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„Już gościsz, Jezu, w sercu mym, Dzień ten jest szczęścia mego dniem. 
Przyniosłeś dla mnie łask Twych zdrój, Bądźże uwielbion, Boże mój.” 

I Komunia 
Święta 
 
 
 
 
 
 
 
             
Nabożeństwa 
majowe   
 
 
 
 
 
 
 
Odpust 
parafialny 
        
 
 

Uroczystość odpustowa w 
naszej parafii przypada w 
tym roku w niedzielę 13 
czerwca. Serdecznie za-
praszamy na uroczystą 
sumę odpustową o 11.3o. 

 
  

W dzisiejszą niedzielę 
obchodzimy w naszej 
parafii uroczystość ko-
munijną. Do I Komunii 
św. dzieci przystąpią pod-
czas Mszy św. o godz. 
11.15, uroczyste nie-
szpory rozpoczną się  
o 15.30, zaś popołu-
dniowa Msza św. wyjąt-
kowo o 16.15. 
 

Znów się zbliżył miesiąc 
maj – czas, kiedy w spo-
sób szczególny oddajemy 
cześć Matce Bożej. Zapra-
szamy na nabożeństwa 
majowe, które odpra-
wiamy codziennie od pon. 
do piątku po Mszy św. 
wieczornej, zaś w nie-
dzielę o 15.3o. 
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Rekolekcje 
Wielkopostne 
dla młodzieży 

W dniach od 15 – 17 marca 
młodzież naszych szkół po-
nadpodstawowych: Gimna-
zjum nr 7 oraz Zespołu Szkół 
nr 4 uczestniczyła w Reko-
lekcjach Wielkopostnych, 
które prowadził o. Maciej Zie-
liński ze zgromadzenia Misjo-
narzy Kombonianów z Kra-
kowa. 

 
 
 
 

Misje Święte 
A.D. 2010 
 
Niezwykły, święty czas Misji 
Parafialnych przeżywaliśmy 
od soboty 21 marca do Nie-
dzieli Palmowej 28 m arca. 
Liczna rzesza parafian wzięła 
udział w katechezach i nabo-
żeństwach dla poszczegól-
nych grup. Misje Święte głosił 
ks. dr Rudolf Brom.   

 

Nauka stanowa dla 
mężczyzn. 

  

 
 
 
 
 
 
 
Nauka stanowa dla kobiet. 
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154, na pokładzie którego znajdowali się: Prezydent 
RP Lech Kaczyński i jego żona Maria, ostatni Prezy-
dent RP na Uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, wi-
cemarszałkowie Sejmu i Senatu, posłowie i senato-
rowie, dowódcy Wojska Polskiego, duchowni, kom-
batanci i członkowie rodzin katyńskich.  

W sobotę 10 kwietnia br. w wigilię Święta 
Miłosierdzia Bożego, niedaleko lotniska  
w Smoleńsku rozbił się rządowy samolot Tu 
 

 
 

"Spieszmy się kochać ludzi... 

 tak szybko odchodzą" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nikt z 96 pasażerów nie 
przeżył katastrofy. Polska 
delegacja miała tego dnia 
dotrzeć do Katynia, aby 
wziąć udział w uroczystych 
obchodach 70. rocznicy 
zbrodni katyńskiej. 

Przeżywając te tragiczne 
wydarzenia pragniemy rów-
nież na łamach „Serca Ewan-
gelii” złożyć hołd wszystkim 
ofiarom tej katastrofy.  

Niech tych kilka przemy-
śleń, nadesłanych przez na-
szych parafian w związku  
z tragedią narodową będzie 
wyrazem szacunku i pamięci 
o Tych, którzy odeszli do 
Pana. 

* * * 
A ty katyński lesie 

Z ziemi po czubki drzew 
Jak kiedyś znów poniesiesz 

Najlepszą polską krew 
Bo pod katyńskie sosny 

By mogły dalej żyć 
By jeszcze wyższe rosły 
Krew polską muszą pić 
A kiedy krwi zabrakło 
By nowe rosły drzewa 

W sobotę z podniebnych szlaków 
Spłynęła jak ulewa 

                                         J.S. 
 

 

Poszłaś w swoją cichość 
w tulipanów bieli… 
Teraz myśli Twoje 

w błękitnej pościeli… 
W delikatności uśmiechu 

oddałaś nam siebie, 
Ci, co wyszydzali 

nie dosięgną Ciebie… 
Uczmy się kochać serca, 

co kochają… 
Za późno na miłość, 

gdy oczy zamknięte… 
 

Pamięci tragicznie zmarłej 
Marii Kaczyńskiej 

Janek S. 

 * * * 
Dziwne są Panie 

Twoje drogi… 
W czerwieni łez 

zmywasz nienawiści 
plamy… 

Każesz nam iść, 
gdzie nie chcą nasze nogi 

i ciągle uśmiechasz się 
z krzyża… i kochasz… 

choć my… nie kochamy… 
Próbujesz wykrzyczeć 

nam siebie, 
bo w ciszy już Cię 

 
nie szukamy… 

Pozwól by Anioł rozpaczy 
uleczył chore myśli… 
Tylko ucałuj i przytul 

by serce ucichło 
i czuło, że Ty Jesteś… 

z nami…. 
 

W obliczu tragedii 
łącząc się w bółu 

                               J.S. 
 

Ciągła udręka nas nęka 
Kto zrozumieć nas może 
Chyba tylko ty o Boże. 

Kto dobro w nas wzbudzić może 
Chyba tylko ty o Boże 

Kto ciepło dla ogrzania dusz 
naszych da 

Tylko ty o Chryste i Matka Twa 
W modlitwie uwielbiać pragnie-

my Ciebie 
Przyzywając pomocy 

Dla dzieci naszych i siebie 
Rodziny nasze otocz opieką swą 

Dziękujemy Ci za nią 
Codziennym trudem i pracą swą. 

 
Z wyrazami współczucia dla rodzin, 
które straciły swoich najbliższych 

w katastrofie narodowej 
pod Smoleńskiem 

                         Róża Woźniok 
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Koniec drogi 

Ostatni dzień ziemskiej podróży, 
przed ośmiu dniami krew i duży 
smutek, zawładną Polską całą 
szkodę wyrządził nam niemałą. 

Natura znowu z człowiekiem "wygrała", 
znowu swój pazur nam pokazała, 
nie czas jest winić za to człowieka, 

kiedy Bóg-Ojciec na niego czeka! 
To była lekcja, może przestroga 
przed nami jutro i dalsza droga, 

jak nią pójdziemy? czy dziś to znamy? 
czy tą podpowiedź wykorzystamy? 
Nie dane było wielkim tego świata 

pożegnać Lecha, naszego brata 
i Jego żonę, Marię kochaną 

przez wielu ludzi znaną, szanowaną. 
Znowu przeszkoda, znów znak natury, 

to jakby ciągle istniały mury, 
których pokonać się jednak nie da 
i trzeba zgodzić się z wolą nieba. 

Zamknięty rozdział, choć nie dokończony, 
lecz leżą razem, On obok żony, 

ponoć przed laty tak powiedziała, 
żeby się nigdy z mężem nie rozstała. 

Żegnajcie dzisiaj moi Kochani, 
obyście zawsze byli pamiętani, 

niech każdy Polak dzisiaj to przyzna, 
że najważniejsze: Bóg, Honor, Ojczyzna!!! 

                                                   Piotr Dmitrzak 
 

Ostatni lot 
Smoleńsk, Katyń, Rzym, Warszawa, 

cztery miejsca - jedna sprawa, 
znowu cios, znów Polska cała, 

nagle w miejscu zatrzymała 
wzrok i myśli wielu ludzi, 

smutek w sercu znów się budzi! 
Pięć lat temu- pamiętamy, 

odszedł Ojciec nasz kochany, 
dziś Prezydent, cała świta 

już Go pewnie w niebie wita! 
Ile jeszcze znaków trzeba, 
żeby zwrócił się do nieba, 

Naród Polski, Kraj kochany, 
kiedy się zagoją rany? 

Boże! Pewnie wiesz co robisz, 
że tamtejszą ziemię zdobisz, 

krwią Polaków, jak przed laty, 
gdy ich mordowali katy! 

Widać w tym twą rękę, Boże 
może to nam dopomoże, 

zmienić życie, wziąć staranie 
o natury przewartościowanie! 
To jest znak, to jest przestroga 

od samego stwórcy- Boga! 
Polsko! wstań i płacz w pokorze, 

tym się uratować możesz! 
Uderz w piersi się, Polaku, 

czy potrzeba więcej znaków? 

                                                         Piotr Dmitrzak 
Pożegnanie 

Wyruszyłeś z kraju nad Wisłą, 
chciałeś uczcić ofiary Katynia, 

lecz zły omen dał znać znów o sobie 
i krwią świeżą nasiąkła znów ziemia. 

Tyle planów było przed Tobą, 
już niczego odwrócić się nie da, 
nam zostaje się modlić do Boga, 

żeby zabrał Was wszystkich do nieba! 
Żegnaj dzisiaj nasz Wielki Rodaku, 
pamięć niesie się już na świat cały, 
będą jeszcze wspominać Cię nie raz, 

pokolenia będą Cię pamiętały! 
Żegnaj wielki nasz Napoleonie, 

bo jak tamten niski wzrostem, lecz duchem, 
wielki byłeś i w Ojczyznę wierzyłeś, 

teraz jesteś gdzieś wokoło nas puchem 
mgły porannej, cichym wiatru powiewem, 
i żałobnej pieśni pól katyńskich śpiewem. 

Cześć i pamięć zostają po Tobie, 
Naród cały żegna wiary człowieka, 

nie zapomnij o nas, patrz na nas z góry 
a gdy będzie trzeba, poślij swego człowieka! 

Spoczywaj w pokoju!!! 

                                                   Piotr Dmitrzak 
Kondolencje 

Wśród zaciszu lasu katyńskiego pośród na-
szej wymordowanej elity przez NKWD bez żadnego 
sądu, strzałem w tył głowy, na zlecenie Stalina. 
10.04.2010 tragicznie zginęli ludzie o wybitnych 
cechach życiowych, podczas lotu samolotem TU-
154 nr rejsu 101, z naszym prezydentem Lechem 
Kaczyńskim i jego małżonką Marią. Pan Prezydent 
przekazał nam wielkie wartości, które nosił w ser-
cu: „Bóg – Honor – Ojczyzna” i miłość małżeńska.  

Parafianin Stanisław C. 
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I Komunia Św. 
 

„…Zwracam się teraz do was, dro-
gie dzieci, dziewczynki i chłopcy, 
którzy dziś po raz pierwszy macie 
przyjąć do waszych serc Pana Jezu-
sa jako pokarm wiecznego zbawie-
nia. Dzisiaj, gdy wasze dziecięce 
usta rozchylą się, aby przyjąć białą 
postać chleba, kapłan wypowie sło-
wa: "Ciało Chrystusa", a każdy  
i każda z was odpowie: "Amen". 
"Amen" - to znaczy: "wierzę", 
"przyjmuję z wiarą". Sprawując 
Eucharystię, sprawujemy wielką 
tajemnicę wiary. I oto wy - mali 
chrześcijanie, dojrzeliście już do 
tego, aby w tej tajemnicy uczestni-
czyć w pełni. Komunia święta - to 
właśnie pełne uczestniczenie w Eu-
charystii, w Ofierze Chrystusa  
i Kościoła. 
                              Jan Paweł II  

Drogie Dzieci! 
 

Przeżywamy wraz z Wami 
radość spotkania z Jezusem. 
Nie utraćcie tej radości i jed-
ności, jakiej dziś udzielił Wam 
Jezus.  

Bardzo często przyjmuj-
cie Jezusa do swojego serca, 
a Ten, który jest prawdziwym 
pokarmem i prawdziwym na-
pojem, będzie prowadził Was 
przez całe życie. 

 
        W Uroczystym Dniu 
Pierwszego Pełnego Uczest-
nictwa we Mszy Świętej, ży-
czymy Wam obfitych łask  
z Nieba i Bożego błogosła-
wieństwa. 
 
 

 

Prace na budynku na-
szego kościoła 

Z wielką niecierpliwością 
wyglądamy prawdziwej wiosny  
i ciepłych dni. Jednak ciągle jesz-
cze palimy w piecach, chociaż  
w mniejszym zakresie i z przykro-
ścią podsumowujemy tegoroczny 
sezon grzewczy. Wydatki przecięt-
nego gospodarstwa domowego na 
terenie Boguszowic, Raszowca, 
czy Gotartowic  związane z ener-
gią nie są w tym roku małe.  
W przypadku kościoła i domu 
parafialnego mnożymy je zwykle 
około 20 razy. Twierdzimy żarto-
bliwie, że mamy w roku kalenda-
rzowym tylko 8 miesięcy zimy, 
a potem już  tylko lato, lato i lato. 
Niezależnie od warunków pogo-
dowych powoli, ale nieustannie 
prowadzimy prace na budynku 
naszego kościoła. Sukcesywnie  
alpiniści budowlani odkrywają 
nowe miejsca niszczejących mu-
rów, gzymsów i tynków w naszej 
pięknej świątyni, z której jesteśmy 

tak dumni. Jak zwykle korzystamy 
z rad specjalisty z uprawnieniami 
budowlanymi i uprawnieniami 
dotyczącymi obiektów zabytko-
wych pana inżyniera Franciszka 
Rubina, za co jesteśmy Mu bardzo 
wdzięczni szczególnie, że swoją 

posługę wykonuje w sposób cał-
kowicie bezinteresowny. W zależ-
ności od efektów powyższych prac 
pozostaniemy na metodach alpini-
stycznych, a gdy zaistnieje po-
trzeba będziemy zmuszeni posta-
wić rusztowania konieczne do 
pracy na wysokościach. W tej 
materii polecamy się również fir-
mie dach-dekarskiej pana Da-
miana Korduły, który od wielu lat 
jest zainteresowany pomocą doty-
czącą naszych dachowych proble-
mów. To dzięki panu Damianowi  
i jego częstym wizytom usłysza-
łem opinię kominiarzy, że dach na 
naszym nowym Domu Parafial-
nym należy do najbardziej zadba-
nych w Boguszowicach. Ucieszyła 
mnie ta wiadomość. W związku  
z zaangażowaniem budowlańców-
alpinistów na obiekcie kościelnym 
pozostaje tymczasowo zawieszona 
sprawa dalszego przycinania 
drzew na cmentarzu. Wrócimy  
w odpowiednim czasie do tego te-
matu.  
 

Z kącika gospodarczego i nie tylko… 
 

 
Widoczne „gołym okiem” ubytki 

gzymsów i tynków naszej świątyni 
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W tym roku minęła 
XXX rocznica działania 

naszego Zespołu  
Charytatywnego 
Wyrazem podsumowania te-

go czasu była uroczysta Msza św. 
z udziałem zaproszonego ks. dzie-
kana Stanisława Gańczorza  
w niedzielę 18 kwietnia o godz. 
11.3o. W czasie tej Eucharystii 
podziękowaliśmy wszystkim oso-
bom działającym od wielu lat  
w Zespole Charytatywnym na 
czele z panią Kornelią Mokry za-
inspirowaną jeszcze przez ks. In-
fułata Edwarda Tobolę, założy-
cielką i kierowniczką Zespołu. 
Podziękowaliśmy wszystkim, któ-
rzy wspomagają nasze dzieła do-
broczynne darem materialnym  
w różnych formach, pamiętając  
w modlitwie o dobrodziejach, 
którzy odeszli już do wieczności. 
W czwartek 22 kwietnia po wie-
czornej Eucharystii z wielką rado-
ścią mogłem podjąć na wspólnej 
kolacji nasz Zespół Charytatywny 

i osoby zaproszone przez panią 
Kornelię Mokry, które od wielu lat 
w sposób bardzo aktywny i życz-
liwy wspomagają naszą dzia-
łalność. 

Jak wiemy parafia nasza 
zawsze była aktywna w tym tema-
cie. Działo się tak za czasów mo-
ich zacnych poprzedników i dzieje 
się nadal. Pomimo zmieniających 
się warunków życia ludności kon-
tynuujemy organizowanie pomocy 
najbardziej potrzebującym. Wie-
my, że są to często osoby z pro-
blemami, które doprowadziły ich 
na margines życia społecznego. By 
uciąć jakąkolwiek dyskusję na ten 
temat warto znowu przypomnieć 
sobie słowa Pana Jezusa, że biedni 
zawsze będą wśród nas. Warto 
jednak ciągle wracać do tego pyta-
nia, kto jest prawdziwym bied-
nym? Jakim sposobem zauważyć  
i wskazać na osoby skromne  
i pokorne, które z trudem zdoby-
wają podstawowe środki do życia, 
trudzą się, by wykształcić zdolne i 
pracowite własne dzieci. Wiemy 
przecież, że są osoby, które stać na 

to by pomagać i są takie rodziny, 
które nigdy o pomoc się nie upo-
mną. 

Chociaż dzieje się wiele do-
brego warto jeszcze aktywniej 
przyjść do parafii z informacją, 
komu i jak można by pomóc. 
Rozważając ten temat dziękuję 
osobom, które to już praktykują 
żyjąc w przekonaniu, że proboszcz 
o takich faktach nie wie. Może 
nieskromnie jest mówić o wła-
snym środowisku, ale warto po-
dziękować również obecnym  
i byłym księżom wikarym, którzy 
doskonale wyczuwali, gdzie przy-
jąć ofiarę kolędową, a gdzie wyko-
rzystać ją by wspomóc potrzebują-
cego. Niech więc dojrzewa w nas 
wszystkich postawa działania 
prawdziwie charytatywnego. Na 
wszystko, co dobre i na radosne 
wiosenne dni błogosławi  

                                                                           
proboszcz – ks. Krzysztof 

Błotko 
 

(Z kącika duchowego proboszcza) 
 

Pomimo, że mamy za sobą okres Wielkie-
go Postu i czas Spowiedzi Wielkanocnej pro-
wokujące pytanie postawione w nagłówku 
powyższego artykułu jest ciągle aktualne i dla 
każdego z nas pozostaje ważne. Każdy dzień 
jest dobry ku t emu, by rozwijać się pod 
względem duchowym, stawiać sobie pytania  
i przystąpić do dobrze przeżytej Spowiedzi 
Świętej. Kontynuując rachunek sumienia mo-
żemy rozważać kolejne kwestie życia moral-
nego, które nas również dotyczą, chociaż nie 
zawsze zdajemy sobie z tego sprawę. 

Może, któreś z pytań nas zastanowi, po-
ruszy i zachęci do zmiany postawy życiowej. 
Może okaże się to dla nas ważne nie tylko  
w życiu doczesnym, ale i w całej wieczności, 
w którą wierzymy i chcemy, by była jak naj-
lepsza. Niech ostatnia tragedia narodowa  
i związane z nią przeżycia duchowe umocnią 
nas w postawie dojrzałego chrześcijanina  

i dodadzą nam odwagi, by stanąć w prawdzie 
o sobie samym. Pamiętajmy, że Bóg i repre-
zentujący Go na ziemi „bardziej lub mniej 
udolnie” Kościół do niczego nas nie zmusza, 
ale z miłością zawsze proponuje. 

Św. Augustyn powie: „Ten, kto wyznaje 
swoje grzechy, już działa razem z Bogiem. 
Bóg osądza twoje grzechy; jeśli ty także je 
osądzasz, jednoczysz się z Bogiem. Człowiek  
i grzesznik to w pewnym sensie dwie rzeczy-
wistości; gdy jest mowa o człowieku, uczynił 
go Bóg; gdy mowa jest o grzeszniku, uczynił 
go człowiek. Zniszcz to, co ty uczyniłeś, aby 
Bóg zbawił to, co On uczynił... Gdy zaczynasz 
brzydzić się tym, co uczyniłeś, wówczas za-
czynają się twoje dobre czyny, ponieważ osą-
dzasz swoje złe czyny. Początkiem dobrych 
czynów jest wyznanie czynów złych. Czynisz 
prawdę i przychodzisz do Światła” 

 
A więc kontynuujmy: 
 

A z czego to mam się spowiadać? (2) 
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Życie i zdrowie 
Grzechem jest: 
− stać się przyczyną pośrednią lub bezpośrednią śmierci 

człowieka narodzonego lub nienarodzonego 
− uchylać się od odpowiedzialności materialnej wobec 

tych, którzy zostali dotknięci utratą bliskiego człowieka 
spowodowaną przez nas 

− popierać przerywanie ciąży 
− pochwalać przerywanie ciąży, zabójstwa, wojny 
− narażać kogoś bez potrzeby na ryzyko utraty życia albo 

zdrowia, na trwałe lub okresowe kalectwo, na niebezpie-
czeństwo zatrucia, zakażenia, AIDS 

− zaniedbywać higienę osobistą, higienę pomieszczenia  
i miejsca pracy 

− prowadzić pojazdy bez przestrzegania przepisów drogo-
wych, po spożyciu alkoholu, z nadmierną szybkością 

− narażać siebie i innych na niebezpieczeństwo nieprawi-
dłowym zachowaniem się na jezdni 

 
Prawo do własności 

Grzechem jest: 
− przywłaszczać sobie jakąkolwiek własność prywatną lub 

społeczną 
− korzystać ze środków lokomocji bez posiadania lub 

kasowania biletu 
− niszczyć własność społeczną lub prywatną 
− przywłaszczać sobie cudze prace i cudze zasługi 
− uprawiać nieuczciwość i oszustwo 
− nieuczciwie i niesolidnie pracować 
− przychodzić do pracy nietrzeźwym lub niewypoczętym, 

skracać czas pracy przez spóźnianie się albo wcześniej-
sze wychodzenie 

− zdobywać zwolnienia lekarskie poza chorobą 

− nie dotrzymywać terminów wykonania pracy lub płatno-
ści 

− nie rozliczać się z pieniędzy prywatnych i społecznych 
− domagać się łapówek, przyjmować łapówki 
− zatrzymywać, opóźniać lub uszczuplać należną zapłatę 

pracownikom 
− nie ubezpieczać swoich pracowników "robić pieniądze" 

bez pracy 
− zatrzymywać zbyt długo pożyczone przedmioty, "zapo-

minać" o ich oddawaniu 
 

Prawo do prawdy i wolności 
Grzechem jest: 
− kłamać, oszukiwać, tendencyjnie informować 
− fałszować naukę, przemilczać istotne fakty, uogólniać 
− milczeć z bojaźni lub wygodnictwa, gdy trzeba dać 

świadectwo prawdzie i sprawiedliwości 
− podchodzić do ludzi z obłudą i pochlebstwem 
− łamać tajemnicę zawodową, tajemnicę korespondencji, 

rozmów telefonicznych, mimo woli podsłuchanej spo-
wiedzi 

− zmuszać kogoś groźbami, dyskryminacją trudnić się 
podsłuchiwaniem, podglądaniem, donosicielstwem 

− nie szanować czyjejś prywatności, przekonań i praktyk 
religijnych 

− ograniczać swobodę społecznego i publicznego wyzna-
wania przekonań religijnych 

− udaremniać albo ograniczać spełnianie lub korzystanie  
z posług religijnych 

− zakazywać wypełnianie obowiązków religijnych 
 

Jak Bóg pozwoli ciąg dalszy nastąpi –  
ks. Krzysztof B - proboszcz 

Poznajemy w tym roku 
bliżej postać Jana Marii 
Vianneya , dlatego zachęcam 
do dalszej lektury wybranych 
fragmentów książki „Pro-
boszcz z Ars” i pogłębienia 
swojej własnej refleksji nad 
życiem kapłańskim. Świę-
temu proboszczowi z Ars 
polecajmy z wiarą kapłanów, 
których Bóg postawił na na-
szej życiowej drodze. 

 
PÓŹNE POWOŁANIE  

(1805-1809) 
Po raz drugi tedy Jan Maria 

Vianney opuścił rodzinne pola  
w Dardilly i dach ojcowski. Choć już 
wyrósł od czasu swej pierwszej Ko-
munii, gospodarze z Point-du-Jour 

odnaleźli w dwudziestoletnim mło-
dzieńcu to samo miłe i prostoduszne 
chłopię, które znali dawniej. 

Aczkolwiek nie był jeszcze do-
skonałym, rychło dał poznać - ten, co 
miał kiedyś zostać świętym - do 
jakiego szczytu cnoty dojść może. 

Przy każdym prawie posiłku 
zadowalał się samą tylko polewką', 
nic innego nie jedząc, nawet gdy go 
o to proszono. 

Zdarzyło mu się niekiedy, iż - 
stosownie do zwyczaju przyjętego  
w domu rodzicielskim - przyprowa-
dził na noc do Humbertów napotka-
nych po dr odze biedaków. Kilka 
razy cały dom nimi zapełnił. 

Któregoś dnia, idąc w odwie-
dziny do r odziców i rodzeństwa, do 
Dardilly, oddał biedakowi nowe 
obuwie, które mu kupił ojciec. Cho-

ciaż mógł uważać się za prawowi-
tego właściciela swego obuwia, bo 
zapłacił za nie swą pracą, jednak 
otrzymał napomnienie, gdy boso 
przybył do domu ojcowskiego. Lecz 
to go nie poprawiło! Innym razem 
spotkał w drodze ubogą kobietę  
z kilkorgiem małych dziatek. Tknię-
ty litością oddał jej siedem franków - 
to jest wszystko, co posiadał. 

Rozpocząwszy nauki semina-
ryjne, ranki i wieczory spędzał na 
probostwie w Ecully. 

Witał go zawsze u wejścia miły 
uśmiech panny Małgorzaty Balley, 
siostry księdza, która nosząc ubiór 
świecki zachowała jednak ducha 
zakonnego dawniejszej siostry Marii 
Józefy Doroty. Brat jej Karol ucho-
dził za dobrego teologa, toteż kilka-
krotnie proponowano mu katedrę 

Proboszcz  z  Ars (7) 
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teologii moralnej w seminarium Ly-
ońskim. Choć miał surową powagę 
w obejściu i głos silny, spojrzenie 
jego było zawsze łagodne i życzliwe. 
Jan Maria Vianney rychło zżył się ze 
swoim nauczycielem. 

Mniej przyjemną wydawała 
mu się natomiast gramatyka ła-
cińska. W odpowiedziach naszego 
młodzieńca przebijały się żywość  
i dowcip, lecz przedmioty naukowe 
pojmował z dość znaczną trudnością  
i zaledwie uczul pióro w palcach, 
wnet stawał się powolnym i zakło-
potanym. Zdolności umysłowe, bez 
winy zresztą z jego strony, przez 
zbyt długie lata znajdowały się jakby 
w zastoju. Nawet tych kilka wiado-
mości z dziedziny gramatyki, jakie 
nabył w szkole obywatela Dumas, 
już mu się ulotniły z pamięci. A nie 
można było zabierać się do składni 
łacińskiej nie znając składni francu-
skiej. 

Mały Deschamps i mali Lora-
sowie, którzy z taką łatwością pa-
miętali deklinacje i konjugacje, śmia-
li się ukradkiem, słuchając jak doro-
sły kolega jąkał się i mieszał. Księ-
dzu Balley natomiast wcale na 
śmiech się nie zbierało. Miałżeby ten 
młodzieniec, odznaczający się tak 
zdrowym sądem, tak głęboką poboż-
nością, potknąć się na pierwszej 
przeszkodzie? - myślał zacny kapłan. 
Straszna to była praca, cięższa od 
robót w winnicy! Gdy nastał wieczór, 
dwudziestoletni uczeń uporczywie 
pochylał się nad książką przy świetle 
małej lampki. A potem w gorącej 
modlitwie błagał Ducha Świętego, 
by utrwalił słówka w jego biednej 
głowie. Lecz już nazajutrz spostrze-
gał, iż słówka uparte z niej uleciały. 

Doświadczał zdolności swych 
na przykładach dla dzieci z wyboru 
opowiadań ze Starego Testamentu, 
będącego w owych czasach klasycz-
nym podręcznikiem dla początkują-
cych. Ojciec Deschamps opowiadał, 
jak pomagał dorosłemu wówczas 
koledze w wyszukiwaniu słówek ze 
słownika i w należytym ich tłuma-
czeniu, jeden z braci Lorasów, Ma-
ciej, najzdolniejszy z uczniów księ-
dza Balley, również oddawał Janowi 
Marii te same usługi. Lecz ponieważ 
był to chłopak nerwowy i gwałtow-
ny, któregoś dnia, znudzony brakiem 
pojętności starego spoliczkował go  
w obecności innych. Na to obrażony, 
chociaż był również gwałtowny  
z natury, ukląkł przed dwunastolet-

nim chłopakiem, pokornie prosząc go 
o przebaczenie. Porywczy Maciej 
miał złote serce, toteż żałując swego 
postępku, wzruszył się do łez i rzu-
cił się w objęcia klęczącego jeszcze 
Jana Marii Vianney. W ten sposób 
przypieczętowana została ich szcze-
ra i rzetelna przyjaźń. Maciej Loras, 
zostawszy misjonarzem w Stanach 
Zjednoczonych i następnie biskupem 
w Dubuque, nie zapomniał nigdy 
tego wydarzenia. 

Przez długie miesiące Jan Ma-
ria nie czynił żadnych prawie postę-
pów. Pracował jednak z podziwu 
godną uporczywością; modlił się  
i umartwiał. Niedostateczne odżywia-
nie sprowadziło wreszcie upadek sił. 
Ciotka Humbertowa uznała za ko-
nieczne zwrócić na to uwagę księ-
dza Balley - proboszcz z Ecully, 
bowiem sam dla siebie bardzo suro-
wy, nie zwrócił na to poprzednio 
dostatecznej uwagi. 

- Widzisz, dziecko moje - rzekł 
wówczas Janowi Marii - trzeba 
oczywiście modlić się i pokutę czy-
nić, lecz trzeba także odżywiać się  
i nie niszczyć swego zdrowia. 

Również niedaleko było do 
wewnętrznego przesilenia, którego 
rozwiązanie okazać się mogło fatal-
nym. Podjęta praca stawała się dla 
młodzieńca prawdziwie odrażająca. 
Pokusa, niby burza, spadła na umę-
czoną duszę. Biednego ucznia ogarnę-
ła odraza do wszystkiego, o czym 
marzył. Na myśl przyszło mu domo-

we ognisko, wspomniał ojcowskie 
łany, te roboty, przy których zdrowie 
jego i siły większe mu dawały zado-
wolenie w p racy. Chcę wrócić do 
swoich - zwierzył się ze smutkiem 
księdzu Balley, który jego smutek 
szczerze podzielał. 

- Dokąd chcesz iść, biedne 
dziecko? - zapytał proboszcz. - 
Wiesz dobrze, iż ojciec twój niczego 
tak nie pragnie, jak mieć cię przy 
sobie, widząc zaś, żeś taki zniechę-
cony, zatrzyma cię w domu. A wtedy 
pożegnaj się ze swymi zamiarami, 
Janie Mario! Pożegnaj się z kapłań-
stwem!... Pożegnaj się z duszami. 

Pożegnać się z duszami!... O nie! 
Bóg tego nie dopuści. Kapłaństwo, 
ołtarz, zbawienie grzeszników, ból, że 
żniwo tak obfite - a brak żniwiarzy, - 
wszystko to miałoby pozostać tylko 
mrzonką?!... 

Wreszcie pokusa zniechęcenia 
odeszła. Lecz pamięć ucznia nie prze-
stawała być niewdzięczna. On sam 
wyznaje, iż w niedobrej swej głowie 
niczego pomieścić nie mógł. Świadom 
grożącego niebezpieczeństwa, chcąc 
poruszyć niebo i spieszniejszą pomoc 
otrzymać, odważył się na krok bohater-
ski. Uczynił ślub, iż uda się pieszo, 
tam i z powrotem o żebranym chlebie, 
do świętego miejsca w la Louvesc, do 
grobu świętego Franciszka Regis, 
apostoła prowincji Velay i Vivarais.  
Z Eully do wsi la Louvesc, w departa-
mencie Ardeche, liczą dobrych sto 
kilometrów. 

Mimo swej ascetycznej chudości, 
Jan Maria Vianney pozostał zawsze 
żwawy i silny. Pochłonięty całkowicie 
wykonaniem swego zamiaru, nie po-
myślał o tym, iż zdrowy wygląd może 
narazić go w drodze na niejedną przy-
krą odprawę. Wysłuchawszy wcześniej 
Mszy św. i przyjąwszy Komunię, pu-
ścił się w drogę z kijem w jednej ręce, 
z koronką w drugiej. Szedł długo. 
Skoro jednak głód i pragnienie odczuć 
mu się dały, musiał z konieczności 
odpocząć. Zatrzymał się na progu 
jakiegoś domostwa. - Czego chce ten 
włóczęga? - rzekli do siebie mieszkańcy 
tego domu. Czy nie miał przypadkiem, 
ze swą miną świętoszka, jakich złych 
zamiarów? A zresztą, cóż to za nie-
prawdopodobne gadanie! Nauki? 
Święty Franciszek Regis? Kto będzie 
tak naiwny, by temu uwierzyć? Czy nie 
był to raczej pod pozorami spokojnego 
pielgrzyma, jakiś zbuntowany zbieg - 
żołnierz, w drodze ku granicom Sabaudii 
lub Piemontu? - Tak było nie w jednym 
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domu. Toteż skończyło się na tym, iż z 
młodym podróżnym obchodzono się 
jak z próżniakiem, i wszędzie za drzwi 
go wypraszano; zagrożono mu nawet 
żandarmami. 

Mógł wprawdzie zdobyć sobie 
niezbędne pożywienie, gdyż na wszelki 
wypadek wziął z sobą trochę pieniędzy 
- lecz wierny swemu ślubowi, nic ku-
pować nie chciał. Puścił się więc  
w dalszą drogę, jedząc zioła i pijąc 
wodę źródlaną. Wskutek przemęczenia 
wszakże uczyniło mu się słabo. Szar-
pany głodem, odważył się wstąpić do 
podróżnego domu. Znajdowała się 
tam jakaś kobieta i miał wszelką 
nadzieję, iż mu da jeść. Ponieważ 
właśnie zajęta była zwijaniem kłębka, 
więc podała nieznajomemu nitkę, 
prosząc go, by ją za drzwi wyciągnął. 
On zaś, sądząc, iż chodzi tu o oddanie 
usługi, począł ciągnąć nitkę, lecz skoro 
tylko znalazł się na progu, kobieta za-
mknęła przed nim drzwi. Noc spędził 
pod gołym niebem. Na szczęście jed-
nak w dalszej drodze napotkał serca 
mniej twarde. Kilka kawałków chleba, 
które otrzymał jako jałmużnę, pozwoli-
ły mu dotrzeć wreszcie, niedostępnymi 
prawie drogami, do słynnego miejsca 
świętego położonego na wysokości 
1100 metrów w górach prowincji Haut-
Vivarais. Przybył na miejsce wycień-
czony, lecz szczęśliwy. 

Ukląkł przed skrzynią zawierają-
cą szczątki Świętego' i wyznał mu 
pobudkę odbytej ciężkiej podróży: prosił 
o łaskę zdobycia sobie dostatecznej 
znajomości łaciny. Łaskę tę otrzymał, 
ale tylko w bardzo oszczędnej mierze. 
Bóg, który względem każdej duszy 
ma swe zamiary, chciał, doświadcza-
jąc wiary swego sługi, zahartować 
go do walk bardziej heroicznych. 

Pobożny pielgrzym uczcił miej-
sca wsławione obecnością Świętego 
Franciszka Regis. Z modlitwą na 
ustach przeszedł przez stary kościół  
o płaskim sklepieniu, w którym apo-
stoł prowincji Vivarais, choć tra-
wiony gorączką i śmiertelną choro-
bą, głosił niezmordowanie słowo 
Boże, na Boże Narodzenie 1640 r. 
Dnia 26 g rudnia nieustraszony ten 
apostoł, dręczony pragnieniem, słu-
chał spowiedzi i głosił nauki od rana 
do godziny drugiej po południu. Po 
odprawieniu Mszy Świętej znów 
spowiadał - i to przy oknie, w któ-
rym szyb nie było, aż wreszcie 
omdlał. Zaniesiono go na probostwo, 
gdzie rozgrzany przy ogniu odzyskał 
przytomność. Dźwignąwszy się na-

tychmiast poszedł do kościoła, by 
dalej spowiadać... Galopujące sucho-
ty położyły kres jego życiu 31 grudnia 
około północy. Umierając miał lat 
czterdzieści trzy. 

Jakiż to budujący przykład po-
święcenia, jakiż bodziec był dla 
Jana Marii Vianney'a... Przejął się 
głęboko tym przykładem nawiedza-
jąc tę czcigodną świątynię i przecho-
dząc się po starej plebanii. A na pew-
no nie przypuszczał, iż nadejdzie 
dzień, w którym do jego probostwa 
pielgrzymować będzie lud z prośbą  
o jego orędownictwo przed Bo-
giem... 

W la Louvesc spowiadał się  
i przyjął Komunję Św. Ojcu jezuicie, 
który słuchał jego wyznania, opo-
wiedział, jak uciążliwą była mu 
podróż, wskutek ślubu proszenia  
o jałmużnę, i zapytał spowiednika, 
czy miał ściśle ślub ten wypełnić  
i dalej narażać się na podobne przy-
kre przygody i takież zniewagi. Ale 
spowiednik zwolnił go z tej udręki  
i zamienił uczyniony ślub na inną 
ofiarę, mianowicie polecił mło-
dzieńcowi, by po powrocie do domu 
dawał jałmużnę, zamiast o nią pro-
sić. 

Powrócił Jan Maria również pie-
szo, lecz przez całą drogę płacił za 
chleb i za nocleg, a nadto dawał jał-
mużnę każdemu, kto o nią prosił. No-
wy ten sposób uświęcenia podróży tak 
mu się podobał, iż mawiał  
w późniejszym czasie: Doświadczyłem 
prawdy tych słów Pisma Świętego: 
Szczęśliwsze jest dawać, niżeli brać,  
i dodawał: Nigdy nikomu doradzać nie 
będę ślubu żebrania. 

Przykrości doznane w tej po-
dróży dały mu sposobność przekona-
nia się namacalnie o ciężkiej doli 
ubóstwa i dotkliwym braku przytuł-
ku dla ubogich podróżnych, i wzmo-
gły jeszcze wyrozumiałość jego  
i współczucie dla biedaków błąkają-
cych się po drogach. 

W Ecully przyjął go ksiądz Bal-
ley z otwartymi ramionami. Od tej 
chwili młodzieniec zaczął czynić 
postępy wystarczające, by się już nie 
zniechęcać. Książki do nauki już nie 
sprawiały mu przykrości. Praca jego, 
mniej odtąd jałowa, owocniejszą się 
stała. Przynosiło mu to radość  
i ulgę, gdy widział przed sobą drogę 
do kapłaństwa ścielącą się coraz 
równiej. I ksiądz Balley już bez 
obawy spoglądać począł w przy-
szłość. Najmilszą nadzieją starego 

nauczyciela była odtąd myśl, iż bę-
dzie mógł kiedyś asystować swemu 
uczniowi przy ołtarzu Pańskim. 

(c.d. w następnym numerze SE) 
 

Za: Francis Trochu, Proboszcz  
z Ars, Święty Jan Maria Vianney 
1786- 1859 (Na podstawie akt 
procesu kanonizacyjnego i nie 
wydanych dokumentów z języka 
francuskiego przełożył Piotr 
Mańkowski, biskup kamieniecki, 
arcybiskup tytularny Aenus), 
Kraków 2009. 
             (przygotował ks. KB prob.) 
 

Kolory wiosny 
* 

Wiosna to najbogatsza pora roku 
czeka cierpliwie, by pokazać 
piękno, które zaczyna żyć. 

Ubiera się w zniewalającą biel, 
jak Panna Młoda, 

a soczysta zieleń nie daje  
zapomnieć o swoim istnieniu. 
Wiosna łagodzi nasz smutek 

nagromadzony przez zimę 
łagodnym powiewem wiatru, 
który oddala od nas wszystkie 
kolory przygnębienia i smutku. 
Czas upływa, a my staramy się  

zatrzymać tę delikatność 
i piękno na co dzień. 

* 
Stefania Gierłowska 

 
 
 

8 czerwca przypadają uro-
dziny ks. Marcina Ditricha.  
Zapraszamy do modlitwy  
w jego intencji. 

Z okazji rocznicy urodzin 
najlepsze życzenia Bożego 
błogosławieństwa i opieki, 
zdrowia i wielu powodów 

do radości. 

Uroczysta Msza św. w inten-
cji Solenizanta sprawowana bę-
dzie we wtorek 8 czerwca  
o godz. 17.00. 
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Ambona
To, co na jważniejsze  

w kościele ma charakter du-
chowy, jest niewidzialne  
i przyjmowane przez nas wia-
rą. To, co widzialne w koście-
le, a więc wyposażenie i wy-
strój, powinno współgrać  
z tym, co dzieje się w sferze 
ducha. Kontynuujemy cykl 
rozważań poświęconych, 
znajdującym się na ze-
wnętrznej części balustrady 
ambony, płaskorzeźbom 
czterech ewangelistów. 
Środkowa figura mężczyzny 
w brązowym  płaszczu i nie-
bieskiej tunice, u kt órej nóg 
znajduje się figura małego 
dziecka, reprezentuje autora 
pierwszej Ewangelii - św. 
Mateusza. 

pierwszy ewangelista 

Mateusz (hebr. Mattaj lub Mat-
tanja oznacza „dar Jahwe”) to imię 
jednego z czt erech ewangelistów, 
którego tradycyjnie przyjmuje się za 
autora pierwszej Ewangelii. Imię 
Mateusz pojawia się tylko w Ewange-
lii w/g św. Mateusza. W relacji w/g 
św. Marka i Łukasza jest nazwany 
Lewim.  E wangelista Marek podaje 
także, że jego ojcem był Alfeusz - 
(Mk 2,14). Mateusz pochodził z . Był 
poborcą ceł i podatków w Kafarnaum, 
jednym z większych handlowych 
miasteczek nad jeziorem Galilei. 
Żydzi pogardzali celnikami, ponieważ 
ściągali oni opłaty na rzecz Rzymian. 
Ich pracę rozumiano jako wysługiwa-
nie się okupantom. Celnicy byli także 
uważani za żądnych zysku i nieuczci-
wie czerpiących korzyści z zajmowa-
nego stanowiska. Uważano ich za 
grzeszników i traktowano jak pogan 
(Łk18,11). Przebywający wśród cel-
ników wyznawca judaizmu stawał się 
nieczysty i musiał poddawać się prze-
pisowym obmyciom. Wielokrotnie 
faryzeusze zarzucali Panu Jezusowi, 
że jada z celnikami i grzesznikami: 
„Jezus usłyszał to i rzekł do nich - 
<Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz 
ci, którzy się źle mają. Nie przysze-

dłem powołać sprawiedliwych, ale 
grzeszników>” - Mk2,17. Tak też 
pewnego razu: „Jezus ujrzał człowie-
ka imieniem Mateusz, siedzącego  
w komorze celnej, i rzekł do niego: 
Pójdź za Mną! On wstał i poszedł za 
Nim” - Mt9,9. W ten sposób Mateusz 
został powołany do grona dwunastu 
apostołów. „Potem Lewi wyprawił dla 
Niego wielkie przyjęcie u siebie  
w domu; a była spora liczba celników 
oraz innych, którzy zasiadali z nimi do 
stołu” – Łk5,29. 

O szczegółach życia św. Mate-
usza Ewangelie milczą. Tradycja 
podaje, że po Wniebowstąpieniu Ma-
teusz najpierw pozostał w Palestynie  
i napisał Ewangelię. Potem miał gło-
sić Ewangelię w Etiopii, według in-
nych - w Persji, gdzie poniósł śmierć 
męczeńską.  

W ikonografii św. Mateusz 
przedstawiany był w postaci mło-
dzieńca, później - zwłaszcza w sztuce 
bizantyjskiej, jako siwowłosy, stary 
mężczyzna. Ukazywany jest z księgą 
Ewangelii w ręku, w towarzystwie 
uskrzydlonej postaci ludzkiej. Jest to 
nawiązanie do wizji proroka Ezechie-
la i Apokalipsy. Kojarzony z symbo-
lem człowieka, ponieważ swoją 
Ewangelię rozpoczyna od genealogii 
Jezusa. Owa postać często mylona jest 
z aniołem. Czasem przedstawia się go 
z mieczem w ręku, gdyż według 
podania miał ponieść śmierć od mie-
cza. Jego atrybutami są: księga i pió-
ro, miecz lub halabarda, postać 
uskrzydlonego młodzieńca lub dziec-
ka, sakwa z pieniędzmi u stóp, torba 
podróżna. 

zaskakujące powołanie 

Pierwsza rzecz, jaka rzuca się  
w oczy na podstawie powyższych 
ewangelicznych wzmianek o św. 
Mateuszu, to zaskoczenie związane  
z powołaniem celnika na apostoła. 
Dla Jezusa status społeczny nie był 
przeszkodą w powołaniu. On znał 
serca ludzkie: „nie potrzebował niczy-
jego świadectwa o człowieku. Sam 
bowiem wiedział, co w człowieku się 
kryje” - J2,25. Liczyła się wiara  
i gotowość bezwarunkowego pójścia 
za głosem Jezusa. Najprawdopodob-
niej Mateusz znał Jezusa lub słyszał  
o Nim wcześniej. Wydaje się także, że 
nie wrócił już nigdy do swego zawodu 
poborcy podatkowego. Otrzymał 
wielką szansę i ją wykorzystał. Zdol-
ności wyniesione z pracy urzędnika, 
ze skłonnością do spisywania i doku-
mentowania faktów, być może zostały 
wykorzystane przez Ducha Świętego  
i pomogły Mateuszowi w przygoto-
waniu  wielkiego dzieła jakim była 
Ewangelia.  
        Dobra nowina Ewangelii polega 
właśnie na propozycji Bożej łaski 
wobec grzesznika. W słynnej przypo-
wieści o faryzeuszu i celniku, modlą-
cych się w Świątyni, Jezus wskazuje 
wręcz na anonimowego celnika jako 
na godny uznania wzór pokornej uf-
ności w miłosierdzie Boże. Kiedy 
faryzeusz chełpił się własną moralną 
doskonałością, „celnik stał z daleka  
i nie śmiał nawet oczu wznieść ku 
niebu, lecz bił się w piersi i mówił - 
<Boże, miej litość dla mnie, grzeszni-
ka>. Powiadam wam - <Ten odszedł 
do domu usprawiedliwiony, nie tam-
ten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, 
będzie poniżony, a kto się uniża, bę-
dzie wywyższony> - Łk18,13-14.  
Tak więc w postaci Mateusza Ewan-
gelie ukazują paradoks, że kto pozor-
nie daleki jest od świętości, może stać 
się wręcz przykładem przyjęcia miło-
sierdzia Bożego i ukazać jego cu-
downe skutki w swym życiu. 

końcowe refleksje 

Postać pierwszego ewangelisty 
na pierwszy plan stawia przed nami 
potrzebę pokornego przyjęcia Bożego 
powołania nas - grzeszników, do 

Ołtarze mówią (40) 

 
Płaskorzeźby czterech ewangelistów po 
zewnętrznej części balustrady ambony 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Marek_Ewangelista
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kafarnaum
http://pl.wikipedia.org/wiki/Galilea
http://pl.wikipedia.org/wiki/Żydzi
http://pl.wikipedia.org/wiki/Judaizm
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pełnienia Bożych dzieł wynikających 
z wiary w Syna Bożego. Niezależnie 
od pochodzenia, statusu społecznego, 
a nawet bieżącej kondycji moralnej, 
przyjmijmy Boże wezwanie Ewange-
lii do nawrócenia i uświęcenia. 

W związku z „tragedią naro-
dową” ostatnich dni, związa-

ną ze śmiercią wielu wpły-
wowych i szanowanych po-

staci życia politycznego, spo-
łecznego i religijnego w na-

szym kraju, na czele z Panem 
Prezydentem i Jego żoną, 

dołączam swoją cegiełkę so-
lidarności w modlitwie za 

ojczyznę. 

„Święty Mateusz pozostawił  
w swojej Ewangelii szczególne 
świadectwo o miłości Jezusa do 
każdego człowieka. Medytacja nad 
jego przesłaniem niech będzie dla 
nas wszystkich źródłem nadziei  
i pokoju. Niech wam Bóg błogo-
sławi”  - [3]. 

 
Przy opracowywaniu tego artykułu 
korzystałem z następującej literatury:  
1. Martin Bocian: Leksykon postaci 

biblijnych. ZNAK, Kraków 1998. 
2. pl.wikipedia.org/wiki/Mateusz_ 

Ewangelista. 
3. Z nauczania Ojca Świętego (Be-

nedykta XVI): Mateusz celnik 
Apostołem. Tygodnik Rodzin   
Katolickich "Źródło", nr 37/2006. 

4. Biblia Tysiąclecia. Wydanie trze-
cie. Pallottinum. Poznań-
Warszawa 1980. 

 
                          Piotr 

 

 

 

 

Guido Reni (1575-1642).  
Św. Mateusz Ewangelista 

  

 

Ojciec założyciel H. Ca-
ffarel napisał w grudniu 1962 
roku w liście do małżonków 
na temat wejścia członków 
do ruchu: „Zamiar prawdzi-
wy, ten, który odpowiada 
założeniom END, to jest wola 
lepszego poznania Boga, aby 
lepiej Go kochać i by lepiej 
Mu służyć. Przychodzi się do 
Equipes Notre-Dame dla Bo-
ga i człowiek pozostaje tu dla 
Boga. Motyw wejścia, motyw 
trwania w ekipie jest ściśle 
religijny, to znaczy dotyczący 
Boga”.  

Od tego czasu nic się nie zmie-
niło. Dzisiaj również motywów wej-
ścia w struktury END jest wiele, ale 

motyw poznania jest najważniejszy. 
Im więcej i lepiej poznaję tym bar-
dziej jestem zdolny do kochania. To 
Bóg udziela mi ze swej miłości, 
uzdalnia mnie do prawdziwej miłości, 
tej miłosiernej i tej agape. To nam 
małżonkom zanurzonym w niewy-
czerpalnym źródle miłości udziela 
Bóg łaskę po łasce byśmy mogli sta-
wać się jednością i w tej jedności 
stawać przed Bogiem na modlitwie, w 
trudzie rodzicielstwa, jak i w  trudzie 
pozyskiwania dóbr materialnych.  

To stawanie się małżonków jed-
nością dzieje się również przez po-
znanie. To o tym mówi jedno z zadań 
małżonków członków ekip. Obowią-
zek zasiadania – raz w miesiącu mał-
żonkowie znajdują czas, aby być  
z sobą na rozmowie, by obdarować 
małżonka swoim czasem, by słuchać 

co chce mi powiedzieć, a od mojej 
uwagi i przyjaźni zależy na ile otwo-
rzy się przede mną, na ile pozwoli mi 
się poznać. Jak inaczej mam poznać 
co czuje mój współmałżonek jak tylko 
poprzez rozmowę, poprzez budowanie 
więzów miłości. Poznać, by lepiej 
kochać, by lepiej służyć swojemu 
współmałżonkowi, a przez to i Bogu, 
który zawierając z nami przymierze 
gwarantuje swoją obecność w sercu 
miłości małżeńskiej.  

I tak będąc w przyjaźni z sobą 
jesteśmy w przyjaźni z Bogiem,  
a będąc w przyjaźni z Bogiem jeste-
śmy w przyjaźni z każdym człowie-
kiem. Boże daj pragnienie poznania 
Ciebie jak największej liczbie ludzi,  
a zwłaszcza małżonkom sakramental-
nym.     
  Bernadka i Piotr 

Equipes Notre - Dame  - 
ruch  duchowości  małżeńskiej 

Poznanie 

„Z nadejściem miesiąca maja, który pobożność wiernych już od dawna poświęciła Maryi Bogurodzicy,  
a duch Nasz przepełnia się radością, dostrzegamy wzruszające widowisko wiary i miłości, jakie wkrótce 

przedstawi cała ziemia na cześć Królowej Niebios. W tym bowiem miesiącu chrześcijanie, i w świątyniach 
 i w domach, składają Bogurodzicy Dziewicy z tradycji przejęte hołdy czci i miłości. A w zamian zazwyczaj 

w tym czasie spływają z tronu naszej Matki częstsze i obfitsze dary Bożego zmiłowania” 
 papież Paweł VI z encykliki „Mense maio” 
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Stało się już wieloletnią 

tradycją, że w noc, poprze-
dzającą IV Niedzielę Wiel-
kiego Postu (w tym roku była 
to noc z 13 na 14 marca), Ro-
dzina Szensztacka w Polsce 
zgromadziła się na czuwaniu 
w sanktuarium narodowym 
na Jasnej Górze w Często-
chowie. 

Na wspólną modlitwę przybyli 
przedstawiciele Ruchu i wspólnot ze 
wszystkich diecezji, w których jeste-
śmy obecni, jak również przedstawi-
ciele ruchu z Białorusi i Węgier. Ho-
norowym gościem naszego czuwania 
był ks. Biskup Paweł Cieślik z Kosza-
lina, który jest delegatem Episkopatu 
Polski dla Ruchu Szensztackiego  
w naszym kraju.  

W związku z ogłoszonym przez 
Ojca Świętego Rokiem Kapłańskim 
oraz zbliżającą się 100. rocznicą 
święceń kapłańskich naszego Ojca 
Założyciela, tematem przewodnim 
tegorocznego czuwania było kapłań-
stwo. 

Czuwanie rozpoczęło się Ape-
lem Jasnogórskim o godz. 21.oo pod-
czas którego ks. bp Paweł Cieślik 
wygłosił krótką medytację nawiązując 
do znaczenia rodziny we współcze-
snym społeczeństwie. 

O godz. 22.oo rozpoczęły się 
konferencje tematem, których było: 

- Kapłaństwo Ojca Kentenicha 
- Kapłaństwo Sług Bożych Jana 

Pawła II i ks. Jerzego Popiełuszki 
O północy rozpoczęła się Msza 

św., której przewodniczył ks. biskup 
Paweł Cieślik w towarzystwie ojców 

Szensztackich i zaproszonych księży. 
On także wygłosił homilię. 

Około godz. 3.oo nad ranem 
rozpoczęły się świadectwa na temat 
kapłaństwa. Wypowiedzieli się: ka-
płan diecezjalny, matka wspierająca 
swoją modlitwą kapłanów, kleryk 
Ojców Szensztackich, rodzice młode-
go kapłana oraz o. Mirosław Żabnicki 
z Instytutu Ojców Szensztackich. 

Na zakończenie ok. 4.3o ostat-
nim punktem wspólnej modlitwy było 
nabożeństwo eucharystyczne z błogo-
sławieństwem Najświętszego Sakra-
mentu. We wspólnej modlitwie zawie-
rzyliśmy także Bogu i Jego Matce 
wszystkich kapłanów. Tak umocnieni 
wyruszyliśmy w drogę powrotną do 
naszych domów. 

               Grzegorz Piecha 

W czasach (wiek XIII), 
gdy zakładano tutejsze wsie 
na prawie niemieckim, lub 
gdy te starsze, założone na 
prawie polskim jak Bogu-
szowice przechodziły na 
prawo zachodnie, w środku 
wsi zostawiano łan ziemi dla 
proboszcza. Była to tzw. rola 
księżowska. Tutejszy łan, 
zwany frankońskim, wynosił 
około 25 ha ziemi, a więc 
dość dużo. Stał na nim ko-
ściół, a w pobliżu probostwo 
z zabudowaniami gospodar-
czymi, przez wieki budowane 
z drewna. Proboszczowie 
różnie pozostałą ziemię za-
gospodarowywali. Zazwyczaj 
część roli przeznaczali pod 
budynek szkolny i do uprawy 
przez nauczyciela, część wy-
dzierżawiali chłopom, a na 
około połowie gruntu gospo-
darzyli sami, naturalnie przez 
swoją czeladź.  

Gospodarstwo rolne było daw-
niej głównym źródłem utrzymania 
księdza na wsi, bo biedni chłopi nie 
zdołaliby go utrzymać. Meszne, czyli 
opłaty za odprawiane Msze św., które 
proboszcz musiał odprowadzać do 
klasztoru w Rudach, pobierał ksiądz 
od chłopów w postaci owsa i pszeni-
cy. Ktoś nie znający dawnych realiów 
na wsi mógłby przypuszczać, że pro-
boszcz obfitował w dobrobyt, mając 
do dyspozycji dużo ziemi. Sprawa 
miała się jednak inaczej. 

W dawnych czasach wydajność 
z pola była bardzo niska, a proboszcz 
musiał utrzymywać czeladź, która mu 
pole obrabiała i zajmowała się ob-
rządkiem zwierząt hodowlanych. 
Niezbędna była gospodyni, która nie 
tylko przyrządzała posiłki, ale robiła 
masło, sery, piekła chleb a na kier-
masz i święta także pieczywo słodkie. 
Na wsi takich towarów się nie dostało. 
Pranie też do niej należało, a dopiero 
w XIX wieku przy probostwie bogu-
szowickim wykopano studnię. Przed-
tem wodę noszono ze wspólnej studni 
znajdującej się pod kępą. 

Zapłatę za posługę duszpaster-
ską od wiernych proboszcz otrzymy-
wał w naturze, która może nas dzisiaj 
śmieszyć, ale w minionych latach 
tylko takich danin mógł ksiądz na wsi 
oczekiwać: W razie śmierci gospoda-
rza ksiądz krzyżowicki otrzymywał 
koguta, zaś przy pogrzebie gospodyni 
– kurę. Gdy wyprawiano wesele, pan 
młody dawał mu pół ćwierci gorzałki, 
garniec piwa, ciasto (chyba kołacz)  
i kurę.  

Ciężkie czasy przeżywali księża 
w czasie wyniszczającej wojny 30-
letniej na tutejszym terenie i w latach 
po jej zakończeniu, kiedy dużo ziemi 
leżało odłogiem, gdyż wielu parafian 
z różnych powodów wtedy wymarło. 
W Rogoźnej, należącej do tutejszej 
parafii, ostało się tylko trzech gospo-
darzy. Ojciec Bazyli zarządzający 
parafią boguszowicką około roku 
1676 z głodu zadawalał się każdą 
potrawą, jaką mogli go poczęstować 
chłopi. Duszpasterzujący w począt-
kach XIX stulecia proboszcz bogu-
szowicki Wilhelm Sedlaczek uprawiał 
tylko mały ogród przy probostwie,  

Czuwanie Ruchu Szensztackiego  
na Jasnej Górze 

Księża – gospodarze 
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a pole wydzierżawił. Za dzierżawę 
otrzymywał co piąty snop, siano  
i trawę dla dwóch krów proboszczow-
skich, drewno na opał oraz furmanki 
do odwiedzania chorych i nauki reli-
gii. Mieszkał w jednym pokoju  
z komórką. 

Zamiłowanym  księdzem – go-
spodarzem w Boguszowicach, zresztą 
już ostatnim w takiej roli, był ks.  
J. Kulig. Współcześnie mu żyjący 
kowal boguszowicki posiadał łąkę  
w sąsiedztwie łąki proboszczowskiej. 
Gdy nadeszła odpowiednia pora, na-
klepał kosę i wybrał się kosić trawę. 
Był wysokiej postury, nawykły do 
ciężkiej pracy, więc szedł do roboty  
z ochotą. Niedawno oglądał łąkę, na 
której trawa pięknie wyrosła. – Będzie 
dużo siana – cieszył się. Jego radość 
jednak znikła, gdy zbliżał się do tej 
łąki. Już z daleka zauważył jakiegoś 
parobka w koszuli, z podwiniętymi 
nogawkami, na grobli odgradzającej 
obie łąki. O zgrozo, człowiek ten 
spuszczał wodę z łąki księżowskiej na 
jego wysoką trawę. Zawołał, by tego 
nie robił, by zastawił spust, bo on 
chce dzisiaj kosić trawę, ale przez 
szum wody nie został dosłyszany. 
Podniósł więc bryłę ziemi i rzucił  
w parobka, by go dostrzeżono, ale 
jedna bryła nie osiągnęła celu, więc 
rzucał następne. „Parobek” nie domy-
ślający się przyczyny okładania go 
bryłami, odrzucił parę brył w prze-
ciwnika. Dopiero, gdy woda przestała 
szumieć, kowal rozpoznał w parobku 
księdza Proboszcza, a ten znajomego 
kowala. Przeprosili się nawzajem – 
jeden za bryły, drugi za wodę  
i uzgodnili, że w przyszłości będą się 
powiadamiać o zamierzonych termi-

nach spuszczania wody i koszenia 
trawy.  

Powojenny ks. Proboszcz  
z parafii krzyżowickiej nie parał się 
uprawą roli, ale prowadził duży 
ogród, a uprawiał go dwoma kucyka-
mi. Codziennie z brewiarzem w ręku 
doglądał upraw. Pamiętnego roku 
pięknie wyrosła mu kapusta, główka 
przy główce okrągła, dorodna. – Nie-
długo trzeba będzie ją ściąć i zakisić 
w dwóch beczkach, by starczyło jej na 
cały rok – rozmyślał. 

Gdy w wyznaczonym dniu 
zamówiony człowiek przyszedł do 
ogrodu z siekierką, by tę robotę 
wykonać, zastał tylko wystające  
z ziemi resztki głąbów kapuścianych. 
Nie dziwili się więc parafianie, gdy  
w niedzielę na kazaniu słowo 
„kapusta” odmieniał niepocieszony 
kapłan kilka razy przez wszystkie 
przypadki. Ksiądz ten cieszył się 
wielkim szacunkiem wśród parafian,  
a mimo to padł pastwą złodziei  
z przysiółka z jego własnej parafii.  

Ksiądz Jan Menzler był ostatnim 
proboszczem szerockim, który oprócz 
funkcji duszpasterza prowadził przy 
farze gospodarstwo. Teren za probo-
stwem, przeszło stumorgowy obszar 
ziemi, gdzie w latach sześćdziesiątych 
wybudowano osiedle mieszkaniowe 
dla górników i kopalnię „Borynia”, aż 
do granicy ze Świerklanami należał 
do kościoła szerockiego, a jego użyt-
kownikiem był każdorazowy pro-
boszcz. Ks. J. Menzler pochodził  
z gospodarstwa rolnego i z zamiłowa-
niem pracował na swoim probosz-
czowskim gospodarstwie w Szerokiej.   

 Za jego czasów zaczęto zakła-
dać przy kościołach gromochrony. 
Szerocki kościół choć murowany, ale 

z gontowym dachem, był narażony na 
zapalenie od uderzenia gromu, tym 
bardziej, że z chroniących go drzew 
został już tylko jeden stary dąb, więc 
ks. proboszcz, chcąc zapobiec poża-
rowi, dał znać do Osin, do majstra 
zakładającego takie urządzenia, by 
założył je też przy szerockiej budowli 
sakralnej. 

   Majster przybył na probostwo, 
a nie zastawszy księdza w kancelarii, 
zaczął się rozglądać po obejściu. Za-
uważył pachołka poganiającego konia 
w geplu (kieracie) i z daleka zawołał, 
chcąc przekrzyczeć odgłos dochodzą-
cy ze stodoły: „Hej, ty tam pogania-
czu, nie wiysz kaj jest wasz farosz?”  

   Poganiacz ubrany w kożuch, 
przepasany powrósłem, w baranicy na 
głowie odpowiedział: „Idźcie panocz-
ku do kancelarii, ksiądz tam za chwil-
kę przyjdzie.” Panoczek poszedł, ale 
jakież było jego zdziwienie, gdy po 
jakimś czasie zobaczył tego samego 
parobka – poganiacza, przebranego  
w sutannę i z uśmiechem na twarzy 
wyciągającego do niego rękę na powi-
tanie, i pytającego, w jakiej sprawie 
może służyć. 

Za chwilę wśród przeprosin 
śmiał się nie tylko proboszcz. Pro-
boszcz ten cieszył się wielką życzli-
wością swoich parafian, a na dowód 
tego sprezentowali mu bryczkę  
z okazji jego jubileuszu 25 - lecia 
kapłaństwa i na tej bryczce przewieźli 
go sami, bez zaprzęgu konnego, spod 
kościoła na probostwo. 
 

Helena Białecka 
 
 

W styczniowym numerze 
SE (182) zamieszczono  
I część testu z XV Konkursu 
Wiedzy Biblijnej dla uczniów 
klas IV – VI szkoły podsta-
wowej. Zgodnie z zapowie-
dzią zamieszczamy pozostałe 
pytania konkursowe, zachę-
cając równocześnie do 
sprawdzenia swojej znajo-
mości Ewangelii wg św. Ma-
teusza. Niech ten test będzie 

również zachętą do głęb-
szego rozważania Pisma 
świętego. W następnym nu-
merze SE zamieścimy prawi-
dłowe odpowiedzi do całego 
testu.  
  
II. Uzupełnij cytaty: 
14. „Nie samym ..... żyje człowiek, ale 
każdym ....., które pochodzi z ust 
Bożych”. 

15. „Nie sądźcie, że przyszedłem ….. 
Prawo albo Proroków. Nie przysze-
dłem znieść, ale …..”. 
16. „A Ja wam powiadam: ….. wa-
szych nieprzyjaciół i módlcie się za 
tych, którzy was …..”. 
17. „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, 
którzy ….. i obciążeni jesteście, a Ja 
was …..”. 
18. „Zaprawdę, powiadam wam: Jeśli 
się nie ….. i nie staniecie jak ….., nie 
wejdziecie do Królestwa niebieskie-
go”. 
 

X V  K o n k u r s  W i ed z y  B i b l i j n e j  c . d .  



serce ewangelii 16 

III. Odpowiedz na pytania: 
19. Dlaczego po powrocie z Egiptu 
św, Józef z Rodziną osiedlił się w 
Nazarecie? 
20. Ile dni Pan Jezus pościł na pusty-
ni? 
21. Do kogo przyprowadzono Pana 
Jezusa zaraz po pojmaniu w Ogrójcu? 
22. Jak zachowali się strażnicy, kiedy 
w dzień zmartwychwstania pojawił 
się anioł Pański i odsunął kamień od 
grobu? 

23. W jaki sposób arcykapłani zarea-
gowali na wieść o zmartwychwstaniu 
Chrystusa? 
24. Skąd Pan Jezus rozpoczął swój 
wjazd do Jerozolimy w Niedzielę 
Palmową? 
25. Ile razy Pan Jezus zapowiedział 
Apostołom swoją mękę i śmierć? 
26. Kto odkrył pusty grób Jezusa  
w dzień zmartwychwstania? 

IV. Dopisz, do kogo, z poda-
nych w nawiasie osób, Pan 
Jezus wypowiedział te słowa 

(kobieta cierpiąca na krwotok, sługa 
setnika, paralityk, trędowaty): 
27. a) „Chcę, bądź oczyszczony” 
      b) „Idź, niech ci się stanie, jak 
uwierzyłeś” 
      c) „Wstań, weź swoje łoże i idź do 
swego domu” 
      d) „Ufaj, córko! Twoja wiara cię 
ocaliła” 
 

Życzymy powodzenia! 
 

W poprzednich numerach 
rozpoczęliśmy cykl artykułów, 
które zawierają informacje  
o parafii boguszowickiej za-
mieszczane na łamach przedwo-
jennych numerów „Gościa Nie-
dzielnego”. Niniejsza publikacja 
jest kontynuacją różnych spraw, 
jakimi na początku XX wieku żyli 
mieszkańcy naszej parafii.  
By oddać klimat tamtych cza-
sów zachowano ówczesny, czę-
sto nieporadny język czasopi-
sma. 
 

Boguszowice  
w „Gościu Niedzielnym” 

 
14.02.1937; nr 7, s. 122 — Wieczna 
Adoracja. 21 lutego: dzienna: Bogu-
szowice; 

04.04.1937; nr 14, s. 221 — (…) 
Święcenia diakonatu otrzymali:  
1. Brzóska Antoni z Załęża, (…) 

11.07.1937; nr 28, s. 422 — Diamen-
towe wesele. Nasi stali czytelnicy  
p. Wincenty i Zofia z Pierchałów 
Brachmanowie, zamieszkali w Rybni-
ku-Ligocie, obchodzą dnia 15 lipca br. 
swoje diamentowe gody weselne. Do 
licznych życzeń, jakie Czcigodni 
Jubilaci otrzymają od swych krew-
nych, rodziny i znajomych, przyłącza 
się również redakcja „Gościa Nie-
dzielnego”. „Szczęść Boże” Jubila-
tom! 

19.09.1937; nr 38, s. 555 — Wieczna 
adoracja. 21 IX dzienna: Boguszowi-
ce; 

28.08.1938; nr 35, s. 513 — Parafia 
Boguszowice. Niedaleko Rybnika 
leży ta stara, czcigodna parafia z za-
bytkowym drewnianym kościółkiem,  

 
poświęconym św. Wawrzyńcowi. 
Kościółek był zbyt ciasny dla 6000 
ludności rolniczo-robotniczej. Dlatego 
parafianie pod pr zewodnictwem swe-
go dzielnego proboszcza ks. Karola 
Długaja zabrali się do budowy nowej, 
dużej świątyni, która już wnet będzie 
wykończona. Cześć dzielnemu ludo-
wi, który w ciężkich czasach podjął 
się tak wielkiego dzieła. 
 

z dawnej  
prasy śląskiej (15) 
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11.09.1938; nr 37, s. 534 — Badacze 
starych kronik stwierdzili, że najbar-
dziej rozpowszechnionym na zie-
miach polskich imieniem jest Jan;  
w średniowieczu ustępowało ono 
Mikołajowi, później Józefowi, dzisiaj 
jest nieco rzadsze tylko od Stanisława. 
Dalsze miejsca zajmują: Józef, Wła-
dysław, Kazimierz, Tadeusz. Dosyć 
popularnym też jest Marian, zajmując 
siódme miejsce po wymienionych,  
a przewyższając Antoniego i Fran-
ciszka. Najczęstszym imieniem ko-
biecym jest Anna, po niej idzie Kata-
rzyna i Maria. 

06.11.1938; nr 45, s. 644 —  
Z rybnickiego. Powiatowy Komitet 
Obywatelski Zbiórki na Budowę Ka-
tedry Śląskiej w Rybniku zwrócił się 
w dniu 4 ub. m. do magistratu miasta 
Rybnika z prośbą o zajęcie się dorę-
czeniem wezwań dla mieszkańców 
Rybnika w sprawie zbiórki na budowę 
Katedry Śląskiej. Na prośbę tę magi-
strat rybnicki odpowiedział co nastę-
puje: 

„Na pismo tamt. z dnia 4.X. br. L. 
dz. F.P. 327 38 donosimy uprzejmie, 
że według obowiązującej ustawy  
z dnia 11.1.1938 r. (Dz. U. R.P. nr 3 
38) Magistrat nie ma obowiązku do-
ręczania tego rodzaju pisma. 

Poza tym personel nasz jest za 
szczupły i obecnie zanadto obarczony 
innymi pracami (wyszczególniono 
kilka różnych funkcji – przyp. red.), 
tak, że przy najlepszej chęci nie mo-

żemy się tą sprawą zająć. 
O ile by jednak Komitet zgodził się 

na ponoszenie kosztów, zaangażowa-
libyśmy do tego specjalną siłę.  

Prosimy o wyrażenie na to swej 
zgody.” 

Cytując powyższy fakt, „Polska 
Zachodnia” pisze m.in.: 

„Biedny rybnicki magistrat jest tak 
zapracowany, że nie może ponieść 
żadnych ofiar na Katedrę Śląską, na 
którą nawet najbiedniejszy człowiek 
dołoży swój grosz, byleby ułatwić 
wykończenie pomnika przywiązania 
ludu na Śląsku do wiary… 

Jesteśmy przekonani, że magistrat 
w Rybniku nie działał ze złej woli, lecz 
na litość Boską trzeba już raz pozbyć 
się żyłki biurokratycznej, gdy chodzi o 
wzniosłe cele…” 
Ze swej strony również sądzimy, że 
chodzi tu raczej nie o niezrozumienie 
sprawy tak doniosłej jak budowa 
Katedry Śląskiej, jak o nieporozumie-
nie, które albo już zostało usunięte, 
albo też usunięte zostanie. 

08.05.1938; nr 19, s. 284 — Wynik 
zbiórki na Katedrę. 
Obiecaliśmy w ostatnim numerze, że 
będziemy ogłaszać kolejno wyniki 
zbiórki na budowę katedry. W chwili, 
gdy te słowa podajemy do druku, 
zaledwie część parafij posłała do biura 
katedry zebrane ofiary. Ogólnie jed-
nak już teraz możemy stwierdzić, że 
za wyjątkiem nielicznych miejscowo-
ści, które sprawę zbiórki zbagatelizo-

wały, wypadła ona zadowalająco, 
miejscami nawet bardzo dobrze. Nie-
mała w tym zasługa Czcig. Księży, 
którzy umieli zaapelować do serc 
szczodrobliwych swych parafian, 
dalej miejscowych oddziałów Akcji 
Katolickiej oraz wielu organizacyj 
świeckich, narodowych, kulturalno-
oświatowych, które nie tylko dały 
swój podpis pod odezwę zbiórkową, 
ale czynnie pomagały w samej akcji 
zbiórkowej. Tym ostatnim należy się 
szczególne uznanie. Zdarzały się 
niestety i takie wypadki, że zbierający 
doznawali przykrości ze strony pew-
nych osób, do których się zwracali o 
skromny grosz. Rzecz znamienna, że 
nie byli to „maluczcy”, ale właśnie 
przedstawiciele „klas posiadających”. 
Ale o tym później, kiedy będziemy 
omawiać całokształt zbiórki. Poniżej 
podajemy dotychczasowe zestawienie 
wyniku zbiórki z poszczególnych 
parafij: Bielsko – 2000 zł; Bielszowi-
ce – 681,30 zł; Biertułtowy – 1500 zł; 
Bieruń Stary – 1010,82 zł; Bobrowni-
ki – 330,75 zł; Bojszowy – 284,95; 
Boguszowice – 1000 zł; Brzezie n. O. 
– 216 zł; Brzezinka – 235 zł; (…) 
 
18.09.1938; nr 38, s. 550 — Wieczna 
adoracja. 21 IX dzienna: Boguszowi-
ce; 
 

Mieczysław Kula 
 
 

Każdy z nas ma swoją 
własną „małą ojczyznę”, 
swoje własne korzenie, swoje 
własne dziedzictwo na trwale 
złączone z największym da-
rem, jaki otrzymaliśmy  
z rąk Boga – z życiem. Dla-
tego też należy być jej wier-
nym, ciągle odkrywać na no-
wo jej kulturowe bogactwo, 
odkopywać jej skarby. Losy 
zdecydowanej większości 
mieszkańców Gotartowic są 
w mniejszym lub większym 
stopniu związane ze szkołą, 

która od ponad d wustu lat 
funkcjonuje w tej lokalnej 
społeczności. Artykuł ten jest 
kontynuacją opracowania 
zamieszczonego w ubiegło-
rocznym numerze czerwco-
wym (177). Intencją tego cy-
klu artykułów jest przybliże-
nie czytelnikowi historii go-
tartowickiej podstawówki 
począwszy od czasów mię-
dzywojennych XX w. w opar-
ciu o Kronikę Szkolną. 
 

W roku szkolnym 1947/48 do 
grona pedagogicznego dołączyła na-
uczycielka Monika Krentorz.  

W pierwszych latach powojen-
nej rzeczywistości szkoła, co roku, 
organizowała uroczystości żałobne by 
uczcić pamięć bohaterskich harcerzy 
Franciszka i Pawła Buchalików, wy-
chowanków gotartowickiej szkoły, 
którzy 27 l ipca 1942 r . zostali pu-
blicznie powieszeni przez hitlerow-
ców na małym placyku obok ówcze-
snej remizy strażackiej, na tzw. „gę-
sim rynku”. Uroczystości te miały 
bardzo bogatą oprawę, odbywały się 
w ostatnich dniach października przy 
licznym udziale społeczeństwa Gotar-
towic oraz sąsiednich wiosek, mło-
dzieży szkół oraz przedstawicieli 
powiatowych władz partii oraz zakła-
dów pracy. Dużą rolę w kształtowaniu 
obrazu powojennej szkoły odegrał 
Komitet Rodzicielski, którego prze-
wodniczącym do roku 1954 był Aloj-
zy Mura – ówczesny prezes miejsco-

Historia szkoły 
w Gotartowicach (2) 
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wego koła ZSL i przewodniczący 
komisji rolnej Gromadzkiej Rady 
Narodowej, aktywny działacz spo-
łeczny, troszczący się o szkołę i mło-
dzież, biorący zawsze udział w uro-
czystościach szkolnych oraz pomaga-
jący zdobywać fundusze na drobne 
remonty i niezbędne pomoce nauko-
we. 

Wiosną 1948 r. kierownictwo 
szkoły zorganizowało hodowlę je-
dwabnika, w którą zaangażowała się 
młodzież harcerska pod okiem na-
uczyciela J. Szukalskiego. Na zakoń-
czenie roku szkolnego 1947/48 mło-
dzież szkolna przygotowała dla społe-
czeństwa wystawę prac robót ręcz-
nych, rysunków oraz pomocy nauko-
wych, zaś pierwszy sukces na polu 
muzycznym odnoszą uczniowie 
uczestnicząc w „Święcie Pieśni”  
w Rybniku. 

Rok szkolny 1948/49 rozpoczęło 
okolicznościowe przemówienie 
członka Gromadzkiej Rady Narodo-
wej kapitana rezerwy Józefa Stranza. 
W powojennej szkole skupiano się 
przede wszystkim na wychowaniu 
patriotycznym popularyzując nową 
polityczną rzeczywistość. Wynikiem 
tego było m. in. narzucanie przez 
ówczesne władze oświatowe kalenda-
rza świąt i rocznic, które należało 
obchodzić bardzo uroczyście. Stąd też 
co roku uroczyste rozpoczęcie roku 
szkolnego nawiązywało do kolejnych 
rocznic wybuchu II wojny światowej, 
a to było okazją dla ówczesnych miej-
scowych władz, rodziców, młodzieży 
do uczczenia pamięci żołnierzy pol-
skich i radzieckich poległych na tere-
nie Gotartowic w walkach na szlaku 
Moskwa-Berlin. Kolejną rocznicę, 
obchodzoną zwykle 30 października 
była żałobna uroczystość z udziałem 
młodzieży, komitetu rodzicielskiego i 
miejscowych władz ku uczczeniu 
pamięci harcerzy Buchalików. 
Wspólnie z lokalnymi zakładami 
pracy i rodzicami szkoła obowiązko-
wo musiała obchodzić 7 listopada 
kolejne rocznice wybuchu rewolucji 
październikowej, 21 grudnia – urodzi-

ny generalissimusa Stalina, zaś 26 
marca pamiątkę wyzwolenia spod 
okupacji hitlerowskiej. Bardzo uro-
czyście obchodzono 1 Maja – Święto 
Pracy, biorąc udział w pochodach  
i okolicznościowych akademiach. 

Okazją do szerzenia politycznej 
propagandy był również Międzynaro-
dowy Dzień Dziecka obchodzony  
1. czerwca przy udziale prawie 
wszystkich rodziców oraz z bogatym 
programem artystycznym. 

15 grudnia 1948 r. w szkole miał 
miejsce uroczysty poranek, by uczcić 
Kongres Zjednoczenia PPS i PPR. Z 
tej okazji wszystkie dzieci zistały 
obdarowane zeszytami, piórami oraz 
słodyczami, które ufundowała Rada 
Rodziców i Gmina, zaś Inspektorat 
Szkolny przysłał dla dwojga najbied-
niejszych dzieci buty i ubrania. Aby 
wysłuchać relacji z Kongresu Zjedno-
czeniowego szkoła zakupiła ze swoich 
środków radio. Zakupione radio było 
narzędziem propagandy władz, gdyż 
pozwalało m. in. urozmaicić rozpo-
częcie roku szkolnego 1950/51 prze-
mówieniem ówczesnego ministra 
oświaty Jarosińskiego. 

W grudniu 1948 r. przebudowa-
no 4 piece kaflowe i p ostawiono  

4 całkiem nowe piece w salach lek-
cyjnych. Wymieniono również da-
chówkę na głównym budynku szkol-
nym, której koszt wyniósł 120 tyś. zł. 

Bardzo uroczysty charakter mia-
ło rozpoczęcie roku szkolnego 
1951/52 ze względu na to, że po raz 
pierwszy mury szkolne przekroczyły 
dzieci urodzone w „Polsce Ludowej”. 
Z tej okazji wszystkie pierwszaki 
obdarowano książkami i zeszytami. 
Nazajutrz 2. września 1951 r. ucznio-
wie klas IV – VII wzięli udział  
w dożynkach gminny Boguszowice, 
które odbywały się we wsi Rój. 

Wydarzeniem zasługującym na 
uwagę w roku szkolnym 1952/53, 
odnotowanym w kronikach, była 
śmierć generalissimusa Stalina 7 mar-
ca 1953 r. Z tej okazji odbył się w tym 
dniu żałobny apel, zaś dwa dni póź-
niej 9 marca chwilą milczenia 
uczczono dzień pogrzebu wodza.  

W roku szkolnym 1954/55 na-
stąpiły zmiany w składzie grona na-
uczycielskiego, które oprócz kierow-
nika szkoły liczyło pięciu nauczycieli: 
Maria Cinal, Rozalia Dusza, Maria 
Herman, Stefania Milińska i Mieczy-
sław Kula oraz wychowawczynię 
przedszkola Irenę Pieczka. W paź-
dzierniku 1954 r . młody nauczyciel 
M. Kula ożywia działalność organiza-
cji harcerskiej. Drużynową zostaje 
Kornelia Nikiel, a do Rady Drużyny 
wchodzą: Henryk Sobik, Urszula 
Gajdzik i Urszula Król. Uczniowie ci 
swoimi dotychczasowymi wynikami 
w nauce dali gwarancję, że w pełnym 
poczuciu odpowiedzialności będą 
pracować dla dobra szkoły i własnego 
rozwoju. 28 października 1954 r. 
zawiązuje się w szkole Koło Przyjaźni 
Polsko-Radzieckiej, którego opiekun-
ką zostaje Maria Herman. Działalność 
tego koła będzie skupiała się w kolej-
nych latach na organizowaniu imprez 
promujących kulturę, twórczość  
i literaturę radziecką. 

 
c.d.n. 

 
 

OGŁOSZENIE! 
Apostolat Maryjny organizuje pielgrzymkę do Zakopanego  

w dniach od 18 – 20 czerwca 2010 r.  Koszt imprezy ok. 150 zł.  
Szczegółowe informacje i zapisy u pani Róży Szweda – tel. 32 42 18 107 

                                                                 Serdecznie zapraszamy!!! 

 
Grono Pedagogiczne w roku 1954 
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„Bądźmy świadkami mi-
łości” – hasło programu 
duszpasterskiego na r ok 
2009/2010. Podejmujemy je 
także, jako Akcja Katolicka  
i rozpoczynamy nowy cykl 
rozważań. Wiele refleksji  
z tego tematu podsuwa pa-
pież Benedykt XVI, pisząc w 
swojej encyklice o Bogu, któ-
ry jest Miłością; o Bogu, któ-
ry Miłość daje, jest jej je-
dynym Źródłem i pobudza 
rodzaj ludzki do przekazywa-
nia tego cudownego Daru 
dalej. Kochamy, zatem. Mniej 
lub bardziej doskonale…  

 
Eros - „Boskie szaleństwo”, któ-

re upaja i opanowuje rozum, pozwala 
człowiekowi zakosztować naj-
wyższego błogostan. Fryderyk Nie-
tzsche skrytykował chrześcijaństwo, 
jakoby miało ono podać erosowi „tru-
ciznę do picia”, od której, nie umarł, 
co prawda, ale z najwyższej słodyczy 
stał się gorzkim i raczej nie do prze-
łknięcia. Skąd wzięła się ta kontra 
chrześcijaństwa? I czy ona rzeczywi-
ście istnieje?  

Warto przyjrzeć się światu reli-
gii pogańskich. W ich doktrynie, bo-
wiem eros celebrowany był, jako 
„boska siła” i wyrażał się przez tzw. 
„święty nierząd”, uprawiany w licz-
nych świątyniach. Stary Testament 
oczywiście wielokrotnie poddaje 
krytyce i potępia takie praktyki, na-
zywając je perwersją religijną. Po-
stawą taką jednak absolutnie nie za-
negował erosu, jako takiego, ale „wy-
powiedział mu wojnę, jako niszczy-
cielskiemu wypaczeniu, bowiem fał-
szywe ubóstwienie erosu, które tu ma 
miejsce, pozbawia go jego godności, 
czyni go nieludzkim. Prostytutki w 
świątyni, które mają dawać upojenie 
boskością nie są traktowane, jako 
istoty ludzkie i osoby, lecz służą jedy-
nie, jako narzędzia do wzniecenia 
„boskiego szaleństwa”: w rzeczywi-
stości nie są boginiami, lecz osobami 
ludzkimi, których się nadużywa”, 
pisze Benedykt XVI.  

Dzisiejszy świat sprowadza ero-
sa do seksu i atakuje chrześcijaństwo, 

oskarżając je o pomniejszenie lub 
lekceważenie znaczenia sfery ciele-
snej człowieka. Kościół broni się 
przed tymi zarzutami, podając kon-
cepcję ludzkiej natury, jak composi-
tum duszy i ciała. Nie jesteśmy oczy-
wiście aniołami, ale zwierzętami także 
nie. Nie jest też człowiek zlepkiem 
zwierzęcia i anioła; „jest jednością, 
nierozerwalną całością, monolitem, 
zespoleniem”, jak powie św. Tomasz 
z Akwinu. Jedynie wtedy, bowiem, 
gdy obydwa wymiary człowieczeń-
stwa łączą się naprawdę w jedną ca-
łość, człowiek staje się w pełni sobą. 
Tylko w ten sposób miłość — eros — 
może dojrzewać, osiągając swoją 
prawdziwą wielkość. Jeżeli ktoś 
sprowadza miłość jedynie do sfery 
cielesnej, sam tę sferę degraduje  
i urzeczowia; sprawia, że ciało ludz-
kie staje się towarem, który można 
kupić, przedmiotem, którego można 
użyć.  

Charakterystyczne dla Biblii po-
jęcie miłości wyraża się terminem 
agape. Oznacza on zupełnie inne 
doświadczenie, nakierowujące całko-
wicie na drugiego człowieka. Dzięki 
niemu przezwyciężamy swój egoizm, 
który wcześniej wyraźnie dominował. 
Teraz jesteśmy zdolni do głębokiej 
troski i bezinteresownej posługi na 
rzecz drugiego. Nie szukamy już sami 
siebie, zanurzenia w upojeniu szczę-
ściem; ale poszukujemy dobra osoby 
ukochanej.  

Doskonałym Nauczycielem ta-
kiej miłości jest Trójjedyny Bóg, 
który w pełni objawia się w Jezusie 
Chrystusie. To On zajął ostatnie miej-
sce na świecie — krzyż — i oddał za 
nas wszystko, co tylko miał do odda-
nia. Tylko po to, byśmy byli zbawieni. 
Przez Niego stało się wszystko, dzięki 
Niemu istniejemy i niczego od nas w 
zamian nie oczekuje. Czy mógł więcej 
jeszcze zrobić? 

Prawdziwa miłość, zatem obda-
rowuje, jest zdolna ponieść najwyższe 
ofiary. Jednak, żeby w ten sposób 
działać człowiek musi wpierw takiej 
doskonałej i bezinteresownej miłości 
doświadczyć. Nie każdy doznaje jej 
od rodziców, wychowawców, nauczy-
cieli, nie każdy ma tu na ziemi praw-
dziwych przyjaciół. Jednak każdego 
człowieka kocha Bóg. Nazywa ludzi 
swoimi najdroższymi dziećmi. Daje 

im wolność. Nie 
kocha „pod wa-
runkiem”, czy „z 
powodu”, ale 
„zawsze” i „po-
mi-mo wszystko”. 
Miłość prawdziwa nie jest ślepa. Da-
leko jej do tego. Bóg wie dużo o każ-
dym z nas, wszystko wie. Zna nasze 
niedoskonałości i wady,  
a mimo to całkowicie akceptuje nas, 
jako osoby. W tego rodzaju miłości 
nie ma miejsca na strach, frustrację, 
stres, zawiść czy zazdrość. Tego ro-
dzaju miłości nie zdobywa się długimi 
modlitwami, czy dobrymi uczynkami. 
Niczym nie można na nią zasłużyć. 
Tego rodzaju miłości nigdy się też nie 
traci, bo Bóg daje zawsze możliwość 
powrotu. To tylko człowiek się nie 
nawraca… bo kiedyś dał się oszukać 
diabłu, a może Boża Miłość, choć 
„łaskawa” i „dobra”, jest ostatecznie 
zbyt trudna do naśladowania. 

Na koniec rozważmy słowa św. 
Pawła:  

Miłość Boża rozlana jest w na-
szych sercach przez Ducha Świętego 
(Rz 5, 5).  

Sam Duch wspiera swym świa-
dectwem naszego ducha, że jesteśmy 
dziećmi Bożymi (Rz 8, 16). 

Kto chce być świadkiem miło-
ści, krzewić ją i rozdawać musi zacząć 
od pokornej modlitwy do Ducha 
Świętego i prosić o doświadczenie 
Bożej miłości. Bez Boga, bowiem nic 
nie możemy uczynić. 

 
Daj mi Panie wzrok czysty, 

Bym widział głębię drugiego czło-
wieka, 

Jego wartość, a nie zewnętrzne po-
zory. 

Daj mi język jedności i zrozumienia,  
Bym nie ranił słowem. 

Pragnę kształtować swoje wnętrze, 
pomnażać talenty, 

Tak, by swoją pracę i naukę uczynić 
owocniejszą, 

A ludzi obdarowywać prawdziwym 
dobrem. 

Jezu daj mi odczuć, jak bardzo mnie 
kochasz i uczyń me życie Miłością. 

                             Amen 

                              J. Kuczera 
 

Eros (Amor), Agape (Caritas) … po prostu Miłość 
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Intencje 
mszalne 

Niedziela – 02.05.2010r. 
7.oo +Berta Kula, 2 rocznica , Ernest Kula (Got) 
8.3o +Róża Korduła (Bog) 
10.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 50 rocznicy urodzin 

Jolanty Kowalskiej, z podziękowaniem za odebrane 
łaski z prośbą o dalsze. Te Deum. 

11.15 I  KOMUNIA ŚWIĘTA 
16.15 Do Miłosierdzia Bożego za wstawiennictwem 

Świętej Rodziny z okazji urodzin Andrzeja, z po-
dziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze. 
Te Deum. 

Poniedziałek – 03.05.2010r. – NMP Królowej  
Polski 

7.oo +Franciszka i Ludwik Budny, za zmarłych z rodzi-
ny Korduła i Budny 

10.oo 1/W intencji Ojczyzny 
 2/+Danuta Półtorak, 30-ty dzień po śmierci 
15.3o W intencji OSP 
17.oo 1/+Stanisław Związek, 9 rocznica (Got) 
 2/+Eleonora Dziwoki, 30-ty dzień po śmierci (Got) 

Wtorek – 04.05.2010r. – Św. Floriana, męcz. 
7.oo 1/+Helena, Florian Skrobol, rodziców z obu stron 
 2/+Alojzy Kuczera oraz za zmarłych górników, 

którzy zginęli w katastrofie w 1950r. (Bog) 
17.oo 1/+Henryk Wiśniewski, rodziców z obu stron 
 2/+Wiktor Sobik, żona Helena (Got) 

Środa – 05.05.2010r. 
7.oo 1/+Jan Nikel, Zofia żona, 2 synów, 2 synowe,  

3 córki, 2 zięciów (Got) 
 2/+Maksymilian Krupa, Helena żona, rodziców  

z obu stron (Got) 
17.oo 1/+Elżbieta Wengerska, rodzice, brat Marian (Bog) 
 2/+Jadwiga Oleś, syn Erwin, rodzice Anna i Kon-

stanty Buchalik, syn Alfred (Bog) 

Czwartek – 06.05.2010r. – I czwartek 
7.oo 1/ Na cześć Chrystusa Najwyższego Arcykapłana 

za wszystkich biskupów, kapłanów, kleryków, 
zgromadzenia zakonne i o powołania kapłańskie  
i zakonne – zamawia Raszowiec. 
2/+Alojzy Sobik, żona Anna, Leon Sobik, Alojzy 
Sobik, żona Janina (Bog) 

17.oo 1/+Genowefa Buchalik, 1 rocznica (Got) 
2/+Zofia Szier, Wiktor mąż, rodziców (Bog) 
3/+Paweł Kula, siostra Helena Nowrot, rodzice (Bog) 

Piątek – 07.05.2010r.  – I-szy piątek, kolekta  
                                                                charytatywna 
7.oo 1/+Józef i Maria Maciończyk, rodziców (Bog) 
 2/+Jadwiga Paszek, mąż Paweł, syn Józef 

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

 2/+Maksymilian Gabryś, 1 rocznica (Bog) 
 3/+Henryk Konieczny, ojciec Czesław (Bog) 

Sobota – 08.05.2010r. – Św. Stanisława, bpa 
7.oo 1/+Ryszard Kochanowski, 30-ty dzień po śmierci 
 2/+Józef Kania, żona Anna (Bog) 
17.oo 1/W intencji rodziny Bulanda oraz za zmarłych: 

Małgorzatę, Telesfora  i Walentynę Stokowy 
2/+Marta Motyka, Maria i Izydor Bochenek, Hen-
ryk i Helena Wita, Anna Tomecka, Andrzej Swa-
czyna, Krystyna i Bronisław Pokładek 
3/+Franciszek Szulik, 30-ty dzień po śmierci (Bog) 

Niedziela – 09.05.2010r. 
7.oo +Łucja Wita, 2 mężów, córka Anna, zięć Czesław 
8.3o +Mieczysław Muras, 2 rocznica 
10.oo 1/+Henryk Malina (Bog) 
 2/+Ryszard Wałach, 25 rocznica (Bog) 
11.3o Do Opatrzności Bożej z okazji 18 rocznicy urodzin 

Nikoli Klimkiewicz i Oliwii Stolarskiej, z podzię-
kowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze.  
Te Deum. 

16.oo 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 75 rocznicy uro-
dzin Antoniny Krupa, z podziękowaniem za ode-
brane łaski z prośbą o dalsze. Te Deum. 

 2/ Chrzest: Jakub Kostera  

Poniedziałek – 10.05.2010r. 
7.oo 1/+Gertruda Hyła, 6 rocznica, rodziców (Bog) 
 2/+Robert Mura 
17.oo 1/+Paweł Hulim, 1 rocznica 
 2/+Roman Śpiewok, 1 rocznica, Marta żona (Bog) 

Wtorek – 11.05.2010r. 
7.oo 1/+Albina Tarabura, mąż Herman, zięć Jan, wnuk 

Czesław (Bog) 
 2/+Augustyn Buchalik, Marta i Jadwiga żony (Bog) 
17.oo 1/+Franciszek Zdziarski, żona Jadwiga 
 2/+Barbara Jaworska, 3 rocznica 

Środa – 12.05.2010r. 
7.oo 1/+Edward Bedka, rodziców z obu stron (Bog) 
 2/+Alina Jendrichowska, 30-ty dzień po śmierci 
15.3o Do Opatrzności Bożej z okazji 75 rocznicy urodzin 

Franciszki Motyka, z podziękowaniem za odebrane 
łaski z prośbą o dalsze oraz w intencji całej rodzi-
ny. Te Deum. 

17.oo 1/+Aniela i Eryk Korduła, Maria i Henryk Szadziul 
(Bog) 

 2/+Emil Gorecki (Bog) 

Czwartek – 13.05.2010r. 
7.oo +Albina Witala, mąż Paweł, syn Stanisław (Bog) 
17.oo 1/+Alojzy Gorzawski, 3 rocznica 
 2/+Maksymilian Szymura, żona Helena, zięć Eryk, 

rodziców z obu stron 
19.oo Nabożeństwo Fatimskie 
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Piątek – 14.05.2010r. – Św. Macieja, ap. 
7.oo 1/Zaginiony Antoni Sobik (Got) 
 2/+Franciszka Matuszczyk, mąż Antoni, Gertruda 

Matuszczyk 
17.oo 1/+Albert Bernacki, Ignacy Reclik, żona Zofia (Bog) 
 2/+Maria Kuczera 
 3/+Wiesława Bulanda, mąż Józef (Bog) 

Sobota – 15.05.2010r. 
7.oo 1/+Zofia Hajzyk, mąż Ryszard, syn Oskar, Alojzy 

Malina, żona Bronisława 
 2/+Zofia i Józef Lubszczyk 
13.oo Ślub: Izabela Mandzel – Michał Zimosz 
 Chrzest: Hanna Zimosz 
17.oo 1/+Maria Pierchała, Robert Pierchała, Maria żona, 

Gertruda Niemczyk, mąż Herman 
 2/+Walenty Jurczyk, syn Marian 

Niedziela – 16.05.2010r. – Wniebowstąpienie  
Pańskie 

7.oo +Eryk Zimończyk, 3 rocznica (Bog) 
8.3o +Mirosław Maciończyk, 6 rocznica (Bog) 
10.oo 1/+Jadwiga i Roman Muras, rodziców (Rasz) 
 2/+Danuta i Henryk Chmiel – od rodziny 
11.3o 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 80 rocznicy uro-

dzin Otylii, w pewnej intencji oraz w intencji dzieci 
z rodzinami, z podziękowaniem za odebrane łaski  
z prośbą o dalsze. Te Deum. 

 2/ Msza św. od ks. Karola Barcioka - za rodzinę, 
przyjaciół, sąsiadów i nauczycieli. 

14.3o Chrzty i roczki: Milena Kania, Milena Stoszko,  
16.oo 1/+Celestyna, i Konstanty Smołka, Albina i Antoni 

Oleś, synowie Jan i Bernard, dziadków z obu stron 
 2/+Kazimierz Kozik, 30- ty dzień po śmierci, An-

drzej Holona, 20 rocznica (Got) 

Poniedziałek – 17.05.2010r. 
7.oo 1/+Teodor Eliasz (Rasz) 
 2/+Alojzy Dziwoki (Rasz) 
17.oo 1/+Edward Kula,1 rocznica (Bog) 
 2/+Jan Karwot (Bog) 

Wtorek – 18.05.2010r. 
7.oo 1/+Franciszek Buchalik, Jan Kanty Szarlej, Ludwi-

ka żona, rodziców z obu stron (Bog) 
 2/+Teofil Weis, Maria żona, Łucja córka, 2 mężów, 

Albin Piksa, rodziców z obu stron 
17.oo 1/+Ryszard Nikel, żona Maria 
 2/+Anna Dyczka, 2 mężów 

Środa – 19.05. 2010r. 
7.oo 1/+Helena Brzózka, siostry Wiktoria i Łucja, rodzi-

ców (Bog) 
 2/+Klara i Józef Niesporek, syn Zbigniew (Rasz) 
17.oo 1/+Matylda Juraszczyk, 2 mężów, syn Henryk 
 2/+Serafin Szymura, 3 rocznica 

Czwartek – 20.05.2010r. 
7.oo 1/+Ryszard Oleś, 10 rocznica, Józef Szafraniec 
 2/+Gertruda Śpiewok, mąż Edmund, syn Rajmund 

(Bog) 
17.oo 1/+Dorota Adamczyk (Bog) 

 2/+Antoni i Gertruda Korduła, Bronisław Zawionka 
(Bog) 

 3/+Zofia Gruszczyk, 30-ty dzień po śmierci (Bog) 

Piątek – 21.05.2010r. – Św. Jana Nepomucena 
7.oo 1/Za zmarłych członków Żywego Różańca 
 2/+Maria Klimanek, rodziców i teściów (Bog) 
17.oo 1/+Hildegarda Kuźnik, 1 rocznica 
 2/+Antoni Juraszczyk,11 rocznica, żona Zofia, 

rodziców z obu stron 
 3/+Elżbieta Gonszczyk, 30-ty dzień po śmierci (Bog) 

Sobota – 22.05.2010r. 
7.oo 1/+Aniela Tokarska, mąż Leon, syn Zbigniew, 

córka Teresa (Bog) 
 2/+Wincenty Konsek, żona Maria, syn Herbert, syno-

wa Kornelia, Karol Buchalik, żona Elżbieta (Got) 
12.oo Ślub: Izabela Derlik – Kamil Biegun 
16.oo W intencji rocznika 1955 z Boguszowic, z okazji 

40-lecia ukończenia SP 
17.oo 1/+Lidia Lubszczyk, rodziców z obu stron (Got) 
 2/+Jan Adamski, rodziców z obu stron, pokrewień-

stwo Adamski, Budny 

Niedziela – 23.05.2010r. – Zesłanie Ducha Św. 
7.oo +Zygmunt Gruszczyk – od chrześniaka (Bog) 
8.3o +Anna Piecha (Got) 
10.oo +Arkadiusz Bednarkiewicz - od żony, syna i rodziców 
11.3o +Leokadia Matuszczyk, mąż Stanisław - od wnuka 

Piotra z rodziną 
13.oo Ślub: Patrycja Grzyb – Adam Grzyb 
16.oo +Tadeusz Swajda, Helena i Stefan rodzice, 3 braci, 

2 siostry, Maria i Franciszek Trybuś (Bog) 

Poniedziałek - 24.05.2010r. – NMP Matki Kościoła 
7.oo 1/+Eugenia Sodzawiczny (Bog) 
 2/+Roman Benisz - w rocznicę śmierci (Got) 
17.oo 1/+Jerzy Kokosiński, 1 rocznica (Bog) 
 2/+Franciszek Szweda, 20 rocznica 

Wtorek – 25.05.2010r. 
7.oo 1/+Alojzy Szymura, 24 rocznica (Got) 
 2/+Łucja i Emil Babilas, syn Walenty, Anna i Ste-

fan Dyczka (Got) 
17.oo 1/+Jan Wencka (Bog) 
 2/+Gertruda i Ernest Matuszczyk (Bog) 

Środa – 26.05.2010r. – Św. Filipa Narusza, kpł. 
7.oo 1/+Roman i Maria Sobik, Emil Machulec (Bog) 
 2/+Piotr Niesporek, Edward i Regina Skałbania, 

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

17.oo 1/W intencji Matek 
 2/+Florentyna Hajnisz, mąż Józef, Oskar Hajzyk (Got) 

Czwartek – 27.05.2010r. 
7.oo 1/+Erwin, Renata Piontek, rodziców z obu stron (Bog) 
 2/+Franciszek Mura, Regina żona, Dorota córka, 

dziadków z obu stron (Got) 
17.oo 1/ W intencji Akcji Katolickiej i Apostolatu Maryjnego 
 2/+Alojzy Zniszczoł, 15 rocznica, rodzice Łucja  

i Paweł, 2 szwagrów (Bog) 
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Piątek – 28.05.2010r. 
7.oo 1/+Ewald Buchalik (Bog) 
 2/+Felicyta Oleś (Bog) 
 3/+Jan Kukułka (Bog) 
11.oo Ślub: Katarzyna Kudla – Adrian Nowak 
17.oo MSZA WSPÓLNA: 
 +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 (Bog) 

 +Franciszek Kania, żona Gertruda, rodziców (Bog) 
 +Jan i Berta Kostorz, córka Małgorzata, zięć Bole-

sław (Bog) 
 +Gerard Groborz, rodziców (Bog) 
 +Walenty Szymura, żona Gertruda, 3 synów, córka 

z mężem, wnuczka Sylwia Pawlas, rodziców z obu 
stron, Józef Oleś, pokrewieństwo Szymurowe, 
Gembalczykowe 

 +Florian Buchalik, żona Maria, 3 synów, synowa 
Regina (Bog) 

 +Henryk Sobik, żona Zofia 
 +Aniela Lubszczyk - z okazji Dnia Matki od dzieci 

z rodzinami, Stanisław Lubszczyk 
 +Otylia i Jerzy Koziołek, syn Maksymilian, zięć 

Alojzy (Bog) 
 +Marta Weinoch, mąż Augustyn, rodzice z obu stron 
 +Gabriela Piechaczek, Małgorzata Zimończyk 
 +Władysław i Eugenia Janawa 
 +Władysław Wilk, żona Marianna 
 +Józef Stoszko, żona Aniela, córka Maria (Bog) 
 +Walenty Przeliorz, rodziców z obu stron 
 +Maksymilian Marczyk, rodziców z obu stron 
 +Anna i Józef Przeliorz, rodziców z obu stron 
 +Maria i Henryk Woryna, rodziców z obu stron (Got) 
 +Eugeniusz Langowski, żona Eugenia, wnuk Stani-

sław (Bog) 
 +Stefan Zimończyk, żona Maria, rodziców z obu stron 
 +Ryszard Merta, rodziców, rodzeństwo (Bog) 
 +Józef Motyka, Łucja żona, 3 córki, 2 synów, po-

krewieństwo 
 +Zofia Sobik, mąż Brunon 
 +Konstanty Kornas, Bernard i Herbert synowie, 

prawnuk Mattias, pokrewieństwo Kornas i Balcar 
(Bog) 

 +Helena i Adolf Stajer (Got) 
 +Albertyna Henich, mąż Franciszek, synowa Elż-

bieta, Edward Pyszny (Got) 
 +Klara Hartman (Got) 
 +Józef Gembalczyk, żona Maria, Piotr Machulec, 

Florian Kukla, żona Maria, 2 córki, Paweł Machu-
lec, żona Monika, Emil, Roman i Józef synowie, 
córka Marta (Bog) 

 +Krystyna Konieczny, synowa Krystyna 
 +Waleria Dziwoki – od sąsiadów 
 +Gertruda Korduła, Antoni Korduła, żona Gertru-

da, Józef Mikoś, żona Agata, Krzysztof Kandybo-
wicz (Bog) 

 +Edward Motyka, Marta Motyka, 2 mężów, syn 
Brunon, Hieronim Zimończyk, żona Maria, syn Jó-
zef, wnuk Janusz, Albina Sobik, 2 mężów (Got) 

 +Aniela Konsek, mąż Józef, rodziców z obu stron, 
Felicyta Kafka, syn Roman, rodziców (Got) 

 +Dominik Sobik, 10 rocznica, żona Kunegunda, 
rodziców z obu stron (Bog) 

 +Konstanty Sobik, żona Wiktoria, synowie, syno-
we, córka Marta, mąż Henryk, rodziców z obu stron 
(Got) 

 +Daniel Janus, żona Róża - od syna Marka (Got) 
 +Franciszek Bortlik, żona Maria, Bronisław Widera 

(Bog) 
 +Zofia Bieniek, siostra Elżbieta Tolasz, Anastazja 

Kondziorski, Konstanty Motyka, Gertruda żona, 
Waleska Krupa, Henryk Wilczek, Czesław Sobik, 
Waleska Dawia  

 +Edward Karwot, Barbara Karwot, Alojzy Karwot, 
Jadwiga żona, Jan Dziwoki, Marta żona, syn Jan 

 +Karol Hytrek, żona Tekla (Got) 
 +Helena Kuczera, mąż Wilhelm, rodziców z obu 

stron, Jadwiga Sokołowska, mąż Stanisław, rodzi-
ców z obu stron (Bog) 

 +Zofia Górecka, mąż Jan 
 +Zofia Szewczyk, mąż Leon, 3 synów, córka,  

2 synowe, zięć 
 +Ryszard Kluger, Teodor Maroszek, żona Anasta-

zja, Teodor Kluger, żona Konstantyna, Władysław 
Szewczyk, Antoni Brzózka, Erwin Słowik, dziad-
ków z obu stron 

 +Berta Klossok, mąż Józef, Honorata Pajdo, mąż 
Feliks, rodziców 

 +Ludwika Sokołowska, mąż Wacław, syn Zbi-
gniew (Bog) 

 +Stefan Malinowski, żona Leokadia, Bolesław Oleś 
 +Franciszek Oleś, żona Marta, 5 synów, córka 

Maria, mąż Józef, synowa Albina, 3 wnuków 
 +Sylwester Kołatek, rodziców z obu stron 
 +Elżbieta Kabik, Roman i Marta Kabik, za zmar-

łych z rodziny (Bog) 
 +Alojzy Nowrot, żona Maria, Ryszard Krótki, żona 

Maria (Got) 
 +Ryszard Buchalik, Anna Szotek, mąż Aleksander, 

Antoni Szotek (Bog) 
 +Helena Sieron, Franciszek mąż, Stanisław Szewczyk, 

Emilia Paron, mąż Jan, dusze w czyśćcu (Got) 
 +Ryszard Jaroński, 30-ty dzień po śmierci (Bog) 
 +Hubert Ochojski, żona Aniela, Paweł Ochojski, 

żona Teresa (Got) 
+Alina Jendrichowska – od znajomych, kolegów  
i koleżanek z trzech pobliskich sklepów w Rybniku 

 +Konrad Konsek, rodziców (Got) 
 +Katarzyna i Józef Hartman, syn Alojzy, dziadków 

z obu stron 
 +Jadwiga Groborz, córka Krystyna 

Sobota– 29.05.2010r. 
7.oo 1/+Marian Juraszczyk (Bog) 
 2/+Marta Dziwoki, mąż Jan, syn Jan, dusze opuszcz. 
12.oo Ślub: Agnieszka Pawlak – Sebastian Górzyński 
15.3o Do Opatrzności Bożej z okazji 70 rocznicy urodzin 

Kazimierza Kędelski, z podziękowaniem za ode-
brane łaski z prośbą o dalsze. Te Deum. 

17.oo 1/+Katarzyna Dronszczyk, 2 mężów, Małgorzata 
Dronszczyk (Bog) 

 2/+Edward Kocjan, 24 rocznica (Bog) 
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Niedziela – 30.05.2010r – Trójcy Przenajświętszej 

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

8.3o +Krystyna Kuczera (Bog) 
10.oo Do Opatrzności Bożej  z okazji 25 lat małżeństwa 

Urszuli i Janusza Raszka, z podziękowaniem  
za odebrane łaski z prośbą o dalsze. Te Deum. 

11.3o 1/+Jerzy Wawoczny, 11 rocznica (Rasz) 
 2/+Rufin Pawlak (Bog) 
16.oo +Weronika Zniszczoł, syn Czesław (Bog) 

Poniedziałek – 31.05.2010r. – Nawiedzenie NMP 

7.oo 1/+Marta i Elżbieta Kula, mąż Wincenty, Teresa 
córka, zięć Erwin, Zofia Przeliorz, 2 mężów (Got) 

 2/+Łukasz Brożek – z okazji urodzin (Got) 
17.oo 1/+Grażyna Walczak, 1 rocznica 
 2/+Aniela Pomykoł, Jan Adamczyk, Maria żona, 

Alfred Pomykoł, Zofia żona, dusze w czyśćcu cier-
piące (Bog) 

Wtorek – 01.06.2010r. – Św. Justyna, męcz. 
7.oo 1/+Maria i Antoni Smołka 
 2/+Elżbieta Mandel, mąż Emil, Franciszka Mandel, 

córka Irena 
Ślub: Oliwia Burak – Marcin Dubiel 
17.oo 1/+Tomasz Szostek (Bog) 
 2/+Ignacy Szewczyk, rodzice Wiktor i Maria (Bog) 

Środa – 02.06.2010r. 
7.oo 1/+Feliks Pomykoł, Bernard Garbocz, rodzice An-

na i Wiktor Kula 
 2/+Nikodem Ogierman 
17.oo 1/+Marta Szymura, 1 rocznica 
 2/+Aniela Benisz, 1 rocznica 

Czwartek – 03.06.2010r. – Boże Ciało 
7.oo +Róża Goty, mąż Edmund (Got) 
8.oo Za parafian 
11.3o Do Opatrzności Bożej w intencji Jarosława Kwa-

śny, z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą 
o dalsze.  

16.oo +Emilia i Władysław Martyniak 

Piątek – 04.06.2010r.  – I-szy piątek, kolekta  
                                                                charytatywna 
7.oo 1/Wynagrodzenie NSPJ i NMP za grzechy świata 
 2/+Antoni Liszka, żona Julianna, syn Benedykt, 

Rajmund Kieloch, Małgorzata Górska (Got) 
17.oo 1/Do NSPJ w  intencji rodzin wielodzietnych  

i czcicieli NSPJ 
 2/+Józef Remiarz, 1 rocznica 

Sobota – 05.06.2010r. I-sza sobota 
7.oo Do Niepokalanego Serca NMP – za parafian 
12.oo Ślub: Monika Motyka – Tomasz Wasiluk 
17.oo 1/+Anna Szotek, mąż Aleksander, syn Antoni, zięć 

Ryszard Buchalik 
 2/+Krzysztof Rychter - z okazji urodzin, siostra 

Grażyna, Henryk Maksaluk (Bog) 
 3/+Za zmarłych rodziców Kroczek, Smołka i naj-

bliższych z rodziny (Bog) 

Niedziela – 06.06.2010r. 
7.oo  Od gradu z Raszowca 
8.3o +Bronisław Bożek, 25 rocznica, żona Krystyna,  

2 rocznica 
10.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 18 rocznicy urodzin 

Kamila Grosman, z podziękowaniem za odebrane 
łaski z prośbą o dalsze. Te Deum. 

11.3o Do Opatrzności Bożej z okazji 50 lat małżeństwa 
Alojzego i Haliny Karwot oraz z okazji 10 lat mał-
żeństwa syna Janusza i Renaty oraz w intencji dzie-
ci z rodzinami. Te Deum. 

16.oo 1/+Alojzy Zniszczoł, Roman syn (Bog) 
2/Do Opatrzności Bożej z okazji 20 lat małżeństwa 
Gabrieli i Michała Tokarz, z podziękowaniem  
za odebrane łaski z prośbą o dalsze oraz w intencji 
dzieci. Te Deum. 

Poniedziałek – 07.06.2010r. 
7.oo 1/+Zofia Buczek, mąż Bolesław 
 2/+Stanisław Witala, Paweł Witala, Albina żona, 

Jan Szymik 
17.oo 1/+Anna Musioł, Franciszek i Jadwiga Cyrulik (Got) 
 2/+Jan Kampczyk, rodziców z obu stron, Helena 

Fudala, rodzeństwo (Bog) 

Wtorek – 08.06.2010r. 
7.oo +Roman Ciemięga, 23 rocznica, Stanisław Torebko 

(Got) 
17.oo 1/Z okazji urodzin ks. Marcina 
 2/+Marta Szyroki, mąż Leon, zięć Adam (Bog) 

3/+Rajmund Romański, 6 rocznica, rodzice Wale-
ska i Maksymilian, Maria Romański, teściowie Ma-
ria  i Jan, 2 szwagrów (Bog) 

Środa – 09.06.2010r. 
7.oo +Roman Szotek, żona Berta, Bernard Mołdrzyk, 

rodziców (Bog) 
12.oo Ślub: Renata Raszka – Michał Kuczaty 
17.oo 1/+Maria Pierchała, Paweł mąż, Alojzy Stajer, 

Paulina żona (Got) 
2/+Marian Jurczyk (Bog) 
3/+Józef Kuśka, 1 rocznica 

Czwartek – 10.06.2010r. 
7.oo +Edward Musioł (Got) 
12.oo Ślub: Sonia Śpiewok – Marcin Woźniak 
17.oo 1/+Alojzy Oleś 
 2/+Roman, Monika Biskupek, synowie Paweł  

i Bronisław (Rasz) 
 3/+Franciszek Muras, 2 rocznica (Rasz) 

Piątek – 11.06.2010r. – Uroczystość NSPJ 
7.oo 1/+Anna Cofalik, 5 rocznica, mąż Szymon, rodzi-

ców (Bog) 
 2/+Zofia Ogierman, 4 rocznica, rodziców z obu 

stron, Dominik Ogierman (Bog) 
17.oo MSZA ŚW. NA CMENTARZU 

Sobota – 12.06.2010r. – Niepokalanego Serca NMP 

7.oo 1/+Rajmund Podleśny, 5 rocznica 
 2/+Wincenty Misala, Anna żona, Henryk Misala 
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17.oo 1/+Jan Wodniok, Łucja i Emil Smołka, Maria i Pa-
weł Wodniok 
2/+Elżbieta Filipowska, mąż Józef, Łucja Danel, mę-
żowie Otton i Marian 

Niedziela – 13.06.2010r. 
7.oo Wolna Intencja 
8.3o 1/Za ofiarodawców z Gotartowic 

2/Do Opatrzności Bożej z okazji 75 rocznicy urodzin 
Marty Piontek z Gotartowic, z podziękowaniem  
za odebrane łaski z prośbą o dalsze oraz o błogosła-
wieństwo dla całej rodziny. Te Deum. 

10.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 50 lat małżeństwa 
Otylii i Jana Jasiński ,z podziękowaniem za odebrane 
łaski z prośbą o dalsze. Te Deum. 

11.3o Za parafian – SUMA ODPUSTOWA 
16.oo + w 15 rocznicę śmierci Antoniego i Heleny Łupiń-

skich 
19.oo Nabożeństwo Fatimskie 
 

Przygotowały panie: Aurelia Oleś i Kornelia Mokry 
 

Kronika parafialna 
Chrzty: 
Aleksandra Kuśka, Pola Kowalska, Dawid Toszek, Karol 
Serszyński, Łucja Kierpiec, Agata Oślizlok, Mateusz Ko-
nieczny, Natalia Cysarek, Hanna Grodecka, Julianna Pełka, 
Izabela Sobik, Alicja Jurczyk, Kacper Trawiński, Zuzanna 
Roezner, Szymon Zieliński, Alicja Buczyło, Patryk Rako-
czy, Kamil Geisler, Amelia Kasprowicz, Anna Ignac, Patryk 
Podleśny, Paweł Sobik, Maciej Karwot, Natalia Szulik, 
Szymon Górniak, Nina Górniak, Dawid Barczuk, Szymon 
Kazana, Jakub Zapert, Julia Łodygowska, Nadia Łatacz 
 
Śluby: 
Węgrzyk Jarosław – Bartczak Anna 
Trybuś Tomasz – Kula Malwina 
Kusz Łukasz – Szulik Karolina 
Urbaczka Tomasz – Babilas Ewelina 
Kudyba Piotr – Hajnisz Halina 
Molski Alfred – Musioł Anstazja 
 
Pogrzeby: 
Wawoczny Jadwiga  14.05.1926 – 15.03.2010 
Nowrot Maria  30.04.1928 – 22.03.2010 
Kochanowski Ryszard 03.04.1946 – 29.03.2010 
Kwoka Mirosław  27.11.1961 – 31.03.2010  
Półtorak Danuta  29.05.1957 – 31.03.2010 
Dziwoki Eleonora  31.08.1938 – 01.04.2010 
Szulik Franciszek  23.01.1925 – 06.04.2010 
Kozik Kazimierz  26.01.1937 – 07.04.2010 
Jendrichowska Alina  07.07.1960 – 10.04.2010 
Gruszczyk Zofia  02.01.1917 – 15.04.2010 
Jaroński Ryszard  18.12.1961 – 17.04.2010 
Stafarczyk Elżbieta  18.11.1911 – 21.04.2010 
Kaiserek Reinhold  22.02.1940 – 22.04.2010 
 

Przygotowały panie: Aurelia Oleś i Kornelia Mokry 

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 przedślubne 
 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 13 czerwca 2010 r. 

Materiały przeznaczone do druku  
w numerze marcowym proszę przesyłać  

w wersji elektronicznej  
lub dostarczyć w formie papierowej  

najpóźniej do dnia 4 czerwca 2010 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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Rekolekcje 
Wielkopostne  
dla dzieci 

 
W dniach od 22 – 24 marca w ra-
mach Misji Świętych swoje reko-
lekcje przeżywały dzieci szkół pod-
stawowych. Rekolekcje prowadził 
o. Maciej Zieliński – kombonianin  
z Krakowa. W środę na zakończe-
nie spotkań miała miejsce wspólna 
Eucharystia. 
        

       

 
 

 

  

 
 

 

 

 
 

 
Podziękowanie dla ojca misjonarza za prowadzenie 

rekolekcji 
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 Udzielanie 
sakramentu 
chorych 

 

W czwartek 25 marca w ramach 
Misji Świętych miała miejsce 
Msza św. dla chorych i starszych 
wiekiem parafian połączona  
z udzielaniem sakramentu cho-
rych. Po Mszy św. zaproszono 
wszystkich do domu parafial-
nego na spotkanie przy stole.  

 
 
 

Misyjna Droga Krzyżowa 
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Niedziela 
Palmowa Męki 
Pańskiej 
 
28 marca Niedzielą Palmową 
rozpoczynającą Wielki Tydzień, 
zakończyliśmy czas Misji 
Świętych w naszej parafii. 
Tradycyjnie podczas Mszy św. 
o godz. 11.30 odbyła się 
procesja i poświęcenie palm na 
pamiątkę triumfalnego wjazdu 
Chrystusa do Jerozolimy. 
 

 
 
 
 

Wielki Czwartek 
Msza św. Wieczerzy Pańskiej 
rozpoczęła w Wielki Czwartek 
Święte Triduum Paschalne. 
Obchodząc pamiątkę ustano-
wienia Eucharystii i sakramentu 
kapłaństwa modliliśmy się  
w tym dniu w sposób szcze-
gólny, gdyż trwa Rok Kapłań-
ski, za naszych kapłanów. Z tej 
okazji przedstawiciele Rady 
Parafialnej złożyli naszym ka-
płanom życzenia i podzięko-
wania za ich posługę. 

Wielki Piątek 
Punktem kulminacyjnym liturgii 
na cześć Męki Pańskiej była 
Adoracja Krzyża. 
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Wielka Sobota 
W Wielką Sobotę tłumnie odwiedzaliśmy świątynię 
adorując Jezusa w Najświętszym Sakramencie  
i przynosząc do poświęcenia pokarmy na stół 
wielkanocny. 

Wieczorem po zachodzie słońca sprawowano uro-
czystą liturgię Wigilii Paschalnej z obrzędami świa-
tła, poświęcenia wody chrzcielnej i rozbudowaną 
Liturgią Słowa. 

Punktem kulminacyjnym Wigilii Paschalnej jest 
Eucharystia. Zmartwychwstały Chrystus zaprosił 
wszystkich do Stołu Pańskiego. Przygotował ucztę 
dla tych, których odkupił i uświęcił  
Uwieńczeniem Wigilii Paschalnej była procesja 
rezurekcyjna, która ogłosiła, że Jezus Zmartwych-
wstał i Żyje! Dziękujemy wszystkim, dzięki 
którym liturgia Triduum Paschalnego miała 
szczególnie uroczysty charakter. 
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Bierzmowanie  
A. D. 2010 
W środę 21 kwietnia młodzież klas III 
gimnazjalnych przyjęła w naszej 
świątyni Sakrament Bierzmowania, 
którego udzielił ks. dr Rudolf Brom.  

Osobom, które przyjęły Sakrament 
Dojrzałości Chrześcijańskiej 
życzymy…. 

 
 

 

Święcenia Diakonatu 

W niedzielę 11 kwietnia święcenia diakonatu z rąk ks. bpa 
Janusza Ziemniaka w parafii Niepokalanego Poczęcia NMP  
w Książenicach przyjął nasz kleryk Dariusz Trzaskalik. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Nowo wyświęcony ks. diakon 

przyjmuje życzenia po uroczystości. 
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Jubileusz Zespołu 
Charytatywnego 
W niedzielę 18 kwietnia podczas 
Mszy św. o godz. 11.3o Zespół 
Charytatywny obchodził swoje 
30-lecie działalności.  

– czytaj str. 7 

 

Urodziny Pana Kazimierza 
Do grona pięćdziesięciolatków dołączył w marcu 
pan Kazimierz Kuczera, który wspólnie z małżonką 
dba o estetykę i porządek wokół budynków 
parafialnych. 

 
 

 „Serce Ewangelii”  miesięcznik parafii 
 pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa 
w Rybniku- Boguszowicach + Redaktor 
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probostwo, ul. Małachowskiego 38, 44-251 Rybnik-

Boguszowice, tel. 42-20-322 +  
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