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 „ Serce Jezusa, panuj nam wszędzie, po trudnych ścieżkach prowadź do nieba,             Fot. ks. K. Błotko  
Niech każde serce wiernym Ci będzie i służy tak, jak trzeba.”  

 Odpust parafialny               Urodziny              XIX Farski Festyn 
                                          ks. Proboszcza 
 
  
 
 

Zapraszamy ju ż dziś  do wspól -
nej zabawy w ramach XIX– tego 
Farskiego Festynu w sobotę 27 
sierpnia. Na uczestników czeka 
wiele atrakcji i niespodzianek 
                    — czytaj str. 19  
 

3 sierpnia przypadaj ą urodziny 
ks. Proboszcza Krzysztofa Błotko.  
Zapraszamy do modlitwy w Jego 
intencji. 
                              — czytaj str. 13 

W dzisiejsz ą niedziel ę 26 
czerwca obchodzimy w naszej 
parafii uroczystość  odpustow ą. 
Z tej okazji sum ę odprawi i 
homilię wygłosi k s. Marek 
Gancarczyk. 
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Prymicje 2011 

    

  
 
  

 
A. D. 2011 
W czwartek 31 marca młodzież klas III 
gimnazjalnych przyjęła w naszej świątyni 
Sakrament Bierzmowania, którego  
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
W sobotę 14 maja o godz. 

15.oo w Archikatedrze 
Chrystusa Króla  

w Katowicach święcenia 
kapłańskie z rąk  

ks. arcybiskupa Damiana 
Zimonia przyjął diakon 

Dariusz Trzaskalik.  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
15 maja w Niedzielę 
Dobrego Pasterza  

ks. Dariusz odprawił  
o godz. 11.3o  

w naszej świątyni  
 swoją Prymicyjną  

Mszę św. 
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Neoprezbiter z rodzicami i ks. Proboszczem 

 
 

 

Ks. Dariuszowi u progu kapłańskiej posługi 
życzymy, by wiernie wypełnił swoje życiowe 
powołanie służąc w duchu miłości i pokory 

Bogu i ludziom. 
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Urodziny  
ks. Marcina 
 
W czwartek 9 czerwca swoje 
urodziny obchodził ks. 
Marcin Ditrich. Modliliśmy się 
w Jego intencji podczas 
Mszy św. o godz. 17.00. 
 
 
Tradycyjnie życzenia Soleni-
zantowi złożyli przedstawi-
ciele Rady Parafialnej, mini-
stranci, oraz reprezentanci 
innych grup parafialnych. 
 

 

 

Dzieci Maryi i ministranci  
w Juraparku w Krasiejowie 

— czytaj str. 13  
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         Domowy Ko ściół jako 
wspólnota formacyjna w Ko-
ściele Katolickim wyra ża tro-
skę o trwało ść związku mał-
żeńskiego, przekładaj ąc ją na 
praktyczne sposoby utrwala-
nia tej wi ęzi i stosowanie dia-
logu jako formy rozmowy 
małżonków, gdzie świadomie 
dopuszcza si ę obecno ść Ko-
goś Trzeciego, czyli samego 
Boga. W poprzednim wy-
cinku rozwa żań o dialogu 
małżeńskim próbowali śmy 
krótko odpowiedzie ć na kilka 
kwestii zwi ązanych z tym 
tematem. (Jak przeprowadzi ć 
dialog mał żeński? Schematy 
spotka ń małżeńskich tzn. 
dialogów mał żeńskich i Czy 
trzeba powiedzie ć wszy-
stko?) Na zako ńczenie tego 
krótkiego cyklu rozwa żymy 
pojawiaj ące si ę zarzuty  
i trudno ści zwi ązane z dialo-
giem mał żeńskim. 

Zarzuty i trudno ści. 

Brak spontaniczno ści . „Mi-
łość jest spontaniczna, wymaga wol-
ności w wypowiadaniu się. Jak może 
okazać się spontaniczną w dniu  
i o godzinie przeznaczonej na spotka-
nie małżeńskie? Należy raczej czekać 
odpowiedniej okazji, a wówczas roz-
mowa ta będzie dla nas bardziej ko-
rzystna”. Tak, ale wiemy dobrze,  
że okazje rzadko same się nadarzają. 
W tym przypadku musimy umieć je 
zorganizować, zawsze bowiem znaj-
dzie się jakieś zajęcie, może nie waż-
niejsze, ale na pewno pilniejsze, ani-
żeli rozmowa we dwoje. Poza tym, co 
my właściwie rozumiemy pod słowem 
„spontaniczność”? Mówimy o spon-
taniczności pierwszych odruchów. 
Polega ona wówczas na ujawnianiu 
swych wrażeń, natychmiast, takimi 
jakie są. To jest spontaniczność może 
miła, pełna wdzięku, ale dziecinna, 
emocjonalna. Istnieje także sponta-
niczność inna, nabyta, spontaniczność 
człowieka dorosłego. Jest owocem 

wytrwałości. Np. mamy do czynienia 
ze spontanicznością ludzi świętych, 
którzy przez ascezę i modlitwę nabyli 
pewnej elastyczności i naturalności  
w postępowaniu, jakby elegancji du-
chowej w sposobie działania i to za-
równo w sprawach Bożych, jak  
i ludzkich. Spontaniczność w małżeń-
stwie, która winna istnieć między 
małżonkami, polegająca na łatwości 
przekazywania sobie wzajemnie głębi 
swej duszy, kształtuje się stopniowo 
przez samowychowanie. Nie można 
spodziewać się jej w początkach 
związku, trzeba się do niej przygoto-
wać i spodziewać się jej jako rezultatu 
swoich wysiłków i jako łaski. „Obo-
wiązek zasiadania” nie tylko nie ha-
muje prawdziwej spontaniczności, ale 
przyczynia się do jej dojrzałości. Kto 
szuka pełnej miłości, rozumie, że do 
niej trzeba nieustannie dorastać, m.in. 
przez wspólny przemyślany dialog. 

Możliwo ść niezgody . „Po co 
takie wzajemne odkrywanie kart, takie 
wyrzucanie wszystkiego z serca?  
To prowadzi do dyskusji i sprzeczek. 
Doprowadza do wniosku, że jesteśmy 
zupełnie różni, pełni przeciwieństw  
i wówczas lekarstwo staje się gorsze 
od choroby. Lepiej zamilczeć, zaci-
snąć zęby, liczyć na czas, na życie, 
które doprowadzi kiedyś do tak trud-
nej jedności małżeńskiej”. Zapewne, 
zderzenie różnych charakterów, 
przedłożenie wzajemnych trudności 
może stanowić jakieś niebezpieczeń-
stwo. Dlatego należy przestrzegać 
pewnej reguły. Nie należy prowadzić 
dialogu jako jakiegoś „wyrównywania 
rachunków”, nie wolno dać się po-
nieść elokwencji, ale należy wziąć 
pod uwagę stan fizyczny, psychiczny  
i duchowy współmałżonka, który nie 
zawsze jest w stanie wysłuchać 
wszystkiego, tak jak nie zawsze jest 
zdolny wszystko wypowiedzieć. Ale 
czy takt, delikatność, serdeczność, 
roztropność nie mają mocy podpo-
rządkować szczerość miłości?  

Idźmy dalej. Małżeństwo nie 
składa się z dwóch identycznych 
osób, które myślą, czują i reagują  
w ten sam sposób w każdej sytuacji. 
Gdyby tak było, świadczyłoby to, że 
jedno z małżonków wyrzekło się swej 

osobowości, aby stać się cieniem, 
odbiciem, powtórzeniem drugiego. 
Iluż mężów, ileż żon szczyci się „jed-
nością” swego małżeństwa, a jedność 
ich nie jest niczym innym, jak tylko 
„holowaniem wraku”. Między męż-
czyzną a kobietą zachodzi przede 
wszystkim różnica płci. Trzeba ją 
uszanować jako źródło wzajemnego 
ubogacenia. Prócz tego istnieje zde-
rzenie dwóch osobowości. Nie należy 
tu uprawiać strusiej polityki. Przeciw-
nie, trzeba mieć odwagę podjąć pro-
blemy trudne, wytłumaczyć logicznie, 
wysłuchać zdania przeciwnego nawet 
wówczas, gdy pogodzenie się wydaje 
się niemożliwe. W każdym razie po-
zwoli to przynajmniej poznać osobo-
wość drugiej strony i nabrać szacunku 
dla niej, a może wówczas zacznie się 
szukać w Bogu jedności o wiele głęb-
szej, niż tylko w ludzkim wymiarze.  

Strach przed poznaniem . 
Prawdę mówiąc wszystkie opory 
dotyczące dialogu pochodzą od nas 
samych, z czego nie zdajemy sobie 
często sprawy. Jest nim strach przed 
poznaniem, przed pewną wiedzą. 
Różne są jego rodzaje. Strach przed 
poznaniem siebie, przed poznaniem 
kim się jest naprawdę. Dzisiaj wielu 
nosi maski. Wielu jest konformistów, 
traktujących świat jak scenę teatralną, 
na której gra się wybraną przez siebie 
rolę. Zazwyczaj pozostają na po-
wierzchni własnego „ja”. Jest to nie-
bezpieczeństwo, które zagraża także 
nam. Życie, praca zawodowa, sto-
sunki koleżeńskie, nawet rodzina 
domagają się od nas pewnego sposobu 
postępowania, pewnych postaw, na 
pewno szczerych, nie zafałszowanych. 
To przyczynia się do podjęcia wysiłku 
uzgadniania sposobu postępowania  
z prawdziwą naszą osobowością.  

„Obowiązek zasiadania” zmusza 
do zdjęcia z siebie tych fałszywych 
szat, do ukazania się takimi, jakimi 
rzeczywiście jesteśmy. Zmusza 
przede wszystkim do samookreślenia, 
do wysiłku osądzenia siebie. Następ-
nie poddaje nas spojrzeniu świadka 
tak bardzo uważnego i wymaga-
jącego, jakim jest współmałżonek, 
który widzi nas codziennie i przed 
którym nie można odgrywać żadnej 
komedii. To trudna sprawa. Pytanie: 
Kim naprawdę jestem? lub: Gdzie 

O dialogu małżeńskim (4) 

(Z kącika duchowego proboszcza) 
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jestem? - jest nieraz dla człowieka 
wprost nieznośne. Tym bardziej, im 
bardziej zaangażowany jest w życie 
wewnętrzne, tym bardziej, im istot-
niejsze sprawy trzeba będzie podjąć  
i zmienić.  

Strach przed poznaniem 
całej prawdy o współmał żonku . 
Strach ten jest silniejszy od poprzed-
niego. Utworzyliśmy sobie obraz 
współmałżonka jak najbardziej siel-
ski, bliski, uspokajający. I gdy na 
zewnątrz musimy walczyć, tracić 
swoje siły, to szczęśliwi jesteśmy, gdy 
w domu znajdujemy bezpieczeństwo, 

komfort. Nie chcemy słyszeć o żad-
nych niepokojach, awanturach. A co 
się stanie, gdy odkryjemy, że ten ktoś 
jest zupełnie inny, niż nasze o nim 
wyobrażenie? A jeśli odkryjemy, że 
mu nie wystarczamy, że musimy 
zaspokoić inne jego wymagania?  

Strach przed Bogiem.  Naj-
bardziej tajemniczy, groźny. Zasia-
damy nie jedno naprzeciw drugiego, 
ale oboje naprzeciw Boga. On nie 
zadowoli się naszymi udawanymi 
wysiłkami i cnotami. On chce zawsze 
czegoś więcej od naszej miłości do 
Niego. On chce tej miłości, jaką sam 

nas umiłował. Wiemy, że większa 
miłość pociągnie za sobą większe 
ogołocenie. Zapytując się naszego 
Boga, czego oczekuje od nas, musimy 
być przygotowani na odpowiedź bar-
dzo wymagającą.  

Powy ższe materiały pochodz ą z 
opracowa ń Wydziału Duszpa-
sterstwa Rodzin w Lublinie na 
podstawie Tekstów wydanych 
przez Ruch Światło Życie oraz 
Centraln ą Diakoni ę Domowego 
Kościoła.  

Kościół jest naszym najwa żniejszym 
obiektem, który przyci ąga tysi ące ludzi i po-
zwala w godnych warunkach oddawa ć cześć 
Panu Bogu. Były pokolenia, które go budo-
wały, przez długie lata wyposa żały i upi ęk-
szały. W miar ę jak zbli ża się do osiemdzie-
siątki istnieje konieczno ść bardziej gruntow-
nego remontu naszej pi ęknej neobarokowej 
świątyni. 

Chociaż na pierwszy rzut oka nie wygląda ona 
najgorzej, konieczną stała się jednak radykalna napra-
wa gzymsów na jej wieży. W ostatnich latach regular-
nie naprawialiśmy metodami alpinistycznymi frag-
menty elewacji zagrażające przechodzącemu człowie-
kowi. Uzupełnialiśmy tynki i powierzchnie „głuche” 
zagrożone odpadnięciem. Można było to robić stosun-
kowo niewielkim kosztem. Napotkane jednak trudno-
ści związane z naprawą zniszczonych przez wodę i 
mróz gzymsów, przerosły możliwości pracujących na 
linach budowlańców. Decyzja o konieczności zatrud-
nienia firmy budowlanej z użyciem nowoczesnych 
rusztowań nastąpiła po rozeznaniu kilku ofert przed-
stawionych przez różnych wykonawców. Oferowana 
wartość wykonania powyższej usługi (zwanej całkowi-
tym remontem wieży) mieściła się w granicach od 200 
tys. złotych do 1 miliona. Rozmowa z firmą specjali-
styczną oferującą usługę w granicach 1 miliona zło-
tych przerosła nasze możliwości emocjonalno-
finansowe. Z drugiej strony tanie rzeczy są niemożliwe 
i nierealne. Z pomocą pana inż. Franciszka Rubina – 
inspektora nadzoru budowlanego oraz pana inżyniera 
Józefa Joszki i innych biegłych w materii inżynierów 
wybraliśmy do tego zadania nasz rodzimy BUDWEX.              

Przedstawiona oferta budowlana wraz z kosztory-
sem została dokładnie rozważona i ostatecznie zaak-
ceptowana. Jako parafianie, wierni Bogu i naszej pięk-
nej świątyni spodziewamy się obserwować dobre 
owoce podjętego remontu nie tylko zaraz po wykona-

niu, ale również po wielu latach. Podpisana przez pro-
boszcza parafii umowa przewiduje zakończenie pierw-
szego etapu prac związanego z remontem całej wieży 
kościelnej najpóźniej do końca sierpnia br.  

Umowa nakłada na nas również konieczność za-
płaty za wykonaną pracę w formie cyklicznych prze-
lewów. Z tego typu nagłymi wydatkami liczyłem się – 
patrząc na nasze obiekty – od pierwszego dnia zarzą-
dzania parafią. Zgromadziliśmy więc na koncie odpo-
wiednie środki, które w co najmniej 70% pokryją naj-
bliższe wydatki. Przypomnę również, że nasz kościół 
nie należy do obiektów zabytkowych z prawem do 
dotacji na takie cele. Ze strony władz miejskich otrzy-
małem odpowiedź świadczącą, że nie ma takich moż-
liwości, aby nam pomóc. Mieszkańcy Boguszowic, 
Gotartowic, Raszowca, naszego osiedla i Kopalni, a w 
szczególności wszyscy parafianie NSPJ mogą więc 
mieć świadomość, że są bardzo samodzielni.  

W nawiązaniu do remontu wieży pracujemy rów-
nież nad wymianą mechanizmu naszego zegara ko-
ścielnego z zachowaniem tego, co widoczne, a więc 
tarcz i analogicznych, nowych lżejszych wskazówek. 

Na progu sezonu wakacyjnego warto jeszcze 
raz krótko przypomnieć, bazując na kosztach zwią-
zanych z monitoringiem, że: 

  1/ Teren parafialny nie jest miejscem pozbywania się 
czegokolwiek, a na pewno już jakichkolwiek odpa-
dów. 
  2/ Teren naszych parkingów to nie miejsce schadzek, 
uprawiania niejasnych interesów oraz odstawiania 
samochodowych scen rodem z filmu „Romeo i Julia”. 
(np. SR+SJZ) 

          i powiedzieć dziękuj ę: 

  1/ tym osobom, które przyjęły do wiadomości, iż 
deptanie trawy przy kościele w czasie Mszy św. nie 
musi wcale być ich udziałem. 

Z kącika gospodarczego… 
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  2/  tym, którzy pilnują by ich czworonożni przyjacie-
le zachowywali się kulturalnie przy kościele, probo-
stwie czy kaplicy pogrzebowej. 
 

Z wyrazami szacunku do naszych czytelników 
oraz wdzięczności za każde wsparcie duchowe  
i materialne 

                       błogosławi                                                          
                        ks. Krzysztof Błotko - proboszcz 

Miesi ące wakacyjne jakoby przynaglaj ą 
nas do zastanowienia si ę nad pi ęknem otacza-
jącego świata. „Albowiem od stworzenia świa-
ta niewidzialne Jego przymioty - wiekuista 
Jego pot ęga oraz bóstwo – staj ą się widzialne 
dla umysłu przez Jego dzieła.” (Rz 1,20)   

Kontemplując piękno otaczającej nas przyrody do-
strzegamy Stwórcę, który jest wieczny i nieskończenie do-
bry. Wpatrując się w fascynujące nas swoją bezgraniczno-

ścią bezchmurne niebo, w kwiaty, których doskonałych 
barw żaden artysta nie jest w stanie oddać czy w spokojną 
toń wysokogórskiego jeziora, w którego tafli odbijają się jak 
w lustrze okoliczne szczyty, musimy dostrzec wspaniałą 
rękę Stwórcy. „A Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było 
bardzo dobre.” (Rdz 1,31)  

To właśnie w okresie wakacji mamy wspaniałą okazję 
by być w tym czasie bliżej Boga. I to niezależnie od tego 
czy odpoczywamy nad morzem, jeziorami, w górach czy w 
przydomowym ogródku. Stwórca przemawia do nas wspa-
niałym językiem, którym są otaczające nas cuda natury.  

Dlatego za św. Franciszkiem z Asyżu słowami „Pieśni 
Stworzeń” nieustannie dziękujmy za Jego wszystkie cudow-
ne dzieła: 

„Najwyższy, wszechmogący, dobry Panie, 
Tobie sława, chwała, uwielbienie 
I wszelkie błogosławieństwo. 
Tylko Tobie, Najwyższy, one przystoją 
I żaden człowiek nie jest godzień 
Wzywać Twojego Imienia …” 

Niech ten letni czas wakacji i odpoczynku szczególnie 
przybliży nas do Pana Boga. 

       LR 
  
����������������������

 

Czytamy o dalszych 
losach św. Jana Vianneya. 
Poznajemy jak trudna była 
Jego droga do kapła ństwa, 
ileż napotykał przeszkód. 
Śledzimy losy przyszłego 
świętego od święceń sub-
diakonatu do kapła ństwa.  

 
Boski Rzeźbiarz przez upoko-

rzenie i boleść dostatecznie już 
ukształtował i wycyzelował duszę 
Swego wybrańca. Już dlań wybiła 
godzina święceń. Z uczuciem nie-
zmiernej wdzięczności otrzymał Jan 
Maria wiadomość, iż dnia 2 lipca,  
w uroczystość Nawiedzenia Najświęt-
szej Panny, ma otrzymać święcenia 
niższe i subdiakonat. Władza diece-
zjalna dyspensowała go od kanonicz-
nych interstycjów. 

Jakież radosne Te Deum roz-
brzmiało na plebanii w Ecully!... 

Jan Maria powrócił do semina-
rium na miesiąc przed święceniami, 
aby się w skupieniu do nich przygo-
tować i wysłuchać niezbędnych nauk 
o przyszłych święceniach. 

W dniu 2 lipca przyszły subdia-
kon, przybrany w białą albę, uczynił 
symboliczny krok, odłączający go na 
zawsze od życia świeckiego i świato-
wego; następnie zaś, dotykając próż-
nego kielicha, przeznaczonego do po-
mieszczenia w nim Krwi Chrystuso-
wej, oddawał się Panu na wieki. 

Działo się to w prymasowskiej 
świątyni Św. Jana Marcelin Champa-
gnat, kochany towarzysz Jana Marii  
z Verrieres otrzymał już wcześniej 
subdiakonat w Grenobli (6 stycznia 
tegoż roku, z rąk biskupa Simon'a), 
ale Jan Klaudiusz Colin, którego 
wówczas powstrzymały skrupuły, 
znajdował się teraz w gronie święco-
nych, u boku księdza Vianney. Ślu-
bowanie ich przyjął biskup Simon, 
przybyły umyślnie z Grenobli. 

Miałem szczęście znajdować się 
wtedy tuż obok księdza Vianney - 
opowiada ksiądz Milion, proboszcz  
z Beny. 

 - Zwyczaj chciał, iż po ceremo-
nii udawano się procesjonalnie  
z katedry do większego seminarium. 
Uderzył mnie zapał, z jakim Vianney 
śpiewał dziękczynny psalm Benedic-
tus. Twarz jego jaśniała. Tknięty ja-

kimś przeczuciem, zastosowałem do 
niego wiersz z pieśni Zachariasza:  
A ty, dzieciątko, prorokiem Najwyż-
szego będziesz nazwane! I myślałem 
sobie w duchu: - Mniej on posiada 
wiedzy od wielu innych, lecz na urzę-
dzie duszpasterskim większych do-
kona rzeczy. 

Ponieważ ksiądz Balley odpo-
wiadał za swego protegowanego, 
pozostawiono mu go przez rok szkol-
ny 1814/1815. A rok ten, szczęśliwy 
dla Jana przy boku księdza Balley'a, 
miał się dla seminarium świętego 
Ireneusza okazać fatalnym. Warunki 
tak się ułożyły, iż w seminarium sku-
pienie stało się prawie rzeczą niemoż-
liwą; a gdzie nie ma skupienia, tam 
sama pilność korzyści nie przyniesie  
i o poważnym urobieniu ducha mowy 
być nie może. 

Jeśli wierzyć jednemu ze współ-
czesnych świadków, wiadomość o ab-
dykacji cesarza przyjęta zostało  
w Lyonie z upojeniem radości, docho-
dzącym do szału. Zdawało się, iż 
nastało przejście od wieku żelaznego 
do wieku złotego, tak opiewanego 
przez poetów. 

Wakacyjne  
przemyślenia 

 

Proboszcz  z  Ars (14) 
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Podczas gdy Napoleon, skazany 
na wygnanie, udawał się na wyspę 
Elbę, nieszczęsny kardynał Fesch, 
godny zaiste lepszego losu, tułał się 
od Nimes do Montpellier, od Mont-
pellier do Blois, z Blois do Bourges... 
Powróciwszy do Lyonu na dni kilka, 
wyjechał stamtąd ponownie w dniu 27 
kwietnia. Odyseja dostojnego tułacza 
zakończyła się w Rzymie, gdzie pa-
pież przyjął go z niezmierną dobrotli-
wością. 

Dnia 14 kwietnia, gdy nadeszła 
wiadomość, iż Ludwik XVIII ogło-
szony został królem Francji i Na-
warry, kapituła Lyońska, w nieobec-
ności arcybiskupa i bez jego wiedzy, 
nakazała w kościele metropolitalnym  
i innych kościołach diecezji odśpie-
wać Te Deum. Ksiądz Groboz, sekre-
tarz generalny Kurii Arcybiskupiej  
i wielki przyjaciel księdza Balley,  
w uniesieniu dawnych przekonań 
monarchicznych najwięcej ze wszyst-
kich okazywał zapału. Seminarzyści 
poszli za jego przykładem. Niepojęta 
rzecz, do jakiego stopnia wszystkie te 
młode głowy uległy szałowi...  
W lipowej alei u świętego Ireneusza 
przez długi czas więcej mówiono  
o polityce, niż o teologii... Kardynał 
wprawdzie w dalszym ciągu rządził 
swoją diecezją oficjalnie z Rzymu, 
lecz nie posiadał już autorytetu i na 
majątek jego nałożony był sekwestr. 

Wtem, jak piorun z jasnego nie-
ba, z początkiem marca 1815 roku 
przychodzi wieść, iż pozbawiony 
korony cesarz wylądował we Francji 
w zatoce Jouan... Z niesłychaną szyb-
kością już dziesiątego marca odbywa 
triumfalny wjazd do Lyonu w następ-
stwie czego kilku kapłanów wtrącono 
do więzienia z powodu legitymistycz-
nych poglądów... Dnia 26 maja, przy 
odgłosie wszystkich dzwonów, przy-
był kardynał Fesch do swej ukochanej 
stolicy. Pobyt jego trwał tylko trzy 
dni. Dnia 29 maja opuścił Lyon, by 
już więcej tam nie powrócić. 

Gdy w dniu tym odjeżdżał do 
Paryża nie przeczuwał, że już wszyst-
ko stracone... A oto wkrótce, bo 18 
czerwca, po bitwie pod Waterloo padł 
orzeł raniony śmiertelnie... Wiado-
mość o klęsce zastała arcybiskupa 
Fesch w stolicy, skąd ponownie 
umknął do Rzymu. I tam to,  
w Wiecznym Mieście, w 24 lata póź-
niej zgasł pobożnie d. 13 maja 1839 r. 

Z końcem pamiętnego maja 
1815 r. kleryk Vianney powrócił do 
seminarium. Nie wtrącając się do 

żadnych politycznych sporów, utwo-
rzył sobie wewnętrzną pustelnię, któ-
rej nie opuścił ani na chwilę. 

Dnia 23 czerwca, w przeddzień 
swych imienin, w katedrze prymasow-
skiej św. Jana w Lyonie, wyświęcony 
został na diakona, przez księdza bi-
skupa Simona z Grenobli. Wówczas 
duch męstwa, spadając nań z siłą orła, 
przeniknął najgłębsze tajniki jego i tak 
już bohaterskiej duszy. Podczas od-
mawiania litanii do Wszystkich świę-
tych obok ks. Vianney'a leżeli krzy-
żem: Jan Klaudiusz Collin, późniejszy 
założyciel marystów, i Marcelin 
Champagnat, późniejszy założyciel 
Małych Braci Marii. Obaj powrócić 
mieli jeszcze do świętego Ireneusza, 
na ostatni rok, będący już przygo-
towaniem do kapłaństwa. 

Starania troskliwego nauczy-
ciela, a także i rozgłos cnót kleryka 
Vianney'a sprawiły, iż wnet po udzie-
leniu mu diakonatu zaczęto mówić o 
przedstawieniu go do święceń kapłań-
skich. 

Po raz drugi Jan Maria poddał 
się egzaminowi kanonicznemu na 
probostwie w Ecully, w obecności 
wikariusza generalnego księdza Bo-
chard, który stwierdził z radością, iż 
teolog nasz od roku rzeczywiście 
uczynił postępy. Uczony kapłan prze-
szło godzinę egzaminował Vianney'a 
z najzawilszych kwestii w teologii 
moralnej i zupełnie zadowolony był  
z jego odpowiedzi, a nawet zdumiony, 
iż młody diakon odpowiadał tak jasno 
i dokładnie. Postanowiono tedy, iż po 
odprawieniu kilkudniowych rekolek-
cji Jan Maria uda się do Grenobli, 
gdzie otrzyma święcenia kapłańskie. 

Kursowi koledzy jego, księża Pansut, 
Bezacier, Colin i Champagnat otrzy-
mali kapłaństwo dopiero w roku na-
stępnym d. 22 lipca. 

W środę, 9 sierpnia, ksiądz 
Vianney stawił się w kancelarii Kurii 
arcybiskupiej, gdzie ksiądz Courbon 
wręczył mu litteras testimoniales. W 
świadectwie tym powiedziane było, iż 
biskup z Grenobli może wyświęcić go 
dla diecezji Lyońskiej z tym jednak 
zastrzeżeniem, iż nowy kapłan później 
dopiero, według uznania własnego 
ordynariusza, otrzyma prawo słu-
chania spowiedzi. 

Myśli moje, nie myśli wasze - 
mówi Pan... Nieśmiały diakon, któ-
rego na tych warunkach wyprawiono 
do Grenobli, w przyszłości miał więk-
szą część swego życia spędzić w kon-
fesjonale!... Kładąc pod dokumentem 
swój podpis ks. Courbon rzekł: Ko-
ściołowi potrzebni są nie tylko kapłani 
uczeni, ale i wyróżniający się poboż-
nością - a ci najbardziej. 

Pod prażącymi promieniami 
sierpniowego słońca odbył ks. Vian-
ney podróż pieszo, samotnie, niosąc  
w ręku małe zawiniątko, w którym 
znajdowało się trochę zapasów żyw-
ności i alba do pierwszej Mszy św. 
Aspirant do kapłaństwa, któremu z 
radości jakby skrzydła urosły, żwawo 
przebył daleką, bo stukilometrową, 
przy tym niezbyt bezpieczną prze-
strzeń z Lyonu do Grenobli. Ponieważ 
znów powtórzył się najazd nieprzyja-
cielski na Francję, więc i na gościń-
cach w Delfinacie pełno było uzbro-
jonych wrogich wojsk. 

Austriacy z korpusu Bubny kil-
kakrotnie zatrzymywali niepokaźnego 
księżynę z ubogim tłumoczkiem  
i podejrzewając go o szpiegostwo gro-
zili bagnetami, ale zawsze jakoś 
szczęśliwie udało się z tych podejrzeń 
wywinąć. 

Na koniec w sobotę, 12-go 
sierpnia, przyjęto kleryka lyońskiego, 
mającego otrzymać święcenie do 
większego seminarium przy ulicy 
Vieux - Tempie w Grenobli. Naza-
jutrz, w trzynastą niedzielę po Świąt-
kach, zaprowadzono go wczesnym 
rankiem do kaplicy, która przed Re-
wolucją była kościołem Braci Naj-
mniejszych. 

Biskup Simon przybył bardzo 
skromnym ekwipażem. Dostojnik ten 
odznaczał się głęboką pobożnością, 
wielkim sercem i umiejętnością roz-
poznawania ludzkich dusz. Gdy prze-
praszano go za trud, który podejmo-
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wał dla jednego tylko i to nawet z 
innej miejscowości pochodzącego kle-
ryka, stary biskup popatrzył przez 
chwilę na ascetyczną twarz przyby-
łego diakona, któremu nie towarzy-
szył nikt z krewnych lub przyjaciół. 

- Nie za wielki to trud - rzekł 
poważnie, ale z miłym uśmiechem - 
gdy chodzi o wyświęcenie dobrego 
kapłana. 

Ksiądz Vianney nie wyjawił 
nam wzruszeń doznanych onego nie-
biańskiego poranka, czując się nie-
wątpliwie niezdolnym do należytego 
ich wysłowienia. Lecz w późniejszym 
czasie, gdy przy nauce katechizmu 
mówił o niezrównanej godności ka-
płańskiej - a mówił o niej niejedno-
krotnie - przeżywał ponownie w myśli 

wrażenia z dnia 13 sierpnia 1815 r.  
O! jakże wielkim jest kapłan - mówił 
w uniesieniu. - W niebie dopiero poj-
mie kapłan samego siebie. Gdyby kto 
godność kapłańską zrozumiał na tym 
świecie, umarłby - nie z lęku, lecz  
z miłości... 

I oto nareszcie, po tylu niepew-
nościach, tylu niepowodzeniach, tylu 
łzach, Jan Maria Vianney, mając lat 
dwadzieścia dziewięć i trzy miesiące, 
ujrzał otwierające się przed nim po-
dwoje świętego przybytku Pańskie-
go!... Z chwilą otrzymania święceń 
zaczął samego siebie, z duszą i cia-
łem, uważać za naczynie święte, prze-
znaczone jedynie do służby Bożej. 

Służba Boża!... Jakże do niej 
wzdychał, jak jej gorąco pragnął!...  

W latach młodzieńczych, przebywając 
u swej świątobliwej matki, mówił: - 
Gdybym był kapłanem, pragnąłbym 
pozyskać wiele dusz!... A nie wiedział, 
że dusze już czekają na niego... 

 
 (c.d. w nast ępnym nume-

rze SE, przygotował ks. Krzysz-
tof B. Za: Francis Trochu, Pro-
boszcz z Ars, Święty Jan Maria 
Vianney 1786- 1859 (Na podsta-
wie akt procesu kanonizacyj-
nego i nie wydanych dokumen-
tów z j ęzyka francuskiego prze-
łożył Piotr Ma ńkowski, biskup 
kamieniecki, arcybiskup tytular-
ny Aenus), Kraków 2009)  

 

 
 

 

 

 

 

 

„Kto trwa we Mnie, a Ja 
w nim, ten przynosi owoc 
obfity” (J 15,5). c.d. 
 

Za nami kolejny rok pracy 
formacyjnej we wspólnocie małżon-
ków sakramentalnych - ruchu ducho-
wości małżenskiej, pracy  w  opaciu  
o pedagogikę ruchu Equipes Notre-
Dame. Dziękujemy tą drogą naszym 
zaprzyjaźnionym małżeństwom two-
rzącym z nami ekipę oraz tym  
z innych ekip za wspólne poruszanie 
się na drodze poszukiwania i odkry-
wania Boga. Dziękujemy kapłanom 
towarzyszącym naszym ekipom, a 
szczególnie ks. Janowi Brolowi, który 
jest z nami już od wielu lat oraz 
księdzu Marcinowi Ditrichowi wika-
riuszowi naszej parafii, który od roku 
tworzy z małżonkami ekipę pełniąc  
w niej posługę doradcy duchowego, 
naszemu ks. proboszczowi za życzli-
wość, a także wszystkim kapłanom  
i małżonkom sektora śląskiego. 
Życzymy wam udanego wypoczynku 
oraz owocnych letnich rekolekcji  
i warsztatów.   

Ojciec Kazimierz Lubowicki  
w książce „Życie małżeńskie uczynić 
Eucharystią” pisze:    

„Przed uroczystą Liturgią słowa 
jest hymn "Chwała na wysokości 
Bogu". Zanim zacznie się słuchać 

Słowa Bożego - wielbi się Boga, który 
będzie do nas przemawiał.  

Mistrzowie życia wewnętrznego 
uczą, że uwielbienie leczy ludzkie 
serca z zatwardziałości i napełnia 
pokorą, a przez to uzdalnia do 
słuchania Boga i ludzi. Jeżeli chcesz 
usłyszeć swoją żonę, musi żyć w tobie 
bezinteresowny zachwyt nad jej 
świętością, mądrością i wielkością. 
Jeżeli chcesz usłyszeć swego męża, 
musi żyć w tobie bezinteresowny 
zachwyt nad jego świętością, wiel-
kością i mądrością. Kto nie potrafi 
zachwycić się swoją żoną, ten jej nie 
usłyszy. Ten z rozmowy z nią nie 
uczyni liturgii słowa w domowym 
Kościele swojej rodziny. Kto nie 
potrafi zachwycić się swoim mężem, 
ten machnie na niego ręką, zlekce-
waży jego słowa, przekreśli jego 
mądrość. To jest ogromnie ważne.  

(...) Jeśli patrzysz na twoją żonę, 
a serce nie krzyczy - myśląc o niej - 
"Chwała na wysokości Bogu!"; jeśli 
nie czujesz, że twoja żona "istnieje ku 
chwale Jego Majestatu" (zob. Ef 
1,12), to nigdy nie pozwolisz, aby 
była ona prorokiem wobec ciebie. 
"Prorok nie doznaje czci we własnym 
domu" (zob. J 4,44) - powiedział 
Jezus ze smutkiem, bo chciał być pro-
rokiem we własnym domu. "Gdyby 
Was gdzie nie chciano przyjąć i nie 
chciano słuchać słów Waszych, 

wychodząc z takiego domu, albo 
miasta, strząśnijcie proch z nóg 
Waszych! Zaprawdę, powiadam wam: 
Sodomie i Gomorze lżej będzie..." 
(Mt 10,14-15) Nikt nie jest prorokiem 
we własnym domu... A jednak trzeba, 
żeby twoja żona była prorokiem 
twego serca! Trzeba, żeby twój mąż 
był prorokiem twego serca! Po to 
jesteście sobie postawieni na drodze. 
(...) Niech twoje oczy przebiją się 
przez to, co nieatrakcyjnego, co może 
nawet upokarzającego widzisz w two-
jej żonie czy mężu. Niech twoje oczy 
przebiją się przez tę nieporadność, 
zaszczucie, zagubienie, zdenerwowa-
nie, przez lęk, strach i rozkapryszenie. 
Niech zobaczą, że w niej, że w nim 
jest skarb, który Bóg przeznaczył dla 
Ciebie.  

(...) Potrafisz ty śpiewać "Chwa-
ła na wysokości Bogu", który tak 
cudownie stworzył twoją żonę? Potra-
fisz ty śpiewać "Chwała na wysokości 
Bogu", który tak cudownie stworzył 
twego męża? Potrafisz iść z tym 
hymnem przez życie? "Chwała na 
wysokości Bogu" za ciebie! Co by to 
było, gdyby cię nie było?! Dobrze, że 
jesteś! Moja żono! Mój mężu! 
Dobrze, że jesteś!” 

c.d.n.       

Bernadka z Piotrkiem

Equipes Notre - Dame  - 

ruch  duchowości  małżeńskiej 
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Tytułem powtórki z mo-
jego wst ępu – Jedn ą z naj-
większych rado ści w posłu-
dze kapła ńskiej jest widok 
człowieka, któremu udało si ę 
coś zmieni ć w swoim życiu. 
Dokładniej mówi ąc człowieka 
po przemianie na lepsze, któ-
remu udało si ę wyeliminowa ć 
coś, co było złe i niepo-
trzebne. Jak że wymowna w 
tym zagadnieniu jest po-
stawa ludzi, którzy staj ą w 
prawdzie o sobie i potrafi ą 
publicznie wypowiedzie ć 
znamienn ą formuł ę: na imi ę 
mam... jestem alkoholikiem.   

Nawet jeśli widzę alkoho-
lika trze źwego i my ślę wów-
czas o cudzie to wiem, że 
zjawisko to dotyczy osób 
wierzących oraz tych, którzy 
twierdzą o sobie, że nie wie-
rzą w Boga. Podobno do 
trzeźwości przechodzi si ę 
dopiero po dotkni ęciu przy-
słowiowego „dna”. Zo-
stawmy jednak głos w tej 
materii świadkom osobistego 
doświadczenia w doj ściu do 
trzeźwości. 

Zachętą do umieszczenia 
w naszej gazetce poszcze-
gólnych częś ci publikacji 
„Grzech czy choroba?” jest 
nie tylko dobra współpraca 
ze wspólnot ą AA przy naszej 
parafii w Boguszowicach 
Starych, ale równie ż osobisty 
kontakt z wieloletnim koleg ą, 
którego dotyczy powy ższy 
problem a który oznajmił mi 
niedawno w sposób przeko-
nywuj ący „Nie mam wyboru. 
Muszę by ć trzeźwy, bo chc ę 
żyć”.  

Grzech czy choroba? 
(ciąg dalszy)  

Anonimowy zaprowadzi go na 
mityng AA. Poradzi mu, żeby chodził 
codziennie na mityngi: 90 mityngów 
w ciągu pierwszych dziewięćdzie-

sięciu dni. Powie mu, żeby miał 
otwartą głowę i nie próbował wszy-
stkiego zrozumieć. Na razie niewiele 
może zrozumieć, bo przecież całe 
jego myślenie jeszcze jest „pijane”. 
Niech więc stosuje się do rad ludzi  
z AA, nawet jeśli rady te wydają mu 
się dziwne. Przynieś ciało, a głowa 
przyjdzie później - to ulubiona rada 
Anonimowych Alkoholików dla no-
wicjuszy. 

Mityng wprowadzi nowego  
w zdumienie. Zamiast brudnawych 
pijaczków zobaczy schludnie zazwy-
czaj ubranych, poważnych, ale rado-
snych ludzi. Prowadzący spotkanie na 
początku zapyta, kto jest spoza 
miasta, i kto ma mniej niż 90 dni 
trzeźwości. Jedni i drudzy zostaną 
serdecznie przywitani brawami. Po-
tem zebrani będą czytać na głos jakieś 
Kroki i Tradycje, nie tylko zupełnie 
niezrozumiałe, ale w ogóle nie 
związane z alkoholem i alkoho-
lizmem. Nowy może nawet pomy-
śleć, że się pomylił, ale wtedy ktoś 
zacznie opowiadać historię swego 
pijaństwa, z którą nowy znów będzie 
mógł się utożsamić, oraz wyzdrowie-
nia, która znów obudzi jego nadzieję. 
Kiedy pierwszy mówca skończy, 
ludzie z sali będą nawiązywać do 
tego, co powiedział. To będzie bardzo 
dziwna dyskusja. Bez żadnej teorii. 
Nikt nie będzie mówił, że coś jest 
jakieś, nikt nie użyje bezosobowych 
zwrotów, że coś „robi się” wtedy  
a wtedy, że „pije się" w takich  
i takich sytuacjach, ani nawet, że 
„czuje się” to a to. Każdy będzie 
bardzo konkretnie mówić o tym, co 
sam robił i czuł. Nikt nie powie, że 
ktoś inny nie ma racji, w ogóle nie 
będzie tu żadnych znanych nowemu 
sposobów dochodzenia do prawdy: 
hipotez, argumentów, dowodów, 
kontrargumentów ani sporów; nikt nie 
będzie niczego obalać ani bronić, 
każdy będzie starał się coś dorzucić. 
W tych wszystkich wypowiedziach 
razem wziętych, nowy będzie mógł 
znaleźć sporo rzeczy dla siebie, mimo 
że nikt go nie będzie pouczać ani 
wprost udzielać rad. W przerwie 
mityngu (albo po jego zakończeniu) 
otoczą go co prawda starsi stażem 
aowcy, ale tylko po to, by go raz 
jeszcze serdecznie powitać, podać 

numery telefonów, adresy i powie-
dzieć: Dzwoń. Jak się będziesz źle 
czuł i jak będziesz się dobrze czuł.  
A przede wszystkim, gdyby przyszło 
ci do głowy wypić. Wtedy dzwoń bez 
względu na porę dnia i nocy. 

Wszystko to bardzo zdziwi no-
wego. Najbardziej jednak będzie zdu-
miony tym, że za każdym razem, gdy 
zabierają głos, zaczynają formułką: na 
imię mam..., jestem alkoholikiem. 
Przecież oni już nie piją, niektórzy 
nawet po kilkanaście lat. Więc już 
chyba nie są alkoholikami. I po co  
w ogóle wciąż jeszcze przychodzą na 
te mityngi? 

Zrozumie to dopiero za jakiś 
czas. Jeżeli wytrwa, przekona się, jak 
stopniowo opuszcza go obsesja alko-
holu; przestaje go pragnąć i zarazem 
bać się tego pragnienia, przestaje 
ciągle myśleć o alkoholu. Poczuje się 
lepiej fizycznie, a potem psychicznie. 
AA będzie mu się coraz bardziej 
podobać, a on sam będzie się czuł 
coraz pewniej ze swoją trzeźwością. 
Sam zacznie mówić: Na imię mam..., 
jestem alkoholikiem. Zacznie nieść 
pomoc innym alkoholikom w swoim 
środowisku. Będzie promieniować 
entuzjazmem. 

I nagle mniej więcej po trzech 
miesiącach trzeźwości, przeżyje 
ciężki kryzys. Poczuje, że bez alko-
holu jest mu gorzej niż wtedy, gdy pił. 
Być może znowu zacznie pić. Jeżeli 
nie zapije albo po zapiciu wróci do 
AA, przekona się, że to co przez lata 
wydawało mu się niemożliwe, czyli 
niepicie, jest drobnostką w porów-
naniu z tym, co go czeka później. 

Przekona się, że problemem 
alkoholika wcale nie jest alkohol. 

W Nowym Jorku odbywa się 
ponad tysiąc mityngów AA tygo-
dniowo. W Los Angeles i okolicach - 
blisko dwa tysiące. W Madrycie - 
dwadzieścia, w Paryżu chyba ze sto,  
a w Warszawie - dziesięć. W Nowym 
Jorku mityng trwa przeciętnie 
godzinę, a w Kalifornii - półtorej. Na 
niektórych mityngach przerabia się 
Wielką Księgę, na innych Kroki, a na 
jeszcze innych Tradycje AA. 

Mityngi bywają otwarte lub 
zamknięte. Na otwarte może przyjść 
każdy. Alkoholik, członek rodziny, 
lekarz, duchowny, ktoś, kto jeszcze 

Nie udawaj, że nie ma problemu… (2) 
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się waha czy jest alkoholikiem i czy 
AA może mu się przydać. Na otwar-
tych mityngach jeden lub kilku 
mówców opowiada swoje historie 
picia i wytrzeźwienia, z którymi nowo 
przybyły może się utożsamić. Nieal-
koholik może zrozumieć, co odczu-
wają alkoholicy i co im daje AA. 
Starsi stażem dzielą się z nowicju-
szami swoim doświadczeniem i na-
dzieją, znajdują stałe potwierdzenie 
sensowności tego co robią, i przypo-
minają sobie koszmar, od którego 
uwolnili się w AA. 

W mityngach zamkniętych biorą 
udział tylko alkoholicy, czyli ci, 
którzy sami uważają się za alko-
holików. Podczas zamkniętych mityn-
gów mniej mówi się o wczoraj,  
a więcej o dzisiaj. Mniej o piciu,  
a więcej o życiu. O tym, jak radzić 
sobie z własnym lękiem. Albo ze 
złością. Jak uczyć się kochać? Jak 
mówić „nie”? Co robić z urazami do 
ludzi? Mówi się też o tym, co komu 
bardzo konkretnie i aktualnie dos-
kwiera. O problemach zawodowych  
i małżeńskich, o obawach zwią-
zanych z czekającym uczestnika spot-
kania wyjazdem oraz o awanturze  
z żoną tuż przed wyjściem na mityng. 
O tym, jak minął dzień. Uczestnicy 
tych spotkań dobrze się znają, łatwo 
potrafią wyczuć każde wahnięcie 
nastroju drugiego alkoholika. Mogą 
mu pomóc, doradzić. Opowiedzieć, 
jak oni sami sobie poradzili z po-
dobnym problemem. 

Mityngi zamknięte zaczynają być 
bardzo potrzebne mniej więcej po 
trzech miesiącach w AA. Właśnie 
wówczas, gdy już niepijący alkoholik 
na ogół boleśnie uświadamia sobie, że 
jego problemem nigdy nie był al-
kohol. Problemem alkoholika jest 
bowiem nieumiejętność radzenia 
sobie przez dłuższy okres z samym 
sobą, z własnymi emocjami i myśla-
mi, na trzeźwo, bez alkoholu. Łatwo 
to zrozumieć zadając pytanie: po co,  
a nie - dlaczego, alkoholik pije. 

Normalni ludzie piją alkohol dla 
smaku, dla towarzystwa albo dlatego, 
że obyczaj lub rytuał tego wymagają. 
Niektórzy ludzie znajdują dodatkowe 
pożytki z alkoholu. Piją na przykład 
po to, żeby się lepiej poczuć. Albo 
żeby rozładować stres. Zmniejszyć 
niepokój. Złagodzić ból istnienia. Stać 
się na chwilę kimś innym. Uciec od 
samego siebie. Piją, bo nie umieją 
sami poradzić sobie z dolegliwymi 
uczuciami myślami, zwątpieniami. 

Czasem to się udaje. Człowiek po 
wypiciu czuje się lepiej. Nie odczuwa 
bólu i cierpienia. Przezwycięża nieś-
miałość. Łatwiej mu coś powiedzieć. 
Potrafi zatańczyć, nawiązać flirt. 
Zyskać poczucie więzi z innymi. 
Uwierzyć, że inni go akceptują,  
i zaakceptować samego siebie. 

Takim ludziom alkohol pomaga 
żyć. A przy tym działa szybko i nie 
zmusza do wysiłku: żeby dobrze się 
poczuć i być zadowolonym z siebie, 
nie trzeba się namęczyć, wystarczy 
przecież wypić kilka kieliszków. Kto 
odkrył tę magiczną moc alkoholu, ten 
może coraz częściej sięgać po kie-
liszek. Z czasem może pić przy 
każdym zdenerwowaniu, drobnym 
niepowodzeniu i oczywiście także  
z radości. Na ogół boleśnie zdoby-
wana i rozwijana umiejętność radze-
nia sobie z własnymi uczuciami 
przestaje być potrzebna, bo zastępuje 
ją alkohol. Człowiek przestaje więc 
dojrzewać: procesy kształtowania 
odporności emocjonalnej zostają za-
trzymane. Odtąd każde nagłe wahnię-
cie emocji - smutek i złość, lęk i 
radość - będą zbyt silnym wstrząsem, 
by przeżyć je bez alkoholu. To 
tłumaczy niepojęty na pozór fakt, że 
alkoholik upija się w najmniej odpo-
wiednich chwilach: na przykład gdy 
ma pójść na egzamin, dotrzymać 
ważnego zobowiązania albo podjąć 
ważną decyzję życiową. Decyzja albo 
egzamin rodzą silne napięcie nerwo-
we, z którym alkoholik nie potrafi 
sobie samodzielnie poradzić. Musi się 
napić i na tym właśnie - obok fizjo-
logicznego uczulenia - polega jego 
uzależnienie od alkoholu. 

Lekarze oraz uczeni zajmujący 
się alkoholizmem zgodni są co do 
tego, że wspólną cechą wszystkich 
spotkanych przez nich alkoholików 
jest niedojrzałość emocjonalna. Ano-
nimowi Alkoholicy przekonują się, że 
niedojrzałość emocjonalna jest czymś 
więcej niż ich cechą; jest istotą ich 
choroby. 

Dziecko widzi siebie w centrum 
wszechświata. Czuje głód i chce na-
tychmiast go zaspokoić: płacze, dopó-
ki nie dostanie pokarmu. Płaczem, a z 
czasem i innymi sposobami, dziecko 
narzuca swą wolę otoczeniu. Musi to 
robić, bo przecież jest całkowicie 
uzależnione od swego otoczenia, 
którego jednocześnie się boi. Z 
czasem dziecko zaczyna uświadamiać 
sobie, że na świecie są także inni 
ludzie, a ich istnienie stawia granice 

jego zachciankom. Że nie zawsze jest 
się w centrum uwagi. Że nie wszyst-
kie pragnienia muszą być spełniane 
natychmiast, a niektóre nie będą 
spełnione nigdy i trzeba umieć się z 
tym pogodzić. Że nie można i wcale 
nie trzeba narzucać swej woli innym. 
Rozwijając mechanizm samokontroli, 
dojrzewające dziecko jednocześnie 
staje się coraz bardziej niezależne; 
świadome, że jego los w coraz 
większym stopniu zależy od niego 
samego, a nie od otoczenia. Przestaje 
się bać otoczenia, innych ludzi i 
nieznanego. Dojrzali ludzie cechują 
się umiejętnością samokontroli, odwa-
gą i odpowiedzialnością za swoje 
czyny oraz swój los. 

Alkoholik przypomina dziecko. 
W polu jego świadomości dominują 
dwa pojęcia: JA oraz CHCĘ. Nie jest 
odpowiedzialny; zamiast wytrwale 
budować swój los, woli manipulować 
innymi, by spełniali jego zachcianki. 
W gruncie rzeczy jest tchórzem, boi 
się stawać oko w oko z życiem; woli 
by inni robili to za niego. Nawet jeśli 
nie zawsze jest egoistą, zawsze jest 
egocentrykiem, myśli i mówi wyłącz-
nie o sobie i nie przychodzi mu do 
głowy, że ktoś może się nim nie 
interesować. Nie może się pogodzić, 
gdy ktoś nie spełni jego życzenia. 
Każde „nie" odbiera jak osobisty 
afront. Nie może się pogodzić nawet z 
normalnym oporem materii: z tym, że 
nie wszystkie chęci i zamiary 
człowieka mogą być urzeczy-
wistnione. Dziecko - gdy nie dostaje 
cukierka - płacze, alkoholik - pije. 

Niedojrzałość alkoholika z cza-
sem się powiększa. Zamiast dojrze-
wać uczuciowo i duchowo, traci zdol-
ność wyrażania uczuć. Nie wie, co z 
nimi zrobić. Jak powiedzieć: „gnie-
wam się” i jak powiedzieć: „kocham”. 
Dusi w sobie uczucia, zwłaszcza 
negatywne: złość, urazy i przede 
wszystkim lęk. A gdy zbierze się ich 
nazbyt wiele - pije, a potem dosłownie 
wybucha: wyrzuca z siebie wszystko, 
najczęściej w agresywnej destruktyw-
nej formie. 

Alkoholik jest takim dzieckiem, 
niezależnie od tego czy aktualnie pije, 
czy też nie. Anonimowi Alkoholicy 
określają to jeszcze drastyczniej i 
mówią o sobie, że byli pijani nawet 
podczas długich okresów abstynencji. 
Gdy pili, sądzili jak inni, że alkoholik 
może być albo pijany albo trzeźwy. 
Dziś wiedzą, że alkoholik może być 
także pijany bez kropli alkoholu w 
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organizmie. Jest wtedy „pijany na 
sucho”: nie pije, ale myśli, czuje i rea-
guje tak samo, jak gdyby pił. Uczucia, 
z którymi nie umie sobie radzić, 
muszą go doprowadzić do następnego 
pijaństwa. Anonimowi Alkoholicy 
dawniej często bywali „pijani na 
sucho”. W przerwach między ciągami 
pijackimi; wtedy, gdy łykali anticol  
i kiedy mieli zaszyty esperal. Dziś się 
nie dziwią, że zawsze potem wracali 
do picia. Przecież w gruncie rzeczy 
nigdy nie byli trzeźwi. Dla nich 
trzeźwość zaczęła się po trzech, mniej 
więcej, miesiącach pobytu w AA. Gdy 
zobaczyli, że sama abstynencja nie 
załatwia wszystkiego. Że nie mogą 
sobie poradzić z życiem. Że stosunki 
rodzinne zamiast polepszać się, stają 
się jeszcze gorsze. Że oni sami są 
coraz bardziej rozdrażnieni, coraz 
więcej w nich złości. Bardzo zaprag-
nęli się napić. Ale inni Anonimowi 
Alkoholicy, którzy sami przez to już 
przeszli, powiedzieli im, że wcale nie 
muszą się napić. Że zamiast pić, mogą 
zacząć zmieniać samych siebie. 
Dojrzewać. 

Zyskiwanie dojrzałości jest celem 
programu AA, czyli tak zwanych 
Dwunastu Kroków, przerabianych 
kolejno przez niepijącego alkoholika 
przy pomocy innych aowców. 
Przerabianym na mityngach i w 
domu, w kawiarni i przez telefon; 
zawsze i wszędzie, gdy tylko dwóch 
niepijących alkoholików rozmawia ze 
sobą. I to nie tylko o alkoholu. 

Jedynie Pierwszy Krok wspomi-
na o alkoholu, o tym, że pora przestać 
walczyć i przyznać się do własnej 
bezsilności, do tego, że z powodu 
picia człowiek stracił zdolność kiero-
wania własnym życiem. Przerabiając 
ten Krok alkoholik przełamuje swoją 
strukturę zaprzeczeń, co jest koniecz-
nym, ale nie wystarczającym warun-
kiem utrzymania trzeźwości. Teraz 
trzeba złamać własne ego, które nie 
pozwalało pogodzić się ze światem, 
usunąć siebie z centrum wszechświata 
i pogodzić się ze światem, z innymi 
ludźmi i z samym sobą. Temu służy 
następnych jedenaście Kroków, które 
są nade wszystko programem rozwoju 
duchowego. Celem tego rozwoju jest 

uzyskanie pogody ducha, by pogodzić 
się z tym, czego nie można zmienić; 
odwagi, by zmieniać to, co można 
zmienić, oraz mądrości, by potrafić 
odróżniać jedno od drugiego. 

Pogody ducha, odwagi i mądrości 
nie zdobywa się po iluś tam latach 
przerabiania Kroków i nie zachowuje 
się ich raz na zawsze. O pogodę 
ducha, odwagę i mądrość trzeba starać 
się zawsze, codziennie. Zwłaszcza 
musi się o nie starać alkoholik, które-
go przecież już do końca życia nie 
opuści odruch picia w dolegliwych 
psychicznie sytuacjach i który nigdy 
nie odzyska kontroli nad alkoholem. 
Dlatego program AA nie jest jakąś 
jednorazową kuracją, ale raczej 
sposobem życia: na każdy dzień i na 
całe życie. 

       

(ciąg dalszy w następnym 
numerze SERCA lub przez kontakt 
z proboszczem Krzysztofem) 
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Każdy z nas dorosłych 
ze wzruszeniem przypomina 
sobie Uroczysto ść I Komunii 
św. Im wi ęcej lat upływa od 
tamtego wydarzenia, tym 
skromniejsze były przede 
wszystkim prezenty i sama 
ceremonia. Dzi ś, (choć nie 
jest to tematem tego arty-
kuły) trzeba by zapyta ć – na 
co dzieci bardziej czekaj ą: na 
Pana Jezusa czy te ż nowy 
laptop, now ą komórk ę itd.?  
I sprawa nie tyle dotyczy sa-
mych dzieci, co dorosłych, 
którzy takie prezenty funduj ą. 
Kolejn ą kwesti ę stanowi ą 
stroje komunijne, które w 
swoim przepychu przypomi-
nają coraz częś ciej suknie 
ślubne. Owszem dzwoni ąc na 
probostwo z pytaniem, kiedy 
będzie Komunia w 2017 roku, 
bo musimy ju ż zamówi ć salę, 
próbujemy siebie tłumaczy ć, 
że to takie czasy. A tymcza-
sem nie o czasy tutaj chodzi. 

Bo to nie czasy tworz ą ludzi 
tylko ludzie tworzą  (przez 
swoje dobre lub złe post ę-
powanie) czasy. Jakby nie 
patrzeć zatraca nam si ę isto-
ta sprawy i co za tym idzie 
istota Naj świętszego Sakra-
mentu. Powy ższe jednak py-
tania jak ju ż wspomniałem 
nie są tematem tego artykułu. 
Pragnę raczej przypomnie ć 
pewne normy (prawne), które 
obowi ązują nas, jako ludzi 
wiary. A o których tak często 
zapominamy wła śnie przez 
powy ższe, bo czynimy z Uro-
czysto ści Komunijnych 
przedstawienia, a nie religij-
ne ceremonie. 

To, co dziś przede wszystkim 
wyróżnia kościoły katolickie od świą-
tyń protestanckich, to Tabernakulum, 
w którym my katolicy przy palącej się 
wiecznej lampce przechowujemy 
Ciało Chrystusa. Jest to miejsce Naj-
świętsze, dlatego przechodząc obok 
tabernakulum powinniśmy przyklęk-
nąć na jedno kolano; w ten sposób 

wyrażamy cześć dla Jezusa Euchary-
stycznego. Ta sama zasada przyklęk-
nięcia obowiązuje przy procesyjnym 
rozdawaniu Komunii św., powinni-
śmy przed przyjęciem Ciała Pańskie-
go przyklęknąć, w czasie, gdy po-
przedza nas jedna czy dwie osoby. 
Oczywiście ta norma nie obowiązuje 
osób schorowanych, inwalidów itd. 

Na dwa kolana przyklękamy 
wyrażając najgłębszy szacunek i uni-
żenie przed Majestatem Boga i czy-
nimy to zwłaszcza, gdy Pan Jezus 
wystawiony jest w Monstrancji  
(w naszej parafii w czwartek przed 
poranną i wieczorną Mszą św. oraz w 
sobotę przed wieczorną Mszą św.), 
gdy kapłan tą Monstrancją udziela 
błogosławieństwa lub też, gdy kapłan 
z Monstrancją w czasie procesji prze-
chodzi obok nas. Niepokoi fakt, że 
właśnie w te wspomniane przeze mnie 
dni, kiedy trwa w naszym kościele 
cicha adoracja Najświętszego Sakra-
mentu wystawionego w Monstrancji 
przy głównym ołtarzu wiele osób 
wchodzących na Mszę jakby tego nie 
zauważa, nie przyklęka wcale, a cza-
sem nawet prowadzi głośne rozmowy. 
Zróbmy sobie z tego rachunek sumie-
nia! Na dwa kolana przyklękamy 
także w czasie Mszy św. to znaczy na 
słowa konsekracji: „Bierzcie i jedz-
cie… Bierzcie i pijcie…” oraz na 

Dar Komunii Świętej 
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słowa „oto Baranek Boży, który gła-
dzi grzechy świata… Panie nie jestem 
godzien…”. 

Uważam, że trzeba przypomnieć 
także zasadę postu eucharystycznego. 
O który zapominamy notorycznie. 
Mianowicie kanon 919 Kodeksu Pra-
wa Kanonicznego wyraźnie stwierdza: 
przystępujący do Najświętszej Eucha-
rystii powinien przynajmniej na go-
dzinę przed przyjęciem Komunii 
świętej powstrzymać się od jakiego-
kolwiek pokarmu i napoju, z wyjąt-
kiem tylko wody i lekarstwa. Mamy, 
więc nie tylko nie jeść godzinę przed 
ale także nie pić żadnych napojów. 
Wyjątek stanowią lekarstwa i woda. 
Kanon też ten w dalszej części precy-
zuje: osoby w podeszłym wieku lub 
złożone jakąś chorobą, jak również ci, 
którzy się nimi opiekują, mogą przy-
jąć Najświętszą Eucharystię, chociaż-
by coś spożyli w ciągu godziny po-
przedzającej. Post ten, więc nie obo-

wiązuje osób obłożnie chorych, którzy 
np. czekając na odwiedziny księdza 
czy szafarza a nie wiedząc, kiedy on 
nadejdzie musiałyby głodne pozosta-
wać przez kilka godzin. Zwolnieni z 
tego postu są także ci, którzy sprawują 
przy takich osobach opiekę i np. z 
racji odwiedzin chorych pragną z nimi 
przyjąć Pana Jezusa. 

Kolejna zasada a w zasadzie 
norma kanonu 917, która pozwala na 
nasze jeszcze większe uświęcenie 
stwierdza: Kto przyjął już Najświętszą 
Eucharystię, może ją ponownie tego 
samego dnia przyjąć jedynie podczas 
sprawowania Eucharystii, w której 
uczestniczy. A więc każdy ma prawo 
2 razy w ciągu dnia przyjąć Komunię 
św. 

Przypomnieć trzeba też wyraźna 
wskazówkę kanonu 916: Kto ma 
świadomość grzechu ciężkiego, nie 
powinien bez sakramentalnej spowie-
dzi odprawiać Mszy świętej ani 

przyjmować Komunii świętej, chyba, 
że istnieje poważna racja i nie ma 
sposobności wyspowiadania się.  
W takim jednak wypadku ma pamię-
tać o tym, że jest obowiązany wzbu-
dzić akt żalu doskonałego, który za-
wiera w sobie zamiar wyspowiadania 
się jak najszybciej. 

I ostatnie przepisy, w których 
NIC się nie zmieniło, mianowicie 
osoby żyjące w związku tylko cywil-
nym, albo w konkubinacie nie mogą 
otrzymać rozgrzeszenia a co za tym 
idzie przystępować do Komunii św. 
Od normy tej póki co nie ma wyjąt-
ków. 

Na ten temat już pisałem, ale na 
prośbę niektórych parafian, bardziej 
szczegółowo pozwoliłem sobie ten 
temat opisać. 

Ks. Ireneusz 

 
„Dinozaury (Dinosauria – z gr. 

δεινός deinos – straszny, potężny + 
σα�ρος sauros – jaszczur) – grupa 
archozaurów (gadów naczelnych), 
które zdominowały ziemskie ekosys-
temy na ponad 160 mln lat, pojawia-
jąc się w środkowym triasie. Pod 
koniec okresu kredy, około 65 mln lat 
temu, katastrofalne wymieranie skoń-
czyło ich dominację na lądzie na 
wszystkich kontynentach. Jedna grupa 
dinozaurów przeżyła do dnia dzisiej-
szego: większość taksonomów uważa, 
że współczesne ptaki są dinozaurami  
z grupy teropodów. Dinosauria obej-
muje dwa rzędy: Saurischia (gadzio-
miedniczne) oraz Ornithischia (ptasio-
miedniczne)”1.  

Definicja ta brzmi trochę skom-
plikowanie, zwłaszcza na zastoso-
wane w niej nazwy własne dino-
zaurów. 4 czerwca 2011r. wybra-
liśmy si ę z grup ą Dzieci Maryi i 
ministrantami na poszukiwania 
zaginionych ok. 65 miliona lat 
temu dinozaurów do Juraparku  
w Krasiejowie. Wyjechali śmy 
wczesnym rankiem, by jak naj-
wcześniej dotrze ć do celu na-

                                                 
1 Cyt za: 
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dinozaury 

szej wyprawy. Na miejsce przy-
byli śmy o 10.oo, gdzie ju ż cze-
kała na nas pani Barbara, która 
jest przewodnikiem po Jura-
parku.   

Na początku wsiedliśmy w ma-
leńki pociąg, który zawiózł nas do 
tunelu czasu, gdzie mogliśmy zoba-
czyć film o początkach świata i po-
wstaniu dinozaurów, a następnie wy-
ruszyliśmy pieszo po 44 hektarowym 
parku, w którym została przygoto-
wana wystawa dinozaurów, większość 
z nich żyła na dzisiejszych tenarach 
Krasiejowa i w naszych okolicach, 
czego dowodem są wykopaliska prze-
prowadzone na tym terenie. Po obej-
rzeniu wystawy i dowiedzeniu się 
wielu interesujących rzeczy z życia 
dinozaurów udaliśmy się na pyszny 
obiad, a po nim był czas wolny, aby 
zabawić się w parku rozrywki, który 
również znajduje się na terenie Jura-
parku. Pomimo zachmurzonego nieba 
nasza wyprawa była udana, spędzili-
śmy razem fajny i radosny czas.  

Więcej na temat Juraparku Kra-
siejów można znaleźć na stronie in-
ternetowej:  

http://www.juraparkkrasiejow.pl 
 
                 Ks. Marcin 

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

 
Z  tej okazji składam y serdeczne 

życzenia B ożego błogosław ień-

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

pow odów  do radości.  

N iech  N ajśw iętsze Serce Jezusa 

z lew a n ieustannie zdroje w szel-

k ich  Ł ask, potrzebnych  

w  dalszej posłudze kapłańsk iej. 

 
Ks. proboszcz Krzysztof Błotko 

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

Msza św. urodzinowa w inten-
cji Solenizanta sprawowana będzie 
w środę 3 sierpnia  
o godz. 17.oo. 

 

Zapraszamy do modlitwy  
w Jego intencji.  

Skok w czasie 
 

Urodziny 
ks .  Proboszcza  
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Henri J.M. Nouven, 
ksi ądz – pisarz zwi ązany z 
Arką (wspólnota ludzi upo-
śledzonych umysłowo i ich 
opiekunów) w jednej ze swo-
ich ksi ążek „Ujrze ć piękno 
Pana” powiedział „W trud-
nym okresie mojego życia, 
gdy modlitwa słowna stawała 
się prawie niemo żliwa i gdy 
na skutek umysłowego oraz 
uczuciowego wyczerpania 
łatwo ulegałem rozpaczy i 
lękom, długie przebywanie w 
ciszy przed t ą ikon ą stało si ę 
początkiem mojego uzdro-
wienia. Podczas wielogo-
dzinnego przebywania z iko-
ną Trójcy Świętej Rublowa, 
zauważyłem, że po pewnym 
czasie moje spojrzenie staje 
się modlitw ą”.   

Jest to piękne świadectwo, jak 
ikona przedstawiająca jedną z naj-
większych tajemnic naszej wiary  
i sama ikona jako taka zresztą potrafi 
wzruszyć i pobudzić do działania po 
przeżytym duchowym odrętwieniu. 
Dogmat (z gr. nauka, sąd, uchwała, 
dekret) o Trójcy Świętej – podstawo-
wa tajemnica naszej wiary – głosi, że 
jedyny Bóg występuje w trzech Oso-
bach – Ojciec, Syn, Duch Święty, 
Osobach mających identyczną boską 
naturę. Prawda ta została uznana 
przez Sobór Nicejski w 325, za ponty-
fikatu Sylwestra (późniejszego świę-
tego), i ostatecznie potwierdzona 
przez I Sobór Konstantynopolitański 
w 381 r. za pontyfikatu Damazego 
(późniejszego świętego). Sobór ten 
ogłosił uroczyście, że Duch Święty 
jest równy, co do istoty Ojcu i Synowi 
(„Wierzę…. w Ducha Świętego, Pana 
i Ożywiciela….., który z Ojcem  
i Synem wspólnie odbiera uwielbienie 
i chwałę”). Jak wielka jest to tajemni-
ca poucza nas św. Augustyn. Św. 
biskup Hippony prawie przez dwa-
dzieścia lat pracował nad tym tema-
tem i jak sam stwierdza nie zgłębił go. 
Owocem jego dociekań jest piętnasto-
tomowe dzieło „Traktat o Trójcy 
Świętej”. Istnieje przekaz, że prze-
chadzając się nad morzem i rozmyśla-
jąc nad tym tematem usłyszał od ma-
łego chłopca (anioła) przelewającego 

morze do małego dołka „Pr ędzej ja 
przeleję tą muszelką całe morze do 
tego maleńkiego dołka, niż ty zrozu-
miesz tajemnicę Trójcy Świętej”. 
Podobno św. Patryk tłumaczył pew-
nemu niedowiarkowi tę tajemnicę 
dając przykład – zerwał koniczynę z 
pola i powiedział, że Trójca Święta 
jest jak koniczyna – trzy odrębne 
listki, wyrasta-jące z jednej łodyżki – 
tworzą jedną roślinę. Bł. Jan Paweł II 
przypominał nam i pouczał, że tajem-
nicę o Trójcy Świętej, Chrystus obja-
wił ludziom podczas rozesłania apo-
stołów: „Id źcie więc i nauczajcie 
wszystkie narody, udzielając im chrztu 
w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego” 
(Mt28,19). Trzem osobom Trójcy 
Świętej poświęcił też osobne encykli-
ki: Bogu Ojcu Dives in misericordia; 
Jezusowi Chrystusowi Redemptor 
hominis; Duchowi Świętemu Domi-
num et Vivificantem.  

Andriej Rublow  1360 – 1430 
(mnich prawosławny, ogłoszony w 
1988 r. na 1000 lecie chrztu Rusi, 
świętym Kościoła Prawosławnego) 
stworzył wspaniałe dzieło, ikonę 
Trójca Święta zafascynowany tym 
tematem – niezgłębioną tajemnicą 
Boga. Dlatego też niektórzy nadają tej 
ikonie tytuł „królowa ikon”. Ikona 
została namalowana (napisana) praw-
dopodobnie w 1410 r. dla Ławry Tro-
icko Siegiejewskiej, w okresie odbu-
dowy po jej spaleniu w czasie najazdu 
Tatarów w 1408 r. Ławra została 

założona przez św. Siergiejusza z 
Radoneża w 1345 r. Sama ikona zo-
stała wykonana temperą na desce o 
wym. 142 x 114 cm. W miejscu, dla 
którego została namalowana przeby-
wała do 1929 r., kiedy została „zabra-
na” przez władzę do Galerii Tretia-
kowskiej, gdzie jest do chwili obec-
nej. Zdaniem znawców ikona jest 
kontemplacyjna. Rublow starał się 
zamknąć w tej ikonie myśl z nauki 
Ojców Kościoła (Prawosławnego i 
Katolickiego) o niedostępnej dla umy-
słu jedności trzech osób – istot sym-
bolizujących jedność świata. Ikona 
nawiązuje do starotestamentowego 
przekazu o odwiedzinach Boga u 
Abrahama – Rdz 18, 1-15 – Bóg pod 
postaciami trzech aniołów. Trójca pod 
postaciami trzech aniołów jest przed-
stawiona razem, nie tylko, aby oznaj-
mić Abrahamowi nowinę o narodzi-
nach syna, ale by dać przykład przy-
jaznej zgodności. Wg najczęstszej 
interpretacji osoba z lewej strony to 
Bóg Ojciec. W głębi za nim znajduje 
się Jego dom, zgodnie ze słowami:  
W domu Ojca jest mieszkań wiele  
(J 14,2). Drzewo za Synem – środko-
wą postacią przedstawia zarówno 
drzewo życia, jak i drzewo krzyża. Za 
Duchem Świętym – osoba z prawej 
strony znajduje się mało widoczna 
skała, będąca odwołaniem do starote-
stamentowego opisu wody tryskającej 
ze skały (Wj17,6), oraz słów Jezusa 
dotyczących Ducha Świętego: stru-
mienie wody żywej popłyną z Jego 
wnętrza ( J 7,37 ). Każda osoba trzy-
ma jednakową laskę – symbol jedna-
kowej władzy Boskiej. Na stole znaj-
duje się kielich z wyobrażeniem ba-
ranka w środku. Niektórzy twierdzą, 
że podczas którejś renowacji baranek 
został przemalowany na kiść wino-
gron. Wpatrując się w ikonę można 
zauważyć, że miejsca, które aniołowie 
zajmują w przestrzeni wyznaczają 
wierzchołki trójkąta. Ta kompozycja 
ma wyrażać jedność istoty i troistość 
Boskich Osób. Tak jak Rublow za-
mierzał ikona jest kontemplacyjna. 
Taką głęboką wymowę tej ikony do-
strzegli również jemu współcześni. 
Sobór Moskiewski Kościoła Prawo-
sławnego w 1551 r. ustanowił, że nie 
wolno przedstawić Trójcy Świętej 
inaczej, niż tak jak robili to greccy 
artyści i jak zrobił to Andriej Rublow. 
Można tego doświadczyć również w 
przypadku innych ikon – np. w Mu-
zeum ikon w Supraślu. Na zgroma-
dzone tam liczne ikony można pa-

O Trójcy Świętej 
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trzeć, patrzeć i kontemplować. I jesz-
cze kilka myśli cytowanego na wstę-
pie Henri Nouven. 

Nigdy nie widziałem domu miło-
ści piękniej wyrażonego niż na ikonie 
Trójcy Świętej Rublowa. Kontempla-
cja tej ikony umożliwiła mi coraz 
głębsze poznanie tajemnicy Bożego 
życia….  

Przez kontemplację tej ikony za-
czynamy widzieć naszymi wewnętrz-
nymi oczami, że wszelka działalność 
na tym świecie może przynieść owoce 
tylko wtedy, gdy odbywa się w tym 
Bożym kręgu…. W kręgu Trójcy Świę-
tej wszelkie prawdziwe poznanie zstę-
puje do serca….  

Tak więc modlitwa przed tą iko-
ną wprowadza nas w tajemnicę Boże-
go samoobjawienia się. 
 

Stanisław 
Henri J.M. Nouven – Ujrzeć piękno 
Pana, Modląc się z ikonami 
Verbinium 1998 
 

 

 

Ranna�zorza��
Kiedy ranne wstają zorze 

Każdy z nas otwiera oczy, 

Dłużej leżeć już nie możesz 

Słonko radość w serce tłoczy. 

A za oknem tak zielono,  

Tak radośnie śpiewa ptak,  

Chmury powolutku płyną, 

Rosę z drzew otrząsa wiatr. 

Pod balkonem krzaki róż  

Swym zapachem wabią cię, 

Już nie możesz dłużej spać 

Bo w powietrzu ciepło drga 

I wygrywa swą melodię 

Jako muzyk na źdźbłach traw. 

Wszystko wokół się raduje  

Wiatr swe takty wystukuje  

I na liściach cicho gra. 
 
                         Maria Ignacek  
 
 

 
 

Apostolat Maryjny dnia  
1 czerwca br. udał si ę w tras ę 
pielgrzymkow ą na Gór ę św. 
Anny i do Mosznej. Próbowa-
liśmy umiej ętnie poł ączyć 
dobro duchowe z wypo-
czynkiem i relaksem. Bowiem 
jak mówi przysłowie: w 
zdrowym ciele, zdrowy duch! 

Jak to w czasie wyjazdu muszą 
być jakieś przygody, pierwsza się 
rozpoczęła zanim opuścili śmy Bogu-
szowice bowiem nasz autokar spóźnił 
się przeszło pół godziny, dawało się 
wyczuć napięcie oczekiwania i wypa-
trywania, o której i z jakiej strony 
nadjedzie. Drugim niemniej trudnym 
doświadczeniem okazała się pogoda, 
po dotarciu na Górę św. Anny przeży-
liśmy oberwanie chmury i burzę. 
Wykąpani w deszczu suszyliśmy się 
przeszło godzinę w Domu Pielgrzy-
ma. Ale nie ma wyjazdu bez takich 
atrakcji. 

Stacja I – Sanktuarium św. Anny 
Samotrzeciej 

Góra św. Anny to główne Sank-
tuarium Diecezji Opolskiej, miejsce 
licznych pielgrzymek i uroczystości 
Kościelnych. Od przeszło 500 lat na 
górze tej oddaje się cześć św. Annie, 
matce Maryi i babci Jezusa. W 1599 r. 
dokumentalnie jest potwierdzona 
nazwa »Mons Divae Annae« (Góra 
św. Anny). Figurka nazywana jest 
Anną Samotrzecią, a to ze względu, 
że w ramionach trzyma Jezusa i Ma-
ryję ona jest z kolei trzecia. Jak figur-
ka znalazła się na tej górze, otóż jedna 
z legend powiada, że tędy powracał 
do domu z wojennej wyprawy książę 
hiszpański, wioząc wśród łupów wo-
jennych posążek św. Anny? Kiedy 
woły wjechały na szczyt Góry, stanęły 
w miejscu i za nic nie chciały ruszyć 
dalej. Książę uznał to za znak nieba  
i wzniósł na szczycie Góry kościół,  
w którym postawił figurkę św. Anny.  

Kustoszami a więc opiekunami 
Sanktuarium i tego miejsca są Ojco-
wie Franciszkanie. Przybyciu OO. 
Franciszkanów na Górę Chełmską 
towarzyszyła również legenda. Kroni-
karz zakonny zanotował, że w 1682 r. 
94-letnia mieszkanka Leśnicy, Justyna 
Lenke, zeznała burmistrzowi pod 

przysięgą, to, co jej opowiadali dziad-
kowie. Dawnymi czasy straże czuwa-
jące na murach miejskich Leśnicy 
widywały o północy ogromną jasność 
ponad szczytem. W tej jasności wi-
dziano również wstępujących do Góry 
Franciszkanów niosących zapalone 
świece i figurę Chrystusa Ukrzyżo-

wanego. Legendę tę przedstawia jeden 
z witraży w Bazylice św. Anny. 

Największym jednak wydarze-
niem w dotychczasowej historii Góry 
św. Anny była wizyta Ojca Świętego 
Jana Pawła II dnia 21 czerwca 1983 r. 
Po Nieszporach Maryjnych odpra-
wionych wraz z milionową rzeszą 
pielgrzymów Ojciec Święty udał się 
do Bazyliki na spotkanie z franciszka-
nami. Z Rajskiego Placu, ówczesny 
prowincjał O. Dominik Kiesch, 
wprowadził Dostojnego Gościa do 
Bazyliki. Ojciec Święty wchodząc 
przywitał się osobiście z każdym 
zakonnikiem. Po krótkiej modlitwie i 
oficjalnym przywitaniu przez Prowin-
cjała, w zaimprowizowanym słowie, 
Ojciec Święty powiedział m. in.: »Ży-
czę wam, ażeby (...) posługiwanie 
ludowi Bożemu w miejscach piel-
grzymkowych, w sanktuariach, a 
także w parafiach - gdziekolwiek 
posługujecie - pomogło wam w pod-
trzymywaniu ducha św. Franciszka z 
Asyżu.« 

W Sanktuarium mieliśmy na po-
czątku sposobności wysłuchania hi-
storii tego miejsca przedstawionej 
przez jednego z Ojców a następnie o 
godz. 10.00 odprawiliśmy Mszę św. 
przy głównym ołtarzu. Po Mszy, kie-
dy rozpadało się na dobre był czas by 
zwiedzić wystawę, zobaczyć ołtarz 
polowy i grotę Matki Bożej a następ-

Św. Anno – witam Cię… 

 
Św. Anna Samotrzecia 
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nie przy tak złej pogodzie zasiąść na 
posiłek czy kawę w Domu Pielgrzy-
ma. Przed godz. 13.00 odjechaliśmy 
w dalszą trasę. 

Stacja II – Zamek w Mosznej 

Moszna położona jest na szlaku 
komunikacyjnym łączącym Prudnik z 
Krapkowicami. Nazwa wioski pocho-
dzi prawdopodobnie od nazwiska 
Moschin, rodziny przybyłej do parafii 
Łącznik w XIV wieku. 

O godz. 14.00 wraz z wspaniałą 
Panią przewodnik mieliśmy sposob-
ność zwiedzenia zamku i podziwiania 
niektórych sal udostępnionych tury-
stom. W 1866 roku Hubert von Tiele-
Winckler z Miechowic nabył od po-
przednich właścicieli zamek i przyle-
gające do niego rozległe tereny. Jego 
syn Franz Hubert był pomysłodawcą  
i budowniczym zamku, wzniesionego 
po tym, jak w 1896 roku częściowo 
spłonął barokowy pałac. Dziadek 
Franza Huberta, Franz Winckler pra-
cował, jako górnik w kopalni w Mie-
chowicach. Po śmierci żony i właści-
ciela kopalni ożenił się z bogatą 
wdową po nim – Marią Aresin. W 
1840 roku król pruski nadał mu tytuł 
szlachecki. Dziedziczką fortuny była 
jego córka Valeska, która w 1854 
roku wyszła za mąż za Huberta von 
Tiele i to on zakupił w 1866 roku 

Mosznę. Po małżeństwie używają 
połączonego nazwiska – Tiele-
Winckler. Hubert zmarł w 1893 r. a 
majątek po nim przypadł, zgodnie z 
zasadą majoratu, najstarszemu synowi 
– był nim wspomniany Franz-Hubert. 
W 1895 wszedł w szeregi arystokracji 
dzięki tytułowi hrabiowskiemu, nada-

nemu mu przez cesarza Wilhelma. W 
rok później, po pożarze, odbudował 
on i rozbudował swoją siedzibę. W 
1904 a później 1911 i 1912 hrabiego 
odwiedził władca Niemiec, przybywa-
jąc na polowanie i to dla niego wybu-
dowano, w latach 1911 – 1913 skrzy-
dło zachodnie. Syn Franza-Huberta, 
Claus-Peter w okresie międzywojen-
nym przehulał część fortuny przod-
ków. Umierając bezdzietny, usynowił 
swojego kuzyna, którego syn miał 
dziedziczyć majątek i tytuł hrabiow-

ski. Jego rodzina mieszkała do końca 
wojny w zamku Moszna uchodząc do 
Niemiec przed nadchodzącą armią 
czerwoną. Po wojnie losy zamku 
układały się różnie – od 1972 roku 
funkcjonuje, jako szpital leczenia 
nerwic. Moszna - Zamek, zgodnie z 
fantazją Franza-Huberta, ma 365 
pomieszczeń i 99 wież, z których 
słynie. Niespotykana architektura 
zamku przyciąga rokrocznie rzesze 
turystów. 

Ciekawostką jest oranżeria z 
ogromnym figowcem i bananowcem 
oraz park, w którym kwitną na prze-
łomie maja i czerwca ogromne krze-
wy azali i rododendronów. W jednej z 
wież w czasach oczywiście nam bliż-
szych uczniowie jednego z liceów 
umieścili kościotrupa, jako atrakcję 
turystyczną. Po godzinnym zwiedza-
niu komnat zamkowych mieliśmy 
jeszcze godzinkę na spacer po parku. 
O 16.00 wyruszyliśmy w drogę po-
wrotną. 

Dziękuję serdecznie za organi-
zację pielgrzymki: Pani Róży, Pani 
Irenie i Pani Antoninie zaś wszystkim 
uczestnikom za mile spędzony czas. 

                     
                     Ks. Ireneusz 

 

Pomimo tego, i ż skończył si ę już Rok Ka-
płański, w tym artykule po święcimy uwag ę 
osobie ks. Marka Drogosza.  Okazją ku temu 
jest kolejna rocznica jego tragicznej ś mierci.   

Znało go wielu parafian, bo w naszej świątyni pw. 
Najśw. Serca Jezusa był chrzczony, przystąpił do I Komunii 
św. i przyjął sakrament bierzmowania. Mieszkał z rodzicami 
i młodszym bratem na boguszowickim osiedlu, ale wtedy 
nie istniał jeszcze kościół pw. św. Barbary. W naszym ko-
ściele pełnił też swą posługę przy ołtarzu jako ministrant.  
Tu po latach odprawił swoją  Mszę prymicyjną. 

Urodził się w 1959 roku. Jako najlepszy uczeń w kla-
sie w szkole podstawowej podjął po jej ukończeniu naukę w 
liceum ogólnokształcącym w Rybniku. Rodzice – ojciec 
górnik, później sztygar, matka - półsierota od wczesnego 
dzieciństwa, zarabiała na życie jako zwykła robotnica, a po 
urodzeniu dzieci zajmowała się domem. Stwarzała w nim 
ciepłą atmosferę, kochała synów i umożliwiała im pełnię 
życia. Obaj chłopcy obok nauki interesowali się sportem 
wyczynowym. Młodszy, Grzegorz, osiągnął tytuł mistrza 
Śląska w gimnastyce artystycznej, a Marek spore sukcesy w 
szermierce, też na poziomie wojewódzkim. Ojciec w tym 
czasie zaocznie ukończył technikum. I tak biegło pogodne 
życie rodziny. 

Po maturze w 1978 roku Marek wahał się; co dalej? 
Może medycyna? Zwyciężyło jednak powołanie, które w 
bogobojnej rodzinie nieustannie wzrastało. W czasie stu-
diów w seminarium duchownym w Krakowie, wówczas w 
najbliższym, musiał odbyć klerycki roczny staż pracy. Pra-
cował wtedy jako pracownik fizyczny na kopalni „Jankowi-
ce.” Uważał tę pracę jako wyraz woli Bożej i starał się rze-
telnie wypełniać swe obowiązki i przez to dać wyraz świa-
dectwa Chrystusowi. Do zespołu pracującego z nim wnosił 
radość i uśmiech, łagodził konflikty. Wyświęcony na kapła-
na w 1985 roku z tytułem magistra, marzył o dalszych za-
ocznych studiach teologicznych i podjął je w Warszawie. 

Wikariat odbywał w Tychach, potem w Bobrowni-
kach. Dostrzeżono jego zdolności, gorliwość w pracy dusz-
pasterskiej i w 1989 roku został Prefektem Wyższego Ślą-
skiego Seminarium Duchownego, a pięć lat później zdobył 
tytuł doktora teologii w zakresie teologii życia wewnętrzne-
go. 

Jako ksiądz doktor został skierowany do Rybnika na 
stanowisko katechety w Prywatnym Katolickim Żeńskim 
Liceum Ogólnokształcącym i kapelana sióstr urszulanek,  
i równocześnie kapelana w Klubie Inteligencji Katolickiej w 
tym mieście. Te obowiązki pełnił do roku 1997. W czasie 
ich trwania przeżył ogromną tragedię. Zachorowała i zmarła 

 
Zamek w Mosznej 

Krótkie życie ks. Marka 
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osoba mu najbliższa na ziemi – jego matka. Każdą wolną 
chwilę spędził w szpitalu w Katowicach u jej łoża boleści, 
jeździł do niej niemal codziennie. Sytuacja była tym smut-
niejsza, że już od dłuższego czasu chorował poważnie uko-
chany brat, najlepszy towarzysz z dzieciństwa i wczesnej 
młodości, kiedyś wspierający Marka materialnie ze swojej 
pracy zarobkowej. 

Ks. Marek jednak nie załamał się, a władza duchowna 
skierowała go na rekolekcjonistę do Kokoszyc. Po roku 
głoszenia słowa Bożego w tej placówce dotknęło go nowe 
nieszczęście. Nagle zmarł na swojej wymarzonej działce, 
którą kupił za zaoszczędzone pieniądze, ojciec Marka. 
Upłynęły zaledwie 3 lata od śmierci matki… Został sam  
z obowiązkiem opieki nad niepełnosprawnym bratem. Odtąd 
w wolnym czasie troszczył się, by bratu niczego nie brako-
wało. Na daleko mieszkającą dalszą rodzinę nie mógł liczyć, 
ale znaleźli się ludzie dobrej woli, nasi parafianie, też rodzi-
ce księdza oraz ich krewna. Opiekują się Grzegorzem jak 
członkiem rodziny do dziś. Poznali ks. Marka jeszcze w 
jego czasach kleryckich. Myśląc o bracie, ks. Marek nie 
wiedząc, co się wkrótce stanie z nim samym, wypowiedział 
prorocze słowa: Pan Bóg sobie z nim poradzi. Będzie o nim 
pamiętał. 

W roku 1999 abp D. Zimoń powołał ks. Marka Drogo-
sza na pierwszego egzorcystę w archidiecezji katowickiej. 
Tę posługę pełnił równolegle z głoszeniem słowa Bożego na 
rekolekcjach w Kokoszycach, a od 2001 w Panewnikach. 
Misja egzorcysty – walka z mocą złego ducha wymagała od 
niego najwięcej poświęcenia, ale pełnił ją z pokorą. 

Dnia 7 sierpnia 2003 ks. dr Marek Drogosz w wieku 
44 lat utonął w falach Bałtyku w okolicy Pucka, w ostatnim 
dniu swego urlopu. Został pochowany na nowym cmentarzu 
w Boguszowicach. 

Kiedy ludzi dotyka ciężki krzyż, często zadają pytanie: 
Dlaczego mnie to spotkało? Po śmierci ks. dr. Marka jego 
kolega rocznikowy z seminarium, dziś proboszcz w Kłoko-
cinie, borykający się od lat ze swoją chorobą, zadał odmien-
ne pytanie w wierszu poświęconym pośmiertnie koledze,  
a zatytułowanym:  Surfinie. 

Obserwowaliśmy Kłokocin z balkonu one i ja. 
Bordowo się uśmiechały, a ja od nich uczyłem się  
uśmiechu. 
Opalaliśmy się na słońcu, one były, a ja jestem. 
Umarły nie podlewane, dlaczego one a nie ja? 
Ps. 
Mój kolega Marek, kiedy opalaliśmy się na słońcu  
jak one – był, a ja jestem. 
Dlaczego  o n  a nie  j a? 

 
Ks. Marka już nie ma wśród nas, tak zdecydował Pan 

Bóg, ale zostało jego przesłanie. Każda formacja zakonna, 
zarówno urszulanki z Rybnika, jak i loretanki z Warszawy, 
wśród których głosił słowo Boże, uważała ks. Marka za 
wybitnego i życzliwego kaznodzieję. Jako kapelan wśród 
inteligencji katolickiej nauczał: „ Nasza ojczyzna potrzebuje 
ludzi sumienia.” Sam dawał przykład. Gdy coś robił, to w 
pełni się w to dzieło angażował. Zawsze potrafił w człowie-
ku wzbudzać siły do wzrastania. 

Tu duch nasz wznosił się do Boga Najwyższego, 
U niego tylko szukaliśmy pokoju potrzebnego… 
O błogie chwile spędzone w tym domu,  

Komu opowiemy o szczęściu tym – ach komu. 
Jako apostołowie maryjni do swych parafii wracamy, 
By szerzyć dobro nie tylko czynem i słowem 
Ale też własnym życiem - postanawiamy.  

Takim wierszem na zakończenie rekolekcji prowadzo-
nych przez ks. Marka krótko przed jego śmiercią pożegnali 
go apostołowie maryjni z Boguszowic i okolicznych parafii. 

Te odczucia po odbyciu rekolekcji były powszechne  
i słowa zasiane w sercach słuchaczy różnych grup, różnych 
profesji pozostaną do końca ich życia. To te słowa i przy-
kład pełnego dobroci ks. Marka są owocami, jakie po sobie 
pozostawił. 

I na koniec jeszcze słowa kolegi z seminarium, może 
też prorocze? 

- Marek nie był święty, ale chciał nim być. I może 
dlatego jest. Amen.- 

 
Na podstawie książki Grzegorza Felsa pt. „Ostatnie 

rekolekcje śląskiego egzorcysty” oraz rozmów ze słucha-
czami jego rekolekcji  opracowała       
                                                         Helena Białecka 
 
���������������������� 

 
Obraz�lata���

Wstający świt letniego dnia rozsypuje perły rosy  

Które błyszczą w promieniach słońca jak kamienie 
opalu  

I oszlifowanego brylantu  

Ozdabiając płatki róż i kobierce zielonych trawników. 

Opodal oczko wodne, na którym zakwitają nenufary  

I brzeg pełen tataraku skąd słychać rechot żab  

Które przeglądają się w odbiciu lustrzanej wody. 

Rozkołysane korony drzew lekkim orzeźwiającym  
wiatrem  

Dają poczucie spokoju i radości 

A w górze błękit nieba jest tłem tego pięknego obrazu. 
 
                                                       Maria Ignacek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Patrycja Dzieł wraz z rodzicami bardzo  

serdecznie dziękuje parafianom za pomoc 

finansową, która umożliwiła jej przejść  

przez ciężką chorobę.  

Podziękowania składamy także 

ks. proboszczowi Krzysztofowi Błotko. 
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Od 9 – 13 maja w G7 przebywała duża grupa uczniów 
wraz z opiekunami – byli to nasi partnerzy w programie 
Comenius. Projekt pt. „Moja mała ojczyzna oknem na 
świat”  realizowany jest przez nasze gimnazjum oraz szkoły 
z Vicar na południu Hiszpanii, ze Stambułu w Turcji 
oraz z Martyniki. Martynika należy do Wysp Karaibskich 
w Ameryce Środkowej. Od wieków podlega jednak Francji, 
stąd udział tego egzotycznego kraju w projekcie. Cały pro-
jekt został napisany w języku francuskim, więc wszyscy 
jego uczestnicy porozumiewają się w tym języku.  

Przybyła młodzież trafiła do domów naszych uczniów 

a opiekunowie do hotelu. Wizyta w Polsce okazała się bar-
dzo owocna. Zagraniczna młodzież poznała naszą szkolę, 
uczestniczyła w akademii, która przedstawiała śląskie zwy-
czaje i Polską historię. Młodzież z innych krajów także 
przygotowała prezentacje i scenki z regionalnych zwycza-

jów swoich ojczyzn. Młodzież zwiedziła Rybnik, Kopalnię 
Ignacy, została przyjęta przez władze miasta. Bardzo podo-
bała się jej Równica w Ustroniu, Wieliczka,. Kraków, 
Pszczyna i Rudy. Bardzo udane było również ognisko na 
Farskim Ogrodzie. Ponieważ pogoda dopisała zagraniczni 
goście bawili się świetnie razem z naszą młodzieżą. Za-
chwyceni byli pokazami dwóch grup harcerskich: „szczu-
dlarzy” i „Bractwa ognia”.  

Zagranicznym gościom podobało się przyjęcie w Pol-
sce, nasza szkoła, zwiedzane obiekty i miasta, smakowała 
im nasza śląska kuchnia. Zachwyceni byli nasza polską 
gościnnością i serdecznym przyjęcie. W przyszłym roku 
szkolnym w ramach projektu odbędą się wizyty na Martyni-
ce i w Turcji. Jak się okazuje poznawanie zwyczajów in-
nych krajów, czasami bardzo odległych, jednoczy i zbliża 
młodzież, a o to właśnie w takich projektach chodzi. 

 
                                              Krzysztof Zaik 

           Na zaproszenie Pana 
Senatora RP Tadeusza 
Gruszki nasza szkoła wzi ęła 
udział w inicjatywie zwi ą-
zanej z 90 rocznic ą III Po-
wstania Śląskiego. Powsta-
nia, którego celem było przy-
łączenie Górnego Śląska do 
Polski.  

Mało kto z nas wiedział, że dla 
uczczenia i upamiętnienia powrotu 
Górnego Śląska do macierzy, w wielu 
gminach sadzono drzewa. Najczęściej 
były to lipy i przyjmowały nazwę 
„Drzew Wolności”. W naszej okolicy 
rosnącą do dnia dzisiejszego jest lipa 
w Szerokiej oraz dwie lipy w Chwa-
łowicach. W nawiązaniu do tamtych 
wydarzeń Pan Senator zaproponował 
podjęcie inicjatywy sadzenia lip. Na-

sza szkoła zgłosiła swój udział w 
projekcie. Najpierw odbyła się aka-
demia z potem specjalne lekcje histo-
rii poświęcone Powstaniom Śląskim. 
Projekt zakończyła uroczystość, pod-
czas, której ucz-
niowie wraz z 
nauczycielami oraz 
zaproszonymi 
gośćmi zasadzili na 
terenie szkoły 
drzewko. W uro-
czystości wzięli 
udział Pan Senator 
Tadeusz Gruszka 
wraz z małżonką, 
Pani Prezydent 
Miasta Rybnika 
Joanna Kryszczy-
szyn, Radny Mia-
sta Rybnika Jan 

Mura, Przewodniczący Zarządu 
Dzielnicy Boguszowice - Michał 
Wengerski, przedstawiciel Lasów 
Państwowych Nadleśnictwa Rybnik 
oraz rodzice naszej szkoły.  

Zagraniczni goście w Gimnazjum z Oddzia łami 

Integracyjnymi  nr 7 w Boguszowicach  

 
Tradycyjne powitanie chlebem i sol ą 

 
Prezentacja zwyczajów regionalnych 

„Drzewo Wolności” w SP 16 w Boguszowicach 
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XIX FARSKI FESTYN – 27 sierpień 2011r. 
(sobota – godz. 17.00) 

 
Tradycyjnie w ostatnią sierpniową sobotę zapraszamy do 

wspólnej zabawy naszych Parafian oraz Gości spoza parafii. Zapra-
szamy wszystkich niezależnie od wieku, tych najmłodszych i zaawan-
sowanych w latach. Organizatorzy przygotowują program artystyczny 
i inne atrakcje, które winny zadowolić każdego. Nowością tegorocznej 
imprezy organizowanej dzięki wsparciu finansowemu Sponsorów i 
Darczyńców będzie sprzedaż cegiełek  na rzecz remontu wieży nasze-
go kościoła. Dla wylosowanych w czasie imprezy „szczęśliwców” – 
cenne nagrody (szczegóły na plakatach i ulotkach przed imprezą). 

Organizatorzy proszą o wsparcie finansowe i rzeczowe  
dla tej imprezy, która od 19-stu lat integruje naszą społeczność 

parafialną. 
W programie: 

- muzyczny „koktajl wiekowy” 
      (występy: dzieci, młodzieży, Jubilatki – KGW Gotartowice) 
- występ big-bandu „Jankowice” 
- pokazy szczudlarzy 
- koncert zespołu „CHWILA NIEUWAGI” – „nowy po-

wiew” na rybnickiej scenie muzycznej, gwarantowane 
miłe zaskoczenie  

- Bractwo Ogniowe „Spaleni” w swoim żywiole. 
 
Ponadto: dla dzieci dmuchańce, gry i konkursy, tradycyjnie 
kołocz i swojskie jadło. 
 

                              Zapraszaj ą: Ks. Proboszcz i Organizatorzy  

Cała uroczystość miała podnio-
sły charakter. Najpierw uroczyste 
wejście uczniów z flagą, potem od-
śpiewanie hymnu i powitanie przez 
uczniów. Następnie krótka lekcja 
historii w wykonaniu naszego na-
uczyciela Pana Piotra Pawlasa. Przed-
stawił on przebieg walk o wolność i 
podkreślił fakt, iż pamięć o przeszło-
ści pomaga zrozumieć przyszłość i 
docenić to, o co przez wiele lat wal-
czyli nasi przodkowie - wolność. 

A potem wspólne sadzenie lipy. 
Wszyscy uczniowie udali się na miej-
sce gdzie przygotowano dołek. Na-
stępnie zaproszeni goście oraz prze-
wodniczący klas IV-VI podsadzili 
drzewko. Uczniowie klas młodszych 
zajęli się podlewaniem lipy. Odczy-
tano również List Do Potomnych, 
przygotowany przez uczniów pod 
kierunkiem p. Ewy Serdakowskiej. 
List został umieszczony w kapsule i 
zakopany pod kamieniem, na którym 
widnieje pamiątkowa tabliczka przy-
pominająca o wydarzeniach z prze-
szłości.  

Ten dzień dla naszej społeczno-
ści szkolnej był dniem wyjątkowym. 
My wszyscy: uczniowie, nauczyciele, 
pracownicy szkoły oraz rodzice wzię-
liśmy udział w żywej lekcji historii, 
lekcji, która na długo pozostanie w 
naszej pamięci a drzewko, o które 
zobowiązaliśmy się dbać będzie nam 
przypominało o tych, którzy walczyli 
o to, byśmy mogli uczyć się w pol-
skiej szkole.  
 
                         Dyrekcja SP16 
 

Narodziny�życia�
Nowe życie się zrodziło 

I nieśmiało popatrzyło 
Na ten piękny świata cud,  

Który dla nas stworzył Bóg. 
Niechaj Pan mu błogosławi 

Darzy zdrowiem i mądrością, 
Aby zawsze było dla Was  

Szczęściem i wielką radością!  

Dla miłych i sympatycznych 
rodziców 

Państwu Agnieszce i Krzysz-
tofowi Studnik dedykuj ą 

Ignackowie   

To już kolejny dzień otwarty w 
naszej szkole. Tym razem odbył się 
28 maja i przebiegał pod hasłem „Ro-
dzice są z nami”. Mimo iż pogoda 
nam nie dopisała, frekwencja była 
wzorowa. Nasi rodzice potwierdzili 
to, co już wiemy od dawna, że na nich 
zawsze możemy liczyć. Oprócz rodzi-
ców, dziadków, mieszkańców Bogu-
szowic i uczniów na naszą imprezę 
przybyła pani Naczelnik Wydziału 
Edukacji Katarzyna Fojcik, przewod-
nicząca Komisji Oświaty, Kultury i 
Sportu - Anna Gruszka, nasz ksiądz 
proboszcz Krzysztof Błotko, radny 
Miasta Rybnika - Jan Mura, przed-
stawiciel Nadleśnictwa Rybnik - 
Grzegorz Kamiński oraz zaprzyjaź-
nieni dyrektorzy szkół. Wszyscy 
wspaniale bawili się. Uczniowie z 
poszczególnych klas przedstawiali 
krótkie programy artystyczne poświę-

cone matkom z okazji ich święta. 
Niejeden z nich zachwycił zgroma-
dzonych swym talentem. 

W ramach Ogólnopolskiej Akcji 
Cała Polska Czyta Dzieciom pani 
Anna Gruszka, pani Hanna Kwaśny, 
p. Teresa Uchyła, pan Jan Mura oraz 
pan Jarosław Strzelecki przedstawili 
interpretację „Lokomotywy” Juliana 
Tuwima. Wzbudziła ona zachwyt 
wśród publiczności, która nagrodziła 
występujących gromkimi brawami To 
wszystko po to by zachęcić naszych 
milusińskich do czytania książek.  

Na scenie we wspólnej piosence 
zaprezentowali się także nauczyciele.  

W przerwie między występami 
odbyła się licytacja ptysiów z niespo-
dzianką. Dodatkową niespodzianką 
był pokaz ratownictwa medycznego. 
Olbrzymim zainteresowaniem cieszy-
ła się także loteria fantowa. Ponieważ 

Dzień otwarty  w 16–stce  
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każdy los był niespodzianką, chętnych 
było wielu. 

Podczas imprezy można było 
skosztować bigosu, chleba ze smal-
cem, napić się kawy w kawiarenkach 

przygotowanych na 
terenie szkoły oraz 
delektować pysznymi 
ciastami upieczonymi 
przez rodziców.  

Prawdziwą fraj-
dą dla dzieci było 
malowanie twarzy  
i karaoke.  

Dzień ten był 
również dniem otwar-
tym dla dzieci sześcio 
i siedmioletnich, 
którzy od września 
będą uczniami naszej 
szkoły. Dzieci wraz z 

rodzicami mogły zwiedzać naszą 
szkołę. Uczniowie klas szóstych w 
charakterze przewodników oprowa-

dzali gości po szkole zapoznając ich z 
bazą dydaktyczną. 

Dzień ten wszystkim dostarczył 
wielu wrażeń i emocji, świadczyły o 
tym uśmiech na twarzach przybyłych 
gości. 

Dziękujemy wszystkim rodzi-
com za pomoc w organizacji dnia 
otwartego a szczególnie przewodni-
czącej Rady Rodziców: pani Hannie 
Kwaśny oraz pani Annie Zieleźny. 
Dziękujemy również tym wszystkim, 
którzy wzięli udział w naszej impre-
zie.  

Takie uroczystości nie tylko 
integrują środowisko, ale 
potwierdzają fakt, że razem można 
zrobić wiele.   

      Dyrekcja  SP 16 
 

XI Dzielnicowy Festyn Rodzinny „Wszyst-
ko dla dzieci” zorganizowany przez Dzielnic ę 
Gotartowice, odbył si ę 11 czerwca 2011r.  
na terenie restauracji „Wichrowe Wzgórza”. 

Na wstępie Przewodnicząca Zarządu Urszula Stajer 
powitała zaproszonych gości. Swoją obecnością zaszczycili 
nas: Prezydent Miasta Rybnika Adam Fudali, zastępca pre-
zydenta Joanna Kryszczyszyn, dyrektor SP 20 Lucjan Ru-
gor, dyrektor P 22 Krystyna Merta, prezes OSP Gortatowice 
Piotr Tkocz, prezes Koła Emerytów Jan Zimończyk, wice-
przewodnicząca KGW Bożena Sobik. 

Tradycyjnie festyn rozpoczęto mszą św., którą odpra-
wił ks. Proboszcz Krzysztof Błotko. 

Następnie zaczęły się występy artystyczne przedszko-
laków i uczniów SP 20 oraz członkiń Koła Gospodyń Wiej-
skich. Prowadzące: Przewodnicząca Rady pani Mirela Szut-
ka oraz pani Anna Stajer zachęcały do wspólnej zabawy, 
zakupu losów oraz spożywania urozmaiconych potraw. 

Dużym zainteresowaniem cieszyły się konkurencje 
sportowe. Już w piątek można było rozegrać mecze w piłkę 
nożną i siatkową, wziąć udział w turnieju tenisa stołowego. 
Miło śnicy gry w karty zmierzyli się w rozgrywkach skata. 
Najmłodsi mogli wykazać się w konkurencjach specjalnie 

dla nich przygotowanych m.in. w sprawnościowym torze 
przeszkód. Uzdolnieni plastycznie uczniowie klas I i II wy-
konali prace pt. „Zapachy lata”. Zwycięzcy konkursów  
i zawodów sportowych otrzymali atrakcyjne nagrody. 

Dziękujemy wszystkim instytucjom i sponsorom, któ-
rzy pomogli nam w zorganizowaniu festynu:  
- Urząd Miasta Rybnika,  
- Parafia NSPJ, 
- Zbigniew Tragarz, 
- Jan Piecha, 
- Zakład FUSIT – Jan Liszka 
- Hurtownia odzieżowa „Adam” 
- Hurtownia odzieżowa „Moraj” 
- Hurtownia Decor - Rojek 
- Zakład stolarski – Adam Buchalik 
- Szymon Musioł 
- Krystyna Mendrala  
- Alicja, Walenty Nalepa 
- Sklep spożywczy – Ewa Sojka 
- Firma „Avon” – Michalina Dronszczyk 
- Salon Kosmetyczny “ Uroda” 
- Salon Fryzjerski ul: Gotartowicka 
- Kwiaciarnia „Kasia” ul: Sygnały 
                                                             Wiesława Hulim 

 
„Lokomotywa” w interpretacji p. Anny Gruszka 

FESTYN w GOTARTOWICACH 

 
Wyst ępy dzieci z Przedszkola nr 22 

 

 

FESTYN w GOTARTOWICACH 



serce ewangelii 21 

DOŻYNKI 2011 

Zapraszamy mieszkańców Boguszowic i Gotartowic do licznego i aktywnego udziału w dorocznych  
dożynkach. Tegoroczne uroczystości odbędą się w niedzielę 11 września 2011 r. 

Program dożynek 2011: 
- godz. 9.30 – tradycyjny korowód na trasie Gotartowice - Boguszowice 
                       (prosimy o przyozdobienie obejść na trasie przejścia korowodu) 
- godz. 10.00 – Msza św. dziękczynna za tegoroczne plony 
- godz. 17.00 – FESTYN DOŻYNKOWY 2011r. (Farski Ogród)  

W programie: 
- występy artystyczne 
- pokaz sprawności strażaków OSP Boguszowice i Gotartowice 

( w roku jubileuszu 110 lat OSP Gotartowice i 100 lat OSP Boguszowice) 
- zabawa na wolnym powietrzu, przygrywa zespół „GAMA”  
- wystawa pojazdów uczestniczących w korowodzie 
- III NIEDZIELA DLA ZBIERACZY (zapraszamy kolekcjonerów, hobbystów do publicznej prezentacji swoich 

zainteresowań i pasji – kontakt zainteresowanych poprzez kancelarię parafialną) 
- zabawy i atrakcje dla dzieci, kołocz, swojskie jadło i ....... 

                                                                                         ZAPRASZAMY! 
                                                                            Ks. Proboszcz i Organizatorzy 
                                                                 Rady Dzielnic Boguszowice i Gotartowice 

20 czerwca miało miejsce kolejne spotka-
nie Rady Parafialnej. Omówiono na nim naj-
istotniejsze dla parafii sprawy duszpasterskie 
i gospodarcze. Spotkaniu przewodniczył ks. 
Proboszcz Krzysztof Błotko. W spotkaniu 
uczestniczyło 16 osób. Podczas zebrania 
podsumowano zagadnienia omawiane na po-
przednim spotkaniu Rady Parafialnej i podda-
no pod dyskusje aktualne problemy oraz 
wnioski parafian. 

Na wstępie spotkania ks. Proboszcz przypomniał ze-
branym zadania Rady, podkreślając równocześnie, że każda 
osoba ma ważną, konkretną rolę do spełnienia we wspólno-
cie, jaką jest parafia. Korzystając ze sposobności podzięko-
wał również za dotychczasową postawę i zaangażowanie 
wszystkim osobom, które podejmują jakiekolwiek działania 
na rzecz parafii począwszy od spraw gospodarczych (na 
polu, których mocno uwydatniona jest osoba pana Huberta 
Figasa), a kończąc na działalności charytatywnej (którą 
koordynuje pani Kornelia Mokry). Ks. Proboszcz podkreślił 
jednocześnie, by zachęcać do współpracy młodych ludzi, 
przygotowując na przyszłość swoich następców. 

Kolejnym punktem spotkania była aktualnie najwięk-
sza inwestycja parafii – remont wieży kościelnej. Ks. Pro-
boszcz przedstawił procedurę, która wyłoniła wykonawcę 
przedsięwzięcia – firmę BUDWEX. Następnie nakreślił plan 
działań oraz przewidziane umową koszty realizacji. Z ra-
mienia parafii nad prawidłowością wykonywanych robót 
czuwają inżynierowie eksperci. Ks. Proboszcz zaznaczył, iż 
w przypadku, gdy firma solidnie wywiąże się z podpisanej 
umowy, otwartą pozostaje kwestia remontu elewacji całej 
świątyni, co będzie się wiązało z poważnymi, dodatkowymi 
wydatkami.  

Następnie przypomniano o konieczności dokonania 

opłaty na rzecz parafii z racji 20 – letniego okresu rezerwa-
cji miejsca grobowego na parafialnym cmentarzu.  

Kolejnym tematem dyskusji była sprawa „Arki” na 
„Starej Farze”. Rada podkreśliła, że administratorem tego 
miejsca jest Proboszcz. Ustalono, że na najbliższy okres 
(dopóki nie będzie innych ustaleń) opiekę nad tymi po-
mieszczeniami będą stanowili boguszowiccy emeryci, któ-
rzy sami mogą z nich korzystać oraz udostępniać je innym 
za symboliczną opłatą związaną z pokryciem kosztów 
utrzymania lokalu.  

Oprócz spraw administracyjno-gospodarczych poru-
szone również zostały zagadnienia duszpasterskie.  

Zasygnalizowano działania podejmowane w okresie 
wakacji związane z wypoczynkiem dzieci i młodzieży (tra-
dycyjny wyjazd ministrantów i kolonie charytatywne  
w Białce Tatrzańskiej). Dofinansowano również rekolekcje 
oazowe dla 25 młodych ludzi (wysokość przeznaczonych na 
ten cel środków znacznie przekracza niedzielną kolektę). 

Następnie po dyskusji przesunięto godzinę rozpoczę-
cia Mszy św. chrzcielnej z 14.3o na godz. 14.oo, by zacho-
wać bezpieczny półgodzinny odstęp przed nieszporami. 

Po wielu latach uczestniczenia w pracach Rady Para-
fialnej, informując wcześniej Proboszcza, decyzję o rezy-
gnacji ze członkostwa złożył pan Krystian Dziurok. W od-
powiedzi Ks. Proboszcz podziękował mu na spotkaniu za 
wszelkie inicjatywy i dobre dzieła, których dokonał dla 
wspólnoty parafialnej, licząc jednocześnie na dalszą kon-
struktywną współpracę. 

Na zakończenie ks. Proboszcz podziękował za wszelką 
inicjatywę, aktywne działanie i podejmowane wysiłki 
wszystkim, którzy bezinteresownie wkładają serce i są za-
angażowani w życie parafii, życząc równocześnie udanego 
wakacyjnego odpoczynku. 

  LR 
 

 

Spotkanie Rady Parafialnej 
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Intencje 
mszalne 

Poniedziałek – 27.06.2011r. 

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

17.oo +Leon Plekaniec, 1 rocznica (Bog) 

Wtorek – 28.06.2011r. 

7.oo +Franciszek Żadka, 12 rocznica 
11.oo Ślub: Wioleta Klepek – Marek Toszek 
17.oo +Stefan Karwot, ojciec Wiktor, matka Lidia (Bog) 

Środa – 29.06.2011r. 

7.oo +Józef Szafraniec, ojciec Maksymilian, Ryszard Oleś 
17.oo +Józef Wawrzyńczyk, 12 rocznica (Bog) 

Czwartek – 30.06.2011r. 

7.oo Na cześć Chrystusa Najwyższego Arcykapłana za 
wszystkich biskupów, kapłanów, kleryków, zgro-
madzenia zakonne oraz o nowe powołania kapłań-
skie i zakonne – zamawiają Boguszowice 

17.oo 1/+Helena Joszko, 1 rocznica (Got) 
 2/+Emilia Dronszczyk – na pamiątkę 100 rocznicy 

urodzin (własny ksiądz) 

Piątek – 01.07.2011r. 

7.oo Do NSPJ w intencji rodzin wielodzietnych i czci-
cieli NSPJ 

17.oo Wynagrodzenie NSJ i Niepokalanemu Sercu NMP 
za grzechy świata oraz w intencji członków Straży 
Honorowej NSPJ polecając kapłanów naszej parafii 
oraz +ks. Józefa 

Sobota – 02.07.2011r. 

7.oo Do Niepokalanego Serca NMP – za parafian 
12.oo Ślub: Martyna Ogierman – Dziura Mateusz 
13.oo Ślub: Milena Frejlich – Norbert Żak 
17.oo +Arkadiusz Zimończyk, 1 rocznica (Bog) 

Niedziela – 03.07.2011r. 

7.oo +Rajmund Pytlik (Got) 
8,3o +Konrad Konsek, 6 rocznica (Got) 
10.oo +Krzysztof Sufisz – od kolegów z pracy 
11.3o Do Opatrzności Bożej z okazji 40 lat małżeństwa 

Haliny i Andrzeja Drzęźla, z okazji urodzin Haliny 
oraz w intencji córki z rodziną, z podz. za odebrane 
łaski z prośbą o dalsze. Te Deum. 

13,oo +Bernadeta Dziura 
16.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 50 rocznicy urodzin 

Damiana Kuś, z podz. za odebrane łaski z prośbą  
o dalsze oraz w intencji dzieci. Te Deum. 

 

Poniedziałek – 04.07.2011r. 

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

17.oo +Henryk Kubański (Bog) 

Wtorek – 05.07.2011r. 

7.oo +Józef Motyka, żona Marta, córka Krystyna, syno-
wa Olga, pokrewieństwo (Bog) 

17.oo +Ludwik Smołka, 1 rocznica (Bog) 

Środa – 06.07.2011r. 

7.oo +Justyn Zimończyk, Bronisława Zimończyk, mąż 
Ryszard, rodziców z obu stron (Bog) 

17.oo +Maria Matuszczyk, 1 rocznica (Bog) 

Czwartek – 07.07.2011r. 

7.oo +Jadwiga Ostrzołek 
17.oo +Bronisława Osiak, 3 rocznica (Bog) 

Piątek – 08.07.2011r. 

7.oo 1/+Klara Maciończyk, 8 rocznica, mąż Paweł (Bog) 
 2/+Mieczysław Listwoń, 14 rocznica (Bog) 
17.oo +Łucja i Wiktor Rojek, syn Jan, wnuczka Małgo-

rzata (Got) 

Sobota – 09.07.2011r. 

7.oo +Alojzy Pierchała, 7 rocznica (Bog) 
11.oo Ślub: Natalia Kaproń – Grzegorz Duczmal 
13.oo Ślub: Katarzyna Mikulska – Grzegorz Marcol 
17.oo +Jan Karwot, 15 rocznica (Bog) 

Niedziela – 10.07.2011r. 

7.oo +Edmund Kaczmarczyk, rodzice i rodzeństwo (Bog) 
8.3o +Helena Joszko, 1 rocznica, Alojzy mąż, Alfred 

Płaczek, Anna żona, dziadków z obu stron, Broni-
sław Jakubczyk 

10.oo 1/+Krzysztof Rychter (Bog) 
 2/+Urszula Fojcik – od sąsiadów(Got) 
11.3o Do Opatrzności Bożej z okazji 70 lat urodzin Eu-

geniusza Maciończyk z Boguszowic, z podz. za 
odebrane łaski z prośbą o łaskę zdrowia i Boże bło-
gosławieństwo dla całej rodziny. Te Deum 

16.oo +Alina Jendrichowska, rodzice Jadwiga i Franci-
szek Cyrulik, teść Antoni  

Poniedziałek – 11.07.2011r. 

7.oo +Krzysztof Ciszkowski, córka Ania 
17.oo +Emilia Dronszczyk, mąż Emil, rodzice z obu stron 

(Bog) 

Wtorek – 12.07.2011r. 

7.oo +Anna Dziwoki 
17.oo +Roman Zniszczoł 

Środa – 13.07.2011r. 

7.oo +Emil Szymura, rodziców z obu stron 
17.oo +Alojzy Pustołka, żona Aniela, rodziców z obu 

stron (Bog) 
19.oo Nabożeństwo fatimskie 
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Czwartek – 14.07.2011r. 

7.oo +Józef Pustołka, Anna i Jan Pustołka, Marta Błanik, 
Alojzy mąż, syn Longin, córka Róża, zięć Wiktor, 
wnuk Eugeniusz i Bogdan, dziadków z obu stron 

12.oo Ślub: Monika Gutowska – Andrzej Kuśka 
17.oo +Jan Konsek (Bog) 

Piątek –  15.07.2011r. 

7.oo +Rajmund Romański,  żona Jadwiga, rodzice Wa-
leska i Maksymilian, Maria Romański, Jan Gatnar, 
2 żony, 2 synów (Bog) 

17.oo +Czesław Konieczny, syn Henryk, Stanisław Ko-
stuś, żona Matylda, rodzice z obu stron (Bog) 

Sobota – 16.07.2011r. 

7.oo +Maria i Józef Maciończyk, Henryk Misala, Jadwi-
ga i Józef Ostrzołek, syn Alojzy (Bog) 

17.oo +Ireneusz Kapek, 5 roczn, rodziców z obu stron 

Niedziela – 17.07.2011r. 

7.oo +Alfred Klejnot – z okazji urodzin (Got) 
8.3o Do Opatrzności Bożej z okazji 60 rocznicy urodzin 

Marii Bartosik, z podz. za odebrane łaski z prośbą  
o dalsze oraz o Boże błogosławieństwo na dalsze 
lata życia. Te Deum. 

10.oo +Sabina Jurczyk, 8 rocznica 
11.3o +Danuta Krzyształa, 4 rocznica 
14.oo Chrzty i roczki: Filip Benisz, Milena Tekla, Julia 

Grzelak, Bianka Stokłosa, Kacper Spisak 
16.oo +Maria Kopiec, syn Janusz, córka Ilona (Bog) 

Poniedziałek – 18.07.2011r. 

7.oo +Agnieszka Pierchała, mąż Emil, syn Arkadiusz 
12.oo Ślub: Martyna Frydecka – Mateusz Kolenda 
17.oo +Helena Kluger, mąż Edward (Got) 

Wtorek – 19.07.2011r. 

7.oo +Berta Goraus, mąż Jan 
17.oo +Ernest Bulanda, 18 rocznica (Bog) 

Środa – 20.07.2011r. 

7.oo +Kazimierz Pierchała, rodziców z obu stron (Got) 
12.oo Ślub: Beata Jankowska – Bartosz Jankowski 
17.oo +Gertruda Szymura (Bog) 

Czwartek – 21.07.2011r. 

7.oo +Berta Szmid, 2 rocznica, 2 mężów, rodziców (Bog) 
17.oo +Serafin Król (Bog) 

Piątek – 22.07.2011r. 

7.oo Za żywych członków Różańca 
17.oo +Teofil Piksa, żona Zofia, syn Alojzy (Bog) 

Sobota – 23.07.2011r. 

7.oo +Elżbieta Mandel (Rasz) 
13.oo Ślub: Celina Potoczny – Kamil Sadowski 
17.oo 1/+Ryszard Sobik, żona Helena (Bog) 

Niedziela – 24.07.2011r. 

7.oo +Adolf Oślizlok, 7 rocznica 
8.3o +Emil Malina, 5 rocznica (Bog) 

10.oo +Wiesław Kusiak, 2 rocznica 
11.3o Do Opatrzności Bożej z okazji 25 lat małżeństwa 

Weroniki i Piotra Joszko z Boguszowic, z podz. za 
odebrane łaski z prośbą o dalsze. Te Deum 

16.oo +Aniela Kulik, 8 rocznica 

Poniedziałek – 25.07.2011r. 

7.oo +Adolf Musiolik, rodziców z obu stron(Bog) 
17.oo +Henryk Szyroki, 1 rocznica (Bog) 

Wtorek – 26.07.2011r. 

7.oo +Zenon Lewandowski, 20 rocznica, żona Bernade-
ta, rodziców z obu stron 

17.oo +Józef Przeliorz, 1 rocznica (Bog) 

Środa – 27.07.2011r. 

7.oo +Paweł Turczyk, 2 rocznica 
17.oo +Agnieszka Kuczera, 1 rocznica (Bog) 

Czwartek – 28.07.2011r. 

7.oo +Adolf Urbanek, rodziców z obu stron 
12.oo Ślub: Justyna Kurasz – Marcin Dankowski 
17.oo +Jan Gawlas, 14 rocznica 

Piątek – 29.07.2011r. 

7.oo +Adolf Filipowski, żona Albina (Bog) 
17.oo MSZA WSPÓLNA: 

+Leokadia Podleśny 
+Helena i Leon Dziewior 
+Marek Culic, 3 roczn 
+Konstanty Sobik, żona Paulina(Got) 
+Irena Anioł 
+Zygmunt Torbicki, 9 roczn, Jan i Leokadia rodzice 
+Rufin Kula, 9 roczn, 2 żony, rodziców z obu stron(Got) 
+Alojzy Czerwiński, 20 roczn. 
+Brunon Sobik, 29 roczn, żona Zofia, rodziców  

z obu stron, dusze w czyśćcu cierpiące(Got) 
+Stanisław Gancarczyk, rodzice, Maksymilian Grolik  

i Piotr Grolik, dziadków z obu stron(Bog) 
+Emil Zimończyk, 2 żony, Leon Świtoń, żona Włady-

sława(Bog) 
+Regina Skałbania, mąż Edward, Piotr Niesporek, Ma-

rian Pyżalski, żona Maria(Got) 
+Franciszek Zadka, Józef Zadka, żona Józefa, 4 synów, 

synowa Hildegarda, Paweł Gasz, 2 żony, 4 synów, cór-
ka Emilia, 2 zięciów, 2 synowe, córka Zofia, Ryszard 
Praśniewski, 2 synów, Stanisław Michałowicz, żona 
Monika, syn Bernard, zięć Janusz, Maksymilian Piksa, 
Paweł Gojny, syn Zdzisław,  Bartosz Pawlas(Bog) 

+Erwin Klimek, Franciszka Babilas, mąż Józef, córka 
Anna, syn Alojzy(Got) 

+Józef Sobik, żona Łucja, córka Halina, syn Bolesław, 
synowa Małgorzata, rodziców z obu stron, pokrew. 

+Józef Marek, żona Anna, Robert Groborz, żona Anna, 
syn Gerard, pokrew.(Bog) 

+Anna Waliczek, mąż Emanuel, zięć Erwin, córka Ma-
ria, zięć Jan , wnuk Tadeusz(Bog) 

+Marta Motyka, mąż Wiktor, Maria Kuczera, mąż Jó-
zef(Got) 

+Franciszek i Ignacy Karwot, rodziców(Got) 
+Alfred Lempa(Got) 
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+Ignacy Motyka na pamiątkę urodzin, rodziców  
z obu stron 

+Edward Pyszny, Magda Lubosz(Got) 
+Anna Kluger, mąż Alojzy, syn Alojzy, Marta Król, mąż 

Franciszek(Got) 
+Tadeusz Korduła, żona Maria, rodzice Gertruda  

i Antoni, pokrew. Kordułowe, Maria Smołka, mąż  
Franciszek(Got) 

+Alojzy Kula, żona Marta, rodziców z obu stron(Rasz) 
+Ernest Stolorz, 6 roczn(Bog) 
+Alfred Piecha, rodziców z obu stron(Bog) 
+Anna Kluger, mąż Ryszard, córka Weronika 
+Agnieszka Kuczera 1 roczn śmierci 
+Józef Gawlik, rodziców z obu stron(Got) 
+Antoni Gembalczyk, żona Marta, syn Tadeusz, córka 

Bronisława, mąż Albert Maciończyk, syn Zbigniew, 
dziadków(Bog) 

+Alojzy Zniszczoł, 20 roczn(Bog) 
+Paweł Gatnar, żona Jadwiga, rodziców z obu 

stron(Bog) 
+Franciszek Lipka, rodziców, Maksymilian Lipka, żona 

Wilhelmina, Teodor Szymura, żona Łucja, 
++kapłanów(Got) 

+Jadwiga Buchalik, mąż Jan, syn Roman, Anna Konsek, 
mąż Antoni, 2 synów, synowa Amalia 

+Albina i Walenty Henich, Maria i Emil Kłosek(Got) 
+Albert Pustółka, Mirosław i Aleksander synowie(Got) 
+Władysław Ruś, 15 roczn, żona Janina, teść Józef, żona 

Maria(Bog) 
+Elżbieta Pawletko, mąż Edward, syn Zygfryd, dziad-

ków z obu stron, Otylia Konsek, Rudolf Piechula,  ro-
dziców(Got) 

+Kazimierz Spytko, żona Katarzyna, Emil Babilas, żona 
Łucja, syn Walenty(Got) 

+Stefan Ciszewski, 30-ty dzień(Bog) 
+Marta i Ryszard Oczadły, Monika Kulik, Maria Rich-

ter(Bog) 
+Wanda Sobik, 30-ty dzień(Got) 
+Elżbieta Cieśla, 30-ty dzień(Bog) 
+Paweł Sobik, 30-ty dzień(Bog) 
+Jan Szymura, Konstanty Szymura, żona Bronisła-

wa(Bog) 
+Stefan Duda, żona Maria, Józef Skocz, żona Hildegar-

da, syn Jerzy(Got) 
+Anna Szymura, 30-ty dzień(Got) 

Sobota – 30.07.2011r. 

7.oo +Alfons Sojka, żona Maria, rodzice (Got) 
17.oo +Adam Górski, 1 rocznica 

Niedziela – 31.07.2011r. 

7.oo +Bronisława i Emil Krol (Got) 
8.3o +Jan Kuś, 10 rocznica 
10.oo +Zbigniew Woźniak, z okazji urodzin 
11.3o Do Opatrzności Bożej z okazji 18 rocznicy urodzin 

Piotra Maciończyk o światło Ducha Świętego w do-
rosłym życiu o pomyślne zdanie egzaminów oraz 
dobry wybór drogi życiowej. 

13.oo Ślub: Klaudia Musioł – Kamil Kołodziejczyk 
16.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 80 rocznicy urodzin 

Heleny Winkler z Boguszowic, z podz. za odebrane 
łaski z prośbą o dalsze Te Deum. 

Poniedziałek – 01.08.2011r. 

7.oo +Waleska i Wilhelm Karwot, córki Elżbieta i Ger-
truda, synowie Jan i Franciszek, synowa Lidia, zięć 
Emil (Bog) 

17.oo +Bolesław Oleś, 12 rocznica 

Wtorek – 02.08.2011r. 

7.oo +Alfred Piontek, zięć Marian 
17.oo +Jan Merkel, 1 rocznica (Bog) 

Środa – 03.08.2011r. 

7.oo +Emil Sodzawiczny, Alfred Piontek (Bog) 
17.oo Z okazji urodzin Ks. Proboszcza 

Czwartek – 04.08.2011r. 

7.oo Na cześć Chrystusa Najwyższego arcykapłana za 
wszystkich biskupów, kapłanów, kleryków, zgro-
madzenia zakonne oraz o nowe powołania kapłań-
skie i zakonne – zamawia Kopalnia 

12.oo Ślub: Wioleta Kuś – Roman Sowiźrał 
17.oo +Marta Dziwoki, 7 rocznica, mąż Józef (Bog) 

Piątek – 05.08.2011r. 

7.oo +Ryszard Nikel, żona Maria (Got) 
17.oo Do NSPJ w intencji rodzin wielodzietnych i czci-

cieli NSPJ 

Sobota-06.08.2011r. 

7.oo Do Niepokalanego Serca NMP – za parafian 
13.oo Ślub: Aldona Hatlus – Michał Jadwiński 
14.oo Ślub: Aneta Jabłońska – Rafał Sumigowski 
17.oo Do Matki Bożej Cudownego Medalika o zdrowie  

i Boże błogosławieństwo dla Marii Kuśka, z podz. 
za odebrane łaski z prośbą o dalsze. Te Deum. 

Niedziela – 07.08.2011r. 

7.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 70 rocznicy urodzin 
Anny i Jerzego Berger oraz wnuczki Ani, z podz. 
za odebrane łaski z prośbą o dalsze. Te Deum. 

8.3o +Kazimierz Janiczek (Rasz) 
10.oo +Walenty i Matylda Malina (Bog) 
11.3o Do Opatrzności Bożej z okazji 45 rocznicy ślubu 

Amalii i Romana Tengler, z podz. za odebrane łaski 
z prośbą o dalsze oraz w intencji dzieci z rodzina-
mi. Te Deum. 

13.oo Ślub: Patrycja Karwot – Paweł Wróbel 
16.oo +Józef Krótki, 3 rocznica, Marta i Paweł Gąsior, 

Elżbieta i Wilhelm Krótki. 

Poniedziałek – 08.08.2011r. 

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

17.oo +Mieczysław Juźkowiak, 6 rocznica (Bog) 

Wtorek – 09.08.2011r. 

7.oo Maria Klimanek, Agnieszka i Karol Łodziana 
17.oo +Barbara Cichy (Bog) 

Środa – 10.08.2011r. 

7.oo +Paweł Żyła, żona Marta, syn Eryk 
17.oo +Ryszard Matuszczyk, 1 rocznica (Kop) 
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Czwartek – 11.08.2011r. 

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

17.oo +Aniela Nowok – na pamiątkę urodzin (Bog) 

Piątek – 12.08.2011r. 

7.oo +Wawrzyniec Dziwoki, żona Maria 
17.oo +Anna Zimończyk, mąż Albert, Józef Frelich, żona 

Anna, syn Antoni, rodziców (Bog) 

Sobota – 13.08.2011r. 

7.oo +Hieronim Dziwoki (Bog) 
17.oo +Stefan Szewczyk (Rasz) 
19.oo Nabożeństwo Fatimskie 

Niedziela – 14.08.2011r. 

7.oo +Jerzy Dziwoki, w rocznicę urodzin 
8.3o +Edward Motyka, 7 rocznica 
10.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 70 rocznicy urodzin 

Alfreda Buchalik, z podz. za odebrane łaski z proś-
bą o dalsze Te Deum. 

11.3o +Jan Nogły 
13.oo Ślub: Weronika Kocyba – Zdzisław Gaszka 
16.oo +Andrzej Swaczyna 

Poniedziałek – 15.08.2011r. 

7.oo +Ludwik i Agata Lubszczyk, Edward Dworok, 
Teresa i Franciszek Sobik, ks.Alojzy Motyka (Bog) 

8.3o +Edward Musioł (Got) 
10.oo +Marta Szpit, mąż Jerzy, córka Krystyna  
11.3o +Dominik Sobik, 7 rocznica, Józef Sobik 
16.oo +Franciszek Babilas, 15 rocznica 

Wtorek – 16.08.2011r. 

7.oo +Berta i Wilhelm Sobik, Gertruda i Jan Żaczyk (Bog) 
17.oo +Bogusław Danel, 1 rocznica 

Środa – 17.08.2011r. 

7.oo +Józef Potyrcha, 16 rocznica, rodziców z obu stron, 
rodzeństwo (Bog) 

17.oo +Maria Hulim, mąż Paweł, rodzeństwo, Jan Kamp-
czyk, Helena Fudala, Marta i Jan Kampczyk (Bog) 

Czwartek – 18.08.2011r. 

7.oo +Edward Kluger, żona Helena, rodziców z obu 
stron, Gertruda Zniszczoł (Got) 

17.oo +Józef Herman (Bog) 

Piątek – 19.08.2011r. 

7.oo +Za zmarłych członków Różańca 
17.oo +Leszek Kula (Bog) 

Sobota – 20.08.2011r. 

7.oo +Antoni Sobik (Rasz) 
12.oo Ślub: Anna Mucha – Wojciech Brzoza  
13.oo Ślub: Magdalena Barczyszyn – Piotr Sobik 
17.oo +Józef Szymura (Got) 

Niedziela – 21.08.2011r. 

7.oo +Aniela Oleś, 20 rocznica (Rasz) 
8.3o +Anna Piecha (Got) 

10.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 18 rocznicy urodzin 
Marcina Torbickiego, z podz. za odebrane łaski  
z prośbą o dalsze. Te Deum. 

11.3o Do Opatrzności Bożej w intencji rodzin Mucha  
i Brzoza, z podz. za odebrane łaski z prośbą o dal-
sze – od nowożeńców. 

14.oo Chrzty i roczki: Gabriel Jaciów, Oliwia Węgrzyk 
16.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 70 rocznicy urodzin 

Jerzego Sobik, z podz. za odebrane łaski z prośbą o 
dalsze oraz w intencji dzieci z rodzinami. Te Deum. 

Poniedziałek – 22.08.2011r. 

7.oo +Berta Kania, mąż Konstanty (Bog) 
17.o 1/+Dorota Janus, 1 rocznica (Got) 
 2/+Jadwiga Konsek, 3 rocznica 

Wtorek – 23.08.2011r. 

7.oo +Alojzy Karwot – na pamiątkę urodzin (Bog) 
17.oo +Wiesław Osiak, 2 rocznica (Bog) 

Środa – 24.08.2011r. 

7.oo +Justyn Zieleźny, Ernest i Gertruda Matuszczyk 
17.oo +Anastazja i Emil Sobik, syn Stefan, żona Ruta, 

Stanisław Cincio, ojciec Marian, Reinhold Buchalik 

Czwartek – 25.08.2011r. 

7.oo +Władysław i Gertruda Kuczera (Got) 
17.oo +Justyna Oleś, rodziców z obu stron (Bog) 

Piątek – 26.08.2011r. 

7.oo +Nikodem Przeliorz, 7 rocznica (Rasz) 
17.oo MSZA WSPOLNA: 

 +Małgorzata Grzybek, 16 rocznica (Bog) 
 +Klata Hartman, mąż Stanisław 
 +Roman Pawlas, rodzice Karol i Anna, Łuczak Stani-

sław i Franciszka 
 +Henryk Szymura, rodziców z obu stron,  (Bog) 
 +Elżbieta Kabik, Roman i Marta Kabik , za ++ z ro-

dzin Kabik i Gawlik (Bog) 
 +Józef Raszka, 21 rocznica, zona Łucja, zmarłych ro-

dziców i rodzeństwo z obu stron, bracia Edward i Józef 
Rduch, rodzice Alojzy i Anna Rduch 

 +Albert Kuczera, żona Waleska, wnuczka Bernadeta, 
Paweł Garbocz, żona Paulina 

 +Helena Piekut 
 +Jan i Zofia Garbocz, Łucja i Henryk Śmiatek, Walter 

Matuszczyk, Bronisława i Zygmunt Janowicz, za zmar-
łych z rodziny Garbocz, Śmiatek, Gorus, Waliczek, Fi-
gas, dusze w czyśćcu cierpiące (Bog) 

 +Władysław Hulbój, Józef Tlałka, żona Rozalia, syn 
Emil i Franciszek, Stanisław Hulbój, żona Rozalia, Jan 
Mrowiec, żona Franciszka (Rasz) 

 +Erwin Klimek, Teresa Ochojska, mąż Paweł, syn Pa-
weł, córka Elżbieta (Got) 

 +Helena i Wlihelm Smyczek, 3 synów, synowa, dziad-
ków z obu stron (Got) 

 +Maria i Józef Waler (Bog) 
 +Maria Kołatek, mąż Paweł, Sylwester Kołatek, ro-

dzeństwo 
 +Franciszek Buchalik, 22 rocznica, Edward Klejnot 

(Bog) 
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 +Nikodem Szymura, 20 rocznica, rodziców z obu stron 
(Got) 

 +Alfred Lempa (Got) 
 +Jadwiga i Antoni Filipowski, pokrewieństwo Szew-

czykowe, Kucharczykowe, Buchalikowe, Wojtecki 
(Bog) 

 +Norbert Sobik, Wiktor Pukowiec, Eryk Szewczyk 
(Got) 

 +Józef Pierchała, Eugenia żona, rodziców z obu stron 
(Rasz) 

 +Teofil Staroń, córka Małgorzata 
 +Irena Kuśka, rodziców z obu stron, Helena i Konrad 

Gigla(Got) 
 +Alojzy Pawlas (Got) 
 +Józef Oleś, 2 synowe Danuta i Urszula, Franciszek 

Oleś, 2 żony, 3 synów (Bog) 
 +Albert Czyż, żona Jadwiga, syn Walter, córka Amalia 

i Krystyna, zięć Erwin i Andrzej, rodziców z obu stron 
(Got) 

 +Ernest Stolorz, Augustyn Werber, żona Anna, syn 
Bolesław, Franciszka Stolorz, 2 mężów, Paulina Ma-
tuszczyk, mąż Fryderyk, Jan Kaczor, Stanisława Ka-
czor, mąż Władysław, synowa Ewa, Janina Nosel, mąż 
Władysław, syn Jacek, za zmarłych z ulicy Sołtystwo 
(Bog) 

 +Stanisław Firlej, żona Marianna, rodzice z obu stron, 
zięć Jan 

 +Augustyna Filec, 2 mężów (Got)   
 +Antoni Antoniewski, 3 rocznica, Ryszard Borowski, 
żona Marianna, Mariola Węglorz, Zygmunt Kwiatoń, 
siostry z mężami, bracia z żonami, rodzice, dziadkowie 
z obu stron, Edmund Borowski (Bog) 

 +Maksymilian Lach, 2 rocznica (Bog) 
 +Anastazja Gruszka (Bog) 
 Urszula Fojcik, Monika i Edward Nowrot, Paweł  

i Marta Fojcik, Maria i Stefan Duda, Aniela Foraj-
ter(Got) 

 +Łucja Szymura, mąż Teodor, Eleonora Dziwoki,  
3 synów, Franciszek Lipka, dusze w czyśćcu cierpią-
ce(Got) 

 +Roman Sobik, żona Marta, córka Anna, wnuk Je-
rzy(Got) 

 +Stanisław Cińcio – od rodziny Jakubowski(Got) 
 +Jadwiga Kionka, mąż Antoni, córka Maria, Maria 

Zipcer, mąż Artur, syn Alfred(Got) 
 +Inocenty Wieczorek, rodziców, Ojciec Euzebiusz 

Wieczorek(Bog) 
 +Celina Szymura - od męża i dzieci, Franciszek Szy-

mura, żona Anna(Got) 

Sobota – 27.08.2011r. 

7.oo +Janina Krupa, rodzice Helena i Bolesław Gąsior 
(Bog) 

12.oo Ślub: Marzena Dziwoki – Sebastian Zemlok 
17.oo +Stefania Niemiec, 1 rocznica (Bog) 

Niedziela – 28.08.2011r. 

7.oo +Andrzej Marcisz, 18 rocznica (Rasz) 
8.3o Do Opatrzności Bożej z okazji urodzin Hildegardy 

Karwot oraz w intencji dzieci z rodzinami z podz. 
za otrzymane łaski z prośbą o dalsze. Te Deum. 

10.oo 1/+Edward Kula, w rocznicę śmierci (Got) 

 2/ Do Opatrzności Bożej z okazji 50 rocznicy uro-
dzin Bożeny Oleksińskiej, z podz. za odebrane łaski 
z prośbą o dalsze oraz o Boże błogosławieństwo dla 
całej rodziny. Te Deum. 

11.3o Do Miłosierdzia Bożego przez wstawiennictwo 
Świętej Rodziny z okazji 10 rocznicy ślubu Małgo-
rzaty i Andrzeja Szafran oraz 8 rocznicy urodzin 
syna Szymona, z podz. za odebrane łaski z prośbą  
o dalsze. Te Deum. 

13.oo Ślub: Monika Karwot – Grzegorz Marzec 
14.oo Ślub: Kamila Podgórna – Sławomir Stochaj 
16.oo +Leonard Szulc (Got) 

Poniedziałek – 29.08.2011r. 

7.oo +Wiktor i Helena Konsek (Got) 
12.oo Ślub: Karolina Wójtowicz – Paweł Papierok 
17.oo +Teresa Frelich (Bog) 

Wtorek – 30.08.2011r. 

7.oo +Bernard Garbocz, Feliks Pomykoł, rodzice Anna  
i Wiktor Kula (Bog) 

17.oo +Eryk Zimończyk, rodziców z obu stron (Bog) 

Środa – 31.08.2011r. 

7.oo +Bolesław Kostorz, rodziców, braci, bratowa Róża, 
Antoni Sobik, żona Maria, syn Emil, Wiktoria Wo-
jaczek, mąż Franciszek, Elżbieta Kordaczek, mąż 
Bronisław, zmarłych z rodziny (Bog) 

11.oo Ślub: Magdalena Błaszczyk – Mateusz Molenda 
17.oo +Bronisława Romański, 24 rocznica, mąż Emil, 

Maria i Marcin Rugor (Bog) 

Czwartek – 01.09.2011r. 

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

 2/+Alojzy Kula, Bartłomiej i Albina Kula, zaginio-
ny Florian Klepek, żona Marta, Józef Wawrzyń-
czyk, dziadków, dusze w czyśćcu cierpiące (Got) 

17.oo 1/+Roman Zniszczoł (Bog) 
 2/+Bronisława Sobik, mąż Alojzy, Gertruda Kania, 

mąż Jan, Franciszka Kossak, mąż Eugeniusz 
 3/+Roman Błaszczyk, Wawrzyniec Szmid, żona 

Berta, rodziców (Bog) 

Piątek – 02.09.2011r. 

7.oo 1/+Jadwiga Żabczyk, 2 mężów, Maria i Leon Żab-
czyk, syn Eryk (Bog) 

 2/+Herman Tarabura, żona Albina, zięć Jan, wnuk 
Czesław 

17.oo 1/+Janina Harnasz, 1 rocznica (Bog) 
 2/ Do NSPJ w intencji rodzin wielodzietnych  

i czcicieli NSPJ 

Sobota – 03.09.2011r. 

7.oo  Do Niepokalanego Serca NMP – za parafian 
10.oo Świecka Rodzina Franciszkańska – dzień skupienia 
12.oo 100 rocznica istnienia OSP Boguszowice 
17.oo 1/+Elfryda Ociepka (Bog) 
 2/+Gertruda Karwot, mąż Norbert (Rasz) 
 3/+Helena Mura, mąż Jan (Rasz) 
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Niedziela – 04.09.2011r. 

7.oo +Róża Korduła 
8.3o +Konstanty Sobik, żona Albina, 2 synów, 2 syno-

we, Sylwia Brząkalik, Bartosz Pawlas (Got) 
10.oo za parafian 
11.3o Do Opatrzności Bożej z okazji 60 rocznicy ślubu 

Anieli i Antoniego Baraniok, z podz. za odebrane 
łaski z prośbą o dalsze. Te Deum. 

16.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 20 lat małżeństwa 
Bożeny i Marka Konsek, z podz. za odebrane łaski 
z prośbą o dalsze oraz o Dary Ducha Świętego dla 
córek. Te Deum. 

Poniedziałek – 05.09.2011r. 

7.oo 1/+Alojzy Pawlik, żona Anna (Rasz) 
 2/+Regina Skałbania, mąż Edward, Piotr Niespo-

rek, Marian Pyżalski, żona Maria, Robert Pierchała, 
żona Augustyna (Got) 

17.oo 1/+Alfred Piontek, zięć Marian, Ewald Buchalik, 
syn Marian 

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

Wtorek – 06.09.2011r. 

7.oo 1/+Franciszek Cyrulik, 4 rocznica, żona Jadwiga, 
córka Alina 

 2/+Wiesława Spałek, 4 rocznica 
17.oo 1/+Helena i Józef Pawliczek, rodzice z obu stron, 

córka Bronisława, mąż Józef, syn Gerard, zięć Ro-
bert (Bog) 

 2/+Helena Gąsior, mąż Bolesław, córka Janina (Bog) 

Środa – 07.09.2011r. 

7.oo 1/+Augustyna i Robert Pierchała, rodziców i ro-
dzeństwo, Regina Skałbania, mąż Edward, Piotr 
Niesporek (Got) 

 2/+Roman Hartman, żona Gertruda (Bog) 
17.oo 1/za zmarłą Zigrid Stajer (Got) 
 2/+Paulina i Alojzy Stajer (Got) 

Czwartek – 08.09.2011r. 

7.oo +Barbara Matyjasik, 6 rocznica (Bog) 
17.oo 1/+Walter Matuszczyk, Wiktoria i Józef Matusz-

czyk, Łucja i Henryk Śmiatek, Bronisława i Zyg-
munt Janowicz, Jan i Zofia Garbocz (Bog) 

 2/+Gertruda Błaszczyk, 8 rocznica 
 3/+Antoni Kołodziejczyk, 12 rocznica (z Kobiura) 

Piątek – 09.09.2011r. 

7.oo 1/+Robert Musioł, żona Waleska, Maria Kuczera 
 2/+Józef Mandel, 2 żony, Józef syn, córka Maria, 

mąż Alojzy, wnuczka Barbara, Robert Babilas, 
Anastazja żona, syn Stanisław, 2 synowe, 2 zię-
ciów, dusze w czyśćcu cierpiące 

17.oo 1/+Maria i Antoni Pytel (Bog) 
 2/+Gertruda Motyka, mąż Jan  
 3/+Weronika Prochownik, 2 rocznica (Rasz) 

Sobota – 10.09.2011r. 

7.oo +Maria i Antoni Oleś, córka Teresa Tkocz (Bog) 
11.oo Ślub: Martyna Smyczek – Krzysztof Nowrot 

13.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 55 rocznicy ślubu 
Berty i Franciszka Pomykoł, z podz. za odebrane 
łaski z prośbą o dalsze. Te Deum. 

17.oo 1/+Ignacy Motyka, 10 rocznica, rodziców z obu 
stron (Bog) 

 2/+Jerzy Dziwoki, 14 rocznica 
 3/+Halina Kula, 14 rocznica (Bog) 

Niedziela – 11.09.2011r. 

7.oo Za członków Świeckiej Rodziny Franciszkańskiej, 
którzy w 3 kwartale obchodzą swoje urodziny: 

 Krystyna Staszczyk, Jolanta Winkler, Gertruda 
Oleś, Róża Skiba, Maria Kula  

8.3o +Stanisław Półtorak, 3 rocznica, żona Danuta (Got) 
10.oo 1/ podziękowanie za żniwo 
 2/+Janina Krupa – od przyjaciółek 
11.3o za parafian 
16.oo +Emil Babilas, Łucja żona, Walenty syn, Paweł 

Sobik, 3 żony 4 synów, synowa Małgorzata 

Poniedziałek – 12.09.2011r. 

7.oo 1/+Jerzy Frąckiewicz, 5 rocznica, rodziców z obu 
stron (Bog) 

 2/+Alojzy Musioł, syn Jerzy (Bog) 
17.oo 1/+Władysław Mrowiec 
 2/+Bronisława Benisz, mąż Kazimierz (Got) 

Wtorek – 13.09.2011r. 

7.oo +Małgorzata, Gabriela i Józef Kowalkowscy 
17.oo 1/+Tomasz Wasiniewski, 1 rocznica 
 2/+Maria Smyczek, mąż Piotr 
19.oo Nabożeństwo Fatimskie 

Środa – 14.09.2011r. 

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

17.oo 1/+Barbara Cichy (Bog) 
 2/+Julianna Grzelak, 2 mężów, dzieci i wnuki, 

Jadwiga Kucan, Agnieszka Kaplik, mąż Paweł,  
2 synów, wnuczka, Anna Pawela, mąż Paweł, 2 sy-
nów, prawnuk, Alojzy Mazur, rodziców z obu stron 

Czwartek – 15.09.2011r. 

7.oo +Gertruda Kania, mąż Franciszek, syn Józef, rodziców 
12.oo Ślub: Żaneta Serwach – Rafał Buchalik 
17.oo 1/+Maksymilian Szymura, żona Helena, zięć Eryk, 

rodziców z obu stron 
 2/+Jerzy Przeliorz – od chóru 
 3/+Berta Szmid, 2 mężów, rodziców (Bog) 

Piątek – 16.09.2011r. 

7.oo +Alfred Musiolik, Regina Sobala (Bog) 
17.oo 1/+Waleska i Tomasz Lip 
 2/+Edeltrauda Krawczyk (Got) 
 3/+Norbert Piecha (Got) 

Sobota – 17.09.2011r. 

7.oo 1/+Radosław Sobik, 1rocznica (Got) 
 2/+Erwin Piecha, 13 rocznica, rodziców z obu stron 

(Bog) 
11.oo Ślub: Katarzyna Szulik – Marcin Zawiła 
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12.oo Ślub: Ilona Sasuła – Piotr Sobik 
17.oo 1/+Weronika Zniszczoł, mąż Zygfryd, syn Czesław 

(Bog) 
 2/+Bronisława Herman mąż Józef (Bog) 

Niedziela – 18.09.2011r. 

7.oo Za parafian 
8.3o +Jadwiga i Roman Muras, rodziców z obu stron 
10.oo 1/+Bartosz Pawlas, 4 rocznica 
 2/ Do Opatrzności Bożej z okazji 18 rocznicy uro-

dzin Izabeli Piecha z Boguszowic, z podz. za ode-
brane łaski z prośbą o dalsze 

11.3o Do Opatrzności Bożej i MB Nieustającej Pomocy  
z okazji 60 lat małżeństwa Marty i Pawła Woźniok 
oraz z okazji 85 rocznicy urodzin Pawła i w intencji 
dzieci z rodzinami z podz. za otrzymane łaski  
z prośbą o dalsze. Te Deum. 

14.oo Chrzty i roczki 
16.oo +Justyn Liszka, 9 rocznica, córka Ewa 
 

Przygotowały panie: Aurelia Oleś i Kornelia Mokry 

Kronika parafialna 

Chrzty: 

Karol Toszek, Magdalena Chrabąszcz, Bartosz Fiałka, Emi-
lia Szyrocka, Jakub Totoś, Wiktor Grodoń 
Śluby: 

Goraus Piotr – Raszka Michalina 
 Solak Łukasz – Jakubowska Roksana 
 Szczypka Dariusz – Litwin Anna 
 Rząd Michał – Oleś Sylwia 

 Gareis Andreas – Krakowczyk Angelika 
 

Pogrzeby: 

Fojcik Urszula 14.10.1944 – 17.05.2011 
 Wala Antoni 13.06.1953 – 22.05.2011 
 Pierchała Stefan 03.05.1958 – 22.05.2011 
 Ciszewski Stefan 25.10.1952 – 07.06.2011 
 Szymura Anna 15.11.1923 – 12.06.2011 
 Sobik Wanda 19.02.1948 – 13.06.2011 

Cieśla Elżbieta 10.04.1933 – 11.06.2011 
 

Przygotowały panie: Aurelia Oleś i Kornelia Mokry 
 

Lipiec  
1. Intencje Matki Bożej: o pokój na świecie i nawrócenie 
grzeszników. 
2. Intencje papieża Benedykta XVI: 
-) Intencja ogólna: Aby chrześcijanie przyczyniali się do 
łagodzenia cierpień fizycznych i duchowych chorych na 
AIDS, zwłaszcza w krajach najuboższych. 
-) Intencja misyjna: Aby siostry zakonne, pracujące na 
terenach misyjnych, były świadkami radości ewangelicznej  
i żywymi znakami miłości Chrystusa. 
 
 
 
 
 
 

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

17.00 

Kancelaria parafialna  

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

Protokoły przed ślubne  

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

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

Sakrament chrztu  

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

� zgłaszając chrzest w kancelarii przynosimy akt urodzenia 
dziecka z USC 

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

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

Sakrament pojednania  

okazja do sakramentu pojednania przed Mszą św. 

Odwiedziny chorych  

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

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

Pogrzeby  

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

Konto Ochronki i Parafii  

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

 

 
Następny numer gazetki „Serce Ewangelii” 

ukaże się 18 września 2011 r. 
Materiały przeznaczone do druku  

w numerze wrześniowym proszę przesyłać  
w wersji elektronicznej  

lub dostarczyć w formie papierowej  
najpóźniej do dnia 9 września 2011 r. 

 

Telefony kontaktowe w sprawie Domu Po-
grzebowego: 

 
Pan Hubert Figas:   tel. kom.  0511 076 934 

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

 

13 maja zainaugurowaliśmy 
tegoroczne wieczory 
Fatimskie, które odbywać 
się będą do października na 
pamiątkę objawień MB  
w Fatimie. Nabożeństwa 
rozpoczynają się o godz. 
19.00 modlitwą różańcową, 
po której sprawowana jest 
Eucharystia, a następnie 
zgromadzeni uczestniczą w 
uroczystej procesji z figurą 
Matki Boskiej Fatimskiej do-
okoła kościoła. 

 

 
 
Pielgrzymka 

dzieci 
komunijnych 

 
W tym roku wyjątkowo w so-
botę 21 maja dzieci wraz z 
rodzicami pielgrzymowały do 
Łagiewnik, Kalwarii Zebrzy-
dowskiej i Wadowic. 
 
 
Msza św. w Sanktuarium 
Miłosierdzia Bo żego  
w Łagiewnikach 
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Przedwakacyjne 
spotkania grup 
parafialnych 
 

 
Chór „Cor Jesu” na Farskim 
Ogrodzie  
 

Oaza wraz z rodzicami na 
Farskim Ogrodzie  

 
 
Grupa „Pielgrzym” w Domu 
Parafialnym 
 

 
 
Grupa Biblijna na probostwie. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Oaza c.d. 
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Zagraniczni 
goście w G 7 

 
Od 9 – 13 maja w G7 
przebywała duża grupa uczniów 
wraz z opiekunami z Vicar na 
południu Hiszpanii, ze Stambułu 
w Turcji oraz z Martyniki.. 
 

— czytaj str. 18  
 
 

 
Dzień otwarty  

w SP 16 

 
Kolejny dzień otwarty w SP 16  
w Boguszowicach odbył się  
28 maja i przebiegał pod hasłem 
„Rodzice są z nami”. 
 

— czytaj str. 19  
 
Sukcesy sportowe 
uczniów SP 20  
 

Na XVII Igrzyskach Szkół Pod-
stawowych i Gimnazjów ucznio-
wie SP 20 w Gotartowicach  
w klasyfikacji generalnej na 26 
Rybnickich Szkół Podstawowych 
zajęli I miejsce . 

szczegóły na stronie: 
www. rybnik.pl/sp20  

Z kącika gospodarczego … 
Rozpoczął się remont wieży kościelnej — czytaj str. 6  

 
„Serce Ewangelii” miesięcznik parafii pw. Najświętszego Serca 
Pana Jezusa w Rybniku - Boguszowicach + Redaktor prowadzący: 
Lucjan Rugor + Adres redakcji: probostwo, ul. Małachowskiego 38, 44-251 
Rybnik-Boguszowice, tel. 32-42-20-322 + e-mail: serce_ewangelii@op.pl + 

Internet: www.boguszowicestare.pl + Nakład: 1.400 egz. 
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