
 
PARAFIA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA + BOGUSZOWICE – GOTARTOWICE 

ROK XX + WRZESIEŃ – PAŹDZIERNIK 2011 + NR 193 

„Post ępują naprzód w śród płaczu , nios ąc ziarno na zasiew:                                                    
Z powrotem przychodz ą wśród rado ści, przynosz ąc swoje snopy.”    (Ps 126,6)  
          

  XIX Farski Festyn     Dożynki 2011                Nowy wikary 

                               
        
                     

 

 W sobot ę 27 sierpnia odbył si ę 
kolejny 19. Farski Festyn. Tym 
razem został zorganizowany 
przy skromnych nakładach fi-
nansowych i pomimo niesprzy-
jającej pogody zg romadził  
sporo uczestników  
            – czytaj str. 3 oraz 15  
 

29 sierpnia podzi ękowali śmy za 3 lata 
posługi w naszej parafii ks. Irene-
uszowi Pawlakowi. Na jego miejsce 
ks. arcybiskup Damian Zimoń miano-
wał ks. dr Wojciecha Kamczyka, 
któ rego bardzo serdecznie witamy 
w naszej wspólnocie. 
                              – czytaj str. 11 – 12  
  

Podziękowanie za tegoroczne 
plony miało miejsce 11 wrze śnia 
podczas Mszy św. o godz. 10.00 , 
któr ą tradycyjnie poprzedził 
korowód do żynkowy dzielnic 
Gotartowice i Boguszowice . Po 
południu na Farskim Ogrodzie 
odbył si ę festyn do żynkowy.  
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Wakacyjne 
wspomnienia 

 
 
Czas tegorocznego wypoczynku 
wakacyjnego mamy już poza 
sobą. Wracamy do swoich co-
dziennych zajęć i obowiązków, 
mając w pamięci wakacyjne do-
znania. Podczas tegorocznego 
urlopu ks. proboszcz udał się 
prywatnie z pielgrzymką do 
Medjugorie, by w miejscu, gdzie 
codziennie modli się od 5 – 7 tyś. 
ludzi odprawić Mszę św. w inten-
cji naszej parafii.  
 

— czytaj str. 5  

 

Okres wakacji jest również okazją, by gościć w parafii naszą 
młodzież, która wybrała formację zakonną. 

 

 

Odpust parafialny 

Tegoroczną uroczystość odpustową  
w naszej parafii obchodziliśmy  
26 czerwca. Z tej okazji sumę 
odpustową odprawił i homilię wygłosił 
ks. Marek Gancarczyk – redaktor 
naczelny „Gościa Niedzielnego”  
(na zdjęciu – pośrodku kapłanów 
dekanatu boguszowickiego). 
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Urodziny Księdza  
Proboszcza 

3. sierpnia podczas Mszy św. o godz. 17.00 
swoje urodziny obchodził ks. Krzysztof Błotko. 

K s. proboszcz dziękuje w szystkim  za m odlitw ę  

w  Jego intencji, życzenia oraz w szelk ie przejaw y 

życzliw ości z  okazji kolejnej rocznicy urodzin . 

XIX Farski Festyn 
 
Tegoroczny Farski Festyn, który tradycyjnie odbył się 
w ostatnią sobotę wakacji, miał nieco skromniejszą 
oprawę niż zwykle. W programie m. in. zaprezento-
wano pojazdy wojskowe, miał miejsce pokaz ogniowy 
oraz występ zespołu „Chwila nieuwagi”. Dla podnie-
bienia serwowano swojskie jadło. 

— czytaj str. 15  
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Pożegnanie 
ks. Ireneusza 

 
29 sierpnia podczas Mszy św. o godzinie 
17.00 podziękowaliśmy księdzu wikaremu 
Ireneuszowi Pawlakowi za 3 letnią służbę 
duszpasterską w naszej parafii. Życzymy mu 
zdrowia oraz wiele łask Bożych na nowej 
placówce w Parafii św. Bartłomieja Apostoła 
w Bieruniu Starym. 

 
 
 

Nowy rok szkolny  
i katechetyczny 

Pierwsza Msza św. szkolna rozpoczynająca nowy 
rok szkolny i katechetyczny, z poświęceniem 
tornistrów uczniów klas I, miała miejsce w  
czwartek 1 września o godz. 17.oo.  Po Mszy św. 
odbyło się spotkanie  zespołu katechetycznego na 
probostwie. 
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 Z końcem lat dziewi ęćdziesi ątych kilkakrotnie 
nawiedzałem miejsce objawie ń Matki Bo żej w Med-
jugorie. Fascynuj ące wydawało mi si ę już wówczas 
doświadczenie wiary przybywaj ących tam piel-
grzymów, sposób jej wyra żania przez spowied ź 
św. i ró żne formy pokuty i umartwie ń, udział  
w Eucharystii, a przede wszystkim pi ęknej adoracji 
Najświętszego Sakramentu. W sposób ciekawy  
i dobrze przygotowany przeprowadzane s ą tam 
różnego rodzaju sympozja i rekolekcje (np. dla 
kapłanów z ró żnych stron świata). Tak że liczne 
spotkania, wykłady, konferencje czy koncerty  
i festiwale. Rzecz ą znamienn ą i cenn ą jest żyjąca  
w Medjugorie „Wspólnota Cenacolo”, gdzie po-
przez post, prac ę i modlitw ę wielu uzale żnionych 
od narkotyków i alkoholu doświadcza wyzwolenia  
i nowego życia. Nawiedzaj ąc Medjugorie po blisko 
10 letniej przerwie zobaczyłem miasteczko rozbu-
dowane i t ętniące życiem. Jeszcze wi ęcej piel-
grzymów z całego świata, jeszcze wi ęcej modlitwy. 
W oparciu o szczegóły podane za eKai.pl przeka-
zuję na powy ższy temat gar ść informacji. 

   Tak zwane „domniemane” objawienia w Medjugorie 
rozpoczęły się 24 czerwca 1981 roku (ponad miesiąc po 
zamachu na Jana Pawła II), gdy dwie przyjaciółki Ivanka  
i Mirjana  poszły na Podbrdo u stóp góry Crnica. 

Do całego grona widzących należą: Mirjana Dra-
gićević, Ivanka Ivanković, Vicka Ivanković, Mirija Pav-
lović, Ivan Dragićević, Jacov Čolo. Na pytanie osób nawie-
dzanych przez Maryję, dlaczego ich wybrała, Ona miała 
odpowiedzieć: „Dlatego, że nie byliście najlepsi”. Obecnie 
wszyscy mają rodziny, czwórka z nich mieszka w Medjugo-
rie, jedno z nich w USA i jedno we Włoszech, choć wciąż 
przyjeżdżają i spędzają dużo czasu w Medjugorie. Objawie-
nia nie są przypisane do miejsca – co jest dość wyjątkowe – 
ale do osoby. 

Ten niewątpliwy fenomen,  trwa już 30 lat i do tej pory 
przyciągnął do Medjugorie co najmniej 30 milionów ludzi. 
Co roku sanktuarium Królowej Pokoju w Medjugorie od-
wiedza ponad milion osób.  

Należy jednak pamiętać, że wciąż nie ma potwier-
dzenia ze strony Stolicy Apostolskiej prawdziwości ob-
jawień w Medjugorie, a więc słowo „objawienia” jest sto-
sowane na wyrost. Tą sprawą zajmuje się powołana 17 mar-
ca 2010 roku przez Benedykta XVI siedemnastoosobowa 
międzynarodowa komisja przy Kongregacji Nauki Wiary, 
składająca się z kardynałów, biskupów i ekspertów. Pracom 
przewodniczy kard. Camillo Ruini, były papieski wikariusz 
dla diecezji rzymskiej. Włoskiego purpurata i pozostałych 
członków komisji obowiązuje tajemnica. Na wyniki badań 
możemy jeszcze długo czekać – jak zaznaczył 14 czerwca 
2011 r. kard. Ruini.  

         (Przygotował  ks. Krzysztof Błotko 
    – proboszcz) 

Dzięki Bogu udało si ę nam 
w ostatnich miesi ącach zreali-
zować prace na naszych obiek-
tach ko ścielnych zgodnie ze 
wcześniejszymi planami i spi-
sanymi umowami. 

 Dziękujemy Firmie BUDWEX 
za dotychczasowa współpracę i pięk-
ne odnowienie naszej wieży ko-
ścielnej. Przypomnę, że gdybyśmy 
tego nie podjęli główny gzyms uległ-
by rozpadowi. Planujemy na wiosnę 
dokończyć remont elewacji kościoła 
po wcześniejszych decyzjach i rozwa-
żeniu dwóch ofert na wykonanie tego 
dzieła. Na Starej Farze Warsztat Bla-
charsko - Dekarski pana Korduły 
wykonał dwa zadaszenia nad wej-

ściem głównym i bocznym od strony 
ulicy Małachowskiego. Na czas obec-
ny opiekunami pomieszczeń piwnicz-
nych po byłej „Arce” są bogu-
szowiccy  EMERYCI.      

Panu Hubertowi Figasowi dzię-
kujemy za każdą konkretną pomoc 
przy usuwaniu awarii i drobne na-
prawy, które są u nas chlebem po-
wszednim. Dziękujemy również na-
szemu Zespołowi Charytatywnemu 
tradycyjnie wspieranemu przez dar-
czyńców, za pomoc w zorganizowa-
niu wakacyjnego wypoczynku dla 
naszych ministrantów oraz kolonii dla 
dzieci. Pragnę też krótko podziękować 
wszystkim, którzy przyczynili się do 
podtrzymania tradycji i realizacji XIX 

Festynu Farskiego i zorganizowania 
pięknego korowodu i Festynu Dożyn-
kowego. Dziękujemy wszystkim 
sponsorom, bez których byłoby to 
niemożliwe. Kieruję serdeczne Bóg 
zapłać za tradycyjnie zebrany Dar 
Dożynkowy, który w przypadku Go-
tartowic wynosi 4036 złotych, a Bo-
guszowic 16000 złotych. Razem sta-
nowi to duży wkład w ratalne spłaca-
nie należności za wykonany remont 
wieży kościelnej. Życząc wszystkim 
parafianom ciepłej, czyli „Złotej Pol-
skiej Jesieni” mówię dziękuję i z serca 
błogosławię. 

                                                                                                                        
– proboszcz ks. Krzysztof 

Błotko 

30 lat w Medjugorie – z wakacyjnych doświadczeń 

W ramach kącika gospodarczego 

 
Miejsce „domniemanych” objawie ń 
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Dowiemy si ę teraz  
o sprawach wa żnych i długo 
oczekiwanych przez św. Jana 
Vianneya. O rado ści posługi 
kapłańskiej na pierwszej po 
święceniach parafii oraz o 
wielkiej gorliwo ści i umart-
wieniach, które były obecne 
w Jego życiu.  

 
WIKARIAT W  ECULLY  

(1815-1818) 
 

W tejże kaplicy większego 
seminarium, w której poprzedniego 
dnia otrzymał kapłaństwo, d. 14 
sierpnia, w poniedziałek, w wigilię 
uroczystości Wniebowzięcia Naj-
świętszej Marii Panny odprawił ks. 
Vianney pierwszą Mszę św. 
Jednocześnie z nim, przy sąsiednich 
ołtarzach odprawiali Mszę św. dwaj 
kapelani wojsk austriackich. 

Nie ulega wątpliwości, iż młody 
kapłan tegoż dnia nie wyruszył do 
Ecully, lecz na pewno pozostał w 
Grenobli na święto przypadające dnia 
następnego. Serdeczne nabożeństwo 
do Najświętszej Panny nie pozwoli-
łoby mu w tym dniu odbywać 
podróży. Wszystko przemawia za 
tym, iż opuścił seminarium 16-go 
sierpnia po trzykrotnym odprawieniu 
tamże Mszy św. 

Wreszcie stanął w Ecully, gdzie 
stary jego nauczyciel wyglądał go nie-
cierpliwie. Czekała go tam miła 
niespodzianka. Przypadłszy ks. Balley 
do kolan i otrzymawszy od niego 
błogosławieństwo, dowiedział się 
radosnej nowiny: oto księża wikariu-
sze generalni raczyli zgodzić się na to, 
by parafia w Ecully miała wikarego,  
a zaś kapłanem przeznaczonym na to 
stanowisko miał być nie kto inny, 
tylko ksiądz Jan Maria Vianney! Tak 
więc miał przybrany syn pozostać 
przy swym duchownym ojcu, być 
pomocnikiem w jego ciężkiej pracy  
i kiedyś zamknąć mu oczy... 

Wielka radość zapanowała w 
domu w Dardilly. Cała przeszłość 
pełna utrapień poszła w zapomnienie 
z chwilą, gdy nowy kapłan przybył do 
swoich. Ach, gdybyż żyła jego 
matka!... Jan Maria długo modlił się 

przy jej grobie tak drogim swemu 
sercu... 

Do les Noes i les Robins wysła-
no listy z wiadomością o wyświęceniu 
na kapłana Hieronima Vincent. W ro-
ku poprzednim po otrzymaniu subdia-
konatu, ofiarował się ksiądz Vianney 
czcigodnemu ks. Jacquet'owi na wika-
riusza. Innego wynagrodzenia prócz 
utrzymania nie żądał. Mówił, że Les 
Noes, tak mu było drogie, iż nie mógł 
stamtąd serca oderwać... Co za radość 
była dla matki Fayot, gdy się 
dowiedziała, że syn jej doszedł do 
celu swych pragnień! Prawda, że 
zrazu pozostanie w Ecully, lecz 
kiedyś i on probostwo otrzyma,  
a wtedy, kto wie?... Ułożono się w les 
Robins, że zaraz wszyscy udadzą się 
na plebanię do księdza Balley, by 
powitać zacnego wikariusza. 

Parafianie z Ecully podzielali 
radość swego proboszcza. Ks. 
Vianney - mówili między sobą - już 
byt nam zbudowaniem wówczas, gdy 
wśród nas odbywał nauki, cóż dopiero 
będzie teraz, gdy został księdzem... 
Rychło obdarzyli go swym zaufaniem. 
W początkach wszakże mogli zasię-
gać jego rady tylko poza trybunałem 
pokuty, bo ksiądz Vianney w kilka 
miesięcy dopiero po iluminacji swej 
na wikarego otrzymał władzę słucha-
nia spowiedzi. Wiemy już, że tak 
zadecydował ksiądz Courbon. Pierw-
szym penitentem, który klęknął do 
spowiedzi przed młodym kapłanem, 
był jego spowiednik, ks. Balley... 
Szukając dla siebie nowego przewo-
dnika duchownego, surowy i uczony 
duszpasterz z Ecully nie znalazł 
nikogo bardziej godnego, jak ten 
dawny pastuszek. Czcigodny starzec, 
który patrzał na nieustanne działanie 
łaski w tej duszy wybranej, sam 
przedstawił ks. Courbon, że należało 
już rozwiązać władzę młodego 
kapłana, i wikariusz generalny zaraz 
prośbę świątobliwego proboszcza 
spełnił. 

Pierwsza czynność księdza 
Vianneya datuje się z dnia 27 sierpnia 
1815 roku - był to chrzest. 

Skoro dowiedziano się w parafii, 
że Kuria arcybiskupia udzieliła nowe-
mu wikariuszowi aprobaty, konfesjo-
nał jego znalazł się w oblężeniu,  

i chorzy prawie wyłącznie jego wzy-
wali. Dla nawału pracy duszpa-
sterskiej zaniedbywał niekiedy przyję-
cia posiłku. Z czasem zaniedbanie to 
przejść miało w zwyczaj. Korzyści 
pracy od razu były znaczne, gdyż 
wiele osób, które dotąd postępowa-
niem swoim nie budowały innych, 
pod wpływem młodego wikariusza 
zmieniło tryb swego życia. 

Do nauczania katechizmu ks. 
Vianney przygotowywał się starannie, 
stając się maluczkim z maluczkimi. 
Najmniej uzdolnionych zabierał do 
swego pokoju i pamiętając o tym, co 
inni w czasach Rewolucji czynili dla 
niego, nauczał ich z niezmęczoną 
cierpliwością. Na ambonie mówił 
zwięźle i jasno. 

Były to początki jego urzędowa-
nia, które z czasem miało być 
okupione ciężkimi wysiłkami, aby 
wydać cudowne rezultaty. Moim 
zdaniem, wówczas jeszcze Jan Maria 
kazań dobrze nie mówił - opowiada 
siostra jego Małgorzata, która przy-
chodziła z Dardilly, by go słyszeć 
mówiącego - a jednak na jego kazania 
spieszono do kościoła. 

Młody kapłan twardo głosił 
prawdy i śmiało karcił występki. 

Mówiąc prawdę, Ecullly nie 
było wcale oazą doskonałości... 
Rewolucja pozostawiła tam niejedną 
nędzę, a i sąsiedztwo wielkiego 
miasta dopomagało do rozluźnienia 
obyczajów. 

Nawołując do czystości i dosko-
nałości życia chrześcijańskiego, ks. 
Vianney pierwszy też świecił 
przykładem. Jako młody, trzydziesto-
letni kapłan odznaczał się już 
przedziwną skromnością, niezmierną 
prostotą i dobrotliwością wobec 
wszystkich, lecz bez żadnej poufa-
łości. Posiadał ów dar właściwy 
świętym, o którym mówił słodki 
Franciszek Salezy, że pozwala wi-
dzieć wszystkich, na nikogo nie 
patrząc. Zawarł przymierze z oczami, 
czując się ułomnym, jak każdy 
człowiek. Modlił się, umartwiał, by 
zwyciężyć ciało, gdyż i on na dnie 
swej ludzkiej natury odczuwał 
skłonności do złego. 

Dnia 3 października 1839 r. - 
opowiada ksiądz Tailhades z 

Proboszcz  z  Ars (15) 
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Montpellier - zwierzył mi się ksiądz 
Vianney, iż wolnym był od pokus 
przeciwnych świętej cnocie czystości 
skutkiem pewnego ślubu, uczynio-
nego przed dwudziestu trzema laty,  
w czasie, gdy był wikariuszem w 
Ecully. Mianowicie ślubował odma-
wiać raz na dzień Regina coeli i 6 
razy modlitewkę: Niech będzie 
błogosławione Najświętsze i Niepo-
kalane Poczęcie Błogosławionej 
Panny Marii, Matki Bożej, po 
wszystkie czasy. Amen. 

Ksiądz Balley nie byt majętny; 
utrzymywanie wikariusza mogło stać 
się dlań ciężarem zbyt dotkliwym; na 
szczęście znaleźli się parafianie, 
którzy dostarczali bezpłatnie, lub za 
pół ceny, wszystkiego, co było 
potrzeba. Zacni ci ludzie uważali to 
sobie za zaszczyt i przyjemność. 

Co zaś do księdza Vianney, to 
środki jego osobiste przechodziły do 
rąk ubogich. Oddawał im nawet 
własne ubranie. Któregoś dnia w 
zimie - opowiada Małgorzata - ksiądz 
Balley powiedział memu bratu:  
- Zobaczysz się w Lyonie z panią  
N. N., ubierz się więc porządnie. 
Włóż te spodnie, które ci podarowano. 
Gdy wikary wieczorem powrócił do 
domu, miał już znowu na sobie spod-
nie stare i bardzo zniszczone. Zapyta-
ny, co zrobił z nowymi, odpowiedział, 
iż spotkawszy ubogiego, skostniałego 
z zimna, zmienił swoje nowe 
cieplejsze spodnie na lekkie ubranie 
biedaka. 

Jak się miewa Jan Maria? - 
zapytywał czasami księdza Balley 
Andrzej Provin, towarzysz ks. Vian-
ney'a z Dardilly. - Ksiądz Vianney 
zawsze ten sam - odpowiadał 
proboszcz z Ecully - wszystko, co ma, 
rozdaje. 

Gdy ks. Courbon przeznaczał 
neopresbitera Vianney'a na wikariat w 
Ecully, ksiądz Balley zapowiedział 
wyraźnie, iż zamierza zatrzymać go 
przy sobie na probostwie, aby mu 
dopomóc w dalszych studiach teolo-
gicznych. Tak też się stało. W 
wolnych chwilach znów otwierano 
rytuał tuloński i studiowano w sposób 
praktyczny katolicką dogmatykę, 
teologię moralną i liturgię. Podczas 
wspólnej przechadzki dawał pro-
boszcz do rozwiązania wikaremu 
mniej lub więcej zawiłe kazusy. 

Lecz Bóg posłał ks. Vianney'a 
do Ecully nie tylko po to, by tam 
odbył praktykę pracy parafialnej. 
Doskonałe kierownictwo ks. Balley 

miało zarazem stać się dla młodego 
kapłana szkołą świętości. 

Ks. Balley prowadził życie 
wielce umartwione. Wkrótce pomię-
dzy nim a jego pomocnikiem pow-
stało współzawodnictwo w życiu 
ascetycznem. 

Byli to - jak powiada kanonik 
Pelletier z Treffort - jeden święty  
u boku drugiego świętego. 

Później sam ks. Vianney uczynił 
to wzruszające swą pokorą wyznanie: 
- Gdybym miał szczęście pozostać na 
zawsze w towarzystwie ks. Balley, 
byłbym wreszcie nabrał trochę 
rozumu. Nikt inny nie dał mi lepiej 
poznać, do jakiego stopnia dusza 
może wyzwolić się od zmysłów  
i człowiek zbliżyć się do anioła... Aby 
nabrać chęci do miłowania Pana Boga 
wystarczyło usłyszeć księdza Balley 
a, jak mówił: Boże mój, kocham cię  
z całego serca! 

Ksiądz Balley nosił włosiennicę. 
Oczywiście i ks. Vianney zwrócił się 
do Klaudyny Bibost i do córki jej 
Kolumby z prośbą, by mu sporządziły 
włosienną kamizelkę, którą odtąd 
przywiązywał do ciała. 

Jeśli odwiedziny którego z 
konfratrów nie stanęły na przesz-
kodzie, prześcigano się w odmawianiu 
sobie posiłku. Obiad bywał nie tylko 
bez wina, ale nawet zwykłe potrawy 
tych obu kapłanów - ziemniaki z 
chlebem razowym i gotowany kawa-
łek mięsa wołowego - często kilka-
krotnie te same powracały na stół, 
oczywiście już zeschłe i sczerniałe. 
Doszło do tego, że niektórzy para-
fianie uważali, iż obowiązkiem ich 
jest uświadomić ks. Courbon  
o zbytnich umartwieniach swych 
duszpasterzy. 

Dziękujcie Bogu, parafianie  
z Ecully - rzekł wikariusz generalny - 
że macie kapłanów, którzy za was 
pokutę czynią. 

Zdarzyło się, że w tym samym 
czasie ks. Balley oskarżył przed 
władzą duchowną swego wikariusza, 
iż w umartwieniu przebiera miarę, 
gdy ks. Vianney oskarżył probosz-
cza... że nadmiernie się umartwia... 
Ks. Courbon śmiejąc się odprawił ich 
obu z niczym. 

Pewna folga w umartwieniu 
bywała tylko wówczas, gdy przyjmo-
wano gości - do których należeli ks. 
Groboz, a niekiedy wikariusze gene-
ralni. - W tym dniu stół proboszcza 
podczas obiadu tracił swój zwykły 
niezachęcający wygląd, zjawiały się 

na nim potrawy smaczniejsze, niż 
zazwyczaj i bardziej urozmaicone. 

 
 (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 tytu-
larny Aenus), Kraków 2009)  

 
�������������� 

 

Zapach Chleba 

Czara naszego życia 

nieprzerwanie napełnia się 

dramatami i kłopotami  
codzienności. 

Nie wiemy, kiedy przeleje się przez 
brzegi. 

Nasza wszechobecna Nadzieja 

nigdy nie zostawi nas samych. 

Może właśnie ona 

pozwoli nam wrócić 

do zapachu chleba 

zapamiętanego z dzieciństwa, 

byśmy pamiętali, 

że wartości życia 

nie mierzy się posiadaniem. 

*** 

Jesteś 

Jesteś pąkiem kwiatu, 

który czeka by rozkwitnąć 

i delikatnym okruszkiem chleba 

zagubionym na stole. 

Jesteś pyłkiem uczucia, 

który szuka drogi do serca. 

Jesteś wszystkim tym, 

co nazywa się – Miłość! 

Stefania Gierłowska 
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„Kto trwa we Mnie, a Ja 

w nim, ten przynosi owoc 
obfity” (J 15,5).   c.d. 
 

Drodzy młodzi małżonkowie 
sakramentalni. Wielu z Was uczestni-
czyło w różnych formach przygoto-
wania do zawarcia sakramentu mał-
żenstwa. Kościół proponował Wam 
przygotowanie dalsze, bliższe oraz 
bezpośrenie i wiele innych indywidu-
alnych kursów czy warsztatów by dać 
Wam możliwość jak najbardziej 
świadomego zawarcia sakramentu 
małżenstwa. Kapłani jak i pary 
małżeńskie uczestniczące w tych 
programach kierowali was do Chrys-
tusa jako gwaranta ludzkiej miłości. 
Pokazywali, że sam akt zawarcia 
małżeństwa, tak wspaniały i radosny 
dla młodej pary, to jedynie początek. 
Sakrament od tego momentu trwa 
nieprzerwanie, aż do naszej śmierci. 
To nasze co dzienne tak o poranku, 
jestem dla ciebie, chcę Cię sobą 
obdarować, czasami tak trudno nam 
przychodzi. Wkrada się nieporozu-
mienie, a nawet rozczarowanie. 
Konieczna jest wtedy refleksja 
<Kościół nie zostawia nas samych>. 
Na trudne czasy daje zawsze 
świętych, którzy pokazują nam drogę. 
Małżonkom Kościół pokazuje błogo-
sławioną parę małżeńską Luigii  
i Marię Beltrame Quattrocchi. Jak oni 
pięknie żyli, w jakiej byli jedności –  
o tym można przeczytać i próbować 
tak żyć. Tych dwoje wyprzedziło  
o dwie dekady dzieło podjęte przez 
ks. H. Caffarela. Kapłana za którego 

sprawą narodził się w Kościele ruch 
skierowany tylko dla małżonków 
sakramentalnych, którego podagogika 
nakierowana jest na budowanie 
dobrych relacji w małżeństwie, na 
odkrywaniu daru jakim jest sakrament 
małżeństwa dla dwóch kochających 
się osób. Pedagogika nakierowana na 
odnajdywanie Boga w życiu mał-
żonków.  

Drodzy młodzi małżonkowie,  
a także i Wy bogaci stażem, ruch ten 
istnieje w naszym kraju już od 10 lat, 
praktykują w nim małżeństwa z naszej 
parafii – to ruch Equipes Notre-Dame. 
Od września małżonkowie zaczynają 
nowy rok formacji. Ruch jest otwarty 

dla każdego małżeństwa, nic się nie 
traci, a wiele można zyskać. 

 Zapraszamy!   
       

Bernadka i Piotr 

P.S.  Podajemy kontakt:  
e-mail;  slask@end.win.pl 
strona internetowa; www.end.org.pl 
telefon; 511 134 709 

 
Poniżej przedstawiamy propo-

zycję najbliższych rekolekcji otwar-
tych organizowanych przez ruch dla 
małżonków sakramentalnych. 

 

 
�������������� 

 

Miłość małżeńska najlepiej obja-
wia nam swą prawdziwą naturę  
i godność wtedy, gdy rozważymy, 
że początek swój czerpie ona, 
jakby z najwyższego źródła,  
z Boga, który jest Miłością i Oj-
cem, od którego bierze swe imię 
wszelkie ojcostwo na niebie i na 
ziemi.  

Paweł VI 

 
W dniu 3 wrze śnia br. na Eucharystii zawierzali śmy Sercu 

Pana Jezusa kapłanów i pary mał żeńskie sektora śląskiego  
w nowym roku formacji.  

Equipes Notre - Dame  - 

ruch  duchowości  małżeńskiej 

25 – 27 
listopad 
2011 r. 

Turno-Emaus 
diecezja 

radomska 
Reguła życia. 

rekolekcje 
dla 

małżonków 

13 – 15 
styczeń 
2012 r. 

Żwadowice - 
Pallotyni 

Obowiązek 
zasiadania w 

służbie dialogu 
małżeńskiego. 

rekolekcje 
dla 

małżonków 

03 – 05 luty 
2012 r. 

Pniewy  
k/Poznania 

Seksualność – dar 
czy utrapienie? 

rekolekcje 
dla 

małżonków 
02 – 04 
marzec 
2012 r. 

Licheń Budowa więzi 
małżeńskiej 

rekolekcje 
dla 

małżonków 

Zapisy na stronie internetowej www.end.org.pl/formacja/rekolekcje/ 



serce ewangelii 9 

 

Zachęcając do zaintere-
sowania si ę tym tematem 
powtórzę, że jedną 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, któremu uda-
ło si ę wyeliminowa ć to, co 
było złe i niepotrzebne. Jak że 
wymowna w tym zagadnieniu 
jest postawa ludzi, którzy 
stają w prawdzie o sobie i 
potrafi ą publicznie wypo-
wiedzie ć znamienn ą formuł ę: 
na imi ę mam... jestem alko-
holikiem . Stanąć w prawdzie 
o sobie, czyli popatrze ć w 
lustro i śmiać się z samego 
siebie. A to równie ż może 
być znakiem wewn ętrznego  
wyzwolenia. 

  
Kalervo promieniuje pogodą 

ducha i spokojem. Kalervo jest 
Finem, w AA jest już od piętnastu lat. 
Ostatnio chadza na mityngi cztery - 
pięć razy w tygodniu. Zapytany po co 
to robi i czy w ogóle jest jeszcze 
alkoholikiem Kalervo mówi:  
- Alkoholikiem będę zawsze. Gdybym 
przestał nim być, mógłbym spokojnie 
wypić kieliszek lub dwa. A ja jeśli 
wypiję choć kroplę, niedługo będę pić 
tak samo jak dawniej. Nie znam 
byłego alkoholika, znam za to wielu 
niepijących alkoholików. 

Kalervo chodzi na mityngi, żeby 
utrzymać własną trzeźwość. Dla niego 
trzeźwość jest darem, nie jednorazo-
wym, ale stale ponawianym, warun-
kiem zaś ciągłego otrzymywania tego 
daru, jest przekazywanie go innym. 
Kalervo chodzi na mityngi także po 
to, by radzić sobie z życiem. Bo nadal 
ma trudności ze swymi emocjami, ze 
swym myśleniem. Cokolwiek się zda-
rzy nieprzyjemnego, wewnątrz Kaler-
vo zaraz gromadzą się negatywne 
emocje i złe myśli. Bierze je ze sobą 
na mityng i tam one w jakiś magiczny 
sposób zostają zastąpione przez 
optymizm, pozytywne uczucia, dobre 

myśli. Czasem, gdy coś go bardzo 
gnębi, opowiada o tym na mityngu.  
I już gdy to mówi, nabiera dystansu, 
widzi, że większość jego problemów 
bierze początek w jego własnej 
głowie, w jego myślach. Gdy inni 
dzielą się z nim własnym doświad-
czeniem i nadzieją, Kalervo zapomina 
o troskach. Wychodzi oczyszczony; 
może normalnie żyć w normalnym 
świecie. 

Pytam, co jest dla Kalervo 
najtrudniejsze dzisiaj, po piętnastu 
latach trzeźwości. Odpowiada, że 
dwie rzeczy. Tolerancja wobec innych 
- zarówno niepijących, jak i pijących. 
Nauczenie się tego, by innych nie 
usiłować zmieniać, poprawiać, lecz 
dać im prawo do własnych, nawet 
kosztownych błędów. Ale jeszcze 
trudniejsze jest ułożenie naprawdę 
partnerskich, wolnych od poczucia 
winy, żalu, resentymentów i nadmier-
nych oczekiwań stosunków w rodzi-
nie, z żoną, którą bardzo kocha i która 
jego też bardzo kocha. 

Pytam jeszcze Kalervo, co ceni 
najbardziej w AA, obok samej trzeź-
wości. Odpowiada, że zmiany w tych 
sferach życia, które na pozór nie 
wiązały się z alkoholem. Kiedy tylko 
wytrzeźwiałem i zacząłem przycho-
dzić na mityngi, dowiedziałem się, że 
będę musiał zmienić swoje ideały 
życiowe. Wiedziałem, że muszę mieć 
sporo złych ideałów i przekonań,  
z powodu których piłem. Nie wiedzia-
łem natomiast, że z czasem zmienię 
wszystkie moje przekonania. Że naj-
bardziej „pijane" były te, które 
uważałem za dobre: by robić karierę  
i majątek, przede wszystkim praco-
wać, pracy i karierze podporządkować 
rodzinę, oddać im duszę. Dziś zmieni-
ły się moje gusty, nawet w dziedzinie 
literatury i sztuki; interesują mnie 
zupełnie inne sprawy niż dawniej. 

Przyjaciele, którzy pamiętają 
tamtego Kalervo sprzed piętnastu lat, 
mówią o nim: Ciekawe, jest dokładnie 
taki sam jak dawniej, ale zupełnie 
inny. Sam zaś Kalervo często powta-
rza, że jest wdzięczny za to, iż jest 
alkoholikiem. Na pytające spojrzenie 
wyjaśnia: ...gdybym nie był alkoho-
likiem, byłbym zapewne dziś tak 

samo pokręcony duchowo, moralnie i 
uczuciowo, jak byłem, zanim w ogóle 
wypiłem pierwszą kroplę alkoholu. 
Być może miałbym ostrą nerwicę albo 
wylądował w domu wariatów. A tak 
dostałem szansę. Bo przecież dzięki 
alkoholizmowi odkryłem coś, co 
pozwala mi nie tylko nie pić, ale 
przede wszystkim rozwiązywać pro-
blemy, których nigdy rozwiązywać 
nie umiałem. Coś co pozwala mi żyć. 

Takich wdzięcznych alkoholi-
ków jest w AA większość. Od 1950 
roku ci, którzy mogą, spotykają się co 
5 lat na konwencjach, by razem 
wyrazić swą wdzięczność. 

W pierwszym tygodniu lipca 
1985 roku trudno było dostać się do 
Montrealu. Miejsca w samolotach  
i autobusach były wyprzedane już w 
lutym. W kwietniu zarezerwowano 
wszystkie miejsca noclegowe i wszy-
stkie campingi - nie tylko w Montre-
alu i okolicach, ale także w północ-
nych regionach amerykańskich sta-
nów Nowy Jork i Vermont: wszędzie 
skąd można było dojechać do Montre-
alu samochodem w ciągu 3 - 4 godzin. 

Od trzeciego lipca ton ulicom 
Montrealu nadawali uśmiechnięci 
ludzie z tabliczkami na piersiach. 
Większość nosiła tabliczki koloru 
niebieskiego, niektórzy - czerwone. 
Na tabliczce było wypisane imię  
i pierwsza litera nazwiska, pod tym 
miasto i kraj. 

Najwięcej było Amerykanów. 
Sporo Kanadyjczyków. Ale oprócz 
nich przyjechało kilkanaście tysięcy 
ludzi zza oceanów: z Australii i z Ni-
gerii, z Indii i z Argentyny, z Japonii  
i z Polski. Niemal zewsząd. 

Piątego lipca wieczorem na 
Stadionie Olimpijskim w Montrealu 
zebrało się ponad 50 tysięcy ludzi z 
tabliczkami. Według wszelkiej logiki 
jedna trzecia spośród tych z nie-
bieskimi powinna była już nie żyć. 
Tyle samo powinno znajdować się w 
więzieniach lub w zakładach psychia-
trycznych. Pozostali, wzgardzeni i od-
rzuceni, powinni oczekiwać podob-
nego końca. 

Tymczasem żywi i zdrowi, 
otoczeni szacunkiem innych, kocha-
jący i kochani, bardziej niż kiedy-
kolwiek szczęśliwi przyszli na stadion 
w Montrealu, by wyrazić swoją 

(Z kącika duchowego proboszcza) 

Nie udawaj, że nie ma problemu… (3) 
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wdzięczność. By razem obchodzić 
święto na cześć życia, zdrowia, 
wolności i godności. 

5 lipca 1985 roku na Stadionie 
Olimpijskim w Montrealu odbywał 
się uroczysty mityng Anonimowych 
Alkoholików w pięćdziesiątą rocznicę 
powstania tego ruchu. 

Przez trzy dni i trzy noce w 
nowoczesnym Pałacu Kongresów oraz 
we wszystkich większych hotelach w 
Montrealu odbywały się mityngi AA. 
Zamknięte i otwarte; po angielsku, po 
francusku, po hiszpańsku i po nie-
miecku. Na temat i bez tematu. 
Alkoholicy rozmawiali o organizacji 
służb AA i wymieniali doświadczenia 
z lekarzami, z prawnikami i pracowni-
kami więzień. Mówili o tym, jak AA 
powstało i jak rozwija się poza 
Ameryką Północną. 

Pierwszego dnia, w czwartek 
wieczorem spotkali się na wielkim 
balu, by do rana tańczyć, szaleć  
i radować się - bez alkoholu. Wśród 
zaproszonych gości znajdowała się 
Ruth Hock, niealkoholiczka, która w 
1939 roku jako sekretarka Billa W. 
przepisywała na maszynie oryginał 
„Anonimowych Alkoholików". W 
Montrealu wręczono jej pięciomilio-
nowy egzemplarz Wielkiej Księgi. O 
północy tego samego dnia w Grand 
Hotelu zaczął się mityng non stop, 
który trwał dzień i noc aż do niedzieli 
rano. 

W piątek wieczorem odbył się 
wielki mityng na Stadionie Olim-
pijskim. Pięćdziesiąt tysięcy ludzi 
urządziło tam piętnastominutową 
owację na cześć Lois, 94-letniej 
wdowy po Billu W., założycielu AA. 

To ona pracowała na niego i woziła 
po szpitalach, gdy pił. To ona 
pomagała Billowi cucić pierwszych 
alkoholików w nowojorskiej grupie, 
która spotykała się w ich domu. 
Szesnaście lat później Lois założyła 
Al-Anon, odpowiednik AA dla 
rodzin. Do Montrealu przyjechało 
kilkanaście tysięcy uczestników Al-
Anon i Alateen; nosili oni na piersiach 
tabliczki koloru czerwonego. 

Lois przemawiała krótko. 
Powiedziała, jak bardzo jest szczę-
śliwa, że mogła jeszcze przyjechać do 
Montrealu. Zobaczyć, jak owocuje 
ziarno, w którego zasiewaniu brała 
udział. 

Nazajutrz na Stadionie Olimpij-
skim trwał koncert dla uczestników 
Konwencji, podczas którego piosen-
karka kanadyjska Danielle Dorice, 
dowiedziawszy się, że w Konwencji 
po raz pierwszy biorą udział Polacy, 
przez dziesięć minut śpiewała po 
polsku „Moja droga, ja cię kocham". 

W niedzielę rano kilka tysięcy 
alkoholików przebiegło pięć kilo-
metrów uliczkami Starego Miasta,  
a potem, w południe 50 tysięcy ludzi 
raz jeszcze zebrało się na Stadionie 
Olimpijskim, by wziąć udział w 
końcowym mityngu, poświęconym 
odrodzeniu duchowemu, jakie staje 
się zazwyczaj udziałem Anonimo-
wych Alkoholików. 

Na tych różnorodnych mityn-
gach przemawiali wspaniali mówcy, 
znani ze słyszenia wielu aowcom. 
Sybil C., trzeźwa od ponad 40 lat 
alkoholiczka, która dobrze znała 
założycieli AA. Guy G. z Montrealu, 
jeden z założycieli AA w Kanadzie  

i Walter S. z Wenezueli. Mówca nad 
mówcami Clancy N. z Kalifornii, 
którego wyznania nagrane na kasetę 
otwierały oczy znającym angielski 
alkoholikom w Warszawie. I wiele in-
nych postaci z 50 letniej historii AA. 
Wszyscy oni dzielili się swoją 
wdzięcznością i otrzymywali wyrazy 
wdzięczności od innych. Ale najgo-
ręcej została przyjęta Nancy. 

Wystąpienie Nancy nie było 
zapowiadane w programie Konwencji. 
W sobotę wieczorem brała udział w 
mityngu non stop. Mówiono na temat 
samoświadomości i tego, że nie po-
maga ona w zaprzestaniu picia. Po 
dwudziestu minutach wprowadzenia 
zabierali głos ludzie z sali. Pod koniec 
mityngu wstała Nancy. Mówiła 
bardzo krótko. Opowiedziała o swojej 
drodze życiowej. O dzieciństwie bez 
ojca i bez uczuć. O samotności, 
poszukiwaniu przyjaźni i uczucia.  
O tym, jak dobrze się poczuła po 
pierwszym kieliszku, a potem po 
narkotykach. Jak najpierw było jej 
dobrze, a potem gorzej, coraz gorzej. 
Aż wreszcie trafiła do AA, gdzie 
znalazła to wszystko, czego od 
dzieciństwa szukała. Jak bardzo jest 
dziś wdzięczna i szczęśliwa. Tyle 
mnie już dobrego spotkało – kończyła 
swoją wypowiedź Nancy - a przecież 
mam dopiero czternaście lat. 

       

(ciąg dalszy w następnym 
numerze SERCA lub przez kontakt 
z proboszczem Krzysztofem) 

 

 

Wydział Pedagogiczny Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie 
organizuje Korespondencyjny Kurs Biblijny. Celem kursu jest ułatwienie poznania i rozumienia 
ksiąg Pisma Świętego. W kursie może brać udział każdy zainteresowany Pismem Świętym. Dodat-
kowe informacje można uzyskać pod adresem: 

www.ignatianum.edu.pl/Wydział Pedagogiczny/Studia podyplomowe i kursy 
 
bądź też pod adresem: ks. Zbigniew Marek SJ 
     ul. Zaskale 1  30-250 Kraków 
     „Kurs Biblijny” 
Zgłoszenia udziału w kursie można kierować na adres elektroniczny:   zmarek@jezuici.pl 
                             zmarek@ignatianum.edu.pl 
 

Pod tymi adresami można też uzyskać dodatkowe informacje o kursie. Jego organizatorzy pro-
szą o dołączanie do korespondencji listownej koperty z podanym adresem zwrotnym  
i naklejonym znaczkiem pocztowym. 
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Od września dekretem Ksi ędza Arcy-
biskupa posług ę wikarego w naszej parafii 
pełni ks. dr Wojciech Kamczyk, którego 
poprosili śmy o krótki wywiad. 

Na początek zapytam skąd ksiądz pochodzi i jak wy-
gląda księdza najbliższa rodzina? 

Pochodzę z Rogowa, niewielkiej miejscowości w po-
bliżu Wodzisławia Śląskiego, ale urodziłem się w Rybniku. 
Tu zamieszkali moi rodzice zaraz po 
ślubie i tu też przyszedłem na świat. 
Kiedy miałem niecałe dwa latka ro-
dzice przeprowadzili się do Rogowa, 
w rodzinne strony taty, tam też na 
świat przyszło moje rodzeństwo: brat  
i dwie siostry. Dziś oczywiście są to 
osoby dorosłe, brat i siostra założyli 
już własne rodziny, a z rodzicami 
mieszka jeszcze najmłodsza siostra, 
która w przyszłym roku skończy stu-
dia. 

Ksiądz proboszcz Krzysztof 
przedstawił księdza jako swego wychowanka z czasów, 
gdy pełnił posługę wikarego w Rogowie. Czy pełniąc 
służbę ministrancką pomyślał ksiądz już wtedy o służ-
bie Bogu jako o drodze swojego życia, czy też wybór 
kapłaństwa przyszedł później? 

Muszę więc rozpocząć od pewnej anegdoty, bo tak na-
prawdę „kapłaństwo” zaczęło się w przedszkolu od pierw-
szej „miłości”. Otóż moja przedszkolna koleżanka twier-
dziła, że zostanie zakonnicą, a ja (nie mogłem być gorszy, 
bo bardzo mi się wtedy podobała), stwierdziłem, że zostanę 
księdzem… I coś z tego dziwnie umotywowanego pomysłu 
we mnie zostało, bo nieco później, przy okazji wizyty kolę-
dowej księdza wikarego (jeszcze poprzednika ks. Krzysz-
tofa) wspomniałem o tym i wtedy otrzymałem „pouczenie”, 
że najpierw to powinienem ministrantem zostać. Pomysł 
udało się zrealizować za czasów ks. Krzysztofa, ale plan 
zostania księdzem, gdzieś po drodze się zagubił (zwłaszcza 
w czasach licealnych dziewczyny skutecznie wybiły mi 
myślenie o tym z głowy). Wprawdzie od czasu do czasu 
taka myśl mnie nachodziła, ale nie wzbudzała większych 
emocji. Dopiero w klasie maturalnej, kiedy nadszedł czas 
życiowych decyzji, poważnie zacząłem myśleć nad tą kwe-
stią… Z jakim skutkiem, nie trzeba chyba wyjaśniać… 

Jak ksiądz wspomina czasy pobytu w seminarium? 

Prawie sześć lat spędzonych w Wyższym Śląskim Se-
minarium Duchownym to na pewno czas niezwykły. Trud-
ny, ale też chętnie wspominany. Był czasem nie tylko roze-
znawania, czy to aby na pewno moja droga, ale też stawia-
nia sobie pytań o to, jak i jakim księdzem mam być. A to nie 
były łatwe pytania. Wiele moich wyobrażeń musiało po 
prostu upaść, ich miejsce zajęły nowe. Jednak, co najistot-
niejsze, był to dla mnie czas trwania z Jezusem… Na wiele 
pytań, jeszcze wtedy sobie nie odpowiedziałem, wiele ciągle 
na odpowiedź czeka, ale nie one były najistotniejsze. Ten 

czas sprawił, że powiedziałem Jezusowi, że chcę żyć z Nim 
i dla Niego, a cała reszta tak naprawdę jest mało istotna… 

Towarzyszył temu także zachwyt teologią, mówieniem 
i słuchaniem o Bogu, poszukiwaniem i stawianiem pytań… 
Ale to już jakby osobny i poboczny rozdział… 

Na jakich parafiach pełnił ksiądz posługę zanim trafił 
do Boguszowic? 

Krótko przed święceniami kapłańskimi w 2004 roku, 
jeszcze jako diakon trafiłem na dwu-
miesięczny staż do parafii Miłosier-
dzia Bożego w Jastrzębiu. Natomiast 
pierwszą placówką wikariuszowską, 
już po święceniach, była parafia Na-
rodzenia Najświętszej Maryi Panny w 
Pszowie. Tam spędziłem trzy lata, 
pracując jednocześnie jako katecheta 
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Pszowie, opiekując się młodzieżą 
oazową i Domowym Kościołem. 
Natomiast ostatnie cztery lata spędzi-
łem jako wikariusz w Mysłowicach, 
w parafii Najświętszego Serca Pana 

Jezusa. Tam również opiekowałem się młodzieżą, Domo-
wym Kościołem, grupą Odnowy w Duchu Świętym, Wspól-
notą Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, przygotowywa-
łem młodzież do bierzmowania, katechizowałem w Zespole 
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3. Byłem również Moderato-
rem Rejonowym Ruchu Światło-Życie. 

Był ksiądz wikarym w Pszowie i przez kilkanaście lat 
mieszkał w oddalonym opodal Rogowie. Czy Matka 
Boża Uśmiechnięta, która patrzy na nas z pszowskiego 
wizerunku zajmuje szczególne miejsce w życiu księ-
dza? 

Kiedy po remoncie probostwa w Mysłowicach biskup 
Gerard Bernacki święcił moje nowe mieszkanie, a wiedział, 
że wcześniej posługiwałem w Pszowie, zaczął rozglądać się 
po ścianach i zapytał: „A gdzie Matka Boska Pszowska?” 
Nie było jej obrazu na ścianie i niestety, z przykrością to 
przyznaję, nie mam go do dzisiaj… Na szczęście pozostaje 
bardzo głęboko w sercu, bo przecież to pod jej uśmiechem 
stawiałem pierwsze kapłańskie kroki i nabierałem pierw-
szych duszpasterskich doświadczeń. 

Swoje korzenie wywodzi ksiądz z ziemi rybnicko- 
wodzisławskiej, gdzie dosyć silne jest przywiązanie do 
tradycji i górnośląskiego regionalizmu. Podczas po-
bytu w Pszowie zapewne zetknął się ksiądz z prof. Je-
rzym Szymikiem, który w piękny sposób manifestuje 
przywiązanie do swojej „małej ojczyzny”. Czy zdaniem 
księdza regionalizm jest pozytywną alternatywą do po-
stępującej globalizacji? 

Regionalizm rozumiany jako identyfikowanie się z 
pewną regionalną kulturą, ułatwia także zrozumienie i od-
nalezienie własnej tożsamości. W tym sensie jest czymś 
pozytywnym i jeśli łączony jest z otwarciem się na świat 
może stanowić alternatywę dla globalizacji rozumianej jako 

Ks. dr Wojciech Kamczyk – nowy wikary 
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dążenie do powszechności i jednorodności z odrzuceniem 
prawa do różnic i indywidualności. Regionalizm źle rozu-
miany może prowadzić do swoistej „zaściankowości”  
i zamknięcia na innych, a to również jest niepożądanym zja-
wiskiem. Sądzę więc, że trzeba by mówić tu nie tyle o alter-
natywie, co jako o ważnym (jeśli nie koniecznym) elemen-
cie otwarcia na świat (w tym także szeroko pojętej globali-
zacji). 

Jest ksiądz człowiekiem bardzo młodym, ale już z tytu-
łem doktora teologii. Co zmotywowało księdza do na-
pisania pracy doktorskiej? Może by ksiądz przybliżył 
parafianom jej tematykę? 

W pierwszych latach kapłaństwa musiałem, zgodnie z 
życzeniem arcybiskupa dotyczącym najmłodszych kapła-
nów, podjąć studia podyplomowe z zakresu teologii pasto-
ralnej. W ostatnich miesiącach ich trwania mój promotor, 
ks. profesor Wincenty Myszor, ówczesny dziekan Wydziału 
Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, za-
proponował mi napisanie pod jego kierunkiem pracy podej-
mującej zagadnienia duszpasterskie, ale z zakresu starożyt-
ności chrześcijańskiej. Materiałem badań miały być kazania 
i homilie św. Augustyna, zaś przedmiot zainteresowania 
stanowiła jego działalność duszpasterska oraz uzasadniająca 
je teologia. 

Praca dotyczyła najbardziej „gorącego” okresu w sta-
rożytnym duszpasterstwie, okresu paschalnego, a więc czasu 
dzisiejszego Wielkiego Postu i Okresu Wielkanocy. Był to 
wtedy czas bezpośrednich przygotowań dorosłych do chrztu, 
któremu towarzyszyli pozostali członkowie wspólnoty 
chrześcijańskiej. W czasie Wigilii Paschalnej udzielano 
sakramentów wiary (chrztu, bierzmowania, Eucharystii), zaś 
w nadchodzącym, tzw. „białym tygodniu” pouczano nowo 
ochrzczonych o ich obowiązkach i wyjaśniano rolę wspól-
noty Kościoła. Biskup Augustyn wykorzystywał ten okres 
szczególnej aktywności wiernych do kierowania stosownych 
pouczeń, a także wyjaśniania sensu wielu praktyk chrześci-
jańskich i liturgii. Choć od tamtych czasów wiele w prakty-
kach pobożnościowych i zwyczajach religijnych się zmie-
niło (chociażby fakt chrztu dorosłych, który w naszych, 
polskich warunkach jest rzadkością), to jednak teologia, a 
niekiedy nawet styl duszpasterstwa okazują się niezwykle 
aktualne i cenne. Mam nadzieję, że niektórymi wnioskami  
i przemyśleniami będzie okazja się podzielić, może także na 
łamach „Serca Ewangelii”… 

Nie ukrywam, że bardzo na to liczymy. A jakie zadania 
zlecił księdzu tutejszy proboszcz? Czym się ksiądz zaj-
muje w naszej parafii? 

Poza tradycyjnymi obowiązkami wikarego, do których 
należy przede wszystkim odprawianie Mszy Świętych oraz 
posługa w konfesjonale ksiądz proboszcz Krzysztof powie-
rzył mi w parafii opiekę nad wspólnotą ministrantów, grupą 
biblijną, Apostolatem Maryjnym oraz Strażą Honorową 
Najświętszego Serca Pana Jezusa. Odpowiadał będę również 
za przygotowanie młodzieży do bierzmowania. Sądzę, że do 
tej listy trzeba będzie też dopisać wiele okazjonalnych 
przedsięwzięć, których na dzień dzisiejszy nie jestem  
w stanie jeszcze przewidzieć, a których na pewno będzie 
sporo… 

Jakie są księdza pierwsze wrażenia z kilkudniowego 
pobytu w naszej wspólnocie? 

Parafia Boguszowice Stare to parafia tradycyjna, o sil-
nie zakorzenionej kulturze religijnej. Parafianie wydają się 
życzliwi i otwarci, widać też wiele osób o pogłębionej du-
chowości. Zauważyłem, że osoby zaangażowane w grupy 
parafialne są chętne i gotowe do współpracy. Mam nadzieję, 
że okażą się również otwarte na „nowe”, które niechybnie 
przychodzi wraz z nowym duszpasterzem, który ma za sobą 
pewne doświadczenia z odmiennych parafii.  

Czym wypełnia ksiądz tak zwany „czas wolny”? Czy 
ma ksiądz jakieś hobby? 

Ostatnio moim hobby było siedzenie pomiędzy książ-
kami, nad kserem i słownikami, ale czytać lubiłem zaw-
sze… i to dużo… Zwłaszcza, gdy chodziło o sprawy zwią-
zane z chrześcijaństwem, a dokładniej ze starożytnością 
chrześcijańską i teologią, która dopiero „uczyła się” mówić 
o Bogu… Swego czasu sporo jeździłem na rowerze (co 
niestety ostatnimi laty zaniedbałem, ale mam nadzieję, że 
piękna, boguszowicka okolica nieco to zmieni), zdarzają mi 
się również wypady w góry i piesze wędrówki… 

Może na koniec jakieś takie swoje kapłańskie motto? 

Każdy ksiądz, przyjmując święcenia kapłańskie, 
wybiera sobie jakieś motto dla swojego kapłańskiego życia, 
które umieszcza na obrazku prymicyjnym. Ja wybrałem 
słowa o Jezusie z Ewangelii wg św. Jana, które 
wypowiedział Jan Chrzciciel: „Potrzeba, by On wzrastał,  
a ja się umniejszał”. Te słowa towarzyszą mi do dziś  
i gdzieś tam pomagają odnaleźć w różnych sytuacjach 
właściwy kierunek i sposób realizowania powołania. Jan 
Chrzciciel określał siebie przyjacielem Oblubieńca-Jezusa, 
był gotowy do usunięcia się w cień, jego radością było 
obwieszczać Jego nadejście… To moje zadanie. Nie 
chciałbym też nigdy zasłonić sobą Jezusa… 

Dziękując za interesującą rozmowę życzymy księdzu 
dużo sił i Bożego błogosławieństwa, opieki Matki Naj-
świętszej, życzliwości nowych parafian, gorących serc 
i otwartych dłoni gotowych wesprzeć księdza inicja-
tywy. Szczęść Boże! 

Rozmow ę przeprowadził LR 
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27 września przypadają 
urodziny ks. wikarego Wojciecha 
Kamczyka. Zapraszamy do mo-
dlitwy w Jego intencji. 

 
Z  okazji rocznicy urodzin   

składam y serdeczne życzenia 

B ożego błogosław ieństw 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 szelk ich  Ł ask, potrzebnych  

w  dalszej posłudze kapłańsk iej. 

Msza św. urodzinowa w in-
tencji Solenizanta sprawowana 
będzie we wtorek 27 września  
o godz. 17.oo. 

Ks. dr Wojciech Kamczyk  

Urodził się 27 września 1979 r.  
w Rybniku. Pochodzi z parafii  
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa  
w Rogowie. Święcenia kapłańskie przy-
jął 15 maja 2004 roku w Katowicach. Od 
30 sierpnia 2011 r. dekretem  
ks. Arcybiskupa Damiana Zimonia pełni 
funkcję wikariusza w naszej parafii. 
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Odmawiajmy, je śli to mo ż-
liwe ka żdego dnia, ró żaniec, 
zarówno indywidualnie, jak i we 
wspólnocie. Ró żaniec to modli-
twa prosta, ale gł ęboka i bardzo 
skuteczna, tak że gdy prosimy  
o łaski dla rodzin, dla wspólnot  
i dla całego świata. 

               bł. Jan Paweł II 

Czy mo żna odpocząć 
wyje żdżając na nietypowe  
i niecodzienne wakacje? Jak 
się okazuje mo żna, bo oto 25 
młodych ludzi z naszej 
wspólnoty parafialnej, wyje-
chało w tym roku na letnie 
rekolekcje Ruchu Światło-
Życie (oazy). Trzeba zazna-
czyć, że jest to wielka ra-
dość, iż tak wielu zdecydo-
wało si ę wyjecha ć na reko-
lekcje.   

Czym są rekolekcje oazowe? Na 
pewno nie jest to czas łatwy, gdzie ma 
się mnóstwo wolnego czasu, bo ten 
akurat jest zaplanowany od rana do 
wieczora przez modlitwy, spotkania  
w grupach, konferencje, eucharystię  
i zabawę. Jak sam pamiętam, rekolek-
cje były czasem pewnego wysiłku, 
który przynosił wiele radości. Zwłasz-
cza wtedy, gdy widziało się jak 
uczestnicy się zmieniają, jak obecność 
wspólnoty, która jest skupiona wokół 
Chrystusa wpływa na ich życie, ich 
wiarę. Chciejmy teraz oddać głos tym, 
którzy w tym roku pojechali, a którzy 
chcą się podzielić z nami świadec-
twem z przeżytych rekolekcji: 

Mam na imię Asia i chciałabym 
się z wami podzielić swoim świadec-
twem z tegorocznych rekolekcji, które 
przeżywałam w Brennej Leśnicy. Były 
to rekolekcje Oazy Nowego Życia  
I stopnia. 

Przed wyjazdem miałam wiele 
obaw, co do tych rekolekcji, planu 
dnia, mimo tego, że już wcześniej 
jeździłam na rekolekcje. 

Gdy przyjechałam na te rekolek-
cje po dwóch dniach chciałam dzwo-
nić do rodziców, aby po mnie przyje-
chali. Wszystko zmieniło się czwar-
tego dnia, kiedy miałam przyjąć Je-
zusa jako swojego Pana i Zbawiciela. 
Miałam w tym dniu wiele czasu, aby 
przemyśleć swoje zachowanie, słowa, 
które mówię do innych ludzi, ale 
przede wszystkim miałam czas na to, 
aby dobrze się zastanowić, czy na 
pewno chcę, aby Jezus był moim Pa-
nem i Zbawicielem. Mieliśmy spotka-
nia w grupach i wtedy moja anima-
torka Kasia, powiedziała jedno bar-
dzo ważne zdanie, że POMIMO 

TEGO, ŻE PO PRZYJĘCIU JEZUSA 
JEST TRUDNIEJ TO TE 
TRUDNOŚCI PRZYNOSZĄ DOBRE 
OWOCE.  Wtedy już na 100 % wie-
działam, że chcę, aby Jezus był moim 
Panem i Zbawicielem. 

Kolejnym takim bardzo ważnym 
momentem podczas tych rekolekcji 
była adoracja krzyża. Wpatrując się w 
krzyż, uświadomiłam sobie, jak wielką 
miłość Jezus miał do mnie, że dał się 
ukrzyżować tylko po to, abym ja mo-
gła żyć, mimo, że jestem zwykłym 
człowiekiem. Naszła mnie wtedy taka 
myśl, a w zasadzie jedno zdanie  
z piosenki, którą też pewnie znacie, 
a mianowicie, że: 

TO NIE GWOŹDZIE CIĘ 
PRZYBIŁY, LECZ MÓJ GRZECH. To 
zdanie dało mi dużo do myślenia nie 
tylko nad swoim życiem, ale nad tym 
jak i dlaczego zwracam się do Jezusa. 

Nie chciałabym was zanudzić, 
dlatego powiem tylko jeszcze o tym, że 
podpisałam Krucjatę Wyzwolenia 
Człowieka. Podpisanie Krucjaty było 
dla mnie bardzo trudną decyzją, ale 
jednak się zdecydowałam i podpisa-
łam, chociaż miałam małe problemy z 
tym, aby iść i wrzucić tę karteczkę do 
koszyka. Mówiąc jaśniej było niestety 
działanie Szatana, co było widać 
bardzo dobrze. Byłam już gotowa, aby 
wyjść z ławki i wtedy zrobiło mi się 
słabo, więc musiałam wyjść na świeże 
powietrze. Kiedy próbowałam wyjść z 
ławki drugi raz puściła mi się krew z 
nosa, co też mi utrudniło to, aby iść. 
Wtedy pomyślałam sobie: JEZU, 
JEŚLI CHCESZ, ABYM PODPISAŁA 
TĘ KRUCJATĘ POMÓŻ MI 
PRZEZWYCIĘŻYĆ PRZESZKODY 
SZATANA. I powiem wam, że Jezus 
mnie wysłuchał. Chociaż szłam ostat-
nia, to byłam naprawdę szczęśliwa, że 
podpisałam tę Krucjatę. Śpiewając 
piosenkę „Serce wielkie nam daj” 
czułam obecność Jezusa. 

I za to co przeżyłam na rekolek-
cjach, za ludzi, których tam poznałam 
i za to, że Jezus dał mi odwagę, aby 
powiedzieć to świadectwo - Chwała 
Panu ! 

To były dla mnie bardzo trudne 
rekolekcje. Kompletny brak czasu dla 
siebie, ciągła walka o każdą osobę  
z grupy i nieustanna modlitwa za 
nich. 

Urodziny 
ks.  Wojc iecha 

 

Letni czas rekolekcji 
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Może ktoś zapytać: w takim ra-
zie co to dało i jaki to wszystko ma w 
ogóle sens? Owoc tych rekolekcji jest 
dla mnie przede wszystkim jeden - 
zobaczenie swojej niemocy i dostrze-
żenie tego, że tylko Bóg daje nam 
wystarczająco dużo siły, by zmierzyć 
się z każdą przeciwnością. Natomiast 
widok radości na twarzach młodych 
ludzi, którzy doświadczyli Bożej miło-
ści i być może po raz pierwszy poczuli 
się potrzebni i kochani tylko utwierdza 
w przekonaniu, że to wszystko ma sens 
i warto się trudzić. I za to wszystko 
Chwała Panu! 

Rekolekcje to szczególny czas. 
Czas, gdy jesteśmy niejako pod sa-
mym kloszem ogromnej łaski Pana 
Boga. Jak się dowiedziałem - nie 
warto na ten temat polemizować.  
W tym czasie Chrystus realnie działa 
w życiu każdego człowieka. Otwiera 
mu oczy i krzyczy: „Faryzeuszu śle-
py!”. To właśnie krzyknął do mnie. 
Usłyszałem? Tak, w przeciwnym razie 
to, co piszę byłoby kłamstwem. A po 
co kłamać? 

Choć na początku niechętnie, 
czasem warto zrobić coś na przekór 
samemu sobie. Te 16 dni to istna 
katorga, uczestnicy ciągle z czymś 
walczą, nie dają po sobie poznać tego 
jak bardzo „chcą wracać do domu!”. 
Przynajmniej do 7 dnia. Potem zaczy-
nają rozumieć, dlaczego to trwa tak 
długo. Bo przecież żeby kogoś kochać, 
trzeba go najpierw poznać. 

Nie tylko czas rekolekcji może 
być momentem, kiedy człowiek 
otwiera się na działanie Pana Boga, 
ale również każdy dzień może być tą 
szansą, jaką człowiek daje Bogu, by 
On mógł zadziałać, mógł uczynić cud 
przemiany naszego życia.  

Dlatego chciałem serdecznie 
zaprosić młodych naszej parafii, 
gimnazjalistów, uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych, studentów 
na nasze spotkania oazowe. Spo-
tykamy się w każdy piątek  
o godzinie 17.oo na eucharystii, 
a po niej na probostwie.  

PRZYJDŹ I DOŚWIADCZ TEJ 
WIELKIEJ MIŁO ŚCI BOGA. 

 

Ks. Marcin 

 
 

 

Ok. siedmiu tysi ęcy ki-
lometrów, 15 zwiedzonych 
miast Francji, Hiszpanii i Por-
tugalii, 145 uczestników w 
tym 13 kapłanów i jeden dia-
kon, 20 dni w drodze. Tak  
w skrócie wygl ądał wyjazd na 
26 Światowe Dni Młodzie ży, 
które odbyły si ę w dniach 16-
21.08.2011r. w Madrycie. 

Po przyje ździe wiele 
osób pytało si ę nas jak było, 
odpowiadali śmy krótko – 
wspaniale i my ślę, że to sło-
wo najbardziej oddaje to 
wszystko, co prze żyli śmy 
podczas tych 20 dni.  

Na to, że było wspaniale wpły-
nęło wiele czynników. Przede wszyst-
kim radość i entuzjazm tych wszyst-
kich, którzy wyjechali z grupy ryb-
nickiej na spotkanie z papieżem Be-
nedyktem XVI, ale również entu-
zjazm, który wypływa z wiary  
w Chrystusa młodych ludzi, którzy 
zjechali do Madrytu ze wszystkich 
stron naszego globu.  

Nasze wspólne pielgrzymowanie 
rozpoczęliśmy  o północy 8 sierpnia 
Mszą świętą w parafii św. Jadwigi na 
Nowinach, po której spakowaliśmy 
się do dwóch autobusów i wyruszyli-
śmy w drogę. Nasza trasa do Madrytu 
wiodła przez Lyon, Lourdes, gdzie 
uczestniczyliśmy w procesji ze świe-
cami i modlitwie różańcowej, Burgos, 
Salamankę, aż do Sepulvedy, a druga 
grupa udała się do Pradeny w diecezji 
Segovia, gdzie rozpoczęliśmy pierw-
szy etap diecezjalny, który jak pod-
czas wszystkich dni młodzieży łączy 
się z obchodami ŚDM.  

Mieszkańcy Sepulvedy przyjęli 
nas bardzo serdecznie. Zamieszkali-
śmy na jednej z sal gimnastycznych,  
a księża na probostwie, a co niektóre 
osoby znalazły noclegi u rodzin hisz-
pańskich. Program diecezjalny był 
bardzo bogaty: zwiedziliśmy Avila 
miasto, z którym była związana św. 
Teresa Wielka, uczestniczyliśmy w 
Drodze Krzyżowej ulicami Sepulvedy 
wraz z mieszkańcami, odwiedziliśmy 
miejscowe sanktuarium San Fructos, 
gdzie uczestniczyliśmy we Mszy 

świętej wraz z młodzieżą z Portugalii 
i Kostaryki, jak również uczestniczy-
liśmy wraz ze wszystkim młodymi, 
którzy mieszkali w diecezji Segovia 
na wspólnym wieczorze integracyj-
nym, podczas którego każdy kraj 
zaprezentował swoją kulturę, a miesz-
kańcy Sepulvedy pokazali nam trady-
cyjne tańce tego regionu. W ostatnim 
dniu uczestniczyliśmy z całą ludno-
ścią Sepulvedy na Eucharystii w sank-
tuarium Virgen de la Pena, po której 
zostaliśmy zaproszenie na tradycyjną 
Paelle (danie z ryżu, warzyw i owo-
ców morza), która jest bardzo popu-
larna w Hiszpanii.  

Następnego dnia udaliśmy się  
w stronę Madrytu, zwiedzając Se-
govie, Escurial, gdzie mieści się sie-
dziba króla Hiszpanii no i w końcu 
dotarliśmy do Madrytu, gdzie zostali-
śmy zakwaterowanie w jednej ze 
szkół w dzielnicy Vicalvaro.  

W samym Madrycie spędziliśmy 
6 dni, podczas, których wydarzyło się 
bardzo wiele. Pierwszego dnia wyje-
chaliśmy do Toledo oddalonego 40 
km od Madrytu, a wieczorem uczest-
niczyliśmy na Eucharystii rozpoczy-
nającej Światowe Dni Młodzieży, pod 
przewodnictwem kard. Antonio Ro-
uco Varela, arcybiskupa Madrytu. 
Podczas kolejnych trzech dni do połu-
dnia uczestniczyliśmy w katechezach 
prowadzonych w parafiach Madrytu 
przez polskich biskupów. Wygłosili je 
m.in. kard. Kazimierz Nycz, bp Woj-
ciech Polak, bp Henryk Tomasik, a 
homilie wygłosił kard. Józef Glemp. 
Każde popołudnie było przeznaczone 
na zwiedzanie Madrytu, co nie było 
wcale łatwym zadaniem, z racji ilości 
ludzi, którzy na te dni zjechali do 
Hiszpanii. Uczestniczyliśmy również 
w nabożeństwie z papieżem Benedyk-
tem XVI w centrum Madrytu, jak 
również w Drodze Krzyżowej pod 
Jego przewodnictwem.  

Jednak centralnym miejscem 
obchodów ŚDM było spotkanie mło-
dych z papieżem na lotnisku Cuatro 
Vientos (cztery wiatry), nazwa przy-
padkiem, czy nie oddała tego, co 
każdy z nas przeżył zwłaszcza pod-
czas sobotniego nocnego czuwania z 
Ojcem Świętym, podczas którego 
zerwała się wichura, jak również 

Zakorzenieni i  zbudowani na 
Chrystusie, mocni w wierze 

                                 ( po r .  Ko l  2 ,7 )  
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zaczął padać deszcz, ale to nie po-
wstrzymało entuzjazmu i radości tych 
1,5 miliona, a nawet jak podają nie-
które agencje informacyjne 2 milio-
nów ludzi.  

Przybyliśmy tam, ok. godziny 
14, temperatura 34°C, ani grama cie-
nia. Każdy z nas ulokował się w sek-
torze, posilił się posiłkiem, otrzyma-
nym u wejścia na lotnisko, po którym 
rozpoczęło się wielkie oczekiwanie na 
przyjazd Benedykta XVI. Po kilku 
godzinach papież wyszedł do ołtarza i 
rozpoczęło się czuwanie modlitewne. 
Najbardziej wymownym znakiem 
była adoracja Najświętszego Sakra-
mentu, podczas której całe lotnisko 
zamarło w milczeniu, adorując Jezusa 
Chrystusa. Czy to możliwe? Tak, bo 
gdzie ludzie gromadzą się w Jego 
imię, gdzie panuje duch prawdziwej 
wspólnoty, to nawet 1,5 miliona ludzi 
potrafi na 5 minut trwać w ciszy,  
a wszystko pod przewodnictwem na-
stępcy św. Piotra. Właśnie tam do-
świadczyliśmy tej wielkiej jedności 
Kościoła, który gromadzi się wokół 
osoby Chrystusa pod przewodnic-
twem pasterza.  

Na drugi dzień uczestniczyliśmy 
w tym samym miejscu we Mszy świę-
tej z papieżem, podczas której ogłosił 
on, że następne Światowe Dni odbędą 
się w Rio de Janeiro w Brazylii w 
2013 roku.  

W niedzielę późnym wieczorem 
udaliśmy się w stronę Portugalii, a 
dokładnie przez Nazare, Alcobase, 
Batalhe dotarliśmy do Fatimy, gdzie 
mieliśmy tą wielką łaskę uczestniczyć 
we Mszy świętej w kaplicy objawień, 
jak również uczestniczyć w modlitwie 
różańcowej i procesji światła. Z Fati-
my udaliśmy się do Saragossy, jak i 
Barcelony, z której bezpośrednio 
wyruszyliśmy w stronę Rybnika.  

Jeżeli by się ktoś zapytał mnie 
dzisiaj czy warto przeżyć ŚDM to bez 
zastanowienia powiem, że warto. 
Tego, co doświadczyliśmy w tych 
dniach nie da się opisać w paru sło-
wach, dlatego ten artykuł jest dość 
przydługawy. Warto pojechać i prze-
żyć ŚDM, aby doświadczyć tej rado-
ści młodych i tych trochę starszych, 
którzy gromadzą się w imię Chry-
stusa, który jest dawcą radości, szczę-
ścia, ale przede wszystkim, aby do-
świadczyć żywego Kościoła i to jesz-
cze wraz z Jego głową papieżem Be-
nedyktem XVI.  

Ks. Marcin  

W ostatni ą sobot ę sierp-
nia, na zako ńczenie wakacji 
spotkali si ę uczestnicy XIX-
tego Farskiego Festynu .  

Pogoda była zmienna od nużą-
cego upału do wichury i nocnego 
deszczu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Festyn zorganizowano przy 
skromnych środkach finansowych. 
Zamiar podtrzymania tradycji farskich 
festynów był jednak decydujący. 
Przeprowadzenie festynu było moż-
liwe dzięki ofiarności Sponsorów  
i Ofiarodawców.  

W imieniu organizatorów 
składamy im serdeczne 

podziękowanie – Bóg zapłać!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIX Farski Festyn za nami 
 

Ofiarodawcy i darczyńcy   
XIX – tego Farskiego Festynu –  

27 sierpień 2011 r. 
 

1. CUKIERNIA „KRÓL” – Pań stwo Maria i Jerzy Król 
2. RODZINA DRONSZCZYK: Urszula, Antoni i syn Janusz 
3. ZAKŁAD WĘDLINIARSKI – Rodzina Potrawa 
4. ACME – Państwo Barbara i Jerzy Pierchała 
5. ZAKŁAD WETERYNARYJNY – Pan Michał Godziek 
6. ZAKŁAD DEKARSKO-BLACHARSKI – Rodzina Korduła 
7. KAMBEP – Pan Piotr Dyla 
8. APTEKA „AVE” – Państwo Szulc 
9. BIURO „ KOSMA” – Pani Stanisława Kosmala 
10. ZAJAZD ul. Rajska – Państwo Gabriela i Piotr Kusz 
11. PIEKARNIA – NALEPA 
12. PIEKARNIA – KRISTOF 
13. SKLEP OGÓLNOSPOŻYWCZY „ARO” – Pani Grażyna  

  Stacha 
14. SKLEP OGÓLNOSPOŻYWCZY „PARYS” – Pani Janeta  

    Sobik  
15.  PAŃSTWO  WERONIKA i JERZY TOSZEK 
16.  PAŃSTWO  OSTRZOŁEK (niezawodni sąsiedzi) 
17. Hurtownia materiałów budowlanych i instalacyjnych – 

  P.W.  ADGO 
18.  Związek Zawodowy Górników KWK „Jankowice” 
19.  Związek Zawodowy Dozoru „KADRA” KWK „Jankowice” 
20. Zakład pogrzebowy „STYX” – Rodzina Wałach 
21. Kwiaciarnia „MAJA” – Pani Joanna Machoczek 
22. SIMKOS – Usługi pralnicze 
23. Pan Krzysztof Kempny – HILEX GROUP 
24. Ośrodek Szkolenia Kierowców TRAFIC 
25. DOM KULTURY BOGUSZOWICE 
26. RADA DZIELNICY – BOGUSZOWICE Stare 
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Droga Przyjaciółko! 

Bardzo Cię przepraszam, że tak długo nie pisałam. 
Wakacje! Dziękuję Ci za życzenia znad morza. Nigdy jesz-
cze nie byłam nad morzem, ale mam nadzieję, że kiedyś go 
zobaczę. Nie żałuję, bo kocham góry i w tym roku byłam na 
kolonii charytatywnej w Białce Tatrzańskiej. Chociaż po-
goda była w kratkę, to wspaniale spędziliśmy ten czas śpie-
wając nasz hymn kolonijny. Przytoczę Ci fragment: 

„Na naszej kolonii świetnie się bawimy, 
Choć słońca za mało, to się nie nudzimy, 
Po górach chodzimy, w basenie kapiemy, 
Kiełbaski smażymy i w piłkę kopiemy…” 

W tym roku naszym mottem było: „Miło ść i dobroć 
wynagradza wszystko zło”. 

Ile frajdy i zabawy dały nam kąpiele w nowo otwar-
tym zespole basenowym na Bani koło Kotelnicy. 

Pierwszy raz jechałam wyciągiem krzesełkowym. Tro-
chę się bałam, dlatego też jechałam na krzesełku z p. Elą. 
Widoki z góry były wspaniałe. Szkoda tylko, że Ciebie nie 
było ze mną Droga Przyjaciółko. Odwiedziliśmy Matkę 
Boską Fatimską na Krzeptówkach, przedeptaliśmy Krupów-
ki kupując drobne pamiątki. Każdego dnia mieliśmy okazję 
spotkać się z Jezusem podczas Mszy św., odprawianej przez 
ks. Marcina. Odbył się również konkurs „Mam talent”. Wy-
obraź sobie, jakimi zdolnościami wokalnymi i tanecznymi 
wykazali się uczestnicy kolonii. Niestety, ja tych zdolności 
nie posiadam.  

Wiesz dobrze, że lubię malować i podczas konkursu 
plastycznego wykazałam się swoim talentem. Konkursom, 
zabawom, zawodom sportowym nie było końca. Każdy 
dzień przynosił kolejne atrakcje. Ostatni wieczór był Dniem 
Śląskim. Pani Ela w stroju śląskim zaprosiła na „Agapę” 
Królową Gór, przed którą pokazaliśmy program artystycz-
ny, oczywiście gwarą śląską. Zabawa była przednia. Obda-
rowano nas również słodyczami i upominkami. Na zakoń-
czenie wieczoru zaśpiewaliśmy wszystkim naszym dobro-
czyńcom: 

„Jak mam wyśpiewać, jak dziękować, 
Jak wytłumaczyć, że bez Was mnie nie ma, 
Przytulam do Was swoją miłość, 
I wdzięczność swoją w modlitwę zamieniam… 

… Moi przyjaciele, bądźcie zawsze ze mną…” 

W tym miejscu i w imieniu wszystkich kolonistów 
pragnę podziękować organizatorom na czele z ks. Probosz-
czem i p. K. Mokry oraz wszystkim ludziom wielkiego 
serca, którzy czynem realizują słowa Jana Pawła II: 
„…nie ma szczęścia, nie ma przyszłości człowieka bez miło-
ści…Miłość, która służy, zapomina o sobie i gotowa jest do 
wspaniałomyślnego dawania…” 

Droga Przyjaciółko, jestem ciekawa jak Ty spędziłaś 
swoje wakacje. Czy na swojej drodze spotkałaś też ludzi, 
którzy za „Bóg zapłać” tak dużo czynią dla drugich? 

Proszę Cię, odpisz. Czekam. 

Wdzięczna kolonistka, 
    a Twoja Przyjaciółka. 
 

���������������������� 

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

— ZAKŁAD WĘDLINIARSKI – Państwo Potrawa 

— CUKIERNIA – Państwo Król, Dronszczyk 
— APTEKA „AVE” – Państwo Szulcowie 

— PIEKARNIA – Państwo Nalepowie 
— Pan Krzysztof Kempny 
— Państwo Toszkowie 

— Dyrekcja KWK „Jankowice” 

Podziękowania kierujemy również w stronę wy-
chowawców, ks. Marcina, Pani Tymichowej za opiekę 
medyczną oraz Pań z zespołu charytatywnego za pra-
cę w kuchni. 

Bóg zapłać za płynący z serca każdy przejaw 
bezinteresownej pomocy. 

���������������������� 

NOC 
Kończący się dzień z  zachodzącym   

za horyzont słońcem, 
przypomina o zmierzchu, który nadejść musi. 

Sierp księżyca wśród migoczących gwiazd 
swym jasnym blaskiem kusi  

i rozjaśnia ciemność nastającej nocy. 
Noc – matka ciszy i spokoju 
przynosząca sen i ukojenie, 
uwalnia nas od życia znoju  

i wprowadza w senne marzenie. 
Czasem nie możesz zasnąć, bo serce boli 

czuwając przy kimś kto cierpi…. 
Noc się wydłuża w takiej niedoli, 

a łza w oku się kręci. 
Za oknem ciemność i cisza, lecz w sercu  

nadzieja się rodzi,  
że noc przeminie - co złe odejdzie 

i lepszy dzień  nadchodzi…! 

      Maria Ignacek 

Wspomnienia z kolonii w Białce Tatrzańskiej  
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Mając na uwadze pi ękne 
owocowanie dopiero co za-
kończonego Roku Kapła ń-
skiego, Arcybiskup Damian 
Zimoń ogłosił w naszej Gór-
nośląskiej Metropolii Rok 
Życia Konsekrowanego, od  
2 lutego br. do 2 lutego 2012 
roku. Hasłem roku s ą słowa 
wyjęte z anielskiego zwia-
stowania Naj świętszej Maryi 
Pannie: „Pełna łaski, Pan  
z Tobą” (Łk 1,28). Jest on  
w szczególny sposób po-
święcony żeńskim zakonom  
i zgromadzeniom. Ma na celu 
zapobie żenie spadkowi po-
wołań i odkrycie na nowo 
warto ści i znaczenia stanu 
konsekrowanego we wspól-
nocie Ko ścioła. Patronk ą 
roku obrano błogosławion ą 
Marię Luizę Merkert z Nysy, 
założycielk ę Zgromadzenia 
Sióstr św. Elżbiety, nazywan ą 
Śląską Samarytank ą. 

Nasza parafia w porównaniu  
z innymi, jak np. z parafią szerocką,  
z której wyszły 23 zakonnice, 1 za-
konnik i 14 księży zakonnych, nie 
może poszczycić się tak licznymi 
powołaniami zakonnymi. Na łamach 
„Serca Ewangelii” mamy okazję po-
znać najmłodsze zakonnice z Bogu-
szowic i księdza zakonnego z Gotar-
towic. 

Teraz wspomnę o dwóch zakon-
nicach z rocznika 1932, moich rówie-
śnicach i koleżankach klasowych. 

Elżbieta Kostorz (siedzi z prawej) 
wstąpiła do klasztoru Sióstr Miłosier-
dzia (szarytek czarnych) w 1953 roku, 
a śluby wieczyste złożyła po trzech 
latach. Przyjęła imię klasztorne - 
Maurycja. Przez długie lata pracowała 
jako ogrodniczka w ogrodzie przy-
klasztornym w Polanicy. Teraz jest 
już na emeryturze, bardzo schoro-
wana, ale jak tylko czuje się lepiej  
i pogoda sprzyja, znaleźć ją można 
najpewniej w zaciszu tego ogrodu.  

Druga koleżanka, zakonnica Ró-
ża Kuczera, elżbietanka, najpierw 
pracowała w kuchni klasztornej, a po 
przeszkoleniu, jako instrumenta-
riuszka przy operacjach w szpitalu św. 
Józefa we Wrocławiu. Do klasztoru 
wstąpiła w 1950 roku i przyjęła imię - 
Sebastiana. Przy operacjach towarzy-
szyła 30 lat. Teraz schorowana leży w 
szpitalu w Dzierżoniowie. Chętnie 
odwiedzała rodzinę w Boguszowi-
cach, z którą łączy ją wiele miłych 
wspomnień.  

Obie moje boguszowickie ró-
wieśniczki – zakonnice nie kontakto-
wały się ze sobą i po raz pierwszy 
zobaczyły się w swoich zakonnych 
habitach na spotkaniu klasowym w 
2002 roku w Boguszowicach, w wie-
ku 70 lat. Spotkanie zorganizowała 
kol. Anna Adamska, popularna An-
dzia, we współpracy z Leonem 
Gembalczykiem. 

Najwięcej wiadomości 
mam o moich dwóch ciotkach 
– zakonnicach, siostrach mojej 
matki. Obie wstąpiły do Klasz-
toru Służebniczek NMP w Pa-
newnikach. Starsza, urodzona 
w 1902 roku, o słabym zdro-
wiu, dożyła w klasztorze 90 lat. 
(Stoi z lewej.) Moja matka 
powtarzała, że była stworzona 
na zakonnicę. Osoby wstępują-
ce w mury klasztorne są świa-

dome, że muszą ślubować i przestrze-
gać trzech rad ewangelicznych: czy-
stości, ubóstwa i posłuszeństwa, a 
moja ciotka Helena, o imieniu zakon-
nym Efrema, będąc jeszcze w domu 
nie pozwoliła zawiesić w oknie firan, 
uważając to za pychę. Mogło to być 
około roku 1920 i świadczy o tym, że 
w tych czasach firany w izbach na wsi 
nie były jeszcze powszechne. Nie 
prasowała nigdy w niedzielę i nie 
pozwoliła tego robić swoim siostrom, 
uważając to za grzech. Piszę o tym, bo 
będąc zakonnicą, zliberalizowała 
swoje przekonania, poznała wyższą 
kulturę. Przyjeżdżając co dwa lata na 
urlop do rodziców, nie chciała już jeść 
obiadu tylko łyżką, jak dawniej jada-
no na wsi, ale musiała mieć wszystkie 
sztućce. Nie zadowoliła się też tylko 
jednym daniem nawet w dzień po-
wszedni, choć na wsi tak często jada-
no. Nie gorszyła się już, gdy ktoś 
przeprasował coś w niedzielę, gdyż 
widziała jak jej współtowarzyszki w 
zakonie prasowały w niedzielę przed 
wyjściem do kościoła swój habit, gdy 
okazał się trochę pognieciony. Pozo-
stała jednak osobą uduchowioną  
i rozmodloną.  

W klasztorze nawet najsłabszy 
nie może próżnować. Ciotka Efrema 
przez długie lata pełniła rolę furtianki 
w Panewnikach w domu prowincjo-
nalnym, gdzie siostry prowadziły 
przedszkole i obsługiwały uczestni-
ków rekolekcji. Po wojnie, w czasach 
komunistycznych, klasztory były stale 
pod lupą. Siostra Efrema przebywała 
wtedy w klasztorze w Radzionkowie  
i pracowała pod swoim świeckim 
imieniem i nazwiskiem, jako sekre-
tarka w tamtejszej parafii. Pamiętam, 
jak na urlopie uczyła się z naszych 
podręczników zasad ortografii, bo 
skończyła tylko wiejską niemiecką 
szkołę. Nieraz brat tłumaczył jej różne 

Życie w klasztorze 
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zasady pisowni. Emeryturę musiała 
dzielić z inną siostrą, która pracując w 
klasztorze, nie mogła się ubezpieczyć 
na starość. Kiedy zachorowała jej 
matka, otrzymała urlop do opieki nad 
nią i czyniła to troskliwie, aż do jej 
śmierci. Ta ciotka nieraz namawiała 
mnie, bym poszła jej śladem. Niestety 
nie czułam powołania. 

 Druga ciotka, Anna, urodzona 
w 1908 r. przybrała imię Nazaria.(Stoi 
z prawej, w środku jej przełożona.) Ta 
nie czuła powołania do życia w klasz-
torze, ale gdy nie zgłosił się kandydat 
na męża, chciała wyjechać na służbę 
do Katowic. Ojciec się nie zgodził. 
Postawił warunek: „Jeśli chcesz je-
chać do miasta, musisz wstąpić do 
zakonu”. Nie dziwię się dziadkowi, on 
po prostu się bał, że ktoś skrzywdzi 
jego córkę, jego dwunaste dziecko i 
porzuci. Więc została zakonnicą, była 
posłuszna regułom klasztornym, ale 
nie czuła się spełniona. Ona w prze-
ciwieństwie do swojej siostry tętniła 
życiem. W klasztorze w Katowicach 
pracowała jako główna kucharka w 
domu starców i grała w czasie nabo-
żeństw na organach w klasztornej 
kaplicy. Zmarła w wieku 45 lat. Była 
moją ulubioną ciotką. Przyjeżdżając 
na urlop do Boguszowic, przywoziła 
mi ciuchy po zmarłych staruszkach, 
niektóre sama mi przeszywała. Była 
bardzo praktyczna, nie pozwoliła 
niczego zniszczyć. Interesowała się 
naszym życiem, nauką i nigdy nie 
namawiała mnie do wstąpienia do 
klasztoru. Jej życie klasztorne nie 
służyło. 

Aby uniknąć takich pomyłek, 

zakonnicą nie można się stać od zaraz. 
Najpierw trzeba się zgłosić do przeło-
żonej generalnej, która wstępnie oce-
nia czy przyjąć kandydatkę. Gdy już 
zostanie przyjęta, to musi przejść 
roczny okres postulatu, by mogła 
obserwować życie klasztorne. Potem 
odbywa rok nowicjatu kończący się 
złożeniem pierwszych ślubów. Są to 
śluby proste, mogą być odnawialne i 
przedłużane o kolejne lata. Ilość i czas 
ślubów prostych określany jest przez 
dany zakon. W okresie wstępnych 
ślubów kandydatka jest poddawana 
różnym dyskretnym próbom, by prze-
łożona klasztoru mogła się przekonać 
czy nowicjuszka może złożyć śluby 
wieczyste – ślub do końca życia. 

 Życie w zakonie wygląda po-
dobnie, jak życie w rodzinie. Każda 
siostra ma swoje obowiązki, ale i 
swoje prawa. Rolę rodziców w klasz-
torze żeńskim pełni przełożona. Jej 
rola jest trudniejsza, niż rola matki, 
która może kształtować charaktery 
rozwijających się dzieci. Do zakonu 
wstępują osoby już dorosłe, o różnych 
nawykach. Ślub posłuszeństwa jest 
zatem konieczny. Klasztor, to trudna 
szkoła życia, ale możliwa, skoro ist-
nieją różne zakony żeńskie i męskie, i 
nadal rodzą się powołania do życia 
poświęconego Bogu i bliźnim. Kto 
poszedł do klasztoru z prawdziwego 
powołania, czuje się w nim szczę-
śliwy. 

 Klasztory pełnią różne zadania. 
Np. siostry urszulanki zajmują się 
szkolnictwem, loretanki wydają 
książki i czasopisma, ale większość 
zakonów służy bliźnim – biednym, 

chorym, niepełnosprawnym, samot-
nym wymagającym opieki. Prowadzą 
przedszkola i domy opieki, wyjeż-
dżają na misje i tam działają podob-
nie. Zajmują się często osobami wy-
magającymi szczególnej opieki, zatem 
są niezastąpione. Zależnie od wy-
kształcenia i predyspozycji wykonują 
różne prace. Większość zakonów 
zarabia sama na siebie, a gdy trzeba 
buduje nowe obiekty, kupuje nowe 
sprzęty. Nawet zakony kontempla-
cyjne, w których trwa nieustanna 
modlitwa, żyjące głównie z jałmużny, 
też nie próżnują, szyją i haftują or-
naty, stuły, wykonują święte figurki i 
te do stajenek. Przepisane modlitwy, 
które dawniej osoby konsekrowane 
odmawiały wspólnie, teraz po ostat-
nim soborze mogą odmawiać indywi-
dualnie, ale przez przepisany czas. 
Habity noszą prostsze, wygodniejsze. 

 Ślub zakonny nie jest sakra-
mentem i kandydatka lub kandydat 
mogą być zwolnieni po ślubie okre-
sowym na własną prośbę lub, gdy nie 
spełniają wymagań. Ze ślubu wieczy-
stego może zwolnić tylko Stolica 
Apostolska i to w uzasadnionym 
przypadku. 

 Zakony cieszą się słusznym 
poważaniem. Należy się modlić o 
powołania zakonne, bo w życiu spo-
łecznym pełnią bardzo ważną rolę, 
często są niezastąpione przez osoby 
świeckie.   

    Helena Białecka przy 
współpracy z Ann ą Adamsk ą  

  

W związku z remontem 
wieży kościelnej pragn ę 
przypomnie ć o instalacji w 
1959 r. zegara na wie ży ko-
ścielnej. Do wspomnie ń za-
chęcił mnie ks. proboszcz K. 
Błotko. 

 Prowadziłem wtedy warsztat 
blacharski. Ówczesny ks. proboszcz 
Edward Tobola zlecił mi wykonanie 
tarczy zegara i wskazówek. Zabrałem 
się do tej pracy z ochotą. W tych cza-
sach było bardzo trudno zakupić co-
kolwiek a szczególnie materiały bu-
dowlane czy instalacyjne, które były 
na przydział.  

Szczęśliwie się złożyło, że mia-
łem na składzie grubą blachę cynko-
wą. Wyciąłem z niej elementy tarczy, 
które poskładałem w jedną całość  
i umocowałem nitami. Z tyłu tablica 
została jeszcze ustabilizowana kątow-
nikami. Tę pracę wykonał w kuźni 
swojego teścia Smołki mój nieżyjący 
już brat Tadeusz. 

Z tej samej blachy wyciąłem 
wskazówki zegara według wzoru 
dostarczonego mi przez producenta 
zegara. 

Gorzej było z umieszczeniem 
cyfr na tarczy zegara. Legalnie nie 
dało się sprawy załatwić. Wtedy za-
angażowali się parafianie z Ligockiej 

Kuźni i z Rownia pracujący w Hucie 
Silesia i wykonali potrzebne cyfry. 
Niestety nie pamiętam ich nazwisk. 
Może żyje jeszcze ktoś, kto brał 
udział w tej pracy? 

Gotowa tarcza została pomalo-
wana przez p. kościelnego Józefa 
Dziwokiego i umocowana na wieży, 
gdzie znajduje się do dzisiaj. Jestem 
rad, że mogłem się przyczynić do 
wyposażenia naszej pięknej świątyni.  

Jan Korduła 
 

 
                          

Instalacja zegara na wieży kościelnej 



serce ewangelii 19 

22 października 2010 ro-
ku decyzj ą Episkopatu Polski 
ukazały si ę nowe obrzędy 
dostosowane do grzebania 
ciał zmarłych po kremacji. 
Zawarte tam s ą nowe wska-
zania, z którymi warto si ę 
zaznajomi ć. 

Kościół uczy, że ciała zmarłych 
powinny być traktowane z szacun-
kiem i miłością wypływającą z wiary  
i nadziei zmartwychwstania. Zgodnie 
z biblijną tradycją Kościół usilnie za-
leca zachowanie dotychczasowego 
zwyczaju grzebania ciał zmarłych, 
dopuszcza jednak kremację zwłok, 
jeśli nie została dokonana z pobudek 
przeciwnych nauce chrześcijańskiej,  
a zwłaszcza jeśli nie podważa wiary  
w zmartwychwstanie ciała. 

Wyższość grzebania zwłok uza-
sadnia późniejsze wyjaśnienie Kon-
gregacji Sakramentów i Kultu Bo-
żego, która na pytanie: czy można 
odprawić obrzędy pogrzebowe nad 
urną z prochami zmarłego, wyjaśnia, 
że „nie wydaje się stosownym, aby 
nad prochami celebrowano obrzędy, 
które mają na celu uczczenie ciała 
zmarłego. Nie chodzi tutaj o potępie-
nie kremacji, ale o zachowanie praw-
dziwości i czytelności znaku litur-
gicznego. Prochy bowiem wyrażają 

zniszczenie ludzkiego ciała oraz za-
ciemniają i nie oddają idei „snu” w 
oczekiwaniu zmartwychwstania. Po-
nadto to właśnie ciału, a nie prochom, 
oddaje się cześć w czasie liturgii, 
ponieważ od chwili chrztu świętego 
stało się ono świątynią uświęconą 
przez Ducha Świętego”. 

W podobnym duchu szacunku 
do ciała zmarłego wyraża się również 
Katechizm Kościoła Katolickiego, 
który stwierdza: „Żegnając zmarłego, 
Kościół «poleca go Bogu». Jest to 
ostatnie pożegnanie, jakie wspólnota 
chrześcijańska oddaje swemu człon-
kowi, zanim jego ciało będzie wynie-
sione i pogrzebane”. 

Pewne dyspozycje dotyczące 
kremacji podają „Obrzędy pogrzebu 
dostosowane do zwyczajów diecezji 
polskich”. Ze wskazań tych wynika, 
że przed kremacją należy odprawić 
obrzędy w kościele, kaplicy cmentar-
nej lub w pomieszczeniu krematorium 
według form podanych w rytuale. 
Zawsze jednak należy podkreślać 
pierwszeństwo grzebania ciał, które 
„Ko ściół wyżej ceni, ponieważ sam 
Chrystus chciał być pogrzebany. Na-
leży również unikać niebezpieczeń-
stwa zgorszenia lub zdziwienia ze 
strony wiernych”.  

Narastająca w Polsce praktyka 
kremacji zwłok wymaga następują-

cych ustaleń i wytycznych duszpaster-
sko-liturgicznych: 

 a) Obrzędy pogrzebowe z 
ostatnim pożegnaniem włącznie, z 
udziałem rodziny i wspólnoty para-
fialnej, zasadniczo należy odprawić 
przed kremacją ciała zmarłego, zgod-
nie z podanymi w rytuale formami i 
odpowiednio dobranymi stacjami. Do 
takiej praktyki należy wychowywać 
wiernych. 

 b) Urnę po kremacji składa się 
w grobie lub w specjalnym kolumba-
rium (ściana lub kaplica na cmenta-
rzu) bez zewnętrznej okazałości, z 
udziałem jedynie najbliższej rodziny, 
przy zastosowaniu niżej podanych 
obrzędów. 

 c) W uzasadnionych przypad-
kach, np. po sprowadzeniu urny z 
prochami z zagranicy, obrzędy po-
grzebowe, podane w rytuale, można 
sprawować nad samą urną, którą sta-
wia się przed prezbiterium na od-
powiednim podwyższeniu, obok za-
palonego paschału. 
 
  

Za obrzędami: ks. Ireneusz 
 
 

 
 

Po przegranej przez 
Niemcy wojnie osłabł autory-
tet dotychczasowej władzy 
na Górnym Śląsku, w tym 
także na ziemi rybnickiej. 
Powstawały rady robotniczo-
żołnierskie, ogłoszono 28 
listopada 1918 r. strajk pro-
testacyjny, który obj ął m.in. 
kopalnie „Donnersmarck” i 
„Blücherschächte”. Powsta-
wały ró żne organizacje pol-
skie, takie jak Tow. Gimn. „ 
Sokół”, kółka rolnicze i inne. 
Założono tak że tajną organi-

zację o charakterze nie-
podległo ściowym - Polsk ą 
Organizacj ę Wojskow ą 
(POW), która skupiała ludzi  
i gromadziła bro ń. To był nurt 
podstawowy przygotowuj ący 
Ślązaków do walki o przył ą-
czenie do Polski. Sytuacja 
stawała si ę niespokojna. 
Niepokój wyra żał si ę m.in. w 
przeprowadzeniu zamachów 
na placówki niemieckie 
(mieszkania żandarmów, 
szkoły, urządzenia przemy-

słowe) a tak że na ludzi, w 
tym tak że kapłanów. 

W nocy z 7 na 8 lipca 1918 r. 
nieznani sprawcy przy pomocy mate-
riału wybuchowego zniszczyli śluzę 
na stawie przy emalierni w Gotarto-
wicach i spowodowali wypłynięcie 
wody a z nią ryb hodowanych w sta-
wie. Szkody spowodowane przez 
uszkodzenie budynków emalierni i 
przez stratę ryb oceniono na więcej 
niż 10 000 marek. Wypływająca woda 
zalała pola leżące nad Rudą poniżej 
emalierni. Został także uszkodzony 
most na drodze do Szczejkowic, tak, 
że musiano go wyłączyć z ruchu. 

Co Kościół mówi na temat obrzędu  

pogrzebu związanego z kremacją zwłok? 

Niepokoje w Boguszowicach i okolicy 

po I wojnie światowej 
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Landrat wyznaczył nagrodę za schwy-
tanie sprawców. Naczelnik Caspar  
informował 18 lipca landrata, że zo-
stało zatrzymanych dwóch młodych 
mężczyzn podejrzanych o spo-
wodowanie wybuchu.  

W Gotartowicach doszło jeszcze 
do innego zdarzenia, o którego prze-
biegu znamy różne relacje i różne 
oceny.  
1. Jedna relacja mówi, że „w lipcu 

1919 r. właściciel majątku kilka-
krotnie stwierdził, iż mieszkańcy 
wsi zabierali siano z łąki należącej 
do dworu. Kiedy pewnego dnia 
otrzymał znów wiadomość, że na 
wspomnianej łące znajdowali się 
ludzie w celu kradzieży siana, sko-
rzystał z pomocy wojska. Chorąży 
Harrenberg z oddziału ochotników 
- Hasse otrzymał rozkaz przepro-
wadzenia z czterema żołnierzami 
patrolu na wskazanej łące, by roz-
poznać tych ludzi. Chorąży udał 
się ze swoimi ludźmi na łąkę i zo-
baczył, że mieszkańcy wsi kosili 
na łące siano i ładowali je na wóz-
ki. Chorąży i inni żołnierze wołali 
na ludzi „Stój”! Na to mieszkańcy 
wsi poczęli uciekać na skraj lasu. 
Patrol oddał wpierw strzały 
ostrzegawcze w powietrze, a kiedy 
ludzie nie zatrzymali się na kilka-
krotnie ponawiane wezwanie, 
strzelał do ludzi. Wtedy została 
trafiona dziewczyna Maria Konsek 
i upadła na ziemię. Kiedy patrol 
przybył na miejsce, stwierdzono, 
że dziewczyna w wyniku strzału w 
głowę była martwa. Przeciwko lu-
dziom odkomenderowanym do pa-
trolu zostało podjęte śledztwo. Ak-
ta znajdują się w sądzie w Żorach 
w celu przesłuchania świadków”1. 

2. Inne źródło ujawnia, że „w Gotar-
towicach strzelali żołnierze do ko-
biet i dzieci, które szukały w lesie 
ziół. Kobieta Maria Konsek zosta-
ła trafiona przez 3 pociski”2. 

3. Jeszcze inaczej przedstawił to 
wydarzenie dr Różański w infor-
macji przesłanej do „Gazety Opol-
skiej”: „Oddział Grenzschutzu 
ostrzelał pięć Polek z Rownia, 
które szły po ściółkę do pobli-

                                                 
1 Źródła do dziejów powstań śląskich, 
T.I, Wrocław-Warszawa-Kraków. 
Zakład Narodowy Ossolińskich, Wy-
dawnictwo 1970. 
2 Tamże, Pismo Min. Spraw Wewn. 
Prus do prezydenta Rejencji w Opolu.  
S. 218-219.  

skiego lasu. Maria Konsek została 
trafiona śmiertelnie dwoma strza-
łami. Do rozpaczających kobiet 
żołnierze odezwali się w ten spo-
sób: „Jeśli nie zamkniecie gęb, 
może was to samo spotkać” 3. 

Dziś nie można już ustalić, jak 
było naprawdę. Faktem jest, że za-
strzelono bezbronną kobietę. Można 
mieć pewność, że fakt ten miał 
wpływ na potęgowanie się nastrojów 
antyniemieckich w okolicy. 

Żandarm Feist z Boguszowic 
przesłał 14 czerwca 1919 r. telegram 
do landrata w Rybniku powiadamia-
jący go o zamachu z użyciem środka 
wybuchowego na zajmowany przez 
niego dom. Landrat przekazał z kolei 
tę wiadomość do Prezydenta Rejencji 
w Opolu: „Dzisiaj wykonano zama-
chy bombowe na szkołę w Orzepowi-
cach i na mieszkanie żandarma w 
Boguszowicach. Spowodowano 
znaczne szkody materialne. Ludzie 
nie zostali zranieni”. 

Informował także, że są konty-
nuowane zamachy bombowe na do-
menę gotartowicką. Za wskazanie 
sprawców Prezydent Rejencji ustalił 
nagrodę w wysokości 3.000 marek. 

Parę dni później, 20 czerwca zo-
stał w Jankowicach zastrzelony przez 
trzech nieznanych sprawców niejaki 
Franciszek Kuźnik.  

W nocy z 9 na 19 lipca 1919 
rzucono bombę na mieszkanie wach-
mistrza żandarmerii Jakuscha w 
Chwałowicach. Wypadły szyby w 
jego mieszkaniu i mieszkaniu naczel-
nika okręgu urzędowego. Wyzna-
czono nagrodę w wysokości 2.000 
marek.  

W Chwałowicach też zanoto-
wano zjawisko zwiększonej absencji 
w pracy, szczególnie po zabawach, 
które według naczelnika gminy trwały 
do godz. 5oo rano. I tak 17 maja 1920 
r. było 160 nieobecnych, 18 maja 123 
a 19 maja 83. 

Szukano ewentualnych spraw-
ców zamachów. Wśród podejrzanych 
znajdował się Nikodem Sobik.             
Landrat rybnicki w piśmie do Prezy-
denta Rejencji w Opolu pisał, że So-
bik przebywa w Rowniu. Przeciwko 
niemu wystosowano 31 lipca 1919 r. 
list gończy. Został aresztowany, ale 
znowu zwolniony. W kwietniu 1920 r. 
landrat nic o nim nie wiedział.  
                                                 
3 A. Mrowiec, Z dziejów ziemi ryb-
nicko – wodzisławskiej w latach 1918 
– 1939, Katowice 1966, s. 28. 

Dnia 14 maja 1920 r. między 
godz. 22 a 23 czterech nieznanych 
sprawców wrzuciło do drukarni pisma 
miejskiego w Żorach (właściciel Hu-
nold) puszki konserwowe wypełnione 
dynamitem. Drukarnia została poważ-
nie uszkodzona. Podejrzewano, że 
zamach miał podłoże polityczne, 
bowiem pismo Hunolda opowiadało 
się wyraźnie za Niemcami. Wyzna-
czono 2 000 marek nagrody.  

W Ligocie został 20 grudnia 
1920 r. zastrzelony nauczyciel nie-
miecki Salzbrunn. Uznano, że zabój-
stwo miało charakter polityczny, gdyż 
niczego nie zrabowano. 

Żandarmeria niemiecka zaczęła 
reagować bardzo nerwowo. I tak 9 
stycznia 1921 r. naczelnik okręgu 
urzędowego z Ligoty meldował lan-
dratowi, że w tym dniu został za-
strzelony przez wachmistrza Schmac-
ka (przez nieuwagę) 19 letni ślusarz 
Florian Krömer z Paruszowca. Świad-
kami tego wydarzenia były matka i 
siostra zastrzelonego. Wachmistrz 
został zatrzymany przez policję plebi-
scytową.  

Po decyzji Rady Ambasadorów 
z 20 października 1921 r., w wyniku, 
której Śląsk został podzielony, po obu 
stronach nowej granicy dochodziło do 
różnych incydentów, które wywołały 
falę ucieczek zagrożonych ludzi. 
Wśród nich znajdowali się także ka-
płani. O tych wydarzeniach informo-
wał „Katolik”. 

Z 28 lutego 1922 r. mamy wia-
domość: „Zmiany w stanie duchow-
nym. Zamianowani, odnośnie przenie-
sieni zostali:..... ks. proboszcz Jan 
Kulig z Rzeczycy (w Kozielskiem) 
administratorem do Pstrążnej (w Ryb-
nickiem)”. Kolejna informacja brzmi: 
„Zmiany w stanie duchownym. .... Ks. 
proboszcz Karol Janitzek w Bogu-
szowicach (w Rybnickiem) do Szcze-
drzyka (w Opolskiem). Nasz wielebny 
ks. proboszcz Kulik był zmuszony 
uchodzić w zeszłym roku przed 
Selbstschutzem niemieckim”4.. 

Wypędzano także Niemców. 
Katolik pisał: „Żory. – Terror wobec 
niemieckiej ludności. Pastor Jendersy 
był zmuszony uchodzić z miasta”5. 

Prawie wszyscy nauczyciele 
niemieccy opuścili miejscowości 
przyznane Polsce i przeprowadzili się 
na stronę niemiecką. Dotychczasowy 
kierownik szkoły w Boguszowicach 

                                                 
4 Katolik, nr 25 z 28.02.1922, s. 4 i 7. 
5 Tamże, nr 67 z 06.06.1922, s.3 
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Stefan Kurtz przeniósł się do Żernicy 
a nauczyciel Roman Kurzeja do 
Szczedrzyka.  

Pod pozorem działania z pobu-
dek politycznych dokonywano także 
pospolitych napadów rabunkowych. 
Tak stało się w sąsiednich Jankowi-
cach. Katolik donosił, że 23 czerwca 
1922 r. dokonano napadu na probosz-
cza w Jankowicach, ks. Spielvogla, do 
którego przyszło dwóch mężczyzn i 
oświadczyło mu, że przychodzą z 
pobudek politycznych i że ks. pro-
boszcz ma się wyprowadzić w ciągu 
24 godzin. Zamknęli księdza w piw-
nicy i w obecności jego siostry doko-
nali rabunku na probostwie. Ks. Spie-
lvogel opuścił Jankowice i przebywał 
w Rybniku. Kiedy parafianie stwier-
dzili, że napad na plebanię miał cha-
rakter rabunkowy, udali się do ks. 
Spielvogla i oświadczyli mu, że mają 
do niego zaufanie, gdyż nie wtrącał 
się do polityki i że życzą sobie, by 
powrócił na parafię. Ks. proboszcz po 
odprawieniu cichej mszy, w której 
uczestniczyli przybyli jankowiczanie, 
oświadczył im, że będzie nadal służył 
swojej parafii6. 

Napadów rabunkowych doko-
nywano już wcześniej. Dysponujemy 
wiadomością z marca 1917 r. Wtedy 
doszło do takich przestępstw z uży-
ciem broni lub groźbą jej użycia w 
Rybniku, Zamysłowie i Jankowicach. 

W czerwcu 1917 r. naczelnik 
okręgu urzędowego Reiss z Rownia 
meldował landratowi rybnickiemu, że 
w nocy z 7 na 8 czerwca schwytał i 
odstawił do więzienia do Żor rabusia 
ulicznego Emila Groborza, którego 
zastał w mieszkaniu jego matki. 
Aresztował też niejakiego Szymika. 
Obaj zostali odstawieni do aresztu 
śledczego w Raciborzu.  

Według informacji prezydenta 
Rejencji w Opolu w nocy z 21 na 22 
lipca 1919 r. dokonano zamachów na: 
1. właściciela tartaku – Reisa  

w Rowniu, 
2. właściciela młyna – Oślizloka na 

Folwarkach, 
3. mistrza rzeźniczego Chruszcza  

w Rowniu. 
Pierwszego napadu na młyn 

Oślizloka dokonała banda złożona z 
12-14 członków już około 6 tygodni 
wcześniej. Wtedy młynarz zdołał się 
obronić. Jeden ze sprawców został 
przez niego ciężko zraniony widłami i 
pociskiem karabinowym, w wyniku 

                                                 
6 Tamże, nr 79 z 04.07.1922, s.7. 

czego zmarł. Drugi został postrzelony 
i ujęty. Za wskazanie sprawców na-
padu wyznaczono wtedy nagrodę w 
wysokości 3 000 marek7. 

W dokumentach z października 
1920 r. pojawia się nazwisko Roberta 
Kotyrby z Boguszowic, który został 
skazany przez Sąd Doraźny w Racibo-
rzu na 7 lat i 4 miesiące karnego wię-
zienia i na utratę praw honorowych 
na 10 lat za ciężki rabunek i niedo-
zwolone posiadanie broni. Podejrze-
wano go też o udział w zabójstwie 
przodownika żandarmerii Schielkego 
z Bielszowic. Sprawa stała się głośna 
przez niejakiego Ottona Jornika do-
magającego się nagrody za schwyta-
nie Kotyrby. Miejscowe władze poli-
cyjne jednak nic o takiej nagrodzie nie 
wiedziały8. 

Mieczysław Kula 
 

�������������� 

 
Rozważania o ró żańcu… 

Październik jest miesiącem 
maryjnym, miesiącem różańca. Ta 
prosta, głęboka modlitwa, chętnie 
odmawiana indywidualnie i w gro-
nie rodziny, była niegdyś bardzo 
popularna wśród chrześcijań-
skiego ludu. Byłoby bardzo do-
brze, gdyby i dziś została na nowo 
odkryta i doceniona, zwłaszcza w 
rodzinach. Modlitwa ta pomaga 
rozważać życie Chrystusa i tajem-
nice zbawienia; dzięki nieustan-
nemu przyzywaniu Maryi oddala 
niebezpieczeństwo rozpadu ro-
dziny; jest niezawodną więzią 
komunii i pokoju. 

 

bł. Jan Paweł II 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

                                                 
7 Arch. Państw. w K-cach Oddz. w 
Raciborzu, 18/78/0 Landratsamt in 
Rybnik (1750) 1817-1922, s. 1852 – 
Acta specialia betreffend  
„Verschiedene Vorfälle und 
Verbrechen“. 
8 Tamże.  

DYLEMAT 
 

Nie wiem, co mam powiedzieć 
napisać raczej, może 

wiele spraw już rozumiem, 
lecz ciągle mój rozum nie może, 

pojąć Twojego celu 
na życia mego drodze. 

 

Choć znam Twe przykazania 
i żyć się nimi staram, 

to ciągle mam wątpliwości, 
ciągle słaba ma wiara. 

 

Dzisiaj coś przeczytałem, 
że to, czego w życiu chcemy, 
możemy w końcu osiągnąć, 
lecz tak do końca nie wiemy, 
jak to się wszystko potoczy, 

bo tylko Ty wiesz Boże 
i tylko Ty w swej wszechmocy, 
dopomóc nam w tym możesz! 

 

I chociaż nam się wydaje, 
że nic się tu nie układa, 

jest gdzieś w tym naszym działaniu 
ukryta jakaś zasada. 

My jej pewnie nie znamy, 
pochodzi ona od Ciebie, 

który jesteś Miłością 
i czekasz na nas w niebie! 

 

Obyśmy tylko w porę 
poddali się Twojej woli, 

Ty przecież w swym miłosierdziu, 
zgubić się nam nie pozwolisz. 

 

Tak niechaj się Twoja wola, 
spełnia w mym życiu Panie, 

prowadź mnie drogą Prawdy, 
ku niebu, gdzie radość nastanie! 

 
Piotr Dmitrzak 

 
�������������� 

 

Maryja widzi i zna o wiele le-
piej niż ktokolwiek inny wszelkie 
sprawy (potrzeby), które nas doty-
czą: pomoc, jakiej potrzebujemy w 
obecnym życiu, zagrażające nie-
bezpieczeństwa prywatne i pu-
bliczne, trudności i choroby, walki 
o zbawienie duszy (...). Może  
i pragnie nam pomóc dzięki modli-
twie różańcowej.  

 

Leon XIII 
 



Przeci ętny parafianin boguszowicki zna z 
dzieci ństwa ba śnie braci Grimm, np. ba śń o 
czerwonym kapturku, zna ba śnie Andersena, 
np. t ę o Calineczce, zna ba śnie rosyjskie np. o 
śniegowej dziewczynce, zna nawet polskie 
podania, cho ćby te o Wandzie i Krakusie, ale 
mało kto zna ba śnie, podania i legendy, które 
urodziły si ę na ziemi wokół nas. Te krótkie 
opowiastki z w ątkiem ba śniowym powstałe u 
nas  ł ączy jeden motyw nie spotykany u auto-
rów poda ń wyżej wspomnianych, mianowicie 
motyw religijny, świadczący o pobo żności 
tutejszych mieszka ńców od wieków.  Pragn ę 
po kolei przybli żyć te podania czytelnikom 
parafialnego pisemka, maj ąc nadziej ę, że 
jeszcze inni doł ączą takie, których dotąd nie 
znam. 

Najpierw przedstawi ę te, które dotyczą  
Boguszowic.  
 

JEDNA Z LEGEND  
O POWSTANIU BOGUSZOWIC  

Przed dawnymi latami przybyły w tutejsze strony za-
konnice. Wtedy szumiały tu wokół ogromne lasy, ale za-
konnicom się tutaj spodobało, bo teren był falisty i roztacza-
ły się ciekawe widoki. Zakonnice najbardziej zachwyciła 
Murowa Kępa w Małupicach. Wtedy ona jeszcze nie miała 
nazwy, ale  na tej kępie zbudowały swój klasztor. W dole 
zieleniły się łąki, a na wyższych terenach znajdowały się 
gołe polany, które można było zamienić w pola uprawne i 
ogrody. Zakonnice zakasały rękawy i w krótkim czasie 
założyły dostatnie gospodarstwo. Było to pierwsze gospo-
darstwo w tych stronach.  

Naokoło klasztoru rosły drzewa o rozłożystych kona-
rach, w których gnieździło się najrozmaitsze ptactwo. Jed-
nak najbardziej upodobały sobie to miejsce sowy, pohukują-
ce, gdy się tylko ściemniło. Wyglądało to tak, jakby chciały 
wtórować modlitwom służebnic Pańskich. Siostry pokocha-

ły te mądre ptaki i ofiarowały 
je Bogu. Dotąd nie nazwały 
miejsca swojego zamieszka-
nia, ale często powtarzały: 
Bogu-sowice, Bogu-sowice. 

Potem w te strony przy-
byli inni ludzie, tu się pobudowali i od nawoływań zakonnic 
nazwali swą wieś - Boguszowice. 
 

O KLASZTORZE NA JUDOSZU 
    

Kiedyś bardzo dawno temu, teren gdzie dziś znajduje 
się kopalnia, Osiedle Boguszowice i pobliski las Judosz, był 
własnością rycerza przezwanego Judaszem, gdyż cały jego 
ród był nieuczciwy i nie chciał składać danin na kościół, jak 
czynili to wszyscy inni rycerze. Mieszkał daleko w Golaso-
wicach i nie miał mu kto uprawić pola w Boguszowicach 
oraz powiększać jego pól przez wycinkę lasu. Założył więc 
w środku swojego majątku klasztor gromadzący mężczyzn i 
kobiety, by mężczyźni pracowali w polu i lesie, a kobiety 
warzyły im jadło i prowadziły przyklasztorne gospodarstwo. 
Zysk zabierał dla siebie. 

Początkowo zakonnice i zakonnicy mieszkali oddziel-
nie, żyjąc bardzo pobożnie, ale z czasem zaczęli grzeszyć 
przeciw szóstemu przykazaniu i w klasztorze rodziły się 
dzieci. Rycerz Judasz nie przejmował się tym, a raczej się 
cieszył, bo dzieci rosły i przybywało mu rąk do pracy. 

Nie mogło się to jednak podobać Panu Bogu i kiedy 
jeden szczególnie zły zakonnik chciał zniewolić najpoboż-
niejszą zakonnicę, zakołysały się belki, z których został 
klasztor zbudowany i powoli przygniotły wszystkich jego 
mieszkańców. Ostała się tylko ta najpobożniejsza, najmilsza 
Bogu zakonnica. Aby mogła dalej przebywać w tym miej-
scu, została zamieniona w białą kaczkę, pilnującą źródełka, 
które wytrysnęło w miejscu dawnego klasztoru. Teraz 
mieszka w niebie, ale czasem otrzymuje zezwolenie, by 
mogła sobie posiedzieć przy źródełku i dlatego niektórym 
udało się ją tam zobaczyć. Zdarzało się to ludziom o nieska-
lanym sercu. 

Rycerz Judasz też został ukarany, no bo kto chciałby 
nosić takie przezwisko? A ten las przy kopalni, który kiedyś 
należał do niego, nadal nazywany jest Judoszem. 

 
Helena Białecka 

 
 

Intencje 
mszalne 

Poniedziałek – 19.09.2011r. 

7.oo 1/+Helena Kuczera, mąż Eryk, córka Małgorzata 
 2/+Jan Zawadzki, żona Katarzyna, rodziców i te-

ściów (Bog) 
17.oo 1/+Janusz Kubański (Bog) 
 2/+Hildegarda i Eryk Gruszka (Bog) 

Wtorek – 20.09.2011r.      WSPOMNIENIE ŚW. MĘCZ 
 ANDRZEJA, PAWŁA I TOWARZYSZY   

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

 2/+Jerzy Grenadier (Bog) 
17.oo 1/+Gertruda Wengerska, mąż Paweł, córka Elżbie-

ta, syn Marian (Bog) 
 2/+Małgorzata Matuszczyk, 1 rocznica (Bog) 

Środa – 21.09.2011r.       ŚWIĘTO ŚW. MATEUSZA, 
 APOSTOŁA I EWANGELISTY 

7.oo 1/+Maria i Józef Mura, zięć Alojzy, syn Metody 
(Rasz) 

 2/+Krystyna Sobik, matka Jadwiga 
17.oo 1/+Berta i Jan Goraus 

Pobożność ludu w podaniach 

naszego regionu 
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 2/+Gertruda Sobik, mąż Jan, Józef Frelich, Anna 
żona, syn Antoni, Reinhold Maciejczyk (Bog) 

Czwartek – 22.09.2011r. 

7.oo 1/+Ignacy Reclik, żona Zofia, Albert Bernacki (Bog) 
 2/+Eugenia Janawa, mąż Władysław (Bog) 
17.oo 1/+Ignacy Szewczyk, Helena Szymura, mąż Józef 
 2/+Helena Śliwa, 2 rocznica 
 3/+Dominik Potrawa – od zarządu Śląskiego Cechu 

Rzeźników i Wędliniarzy w Katowicach 

Piątek – 23.09.2011r. ŚW. OJCA PIO Z PIETRELCINY  

7.oo 1/ Za żywych członków Różańca 
 2/+Roman Podleśny, Marta żona, 2 zięciów, Raj-

mund Podleśny, Alojzy Zimończyk, żona Augusty-
na (Bog) 

17.oo 1/+Jan Matuszczyk, żona Zofia (Bog) 
 2/+Małgorzata Matuszczyk, 1 rocznica 
 3/+Antoni Szotek, 8 rocznica, rodzice Aleksander  

i Anna, Ryszard Buchalik (Bog) 

Sobota – 24.09.2011r. 

7.oo 1/+Albina Gembalczyk, mąż Wilhelm (Bog) 
 2/+Felicja Niesłańczyk, 2 rocznica (Got) 
15.3o Do Opatrzności Bożej z okazji 18 rocznicy urodzin 

Angeliki Peterko , z podz. za odebrane łaski z 
prośbą o dalsze. 

17.oo 1/+Bolesław Gąsior, żona Helena, córka Janina (Bog) 
 2/ Do Opatrzności Bożej z okazji 25 rocznicy ślubu 

Teresy i Janusza Szymczak oraz w intencji całej 
rodziny, z podz. za odebrane łaski z prośbą o dal-
sze. Te Deum. 

Niedziela – 25.09.2011r.   XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA 

7.oo Za żywych i zmarłych ofiarodawców z Raszowca 
8.3o 1/+Józef Lip, 1 rocznica (Got) 
 2/+Stefania Klimosz (Bog) 
10.oo 1/+Bronisław Jakóbczyk, rodziców, Helena Joszko, 

mąż Alojzy (Got) 
 2/+Arkadiusz Terkiewicz, 30-ty dzień po śmierci 

(Bog) 
11.3o Do Opatrzności Bożej z okazji 35 rocznicy ślubu 

Danuty i Mariana Kruszyńskich, z podz. za ode-
brane łaski z prośbą o dalsze oraz o błogosławień-
stwo dla całej rodziny. Te Deum.  

16.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 18 rocznicy urodzin 
Jacka Buchalik i Przemysława Weber, z podz. za 
odebrane łaski z prośbą o dalsze. 

Poniedziałek – 26.09.2011r. 

7.oo 1/+Łucja Hyła, mąż Ryszard (Rasz) 
 2/+Marta Zniszczoł – od siostry z rodziną (Got) 
17.oo 1/+Krystyna Dziwoki (Bog) 
 2/+Bolesław Sobik, żona Małgorzata (Bog) 

Wtorek – 27.09.2011r.  ŚW. WINCENTEGO A  PAULO 

7.oo 1/+Józef Ostrzołek, 2 żony, 2 synów (Bog) 
 2/+Halina Wiaterek – od sąsiadów (Got) 
17.oo 1/+Apostolat Maryjny i Akcja Katolicka 
 2/+Aniela Musiolik, mąż Józef, Leon Plekaniec 
 3/ Urodziny ks. Wojciecha 

Środa – 28.09.2011r.   ŚW. WACŁAWA 

7.oo 1/+Aniela Lubszczyk, 6 rocznica, Stanisław mąż, 
rodzice z obu stron (Bog) 

 2/+Maksymilian Żelawski, żona Gertruda (Got) 
17.oo 1/+Paweł Kluger, 8 rocznica, córka Aniela Fizia, 

rodziców z obu stron 
 2/+Berta Strzoda, Jan mąż, rodziców z obu stron 

Czwartek – 29.09.2011r.             ŚWIĘTO ŚW. 
  ARCHANIOŁÓW MICHAŁA, GABRIELA I RAFAŁA 

7.oo +Helena Karpińska, 1 rocznica 
17.oo 1/+Norbert Stajer, rodzice Helena i Adolf Stajer, 

Maria i Jan Rduch, wnuk Janusz (Got) 
 2/+Emilia Lampert, 9 rocznica, syn Erwin (Bog) 
 3/+Berta Podlińska, 1 rocznica (Bog) 

Piątek – 30.09.2011r.           ŚW. HIERONIMA 

7.oo 1/+Helena i Józef Gąsior, Emil i Henryk synowie, 
2 synowe, zięć Stanisław Oleś (Bog) 

 2/+Anna Szymura – zamiast kwiatów od rodziny 
Pyszny (Got) 

17.oo MSZA WSPÓLNA: 
 +Jadwiga Fiałka, mąż Jan, syn Józef, Waleska 

Pierchała (Got) 
 +Roman Zimończyk, żona Małgorzata 

 +Matylda i Józef Sobik, wnuczki Celina i Katarzyna, 
synowa Grażyna, 2 zięciów Józef i Damian, Elżbieta  
i Karol Kolarczyk, rodziców z obu stron, dusze w 
czyśćcu cierpiące (Bog) 

 +Anna Michalska 
 +Erwin Klimek, Florian Klimek, żona Ema (Got) 
 +Augustyn i Albina Rojek 
 +Jan Kuś, żona Maria, syn Tadeusz (Bog) 
 +Józef Kuczera, żona Maria, Wiktor Motyka, Marta 

żona (Got) 
 +Alfred Lempa (Got) 
 +Stanisław i Berta Knapek, Antoni i Jadwiga Filipow-

ski, zmarłych z pokrewieństwa Knapek Filipowski, za 
zmarlych z ulicy Sołtystwo 

 +Krystyna Konieczny, mąż Leon, synowa Krystyna (Got) 
 +Mirosława Grad (Bog) 
 +Alojzy Papała, rodzice Augustyn i Maria Papała, 

Walenty Mroczek, żona Maria 
 +Bolesław Mucha, Stefan Małek, Maria i Karol 

Dziwoki 
 +Maria Kuczera, mąż Paweł, Helena Kotula, mąż 

Henryk, dziadków z obu stron 
 +Paweł Król, żona Wiktoria, rodziców z obu stron, 

Dominik Piechoczek, żona Gertruda (Bog) 
 +Franciszek Lipka, pokrewieństwo Lipkowe, Szymu-

rowe, dziadków z obu stron, zmarłych kapłanów (Got) 
 +Walenty i Albina Henich, Maria i Emil Kłosek (Got) 
 +Konstanty Szymura, żona Bronisława, syn Jan, 

rodziców z obu stron (Bog) 
 +Adolf i Helena Stajer, Anna Szymura, 2 mężów, (Got) 
 +Adolf Maroszek, żona Marta, synowie Alojzy  

i Reinhold, żona Róża, wnuk Jerzy (Bog) 
 +Józef Arndt, Anna żona, córka Adelajda, syn Oskar, 

Filomena Kipka (Got) 
 +Krystyna Pytlik, mąż Teodor, 2 synów, synowa Anna, 

Marta Śpiewok (Got) 
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 +Piotr Rojek, żona Maria, Feliks Marek, żona Maria 
(Got) 

 +Antoni Król, żona Jadwiga, rodziców i rodzeństwo, 
Ernst Jurochnik, wnuk Robert, żona Klara, rodziców  
i rodzeństwo (Rasz) 

 +Jadwiga Mura, mąż Ignacy, rodziców z obu stron, za 
zmarłych z pokrewieństwa, i ulicy Ziołowej (Got) 

 +Wawrzyn Ogierman, żona Marta, pokrewieństwo  
z obu stron, Paweł Woźniok, Katarzyna żona, pokre-
wieństwo z obu stron, zmarłych kapłanów, siostry za-
konne, dusze w czyśćcu cierpiące, za zmarłych z ulicy 
Kłokocińskiej (Bog) 

 +Paweł Gruszka (Bog) 
 +Walenty Kaczmarczyk, rodziców z obu stron (Bog) 
 +Zofia Szymura, mąż Franciszek, córka Otylia (Bog) 
 +Henryk Tomanek, szwagier Józef Tomanek, brat 

Stefan Kaczmarek, rodzice i dziadkowie z obu stron, za 
zmarłych krewnych, znajomych, dusze w czyśćcu cier-
piące 

 +Henryk Zniszczoł, Stanisław Oleś, Janusz Kubański – 
od koleżanek i kolegów z klasy i za zmarłych nauczy-
cieli (Bog) 

 +Jan Sobala, 30-ty dzień po śmierci, żona Elżbieta 
(Bog) 

 +Herbert Dawia, żona Waleska, rodzice Maria i Paweł 
Dawia, córka Paulina, Andrzej i Czesław Konsek, 
dziadkowie Augustyn i Monika, syn Józef, Aniela Bu-
chalik, syn Jerzy, córka Wanda, Ludwik Skrzypiec,  
2 mężów Eryka i Józefa, pokrewieństwo Dawiowe,  
Matylda i Leon Mazur, Anna Wajs, pokrewieństwo Ma-
zurowe i Kulowe (Rasz) 

 +Dariusz Gruszka, Henryk Podleśny, rodzice Franci-
szek i Alojzy Gruszka, córka Elżbieta, synowie Jan  
i Rajmund, synowa Jolanta(Got) 

 +Adam Ciszewski, 24 rocznica (Bog) 
 +Konrad Buchalik, córka Halina (Bog) 
 +Łucja Głownik, mąż Antoni 
 +Krystyna Tasarz, rodzice Maria i Władysław Pikuła 

(Got) 
 +Władysław Pawlica, żona Gertruda (Got) 
 +Lidia Tlałka, mąż Ignacy, Monika Korduła, mąż 

Witold, Wiesław Łunarzewski (Bog) 
 +Aniela Klesel, mąż Rudolf(Got) 
 +Maria i Eryk Kuczera, syn Walter, dziadków z obu 

stron (Kop) 
 +Maria i Maksymilian Kolarski, zięć Wacław, 

dziadków z obu stron (Kop) 
 +Zofia i Franciszek Harnasz, zmarłych synów i córki (Kop) 
 +Henryk Berger, rodzice, za zmarłych z ulicy Jastrzęb-

skiej (Kop) 
 +Alojzy i Elżbieta Karwot, syn Bolesław (Bog) 
 +Gertruda Niesporek, 30-ty dzień (Bog) 
 +Andrzej Grima, rodzice Karol i Marta Kuczera (Got) 
 +Ginter Klimza, syn Bolesław, Jan Porębski, żona 

Jadwiga 
 +Jerzy Klimek – od żony, córek i zięciów (Bog) 
 +Teresa Brzezina, Marta i Ernest Brzezina, Bronisława  

i Antoni Mandrela, Maria i Czesław Wilk 
 +Anna i Paweł Ulman (Bog) 
 +Zbigniew Woryna, Emil Smyczyk, Antoni i Helena 

Smyczyk, córka Danuta, Franciszek i Łucja Woryna, 
Łucja Grodoń, Lidia Wieczorek 

Sobota – 01.10.2011r.                 ŚW. TERESY 
 OD DZIECIĄTKA JEZUS 

7.oo 1/+Gertruda Pawlas, mąż Brunon, rodzice z obu 
stron, wnuk Krzysztof, Szczepan Jaśko (Got) 

 2/+Józef Sobik, żona Franciszka (Bog) 
17.oo 1/+Ludwik Gawlik, żona Jadwiga, syn Rufin, Emil 

Gąsior, żona Zofia, dusze w czyśćcu cierpiące 
 2/+Jan Gołyszny, żona Waleska, Jan Dziurok (Bog) 

Niedziela – 02.10.2011r.  XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA 

7.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 30 lat małżeństwa 
Gabrieli i Leszka Kuśka oraz z okazji urodzin Ga-
brieli, z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze. 
Te Deum. 

8.3o +Maria Nikel, 1 rocznica (Rasz) 
10.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 60 rocznicy urodzin 

Stanisława Godlewskiego z Boguszowic, z podz. za 
odebrane łaski z prośbą o dalsze. Te Deum. 

11.3o Do Opatrzności Bożej z okazji urodzin Stanisławy  
i Władysława Owsięga, z podz. za odebrane łaski  
z prośbą o dalsze oraz o dary Ducha Świętego dla 
dzieci. Te Deum. 

16.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 80 rocznicy urodzin 
Teresy Dziwoki, z podz. za odebrane łaski z prośbą 
o dalsze. Te Deum. 

Poniedziałek – 03.10.2011r. 

7.oo 1/+Alojzy Pierchała (Bog) 
 2/+Łucja i Emil Smołka, Jan Wodniok, rodziców 

(Bog) 
17.oo 1/+Wincenty Szczypka, Walenty Przeliorz 
 2/+Łucja Zieleźny, 15 rocznica (Got) 

Wtorek – 04.10.2011r.    ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻ U 

7.oo 1/ Świecka Rodzina Franciszkańska 
 2/+Bronisław Motyka, syn Andrzej, rodziców  

z obu stron, 3 braci, 7 szwagrów, siostra Celestyna, 
Gertruda Hartman, syn Alojzy (Bog) 

17.oo 1/ Wynagrodzenie NSPJ i NSM za grzechy świata 
oraz w intencji członków Straży Honorowej NSPJ 

 2/+Wanda Bortlik, 1 rocznica (Bog) 

Środa – 05.10.2011r.  ŚW. FAUSTYNY KOWALSKIEJ 

7.oo 1/+Renata Piontek, 5 rocznica, mąż Erwin, Brunon 
Szulik, żona Anna(Bog) 

 2/+Jadwiga Buchalik, mąż Jan, syn Roman, Anna 
Konsek, mąż Antoni, 2 synów (Bog) 

17.oo 1/+Helena i Bolesław Kaczmarczyk, synowa Maria 
(Got) 

 2/+Faustyna Sobik (Got) 

Czwartek – 06.10.2011r.               I - szy czwartek 

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

17.oo 1/+Marta Szyroki, 4 rocznica, mąż Leon, syn Hen-
ryk, zięć Adam, rodziców, dziadków, Józef Ma-
ciończyk (Bog) 

 2/+Teresa Frelich – na pamiątkę urodzin (Bog) 
 3/+Maria Kuśka, 1 rocznica (Bog) 
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Piątek – 07.10.2011r.                         I – szy pi ątek 
 (kolekta charytatywna) 

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

 2/+Teofil Rojek, żona Łucja, córka Weronika 
17.oo 1/ Do NSPJ w intencji rodzin wielodzietnych  

i czcicieli NSPJ 
 2/+Andrzej Swaczyna 
18.oo Msza św. w intencji młodzieży i bierzmowańców 

Sobota – 08.10.2011r .                           I – sza sobota 

7.oo 1/ Do Niepokalanego Serca NMP – za parafian 
 2/+Łucja Kuczera, 12 rocznica (Bog) 
 3/+Aleksander Szotek, żona Anna, syn Antoni, zięć 

Ryszard (Bog) 
12.oo Ślub: Manuela Pierchaczek – Marcin Cieślak 
13.oo Ślub: Katarzyna Czaińska – Adam Kosek 
17.oo 1/+Ludwik i Franciszka Budny, syn i synowa, 2 

wnuków, 2 zięciów 
 2/ Do Opatrzności Bożej z okazji 20 rocznicy ślubu 

Ilony i Marka Michalskich z Boguszowic, z podz. 
za odebrane łaski z prośbą o dalsze. Te Deum. 

Niedziela – 09.10.2011r. XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA 

7.oo +Matylda i Józef Zniszczoł, syn Alojzy, Marta  
i Paweł Gąsior, syn Zygfryd, Stefania i Bernard 
Kubica (Bog) 

8.3o Do Opatrzności Bożej z okazji 50 rocznicy ślubu 
Anieli i Alfreda Karwot, z podz. za odebrane łaski 
z prośbą o dalsze. Te Deum. 

10.oo 1/ Do Opatrzności Bożej z okazji 25 rocznicy ślubu 
Bożeny i Marka Sobik z Gotartowic, z podz. za 
otrzymane łaski z prośbą o dalsze. Te Deum. 

 2/ Do Opatrzności Bożej z okazji urodzin Jarosława 
Kuli, z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze – 
od chrześniaka Kamila. Te Deum 

11.3o  Do Opatrzności Bożej z okazji 50 lat małżeństwa 
Jana i Elżbiety Hajzyk z Boguszowic oraz w inten-
cji dzieci z rodzinami. Te Deum. 

13.oo  Do Opatrzności Bożej z okazji 50 lat małżeństwa 
Teresy i Mariusza Liszka, z podz. za odebrane łaski 
z prośbą o dalsze oraz w intencji dzieci z rodzina-
mi. Te Deum. 

16.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 55 rocznicy ślubu 
Stefanii i Antoniego Blazy oraz w intencji dzieci  
z rodzinami. Te Deum. 

Poniedziałek – 10.10.2011r. 

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

 2/+Paweł Paszek, żona Jadwiga, syn Józef  
11.oo Ślub: Dawid Marcisz – Magdalena Kudla 
17.oo 1/+Franciszek Marcisz, żona Marta, wnuk Andrzej 

(Rasz) 
 2/ +Do Miłosierdzia Bożego za zmarłego Stanisła-

wa Stasiaka, żonę Janinę i syna Mariana (Bog)  

Wtorek – 11.10.2011r. 

7.oo 1/+Franciszek Musioł, w rocznicę śmierci 
 2/+Matylda Ogon, mąż Franciszek, syn Alojzy 
 3/ Do Opatrzności Bożej z okazji 70 rocznicy uro-

dzin Stanisława Talika o Boże błogosławieństwo  

i zdrowie, z podz. za otrzymane łaski z prośbą  
o dalsze – od rodziny. Te Deum. 

17.oo 1/+Anna Frelich, mąż Józef, syn Antoni, Anna 
Zimończyk, mąż Albert, rodziców (Bog) 

 2/+Wiktor i Helena Konsek (Got) 

Środa – 12.10.2011r. 

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

stron (Bog) 
17.oo 1/+Teresa Bulanda, Karol mąż, rodziców z obu stron 
 2/+Władysław Jeżewski, syn Zenon  

Czwartek – 13.10.2011r.  BŁ. HONORATA 
 KOŹMIŃSKIEGO 

7.oo 1/+Józef Kania, 1 rocznica (Got) 
 2/+Emil Niesłańczyk, 2 żony, syn Paweł, synowa 

Felicja (Got) 
17.oo 1/+Łucja i Henryk Śmiatek, Bronisława i Zygmunt 

Janowicz, Walter Matuszczyk, Jan i Zofia Garbocz 
(Bog)  

 2/+Emil Kuczera, żona Krystyna (Bog) 
19.oo Nabożeństwo Fatimskie 

Piątek – 14.10.2011r. 

7.oo 1/+Benedykt Winkler (Bog) 
 2/ Do Opatrzności Bożej z okazji 15 rocznicy ślubu 

Beaty i Mariusza Koziołek, z podz. za otrzymane 
łaski z prośbą o dalsze. Te Deum. 

17.oo 1/+Alfred Torbicki, Eugeniusz Kostek (Bog) 
 2/+Franciszek Zimończyk, żona Karolina, Wincen-

ty Motyka, Marta żona, pokrewieństwo (Bog) 
 3/+Walentyna Fejdasz, 1 rocznica (Bog) 

Sobota – 15.10.2011r.       ŚW. TERESY OD JEZUSA 

7.oo +Franciszka Mandel, mąż Emil, córka Irena, Elż-
bieta Mandel, Józef i Maria Mandel (Rasz) 

11.oo Ślub: Aneta Maruszczyk – Robert Marszałek 
17.oo 1/+Maria i Paweł Juraszczyk, syn Andrzej 
 2/+Konstanty Smołka, Celestyna żona, Maksymi-

lian Papierok, żona Anna, syn Ambroży, zmarłych 
dziadków (Bog) 

 3/+Łucja Dyla, 1 rocznica (Bog) 

Niedziela – 16.10.2011r.  UROCZYSTOŚĆ 
 ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ  

7.oo +Gerard Kocyba, 2 żony, rodziców 
8.3o Za parafian 
10.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 50 lat małżeństwa 

Róży i Emanuela Kula z Gotartowic, z podz. za 
otrzymane łaski z prośbą o dalsze oraz w intencji 
dzieci z rodzinami. Te Deum. 

11.3o 1/ Do Opatrzności Bożej z okazji 45 lat małżeństwa 
Marii i Emila Dyczka z Gotartowic , z podz. za 
otrzymane łaski z prośbą o dalsze. Te Deum. 

 2/ Do Opatrzności Bożej z okazji 25 lat małżeństwa 
Anny i Tadeusza Gruszka, z podz. za otrzymane ła-
ski z prośbą o dalsze. Te Deum. 

 3/ Do Opatrzności Bożej z okazji 35 lat małżeństwa 
Felicji i Tadeusza Albrecht, z podz. za otrzymane 
łaski z prośbą o dalsze. Te Deum. 
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13.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 55 lat małżeństwa 
Rozalii i Nikodema Kionka, z podz. za otrzymane 
łaski z prośbą o dalsze oraz w intencji dzieci z ro-
dzinami. Te deum. 

14.15 Chrzty i roczki: 
16.oo +Nikodem Oleś, 1 rocznica, żona Elfryda, 3 rocz-

nica (Got) 

Poniedziałek – 17.10.2011r.      ŚW. Ignacego 
 ANTIOCHEŃSKIEGO  

7.oo 1/+Maria Dziwoki, mąż Wawrzyniec (Bog) 
 2/+Józef Dziwoki, żona Marta, córka Krystyna, 

Izydor Pochcioł (Bog) 
17.oo 1/+Wanda Mura Liszka,  1 rocznica (Got) 
 2/+Maria Garus, 1 rocznica (Got) 

Wtorek – 18.10.2011r.         ŚWIĘTO ŚW. ŁUKASZA, 
 EWANGELISTY 

7.oo 1/+Stefania Zieleźny, 9 rocznica 
 2/+Kazimierz Malinowski, 1 rocznica (Bog) 
17.oo 1/+Waleska Kuczera, mąż Franciszek, 3 synów, 

synowa 
 2/+Emilia i Jakub Grzegierzec 

Środa – 19.10.2011r. 

7.oo 1/+Aniela Lubszczyk, mąż Stanisław, rodziców  
z obu stron (Bog) 

 2/+Maria i Adam Cyroń, rodzice, Józef Sobik, 
Małgorzata i Gerard Maciejczyk 

17.oo 1/+Jadwiga Prochasek, mąż Ludwik (Bog) 
 2/+Halina Matuszczyk, 5 rocznica (Got) 

Czwartek – 20.10.2011r.    ŚW. JANA KANTEGO 

7.oo 1/+Rajmund Podleśny (Bog) 
 2/+Eligiusz Duda, 3 rocznica (Bog) 
17.oo 1/+Marta Korduła, mąż Robert, 2 synów, córka 

Maria, zięć Józef (Bog) 
 2/+Józef Marcisz, żona Anna, wnuk Tomasz, ro-

dziców z obu stron 
 3/+Aleksandra Wronka, Leon Plekaniec, Jerzy 

Klimek, Zygmunt Przeliorz – od sąsiadów (Bog) 

Piątek – 21.10.2011r.          BŁ. JAKUBA STRZEMI Ę 

7.oo 1/ Za żywych członków Różańca 
 2/+Helena Morawa (Bog) 
17.oo 1/+Wiesław Dolny, 30 rocznica, Otylia Dziwoki, 

16 rocznica, 2 mężów, Stanisław Kempczyński 
(Bog) 

 2/+Małgorzata Motyka Wincenty Kula, żona Pela-
gia (Bog) 

18.1o Studium Przedmałżeńskie I spotkanie 

Sobota – 22.10.2011r. 

7.oo 1/+Aniela Ochojska, mąż Hubert, synowa Eugenia, 
zięć Erwin (Got) 

 2/+Maksymilian i Gertruda Żelawski (Got) 
17.oo 1/+Gerard Wawoczny, żona Maria, synowie Jerzy, 

Franciszek, Paweł Pierchała, żona Otylia (Rasz) 
 2/+Elżbieta Witala (Bog) 
 3/+Roman Błaszczyk, 30 rocznica (Bog) 
 4+Małgorzta Motyka – z okazji urodzin (Bog) 

 

Niedziela – 23.10.2011r.   XXX NIEDZIELA ZWYKŁA 

7.oo +Helena Ćwiek, 2 rocznica, Janina Dzierżęga 
8.3o +Arkadiusz Terkiewicz – od Sylwii i Janusza Załóg 
10.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 55 lat małżeństwa 

Józefa i Teresy Frelich z Boguszowic, z podz. za 
odebrane łaski z prośbą o dalsze oraz o Boże bło-
gosławieństwo dla dzieci. Te Deum. 

11.3o Do Opatrzności Bożej z okazji 40 rocznicy ślubu 
Bożeny i Jana Mura, z podz. za otrzymane łaski  
z prośbą o dalsze Te Deum. 

13.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 50 lat małżeństwa 
Henryka i Krystyny Wiercigroch, z podz. za 
otrzymane łaski z prośbą o dalsze oraz w intencji 
dzieci z rodzinami. Te Deum. 

16.oo 1/+Elfryda Wuzik, mąż Augustyn, 2 synów Euge-
niusz i Alojzy, rodziców 

 2/+Alojzy Oleś, 7 rocznica (Rasz) 

Poniedziałek – 24.10.2011r. 

7.oo 1/+Aniela Kalisz, mąż Alfred (Got) 
 2/+Zygfryd Kula, rodzice Maria i Wincenty Kula, 

teściów i szwagra (Bog) 
17.oo 1/+Alojzy i Paulina Stajer (Got) 
 2/+Tadeusz Korduła, 8 rocznica, żona Maria 

Wtorek – 25.10.2011r. 

7.oo 1/+Leon Sobik, Alojzy Sobik, Janina żona, Alojzy  
i Anna Sobik (Bog) 

 2/+Serafin Sobik, 5 rocznica (Got) 
17.oo 1/+Salomea Sobik, syn Stefan 
 2/+Piotr Nowak 

Środa – 26.10.2011r. 

7.oo 1/+Eufemia i Franciszek Król (Got) 
 2/+Andrzej Juraszczyk, rodzice Maria i Paweł 
17.oo 1/+Stefan Ciszewski – na pamiątkę urodzin (Bog) 
 2/+Gertruda Baran, 1 rocznica (Bog) 

Czwartek – 27.10.2011r. 

7.oo +Dominik Sobik, na pamiątkę 100 rocznicy uro-
dzin (Bog) 

17.oo 1/ Akcja Katolicka i Apostolat Maryjny 
 2/+Alojzy i Franciszka Podleśny (Got) 
 3/+Dominik Potrawa – od kolegów i koleżanek 

Cechu Rzeźników i Wędliniarzy 

Piątek – 28.10.2011r.     ŚWI ĘTO ŚW. APOSTOŁÓW 
 SZYMONA I JUDY TADEUSZA 

7.oo 1/+Waleska Gruszka, mąż Florian, 2 synów, syno-
wa, wnuk Krystian (Bog) 

 2/ Wolna intencja 
17.oo MSZA WSPÓLNA: 
 +Jadwiga Fiałka, mąż Jan (Got) 
 +Augustyna Wajnoch, żona Marta, rodziców z obu 

stron (Got) 
 +Anna Musioł, Marta i Roman Sobik, Waleska  

i Robert Musioł (Got) 
 +Albina Sobik, 2 mężów (Got) 
 +Alojzy Piecha, rodziców (Got) 
 +Zdzisław Tartanus, Kazimierz Tartanus, żona 

Helena, Regina Matuszczyk 
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 +Anna i Józef Przeliorz, syn Józef, Alojzy i Marta 
Tworuszka 

 +Henryk i Maria Woryna, za zmarłych rodziców  
z obu stron 

 +Stanisław Szymura, za zmarłych rodziców z obu 
stron 

 +Urszula Oleś, za zmarłych rodziców z obu stron, 
Józef Oleś 

 +Emil Gembalczyk, żona Agnieszka 
 +Jan Mędrala, Anastazja Mędrala, Anna i Paweł 

Szymura, dusze w czyśćcu 
 +Franciszek Żadka, Józef Żadka, żona Józefa,  

4 synów, synowa Hildegarda, Paweł Gasz, 2 żony, 
4 synów, córka Emilia, 2 zięciów, 2 synowe, córka 
Zofia, Ryszard Praśniewski, 2 synów, Stanisław 
Michałowicz, żona Monika, syn Bernard, zięć Ja-
nusz, Maksymilian Piksa, Paweł Gojny, syn Zdzi-
sław, Bartosz Pawlas 

 +Stanisław Skiba, rodziców z obu stron 
 +Eugeniusz Wuzik (Rasz) 
 +Anna Marek, mąż Józef, 2 synów, 3 synowe, 

Gerard Groborz, za zmarłych z pokrewieństwa 
(Bog) 

 +Tadeusz Kuś, Maria Kuś, mąż Jan (Bog) 
 +Alfred Lempa (Got) 
 +Jan Gorzawski (Got) 
 +Alfred Ogon, syn Tadeusz, córka Urszula 

 +Jadwiga Gatnar, mąż Paweł, rodziców z obu stron 
(Bog) 

 +Teodor Szymura, żona Łucja, Eleonora Dziwoki,  
3 synów, Franciszek Lipka (Got) 

 +Antoni Szotek, rodzice Anna i Aleksander, Ryszard 
Buchalik (Bog) 

 +Bronisław Widera, ojciec Józef, Maria i Franciszek 
Bortlik, Małgorzata Górniak, 4 synów (Bog) 

 +Rajmund Marcol, Rajmund Konsek, Alojzy Marcol, 
żona Berta, syn Eryk (Got) 

 +Henryk Żołądkiewicz, żona Zofia, syn Grzegorz (Got) 
 +Henryk Matuszczyk, rodziców z obu stron (Got) 
 +Mattias Błażewicz, 3 rocznica (Bog) 
 +Edward Wiśniewski, żona Klaudia, rodziców z obu 

stron 
 +Franciszek Sobik, żona Anastazja, syn Hubert, 

Stefan Szymura 
 +Stanisław Szymik, syn Jan, rodziców z obu stron 

(Rasz) 
 +Maria i Emil Wiaterek, Maria i Emil Benisz, 

zmarłych z pokrewieństwa Benisz, Wiaterek (Got) 
 +Władysław Tarnawski, 10 rocznica, rodziców 
 +Kazimierz Jastrzębski, rodziców 
 +Michał Turek, żona Maria, 4 synów, 3 córki 
 +Łucja Werber, mąż Józef, Salomea i Feliks Mań-

kowski (Bog) 
 +Ernest Kolenda, rodzice z obu stron, Anna i Henryk 

Pakura, Jan Wenerski, Stanisława Owczarek (Bog) 
 +Elżbieta i Franciszek Stajer, rodziców z obu stron, 

rodzeństwo (Got) 
Łucja i Paweł Holesz, rodzice z obu stron (Bog) 
+Gertruda i Józef Haręzlak (Bog) 
+Joachim Mazur, żona Gertruda, rodziców z obu 
stron (Bog) 
+Celestyna i Eugeniusz Mieszczak 

+Aniela Korduła, rodzice Matylda i Antoni Książek,  
Antoni i Gertruda Korduła, dziadków z obu stron (Bog) 
+Reinhold Kolenda, rodzice Emil i Erna, Roman  
i Konstantyna Smyczek, dziadków z obu stron (Kop) 
+Edeltrauda Gorol, Marta i Emil Karwot, Alojzy  
i Paulina Gorol (Got) 
+Jerzy Klimek – od żony, córek i zięciów (Bog) 
+Alojzy Marczyk, rodzice Anna i Alfred Marczyk, 
Otylia i Jan Podleśny 
 +Anna Szmidt, 30-ty dzień po śmierci (Bog) 

 

Sobota – 29.10.2011r. 

7.oo 1/+Paweł Oleś, żona Kryspina (Bog) 
 2/+Szymon i Anna Cofalik, rodziców z obu stron 

(Bog) 
15.3o Do Opatrzności Bożej z okazji 25 lat małżeństwa 

Urszuli i Benedykta Buchalik z Boguszowic, z 
podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze. Te 
Deum. 

17.oo 1/+Krystyna Kempny, 2 rocznica  
 2/+Wiesław Lewandowski, 1 rocznica (Bog) 

Niedziela – 30.10.2011r.   XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA 

7.oo Za parafian 
8.3o +Aniela i Alojzy Konka, rodziców z obu stron (Got) 
10.oo +Klara Hartman, mąż Stanisław 
11.3o Do Opatrzności Bożej z okazji 80 rocznicy urodzin 

Edwarda Pawlika, z podz. za otrzymane łaski  
z prośbą o dalsze. Te Deum. 

16.oo 1/+Anna Macionczyk, 1 rocznica (Bog) 
 2/+Maria i Józef Przeliorz, córka Marta, zięć Fran-

ciszek, syn Jerzy (Bog) 
 

Przygotowały panie: Aurelia Oleś i Kornelia Mokry 

Kronika parafialna 

Chrzty: 

Nadia Hartman, Aleksander Szymura, Lidia Osadzin, Filip 
Kaplik, Marek Lampert, Daniel Szopa, Kacper Kaczmarski, 
Julia Buchalik, Kacper Karwot, Franciszek Żymełka, Michał 
Stawiarz, Patrycja Soćko, Marcelina Szymala, Jakub Bin-
czak, Piotr Konieczny, Marta Romańska, Zoe Wnuk, Helena 
Norwojsz, Alicja Łuczak, Patrycja Hetman, Wiktor Bober, 
Emilia Adamczyk, Zofia Maciończyk, Jakub Jankowski, 
Milena Merta, Natalia Głodowska, Hanna Karwot, Sonia 
Boulati, Mateusz Dzianok, Aleksandra Listwoń, Filip Orli-
kowski, Franciszek Szwed, Paweł Zimończyk, Piotr Baron, 
Mateusz Hartman, Anna Geisler, Maksymilian Szulik 
 
Śluby: 

Jach Daniel – Łuc Adriana 
Czenczek Ireneusz – Zając Katarzyna 
Toszek Marek – Klepek Wioleta 
Nastulla Arkadiusz – Zeman Anna 
Żak Norbert – Frejlich Milena 
Dziura Mateusz – Ogierman Martyna 
Duczmal Grzegorz – Kaproń Natalia 
Kuśka Andrzej – Gutowska Monika 
Kolenda Mateusz – Frydecka Martyna 
Jankowski Bartosz – Kryczka Beata 
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Sadowski Kamil – Potoczny Celina 
Bańkowski Marcin – Kurasz Justyna 
Kołodziejczyk Kamil – Musioł Klaudia 
Sowiźrał Roman – Sowiźrał Wioleta 
Jadwiński Michał – Hatloś Aldona 
Czornak Waldemar – Konik Jolanta 
Sumigowski Rafał – Jabłońska Aneta 
Wróbel Paweł – Karwot Patrycja 
Gaszka Zdzisław – Kocyba Weronika 
Brzozka Wojciech – Mucha Anna 
Sobik Piotr – Barczyszyn Magdalena 
Zemlok Sebastian – Dziwoki Marzena 
Marzec Grzegorz – Karwot Monika 
Stochaj Sławomir – Podgórna Kamila 
Papierok Paweł – Wojtowicz Karolina 
Molenda Mateusz – Błaszczyk Magdalena 
 

Pogrzeby: 

Sobik Bernard  13.02.1957 – 14.06.2011 
Skrzypiec Leszek  27.06.1965 – 23.06.2011 
Cichos Roman  15.09.1965 – 23.06.2011 
Gembalczyk Henryk 28.06.1939 – 24.06.2011 
Cywiński Adam  26.12.1987 – 25.06.2011 
Dziwoki Alojzy  20.07.1935 – 06.07.2011 
Garbocz Emil  01.12.1913 – 09.07.2011 
Fojcik Agata  10.07.2011 – 12.07.2011 
Hartman Alojzy  27.05.1952 – 14.07.2011 
Potrawa Dominik  19.12.1954 – 15.07.2011 
Wiaterek Halina  08.09.1938 – 20.07.2011 
Przeliorz Zygmunt  02.10.1938 – 17.07.2011 
Oleś Helena   11.02.1930 – 30.07.2011 
Stolorz Józef  30.01.1950 – 01.08.2011 
Masłowski Jan  30.06.1980 – 13.07.2011 
Gawłowski Eugeniusz 27.05.1952 – 29.07.2011 
Konieczny Leon  20.01.1933 – 07.08.2011 
Sobola Jan   06.03.1921 – 16.08.2011 
Kuczera Daniela  25.02.1954 – 19.08.2011 
Terkiewicz Arkadiusz 27.07.1975 – 24.08.2011 
 

Przygotowały panie: Aurelia Oleś i Kornelia Mokry 
 

Wrzesień 
1. Intencje Matki Bożej: o pokój na świecie i nawrócenie 
grzeszników. 
2. Intencje papieża Benedykta XVI: 
-) Intencja ogólna: Za wszystkich nauczycieli, aby umieli 
przekazywać umiłowanie prawdy i wpajać autentyczne 
wartości moralne i duchowe. 
-) Intencja misyjna: Aby wspólnoty chrześcijańskie rozsia-
ne po całym kontynencie azjatyckim głosiły z zapałem gło-
siły Ewangelię, świadcząc o jej pięknie z radością, jaką daje 
wiara. 

Październik  
1. Intencje Matki Bożej: o pokój na świecie i nawrócenie 
grzeszników. 
2. Intencje papieża Benedykta XVI: 
-) Intencja ogólna: Za chorych w fazie terminalnej, aby 
wiara w Boga i miłość braci wspierały ich w cierpieniach. 
-) Intencja misyjna: Aby obchody Światowej Niedzieli 
Misyjnej pobudzały w ludzie Bożym zapał ewangelizacji 
oraz wspierania dzieł misyjnych modlitwą i pomocą ekono-
miczną najbiedniejszych Kościołów. 

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 30 października 2011 r. 
Materiały przeznaczone do druku  

w numerze listopadowym proszę przesyłać  
w wersji elektronicznej  

lub dostarczyć w formie papierowej  
najpóźniej do dnia 21 października 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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Jubileusz 60 – lecia 
małżeństwa 

 
4 września podczas Mszy św. o godz. 
11.3o swój Jubileusz małżeński obchodzili 
Państwo Aniela i Antoni Baraniok. Z tej 
okazji składamy im najserdeczniejsze 
życzenia wielu łask Bożych na dalsze lata 
wspólnego życia. 
 
 
Na zdjęciu: Jubilaci z ks. proboszczem 

 
 

26 Światowe  
Dni Młodzieży 

 
 

Ok. siedmiu tysięcy kilometrów,  
15 odwiedzonych miast Francji, 
Hiszpanii i Portugalii, 145 uczestników 
w tym 13 kapłanów i jeden diakon, 20 
dni w drodze. Tak w skrócie wyglądał 
wyjazd na 26 Światowe Dni Młodzieży z 
papieżem Benedyktem XVI, które 
odbyły się w dniach 16 - 21.08.2011r.  
w Madrycie. 
 

— czytaj str. 14 - 15  
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Kolonie w Białce 
Tatrzańskiej 

 
 

Tradycyjnie na początku lipca dzieci 
naszej parafii uczestniczyły w 
koloniach zorganizowanych przez 
zespół charytatywny w Białce 
Tatrzańskiej.  
 
 
 

— czytaj str. 16  

 
 

 

Dzień skupienia 
Rodziny 

Franciszkańskiej 
 

W sobotę 3 września swój dzień skupie-
nia z udziałem we Mszy św.  
o godz. 10.oo obchodziła w naszej para-
fii Świecka Rodzina Franciszkańska. 
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100 – lecie OSP  
w Boguszowicach 
 
 

3 września podczas Mszy św.  
o godz. 12.oo piękny Jubileusz 
100 – lecia istnienia obchodziła 
Ochotnicza Straż Pożarna z 
Boguszowic. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dzień 
skupienia 

ruchu 
Equipes 
Notre -
Dame 

 
 

— czytaj str. 8  

 
 

 

. 
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Zakończenie remontu 
wieży kościelnej 

 

 
Z początkiem września zakończyła się 
jedna z większych inwestycji ostatnich lat 
na terenie naszej parafii – remont wieży 
kościelnej. Na łamach naszej gazetki 
zamieszczamy kilka zdjęć, które stanowią 
swoistą kronikę i dokumentację 
przeprowadzonych robót. 
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