateusz i Klara Juraszczyk, syn Paweł (Got) 
17.oo 1/+Józef Szymura (Got) 
 2/+Jadwiga Konsek, 4 rocznica, Wincenty mąż, 11 

rocznica (Bog) 
 

Środa – 22.08.2012r.                    WSPOMNIENIE NMP,  
                                                                KRÓLOWEJ 

7.oo +Kania Berta, mąż Konstanty, córka Małgorzata, 
mąż Roman 

17.oo +Ignacy Karwot, żona Franciszka 
 

Czwartek – 23.08.2012r.    

7.oo +Wiktor i Helena Konsek, zięć Franciszek Oleś (Got) 
12.3o Ślub: Kamila Lorczyk – Marcin Hołyst 
17.oo +Eryk i Salomea Konsek (Bog) 
 

Piątek – 24.08.2012r.   ŚWIĘTO ŚW. BARTŁOMIEJA,  
                                               APOSTOŁA 

7.oo Za żywych członków Różańca 
17.oo +Arkadiusz Terkiewicz, 1 rocznica 
 

Sobota – 25.08.2012r. 

7.oo +Janina Krupa, Bolesław i Helena Gąsior 
13.oo Ślub: Aleksandra Kroczek – Kamil Sałapa 
14.oo Ślub: Weronika Sobik – Arkadiusz Szymura 
17.oo +Leonard Szulc (Got) 

 Niedziela – 26.08.2012r.             UROCZYSTOŚĆ NMP 
                                                               CZĘSTOCHOWSKIEJ  

7.oo +Andrzej Marcisz, 19 rocznica (Bog) 
8.3o +Edward Kula (Got) 
10.oo 1/+Justyn Zieleźny, Nikodem Pałka (Got) 
 2/Do Opatrzności Bożej z okazji 35 lat małżeństwa 

Ludwika i Anny Studnik oraz w intencji dzieci  
z rodzinami. TD 

11.3o Do Opatrzności Bożej z okazji 60 rocznicy urodzin 
Bożeny i 50 rocznicy urodzin Haliny, z podz.  
za otrzymane łaski z prośbą o dalsze. TD 

13.oo Do Opatrzności Bożej i MB Częstochowskiej z oka-
zji 40 lat małżeństwa Teresy i Zygfryda Lampert  
i w intencji synów z rodzinami, z podz. za otrzymane 
łaski z prośbą o dalsze TD 

16.oo +Józef Krótki, 4 rocznica, Elżbieta i Wilhelm Krótki, 
Marta i Paweł Gąsior (Bog) 

 
Poniedziałek – 27.08.2012r.        WSPOMNIENIE ŚW.  
                                                                  MONIKI 

7.oo +Nikodem Przeliorz, 8 rocznica (Rasz) 
13.oo Ślub: Karolina Szczutkowska –  Karol Frąckiewicz  
17.oo +Jan Zawadzki, 2 żony 
 

Wtorek – 28.08.2012r.                   WSPOMNIENIE ŚW.  
                                                                  AUGUSTYNA 

7.oo +Gertruda Motyka, mąż Konstanty, Henryk Wilczek, 
Czesław Sobik, Waleska Krupa, Jadwiga Głąb, Ema-
nuel Wilczek, 2 żony (Bog) 

17.oo +Franciszek Wałach, 10 rocznica, rodzice Marta  
i Wacław, siostra Elżbieta (Bog) 

 
Środa – 29.08.2012r. WSPOMNIENIE M ĘCZEŃSTWA 
                                             ŚW. JANA CHRZCICIELA 

7.oo +Józef i Maria Majowie, siostra Stefania, 2 braci Jan 
i Władysław 

17.oo +Gertruda Kuczera, mąż Władysław 
 

Czwartek – 30.08.2012r. 

7.oo+ +Zofia i Józef Sztranc (Got) 
17.oo +Bronisława Romański, 25 rocznica, mąż Emil, Ma-

ria i Marcin Rugor (Bog) 
 

Piątek – 31.08.2012r. 

7.oo +Antoni Sobik (Rasz) 
17.oo MSZA WSPÓLNA: 
 +Roman Pawlas (Bog) 

+Małgorzata Grzybek 
+Alojzy Karwot, rodziców z obu stron (Bog) 
+Franciszka Babilas, mąż Józef, córka Anna, syn 
Alojzy (Got) 
+Paweł Ochojski, żona Teresa, syn Paweł, córka 
Elżbieta, Erwin Klimek (Got) 
+Józef Raszka, żona Łucja, rodziców i rodzeństwo  
z obu stron (Got) 
+Józef i Edward Rduch, rodzice Anna i Alojzy 
Rduch (Got) 
+Mieczysław Juśkowiak 
+Helena i Józef Figas, Franciszek igas, 2 żony, Marta 
Piecha, 2 mężów, Gertruda Zając, mąż Zygfryd, 
Stanisław Łaszczewski, żona Apolonia, Alojzy 
Kloch, Józef Feliks, Elfryda Przeliorz, mąż Eryk, 
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Henryk Górski, Anna Zimnol, mąż Franciszek 
+Albert Kuczera, żona Waleska, rodziców z obu 
stron, Maria Fizia 
+Jan i Zofia Garbocz, Łucja i Henryk Śmiatek, Wal-
ter Matuszczyk, Bronisława i Zygmunt Janowicz, za 
zmarłych z rodziny Garbocz, Śmiatek, Gorus, Wali-
czek, Figas, dusze w czyśćcu +Alojzy Czerwiński, 
rodzice, pokrewieństwo (Got) 
+Franciszek Buchalik, rodziców, Edward Klejnot 
+Jan Merkel, 2 rocznica (Bog) 
+Jadwiga Filipowska, mąż Antoni, Genowefa Fili-
powska, mąż Leon, pokrewieństwo Szewczykowe, 
Filipowski, Buchalikowe, Gitnerowe, za zmarłych z 
rodziny Knapek 
+Józef Smołka, Maria Piecha, mąż Dominik, Augu-
styn Smołka, żona Berta, Ludwik Szymura, żona 
Marta, syn Edmund, synowa Henryka 
+Marta i Edward Sobik, syn Józef, zięć Sylwester, 
Maria i Paweł Kołatek, rodziców 
+Franciszek Babilas, rodziców z obu stron 
+Barbara Matyjasik, Eugenia Ślusarek, mąż Tadeusz, 
Mirosława Grad (Bog) 
+Celina Szymura – od męża i dzieci 
+Franciszek Szymura, żona Anna 
+Albert Czyż, żona Jadwiga, syn Walter, córka Ama-
lia i Krystyna, zięć Andrzej i Erwin, rodziców z obu 
stron 
+Hubert Ochojski, żona Aniela, synowa Eugenia, 
Erwin Klimek, Józef Babilas, żona Franciszka, córka 
Anna 
+Stanisław Firlej, żona Marianna, rodziców z obu 
stron (Got) 
+Nikodem Szymura, rodziców z obu stron (Got) 
+Józef Pierchała, żona Eufemia, rodziców z obu 
stron 
+Władysław Hulbój, 4 rocznica, Stanisław Hulbój, 
żona Rozalia, Józef Tlałka, żona Rozalia, synowie 
Emil i Franciszek, pokrewieństwo z obu stron, Alek-
sander Bajerski, Jan Mrowiec, żona Franciszka 
+Elżbieta Kabik, Roman i Marta Kabik, za zmarłych 
z rodziny Kabik i Gawlik 
+Józef Oleś, 2 synowe Urszula i Danuta, Franciszek 
Oleś, 2 żony, 3 synów, synowa (Bog) 
+Antoni Antoniewski, rodzice, brat Kazimierz, Ry-
szard Borowski, żona Marianna, ojciec Edmund, 
Mariola Węglorz, Zygmunt Kwiatoń, rodzice, za 
zmarłych z rodziny Janiszewski, Szafrański, dziad-
ków, pokrewieństwo z obu stron 
+Irena Kuśka, rodziców, Helena i Konrad Gigla 
(Got) 
Józef Gawlik, rodziców z obu stron 
+Kionka Jadwiga, mąż Antoni, córka Maria, Maria 
Zipcer, mąż Artur, syn Alfred  (Got) 
+Maksymilian Lach, 3 rocznica, rodziców i teściów 
(Bog) 
+Paweł Król, żona Wiktoria, rodziców z obu stron, 
Dominik Piechoczek, żona Gertruda (Bog) 
+Natalia Buchalik, mąż Wiktor (Bog) 

 
Sobota – 01.09.2012r.                     WSPOMNIENIE BŁ.  
                                                                   BRONISŁAWY 

7.oo +Bolesław Kostorz, rodziców, braci, Róża Kostorz, 
Maria i Antoni Sobik, Wiktoria i Franciszek Woja-

czek, Elżbieta i Bronisław Kordaczek, Emil Sobik,  
za zmarłych z pokrewieństwa (Bog) 

12.oo Ślub: Agata Zając – Rafał Żydek 
17.oo 1/+Gertruda Karwot, mąż Norbert (Rasz) 
 2/+Helena Mura, mąż Jan (Rasz) 
 3/+Halina Kula, 15 rocznica (Bog) 
 

Niedziela – 02.09.2012r.  XXII NIEDZIELA ZWYKŁA  

7.oo +Jadwiga Żabczyk, 2 mężów, rodziców z obu stron 
(Bog) 

8.3o 1/ Do Opatrzności Bożej z okazji 60 rocznicy urodzin 
Teresy Cincio, z podz. za otrzymane łaski z prośbą  
o dalsze. TD 

 2/+Stanisław Cincio 
10.oo Podziękowanie za Żniwo 
11.3o Do Opatrzności Bożej z okazji 11 rocznicy ślubu 

Andrzeja i Małgorzaty oraz z okazji urodzin syna 
Szymona, z podz. za otrzymane łaski z prośbą  
o dalsze 

13.oo Ślub: Klaudia Hereda – Łukasz Ciuberek 
16.oo +Teresa Frelich 
 

Poniedziałek – 03.09.2012r.        WSPOMNIENIE ŚW.  
                                                    GRZEGORZA WIELKIEGO 

7.oo 1/+Roman Zniszczoł, ojciec Alojzy (Bog) 
 2/+Alojzy Gatnar 

12.oo Ślub: Natalia Goczok – Jacek Winiarski 
17.oo 1/+Alojzy Kula, Bartłomiej Kula, żona Albina, ro-

dzice, zaginiony Florian Klepek, żona Marta, Gertru-
da Pawlas, mąż Brunon, dziadków, Józef Wawrzyń-
czyk (Got) 

 2/+Franciszek Smołka, żona Maria, Maria Korduła, 
mąż Tadeusz, Emil Matuszczyk, żona Anna (Bog) 

 
Wtorek – 04.09.2012r. 

7.oo 1/+Alojzy Pawlik, żona Anna (Rasz) 
 2/+Helena Smyczek, mąż Wilhelm, 3 synów, synowa 

Anna, dziadków z obu stron (Got) 
17.oo 1/+Bronisława Sobik, mąż Alojzy, Gertruda Kania, 

mąż Jan, Franciszka Kossak, mąż Eugeniusz (Bog) 
 2/+Ewald Buchalik, syn Marian, Alfred Piontek, zięć 

Marian (Bog) 
 

Środa – 05.09.2012r. 

7.oo 1/+Antoni Matuszczyk, 2 żony, Antoni Gembalczyk 
(Bog) 

 2/+Regina Skałbania, mąż Edward, Piotr Niesporek, 
Marian Pyżalski, żona Maria, Augustyna Pierchała, 
mąż Robert (Got) 

17.oo 1/+Gertruda Niesporek, 1 rocznica 
 2/+Maria Hulim, mąż Paweł, rodzeństwo, Jan Kam-

czyk, Helena Fudala (Bog) 
 

Czwartek – 06.09.2012r. 

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

 2/+Wiesława Spałek, 5 rocznica (Bog) 
12.oo Ślub: Monika Hylińska- Łukasz Mijała 
17.oo 1/+Monika Grzybek, 1 rocznica 



serce ewangelii 28 

 2/+Gertruda Błaszczyk, 9 rocznica 
 

Piątek – 07.09.2012r.                     WSPOMNIENIE ŚW.  
                                          MELCHIORA GRODZIECKIEGO 

7.oo 1/+Stefania Niemiec, 2 rocznica 
 2/+Jadwiga Prochasek, w rocznicę śmierci (Bog) 
17.oo 1/Do NSPJ w intencji rodzin wielodzietnych oraz 

czcicieli NSPJ 
 2/Wynagrodzenie NSPJ i Niepokalanemu Sercu 

NMP za grzechy świata oraz w intencji członków SH 
i kapłanów naszej parafii oraz +ks. Józefa 

 3/+Norbert Piecha (Got) 
 

Sobota – 08.09.2012r.    ŚWIĘTO NARODZENIA NMP 

7.oo 1/Do Niepokalanego Serca NMP – za parafian 
 2/+Augustyna i Robert Pierchał, Regina Skałbania, 

Alojzy Gorol (Got) 
12.oo Ślub: Joanna Okła – Marek Krótki 
17.oo 1/+Elfryda Ociepka 
 2/+Rafał Sobik, 1 rocznica 
 3/+Walter Matuszczyk, Józef i Wiktoria Matuszczyk, 

Łucja i Henryk Śmiatek, Bronisława i Zygmunt Ja-
nowicz, Jan i Zofia Garbocz (Bog) 

 
Niedziela – 09.09.2012r. XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA  

7.oo Świecka Rodzina Franciszkańska - urodziny 
8.3o 1/+Ignacy Motyka, 11 rocznica, rodziców z obu stron 

(Bog) 
 2/+Jan Karwot, rodziców z obu stron 
10.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 5 rocznicy ślubu Ka-

riny i Rafała Zakrzewskich, z podz. za otrzymane 
łaski z prośba o dalsze. TD 

11.3o +Klara i Stanisław Hartman 
16.oo 1/+Zigrid Stajer (Got) 

2/+Justyn Liszka, 10 rocznica, córka Ewa (Got) 
 

Poniedziałek – 10.09.2012r. 

7.oo +Józef Mandel, 2 żony, Józef syn, córka Maria, mąż 
Alojzy, wnuczka Barbara, Robert Babilas, żona Ana-
stazja, syn Stanisław, 2 synowe, 2 zięciów, dusze  
w czyśćcu cierpiące (Bog) 

13.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 50 lat małżeństwa 
Adeli i Stanisława Szymańskich, z podz. za otrzyma-
ne łaski z prośbą o dalsze. TD 

17.oo 1/+Waleska i Robert Musioł, Wawrzyniec i Marta 
Ogierman, Maria Kuczera (Bog) 

 2/+Maria Smyczek, mąż Piotr (Bog) 
 

Wtorek – 11.09.2012r. 

7.oo 1/+Władysław Mrowiec (Bog) 
 2/+Antoni Matuszczyk, żona Franciszka i Gertruda 

(Bog) 
17.oo 1/+Anna Szmidt, 1 rocznica 
 2/+Edmund Maroszek, Ryszard Krótki, Maria żona 

(Bog) 
 

Środa – 12.09.2012r.                    UROCZYSTOŚĆ NMP  
                                                                PIEKARSKIEJ 

7.oo 1/+Eryk Zimończyk, rodzice z obu stron (Bog) 
 2/+Alfred Garbocz, rodziców z obu stron (Bog) 
11.oo Ślub: Alicja Błaszczyk – Piotr Cierniak 
17.oo 1/+Waleska Kempny, 1 rocznica 

 2/+Bronisława Benisz, mąż Kazimierz (Got) 
 

Czwartek – 13.09.2012r. 

7.oo Bo Opatrzności Bożej z okazji 50 rocznicy ślubu 
Janiny i Franciszka Szymura, z podz. za otrzymane 
łaski z prośbą o dalsze oraz w intencji dzieci z rodzi-
nami TD 

12.oo Ślub: Judyta Frydecka – Michał Broja 
17.oo 1/+Józef i Helena Pawliczek, rodzice z obu stron, syn 

Gerard, córka Bronisława, mąż Józef, zięć Robert 
(Bog) 

 2/+Alojzy Hartman, Roman Hartman, żona Gertruda, 
Józef Broda, żona Cecylia, syn Czesław (Bog) 

19.oo NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE 
 Z okazji urodzin Alicji Kuśka – od Straży Honorowej 
 

Piątek – 14.09.2012r.         ŚWIĘTO PODWYŻSZENIA 
                                                     KRZYŻA ŚWIĘTEGO 

7.oo 1/+Franciszka Oleś, Maria żona, Anna Oleś, 4 sy-
nów, Jadwiga Cnota, mąż Wilhelm, syn Jan, wnuk 
Henryk (Bog) 

 2/+Berta Goraus, mąż Jan 
17.oo 1/+Berta Szmid, 2 mężów, rodziców (Bog) 
 2/+Jerzy Dziwoki, 15 rocznica (Bog) 
 3/+Tomasz Wasiniewski, 2 rocznica (Kop) 
 

Sobota – 15.09.2012r.                   WSPOMNIENIE NMP 
                                                                 BOLESNEJ 

7.oo 1/+Edeltrauda Krawczyk (Got) 
 2/+Helena Śliwa, mąż Osfald (Bog) 
12.oo Msza jubileuszowa Apostolatu Maryjnego 
17.oo 1/+Czesław Konieczny, syn Henryk, Stanisław Ko-

stuś (Bog) 
 2/+Franciszek Kroczek, żona Berta, Paweł Smołka, 

żona Anna, za bliskich z pokrewieństwa 
 

Niedziela – 16.09.2012r. XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA  

7.oo +Jerzy Mroczek (Got) 
8.3o +Jadwiga i Roman Muras, rodziców z obu stron 

(Rasz) 
10.oo +Stefania Klimosz (Bog) 
11.3o Do Opatrzności Bożej i MB Nieustającej Pomocy,  

z podz. za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogo-
sławieństwo, łaskę zdrowia i dary Ducha św. z okazji 
18 rocznicy urodzin Aleksandra Uznańskiego 

14.15 Chrzty i roczki: Igor Pawela, Julia Szymura 
16.oo 1/+Barbara Cichy – na pamiątkę urodzin 
 2/ Do Opatrzności Bożej z okazji 30 lat małżeństwa 

Iwony i Marka Buchalik oraz rocznicy urodzin Iwo-
ny, z podz. za otrzymane łaski z prośba o dalsze. TD 

 
Poniedziałek – 17.09.2012r.    

7.oo 1/+Alfred Musiolik, rodziców z obu stron, Regina 
Sobala (Got) 

 2/+Gertruda kania, mąż Franciszek, syn Józef, Józef 
Babilas, żona Franciszka (Got) 

11.oo Ślub: Patrycja Klepek – Rafał Karwot 
17.oo 1/+Waleska i Tomasz Lip 
 2/+Elżbieta Gasz, mąż Augustyn (Bog) 
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 Wtorek – 18.09.2012r.                  ŚWIĘTO ŚW.  
STANISŁAWA KOSTKI  

7.oo 1/+Helena Kuczera, mąż Eryk, córka Małgorzata 
(Bog) 

 2/+Wiktoria i Edward Pilarscy, syn Andrzej (Got) 
17.oo 1/+Bronisława Herman – na pamiątkę urodzin (Bog) 
 2/+Berta Strzoda, mąż Jan, rodziców z obu stron 

(Bog) 
 

Środa – 19.09.2012r. 

7.oo 1/+Damian Rynkiewicz, 20 rocznica, Maria i Józef 
Kiczyńscy, Scholastyka i Władysław Rynkiewicz  

 2/+Helena Smyczek, mąż Józef, syn Henryk, córka 
Irena, Henryk Ulman, żona Gertruda 

17.oo 1/+Janusz Kubański 
 2/+Leokadia i Stanisław Matuszczyk 
 

Czwartek – 20.09.2012r.                       WSPOMNIENIE 
                               ŚW. MĘCZENNIKÓW ANDRZEJA KIM  
                               TAEGON I TOWARZYSZY 

7.oo 1/+Alojzy Malina, żona Bronisława, wnuk Karol, 
Ryszard Hajzyk, żona Zofia, syn Oskar (Bog) 

 2/Do Opatrzności Bożej z okazji 90 rocznicy urodzin 
Anny Bakaj, z podz. za otrzymane łaski z prośbą  
o dalsze TD 

17.oo 1/+Eugenia Janawa, mąż Władysław (Bog) 
 2/+Małgorzata Matuszczyk, 2 rocznica (Bog) 
 3/+Irena Dziurok – od koleżanek 
 

Piątek – 21.09.2012r.      ŚWIĘTO ŚW. MATEUSZA, 
                                                 APOSTOŁA I EWANGELISTY 

7.oo 1/+Za zmarłych członków Różańca 
 2/+Krystyna Tasarz, rodzice Władysław i Maria 

Pikuła (Got) 
17.oo 1/+Antoni Szotek, 9 rocznica, rodzice Anna i Alek-

sander, Ryszard Buchalik (Bog) 
 2/+Ignacy Szewczyk, 12 rocznica, rodzice Maria  

i Wiktor (Got) 
 

Sobota – 22.09.2012r.    

7.oo 1/+Helena i Bolesław Gąsior, córka Janina 
 2/+Irena Dziurok – od sąsiadów 
11.oo Ślub: Magdalena Kula – Kamil Korduła 
14.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 60 lat małżeństwa 

Bronisławy i Alojzego Juraszczyk, z podz. za otrzy-
mane łaski z prośbą o dalsze oraz o Boże błogosła-
wieństwo dla dzieci z rodzinami. TD 

17.oo 1/+Szymon Cofalik, żona Anna, rodziców z obu 
stron (Bog) 

 2/+Ignacy Reclik, żona Zofia, Albert Bernacki, ro-
dziców (Bog) 

 
Niedziela – 23.09.2012r.  XXV NIEDZIELA ZWYKŁA  

7.oo Za żywych i zmarłych ofiarodawców z Raszowca 
8.3o 1/+Bartosz Pawlas, 5 rocznica (Got) 
 2/+Józef Lip, Augustyna Filec, 2 mężów (Got) 
10.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 18 rocznicy urodzin 

Jacka Korduły oraz w intencji całej rodziny, z podz. 
za otrzymane łaski z prośbą o dalsze. TD 

11.3o Do Opatrzności Bożej z okazji 18 rocznicy urodzin 
Adama Joszko, z podz. za otrzymane łaski z prośbą  
o dalsze. 

16.oo Irena i Andrzej Oleś, 35 rocznica oraz 1 rocznica 
ślubu Łukasza i Barbary Oleś, z podz. za otrzymane 
łaski z prośbą o dalsze. TD 

 
Przygotowały panie: Aurelia Oleś i Kornelia Mokry 

 

Kronika parafialna 
Chrzty: 

Maja Młynarczyk, Marta Maciończyk, Antoni Przybyła, 
Dawid Przybyła, Hanna Pułról, Jakub Kuna, Oliwia Su-
chocka, Piotr Szulik, Emilia Harnasz, Nikola Solak, Kinga 
Kazana, Alicja Owczarek, Filip Mackiewicz, Amelia Woj-
ciechowska, Alicja Czerwińska, Kamil Czarniecki, Dawid 
Rojek, Igor Siedlaczek 
 

Śluby: 

Sitko Wojciech – Szerzyńska Agnieszka 
Płaczek Bartłomiej – Janyga Karolina 
Longier Paweł – Raszka Barbara 
Niesłańczyk Łukasz – Zimończyk Agata 
Brychcy Tomasz – Korduła Magdalena 
Wiewiorka Wojciech – Hatloś Gabriela 
Borczycki Rafał – Rojek Monika 
Motyka Paweł – Kuśka Justyna 
Kołodziej Janusz – Kuczera Natalia 
Sobczak Krzysztof – Tymińska Monika 
Wilczyński Dariusz – Anioł Joanna 
Baraniec Kamil – Popek Karolina 
Szychowski Dawid – Hartman Anna 
Nowak Marek – Warias Karolina 

 

Pogrzeby: 

Pustelny Oskar 27.12.1941 – 14.04.2012 
Wadowska Krystyna 03.03.1937 – 15.04.2012 
Stasiak Łucja 18.11.1926 – 18.04.2012 
Korczakowski Waldemar 11.08.1959 – 16.04.2012 
Kowalczyk Robert 26.05.1988 – 19.01.2012 
Bujok Maria 08.12.1928 – 26.04.2012 
Sobik Kazimierz 21.12.1945 – 30.04.2012 
Przeliorz Marta 23.06.1921 – 11.05.2012 
Rojek Jadwiga 04.02.1927 – 13.05.2012 
Konsek Jan 13.05.1954 – 11.05.2012 
Korduła Franciszek 30.11.1938 – 15.05.2012 
Dzieł Patrycja 22.03.1988 – 19.05.2012 
Zimończyk Leon 07.01.1932 – 25.05.2012 
Jackiewicz Danuta 14.06.1954 – 04.06.2012 
Motyka Łucja 21.07.1932 – 04.06.2012 
Łokaj Jerzy 06.05.1960 – 08.06.2012 
  

Przygotowały panie: Aurelia Oleś i Kornelia Mokry 
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Czerwiec  
1. Intencje Matki Bożej: o pokój na świecie  
i nawrócenie grzeszników. 
2. Intencje papieża Benedykta XVI: 
-) Intencja ogólna: Aby wierzący potrafili rozpoznawać  
w Eucharystii żywą obecność Zmartwychwstałego, który im 
towarzyszy w życiu codziennym.  
-) Intencja misyjna: Aby chrześcijanie w Europie odkryli na 
nowo swoją tożsamość i z większym zapałem uczestniczyli 
w głoszeniu Ewangelii. 
 
Lipiec  
1. Intencje Matki Bożej: o pokój na świecie  
i nawrócenie grzeszników. 
2. Intencje papieża Benedykta XVI: 
-) Intencja ogólna: Aby wszyscy mogli znaleźć stałą pracę  
i wykonywać ją w bezpiecznych warunkach.  
-) Intencja misyjna: Aby chrześcijańscy wolontariusze na 
terenach misyjnych potrafili dawać świadectwo miłości 
Chrystusa. 
 
Sierpie ń 
1. Intencje Matki Bożej: o pokój na świecie  
i nawrócenie grzeszników. 
2. Intencje papieża Benedykta XVI: 
-) Intencja ogólna: Aby więźniowie byli traktowani w spo-
sób sprawiedliwy i z poszanowaniem ich ludzkiej godności.  
-) Intencja misyjna: Aby ludzie młodzi powołani do naśla-
dowania Chrystusa, byli gotowi głosić Ewangelię i dawać 
jej świadectwo po krańce ziemi. 
 
Wrzesień 
1. Intencje Matki Bożej: o pokój na świecie  
i nawrócenie grzeszników. 
2. Intencje papieża Benedykta XVI: 
-) Intencja ogólna: Aby postępowanie polityków zawsze 
cechowały uczciwość, prawość i umiłowanie prawdy.  
-) Intencja misyjna: Aby we wspólnotach chrześcijańskich 
wzrastała gotowość do ofiarowania misjonarzy, kapłanów  
i wiernych świeckich, a także konkretnych zasobów Kościo-
łom uboższym. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MB Dobrej Rady 

Informator parafialny 
Msze św. 
� w niedziele: 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 16.00 
� 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 23 września 2012 r. 
Materiały przeznaczone do druku  

w numerze wrześniowym proszę przesyłać  
w wersji elektronicznej lub dostarczyć w formie 

papierowej najpóźniej do dnia 14 września 2012 r. 
 

Intencje Żywego Różańca 

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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Msza św. w intencji 
strażaków 

 
 

Z okazji przypadającego 4. maja 
wspomnienia św. Floriana w Uroczy-
stość NMP Królowej Polski podczas 
Mszy św. o godz. 15.30 modliliśmy 
się w intencji członków OSP z Bogu-
szowic i Gotartowic, ich rodzin oraz 
zmarłych strażaków.  

 

 

Peregrynacja obrazu MB 
Pielgrzymującej 

Dnia 16 kwietnia 2012 r. podczas wieczornej 
Mszy św. zostało poświęcone sanktuarium 
Matki Bożej Pielgrzymującej i Maryja rozpoczę-
ła peregrynację po naszej parafii.  Maryja chce 

nawiedzać rodziny parafii i wnosić w nasze domy Bo-
że błogosławieństwo. 
Każdy może zaprosić do siebie Matkę Bożą Piel-
grzymującą, aby się z Nią modlić, prosić o opiekę  
i wsparcie w codziennym życiu. 

— czytaj str. 8  

 
 

 
 

 
.  
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Bierzmowanie 
 

18 kwietnia podczas Mszy św. o godz. 
18.oo młodzież naszej parafii wraz z mło-
dzieżą z parafii św. Wawrzyńca z Ligockiej 
Kuźni przyjęła sakrament dojrzałości chrze-
ścijańskiej. 

 

Szafarzem tego sakramentu, ze wskazania ks. Arcybi-
skupa Wiktora Skworca był ks. Prałat Rudolf Brom, który 
przewodniczył również uroczystej Eucharystii. Wraz  
z nim Mszę św. koncelebrowali proboszczowie: Krzysz-
tof Błotko i Bronisław Matysek. 

— czytaj str. 14  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
.  
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Siostry Służebniczki 
NMP z Panewnik 

 

W niedzielę 10. czerwca gościliśmy w na-
szej wspólnocie parafialnej Siostry Służeb-
niczki NMP z Katowic – Panewnik. Siostry 
podczas każdej Eucharystii podzieliły się z 
nami swoim świadectwem życia zakonnego.  

Nabożeństwo Fatimskie 
W niedzielę 13. maja zapoczątkowaliśmy tegoroczne 
Nabożeństwa Fatimskie, które będziemy sprawować do 
października. W tym dniu modliliśmy się szczególnie  
w intencji ks. Dariusza Trzaskalika z okazji pierwszej 
rocznicy święceń kapłańskich. 

Urodziny ks. Marcina 
 
9. czerwca swoje kolejne urodziny obcho-
dził ks. Marcin Ditrich. Z tej okazji modlili-
śmy się w jego intencji podczas Mszy św. 
wieczornej, po której była okazja do złoże-
nia solenizantowi życzeń. 

 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
Życzenia solenizantowi złożyli m. in. przedstawi-
ciele Rady Parafialnej oraz reprezentanci grup 

działających przy parafii 
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Pielgrzymka dzieci  
komunijnych 

 

Tradycyjnie jak co roku odbyła się piel-
grzymka dzieci komunijnych wraz z rodzi-
cami do Łagiewnik, Kalwarii Zebrzydow-
skiej i Wadowic. 20. maja odwiedziliśmy 
miejsca  bliskie Ojcu Świętemu błogosła-
wionemu Janowi Pawłowi II. Dzieci uczest-
niczyły we Mszy św. odprawionej przez 
naszego Księdza Proboszcza w pięknym 
sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Ła-
giewnikach, modliły się przy relikwiach św. 
Siostry Faustyny, a w wadowickiej bazylice 
przy relikwiach bł. Jana Pawła II. 

 
 

Przyjęcie nowych 
członków Straży  
Honorowej NSPJ 

 
W piątek 15. czerwca 2012 r. w Uro-
czystość Najświętszego Serca Pana 
Jezusa po mszy św. porannej do gro-
na członków Straży Honorowej NSPJ 
zostały przyjęte trzy nowe osoby. 

 
— czytaj str. 16 
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Dzień Dziecka  
na Farskim Ogrodzie 

 
Mszą św. o godz. 9.3o sprawowaną  
w intencji wszystkich dzieci, ich rodziców 
i wychowawców najmłodsi rozpoczęli  
w sobotę 2 czerwca Dzień Dziecka. Po 
Mszy św. zaproszono wszystkich do 
wspólnej rodzinnej zabawy na Farskim 
Ogrodzie. 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

Dzieci Maryi na 
„grubie Guido”  

w Zabrzu oraz w  
Rudach Raciborskich 

 
W pierwszą sobotę czerwca Dzieci 
Maryi wraz z rodzicami udały się na 
wspólnotową wycieczkę, której ce-
lem była kopalnia „Guido” w Zabrzu 
oraz kompleks pocysterski w Ru-
dach Raciborskich. 
 

— czytaj str. 15  
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Pielgrzymowanie 
Grupy Pielgrzym 

 

W dniach 4 – 5 czerwca Grupa Piel-
grzym wyruszyła na pielgrzymi szlak, 
który tym razem wiódł przez Kalwarię 
Zebrzydowską, Krzeczów, Gródek nad 
Dunajcem do gminy Ciężkowice. 

 
Pielgrzymi w ko ściele św. Bartłomie-
ja w Jastrzębi  

— czytaj str. 15  
 

Jubileusz 75 – lecia 
SP nr 16  

w Boguszowicach 
W sobotę 26. maja Szkoła Podstawowa 
nr 16 w Boguszowicach obchodziła 
swój piękny Jubileusz 75 – lecia. W 
ramach obchodów miała miejsce oko-
licznościowa akademia, uroczysta Msza 
św. oraz festyn jubileuszowy. 

— czytaj str. 18  

Sukces Szymona  
na modelarskich Mistrzo-
stwach Polski młodzików 

3. miejsce na modelarskich Mistrzostwach Polski 
młodzików do lat 16 – tu zdobył nasz ministrant  
i oazowicz Szymon Torbicki.  

— czytaj str. 20  
 

„Serce Ewangelii” miesięcznik parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rybniku - 
Boguszowicach + Redaktor prowadzący: Lucjan Rugor + Adres redakcji: probostwo, 

ul. Małachowskiego 38, 44-251 Rybnik-Boguszowice, tel. 32-42-20-322 +  
e-mail: serce_ewangelii@op.pl + Internet: www.boguszowicestare.pl + Nakład: 1.400 egz. 

ofiara za gazetkę 
3,00 zł 

 
 

 
Laureaci statuetek „za działania wspieraj ące szkoł ę” 
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