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

11 listopada  ukaże się dwusetny 
numer naszej parafialnej gazet ki 
„Serce Ewangelii”.  Niech b ędzie 
to okazja do wyra żenia wdzi ęcz-
ności Panu Bogu  za to, że od 
roku 1992 przyczynia si ę ona do 
budowania naszej wspólnoty. 

  

W niedziel ę 2 września obch o-
dzili śmy w naszej parafii uro-
czysto ści do żynkowe. Trady-
cyjny korowód poprzedził Msz ę 
św. dziękczynn ą za tegoroczne 
plo ny, a po południu na terenie 
farskiego ogrodu zorganizowa-
no festyn do żynkowy. 

 — czytaj str. 2-3, 12  
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Dożynki parafialne 
2012  

 
Tradycyjnie w pierwszą niedzielę 
września podczas Mszy św. o 
godz. 10.oo dziękowaliśmy Panu 
Bogu za tegoroczne plony. Mszę 
św. poprzedził korowód dożynkowy 
z Gotartowic, zaś po południu na 
farskim ogrodzie miał miejsce fe-
styn dożynkowy.  
 

— czytaj str. 11-12  
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Letni wypoczynek 
ministrantów 

W pierwszych dniach lipca na swój 
wakacyjny odpoczynek do Białki 
Tatrzańskiej udała się nasza wspól-
nota ministrantów wraz ze swoim 
opiekunem ks. Wojciechem                              

— czytaj str. 16 
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Kolonie  
charytatywne  

 

Jak co roku nasz Zespół Cha-
rytatywny przy dofinansowaniu 
przez Urząd Miasta Rybnika 
zorganizował dla dzieci kolonie 
w Białce Tatrzańskiej 

— czytaj str. 13  
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Ani si ę nie spostrzec jak min ęły wakacje  
i wszystko biegnie ju ż „po staremu”. Dzi ęki 
Bogu prze żyli śmy ten czas bez do świadczenia 
większych anomalii pogodowych i zwi ązanymi 
z nimi stratami materialnymi.   

Nie mniej jednak trwa nieustannie czyszczenie 
naszego drzewostanu i troska by te piękne, ale jednak 
stare i kruche drzewa nie zagroziły naszemu zdrowiu, 
a nawet życiu. Zajmuje się tym wyspecjalizowany  
i odważny alpinista pan Szymon Danielczyk ze swoim 
kolegą. Nie trudno również zauważyć, że po koniecz-
nej przerwie związanej z zaangażowaniem nowej fir-
my budowlanej, od sierpnia kontynuowane są prace 
remontowo – malarskie na naszym kościele. Odpo-
wiedzialnym za piękno i trwałość tego przedsięwzięcia 
jest tym razem pan Andrzej Kamiński z Boguszowic.  
Nowa firma została za sprawą pana inspektora bu-
dowlanego inżyniera Franciszka Rubina  zaangażo-
wana na ściśle ustalonych warunkach, a obecnie jej 
prace podlegają właściwemu nadzorowi. Zajmuje się 
tym w sposób bezinteresowny i z wielkim zaangażo-
waniem również pan inspektor Rubin z Raszowca. 
Równolegle trwają rozpoczęte z końcem sierpnia pra-
ce malarskie na nowym probostwie dotyczące miesz-
kania ks. wikarego Marka Siedlaczka, mieszkania 
proboszcza i pozostałych pomieszczeń probostwa.  
Tradycyjnie  panu Figasowi (razem z panem Jankiem 
Zimnolem) dziękujemy tym razem za podjęcie trudu 
remontu naszej bramy cmentarnej w zakresie części 
murarsko-tynkarskiej.   

Wspominając wakacje dziękujemy naszemu ze-
społowi charytatywnemu i pozostałym woluntariu-
szom za zorganizowanie kolonii charytatywnych  
w Białce Tatrzańskiej, jak również  umożliwienie   
w tym miejscu wypoczynku naszym ministrantom. 
Państwu Andrzejowi i Ani Sarna, właścicielom po-
sesji w uroczej Białce dziękujemy za piękną współ-
pracę. W nawiązaniu do Kolonii charytatywnych zor-
ganizowanych przez parafię NSPJ w Boguszowicach 
dziękujemy również Urzędowi Miasta Rybnika  za 
współfinansowanie tego dzieła kwotą 8000 złotych.   

 W ostatnich miesiącach pojawiła się  ważna ini-
cjatywa księdza Arcybiskupa Wiktora Skworca  
w postaci przygotowań  do zwołania II Synodu  Ar-
chidiecezji Katowickiej. Synod Diecezjalny jest naj-
ważniejszym  ciałem doradczym biskupa i ma służyć 
wsłuchiwaniu się w to, co mówi dziś Duch Święty 
Kościołowi katowickiemu. Synod przez decyzje osób 
duchownych i świeckich  może mieć wpływ na kształt 
życia naszego Kościoła i poprawić jego jakość zgodnie 
z zamysłem Bożym.   

Został powołany Zespół Presynodalny, który 
działa na rzecz Synodu. Na tegorocznych  wakacyj-
nych dniach formacji  księży dziekanów i wicedzieka-
nów wraz z osobą księdza Arcybiskupa w Ośrodku 
Rekolekcyjnym w Brennej, temat ten został szerzej 
omówiony. Mieliśmy okazję dokonania wyborów, 
które tematy związane z życiem i działalnością Ko-
ścioła powinny znaleźć się wśród ważnych ustaleń 
Synodu.  

W naszej parafii ostatniemu spotkaniu Duszpa-
sterskiej Rady Parafialnej, które odbyło się 10 
września br. przyświecał również ten cel.  

Każdy obecny na  spotkaniu DRP otrzymał do 
ręki kwestionariusz proponowanych tematów do prac 
etapu przygotowawczego Synodu.  Wspólnymi siłami 
wypełniliśmy kwestionariusz, który został przesłany 
do Kurii Metropolitalnej w Katowicach. W związku 
z II Synodem Archidiecezjalnym w DRP zostanie wy-
odrębniona grupa osób ściślej zaangażowanych  
w sprawy synodalne. 

Na spotkaniu zostały poruszone sprawy bieżące 
dotyczące m. in. pomalowania bramy wejściowej na 
cmentarz z zachowaniem zabytkowej daty znajdującej 
się na niej. Pojawiły się również propozycje oddziele-
nia Mszy św. chrzcielnej od Mszy św. w intencji rocz-
nych dzieci,  przeniesienia Mszy św. na cmentarzu z 
dnia 1 listopada na 2 listopada oraz zmiany godziny 
Mszy św. wieczornych z 17:00 na 18:00. W tej spra-
wie proponowano przeprowadzenie ankiety wśród 
parafian.  

Dziękuję wszystkim osobom - w liczbie 24 - 
obecnym na Duszpasterskiej Radzie Parafialnej w dniu 
10 września br. Zachęcam do dalszej aktywności  
i zainteresowania sprawami naszej wspólnoty parafial-
nej, a  szczególnie w kontekście rozpoczynającego się 
w listopadzie (25-go, w Uroczystość Jezusa Chrystusa 
Króla Wszechświata) II Synodu Archidiecezjalnego.  

 
Wszystkim czytelnikom a w szczególności 

naszym chorym i starszym wiekiem parafia-
nom niech Bóg błogosławi     
  

    Ks. Krzysztof Błotko – proboszcz 
 

SŁOWO  PROBOSZCZA – Nie tylko o sprawach  
                                        gospodarczych 

 

„Jeśli pragniecie przez kilka chwil być bliscy 
sercu Papieża, łączmy się w modlitwie różań-
cowej, w której polecam was wszystkich Maryi 
Pannie; pragnąłbym, byście wy również mnie 
polecali Jej w ten sposób.” 

bł. Jan Paweł II 
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Uczestnicy Rekolekcji 
ewangelizacyjnych dotkni ęci 
problemem alkoholowym 
pozostawiaj ą nam świadec-
two, które i w tym numerze 
Serca mo żemy przeczyta ć…  

*** 
(...) W miarę utraty kontroli nad 

piciem następowały ciągi alkoholowe 
- nie wracałem do domu na noc; by-
wało, że nawet przez kilka dni. (...) 
Obiecywałem sobie, że się poprawię i 
wynagrodzę krzywdy wyrządzone 
bliskim i przyjaciołom. Z czasem 
jednak ciągi alkoholowe były coraz 
dłuższe i coraz częstsze. Nawet od-
wracanie się przyjaciół i znajomych 
ode mnie nie uświadamiało mi jesz-
cze, że jestem już na najlepszej drodze 
do dna alkoholowego. (...) 

Wprawdzie moje małżeństwo, a 
później przyjście na świat upragnio-
nego dziecka zaważyły na utrzymy-
waniu abstynencji, ale tylko przez 
półtora roku. Później alkohol zaczął 
mnie ściągać coraz głębiej; nie potra-
fiłem się bronić, aby kolejne dni prze-
żyć bez alkoholu. Przepijanie wypła-
ty, oszukiwanie, okłamywanie żony, 
najbliższej rodziny, mniejsze zaintere-
sowanie dzieckiem – to doprowadziło 
do rozłąki z żoną i do separacji. (...) 
Załamany, zdruzgotany, ale i z wielką 
nadzieją podjąłem leczenie w ośrodku 
odwykowym. 

W czasie rozpoczętego leczenia 
coraz częściej myśli moje powracały 
do Boga. Po rozmowie z księdzem 
kapelanem i po spowiedzi, poprze-
dzonej szczegółowym rachunkiem 
sumienia, przyjąłem na dwa tygodnie 
przed rekolekcjami Komunię św. 
Rekolekcje były dla mnie szczytem 
duchowego uniesienia. Zrozumiałem 
własną nicość i małość. Poznałem 
prawdę, że Bóg mnie kocha i ja, 
grzeszny, mogę wypraszać dla siebie 
Jego miłosierdzie. 

Bronek, wrzesie ń 1996 

*** 
Przed rekolekcjami moje życie 

było pełne goryczy, nienawiści i zło-
ści. (...) Były momenty, gdy się dźwi-
gałem, mówiłem „nie” alkoholowi i 
nie piłem jakiś czas, (...) ale były też 

okresy, kiedy sięgałem samego dna. 
Były kłótnie, niezgoda w rodzinie, o 
mało nie doszło do rozkładu związku 
małżeńskiego. Dzieci zaczęły się 
odsuwać ode mnie. Życie przestało 
mieć sens. W chwilach zwątpienia 
nieraz prosiłem Boga o pomoc i wi-
docznie wysłuchał moich próśb, gdyż 
jakaś siła przyprowadziła mnie tu, do 
Ośrodka. (...) 

Rekolekcje, które odbywały się 
w sali gimnastycznej, przeżyłem dwo-
jako. Pierwszego dnia nie byłem wca-
le. Miałem ochotę pójść, już nawet 
zebrałem się w sobie, ale jednak nie 
poszedłem. Być może, nie byłem 
jeszcze gotowy. Gdy wrócili koledzy i 
mówili, że było bardzo fajnie, powie-
działem sobie: „Rysiek, jutro idziesz 
na rekolekcje”. I poszedłem. To, co 
przeżyłem, to było jak inny świat. 
Świat, który kiedyś widziałem, ale po-
tem alkohol zabrał mi go. Przez alko-
hol opuściłem Boga, bardzo rzadko 
chodziłem do kościoła, przeważnie na 
święta. U spowiedzi byłem przed 
pięciu laty. Takie właśnie spustosze-
nie zrobił we mnie alkohol. W dniach 
rekolekcji i w czasie Mszy św. towa-
rzyszyło mi poczucie siły i bezpie-
czeństwa. Oto bowiem Bóg nie od-
rzucił mnie, jestem Jego dzieckiem. 
Przy wspólnym śpiewie wzruszyłem 
się, niekiedy łzy zakręciły mi się w 
oku. W czasie rekolekcji pojednałem 
się z Bogiem. Wiem, że z Nim czuję 
się bezpiecznie. Rekolekcje w moim 
życiu to dni radości i miłości. Po tych 
rekolekcjach wiem, że życie z Bogiem 
ma dla mnie sens. 

Staszek, wrzesie ń 1996 

*** 
Przed rekolekcjami byłem „ale 

katolikiem”. To znaczy uważałem, że 
jestem wierzący, ale nie muszę cho-
dzić do kościoła, jestem wierzący, ale 
nie muszę się spowiadać, bo wiem 
lepiej od księdza, co jest grzechem; 
jestem wierzący - „ale katolik”! W 
tym byciu „ale katolikiem” bardzo 
utwierdzało mnie i mi pomagało picie 
alkoholu. Choroba alkoholowa tak 
właśnie zmieniła moją osobowość i 
moje podejście do życia, wiary i Bo-
ga. Sam decydowałem o tym, co jest 
dobre, a co złe. Moje zakłamanie było 
tak wielkie, że sam wierzyłem w to, 

co mówię. To odnosiło się oczywiście 
do mojego picia, które stało się pro-
blemem bardzo szybko. W wieku 
dziewiętnastu lat piłem już w sposób 
nienormalny. Picie załatwiało mi 
wiele spraw, a ja zacząłem to trakto-
wać jako normę. Piłem przed egzami-
nem maturalnym i po egzaminie, 
przed randką i przed ważnym spotka-
niem, praktycznie przy każdej okazji. 
Oczywiście nie chciałem przyznać, że 
wielu spraw nie umiałbym załatwić 
bez alkoholu. Choroba alkoholowa 
rozwijała się, z upływem czasu prze-
chodząc w bardzo silny system iluzji i 
zaprzeczeń. Nigdy nie piłem bez waż-
nego powodu i nigdy nie była to moja 
wina. Potrafiłem wytłumaczyć każde 
swoje picie i każde zachowanie w 
stanie upojenia. Oczywiście, według 
mnie, nie miałem problemu z alkoho-
lem i święcie w to wierzyłem. Natu-
ralnie nikt z mojego otoczenia, ro-
dzina, przyjaciele nie dawali się na-
brać na moje tłumaczenia, ale dla 
mnie to nie miało znaczenia. Ważne 
było, że ja w to wierzyłem. Moje 
pijaństwo, mój alkoholizm miał 
oczywiście wpływ na moje życie 
duchowe, na wiarę. Potrafiłem ją 
sobie tak zmodyfikować na własny 
użytek, że wszystko, co robiłem, ro-
biłem dobrze. To, że piłem za dużo, to 
nie był grzech; Pan Jezus przecież 
zamienił wodę w wino, gdy go zabra-
kło na weselu, więc nawet On uważa, 
że nie da się bawić bez alkoholu. 
Grzech cudzołóstwa tłumaczyłem 
tym, że Pan Bóg kazał się kochać, a ja 
„kochałem” każdą z którą szedłem do 
łóżka. W ten sposób potrafiłem prze-
robić każde przykazanie, każde Bo-
skie i kościelne prawo. Do kościoła 
chodziłem tylko wtedy, gdy byłem na 
wsi, u babci, bo nie chciałem jej robić 
przykrości. Bywałem na ślubach, 
chrzcinach i pogrzebach, bo tak wy-
padało i jeśli akurat byłem trzeźwy. 

W ten sposób przeżyłem ponad 
16 lat mojego życia! Nawet w czasie 
trzyipółletniej abstynencji, po pierw-
szym odwyku, nie zrobiłem nic, żeby 
się zbliżyć do Boga, żeby do Niego 
wrócić. 

A przecież nie zawsze takim by-
łem. Pamiętam czasy, kiedy cho-
dziłem do kościoła z radością i ocho-
tą. Byłem ministrantem i służyłem do 

Na odwyku spotkałem Jezusa (4) 
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Mszy św. Ale było to tak dawno, że 
zastanawiam się, czy to była prawda. 
Teraz jestem na odwyku po raz drugi. 
Wiem, że za pierwszym razem nie 
potraktowałem leczenia uczciwie. 
Wiedziałem to już przed rekolekcja-
mi, ale nie wierzyłem, że rekolekcje 
mogą to zmienić. Wiedziałem, że 
teraz muszę podejść uczciwie do le-
czenia i na tym opierałem całą nadzie-
ję na trzeźwość. 

Na rekolekcje szedłem tak tro-
chę z ciekawości, jednak z nastawie-
niem, że to jakaś kolejna „szopka” 
Kościoła. Pewnie kilku nawiedzonych 
oszołomów będzie mi próbowało 
mówić, jak mam żyć, a przecież ja to i 
tak wiem. Kilka dewotek pewnie coś 
zaśpiewa i to ma mi pomóc nie pić. 
Niby chciałem, żeby mi te rekolekcje 
pomogły, ale w to nie wierzyłem. To 
jak z toto-lotkiem. Wysłałem kupon, a 
i tak nie bardzo wierzę, że wygram. 
Tyle że mimo wszystko wygrana w 
totka wydała mi się bardziej praw-
dopodobna. Z takim nastawieniem 
przyszedłem na salę gimnastyczną. 
Zobaczyłem ludzi z grupy rekolekcyj-
nej i zaskoczyło mnie ich przekonanie 
o Bożej miłości. Dowiedziałem się, 
że Bóg MNIE(?) kocha. Było to dla 
mnie nieprawdopodobne. Mnie, a 
za co? I okazało się, że Bóg nie po-
trzebuje powodu, żeby mnie ko-
chać. Kocha mnie, bo sam jest miło-
ścią. Kocha mnie za to, że jestem. 
Okazało się, że nikogo nie kocha 
mniej lub więcej, że to tylko ludzie 
albo tę miłość przyjmują albo nie. Od 
dzieciństwa zawsze bałem się Pana 
Boga: jako dziecko bałem się, że 
pójdę do piekła, później bałem się 

potępienia, a wszystkim tym groził mi 
Bóg, który niby był miłością. Bałem 
się konsekwencji swoich grzechów, 
ale to nie miało i nie ma nic wspól-
nego z tym, że BÓG MNIE KOCHA!  
I to zrozumiałem podczas tych re-
kolekcji.  

„Bóg mnie kocha” - powtarza-
łem sobie przez cały wieczór. Odkry-
cie to sprawiło mi wielką radość. Do-
wiedziałem się podczas tych rekolek-
cji, dlaczego dotąd nie doświadczałem 
Bożej miłości. Przyczyną jest to, iż 
jestem grzeszny. 

W trzecim dniu rekolekcji była 
spowiedź. Wahałem się, czy do niej 
przystąpić. Myślałem, że może je-
szcze mam czas, że może nie jestem 
jeszcze gotowy. Ale słowa księdza, 
który mówił, właściwie odpowiadał 
na moje wątpliwości, że to właśnie 
teraz jest ten czas, ta pora i to miejsce, 
pozwoliły mi nie uciec po raz kolejny. 
Nie chciałem już uciekać, nie chcia-
łem więcej kłamać, nie chciałem żyć 
w strachu jak do tej pory. Dlatego nie 
wycofałem się w ostatniej chwili. Po 
raz pierwszy od piętnastu lat wyspo-
wiadałem się uczciwie. Nie zataiłem 
żadnego grzechu i po raz pierwszy od 
długiego czasu zrobiłem to z mocnym 
postanowieniem poprawy. Nie chcę tu 
twierdzić, że stał się jakiś cud na tych 
rekolekcjach, że zmieniłem się o 180 
stopni. Nie. Teraz zdaję sobie sprawę 
z tego, że robiłem źle, co jeszcze robię 
i staram się to zmienić. Zacząłem 
modlić się do Boga i to na kolanach. 
Ciężko mi było klęknąć i modlić się. 
Przypomniało mi się teraz, jak pewien 
ksiądz tłumaczył, że modlitwa w 
autobusie, w drodze do pracy - to nie 

to samo, co modlitwa na kolanach. 
Panu Bogu należy się 10 czy 15 minut 
rano i wieczorem - tylko dla Niego. 
Porównał to do jedzenia zupy. Propo-
nował właśnie zjeść zupę w drodze do 
pracy. Połowę zupy się rozleje, czło-
wiek nie naje się i zdenerwuje na 
pochlapane spodnie. Po prostu 
wszystko musi mieć swój czas. Dla-
tego teraz rano proszę Pana o trzeź-
wość w nadchodzącym dniu i o siłę do 
godzenia się z Jego wolą, a wieczo-
rem dziękuję Mu za kolejny dzień 
przeżyty na trzeźwo. 

(...) Jeszcze coś. (...) Po trzech i 
pół roku abstynencji zapiłem dokład-
nie w dzień moich trzydziestych uro-
dzin. Teraz podczas rekolekcji skoń-
czyłem 31 lat. W dniu spowiedzi były 
moje urodziny. Rok temu zaczynałem 
pić i o mało nie zapiłem się na śmierć. 
Teraz, rok później, też coś się w moim 
życiu zaczyna. Coś naprawdę wiel-
kiego, nowe życie, a tę zbieżność dat - 
akurat dzień urodzin, tak różnie ob-
chodzony - uważam za znak od Nie-
go. Wierzę, że otrzymałem szansę i 
chcę ją wykorzystać. 

Rysiek, listopad 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)

Co zmieniło si ę od czasów Jana Vian-
neya? Opisane problemy z którymi borykał si ę 
ten święty kapłan s ą ciągle aktualne. Warto 
równie ż w dzisiejszych czasach zastanowi ć 
się co nam przeszkadza w przyj ęciu Bo żego 
błogosławie ństwa i co mo że czyni ć nasze ży-
cie gorszym.   

 

WALKA Z PRAC Ą W NIEDZIELĘ, Z SZYNKAMI  
I PRZEKLEŃSTWEM 

Mały kościółek w Ars, w roku Pańskim 1818, był cał-
kowicie wypełniony w dni niedzielne aż do czasu, gdy na-
stała piękna pogoda. Z początku mógł więc młody duszpa-

sterz łudzić się potrosze co do stanu religijnego swej parafii. 
Wielkanoc, co prawda, mało mu przyniosła pociechy. Więk-
szość mężczyzn zaniedbała doroczną Komunię; a już dzie-
sięć, piętnaście, dwadzieścia lat mijało, jak niektórzy z nich 
nie wypełnili tego świętego obowiązku. 

Gdy jednak w czerwcu nastały długie dni, zauważył 
ks. Vianney ze smutkiem, że skromna nawa kościelna za-
częła się opustoszać; mężczyzn i młodych ludzi już prawie 
nie było, a i kobiety zbierały się już mniej licznie niż dotąd. 
Gdzież zatem byli parafianie? - Oto o świcie już wychodzili 
z domu, ubrani odpowiednio do pracy; z kosą lub widłami 
na ramieniu... Dookoła po drogach turkotały wozy, wiozące 
robotników w pole, w kuźniach dźwięczały kowadła pod 
uderzeniami młotów.. Odgłosy te brzmiały, jakby ironiczna 
odpowiedź na wołanie biednej dzwonnicy w Ars... 

Proboszcz  z  Ars (21) 
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Gwałciciele dnia niedzielnego, napracowawszy się do 
woli przez długie godziny, przebierali się następnie w domu 
w stroje świąteczne i zasiadali za stolami w szynku; - wieś 
dumna była z tego, że posiadała ich cztery na dwustu miesz-
kańców - i tam nagadawszy się o interesach, sprzedażach i 
handlach, pili aż do upicia się. Inni znów, młodzi chłopcy i 
dziewczęta, którym w głowach byty gry i zabawy, także 
starsi mężczyźni i kobiety, nie wyłączając nawet zupełnie 
starych ludzi o źle założonym wędzidle i w okularach, zbie-
rali się na placu pod drzewami orzechowymi - tuż obok 
cmentarza, gdzie niski mur nie osłaniał ani krzyżów, ani 
grobów - i przy wtórze skrzypek, na których rzępolił jakiś 
grajek, zaczynali tańczyć. Tak aż do nocy trwały tańce, 
brzydkie rozmowy i śpiewki, którym towarzyszył głośny 
śmiech, przerywany przekleństwami. 

Ksiądz Vianney, niestety, wszystko to mógł widzieć i 
słyszeć, ogród jego bowiem, prócz żywopłotu, innego par-
kanu nie posiadał. Nieraz zapłakał gorzko, a strapienie jego 
dosięgało szczytu, gdy mu powiedziano, że podobna rozpu-
sta powtarzać się będzie aż do jesieni, owszem, nawet więk-
sze przybierze rozmiary na uroczystość Patrona parafii Ars 
św. Sykstusa, w którym to dniu odbywał się kiermasz z 
budami, błaznami i jarmarczną muzyką. Co gorzej jeszcze: 
Ars, słynąc zbytnio ze swej wesołości, było miejscem scha-
dzek tancerzy i tancerek z okolicy. 

Skądże wzięła się w tych stronach ta gorączka zabaw? 
Ars leży w jednakowym mniej więcej oddaleniu od 

brzegów Saone i jezior la Dombes. W strefie tej klimat 
sprzyja zniewieściałości. Czyż nie obawiał się tu potępienia 
sam ksiądz Vianney? Mieszkańcy mają sposób mówienia 
senny, podobny do śpiewu i zdradzający uśpioną wolę: 
żądni są wygód i skłonni do zabaw, i jeśli nie znajdują silnej 
podpory w wierze, łatwo dają się opanować życiu zmysło-
wemu. 

Wiemy zaś, jak przedstawiała się sprawa wiary w tej 
okolicy około roku 1818. Nawet mieszkańcy dworów nie 
mieli się dostatecznie na baczności, i wyszukane zabawy, na 
które sobie pozwalali, dawały zły przykład ogółowi wło-
ścian. Panna d'Ars była wprawdzie osobą skromną, a jednak 
w zabawach tanecznych nic rażącego nie widziała, gdy, 
prócz najbliższych krewnych, przyjmowała u siebie rodziny 
de Cibeins lub Gillet de Valbreuse... 

Biedny ks. Vianney! Tysiączne okazje do grzechu na-
stręczały się duszom, i to pod jego okiem!... Miałżeby to 
ścierpieć?!.. Wszak do niego należało dusze te doprowadzić 
do zbawienia i upomnieć się o cześć swego Boga... 

Przekleństwa i prace w dni niedzielne, tańce i szynki, 
schadzki na drogach i wieczornice po folwarkach, sprośne 
śpiewki i rozmowy, wszystko to objął jedną wspólną klątwą. 
Miał odtąd prowadzić walkę czołową ze wszystkimi tymi 
wrogami naraz. Latami całymi, według wskazań św. Pawła 
nalegać będzie, karać, prosić, łajać - na ambonie, w konfe-
sjonale, przy odwiedzinach, przy spotkaniu, w porę, nie w 
porę. Nic go nie powstrzyma! 

*** 
Ale czyż da się przeprowadzić święcenie dnia Pań-

skiego, dopóki szynk współzawodniczyć będzie z kościo-
łem?... Toteż Proboszcz z Ars pierwszy swój atak skierował 
na karczmy. Szynk - to kram szatana! - woła, zapożyczając 
ten zwrot od św. Jana Klimaka. - To szkoła, w której piekło 
głosi wykłady swych zasad; to miejsce, gdzie sprzedaje się 
dusze, niszczą się gospodarstwa, psuje się zdrowie, powstają 

kłótnie i popełniają się zabójstwa. A szynkarze? Szynkarze 
kradną chleb biednej kobiecie i jej dzieciom, obdzierając 
pijaka w niedzielę ze wszystkiego, co zarobił w ciągu całego 
tygodnia... Kapłan - bez narażenia się na karę piekielną - 
nie może i nie powinien dawać rozgrzeszenia szynkarzom, 
którzy częstują pijaków w nocy lub podczas nabożeństwa!...  
Ach, szynkarze! tych diabeł wiele dręczyć nie potrzebuje; 
przeciwnie, lekceważy ich, gardzi nimi. Ostre te słowa więk-
sze wrażenie wywarły na obecnych w kościele wiernych, niż 
na szynkarzach, którzy prawdopodobnie rzadko bywali w 
kościele. 

Ale kaznodzieja cel swój osiągnął, szeregi gości 
uczęszczających do szynków zaczęły się przerzedzać. Jeden 
z szynkarzy zjawił się u Proboszcza, aby mu wytłumaczyć, 
że jest to dla niego ruiną. Ksiądz Vianney dał mu pieniędzy 
i skłonił go do zamknięcia lokalu. Człowiek ten później stał 
się bardzo gorliwym parafianinem. Inny jego kolega, jeszcze 
przez czas jakiś stawiał czoło słowom pasterza, lecz i on z 
kolei zwyciężony, zamknął swą karczmę i wziął się do u 
mego rzemiosła. Tak więc ksiądz Vianney doszedł do tego, 
że nie było luz szynków, przynajmniej w pobliżu kościoła. 

Dwa pozostałe, umieszczone w innych punktach wsi, 
także z czasem znikły. Było to - mówił ks. Dubouis, zacny 
proboszcz z Fareins - jedno z największych zwycięstw Pro-
boszcza z Ars. Lecz chciwość zysku czyni i człowieka upar-
tym. Siedmiu innych karczmarzy próbowało przełamać 
bojkot, ale wszyscy, co do jednego, zmuszeni byli karczmy 
zamknąć. Zaciążyły nad nimi słowa świętego. Zobaczycie - 
rzekł proroczo sługa Boży że kto tu otworzy szynk, straci 
majątek. Ta walka bez pardonu wydała nieoczekiwane owo-
ce. Zmniejszyła się plaga pauperyzmu. Usuwając karczmy - 
powiada nauczyciel Pertinand - usunął ksiądz Proboszcz 
główną przyczynę nędzy. 

Kiedy w późniejszym czasie zaczęli przybywać do wsi 
obcy ludzie, powstały na przyjęcie ich skromne gospody - 
było ich aż pięć w roku 185819. Ks. Vianney bynajmniej 
temu się nie sprzeciwiał i sprowadził nawet z powrotem z 
Macon młodego parafianina, Franciszka Pertinand - młod-
szego brata nauczyciela - którego pracodawca, cukiernik, 
zmuszał do pracy w niedzielę, i polecił mu objęcie kierow-
nictwa gospody w Ars, dobrze znanej wśród pielgrzymów. 

Gdyby karczmy były miejscem uczciwych zebrań, 
gdzie można by zabawić się bez obrazy Bożej, ks. Vianney 
pozwoliłby im istnieć i rozwijać się w spokoju. Ale te sze-
rzące się stamtąd przekleństwa!... Z bólem serca słyszał je 
święty Proboszcz z ust dzieci, które zaledwie umiały Ojcze 
nasz. Ile razy przystępował do tego bolesnego tematu, zaw-
sze płakał, a często powracał do niego na kazaniu i przy 
nauce katechizmu. Bluźniercom groził wszystkimi możli-
wymi karami w tym życiu i w przyszłym. Nie jest że to 
nadzwyczajnym cudem - mówił - że domu, w którym znaj-
duje się bluźnierca, nie zburzy grom, i że nań nie spadają 
wszystkie nieszczęścia? Miejcie się pilnie na baczności! 
Jeśli w domach waszych panuje przekleństwo, - wszystko 
zmarnieje!. Toteż odważnie przekleństwa tłumił. Surowymi 
środkami starał się obudzić do nich wstręt u dzieci i mło-
dzieży. 

Ks. Convert opowiada o pewnym kapłanie, który udał 
się kiedyś do Ars w towarzystwie chłopca lat dwunastu czy 
czternastu. Zarówno kapłan jak i chłopiec poszli do spowie-
dzi do świętego Proboszcza. - Przyjmiesz Komunię na mojej 
Mszy - rzekł kapłan do chłopca. - Nie - odparł tenże - nie 
mogę! - Dlaczego? - Ksiądz proboszcz odmówił mi na ten 
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raz rozgrzeszenia, gdyż bluźniłem Świętemu Imieniowi 
Bożemu. 

Ksiądz Vianney tak stanowczą wypowiadał wojnę 
wszelkiego rodzaju przekleństwom i złorzeczeniom, że 
nawet wyrażenia grubiańskie znikły stopniowo ze słownika 
mieszkańców Ars. Natomiast słyszano z ust tych wieśnia-
ków zwroty tego rodzaju: Jak i Bóg dobry!... Bogu niech 
będzie chwała!... 

Walka z pracą niedzielną zabrała Proboszczowi z Ars 
osiem lat nieustannych wysiłków. Gdy pracujecie w nie-
dzielę - woła Sługa Boży, uniesiony świętym gniewem - 
wiedzcie, że zarobek wasz wyniszcza wam duszę i ciało. 
Gdyby tak kto zapytał tych, co pracują w niedzielę: Coście 
przed chwilą robili? Mogliby na to odpowiedzieć: Przed 
chwilą zaprzedałem duszę diabłu, ukrzyżowałem Chrystusa 
Pana... Jestem przeznaczony do piekła... Gdy widzę zajętych 
w święto zwózką, myślę sobie, że oni duszę swą wiozą do 
piekła! Niedziela to własność Pana Boga, to jego dzień 
własny, dzień Pański; wszystkie dni tygodnia On stworzył, 
mógł wszystkie dla siebie zatrzymać: a jednak sześć Z nich 
wam oddał, sobie zachował tylko siódmy. Jakim prawem 
zabieracie to, co do was nie należy?!... Wiecie, iż rzecz 
kradziona nigdy korzyści nie przynosi. Podobnie i dzień 
skradziony przez was Panu, na dobre wam nie wyjdzie. 
Znam dwa bardzo pewne środki, aby się stać ubogim: pra-
cować w niedzielę i zabierać cudzą własność. 

Nagany i groźby Proboszcza, przechodząc od domu do 
domu rychło doszły do uszu gwałcicieli świętego prawa 
Boskiego. Przy sposobności zresztą, sam ksiądz Vianney 
starał się o to, by je usłyszeli. W niedzielę po nieszporach 
widziano, jak, wbrew zwyczajowi, wychodził z kościoła i 
kierował się w jedną z pobliskich dróg. Tak to którejś nie-
dzieli w lipcu, spotkał człowieka wiozącego zboże z pola. 
Zawstydzony wieśniak, z powodu przyłapania go na gorą-
cym uczynku, starał się ukryć za wozem. Mój drogi - rzekł 
do niego proboszcz, który go poznał, a w słowach jego za-
dźwięczał głęboki smutek - przyłapałem cię przypadkowo, 
lecz Pan Bóg zawsze cię widzi: Jego bać się trzeba. 

Wieczorem zaś, zamiast homilii, którą zwykł był wy-
głaszać, jął gwałtownie powstawać na pracę niedzielną. 
Idźcie - wołał z gorzką ironią - idźcie poprzez pola tych, 
którzy w dniu świętym pracują, oni je zawsze mają na 
sprzedaż! W ten sposób przemawiał niejednokrotnie, a z 
takim zapałem, że glos mu zamierał. 

Po podobnych wystąpieniach bezcelowe były wszelkie 
prośby o zwolnienie z obowiązku Świętowania. Na tym 
punkcie ks. Vianney był nieustępliwym i nieubłaganym. 
Truchlał na myśl, że jeden wyłom w regule mógłby pocią-
gnąć za sobą nadużycia, nawet wśród najlepszych. A zresz-
tą, pokładał ufność w Tym, od którego wszelkie dobro po-
chodzi. Miałżeby Bóg nie wziąć w opiekę tych chrześcijan, 
którzy posłuszni są Jego prawu? W podobnych zdarzeniach 
proboszcz z Ars wypowiadał się tonem i z powagą proroka. 

Którejś lipcowej niedzieli leżało na polu świeżo sko-
szone zboże. Podczas głównego nabożeństwa nagle zrywa 
się gwałtowny wiatr, pędząc od horyzontu groźne chmury. 
Czyż nie należało ratować snopów? Ksiądz Proboszcz zrazu 
zdania swego nie wypowiadał, gdy jednak nadeszła pora 
kazania, obiecał słuchającym go chrześcijanom, że będą 
mieli pogody więcej niż potrzeba. Jakoż burza przeszła 
ponad Ars bez deszczu, a po tej niedzieli nastały słoneczne, 
jasne dni i pogoda trwała dwa tygodnie. 

Gdy zachodziły wypadki rzeczywistej konieczności, 
wtedy Ks. Vianney pracy nie przeszkadzał. Tak na przykład 
dowiedział się pewnego razu, że w niedzielę w dalszym 
ciągu wiercono studnię, jednak nie założył protestu. Podob-
nie też nie zabraniał zbierać zboża w niedzielę, jeśli długo-
trwała niepogoda groziła kłosom porośnięciem w polu. 
Nikomu jednak bezpośrednio ani publicznie, ani nawet w 
prywatnej rozmowie, pozwolenia na to nigdy nie udzielił. 
Róbcie jak chcecie - odpowiadał ludziom, którzy się do 
niego poufnie zwracali po radę - to wasza rzecz i dodawał:, 
Choć gdzie indziej kapłani pozwalać na to mogą, ja, w Ars - 
nie mogę. Miał w tym swój cel: chciał utworzyć parafię 
wzorową. Toteż przekonamy się niebawem, jak dla ogółu 
mieszkańców Ars niedziela stała się prawdziwie dniem 
Pańskim.  
 
W następnym odcinku powyższej lektury dowiemy się na 
czym polegała toczona prze Jana Vianneya   

WALKA Z TA ŃCAMI.  

 (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)  

 

 
 
 
 
 
 

 
XI Międzynarodowe 

Zgromadzenie Equipes 
Notre-Dame w Brasilii to czas 
przepi ęknego świętowania 
Ruchu, dzi ękowania Bogu za 
to wielkie dzieło jakim s ą 
Ekipy w świecie. Od 21 do 26 
lipca br. jako przedstawiciele 

ekip z całego świata 
zgromadzili śmy si ę, by dać 
wyraz jedno ści ruchu we 
wspólnocie Ko ścioła. Ponad 
7 tysi ęcy mał żonków było 
reprezentantami 127 tysi ęcy 
małżonków tworzących Ekipy 
na całym świecie. Kapłanów 
doradców duchowych ekip 

reprezentowało ponad 400 
ksi ęży. Jaki ż to radosny 
Kościół, ten brazylijski. 
Dobrze nam tam było. Te 
uśmięchnęte oczy s ąsiada, 
życzliwo ść, chęć nawiązania 
kontaktu. Jak to przenie ść na 
nasz grunt? Jak by ć 
świadkiem tych wydarze ń? 

Equipes Notre - Dame  - 
ruch duchowości małżeńskiej 
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Duchu Święty, oświecaj 
serce i umysł, by świadectwo 
było prawdziwe, wierne i 
przynoszące owoce.  

Pierwszy dzień to wzajemne 
zapoznanie. Już na lotnisku i w hote-
lach banery informacyne organiza-
torów witają i kierują, by nikt się nie 
zagubił. Dostajemy identyfikatory  – 
nasze imiona, narodowość, przydział 
do grupy. Jakież to było sympatyczne. 
Oni na nas czekali i okazali radość ze 
spotkania, a przecież widzieliśmy się 
poraz pierwszy i pewnie ostatni. 
Ubieramy się ładnie – lekko (tam jest 
zima – 25 stopni C) i jedziemy do 
obiektu sporowego (na wzór naszego 
“Spodka” w Katowicach), by na placu 
wokół niego spotkać innych 
uczestników Zgromadzenia. Nasze 
żołte szaliki to znak rozpoznawczy 
naszej strefy. Są stoiska z napojami, 
szaszłykami i innymi przekąskami. 
Wspólny posiłek to początek każdego 
spotkania ekipy - to należy do charyz-
matu - poznanie przy stole. Spotyka-
my twarze z całego świata, słyszymy 
przeróżne języki. Skąd są – patrzymy 
na identyfikator, a tam Kongo, 
Mauritius, Madera, Paragwaj, Colum-
bia, Włochy, Portugalia, Chiny, Nowa 

Zeladia, Austriala itd. No oczywiście i 
Brazylijczy z 7 regionów. Wszyscy 
mówią po portugalsku, są bardzo 
różni etnicznie, ale są dumni ze swego 
kraju - Brazil.    

Zbliża się godz. 19.00. wchodzi-
my do środka, zajmujemy miejsce na 
trybunie i pierwsze spojrzenie – jest 
krzyż, jest ołtarz - jesteśmy w koście-
le. Do mikrofonu podchodzi para 
odpowiedzialna za ekipy w Brazylii i 
wszystkich nas wita, zaprasza na 
podium parę odpowiedzialną za Ruch 
- Marię Carlę i Carla Volpinii. Oni 
dokonują otwarcia XI Miedzynaro-
dowego Zgromadzenia Equipes 
Notre-Dame w Brasilii. Wjeżdża łód-
ka, by utworzyć logo Zgromadzenia. 
Jako ostatni element wnoszona jest 
figurka - Matka Boża Aparacida. 
Wnoszone są flagi państw, w których 
są obecne Ekipy. Prowadząca para 
wymienia nazwę każdego kraju, 
pojawia się slajd na ekranie z flagą i 
nazwą kraju. Szukamy – jest Polska 
flaga niesiona przez Parę Regionu 
Polska. Jest piękna. Tak daleko od 
domu - jest kawałek Polski. Jest nam 
z tym dobrze. Robimy fotografie. Jest 
modlitwa, są przemówienia. 
Kończymy odmawiając (tak jak robią 
to każdego dnia małżeństwa ekip na 

całym świecie) modlitę Magnificat. 
Każdy we własnym języku - jaki to 
był gwar. Jest po 21. Autobusy 
zabierają nas do hotelu. W modlitwie 
małżeńskiej dziękujemy Bogu za cały 
miniony dzień. Za otwartym oknem 
ciemno, okrywamy się prześcieradłem 
i zasypiamy, bo jutro kolejny dzień 
Zgromadzenia. 

  c. d. n. 

   Bernadeta i Piotr     
 

P.S. Kochani młodzi małżonkowie 
zawierający związki sakramen-
talne nie pozostawajcie sami bez 
wsparcia wspólnoty chrześci-
jańskiej. Samym bedzie wam 
trudniej. Potrzebujecie jak 
powietrza życia łaską sakra-
mentu, by być prawdziwie 
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 

 

TERMIN MIEJSCE TEMAT RODZAJ 

23–25 XI 2012 Wadowice 
(woj. małopolskie) 

Budowanie więzi małżeńskiej 
Jacek Pulikowski 

Rekolekcje  
dla małżonków  

(nie zabieramy dzieci) 

11–13 I 2013 Bardo Śląskie 
(woj. dolnośląskie) 

Seksualność – dar, czy utrapienie? 
Ojciec Karol Meissner 

Rekolekcje  
dla małżonków  

(nie zabieramy dzieci) 

25–27 I 2013 Hodyszewo 
(woj. podlaskie) 

Duchowość małżeńska po odejściu 
dzieci z domu 

Krysia i Andrzej Pruszek 

Rekolekcje  
dla małżonków  

(nie zabieramy dzieci) 

15–17 II 2013 
Zamek Bierzgłowski 

(woj. kujawsko-
pomorskie) 

Modlitwa osobista i małżeńska  
Ks. Adam Ceynowa 

Rekolekcje  
dla małżonków  

(nie zabieramy dzieci) 

1–3 III 2013 
Zaniemyśl/k. Po-

znania 
(woj. wielkopolskie) 

Reguła życia 
Helena i Paweł Kukołowicz 

Rekolekcje  
dla małżonków  

(nie zabieramy dzieci) 

15–17 III 2013 Porszewice 
(woj. łódzkie) 

Budowanie więzi małżeńskiej 
Jacek Pulikowski 

Rekolekcje  
dla małżonków  

(nie zabieramy dzieci) 

EQUIPES NOTRE-DAME 
Ruch duchowości małżeńskiej 

zaprasza na rekolekcje w roku 2012/2013 
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12–14 IV 2013 Kluczbork 
(woj. opolskie) 

Przebaczenie, które uzdrawia 
Wanda Napieralska 

Rekolekcje  
dla małżonków  

(nie zabieramy dzieci) 

29 VI – 5 VII 
2013 

Skomielna Czarna 
(woj. małopolskie) 

Komunikacja w rodzinie – nastola-
tek w rodzinie 

Halina Czerwińska 

Rekolekcje  
dla rodzin  

(można zabrać dzieci) 

19–25 VIII 2013 Dębki/k. Pucka 
(woj. pomorskie) 

Droga do świętości w/g Equipes No-
tre–Dame 

Majka i Leszek Kukułka 

Rekolekcje  
dla rodzin  

(można zabrać dzieci) 

17–27 VIII 2013 Ziemia Święta 

Wędrowanie śladami Jezusa 
Bernadeta i Piotr Dyla  
Ks. bp Piotr Skucha  

(informacja i zgłoszenia pod nr 508 110 095) 

Pielgrzymka  
dla małżonków  

(można zabrać dzieci) 

„Wylej, Panie, błogosławieństwo Twoje na 
lud Twój i plony ziemskie… Racz obdarzyć nas 
urodzajem owoców ziemi, bez których w życiu 
doczesnym obejść się nie możemy”          
 

Świat naszych dziadków i pradziadków był mały, ale 
mieścił w sobie dużo więcej spraw i zdarzeń dla życia czło-
wieka ważnych. Mały, bo ograniczony najbliższym lasem 
lub rzeką, wielki – gdyż zawierał świadomość jedności 
wszechświata (co nie ma nic wspólnego z globalizacją)  
i dostrzegał ingerencję Bożą w każdej, nawet najmniejszej 
rzeczy. Choć  ówczesna maksymalna szybkość – galop 
koński – była daleka od przekroczenia prędkości ponad-
dźwiękowej, świat obecny jest odeń jakby ciaśniejszy.  

Przy starych sierpowych jeszcze, równo ręcznie po-
wiązanych snopach, dzisiejsze sprasowane słomiane „kloc-
ki” wygl ądają rażąco tandetnie, jak segmenty nieudanej 
budowli. Jednak tamten czcigodny trud pracy sierpem mu-
siał ustąpić przed naporem życia niosącego nowe mecha-
niczne formy, nowe obyczaje. Co minęło nie powróci, choć 
może warto pielęgnować to w swojej pamięci  i zwyczajach.  

Czy to znaczy, że ludzie mniej dzisiaj pracują? Gdzież 
tam, pracują tyle samo, albo więcej, lecz inaczej. Wolny 
rytm został zastąpiony pośpiechem – dokładność zmieniła 
się w szybkość. Wysiłek został ten sam, tylko odarty z uro-
ku sprawiającego, ze dawne żniwa  i dożynki były świętem-
hołdem złożonym Stworzycielowi i jednocześnie ob-
rządkiem z ogromnym bogactwem zwyczajów, strojów, 
modlitw, pieśni i zabaw. 

Mozolny wysiłek cichych, co posiędą ziemię – praca 
rolników.  Choć już ich u nas niewielu zachowują swoje 
zwyczaje i  dziękują  Panu Bogu.  Ich pamięć najtrwalsza z 
pamięci, może dlatego, że ciągle zapatrzeni w niebo, czy 
pogodne, czy księżyc czysty, czy też w lisiej czapie, czy 
chmury burzowe, czy – Boże uchowaj ! – grad nie idzie. 
Tak, jak kiedyś i dziś dziękując Bogu przynoszą Plon. W 
koronie zbóż i owoców zawarty jest symbol ich wdzięczno-
ści i przywiązania do Stwórcy. Wzajemne przyśpiewki, 

odbieranie wieńca nosiło kiedyś charakter obrzędowy. Po-
tem dopiero następowały poczęstunek i zabawa. 

To nie tylko rolnicy – każdy z nas ma za co dziękować 
Panu Bogu. Z plonów naszej pracy żyjemy wszyscy – doty-
czy to pracy zawodowej, rodzinnej, społecznej, naszej nauki 
i zwykłej pomocy bliźniemu. Dożynki, choć trącą dziś wiej-
skością i historią są świętem nas wszystkich. Może właśnie 
przez zabawę i uczestnictwo w niej nauczymy się , czym 
jest czas. To on pokazuje nam skąd przychodzimy i dokąd 
zmierzamy. Nim nasze najmłodsze pokolenia wyruszą na 
podbój Europy i świata, może warto  zaopatrzyć ich w taką 
wiedzę .  

Zespół „Przygoda” występujący na naszej scenie pod-
czas Dożynek kultywuje przede wszystkim taniec, tradycje i 
zwyczaje ludowe. Brał udział w 115 międzynarodowych 
festiwalach na 5 kontynentach. Z dumą, nie z zakłopota-
niem, że ze wsi. 

„Ogród Pasjonatów” obecnych na festynie to miejsce 
dla ludzi realizujących swoje pasje i zamiłowania, czerpią-
cych jednak swoje pomysły z tradycyjnych form pracy rę-
kodzielniczej. Tworzą nie produkują. Do tego trzeba mieć 

Dożynki parafialne 2012 

 
Pojazdy do żynkowe i ich wystrój przerosły  

oczekiwania organizatorów 

Zgłoszenia: rekolekcje@end.win.pl  

http://www.end.org.pl/formacja/rekolekcje 
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cierpliwość, co jest raczej cnotą czasów minionych, nie 
dzisiejszej szarpaniny. 

Konkursy na najładniejsze obejście domostwa w dniu 
dożynek to próba powrotu do starego zwyczaju świętowa-
nia, który był normą, a umiejętność radości okazywanej na 
zewnątrz poprzez strojenie domów i ogrodzeń świadczyła o 
otwartości  ludzi tu mieszkających, w przeciwieństwie do 
zaściankowości zatrzaśniętych drzwi i braku zainteresowa-
nia życiem wspólnoty. 

Pojazdy dożynkowe i ich wystrój przerosły oczekiwa-
nia organizatorów. Pomysły i ich plastyczne realizacje 
wzbudzały podziw i zdumienie. Były tworzone z pomocą 
sąsiadów i znajomych. To też rzecz, którą warto kultywo-
wać  z  minionych czasów. Silne i dobre relacje sąsiedzkie, 
poczucie wspólnoty i zwykła bezinteresowna pomoc. 

Obecność ogromnej ilości parafian na „Ogrodzie Far-
skim”, pięknie wystrojona parafia w dniu Dożynek, coraz 
większy i bardziej strojny korowód dożynkowy jest powo-
dem do radości, ale i obaw organizatorów, czy podołają  
w latach następnych odpowiednio zabezpieczyć  potrzeby   
i możliwości parafian. W Bogu i wszystkich chętnych do 
pracy nadzieja, że tak…. 

Gospodarz Dożynek kiedyś przyjmując wieniec do-
żynkowy rozpoczynał dożynki zapraszając do siebie. Dziś 
Ksiądz Proboszcz gości nas na Ogrodzie, nie ograniczając -  
na szczęście - swoich gości tylko do żniwiarzy. Inspiruje, 
wspiera, zabezpiecza finansowo i cieszy się z każdego do-
żynkowego gościa. Ze swojego gospodarstwa, parafii two-
rzy miejsce do którego schodzą się ciągle ci wszyscy, którzy 
chcą coś zrobić dla innych. Mieć takie miejsce u siebie, 
mieć możliwość stawać się takim miejscem to jak pełna 
stodoła po udanych żniwach. Bogu dzięki, ale gospodarzowi 
korona żniwna.     

I serdeczne Bóg zapłać wszystkim darczyńcom, pra-
cującym i bawiącym się z okazji Boguszowickich Dożynek 
Parafialnych 2012. 
                   

Cezary Kaczmarczyk 
 

Organizatorzy Do żynek Parafialnych: 
 

Dom Kultury w Rybniku – Boguszowicach, Parafia, 
harcerki i harcerze z boguszowickiego  stowarzyszenia 
„Ślady”, Rada Dzielnicy Boguszowice Stare,  Rada 
Dzielnicy Gotartowice,  gospodarze – rolnicy z Bogu-
szowic i Gotartowic  panie z Koła Gospodyń z Gotar-
towic, osoby prywatne: pani Justyna Sobik, pan 
Mirosław Zimończyk 
 

dziękują za pomoc: 
 

− dzieciom ze szkoły i przedszkola w Boguszowi-
cach i ich opiekunkom,    

− dzieciom z przedszkola w Gotartowicach i ich 
opiekunkom,   

− harcerkom i harcerzom z Gotartowic,   
− Orkiestrze KWK „Jankowice” i dyrekcji kopalni,   
− Ochotniczej Straży Pożarnej z Boguszowic  i Go-

tartowic ,   
− Firmie „Mikado” pana Patryka Dwojakowskiego,      

−  wszystkim wystawcom swoich artykułów  
w „Ogrodzie Pasjonatów”, 

− wszystkim parafianom, którzy zadbali o piękny 
wygląd parafii w dniu dożynek. 

 

Sponsorom:  

− Urzędowi Miasta Rybnika, 
− Cukierni „Król” i Panu Januszowi Dronszczykowi,  
− Domowi Przyjęć Pani Gabrieli Kusz,  
− Panu Leszkowi Lipka,  
− Państwu Ostrzołkom – sąsiadom „Ogrodu Farskie-

go” 
 

Wszystkim parafianom za liczny udział w zaba-
wie dożynkowej 
 

Wyniki konkursów : 
 

Konkurs na najładniejsze obejście gospodarstwa  
domowego 

 
I miejsce – Rodzina Kordułów i Rodzina Gruszków 
II miejsce – Państwo Anna i Zbigniew Świątek 
III miejsce – Pani Dorota Zimończyk 
III miejsce – Pani Agnieszka Kaplik 
 

Konkurs na najładniejszy pojazd Korowodu  
Dożynkowego 

 
I miejsce – Pan Andrzej Piontek 
II miejsce –  Pan Karol Pawela 
III miejsce – Pan Michał Oślizlok 

 
A tak m. in. wyglądała trasa przejazdu korowodu … 
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Sobota 7 lipca 2012 roku, godzina 9:00 – 
zbiórka 40 kolonistów wyje żdżających na  
siedmiodniowe kolonie do Białki Tatrza ńskiej. 
Sprawdzenie obecno ści, po żegnanie z rodzi-
cami, modlitwa z ks. Proboszczem i autokar 
rusza w drog ę.  

Podróż przebiega bezpiecznie i spokojnie. O godzinie 
15:00 na podwórku państwa Sarnów wita nas ks. Wojtek 
wraz z kończącymi wypoczynek ministrantami. Chłopcy 
pomagają nam przy wnoszeniu walizek, za co im serdecznie 
dziękujemy. Z pysznym obiadem czekają panie kucharki, 
które sprawdziły się na medal. Po obiedzie pod czujnym 
okiem wychowawczyń mamy czas na rozpakowanie się. 

Gdy zadzwonił dzwoneczek, nadszedł czas na zabawy 
integracyjne – mieliśmy się wzajemnie poznać. Dużo śmie-
chu było podczas zabawy „Misie dwa”,  gdzie szczególnie 
„oporni”  byli chłopcy.  

Ale pierwsze koty za płoty! Poznaliśmy również zasa-
dy bezpiecznego wypoczynku. Wspólnie ułożyliśmy hymn 
kolonijny, którego fragment brzmi: 

„W Białce Tatrzańskiej na kolonii fajnie jest, 
  Wszyscy się modlą, tańczą i śpiewają fest. 
  Uśmiech na twarzy, w sercu radość każdy ma, 
  Więc śpiewajmy Bogu tak: 

Gloria, gloria, alleluja, 
Gloria, gloria, alleluja, 
Na kolonii fajnie jest.” 

I tak też było. Ciekawie, mile, sympatycznie. Każdy 
dzień przyniósł nowe wrażenia. Poznaliśmy, co znaczą sło-
wa: dobroć, przyjaźń, grzeczność, tolerancja. Często używa-
liśmy słów: przepraszam, dziękuję, proszę. 

Dzięki dobroci serca ks. Wojtka, pań wychowawczyń, 
pielęgniarki, kucharek i naszych gospodarzy przeżyliśmy 
wspaniały tydzień, o czym mówią słowa: 

„Do Białki Tatrzańskiej dzieci z Boguszowic przyjechały, 
 Bardzo dużo przez ten tydzień pozwiedzały. 
 Chociaż nie zawsze pogoda dopisywała, 
 To im werwa i siła nie odpuszczała! 

Kotelnicę przedeptały, 
Na Rusinowej Polanie oscypkiem się delektowały, 
Na zamku w Niedzicy Brunhildę wołały, 
Statkiem po Zalewie Czorsztyńskim pływały, 
I w basenach termalnych swe ciałka taplały! 

Codziennie we Mszy św. udział brały, 
Modlitwą i pieśnią Bogu chwałę oddawały. 
Wychowawczynie dobre serca dla dzieci miały, 
By tylko piękne wspomnienia do domu zabrały. 
Przez kuchareczki żołądkowo dopieszczane bywały, 
Pod opieką medyczną „piguły” Loli nie chorowały:” 

 

 

„Ten kto daje 
 i nie spodziewa się zapłaty  
 ma zawsze w ręku 
 kwiat radości. 

  Tego, co się czyni z miłości, 
  nigdy się nie traci, 
  lecz to trwa nieustannie 
  i powiększa swą wartość” 
      Jan Paweł II 

Za tę miłość, bezinteresowność, dobre serce pra-
gniemy podziękować organizatorom na czele  
z ks. Proboszczem i p. Kornelią Mokry.  

Podziękowania ślemy ks. Wojtkowi, naszym pa-
niom wychowawczyniom: Eli, Ewelinie, Agacie, Be-
acie i Kasi, a także naszej „pigule” p. Tymichowej.  

Dziękujemy p. kucharkom za smaczne jedzonko, 
a także naszym gospodarzom Ani i Jerzemu Sarna. 

Tegoroczne kolonie były współfinansowane 
przez Urząd Miasta Rybnika w wysokości 8 tys. zł 

BÓG ZAPŁAĆ! 
       E.Ż. 

 

 Serdeczne podziękowania kierujemy pod adre-
sem naszych dobroczyńców, dzięki którym dzieci  
z naszej parafii mogły wypoczywać na koloniach  
w Białce Tatrzańskiej: 

▫ Zakład wędliniarski D. Potrawa 

▫ Piekarnia H. i Sz. Nalepa 

▫ Cukiernia J. i M. Król 

▫ Państwo A. i U. Dronszczyk 

▫ Apteka „Ave” G. i R. Szulc  

▫ Pan Krzysztof Kempny 

 

Bóg zapłać za płynący z serca każdy przejaw bezinte-
resownej pomocy. 

  

Na kolonii w Białce jest The Best! 

 
… Statkiem po Zalewie Czorsztyńskim pływały. 

 



serce ewangelii 14 

 

Prawie 4 tys. osób z gro-
na rodzin Domowego Ko ścio-
ła i młodzie ży oazowej spo-
tkało si ę 2. września na co-
rocznym powakacyjnym Dniu 
Wspólnoty. Uczestnicy tego-
rocznych rekolekcji Ruchu 
Światło - Życie uczestniczyli 
we Mszy Świętej, której 
przewodniczył Abp Wiktor 
Skworc.  

Mottem tegorocznych 
rekolekcji i rozpoczynającego 
się roku formacji stało się 
hasło: „Kościół naszym do-
mem”.  Tradycyjnie po Mszy 
Świętej wszyscy bardzo do-
brze bawili się na ogrodach 
kurialnych.  

Dobra zabawa, spotkanie 
grup rekolekcyjnych to tylko 
jedne z wielu rzeczy, które 
działy się na Dniu Wspólnoty. 

Nie można jednak 
zapomnieć o tym, że 
Abp Wiktor Skworc  
oraz ks. Ryszard No-
wak - moderator diecezjalny 
Ruchu Światło-Życie - po-
dziękowali wszystkim kapła-
nom za trud, poświęcenie i 
wytrwałość w opiece nad 
wspólnotami oazowymi na 
rekolekcjach, w parafiach i 
rejonach. Nie można zapo-
mnieć również o tym, że ks. 
Wojciech Kamczyk został 

moderatorem Ruchu Światło-Życie w 
dekanacie Boguszowice.  

 
Tekst i zdj ęcia: Joasia  

Pyżalska 
 

 
 

 

 

  

Dnia 8 sierpnia o godz. 
6.oo wyruszyli śmy z „Grup ą 
Pielgrzym”, by kolejne dwa 
dni sp ędzić na modlitwie i 
rozwa żaniu Słowa Bo żego. 
Pogoda była wspaniała. Cie-
pło i słonecznie, ale niezbyt 
gor ąco.   

Pierwszym naszym celem były 
Zielenice. Mała wioska z Sanktuarium 
Nawiedzenia Matki Bożej. Podróż 
upływała nam na modlitwie oraz po-
dziwianiu pięknych widoków, Gdy 
jechaliśmy Szlakiem Orlich Gniazd. 
W Zielenicach po zwiedzeniu Sanktu-
arium, modliliśmy się na Drodze 
Krzyżowej, zbudowanej przez Wier-
nych. Pan kościelny, a zarazem prze-
wodnik podsumował naszą wizytę 
bardzo celną uwagą: „Jest dużo do 
mówienia, ale jeszcze wiecej do Zro-
bienia”. Miejmy nadzieję, że maksy-
ma ta będzie nam przyświecać w 
naszym codziennym życiu. 

Następny był Miechów i piękna 
Bazylika Grobu Pańskiego. W niej 
uczestniczyliśmy we Mszy św. pod 
przewodnictwem ks. Marcina. Tam to 
Jaksa – krzyżowiec z Małopolski – po 
powrocie z krucjaty do Ziemi Świętej 
w XII w. postanowił wypełnić śluby i 
wybudował kościół z repliką Bożego 
Grobu w Jerozolimie. Autentyczności 
temu miejscu dodaje kilkanaście wor-
ków Ziemi z góry Golgoty. Sanktu-
arium przez wieki odwiedzali liczni 
pielgrzymi, nie tylko z Polski. Tera 
jest jakby troszkę zapomniane, a 
szkoda, bo to perełka dla pielgrzy-
mów, którzy nie mogą jechać do Zie-
mi Świętej. 

Potem wyruszyliśmy w kierunku 
Kielc do Jędrzejowa, do Opactwa 
Cystersów (najstarszego na ziemiach 
polskich). Bł. Wincenty Kadłubek – 
biskup krakowski – osiadł na stale w 
Opactwie, dążąc do prostoty i ascezy. 
Zmarł tam w opinii świętego, dla tego 
obrano go patronem sanktuarium. 

Późnym popołudniem dojechali-
śmy do Pińczowa. W Sanktuarium 
Matki Bożej Mirowskiej prosiliśmy o 
opiekę i pomoc, tak jak wieki temu 
modlono się tutaj przed Odsieczą 
Wiedeńską. Wieczorem po smacznej 
kolacji odpoczywaliśmy w zajeździe 
Rywa-Verci w Stopnicy. 

Nazajutrz po śniadaniu i obo-
wiązkowym zdjęciu z miłymi właści-
cielami hotelu ruszyliśmy do Pacano-
wa. Pacanów w większości z nas 
kojarzy się z miłym Koziołkiem Ma-
tołkiem, ale obok rynku, gdzie fak-
tycznie króluje Koziołek, stoi prze-
piękne Sanktuarium Pana Jezusa Ko-
nającego. W bocznej kaplicy wisi 
krzyż z XIII w. z konającym Jezusem 
– bez korony cierniowej. Liczne wota 
poświadczają łaski płynące od Umie-
rającego Jezusa. Tam na Mszy św. 
modliliśmy się do Serca Jezusowego. 
Bardzo głęboko w duszę zapadły nam 
słowa z obrazka – pamiątki: „Świat 
przeminie, wszystko zabierze Ci 
śmierć – tylko jedno zostanie – Ja – 

Dzień Wspólnoty Ruchu Światło - Życie 

 
Przed katowick ą archikatedr ą 

 
W oczekiwaniu na autokar 

Grupa „Pielgrzym” na pielgrzymim szlaku 
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Twój Bóg”. Potem dojechaliśmy do 
zagubionych w lesie Rytwian, do 
Pustelni Złotego Lasu. Stoi tam klasz-
tor po kamedułach. Dzisiaj nie ma tam 
już braci, ale działa parafia i Utwo-
rzony Diecezjalny Ośrodek Kultury i 
Edukacji „Źródło”. Można tam też 
jechać na „Leczenie duszy i ciała”. 

Ostatnim punktem pielgrzymki 
była Wiślica. Według tradycji przed 
obrazem Matki Bożej modlił się Wła-
dysław Łokietek o zjednoczenie kraju. 

Madonnę Łokietkową ukoronował 
Prymas Tysiąclecia Stefan Wyszyń-
ski. W Wiślicy w roku 1347 ogłoszo-
no Statuty Wiślickie – czyli pierwszy 
zbiór sądowych praw. W poł. XX w. 
natrafiono prawdopodobnie na misę 
chrzcielną z IX w. Przypuszczalnie 
władca Wiślan wraz ze swoim ludem 
przyjął chrzest wcześniejszy niż ofi-
cjalny Chrzest Polski w 966 r. 

Był to niestety ostatni wyjazd  
z ks. Marcinem Ditrichem. 

Ks. Marcinowi składamy Ser-
deczne podziękowania za trzyletnie 
przewodnictwo na pielgrzymich 
ścieżkach. Niech Pan Jezus błogosła-
wi, a Jego Matka otoczy księdza swo-
ją Matczyną miłością i opieką, a także 
niech doda sił w posłudze na nowej 
parafii zmieniając hymn pielgrzym-
kowy „Dobrze, że byłeś – z nami” 

Z całego serca Bóg zapłać! 
 

Gosia M. 

27 września przypadaj ą  
urodziny ksi ędza wikarego 
Wojciecha Kamczyka 

 
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 nieustannie zdroje w szel-

k ich  Ł ask, potrzebnych  

w  dalszej posłudze kapłańsk iej. 

 

Ks. dr Wojciech Kamczyk  

Urodził się 27 września 1979 r.  
w Rybniku. Pochodzi z parafii  
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa  
w Rogowie. Święcenia kapłańskie przy-
jął 15 maja 2004 roku w Katowicach.  
Od 30 sierpnia 2011 r. pełni funkcję 
wikariusza w naszej parafii. 
 

Msza św. urodzinowa w inten-
cji Solenizanta sprawowana będzie 
w czwartek 27 września  
o godz. 17.00. 

 

Zapraszamy do modlitwy 
w Jego intencji. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wakacje dawno za nami, 

ale obecny numer gazetki 
parafialnej to doskonała oka-
zja, by zaprezentowa ć, co 
działo si ę we wspólnocie mi-
nistranckiej tu ż przed i w cza-
sie wakacji. Te wspomnienia 
niech przypomn ą wspólnie 
przeżyte chwile i zach ęcą do 
dalszej, gorliwej słu żby! A 
może znajdzie si ę ktoś, kto 
po tej lekturze i uwa żnym 
przyjrzeniu si ę zdjęciom za-
pragnie do nas doł ączyć? 
 
Turniej piłkarski im. ks. Mar-

ka Drogosza 

23 czerwca na terenie parafii św. 
Barbary odbył się piłkarski turniej 
ministrancki im. ks. Marka Drogosza. 
Rozpoczęliśmy o godz. 9.00 w koście-
le. Tam również p. Antoni Dronsz-
czyk przybliżył nam pokrótce postać 
śp. ks. Marka, który okazał się być nie 
tylko pobożnym kapłanem, ale rów-
nież zapalonym piłkarzem. Następnie 
przeszliśmy na boisko usytuowane 
przy Szkole Podstawowej nr 18. Tam 
rozegrane zostały rozgrywki 
w kategorii ministrantów 
szkół podstawowych. Choć 
nasza drużyna walczyła 
dzielnie, to niestety nie uda-
ło się jej zdobyć miejsca na 
podium. Otrzymaliśmy jed-
nak pamiątkowy dyplom 
oraz mogliśmy skorzystać z 
urządzonego z tej okazji 
grilla. Dziękujemy organiza-
torom i wszystkim, którzy 
pomogli nam wziąć udział w 
tej imprezie. 

Przyjęcie nowych ministran-
tów i spotkanie z rodzicami 

W ciepły, letni już wieczór,  
23 czerwca, na Mszy wieczornej zgro-
madzili się ministranci oraz ich rodzi-
ce. Dziękowali w ten sposób za cały 
rok formacji i służby Panu Bogu. Była 
to też okazja, by do grona ministran-
tów przyjąć nowych członków. Pele-
rynkę z rąk opiekuna otrzymali: Mar-
cin Głogowski, Paweł Maj, Borys 
Malinowski, Szymon Oleś, Dawid 
Pachowicz, Bartłomiej Peliński, Pa-
weł Pozor, Filip Smyczek, Kamil 
Strzelecki, Jakub Szymura. Natomiast 
do grona oficjalnych kandydatów 
włączeni zostali: Julian Dorna, Tobias 
Nowak i Daniel Zieleźny. 

Po uroczystości w kościele nad-
szedł czas biesiadowania na „Farskim 
Ogrodzie”. Przy kawie, napojach  
i pieczonych kiełbaskach nowi mini-
stranci i kandydaci odebrali pamiąt-
kowe dyplomy. Obecność rodziców 
była też okazją, by zapoznać wszyst-
kich z planem i zasadami służb waka-
cyjnych oraz poznać szczegóły 
wspólnego, wakacyjnego wyjazdu do 
Białki Tatrzańskiej. 
  

Kącik Ministrancki 
Urodziny  

ks. Wojciecha 
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Wakacje w Białce  
Tatrzańskiej 

Tradycją wakacji jest wspólny, 
ministrancki wyjazd. Po raz kolejny 
Służba Ołtarza naszej parafii zawitała 
do Białki Tatrzańskiej. 30 czerwca, 
tuż po zakończeniu roku szkolnego,  
z pokaźnymi bagażami dotarliśmy na 
miejsce. Białka przywitała nas sło-
neczną pogodą. Górski klimat służył 
przede wszystkim pieszym wędrów-
kom po okolicy. Nie zabrakło odwie-
dzin na Kotelnicy, która od tego roku 
cieszy się sporą popularnością wśród 
letnich turystów. Wspinaliśmy się 
również na pobliską Litwinkę, poko-
nując rwący nurt rzeki Białki, dociera-
jąc do usytuowanego na szczycie 
tarasu widokowego… Cieplejsze dni 
spędzaliśmy także nad rzeką, bądź na 
boisku, grając w piłkę. Nie zabrakło 
nas również w niedalekich termach. 

Myliłby się jednak ten, kto są-
dziłby, że nie wychylaliśmy nosa poza 
Białkę. W poniedziałek, 2 lipca, poje-
chaliśmy do Doliny Kościeliskiej, 
jednej z piękniejszych w Tatrzańskim 
Parku Narodowym. Tam, w towarzy-
stwie przewodnika przemierzaliśmy 
na piechotę malowniczy trakt wiodący 
do Hali Ornakowej. Po drodze zwie-
dziliśmy Jaskinię Mroźną. Rzeczywi-
ście temperatura mocno odbiegała w 
niej od tej na zewnątrz, ale ze wzglę-
du na panujący upał, nikt specjalnie 

nie narzekał. Mogliśmy zobaczyć 
również niezwykłe jeziorko zwane 
Smreczyńskim Stawem, któremu, 
zgodnie ze słowami przewodnika, 
grozi wkrótce przemiana w torfowi-
sko. Pod schroniskiem złapała nas 
burza, na szczęście niezbyt długa, po 
niej zaś na nowo wyszło słońce… 

Dwa dni później znów mieliśmy 
okazję wyruszyć nieco dalej, tym 
razem na północ od Białki. Najpierw 
pielgrzymowaliśmy do Sanktuarium 
Matki Bożej w Ludźmierzu. Tam 
mieliśmy okazję uczestniczyć w Eu-
charystii i zobaczyć wspaniały ogród 
różańcowy. Z miejscem tym wiąże się 
ciekawa historia sprzed lat: Dnia 15 
sierpnia 1963 roku odbyła się korona-
cja figury Matki Bożej Ludźmierskiej. 
Na zakończenie uroczystości czterech 
biskupów ujęło feretron z cudowną 
figurą, żeby pobłogosławić zebrany 
lud. Gdy wykonywano figurą znak 
błogosławieństwa, wtedy z ręki Matki 
Bożej wypadło berło, które w locie 
zdołał pochwycić bp Karol Wojtyła. 
Czy była to zapowiedź jego wyboru 
na Stolicę Piotrową? Tego nie wiemy. 
Wiadomo natomiast, że sam Jan Pa-
weł II pielgrzymował do Ludźmierza 
w czasie jednej ze swoich pielgrzy-
mek do Polski i wspominał to wyda-
rzenie. 

Z Ludźmierza udaliśmy się do 
Dębna, gdzie obejrzeliśmy stary, 
drewniany kościółek. Ciekawostką 

tego miejsca oka-
zał się fakt, że 
tamtejsi ministran-
ci używają w cza-
sie Mszy świętych 
nie gongu i dzwon-
ków, ale… cym-
bałków - unikato-
wego, zabytkowe-
go instrumentu, 
chyba jedynego w 
Polsce. 

Dalej trasa 
wiodła nad Zalew 

Czorsztyński. Tam zjedliśmy posiłek i 
zwiedziliśmy najpierw ruiny Zamku 
w Czorsztynie. Najbardziej odważni 
zdecydowali się na zdjęcie z katem, 
poddając swoją głowę pod jego topór. 
Następnie specjalnymi gondolami 
przepłynęliśmy na drugą stronę zale-
wu, by tam zwiedzić Zamek w Nie-
dzicy. Zafascynowała nas historia 
jednej z jego mieszkanek, osławionej 
Brunhildy, wrzuconej do studni przez 
własnego męża, spacerującej co noc 
po korytarzach zamku (niektórzy  
z nas nie mogli zasnąć następnej no-
cy).  

Ostatnim większym wypadem 
był wyjazd do Zakopanego. Najpierw 
zawitaliśmy do Kuźnic, by stamtąd 
dotrzeć piechotą do Pustelni św. Brata 
Alberta. Tam uczestniczyliśmy we 
Mszy świętej i wysłuchaliśmy historii 
o świętym Albercie. Później zaś prze-
szliśmy obok skoczni narciarskiej - 
Wielkiej Krokwi - na zakopiańskie 
Krupówki. Po chwili zakupowej prze-
rwy zwiedziliśmy jeszcze drewniany 
kościółek i zabytkowy cmentarz na 
Pęksowym Brzyzku. 

7 lipca, wymieniając się z grupą 
dzieci rozpoczynających kolonie cha-
rytatywne, powróciliśmy do Bogu-
szowic… W tym miejscu chcemy 
podziękować wszystkim, dzięki któ-
rym udał się ten wyjazd: panom Pio-
trowi Mandryszowi i Bogdanowi 
Krawczykowi za rodzicielską opiekę, 
pani Leokadii Tymich za opiekę pie-
lęgniarską, animatorom za pomoc w 
organizowaniu spędzanego w Białce 
czasu oraz zastępowi kucharek, na 
czele z panią Kornelią Mokry, których 
„choć było prawie sześć, to jednak nie 
brakło nam jeść”. Dziękujemy także 
wszystkim sponsorom i ks. Probosz-
czowi za wsparcie tego wypoczynku! 
 
Przygotowali: ks. Wojtek Kam-
czyk ; zdjęcia: Franek Arasz-
czuk, an. Michał Rosi ński . 

 

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 20  
w Rybniku – Gotartowicach pragnie bardzo 
serdecznie podzi ękować Nowo żeńcom z Go-
tartowic, którzy poprosili swych go ści wesel-
nych, aby zast ąpili kwiaty artykułami szkol-
nymi, które przeznaczyli na wyprawki dla po-
trzebuj ących dzieci. 

Kwiaty są piękne, lecz ich piękno tak szybko mija… 
a uśmiech na buzi dziecka jest niezapomniany!  

Gratulując Wam, Drodzy Państwo Młodzi, tak 
szlachetnej i wartej naśladowania inicjatywy, życzę 
dużo szczęścia na nowej drodze życia. 

Dyrektor SP 20 w Gotartowicach 

 
 

Podziękowanie dla Nowożeńców 
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Intencje 
mszalne 

 Poniedziałek – 24.09.2012r. 

7.oo 1/+Roman Podleśny, Marta żona, 3 zięciów,  
Rajmund Podleśny, Alojzy Zimończyk, żona Augu-
styna, 2 synów, synowa, wnuk, dziadkowie (Bog) 

 2/+Krystyna Sobik, matka Jadwiga (Bog) 
11.oo Ślub: Pustółka Urszula – Bober Łukasz 
17.oo 1/+Maria i Józef Mura, zięć Alojzy, syn Metody 

(Bog) 
 2/+Berta Podlińska, 2 rocznica (Bog) 
 

Wtorek – 25.09.2012r.                              WSPOMNIENIE 
BŁ.  WŁADYSŁAWA Z GIELNIOWA  

7.oo 1/+Cecylia Woryna – od koleżanek z klasy 
 2/+Józef Wielgocki, żona Maria – od pokrewieństwa 

z rodziny Matuszczyk 
17.oo 1/+Emanuel Szostek (Bog) 
 2/+Albina Gembalczyk, mąż Wilhelm (Bog) 
 

Środa – 26.09.2012r. 

7.oo 1/+Józef Ostrzołek, 2 zony, 2 synów (Bog) 
 2/+Alojzy i Paulina Stajer  
17.oo 1/+Krystyna Dziwoki (Bog) 
 2/+Bolesław i Małgorzata Sobik, rodziców z obu 

stron (Bog) 
 

Czwartek – 27.09.2012r.                          WSPOMNIENIE 
ŚW. WINCENTEGO A PAULO  

7.oo +Michał i Rozalia Kazana, Franciszek i Helena  
Kazana, Wacław Kazana (Bog) 

17.oo 1/Apostolat Maryjny i Akcja Katolicka 
 2/Urodziny ks. Wojciecha 
 3/+Paweł Zimończyk, rodzice Emil i Maria (Bog) 
 

Piątek – 28.09.2012r.                                 WSPOMNIENIE 
 ŚW. WACŁAWA  

7.oo 1/+Aniela Lubszczyk, 7 rocznica, mąż Stanisław, 
Wiesław Gąsiorkiewicz, rodzice 

 2/+Renata Socka – od wujka Józefa z rodziną 
17.oo MSZA WSPÓLNA: 
 +Florian Klimek, żona Ema, Erwin Klimek (Got) 

+Genowefa Kłapczyk (Bog) 
+Gertruda i Jan Motyka, Weronika Kempny 
+Roman Zimończyk, żona Małgorzata (Got) 
+Jan Matuszczyk, żona Zofia  
+Mieczysław i Maria Pikus (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,, Franciszek Zimnol, żona Anna 
+Jerzy Frąckiewicz, 6 rocznica, rodzice Jan i Bene-
dykta Frąckiewicz 
+Bronisław Jakóbczyk, rodziców, Alojzy Joszko, 

żona Helena (Got) 
+Jadwiga Fiałka, mąż Jan, syn Józef, Waleska  
Pierchała  
+Matylda i Józef Sobik, wnuczki Celina i Katarzyna, 
synowa Grażyna, 2 zięciów Józef i Damian, Elżbieta 
i Karol Kolarczyk, rodziców z obu stron, dusze  
w czyśćcu cierpiące (Bog) 
+Franciszek Cyrulik, 5 rocznica, żona Jadwiga, córka 
Alina 
+Józef Kuczera, żona Maria, Wiktor Motyka, żona 
Marta (Got) 
+Franciszek Jurczyk, żona Zofia, córka Stefania, 
Edmund Goty, żona Róża 
+Maria Kuczera, mąż Paweł, Helena Kotula,  
mąż Henryk, dziadków z obu stron 
+Wawrzyn Ogierman, żona Marta, pokrewieństwo  
z obu stron, Katarzyna Woźniok, mąż Paweł, pokre-
wieństwo z obu stron, za ++ z ulicy Kłokocińskiej 
+Stanisław Knapek, Berta żóna, ++ z ulicy sołtystwo, 
Antoni i Jadwiga Filipowski, ++z pokrewieństwa 
+Józef Smołka, Maria Piecha, mąż Dominik, Augu-
styn Smołka, żona Berta, Ludwik Szymura, żona 
Marta, syn Edmund, synowa Henryka  
+ Krystyna Konieczny, mąż Leon, synowa Krystyna 
(Got) 
+Brunon Pawlas, żona Gertruda, córka Teresa, wnuk 
Krzysztof, Alojzy Kula, Józef Wawrzyńczyk (Got)  
+Krystyna Tasarz, 10 rocznica, rodziców Maria  
i Władysław Pikuła (Got) 
+Alojzy Papała, Augustyn Papała, żona Maria,  
Walenty Mroczek, żona Maria (Rasz) 
+Walenty i Albina Henich, Maria i Emil Kłosek,  
+Alojzy Pawlas (Got) 
+Erwin Piecha, 14 rocznica, rodziców z obu stron 
+ Wiktoria Król, 10 rocznica, mąż Paweł, rodziców  
z obu stron (Bog) 
+Dominik Piechoczek, żona Gertruda (Bog) 
+Gertruda Gomola 
+ Stefan Szymura – na pamiątkę urodzin (Got) 
+Maksymilian Lipka, żona Wilhelmina, Franciszek 
Lipka (Got) 
+Wincent Palarz, Franciszek Palarz, żona Anna, Jan 
Adamczyk, żona Maria 
+Gertruda Wywioł – od rodziny Palarz 
+Bolesław Mucha, Stefan Małek, Maria i Karol  
Dziwoki 
+Emil Babilas, żona Łucja, syn Walenty (Got) 
+Paweł Sobik, 3 żony, 4 synów, synowa Małgorzata 
(Got) 
+Felicja Niesłańczyk, 3 rocznica (Got) 
+Jerzy Grenadier, Franciszek Grenadier, 2 żony 
+Elżbieta Kornas – od krewnych 
+Łucja Głownik, mąż Antoni, Maria Waler, mąż 
Józef 
+Helena Piekut, Halina Piekut, Anna Michalska 
+Franciszek Korduła – od znajomych 
+Stanisława i Edward Cygan, Mirosław Maciończyk, 
Władysław Sudacki, dusze w czyśćcu 
+Walenty Kaczmarczyk, rodziców z obu stron 
+ Zofia Szymura, mąż Franciszek, córka Otylia 
 +Bernard Pakura, 15 rocznica, rodziców, Helena 
Hepek, 5 rocznica, mąż Marian, 35 rocznica 
+Ernest Jurochnik, żona Klara, wnuk Robert,  
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rodziców i rodzeństwo, Antoni Król, żona Jadwiga, 
rodziców i rodzeństwo, zmarłych z Raszowca 
+Henryk Kuśka, 30 dzień po śmierci, wnuk Dominik 
Klasik 
+Edward Wiśniewski, żona Klaudia 
+Władysław Pawlica, Gertruda żona 
+Maria  Eryk Kuczera, syn Walter, rodziców z obu 
stron 
+Maria i Maksymilian Kolarski, syn Józef, zięć  
Wacław, rodziców i rodzeństwo (Bog) 
+Henryk Berger, rodziców i rodzeństwo 
+Zofia i Franciszek Harnasz, 2 córki, 3 synów,  
4 synowe, rodziców z obu stron (Kop) 
+Teresa Brzezina, Marta i Ernest Brzezina,  
Bronisława i Antoni Mandrela, Maria i Czesław 
Wilk, Krystyna Mandrela 
+Łucja Sławek, 30 dzień po śmierci (Bog) 
+Ginter Klimza, syn Bogusław, Władysław Foldyna, 
żona Jadwiga, syn Antoni 
+Jerzy Sobota, 9 rocznica 
+Emil Smyczek, 2 żony, Antoni i Helena Smyczek, 
córka Danuta, Zbigniew Woryna, Franciszek i Łucja 
Woryna, Lidia Wieczorek, Łucja Grodoń, Cecylia 
Woryna 
+Andrzej Grima, rodziców (Got) 
+Antoni Anioł, 30 dzień po śmierci 
+Kazimierz Sobik – od sąsiadów z ulicy Szybowco-
wej 
+Henryk Maciejak, żona Maria, wnuczka Sabina 
Jurczyk (Got) 
+Paweł Motyka, żona Maria, wnuczka Agnieszka 
Kuczera 
+Anna i Paweł Ulman 
+Konrad Buchalik – na pamiątkę urodzin, córka 
Halina 

 
Sobota – 29.09.2012r.   ŚWIĘTO ŚW. ARCHANIOŁÓW  

 MICHAŁA, GABRIELA I RAFAŁA  

7.oo 1/+Helena Muras, 1 rocznica (Got) 
 2/+Mirosław Kajzerek, 1 rocznica 
17.oo 1/+Maria Nikel, 2 rocznica (Rasz) 
 2/+Paweł Kluger, 9 rocznica, córka Aniela Fizia, 

rodziców z obu stron (Bog) 
 

Niedziela – 30.09.2012r.    XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA  

7.oo +Irena Dziurok 
8.3o 1/+Róża Korduła (Bog) 
 2/Do Opatrzności Bożej z okazji 30 lecia istnienia 

Koła Emerytów i Rencistów z Gotartowic,  z podz. 
za otrzymane łaski z prośbą o dalsze. 

10.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 18 urodzin Joanny 
Pyżalskiej, z podz. za otrzymane łaski z prośbą  
o dary Ducha Świętego 

11.3o Do Opatrzności Bożej z okazji 65 lat małżeństwa 
Pelagii i Erwina Tkocz oraz z okazji 85 urodzin  
Pelagii, z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze. 
TD 

13.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 45 lat małżeństwa 
Krystyny i Józefa Karwot z Gotartowic, z podz.  
za otrzymane łaski z prośbą o dalsze oraz w intencji 
dzieci z rodzinami. TD 

16.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 18 urodzin Agaty 
Pytlik, z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze. 

 
Poniedziałek – 01.10.2012r.                    WSPOMNIENIE 

 ŚW. TERESY OD DZIECI ĄTKA JEZUS  

7.oo 1/+Franciszek Mura, rodzice Klara i Franciszek 
 2/+Rozalia i Paweł Gembalczyk, rodziców z obu 

stron 
17.oo 1/+Emilia Lampert, syn Erwin 
 2/+Norbert Stajer, rodzice Helena i Adolf, Maria  

i Jan Rduch, wnuk Janusz (Got) 
 

Wtorek – 02.10.2012r.                              WSPOMNIENIE 
 ŚW. ANIOŁÓW STRÓ ŻÓW 

7.oo 1/+Józef Sobik, żona Franciszka, synowa Janina, 
wnuk Henryk 

 2/+Bronisław Motyka, syn Andrzej, rodziców z obu 
stron, 3 braci, siostra Celestyna, 7 szwagrów, Gertru-
da Hartman, syn Alojzy 

17.oo 1/+Wincenty Szczypka, rodzice Zofia i Jan, Walenty 
Przeliorz (Bog) 

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

 
Środa – 03.10.2012r. 

7.oo 1/+Alojzy Pierchała (Bog) 
 2/+Łucja i Emil Smołka, Jan Wodniok, rodzice (Bog) 
17.oo 1/Do Opatrzności Bożej z okazji urodzin Teresy 

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

 2/+Faustyn Sobik (Got) 
 

Czwartek – 04.10.2012r.                          WSPOMNIENIE 
 ŚW. FRANCISZKA Z ASY ŻU 

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

 2/Świecka Rodzina Franciszkańska 
17.oo 1/+Waleska Kuczera, mąż Franciszek, 3 synów, 

synowa (Got) 
 2/+Gertruda Wengerska, mąż Paweł, córka Elżbieta, 

syn Marian (Bog) 
 3/+Edward Piechoczek, 1 rocznica oraz na pamiątkę 

urodzin (Bog) 
 

Piątek – 05.10.2012r.                                 WSPOMNIENIE 
 ŚW. FAUSTYNY KOWALSKIEJ  

7.oo 1/+Emil Fizia, 1 rocznica (Bog) 
 2/+Jadwiga Buchalik, Jan mąż, syn Roman, Anna 

Konsek, Antoni mąż, 3 synów, synowa Amalia (Bog) 
17.oo 1/Do NSPJ w intencji rodzin wielodzietnych i czci-

cieli NSPJ 
 2/Wynagrodzenie NSPJ i Niepokalanemu Sercu 

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

 3/Do Op.B. z okazji 80 rocznicy urodzin Władysława 
Owsięgi i urodzin żony Stanisławy z podz. za otrzy-
mane łaski z prośbą o dalsze. Te Deum. 

18.oo W intencji młodzieży oraz kandydatów do Sakramen-
tu Bierzmowania 

 
Sobota – 06.10.2012r.     

7.oo 1/Do Niepokalanego Serca NMP – za parafian 
 2/+Henryk Konsek, 1 rocznica (Got) 
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12.oo Ślub: Głupczyk Grzegorz – Szczypkowicz Agata 
17.oo 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 45 lat małżeństwa 

Danuty i Pawła Ostrzołek, z podz. za otrzymane łaski 
z prośbą o dalsze. TD 

 2/+Teresa Frelich – na pamiątkę urodzin (Bog) 
 

Niedziela - 07.10.2012r.   XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA  

7.oo +Łucja Zieleźny, 16 rocznica (Got) 
8.3o Do Opatrzności Bożej z okazji 80 rocznicy urodzin 

Władysława Karwota, z podz. za otrzymane łaski  
z prośbą o dalsze. TD 

10.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 80 rocznicy urodzin 
Ryszarda Smyczek, z podz. za otrzymane łaski  
z prośbą o dalsze oraz w intencji dzieci z rodzinami  
i okazji 50 urodzin córki Czesławy. TD 

11.3o Do Opatrzności Bożej i MB Cudownego Medalika  
z okazji 80 urodzin Anny Kula z Gotartowic, z podz. 
za otrzymane łaski z prośbą o dalsze oraz w intencji 
dzieci z rodzinami. TD 

13.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 85 urodzin Wandy 
Ucher, z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze. 
TD 

16.oo 1/+Oskar Hajzyk, Florentyna Hajnisz, mąż Józef, 
Anastazja Juczyk, mąż Jan (Got) 

 2/+Maria Kołodziejczyk, mąż Antoni , Łucja Kucze-
ra, 13 rocznica (Bog) 

 
Poniedziałek – 08.10.2012r. 

7.oo 1/+Paweł Paszek, żona Jadwiga, syn Józef (Bog) 
 2/+Gerard Gołąbek, żona Maria 
17.oo 1/+Helena i Józef Szymura, rodziców z obu stron 

(Got) 
 2/+Maksymilian Żelawski, żona Gertruda (Got) 
 

Wtorek – 09.10.2012r.                              WSPOMNIENIE 
 BŁ. WINCENTEGO KADŁUBKA  

7.oo 1/+Helena i Franciszek Lubszczyk, Leon Sobik, 
Alojzy Sobik, żona Janina 

 2/+Gruszka Waleska, mąż Florian, 2 synów, synowa, 
wnuk Krystian 

12.oo Ślub: Podeszwa Karolina – Stareczek Łukasz 
17.oo 1/+Teresa i Karol Bulanda (Bog) 
 2/+Gerard Kocyba, 2 zony, rodziców i rodzeństwo 

(Bog) 
 

Środa – 10.10.2012r. 

7.oo 1/+Hildegarda Mura, 2 mężów, rodziców (Got) 
 2/+Józef Trybuś, żona Łucja, Ludomir i Janina 

Szczerbińscy 
17.oo 1/+Ludwik i Franciszka Budny, syn, synowa, 2 wnu-

ków, 2 zięciów, pokrewieństwo Budny i Adamski 
(Bog) 

 2/+Do Miłosierdzia Bożego za +Stanisława Stasiaka 
– na pamiątkę urodzin, żona Janina, syn Marian 

 
Czwartek – 11.10.2012. 

7.oo 1/+Henryk Górki, 1 rocznica 
 2/+Ryszard Wuzik – 30-ty dzień 
17.oo 1/+Anna Frelich, mąż Józef, syn Antoni, rodziców, 

Anna Zimończyk, maż Albert, rodziców (Bog) 
 2/+Franciszek Marcisz, żona Marta, syn Ludwik, 

wnuk Andrzej (Rasz) 

 
Piątek – 12.10.2012r. 

7.oo +Lucyna Prygoń, 1 rocznica 
17.oo 1/+Łucja Dyla, 2 rocznica (Bog) 
 2/+Urszula Fojcik – na pamiątkę urodzin (Got) 
 3/+Franciszek Korduła – od brata Józefa z rodziną 

(Bog) 
 

Sobota  - 13.10.2012r.                                WSPOMNIENIE 
 BŁ. HONORATY KO ŹMI ŃSKIEJ  

7.oo 1/+Józef Kania, 2 rocznica, rodzice (Got) 
 2/+Waleska Gruszka, mąż Florian, 2 synów, synowa 

wnuk Krystian (Bog) 
15.oo Ślub: Daria Frącz – Robert Frącz 
17.oo 1/+Halina Matuszcyk, 6 rocznica (Got) 
 2/+Gertruda Wawoczny, żona Maria, synowie Jerzy  

i Franciszek, Paweł Pierchała, żona Otylia (Rasz) 
 3/+Łucja i Henryk Śmiatek, rodziców, Walter Ma-

tuszczyk, Bronisława i Zygmunt Janowicz, Jan  
i Zofia Garbocz (Bog) 

19.oo Nabożeństwo Fatimskie 
 Do Opatrzności Bożej z okazji 50 urodzin Andrzeja 

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

Niedziela – 14.10.2012r. XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA  

7.oo +Matylda i Józef Zniszczoł, Marta i Paweł Gąsior,  
za zmarłych z pokrewieństwa (Bog) 

8.3o  
10.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 17 rocznicy ślubu 

Marii i Leszka Kukułka oraz w intencji rocznego 
dziecka, z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze. 
TD 

11.3o 2/Do Opatrzności Bożej z okazji 50 lat małżeństwa 
Alicji i Józefa Cyran , z podz. za otrzymane łaski  
z prośbą o dalsze oraz o Boże błogosławieństwo dla 
dzieci z rodzinami. TD 

14.15 W intencji małżonków tworzących Ruch Equipes 
Notre - Dame 

16.oo 1/+Andrzej Swaczyna 
 2/+Marta Kula,1 rocznica (Bog) 
 

Poniedziałek – 15.10.2012r.                    WSPOMNIENIE 
 ŚW. TERESY OD JEZUSA 

7.oo 1/+Jerzy Zieleźny, 30 dzień po śmierci (Got) 
 2/+Antoni Oleś, 30 dzień po śmierci 
17.oo 1/+Franciszek Zimończyk, żona Karolina, Franciszek 

Filipowski, żona Marianna (Bog) 
 2/+Alfred Torbicki, Eugeniusz Kostek (Bog) 
 

Wtorek – 16.10.2012r.                              UROCZYSTOŚĆ 
 ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ  

7.oo Franciszka Mandel, mąż Emil, córka Irena , Elżbieta 
Mandel, Józef i Maria Mandel (Rasz) 

17.oo 1/+Benedykt Winkler (Bog) 
 2/+Maria Kuśka (Bog) 
 

Środa – 17.10.2012r.   WSPOMNIENIE ŚW. IGNACEGO  
 ANTIOCHE ŃSKIEGO  

7.oo 1/+Maria Dziwoki, mąż Wawrzyniec, syn Edward 
(Bog) 

 2/za zmarłych rodziców z obojga stron i o Boże  
błogosławieństwo dla Heli 
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17.oo 1/+Zofia Gołofit, Edward mąż, córka Elżbieta, rodzi-
ców z obu stron 

 2/+Gertruda i Konstanty Motyka, Waleska Krupa, 
Krystyna i Franciszek Kołodziej, córki Łucja i Marta, 
mąż Jerzy, dusze w czyśćcu 

 
Czwartek – 18.10.2012r.           ŚWIĘTO ŚW. ŁUKASZA  

 EWANGELISTY  

7.oo +Elfryda Wuzik, mąż Augustyn, 2 synów Alojzy  
i Eugeniusz, rodziców z obu stron, dusze w czyśćcu 
(Rasz) 

17.oo 1/+Feliks i Beata Potrawa, Jan i Maria Syrek (Bog) 
 2/+Helena i Bolesław Kaczmarczyk, synowa Maria 

(Got) 
 3/+Emil Zimońcyk , żona Maria, syn Paweł (Bog) 
 

Piątek – 19.10.2012r. 

7.oo 1/ Za żywych członków Różańca 
 2/+Aniela Lubszczyk, mąż Stanisław, Wiesław  

Gąsiorkiewicz, rodzice 
17.oo 1/+Stefania Zieleźny, 10 rocznica (Got) 
 2/+Emil Kuczera (Bog) 
 3/ Do Opatrzności Boże z okazji 80 rocznicy urodzin 

Jadwigi Kostuś, z podz. za otrzymane łaski z prośbą 
o dalsze. TD 

18.1o Studium Przedmałżeńskie 
 

Sobota – 20.10.2012r.            WSPOMNIENIE ŚW. JANA 
 KANTEGO  

7.oo 1/+Rajmund Podleśny (Bog) 
 2/+Stanisław Słowik  - od sąsiadów 
12.oo Do Opatrzności Bożej  oraz MB Nieustającej Pomo-

cy o zdrowie i błogosławieństwo z okazji 25 lat mał-
żeństwa Marii i Krzysztofa Kocur z Gotartowic,  
z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze. TD 

13.oo Ślub: Katarzyna Maciończyk – Andrzej Rajczyk 
15.3o Do Opatrzności Bożej z okazji 25 lat małżeństwa 

Iwony i Adama Lubszczyk , z podz. za otrzymane 
łaski z prośbą o dalsze oraz w intencji dzieci z rodzi-
nami. TD 

17.oo 1/+Elżbieta Witala (Bog) 
 2/ Do Opatrzności Bożej z okazji 30 rocznicy ślubu 

Gabrieli i Piotra Kusz, z podz. za otrzymane łaski  
z prośbą o dalsze. TD 

 
Niedziela – 21.10.2012r.    XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA  

7.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 55 lat małżeństwa 
Leona i Krystyny Gembalczyk z Boguszowic,  
z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze oraz  
w intencji dzieci z rodzinami. TD 

8.3o 1/+Władysław Jeżewski, syn Zenon (Rasz) 
 2/+Stanisław Łaszczewski, 1 rocznica, żona Apolo-

nia, 6 rocznica 
10.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 60 rocznicy ślubu 

Ewalda i Otylii Karkoszka, z podz. za otrzymane 
łaski z prośbą o dalsze. TD 

11.3o Do Opatrzności Bożej z okazji 25 lat małżeństwa 
Maryli i Krzysztofa Kajzerek, z podz. za otrzymane 
łaski z prośbą o dalsze. TD 

13.oo Ślub: Renata maj – Bartłomiej Tworkowski  
14.15 Chrzty i roczki: Bartosz Procek 
16.oo  

 
Poniedziałek – 22.10.2012r.                    WSPOMNIENIE 

 BŁ. JANA PAWŁA II  

7.oo 1/+Małgorzata Motyka (Bog) 
 2/+Józef Marcisz, żona Anna, wnuk Tomasz (Got) 
17.oo 1/+Wiesław Dolny, 31 rocznica, Otylia Dziwoki,  

16 rocznica 2 mężów, Stanisław Kempczyński (Bog) 
 2/+Zygfryd Gąsior (Bog) 
 

Wtorek – 23.10.2012r. 

7.oo 1/+Zygfryd Kula, 15 rocznica, rodziców (Bog) 
 2/ Do Opatrzności Bożej z okazji 30 lat małżeństwa 

Marii i Stanisława Cebulskich, z podz. za otrzymane 
łaski z prośba o dalsze. TD 

17.oo 1/+Salomea Sobik, mąż Rafał, syn Stefan (Rasz) 
 2/+Piotr Nowak, rodzice (Rasz) 
 

Środa – 24.10.2012r. 

7.oo 1/+Łucja Adamczyk, Ludwik Dronszczyk, żona 
Marta, 2 synów (Bog) 

 2/+Elżbieta i Stefan Stafarczyk 
17.oo 1/+Leon Szyroki, Marta żona, syn Henryk, zięć 

Adam, ++ rodziców i dziadków, Józef Maciejczyk 
(Bog) 

 2/+Małgorzata Motyka, Józef mąż, syn Ignacy (Bog) 
 

Czwartek – 25.10.2012r. 

7.oo 1/+Leon Sobik, 37 rocznica, Alojzy Sobik, żona 
Janina, Alojzy i Anna Sobik 

 2/+Leon Szopa, na pamiątkę urodzin 
15.3o Ślub: Barbara Pabich – Artur Orliński 
17.oo 1/+Tadeusz Korduła, 9 rocznica, żona Maria, rodzi-

ców z obu stron (Bog) 
 2/+Józef i Maria Przeliorz, córka Marta, zięć Franci-

szek, syn Jerzy (Bog) 
 

Piątek – 26.10.2012r. 

7.oo  
17.oo MSZA WSPÓLNA: 
 +Józef  Wawrzyńczyk, rodziców z obu stron, Alojzy 

Nowrot, żona Bronisława, syn Alojzy (Bog) 
+Anna i Józef Przeliorz,  syn Józef, Alojzy i Marta 
Tworuszka (Bog) 
+Henryk i Maria Woryna, rodziców z ob. stron 
+Stanisław Szymura, rodziców z obu stron (Bog) 
+Urszula Oleś, rodziców, Józef Oleś 
+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 
+Zdzisław Tartanus, Kazimierz Tartanus, Helena 
żona, Regina Matuszczyk 
+August Weinoch, zona Marta, rodziców z obu stron 
+Helena i Józef Figas, Franciszek Figas, 2 żony, 
Marta Piecha, 2 mężów, Gertruda Zając, mąż Zyg-
fryd, Stanisław Łaszczewski, żona Apolonia, Alojzy 
Koch, Józef Feliks, Elfryda Przeliorz, mąż Eryk, 
Henryk Górski,  Franciszek Zimnol, żona Anna 
+Anna Marek, mąż Józef, rodziców, 2 synów, 3 sy-
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nowe, zięć Gerard, za ++ z pokrewieństw (Bog) 
+Jan i Jadwiga Fiałka,  (Got) 
+Anna i Edward Wiaterek, Maria Przeliorz, 2 mę-
żów, rodziców z obu stron, Sabina Jurczyk, zmarłych 
kapłanów 
+Eugeniusz Wuzik, , 14 rocznica (Rasz) 
+Jan Mędrala, Anastazja Mędrala, Anna i Paweł 
Szymura 
+Maria i Adam Cyroń, rodzice, Józef Sobik, Małgo-
rzata i Gerard Maciejczyk 
+Jozef Smołka, Maria Piecha, mąż Dominik, Augu-
styn Smołka, żona Berta, Ludwik Szymura, żona 
Marta, syn Edmund, synowa Henryka 
+Józef  Naczyński 
+Edward i Marta Sobik,  
+Joachim Mazur, żona Gertruda, rodziców z obu 
stron,  
+Marta Konsek, mąż Wilhelm, syn Ryszard (Bog) 
+Gertruda Reselska, mąż Czesław, rodzice z obu 
stron, córka Dorota, syn Jan 
+Emilia i Jakub Grzegierzec (Bog) 
+Jan Gorzawski (Got) 
+Alfred Ogon, syn Janusz, córka Urszula 
+Sylwester Liszka, żona Waleska, 2 synów, wnuczka 
Ewa (Got) 
+Antoni Antoniewski, brat Kazimierz, rodzice, Ry-
szard Borowski, żona Marianna, z rodziny Janiszew-
ski, Łukasiewicz, Szafrański, Rogal, Wojciechowski, 
rodzice, dziadkowie z obu stron 
+Jadwiga Gatnar, mąż Paweł, rodzice z obu stron 
(Bog) 
+Jadwiga Gatnar, mąż Paweł, rodzice z obu 
stron(Bog) 
+Franciszek Sobik, żona Anastazja, syn Hubert, 
Stefan Szymura (Got) 
+Irena Kluger, Wincenty Frelich (Got) 
+Maria Garus, 2 rocznica, rodzice Konrad i Rozalia 
Dusza (Got) 
+Józef Błaszczyk, Gertruda żona (Bog) 
+Cecylia Woryna - od koleżanek z klasy 
+Rajmund Marcol, Alojz Marcol, żona Berta, syn 
Eryk, Rajmund Konsek, Antoni Konsek, żona Anna, 
2 synów, synowa Amalia (Got) 
+Henryk Żołądkiewicz, żona Zofia, syn Grzegorz 
+Stanisław Szymik, syn Jan, Augustyn i Anna  
Pakura 
+ Stanisława i Edward Cygan, Mirosław Macioń-
czyk, Władysław Sudacki, dusze w czyśćcu 
+Maria i Antoni Ulman, brat Paweł, Augustyn  
i Waleska Cyroń, , zięć Jędrecki 
+Irena Kluger, 1 rocznica (Got) 
+Zofia Bieniek, Elżbieta Tolarz, Anastazja  
Kondziorska, Konstanty Motyka, żona Gertruda, 
Waleska Krupa, Jadwiga Głąb, Czesław Sobik, Hen-
ryk Wilczek, Waleska Da-wia 
+Eryk Szymik, rodziców z obu stron,  
+Florian i Zofia Kaczmarczyk (Got) 
+Alojzy Marczyk, rodzice Anna i Alfred Marczyk, 
Otylia i Jan Podleśny 
+Edeltrauda Gorol – na pamiątkę urodzin, mąż Hen-
ryk, rodziców z obu stron 
+Eryk Kula, 20 rocznica, żona Klaudia, rodziców  
z obu stron 

+Reinhold Kolenda, rodzice Emil i Erna, Roman  
i Konstantyna Smyczek (Kop) 
+Józef Werber, żona Łucja, Feliks Mańkowski, żona 
Salomea 
+Maria i Emil Wiaterek, Maria i Emil Benisz,  
pokrewieństwo Beniszowe i Wiaterkowe 
+Stanisław Duda, 5 rocznica, rodziców z obu stron 
(Got) 
+Elżbieta i Alojzy Karwot, syn Bolesław. 

 
Sobota – 27.10.2012r. 

7.oo 1/+Serafin Sobik (Got) 
 2/+Alojzy Gorol, z okazji urodzin (Got) 
15.3o Do Opatrzności Bożej z okazji 20 lat małżeństwa 

Sławomira i Beaty Płatek, z podz. za otrzymane łaski 
z prośbą o dalsze. TD 

17.oo 1/ Apostolat Maryjny i Akcja Katolicka 
 2/+Alina Podleśny – Małeszczyk, 2 rocznica (Got) 
 3/ Do Opatrzności Bożej z okazji kolejnej rocznicy 

ślubu Iwony i Sergiusza Matusik, Marcina i Anny 
Zając, Kingi i Marcina Kuczera, z podz. za otrzyma-
ne łaski z prośbą o dalsze oraz za zmarłego Stanisła-
wa Łaszczewskiego w 1 rocznicę i żonę Apolonię w 
6 rocznicę śmierci . TD – od rodziców 

 
Niedziela – 28.10.2012r.   UROCZYSTOŚĆ ROCZNICY  

 POŚWIĘCENIA KO ŚCIOŁA WŁASNEGO  

7.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 20 rocznicy urodzin 
Marzeny Masłowskiej z Gotartowic, z podz. za 
otrzymane łaski z prośbą o dalsze. TD 

8.3o +Anna Musioł, syn Jerzy, rodziców z obu stron (Got) 
10.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 45 lat małżeństwa  

Teresy i Józefa Korduła, z podz. za otrzymane łaski  
z prośba o dalsze. TD 

11.3o Do Opatrzności Bożej i Cudownego Medalika  
z okazji 50 rocznicy ślubu Eugenii i Stefana Jurasz-
czyk, z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze 
oraz w intencji dzieci z rodzinami. TD 

 Błogosławieństwo rocznego dziecka: Michalina 
Osadnik 

13.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 50 lat małżeństwa 
Eugeniusza i Janiny Maciończyk z Boguszowic,  
z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze  

16.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 40 lat małżeństwa 
Alojzego i Zofii Konsek, z podz. za otrzymane łaski 
z prośbą o dalsze. TD 

 
Poniedziałek – 29.10.2012r. 

7.oo  
17.oo 1/+Aniela Ochojska, mąż Hubert, rodziców (Got) 
 2/+Erwin Klimek, rodziców (Got) 
 

Wtorek – 30.10.2012r.                     ŚWIĘTO ROCZNICY  
 POŚWIĘCENIA KO ŚCIOŁA  

KATEDRALNEGO W KATOWICACH  

7.oo 1/+Ewa Gargała, 1 rocznica 
17.oo 1/+Aniela Korduła, rodzice Matylda i Antoni Ksią-

żek, Gertruda i Antoni Korduła, dziadków z obu 
stron (Bog) 

 2/+Alojzy i Franciszka Podleśny (Got) 
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Środa – 31.10.2012r. 

7.oo 1/+Henryk Górski, 1 rocznica 
 2/ Do Opatrzności Bożej z okazji urodzin Grażyny 

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

17.oo 1/+Józef Herman, 6 rocznica, żona Bronisława (Bog) 
 2/+Emil Niesłańczyk, 2 żony, syn Paweł, synowa 

Felicja (Got) 
 

Czwartek – 01.11.2012r.                         UROCZYSTOŚĆ 
WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH  

7.oo 1/ Za zmarłych ofiarodawców z Gotartowic 
 2/ Na cześć Chrystusa Najwyższego Arcykapłana za 

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

8.3o +Cecylia Woryna – od rodziny Jeż 
10.oo +Józef Suchy 
11.3o +Jan Masłowski, rodzice Paweł i Wanda, brat  

Andrzej 
16.oo  
 

Piątek – 02.11.2012r.     WSPOMNIENIE WSZYSTKICH  
 WIERNYCH ZMARŁYCH  

7.oo +Józef Salachna, 1 rocznica (Bog) 
10.oo +Adolf Kasztura (Bog) 
15.3o 1/+Marta Oleś – na pamiątkę urodzin, mąż Gerard, 

zięć Ignacy, rodziców (Bog) 
 2/+Matthias Błażewicz 
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 
Straży Honorowej i kapłanów naszej parafii oraz  
w intencji +ks. Józefa  

 
Sobota – 03.10.2012r. 

7.oo 1/ Do Niepokalanego Serca NMP – za parafian 
 2/+Irena Dziurok, rodziców z obu stron (Bog) 
17.oo 1/+Bolesław Oleś, Gertruda Weinert – na pamiątkę 

urodzin (Bog) 
 2/+Ludwik i Franciszka Budny, Róża Korduła,  

++ z rodziny Budny i Korduła (Bog) 
 3/+Elżbieta i Izydor Frelich, syn Zbigniew,  

za ++ z pokrewieństwa Frelich i Hupka  
 

Niedziela – 04.11.2012r.    XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA  

7.oo +Małgorzata Wojtecka, 3 rocznica 
8.3o +Wincenty Burda, rodziców z obu stron, synowa 

Krystyna, wnuk Mirosław 
10.oo +Franciszka Anna Raszewska, 1 rocznica 
11.3o Do Opatrzności Bożej z okazji 55 lat małżeństwa 

Wiktorii i Władysława Spytko z Gotartowic, z podz. 
za otrzymane łaski z prośbą o dalsze. TD 

16.oo  Do Opatrzności Bożej z okazji 18 urodzin Aleksan-
dra Kowalczyka, z podz. za otrzymane łaski z prośbą 
o dalsze 

 
Poniedziałek – 05.11.2012r. 

7.oo 1/+Edward Kluger, żona Helena, Walenty Kuczera, 
żona Anastazja, Julia Reclik, Maria Gołąbek 

 2/+Stanisław Lubszczyk, 3 rocznica, żona Aniela, 
Wiesław Gąsiorkiewicz, rodzice 

17.oo 1/+Aleksander Szotek, 35 rocznica, żona Anna, Syn 
Antoni, zięć Ryszard Buchalik (Bog) 

 2/+Alojzy i Gertruda Mura, synowie Czesław, Paweł 
i Alfred, Władysław i Elżbieta Kamiński 

 
Wtorek – 06.11.2012r. 

7.oo 1/+Alojzy Gembalczyk, 2 żony, Henryk Szymura, 
rodziców (Bog) 

 2/+Edward Szczepankowski (Rasz) 
17.oo 1/+Jan Szulik, 22 rocznica, rodziców z obu stron 

(Kop) 
 2/+Alojzy Hartman 
 

Środa -07.11.2012r. 

7.oo 1/+Walenty Maciończyk, rodziców z obu stron (Bog) 
 2/+Aleksander Pustołka (Bog) 
17.oo 1/+Alfred Piecha (Bog) 
 2/+Benedykt Winkler, 2 rocznica (Bog) 
 

Czwartek – 08.11.2012r. 

7.oo +Franciszek i Anna Musioł w rocznicę śmierci (Bog) 
17.oo 1/+Helena Stajer, mąż Ernest, Róża Motyka, rodzi-

ców z obu stron 
 2/+Józef Palarz (Bog) 
 

Piątek – 09.11.2012r.                 ŚWIĘTO POŚWIĘCENIA  
 BAZYLIKI LATERA ŃSKIEJ  

7.oo 1/+Matylda Ogon, mąż Franciszek, syn Alojzy (Bog) 
 2/+Łukasz Brożek, 3 rocznica 
17.oo 1/+Nikodem Hyła, 4 rocznica 
 2/+Wiktor Karwot, 2 żony, 2 synów (Bog) 
18.oo Msza św. w intencji młodzieży i i kandydatów  

do Sakramentu Bierzmowania 
 

Sobota – 10.11.2012r.         WSPOMNIENIE ŚW. LEONA  
 WIELKIEGO  

7.oo 1/+Ernest Konsek, 3 żony, rodziców i rodzeństwo 
(Bog) 

 2/+Antoni Kąsek, 1 rocznica (Bog) 
17.oo 1/+Antoni i Łucja Rojek, Agata i Józef Krosny (Bog) 
 2/+Zofia Zimończyk, mąż Konstanty 
 

Niedziela – 11.11.2012r.  XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA  

7.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 18 urodzin Martyny 
Witkowiak, z podz. za otrzymane łaski z prośbą  
o dalsze 

8.3o +Ludwik Marcisz, 3 rocznica (Rasz) 
10.oo  W intencji Ojczyzny 
11.3o +Ryszard Zieliński, wnuk Dawid (Got) 
14.15 W intencji małżonków tworzących Ruch Equipes 

Notre - Dame 
16.oo 1/+Emilia i Władysław Martyniak 
 2/+Benedykt Liszka, rodzice Julianna i Antoni 
 

Przygotowały panie: Aurelia Oleś i Kornelia Mokry 
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Kronika parafialna 
Chrzty: 

Patryk Borkowski, Małgorzata Lewandowska, Julia Bar-
czuk, Łukasz Lepczyński, Jan Lepczyński, Kacper Janas, 
Maja Szojer, Kasjan Kuśka, Krzysztof Foltyna, Jan Steblok, 
Alex Szydłowski, Miłosz Siudziński, Emilia Szymura, Emi-
lia Rząd, Dominik Król, Igor Ciućko, Nadia Pawelczyk, 
Magdalena Swaczyna, Laura Woźniak, Bartosz Ożóg, Igor 
Sałaciński, Michał Hyła, Julia Żołądkiewicz, Piotr Koniecz-
ny, Hanna Sobik, Ludwik Srokol, Maciej Stajer, Hanna 
Adamowicz, Jan Kawecki, Maksymilian Otręba, Michał 
Symigowski, Liliana Buchalik, Lena Zientek 
 

Śluby: 

Marek Toszek – Wioleta Klepek 
Arkadiusz Nastulla – Anna Zeman 
Norbert Żak – Milena Frejlich 
Mateusz Dziura – Martyna Ogierman 
Grzegorz Duczman – Natalia Kaproń 
Andrzej Kuśka – Monika Gutowska 
Mateusz Kolenda – Martyna Frydecka 
Bartosz Jankowski – Beata Kryczka 
Kamil Sadowski – Celina Potoczny 
Marcin Bańkowski – Justyna Kurasz 
Kamil Kołodziejczyk – Klaudia Musioł 
Roman Sowiźrał – Wioleta Sowiźrał 
Michał Jadwiński – Aldona Hatloś 
Waldemar Czornak – Jolanta Konik 
Rafał Sunigowski – Aneta Jabłońska 
Paweł Wróbel – Patrycja Karwot 
Zdzisłąw Gaszka – Weronika Kocyba 
Wojciech Brzoza – Anna Mucha 
Piotr Sobik – Magdalena Barczyszyn 
Sebastian Zemlok – Marzena Dziwoki 
Grzegorz Marzec – Monika Karwot 
Sławomir Stochaj – Kamila Podgórna 
Paweł Papierok – Karolina Wojtowicz 
Mateusz Molenda – Magdalena Błaszczyk 
Krzysztof Nowrot – Martyna Smyczek 
Rafał Buchalik – Żaneta Serwach 
Marcin Zawiła – Katarzyna Szymik 
Piotr Sobik – Ilona Sasuła 
Marcin Cieślak – Manuela Piechaczek 
Adam Kosek – Katarzyna Czaińska 
Dawid Marcisz – Magdalena Kudla 
Robert Marszałek – Aneta Maruszczyk 

 

Pogrzeby: 

Stanisław Stajer 14.11.1928 – 14.06.2012  
Lucjan Matyszczak 10.08.1931 – 20.06.2012 
Henryk Werber 04.07.1938 – 21.06.2012 
Zdzisław Barański 22.03.1950 – 21.06.2012 
Maria Juraszczyk 03.01.1931 – 03.07.2012 
Anna Klejnot 04.01.1921 – 03.07.2012 
Cecylia Woryna 26.01.1950 – 08.07.2012 
Stanisław Sławik 14.11.1932 – 11.07.2012 
Franciszek Burcek 03.04.1944 – 14.07.2012 
Edward Grabowski 02.09.1939 – 17.07.2012 
Joanna Waliczek 02.03.1914 – 17.07.2012 

Aniela Łukoszek 30.05.1930 – 27.07.2012 
Eufrozyna Pawela 19.04.1928 – 03.08.2012 
Eugeniusz Kępny 29.12.1955 – 03.08.2012 
Stefania Szymańska 08.04.1945 – 02.08.2012 
Regina Wesoły-Kachel 16.07.1939 – 04.08.2012 
Helena Piecha 11.06.1919 – 05.08.2012 
Kazimierz Buch 09.05.1958 – 09.08.2012 
Antoni Jarosz 02.01.1941 – 04.08.2012 
Henryk Maciończyk 19.04.1952 – 06.08.2012 
Aleksandra Świerzewska 25.02.1920 – 08.08.2012 
Antoni Anioł 14.09.1935 – 19.08.2012    
Henryk Kuśka 08.02.1959 – 21.08.2012 
Sylwester Byczek 27.07.1945 – 18.08.2012 
Elżbieta Szczęch 10.05.1928 – 09.08.2012 
Łucja Sławek 29.12.1925 – 02.09.2012 
Agnieszka Fleger 26.01.1931 – 24.09.2012  
Ryszard Wuzik 24.10.1937 – 07.09.2012 
  

Przygotowały panie: Aurelia Oleś i Kornelia Mokry 

 
Październik  
1. Intencje Matki Bożej: o pokój na świecie  
i nawrócenie grzeszników. 
2. Intencje papieża Benedykta XVI: 
-) Intencja ogólna: O rozwój i postępy nowej ewangelizacji 
w krajach od wieków chrześcijańskich.  
-) Intencja misyjna: Aby obchody Światowego Dnia Misyj-
nego były okazją do odnowy zaangażowania w dzieło 
ewangelizacji. 
 
Listopad  
1. Intencje Matki Bożej: o pokój na świecie  
i nawrócenie grzeszników. 
2. Intencje papieża Benedykta XVI: 
-) Intencja ogólna: Aby biskupi, kapłani i wszyscy słudzy 
Ewangelii dawali odważne świadectwo wierności ukrzyżo-
wanemu i zmartwychwstałemu Panu.  
-) Intencja misyjna: Aby Kościół pielgrzymujący na ziemi 
był promiennym światłem narodów. 
 
Grudzie ń 
1. Intencje Matki Bożej: o pokój na świecie  
i nawrócenie grzeszników. 
2. Intencje papieża Benedykta XVI: 
-) Intencja ogólna: Aby migranci na całym świecie byli 
przyjmowani, zwłaszcza przez wspólnoty chrześcijańskie,  
z wielkodusznością i autentyczną miłością.  
-) Intencja misyjna: Aby Chrystus objawił się całej ludzko-
ści jako światło, które płynie z Betlejem i odbija się na obli-
czu Jego Kościoła. 
 
 
 
 
 
 
 

Intencje Żywego Różańca 
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ŚPIEWAJĄCE  ZAPROSZENIE 
 

Znajdź czas na pracę – jest to cena sukcesu 

Znajdź czas na zadumę – jest to źródłem siły 

Znajdź czas na czytanie – jest to studnia wiedzy 

Znajdź czas, aby marzyć – jest to dotknięcie gwiazd 

Znajdź czas, aby się rozejrzeć – bowiem dzień jest zbyt 
krótki, aby być zapatrzonym jedynie w siebie 

Znajdź czas aby śpiewać – muzyka daje nam ukojenie, 
ułatwia wzlot myśli i daje poczucie wiecznej młodości. 

Jeśli masz 20, 30, a może 50 lat, 
lubisz śpiewać i spędzać czas z ciekawymi ludźmi  

zapraszamy do udziału w zajęciach  
nowopowstającego 

ZESPOŁU WOKALNEGO  
Będzie na rozrywkowo, biesiadnie,  

również sacralnie.   
Próby będą odbywać się w poniedziałki  

(od 24 września 2012)  
o godz. 18.00 (termin prób jest do ustalenia)  

w Domu Kultury Boguszowice. 
Szczegółowych informacji udziela prowadząca 

zespół p. Mirela Szutka  
pod numerem telefonu 32 4267 612,  604 52 66 71 
 

������������ 

 

Odejście siostry 
 

I już nastąpiło to co najstraszniejsze 

O deszłaś od  nas w  sw ej okropnej m ęce 

D zień dziew iąty sierp ień –  ten  był dniem  ostatnim  

B ył końcem  Tw ej m ęki –  słoneczny był jasny 

L ecz  dzień ten  siostro k irem  przystroiłaś 

B o w łaśnie dzisiaj sw e życie skończyłaś 

D zień ów  był areną –  Ty g ladiatorem  

W alczyłaś o życie –  byłaś m ęstw a w zorem  

L ecz na n ic ta w alka –  jesteś pokonana przez śm ierć 

Z  rozkazu n iebios Pana 

Pow ołał C ię do siebie byś już odpoczęła 

B ól i cierp ien ie do trum ny zam knęła 

N ie zapom nij o nas siostro ukochana 

Proś o litość d la nas N iebiesk iego Pana 

Spoczyw aj w  spokoju  i śpij w  cichym  grobie 

Tylko już w spom nienie zostało po Tobie 

 Sierpień 1987r. 

Z OKAZJI 25 - tej ROCZNICY Ś MIERCI 
SIOSTRY DEDYKUJE SIOSTRA MARIA  

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 duszpasterzem 

� 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. 14.15 

� zgłaszając chrzest w kancelarii przynosimy akt urodzenia 
dziecka z USC 

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

� nauka przygotowująca do przyjęcia sakramentu chrztu 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 11 listopada 2012 r. 
Materiały przeznaczone do druku  

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

papierowej najpóźniej do dnia 2 listopada 2012 r. 
 

Telefony kontaktowe w sprawie Domu Po-
grzebowego: 

 
Pan Hubert Figas:   tel. kom.  0511 076 934 

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



serce ewangelii 25 

Urodziny  
ks. Proboszcza 

 

Już po raz dziesiąty w naszej parafii 
swoje urodziny obchodził ks. pro-
boszcz Krzysztof Błotko. Z tej okazji 
modliliśmy się w Jego intencji  
3. sierpnia, podczas Mszy św.  
o godz. 17.oo. Życzenia solenizanto-
wi złożyli przedstawiciele Rady Para-
fialnej oraz licznych grup działających 
w naszej wspólnocie.  

Pielgrzymka  
do Pszowa 

W niedzielę 9 września 
miała miejsce tradycyjna 
pielgrzymka do Matki 
Bożej Uśmiechniętej w 
Pszowie. Jak co roku 
również pielgrzymi z 
Boguszowic udali się 
pieszo sprzed naszej 
świątyni do sanktuarium 
w Pszowie.  

 

Spotkanie dziekanów  
i wicedziekanów 

31 sierpnia br. w Brennej miało miejsce wakacyjne spotkanie 
dziekanów oraz wicedziekanów naszej archidiecezji z ks. arcy-
biskupem Wiktorem Skworcem, podczas którego omówiono 

bieżące sprawy duszpasterskie. 
 

 
 

 
 

 
 

 
Ks. arcybiskup Wiktor Skworc z harcerzami podczas  

tegorocznej pielgrzymki w Pszowie 
.  
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Pożegnanie ks. Marcina 
 

W środę 29. sierpnia podczas Mszy św.  
o godz. 17.oo miało miejsce pożegnanie  
ks. Marcina Ditricha, który po trzyletnim 
pobycie w naszej wspólnocie udał się do 
parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w 
Katowicach. Była to okazja do wyrażenia 
wdzięczności za wszystko co było dobre 
oraz złożenia życzeń na dalszą drogę ka-
płańskiego posługiwania. 

Rozpoczęcie nowego roku 
szkolnego  

i katechetycznego 
6 września podczas pierwszej po wakacjach Mszy 
św. szkolnej uroczyście zainaugurowaliśmy nowy 
rok szkolny i katechetyczny. Dzieci wraz z rodzica-
mi modliły się o światło Ducha Świętego u progu 
rozpoczęcia nauki szkolnej. Miało miejsce również 
poświęcenie tornistrów dla pierwszaków.  
Przy tej okazji zwracamy si ę z gor ącym apelem 
do rodziców i dziadków, aby zach ęcali swoje 
pociechy do udziału w cotygodniowej Mszy św. 

szkolnej. Pomimo natłoku ró żnorod-
nych zaj ęć pozalekcyjnych i pozaszkol-
nych, którymi nasze dzieci s ą obarcza-
ne niech nie zabraknie czasu dla Pana 
Boga.  

Nie może być mowy o owocnym wy-
chowaniu bez odpowiedzi na pytania: kogo 
chcemy wychować? Jak dotrzeć dziś do 
wnętrza młodego człowieka? W oparciu  
o jakie wartości chcemy wychowywać? 

Na progu nowego roku życzymy 
wszystkim Uczniom wielu łask od Boga, 
światła i mocy Ducha Świętego w zdoby-
waniu wiedzy, kształtowaniu osobowości  
i pogłębianiu wiary. 

 
Opuszczone mieszkanie ks. Marcina 
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Nabożeństwo  
Fatimskie 

W czwartek 13. września miało miejsce 
kolejne w tym roku Nabożeństwo Fatim-
skie.  Już dzisiaj zapraszamy do udziału 
w nabożeństwie październikowym, które 
zakończy tegoroczny cykl poświęcony 

objawieniom MB w Fatimie. 

XI Międzynarodowe 
Zgromadzenie  

Equipes Notre-Dame 
w Brasilii 

Od 21 do 26 lipca br. Państwo Bernade-
ta i Piotr Dyla, wzięli udział, jako przed-
stawiciele ekip z Polski, w Międzynaro-
dowym Zgromadzeniu, by dać wyraz 
jedności ruchu we wspólnocie Kościoła.  

— czytaj str. 9 -11 

Przyjęcie nowych ministrantów 
 

23 czerwca podczas Mszy św. o godz. 17.oo do grona 
ministrantów oraz oficjalnych kandydatów przyjęto nowych 
członków.                                                    

— czytaj str. 15  
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Piłkarski turniej   
ministrancki  

 

23 czerwca na terenie parafii św. Barba-
ry odbył się piłkarski turniej ministrancki 
im. ks. Marka Drogosza. 

 
— czytaj str. 15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z kącika  
gospodarczego 

W miesiącach wakacyjnych ruszyła kolejna duża 
inwestycja na terenie parafii, a mianowicie re-
mont elewacji naszego kościoła.  

— czytaj str. 5  
 

 

Serdeczne po-
dziękowania 

wszystkim lu-
dziom „dobrej 
woli”, dzięki 

którym nasza 
świątynia pięk-
nieje z dnia na 

dzień. 
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„Nieustanna” przycinka drzew na 

terenie obiektów parafialnych 
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