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W okresie Wielkiego Postu zapra-
szamy w każdy piątek o godz. 
16.oo na nabożeństwo Drogi 
Krzyżowej z Kazaniem Pasyjnym, 
a w niedzielę o godz. 15.3o na 
Gorzkie Żale.    

2 kwietnia swoje pierwsze urodzi-
ny w naszej parafii będzie obcho-
dził ks. Karol Płonka. Zapraszamy 
w tym dniu do modlitwy w intencji 
solenizanta, podczas Mszy św.  
o godz. 11.3o. 
  

Tradycyjne słowo ks. Probosz-
cza na zakończenie Starego Ro-
ku oraz statystyka parafialna 
za 2017 r.     
  

– czytaj str. 7-9, 16 
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Mikołaj 2017 

W środę 6 grudnia św. Mikołaj – 
biskup Miry odwiedził w naszej 
parafii rodziny, od których otrzy-
mał zaproszenie. Tradycyjnie była 
to inicjatywa naszej młodzieży. 

 

Roraty 2017  
Dziękujemy naszym księżą wika-
rym za zaangażowanie podczas 
ubiegłorocznych spotkań rorat-
nich. Poniżej oraz na stronie obok 
krótka fotorelacja z rorat. 
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Kolęda 2017/2018 
Dziękujemy wszystkim naszym rodzinom, które 
przyjęły kapłanów z Bożym błogosławieństwem 
w czasie tegorocznych odwiedzin duszpaster-
skich. Dziękujemy również za złożony dar mate-
rialny na rzecz naszych działań gospodarczych 
oraz inwestycji parafialnych. 

 
Spotkanie Apostolatu  

Maryjnego 
27 listopada o godz. 17.oo została odprawiona 
Msza św. w intencji Apostolatu Maryjnego, po 
której miało miejsce spotkanie formacyjne w do-
mu parafialnym. 

Msza św. młodzieżowa 
W piątek 1 grudnia o godz. 18.oo miała miejsce 
Msza św. młodzieżowa ze szczególnym udzia-
łem kandydatów do sakramentu bierzmowania. 
Po Mszy św. odbyły się kolejne spotkania w gru-
pach. 

Dzieci najmłodsze miały w Adwencie swoje roraty w 
ramach czwartkowych Mszy św. szkolnych.  

 

 

 

Próba chóru „Cor Jesu” 

21 grudnia nasz parafialny chór „Cor Jesu” 
spotkał się na ostatniej próbie przed Świę-
tami Bożego Narodzenia. 

 

 

 

Spotkanie zelatorów  
Żywego Różańca 

W poniedziałek 19 grudnia w Domu Parafialnym 
miało miejsce spotkanie opłatkowe członków i ze-
latorów Żywego Różańca. 

 
Spotkanie Apostolatu Maryjnego 

 

Roraty najmłodszych 

 
Msza św. młodzieżowa 

 
Najmłodsi uczestnicy tegorocznych rorat 
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Spotkanie Grupy Biblijnej 
W czwartek 14 grudnia na probostwie miało 
miejsce kolejne spotkanie formacyjne Grupy Bi-
blijnej. 

Przedświąteczne  
przygotowania 

Wigilia na Starej Farze 
Tradycyjnie, jak co roku Zespół Charytatywny przy-
gotował wigilijkę dla osób, które przez cały rok ko-
rzystają z gorących posiłków w naszej parafialnej 
ochronce. 

Pasterka A. D. 2017 

 

Tradycyjnie w czasie 
pasterki ks. Pro-
boszcz poświęcił 
szopkę w naszym 
kościele, zaś po Eu-
charystii na placu 
kościelnym harcerze 
zapraszali do dziele-
nia się opłatkiem, na 
kubek gorącej herba-
ty oraz do wspólnego 
kolędowania.  

 

 

 

 
Ostatnie przedświąteczne spotkanie młodzieży 

oazowej 

 

 

 
W ubiegłorocznej wigilijce wziął udział ks. Karol 
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Wspólne kolędowanie na placu kościelnym po Pasterce 

 
Ubiegłoroczną Pasterkę razem z naszymi kapłanami sprawował o. Zacheusz Dulniok 

 

 
 

 

 

 

 

Jasełka  
Bożonarodzeniowe 

6 stycznia po Mszy św. o godz. 16.oo nasza mło-
dzież oraz dzieci zaprosiły parafian na jasełka w 
ich wykonaniu.  
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Bogu i ludziom należy się wdzięczność za 
kolejny rok, który mogliśmy przeżyć.  

Tradycyjnie w tym miejscu wyrażamy wdzięcz-
ność poszczególnym osobom i grupom zaangażowa-
nym w życie naszej parafii. Bóg zapłać wszystkim 
animatorom naszych grup parafialnych, którzy gorli-
wie pomagają kapłanom w budowaniu i podtrzymaniu 
małych wspólnot. Należą do nich jak zawsze: Mini-
stranci, Dzieci Maryi, Oaza młodzieżowa, Oaza 
Domowego Kościoła, Ekipy „Notre-Dames”, Ruch 
Rodzin Szensztackich, Świecka Rodzina Francisz-
kańska, Wspólnota Żywego Różańca, Arcybractwo 
Straży Honorowej NSPJ, Apostolat Maryjny, Gru-
pa Pielgrzym, Zespół Charytatywny, Grupa AA, a 
także Grupa Dekoracyjna czy też nasza Duszpa-
sterska Rada Parafialna. Dziękujemy osobom za-
angażowanym w przygotowanie młodzieży do przy-
jęcia sakramentu bierzmowania i małżeństwa. 
Dziękujemy naszemu Chórowi „Cor Jesu” na czele z 
panem Stanisławem i śpiewającym razem z panią 
Mirelą w Chórze Kameralnym „Appassionato”. 
Bóg zapłać świeckim szafarzom nadzwyczajnym, od 
których oczekujemy jeszcze większej pomocy w czasie 
rozdawania Komunii św. Jesteśmy również otwarci na 
rozmowy z nowymi kandydatami pragnącymi przygo-
tować się do tej pięknej posługi. Pamiętamy o Zespole 
Charytatywnym na czele z  panią Kornelią Mokry. 
Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w nasze Ko-
lonie Charytatywne i wyjazd ministrancki do Białki 
Tatrzańskiej. Tradycyjnie dziękujemy Firmie 
„Dronszczyk – Król” i „Potrawa” za wspieranie 
naszej kuchni charytatywnej oraz wszystkim, którzy 
kontaktują się w tej sprawie z panią Kornelią Mokry 
bądź bezpośrednio z proboszczem. Dziękuję również 
pani Annie Mura z Boguszowic, państwu Mura z 
Gotartowic za wsparcie pieniężne naszych inicjatyw 
parafialnych i dzieł charytatywnych. Panu Kalkow-
skiemu za troskę o nasze zegary i oświetlenie ledo-
we na wieży kościelnej i naszemu informatykowi 
Markowi Paweli z Gotartowic. Bóg zapłać Redakto-
rowi Naczelnemu „Serca Ewangelii” panu dyrekto-
rowi Lucjanowi Rugorowi i wszystkim piszącym do 
naszej gazetki parafialnej. Dziękujemy organizatorom 
wszelkich imprez na terenie parafii jak chociażby 
Dzień Dziecka czy Korowód i Festyn Dożynkowy oraz 
kolędowanie. Naszym harcerzom, rodzinie Liszka za 
wszelką inicjatywę i pomoc. Panu inżynierowi Josz-
ko za prowadzenie naszych ksiąg obiektów para-
fialnych i - wspierającemu zawsze proboszcza - panu 

inspektorowi Franciszkowi Rubinowi. Stale obecne-
mu i aktywnemu gospodarczo w naszej parafii pa-
nu Hubertowi Figasowi oraz jego kolegom i współ-
pracownikom, do których należą: Kazimierz Kucze-
ra, Zimnol Jan, Piotr, Robert i Damian Zającowie,  
Michałowicz Bogusław, Krawczyk Bogdan, Goraus 
Piotr, Michał Gąsior oraz pan Tomasz Buchalik 
transportujący  węgiel do naszego kościoła. 

Serdeczne dziękujemy naszym malarzom - panom 
Śmiatkom również za instalowanie plakatów ewange-
lizacyjnych. Panu Ryszardowi Torbickiemu za stałą 
opiekę nad instalacją elektryczną i wymianę żarówek 
w kościele i w Domu Parafialnym. Dziękujemy 
wszystkim, którzy pełnią swoje obowiązki na naszym 
cmentarzu oraz osobom i firmom remontowym, na-
prawczym i usługowym, które pracowały w tym roku 
na naszych obiektach parafialnych. Należą do nich 
panowie: Janusz Gawęda, Damian Korduła i Seba-
stian Kruszyński. 

Wyrażając słowo podziękowania trzeba wy-
mienić tych, którzy na co dzień współpracują z 
proboszczem. Należą do nich: nasi panowie kościel-
ni, osoby grające na organach oraz panie w kance-
larii parafialnej. Jakże ważne są również funkcje pań 
utrzymujących czystość w naszej świątyni, pomiesz-
czeniach Domu Parafialnego na probostwie i wokół 
naszych obiektów parafialnych czym zajmują się pań-
stwo Kuczerowie.  Dbającym o kwiaty pani Sylwii i 
pani Bernadecie od dekoracji. Dziękujemy naszym 
paniom gospodyniom – Wiesi, Bogusi i obecnie pani 
Jance. Bóg zapłać palaczom CO, którzy w dzień i w 
nocy troszczą się, aby była właściwa temperatura w 
kościele, w Domu Parafialnym, na Starej Farze i w 
pomieszczeniach budynku Starego Domu Parafialne-
go. Dziękujemy tym, którzy dbają o nasz Dom Po-
grzebowy poprzez udostępnianie go wiernym, organi-
zowanie modlitwy i utrzymywanie czystości. Wszyst-
ko to dokonuje się pod kontrolą i szczególnym za-
angażowaniem pana Huberta. Dziękujemy przed-
stawicielom samorządów dzielnicowych, panu Jan-
kowi Murze za żywe zainteresowanie problemami 
administracyjnymi parafii a także paniom katechet-
kom, nauczycielom i dyrektorom placówek oświato-
wych za dobrą współpracę. 

Serdecznie dziękujemy naszym kapłanom – ks. 
Krzysztofowi Mikiciukowi i ks. Tomaszowi Stolar-
skiemu oraz ks. Karolowi Płonce, który od września 
w sposób żywy daje świadectwo swojej postawy 
duszpasterskiej. Za ich świadectwo wiary, pracowi-

Tradycyjne słowo wdzięczności  
i podsumowania 2017 Roku 
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tości i dobrej współpracy z proboszczem parafii. 
Księdzu Andrzejowi Szorkowi, emerytowanemu 
proboszczowi z Boryni, ojcom franciszkanom, księ-
dzu infułatowi Rudolfowi za okazjonalną i waka-
cyjną pomoc duszpasterską w parafii oraz odpra-
wianie naszych intencji mszalnych w Domu Księży 
Emerytów przy katowickiej Kurii. Panu Bogu pole-
camy Łukasza Torbickiego, który w tym roku przyj-
mie świecenia kapłańskie w ramach wspólnoty Ojców 
Salezjanów w Krakowie. Jednocześnie trwamy na 
modlitwie o nowe powołania do życia kapłańskiego i 
zakonnego. Swoją próbę odpowiedzi Panu Bogu na 
powołanie do wspólnoty zakonnej podjęła Martyna 
Pope z Gotartowic. Niech Bóg jej błogosławi szcze-
gólnie teraz kiedy udała się na roczny pobyt do pla-
cówki zakonnej w San Giowani Rotondo we Wło-
szech. Modlimy się ciągle o nowe i dobre powołania 
do życia kapłańskiego i zakonnego.  

Po wyrażeniu wdzięczności Bogu i ludziom do-
konujemy tradycyjnego podsumowania naszych 
poczynań gospodarczych na przestrzeni roku 2017. 
Należą do nich: 

1. Wycinka drzewa, które zagrażało ogrodzeniu 
cmentarnemu z pomocą OSP w Boguszowicach. 
Wstrzymano ruch na tę okoliczność. Dziękujemy 
za pracę 6 strażaków razem  z panem Naczelni-
kiem OSP Boguszowice. 

2. Zgodnie z pozyskanym wcześniej pozwoleniem 
usunięto kolejne drzewa na cmentarzu zagraża-
jące naszym pomnikom. Ciężko pracowali w tym 
miejscu panowie: Hubert Figas, Michał Gąsior, 
Damian Zając, Bogdan Michałowicz, Kazimierz 
Kuczera i Piotr Błanik. Wywóz drzewa – Janusz 
Gawęda.  Dziękujemy. 

3. Naprawa awarii w łazience ks. Tomasza. 
4. Pozytywna kontrola SANEPIDU w kaplicy po-

grzebowej.  
5. Malowanie salki ministrantów oraz likwidacja 

zabrudzeń wokół okien kościelnych. Panowie 
Śmiatkowie Adam i Jan. 

6. Regulacja nagłośnienia kościelnego z usunięciem 
drobnych usterek – firma pana Rduch. 

7. Remonty i naprawy na Starej Farze. Wymiana 
części przewodów elektrycznych - Dziękujemy 
panu Ryszardowi Torbickiemu. Wymiana że-
liwnych rur w dwóch pionach łazienkowych i jed-
nej umywalce na Starej Farze. Przygotowanie pod 
dalszy remont górnych pomieszczeń Starej Fary w 
celu zaadaptowania ich do użytku. Dziękujemy za 
zaangażowanie panu Hubertowi oraz wykonane 
prace przez panów: Zając, Michałowicz i Ku-
czera. Powyższe prace związane są z potrzebą 
udostępnienia górnego pomieszczenia Starej Fary 
na rzecz kancelarii adwokackiej.  

8. W Domu Pogrzebowym – naprawa komory 
chłodniczej, czyszczenie i dezynfekcja. Wymiana 

wentylatora, dopełnienie ekologicznego czynnika 
chłodniczego, czyszczenie skraplaczy. 

9. Pracochłonna likwidacja pnia o średnicy 140 cm 
na placu kościelnym.   

10. Pomalowanie i przygotowanie mieszkania dla ks. 
Karola naszego nowego wikarego na miejscu ks. 
Krzysztofa.  

11. Odnowienie pomieszczeń gospodarczych na 
Starej Farze.  

12. Przeprowadzenie prób na nowych kotłach CO 
umieszczonych w naszej kościelnej kotłowni 
ogrzewającej Kościół i Dom Parafialny. Zainsta-
lowanie czujników elektronicznych dla utrzyma-
nia stałej temperatury w kościele i kaplicy  
św. Anny. 

13. Czyszczenie, konserwacja i malowanie domków 
na terenie Ogrodu Farskiego.  

14. Przeprowadzenie kontroli kominiarskich.  
15. Zakup przedmiotów użytku codziennego oraz 

naprawy i usuwanie usterek.  
16. Zakupienie i zamontowanie w zakrystii przepły-

wowego podgrzewacza wody. 
17. Wybudowanie dodatkowej ściany na klatce 

schodowej Starej Fary w celu oddzielenia wejścia        
głównego do górnych pomieszczeń Starej Fary od 
wejścia do pomieszczeń charytatywnych. 

18. Zabudowanie nowych drzwi w klatce schodowej 
i do piwnicy Starej Fary.  

19. Zakup pierwszych partii opału (10 ton eko-
groszku) na następny sezon grzewczy. 

20. Montaż dwóch nowych pieców w kotłowni ko-
ścioła.  

21. Rozpoczęcie czyszczenia i malowania obiektów 
na Ogrodzie Farskim.  

22. Pokrycie kafelkami łazienki na w górnej części 
Starej Fary. 

23. Instalacja gipsowych płyt i remont górnych po-
mieszczeń Starej Fary 

24. Oczyszczenie wieży kościoła ze złomu po starym 
napędzie dzwonów. Transport metalowych ele-
mentów z wieży kościoła na plac kościelny. 

25. Przebudowa instalacji wodnej i zainstalowanie 
umywalki w kwiaciarni na Starej Farze. 

26. Pomalowanie drzwi na Starej Farze.  
27. Drobne naprawy i usuwanie bieżących usterek. 
28. Demontaż  podwieszanego sufitu w pomieszcze-

niach przeznaczonych na Biuro Rachunkowe. 
29. Uruchomienie  centralnego ogrzewania na terenie 

Starej Fary i Starego Domu Parafialnego  
(19.09 br.) oraz rozruch nowego pieca ekolo-
gicznego zasilającego Dom Parafialny (22.09 br.). 

30. Zakup i transport kolejnych ton opału w formie 
„groszku ekologicznego”. 

31. Kontrola wentylacji wszystkich  pomieszczeń 
parafialnych przez mistrza kominiarskiego.  

32. Czyszczenie i usunięcie drzewostanu uszkodzone-
go na wskutek silnych wiatrów. 
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33. Likwidacja nieszczelności i usterek na po-
wierzchni dachu kościoła. 

34. Realizacja zaleceń „SANEPIDU” dotyczących 
umieszczenia tablic o zakazie palenia na niektó-
rych obiektach parafialnych. 

35. Naprawa uszkodzonych krzeseł na obiekcie Do-
mu Parafialnego. 

 
Dziękujemy wszystkim wiernym za każdy dar 
materialny i wsparcie duchowe naszych działań 
gospodarczych. 

Ks. Krzysztof Błotko – proboszcz  
 

Dziękujemy wszystkim naszym rodzinom, 
które przyjęły kapłanów z błogosławieństwem 
Bożym w czasie tegorocznych odwiedzin ko-
lędowych.  

Księża naszej parafii uczynili to dzięki Bogu w 
zdrowiu i z wielkim zaangażowaniem wyrażając czę-
sto wielką sympatię  do naszych parafian.  Dziękujemy 
również za złożony dar materialny na rzecz naszych 
działań gospodarczych oraz inwestycji parafialnych.  
Jeszcze na parę dni przed Świętami Bożego Narodze-
nia firma Państwa Kłosek odpowiedzialna za dokoń-
czenie odnowy naszego prezbiterium zainstalowała 4 

sedilia czyli ozdobne krzesła dla kapłanów odprawia-
jących Mszę św. Czekamy jeszcze na wykonanie no-
wych ozdobnych ławek dla ministrantów zasiadają-
cych w prezbiterium. W nawiązaniu do działań zwią-
zanych z naszą kaplicą pogrzebową warto przypo-
mnieć, że w tym roku będziemy obchodzić 10 rocznicę 
jej istnienia. Oddanie jej do użytku nastąpiło 26 paź-
dziernika 2008 roku. Do końca roku 2017 w naszej 
kaplicy odnotowano 1141 zmarłych , którzy znaleźli 
tam swoje miejsce. W minionych tygodniach obecnego 
już roku 2018,  podejmowaliśmy konieczne drobne 
remonty i naprawy jak chociażby:  

- naprawa i uruchomienie hydroforu przeciwpożaro-
wego w Domu parafialnym. 

- uzupełnienie  płytek w kotłowni  

- wymiana tablicy bezpiecznikowej w naszym kościele. 

Przygotowujemy się powoli do wymiany pokry-
cia dachowego w naszym Starym Domu Parafialnym 
oraz zainstalowania ławek kościelnych w bocznej na-
wie naszej świątyni obok chrzcielnicy.  Bogu dzięku-
jemy za pięknie przeżyty czas ubiegłorocznego Ad-
wentu wszystkim wiernym a zwłaszcza kapłanom i 
naszym dzieciom za świadectwo wiary oraz liczną i 
żywą obecność na minionych roratach. Mamy za sobą 
radosne Święta Bożego Narodzenia i z nadzieją rozpo-
częliśmy Nowy 2018 rok. Chcę również podziękować 
osobom zaangażowanym w życie parafii za organiza-
cję ostatnich imprez okołoświątecznych jak chociażby 
Uroczystość Trzech Króli, Jasełka czy też piękne 
kolędowanie z udziałem naszych uczniów i zespołu  
Carrantuohill. Rozpoczynamy już czas Wielkiego 
Postu i zapraszamy na rekolekcje wielkopostne, które 
w tym roku wygłosi ks. Leszek Szewczyk, dr habili-
towany nauk teologicznych w zakresie homiletyki z 
Uniwersytetu Śląskiego. Rekolekcje będą trwały od  
soboty 10-go  do wtorku 13-go marca. Niech Bóg nam 
błogosławi na wszystko co jest przed nami i obdarzy 
nas radością i pokojem. 

 

Wdzięczny proboszcz, ks. Krzysztof Błotko                                     

SŁOWO  PROBOSZCZA – Nie tylko o sprawach  

                                        gospodarczych 
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Zachęcamy do dalszej lektury wybranych 
fragmentów książki „Proboszcz z Ars” w celu 
pogłębienia własnej refleksji nad życiem ka-
płańskim. 

PROBOSZCZ Z ARS JAKO KANONIK 
Z BELLEY I KAWALER LEGII HONOROWEJ 

Bez przesady można twierdzić, że około roku 1850 
ksiądz Jan Maria Vianney, proboszcz z Ars, był najsłynniej-
szym kapłanem w całej Francji. Na jakie lat dziesięć przed-
tem, elita towarzystwa cisnęła się dokoła ambony w kościele 
Notre Dame – teraz biedny proboszcz z Ars zakasował wy-
mownego Lacordaire'a... Jednakże sława, tak prawdziwie 
zasłużona, dotychczas nie przyniosła księdzu Vianney'owi 
żadnego honorowego odznaczenia. Oto Święty!... wołały 
tłumy, gdy przechodził mimo. Zdawało się, iż wszelka inna 
chwała rozpłynie się w tej jednej. Toteż biskup Devie, który 
tak głęboką cześć okazywał Proboszczowi z Ars, uważał za 
rzecz zbyteczną mianować go kanonikiem swej katedry. 
Zwyczaj zresztą nie pozwalał, by zwykły proboszcz dostę-
pował tego zaszczytu. 

Biskup Chalandon, który nastąpił po biskupie Devie, 
nie podzielał zdania swego poprzednika. Będąc już od lat 
dwóch biskupem pomocnikiem miał również możność oce-
nienia księdza Vianney'a. Toteż jednym z pierwszych zarzą-
dzeń jego było, mimo przeciwnego zwyczaju, nadanie pra-
wa noszenia kanonickiej pelerynki najbardziej zasłużonemu 
kapłanowi swej diecezji. 

W trzy miesiące po wstąpieniu na stolicę biskupią w 
Belley, w poniedziałek 25 października, młody biskup stanął 
na progu kościoła w Ars, w towarzystwie swego wikariusza 
generalnego, księdza Poncet'a i hrabiego Prospera des Ga-
rets. Ksiądz Raymond, uprzedzony o tych odwiedzinach, 
oczekiwał na miejscu. Ksiądz Vianney tymczasem spowia-
dał w zakrystii. 

Gdy oznajmiono mu przybycie Jego Ekscelencji, 
przybrany w komżę o wąskich rękawach, przecisnął się 
śpiesznie przez tłumy penitentów, by według liturgicznego 
przepisu, podać dostojnikowi święconą wodę. A nawet, 
ponieważ po raz pierwszy miał powitać go jako biskupa z 
Belley, uważał za swój obowiązek zwrócenie się do niego z 
krótką przemową. 

Tymczasem biskup ukrywał coś pod mucetem. Po 
chwili, szybkim ruchem wydobył na wierzch tajemniczy 
przedmiot z czarnego i czerwonego jedwabiu, ozdobiony 
gronostajami. Proboszcz z Ars zrozumiał. Nie, księże Bisku-
pie - jął bronić się - proszę to dać memu wikaremu. On to 
godniej nosić będzie ode mnie! Lecz próżne były sprzeciwy! 

Biskup, przy pomocy księży Poncefa i Raymond'a, 
wkłada na księdza Vianney'a pelerynę kanonika honorowe-
go; a ponieważ zainteresowany próbuje zsunąć ją z siebie, 
biskup zaledwie zdążył zapiąć ją na wysokości ramion, 
szybko intonuje Veni Creator. Ostatnie słowo sprzeciwu ze 

strony nowego kanonika zagłuszone zostało przez słowa 
hymnu – i biskup wszedł do kościoła. 

Biedny nasz proboszcz - opowiada miejscowa dzie-
dziczka - wyglądał jak skazaniec, którego ze sznurem na 
szyi prowadzą na rusztowanie! Uciekł do zakrystii. Lecz pan 
des Garets podążył za nim i zastał go w chwili, gdy zajęty 
był ściąganiem z pleców nieszczęsnej peleryny. Gdy mu 
przedstawił, iż zdejmując ją z siebie, wyrządziłby zniewagę 
biskupowi, ks. Vianney pelerynkę zatrzymał; lecz zamiast 
zająć zwykłe miejsce, wielce zawstydzony stanął we framu-
dze drzwi od zakrystii, jakby się chciał ukryć. 

W kościele odbyła się krótka ceremonia, podczas któ-
rej nowy biskup przemówił do zebranych. Oczywiście ob-
wieścił ludowi wyniesienie świętego Proboszcza na godność 
kanonika honorowego. Nowy dygnitarz był z tego powodu 
tak zmieszany, iż nie pomyślał nawet o poprawieniu na 
sobie peleryny, która układała się coraz bardziej krzywo. 
Powiedziałbyś - oświadczył Jan Mandy, syn dawnego bur-
mistrza - że ksiądz Proboszcz miał jakieś kolce na plecach. 
Gdy wracał w tym stroju na plebanię krocząc u boku bisku-
pa, jedna z jego penitentek, Magdalena Mandy Scipiot, która 
zapewne o niczym nie wiedziała, nie poznała go. Jeśli wie-
rzyć jej słowom, wyglądał jak skazaniec! 

Była to - opowiada pani des Garets - scena niezwykle 
zabawna!  

Skoro biskup wyjechał i wzruszenie minęło, przyszło 
nowemu kanonikowi na myśl, że jednak Jego Ekscelencja 
sprawił mu piękny podarek. Natychmiast postanowił wycią-
gnąć zeń korzyść dla swej fundacji misyjnej i zaczął szukać 
nabywcy. 

- W samą porę pani przychodzi - rzekł do panny Rico-
tier - chcę pani sprzedać moją pelerynę. Ofiarowywałem ją 
już proboszczowi z Amberieux, księdzu Borion, lecz ten nie 
chciał dać mi dwunastu franków, ale pani da mi chyba pięt-
naście... 

- Ależ ona więcej warta. 
- A więc dwadzieścia? 
Dałam mu do ręki 25 franków - mówi p. Ricotier -  

i rzekłam: - To nie jest jeszcze prawdziwa wartość pelerynki. 
Ale poinformuję się, ile naprawdę kosztować może. 

Dowiedziałam się później, iż peleryna ta, uszyta w no-
wicjacie Sióstr świętego Józefa z Bourg, kosztowała 50 
franków. Dopłaciłam więc ks. Vianney'owi jeszcze 25 fr., 
dodając: Kanonicka peleryna należy do mnie, lecz prawo 
korzystania z niej pozostawię księdzu Proboszczowi. Tak ta 
transakcja ucieszyła Proboszcza, że zawołał: Niech mi 
ksiądz biskup ofiaruje jeszcze drugą pelerynę, a również ją 
spieniężę!... 

Chciał jednak, bym zabrała z sobą swój nabytek: Jeśli 
ksiądz biskup żądać będzie, bym przywdział tę pelerynę - 
rzekł - znajdę ją przecież zawsze u pani. 

Jednak nigdy już, mimo próśb najusilniejszych, ksiądz 
Vianney nie ukazał się w stroju kanonickim, nawet w obec-
ności swego biskupa. Gdy ksiądz Toccanier zapytał go pew-

Proboszcz  z  Ars (49) 
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nego razu: Dlaczego to ksiądz Proboszcz nie nosi swej pele-
ryny? - Mój drogi - odparł z uśmiechem - widzisz, jestem 
sprytniejszy niż się ludziom zdaje: chciano już naśmiewać 
się ze mnie, ujrzawszy ją na moich plecach, a tu splatałem 
wszystkim dobrego figla!... 

- A jednak powinien ją ksiądz Proboszcz nosić, przez 
wzgląd na księdza Biskupa dorzucił ks. Toccanier. - Ksiądz 
Proboszcz jest jedynym, którego nasz nowy biskup chciał 
uczcić w ten sposób. Już po księdzu Proboszczu żadnego 
innego kanonika nie zamianował. 

- Jeśli nie zamianował - odparł pokorny kapłan - to 
dlatego, że ksiądz Biskup miał za pierwszym razem nieszczę-
śliwą rękę; więc drugi raz już nie chciał zaczynać!... 

* * * 
Ruch ustawiczny, ściągający tłumy do Ars, budził też 

zainteresowanie u władzy świeckiej. Administracja cywilna 
departamentu Ain uważała księdza Vianney'a za człowieka 
równie popularnego, jak dobroczynnego. Podprefekt z 
Trevoux, margrabia de Castellane, przesłał dnia 30 czerwca 
1855 roku do biskupa z Belley następujący list: 

Ekscelencjo, 
Mam zaszczyt przesłać w załączeniu kopię raportu 

przesłanego przeze mnie do Pana Prefekta, w tym celu, by 
czcigodnemu Proboszczowi z Ars przyznane było honorowe 
odznaczenie. 

Nie wątpię, iż Rząd cesarski, pragnący nagradzać 
prawdziwe zasługi, weźmie pod rozwagę wybitne usługi 
oddawane codziennie przez księdza Vianney'a. 

W raporcie do Prefekta wyliczywszy dzieła, których 
powstanie zawdzięczać należało inicjatywie słynnego 
mieszkańca jego powiatu, podprefekt z Trevoux do takiego 
dochodzi wniosku: 

Z samego tylko punktu widzenia materialnego, jest to 
człowiek w wysokim stopniu pożyteczny.Mam przeto zaszczyt 
prosić Pana Prefekta, by z okazji zbliżającego się dnia imie-
niem Jego Cesarskiej Mości zechciał przedstawić księdza 
Vianney'a, Proboszcza z Ars, na godność kawalera cesar-
skiego orderu Legii honorowej. 

Otrzymawszy powyższy raport, prefekt departamentu 
Ain, hrabia de Coetlogon, poczynił odpowiednie starania u 
pana Fortoul, ministra wyznań religijnych i oświecenia 
publicznego. Ten ostatni zawiadomił biskupa Chalandon'a, 
iż dekretem, tegoż dnia, 11 sierpnia datowanym, Probosz-
czowi z Ars przyznany został krzyż kawalerski. 

To odznaczenie, z datą 15 sierpnia, ogłoszone zostało 
w dziennikach i ksiądz Vianney stał się wskutek tego 
przedmiotem spotęgowanego zaciekawienia. Wiadomość o 
nominacji przyniósł mu burmistrz, pan des Garets. Czy do 
krzyża tego przywiązana jest renta?... Czy będą stąd pienią-
dze dla moich ubogich? - zapytał Święty, nie zdradzając ani 
zadowolenia, ani zdziwienia. 

- Nie. Jest to tylko odznaczenie honorowe. 
- Jeżeli ubodzy nic na tym zyskać nie mają, to proszę 

powiedzieć cesarzowi, że krzyża nie chcę. 

Pan des Garets oczywiście nie spełnił tak oryginalnego 
zlecenia. Lecz oto zjawił się jakiś malarz, by ofiarować swe 
usługi Księdzu Kanonikowi Vianney'owi, nowemu kawale-
rowi Legii honorowej... 

Chcą koniecznie - pisała 28 sierpnia hrabina des Garets 
- sportretować Księdza Proboszcza, ale on nie chce się na to 
zgodzić i mówi, śmiejąc się: Radzę wam wymalować mię w 
pelerynie i z krzyżem honorowym i napisać u dołu: nicość i 
pycha! 

Pewien kapłan, czyniąc aluzję do pelerynki i orderu, 
żartował po przyjacielsku: Wszystkie moce tego świata de-
korują Księdza Proboszcza. Bóg też nie omieszka udekoro-
wać Go w niebie. 

- Tego właśnie się obawiam - odrzekł Święty z powa-
gą - że może Bóg mi powie, gdy stanę przed Nim obwieszo-
ny tymi fatałaszkami: Idź precz! Otrzymałeś już swą nagro-
dę... 

Biskupa Chalandon, jako oficera Legii honorowej, 
uproszono, by osobiście przypiął krzyż na piersi Proboszcza 
z Ars. Z nieznanych nam powodów, ceremonia odłożona 
została do listopada. W tym czasie jednak otrzymał ksiądz 
Vianney z Głównej Kancelarii pismo do niego zaadresowa-
ne, w którem żądano dwunastu franków za wysłanie patentu 
i krzyża. Dwanaście franków!... Proboszcz z Ars aż podsko-
czył. Ależ ja nie przyjąłem orderu!... - zawołał. - Wolę dziś 
użyć tych pieniędzy na pożywienie dla dwunastu ubogich!... 
Tedy drobny ten rachunek oddany został księdzu Toccanier, 
który zapłacił go bez wiedzy Świętego. Nie posłałem im 
pieniędzy - mówił później ksiądz Vianney – a oni mi jednak 
krzyż przysłali.. 

Prefekt, hrabia de Coetlogon, który był praktykującym 
katolikiem, w październiku przybył do Ars, by osobiście 
powinszować nowemu członkowi Legii. Spotkanie odbyło 
się we wsi na rynku. Proszę bardzo - rzekł Proboszcz 
uprzejmie - niech pan prefekt odda ten krzyż godniejszym 
ode mnie. Ja zamiast odznaczenia wolałbym otrzymać coś 
dla moich ubogich. 

- Ależ - odrzekł hrabia - jeśli cesarz ofiarował Księdzu 
Proboszczowi krzyż, to nie tyle w tym celu, by uczcić jego 
osobę, ile raczej, by uczcić Legię honorową... 

Zamierzał ciągnąć dalej swoje komplementy, lecz ks. 
Vianney przerwał mu z miłym uśmiechem: Panie prefekcie, 
będę prosił Boga, iżby nam długo zachował pana w depar-
tamencie Ain, abyś pan tu wiele dobrego czynił, dobrymi 
radami, a zwłaszcza dobrym przykładem. Po czym wręczył 
hrabiemu medalik z Matką Boską, skłonił się i odszedł do 
konfesjonału. 

Nastał listopad. Biskup Chalandon, urzędowy delegat, 
mający wręczyć krzyż Legii, przypomniał sobie tymczasem, 
jaki los spotkał przed trzema laty piękną nową pelerynę 
kanonika Vianney'a. Można było przypuszczać, że z kolei i 
krzyż honorowy podąży na łono ubogich. Czyż wobec tego 
warto było, by pierwszy dygnitarz trudził się dla wręczenia 
temu niepoprawnemu Proboszczowi z Ars klejnotu, który 
tegoż może wieczora zostanie spieniężony? Toteż uznał za 
wskazane wydelegować do tego aktu następcę księdza 
Raymond'a, zacnego księdza Toccanier. 

Otrzymał tedy ksiądz Toccanier, z Kurii Biskupiej w 
Belley, pudełeczko opieczętowane wielką czerwoną pieczę-
cią. I pewnego dnia w południe, skorzystał z chwili, gdy 
ksiądz Vianney był sam w swym pokoju, by mu owe pude-
łeczko z cesarską pieczęcią doręczyć. 

Brat zakrystian, Bracia nauczyciele, Katarzyna Lassa-
gne i Joanna Maria Chanay, uprzedzeni zawczasu, stali na 
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schodach i skoro tylko ksiądz Toccanier zaczął mówić, 
wszyscy weszli do pokoju ks. Vianney'a. 

- Może ktoś Księdzu Proboszczowi przysyła relikwie? 
- zagadnął żartobliwie młody misjonarz. 

Sługa Boży w słowach tych nie domyślił się żartów 
Zapragnął jak najprędzej uczcić święte szczątki; toteż szyb-
ko rozłamał lakową pieczęć. Ujrzawszy, co pudełeczko 
zawiera, zawołał rozczarowany. 

- To tylko to?!... 
- Proszę zauważyć, Księże Proboszczu - rzekł ks. Toc-

canier - iż dekoracja ta uwieńczona jest prawdziwym krzy-
żem; proszę ją tedy poświęcić. 

A skoro ks. Vianney uczynił błogosławiący ruch ręką, 
dodał: 

- Teraz proszę pozwolić, że ją na chwilę zawieszę na 
piersi księdza Proboszcza. 

- O, mój drogi - zaprotestował Święty - niech Bóg 
broni!... Powiedziano- by mi to, co św. Benedykt powiedział 

giermkowi króla Totila, gdy ten przystąpił do niego, przy-
brany w purpurę swego pana: Zrzuć oznaki godności, której 
nie posiadasz!... 

I składając krzyż honorowy w ręce biskupiego delega-
ta, rzekł: - Weź, mój drogi, i niech ci taką przyjemność 
sprawi przyjęcie tego krzyża, jak mnie sprawia przyjem-
ność, że ci go mogę ofiarować. 

A jednak miał kiedyś jeszcze biedny Proboszcz z Ars, 
przynajmniej raz, być przyozdobiony tym krzyżem Legii 
honorowej... Niestety już w trumnie!... 

 
(c.d. w następnym numerze SE. Przygotował 

ks. Krzysztof B.  Za: Francis Trochu, Proboszcz z 
Ars, Święty Jan Maria Vianney 1786- 1859 (Na pod-
stawie akt procesu kanonizacyjnego i nie wyda-
nych dokumentów z języka francuskiego przełożył 
Piotr Mańkowski, biskup kamieniecki, arcybiskup 
tytularny Aenus), Kraków 2009) 

 
2 kwietnia swoje pierwsze urodziny w na-

szej parafii będzie obchodził ks. Karol Płonka. 

Z tej okazji składamy Mu  
serdeczne życzenia obfitych Bożych łask  

oraz samych radosnych chwil!  
Niech Duch Święty opromienia Swym światłem 

każdy dzień Jego kapłańskiej posługi,  
Jezus niech zawsze będzie Jego Przyjacielem,  

a Maryja – Matka kapłanów  
niech przygarnia Go do swego serca. 

 
Ks. Karol Płonka urodził się 2 kwietnia 1984 

r. w Żorach. Święcenia kapłańskie przyjął w dniu 
09.05.2009 r. Jest magistrem lic. teologii.  
Od 31 sierpnia 2017 r. jest wikariuszem naszej 
parafii. 

Msza św. urodzinowa w intencji Solenizanta 
sprawowana będzie w poniedziałek   

2 kwietnia o godz. 11.3o. 

 
 

 

 

 

 

 

 

„Bo gdzie dwóch albo trzech gromadzi się w Moje 

imię, tam jestem pośród nich” (Mt 18,20)  

17 stycznia 2018 roku Grupa „Pielgrzym” spotkała się 
w salce parafialnej, aby podzielić się opłatkiem i złożyć 
sobie życzenia. Nasze spotkanie rozpoczęliśmy od Euchary-
stii. Później w salce parafialnej pomodliliśmy się o potrzeb-
ne łaski dla nas i naszych rodzin. Ks. Tomasz udzielił nam 
Błogosławieństwa Bożego i poświęcił opłatki.  

Przy wspólnym stole śpiewaliśmy kolędy i co najważ-
niejsze, złożyliśmy sobie najszczersze życzenia, płynące 
wprost z naszych serc z okazji minionych Świąt i na Nowy 
2018 Rok.  

Chcieliśmy także i my jako Grupa „Pielgrzym” złożyć 
całej wspólnocie parafialnej najserdeczniejsze życzenia, 
dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności i wiele radości w 
życiu oraz dużo Łask Bożych i Darów Ducha Św. na ten 
Nowy 2018 Rok  

 życzą „Pielgrzymi” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

Urodziny ks. Karola Opłatek Grupy „Pielgrzym” 

„Wiara, będąca darem i odpowiedzią, pozwala nam poznać prawdę Chrystusa jako Miłości wcielonej i ukrzy-
żowanej, pełne i doskonałe przylgnięcie do woli Ojca i nieskończone miłosierdzie Boże w stosunku do bliźnie-
go; wiara zaszczepia w sercu i w umyśle mocne przekonanie, że właśnie ta Miłość jest jedyną rzeczywistością, 

która odnosi zwycięstwo nad złem i nad śmiercią.  

Wiara wzywa nas do patrzenia w przyszłość z cnotą nadziei, w ufnym oczekiwaniu, aż zwycięstwo miłości Chry-
stusa osiągnie swoją pełnię. Miłość bliźniego ze swej strony wprowadza nas w miłość Bożą, objawioną w Chry-

stusie, sprawia, że w sposób osobisty i egzystencjalny włączamy się w całkowite i bezwarunkowe oddanie się 
Jezusa Ojcu i braciom. Duch Święty, wlewając w nas miłość, czyni nas uczestnikami oddania samego Jezusa: 

synowskiego oddania Ojcu i braterskiego każdemu człowiekowi (por. Rz 5, 5).” 
Benedykt XVI 
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TOWARZYSZĄC 

Kolejny już raz Odpowie-
dzialni kierują nas w stronę 
zaangażowania się w towa-
rzyszenie młodym w małżeń-
stwie. Czy dlatego, że mał-
żonkowie sakramentalni czę-
sto się rozchodzą?  

„Lekarzu ulecz samego siebie” to 
powiedzenie należałoby zastosować 
dla nas samych. My sami mamy le-
czyć nasze poranione relacje, czynić 
wysiłek naprawy, ale przede wszyst-
kim troszczyć się, by nasze ralacje 
małżeńskie były zdrowe, napełnione 
obecnością Boga, a Bóg  udzieli swej 
łaski i uzdolnieni nas w codziennym 
stawaniu się darem dla współmałżon-
ka. Życzliwa pomoc Boga sprawia, że 
czujemy się szczęśliwymi, a bycie ze 
sobą staje się dla nas radością i poko-
jem. Nie mamy wątpliwości - to for-
macja małżeńska sprawiła, że o łaski 
sakramentalne prosimy, gdyż mamy 
ogromną świadomość ich istnienia. 
Czynimy wysiłek poznania osobowo-
ści współmałżonka, jego potrzeb, 
życia duchowego co sprzyja budowa-
niu naszej jedności. Nasze zasiadania 
ze świadomością, że obok jest Bóg, 

który nas słucha i w osobie współmał-
żonka pragnie okazać mi miłość - to 
inny świat. To Boży świat miłości. 
Nasze wejście w ten świat daje nam 
radość przeznaczoną dla nas od zało-
żenia świata. Wystarczy zaprosić 
Boga do serca małżeńskiego, a staje-
my się beneficjentami tej radości.  

Jak pokazywać młodym drogę do 
takiej radości? Naszym zdaniem to 
sprawa szeroko pojętego Kościoła – 
taty, mamy, proboszcza, wikarych. To 
od nich przede wszystkim młodzi 
ludzie powinni dostać przykład życia 
w Jezusie. Ci drudzy żyjący obok nich 
mogą tylko pięknie żyć, by wzmac-
niać młodych w dobrym życiu. Starsi 
Ojcowie powinni w pracy uczyć mło-
dych miłości do żon, uczciwej pracy, 
czułości do dzieci. Uczyć bycia od-
powiedzialnym za siebie i tego pracu-
jącego obok. Uczyć pomocy koledze 
w pracy, szacunku dla koleżanki, 
życia moralnego i życzliwego dla 
drugich. Młodzi małżonkowie nie żyją 
w osamotnieniu, żyją wśród nas i 
kształtują się także w oparciu o naszą 
postawę i działanie. Pięknie i godnie 
żyć w społeczeństwie, tu i teraz to 
naszym zdaniem najważniejsza spra-
wa w procesie wychowania młodego 
pokolenia małżonków. A my starzy 

małżonkowie mamy im pokazać nasze 
autentyczne życie sakramentalne, 
gdyż życie z Jezusem i w Jezusie, 
Bogu naszym jest najlepszą szkołą dla 
naszych młodych małżonków w na-
szych rodzinach, ale i u sąsiadów. 

Należy także angażować się w 
różnego rodzaju spotkania z młodymi 
organizowane przez Kościół, by opo-
wiedzieć o swojej miłości, o drodze 
jaką jest małżeństwo sakramentalne, o 
drodze do świętości. Opowiedzieć o 
naszym pragnieniu świętości dla 
współmałżonka, o pragnieniu święto-
ści dla naszych dzieci, dla ich dzieci i 
dla siebie. O tym powinniśmy mówić, 
dzielić z tymi, którzy chcą słuchać, a 
Jezus mówi „Kto ma uszy niechaj 
słucha”. 

 Bernadeta i Piotr  

Znajdziecie nas na stronie 
internetowej 

www.end.org.pl 

albo pod nr 501 789 996 - 
para odpowiedzialna  
za sektor śląski END

PAINTBALL 

W niedzielę 21 stycznia w gru-
pie dziesięciu starszych ministrantów, 
chłopaków żądnych przygód, pojecha-
liśmy na paintball w Stodołach. Na 
miejscu rozegraliśmy cztery fascynu-
jące gry drużynowe. Musieliśmy się 
wykazać sprytem, gipkością i umie-
jętnością gry zespołowej. Pomimo 
siniaków, które pojawiły się nam po 
kilku dniach z pewnością wrócimy 
jeszcze w to miejsce, bo bawiliśmy się 
świetnie. Cała tę zabawę zawdzię-
czamy księdzu proboszczowi, które-
mu w imieniu swoim i swoich kole-
gów bardzo dziękuję. 

Dominik Macionczyk 

ŚWIADECTWO 

Nazywam się Piotr Odrowąż i 
mam 12 lat. Jestem uczniem Szkoły 
Podstawowej nr 16 w Boguszowicach 
Starych. Od trzech miesięcy jestem 
ministrantem w naszej parafii. Do 
ministranctwa zachęcił mnie ksiądz 
Tomek, któremu chcę za to bardzo 
podziękować. Prędzej próbowali ro-
dzice. Gdybym ich posłuchał - trwał-
by właśnie 4 rok służby. Służba przy 
ołtarzu stała się dla mnie częścią ży-
cia. Jestem dumny z bycia ministran-
tem. Z tego, że mogę służyć Panu 
Bogu. Największą radość sprawia mi 
sens ministranctwa - służba na chwałę 
Pana Boga. Zostając ministrantem 
poznawałem wielu ludzi, którzy są 

bardzo życzliwi i zawsze służą pomo-
cą. Służba przy ołtarzu jest dla mnie 
czymś nowym. Cały czas to odkry-
wam. Ostatnio zacząłem czytać Słowo 
Boże na Eucharystii. Bardzo mi się to 
podoba i chcę się w tym doskonalić. 
Zapraszam wszystkich chłopców do 
wstąpienia do naszej wspólnoty, gdyż 
jest to niesamowita grupa, w której 
wszyscy jesteśmy braćmi. 

Króluj nam Chryste! 

 

 

 

 

Equipes Notre - Dame  - 
ruch duchowości małżeńskiej 

Kącik ministrancki 
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W pierwszym czytaniu Środy Popielcowej, która roz-
poczęła okres Wielkiego Postu,  mogliśmy usłyszeć wstrzą-
sające słowa z księgi Joela: „Tak mówi Pan: «Nawróćcie się 
do Mnie całym swym sercem, przez post i płacz, i lament». 
Rozdzierajcie jednak serca wasze, a nie szaty!” Sam Chry-
stus kontynuował tę myśl i w Ewangelii mówił jeszcze wy-
raźniej: „Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie 
wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli; inaczej 
bowiem nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który 
jest w niebie.”  

W pierwszy dzień Wielkiego Postu zazwyczaj tłumnie 
gromadzimy się w kościołach, pomimo tego, że Środa Po-
pielcowa nie jest świętem nakazanym. W tym czasie jeszcze 
podejmujemy różnego rodzaju umartwienia i wielkopostne 
zobowiązania. Z początku ich realizacja nawet nam przy-
chodzi z jakąś łatwością, potem jednak z upływem kolej-
nych dni nasze postanowienia bledną, czasami wręcz je 
porzucamy, tłumacząc sobie, że jeszcze znajdziemy czas. 
Szatan walczy o to, abyśmy w swoich dobrych postanowie-
niach nie wytrwali.  

Więc, aby wytrwać w swoich postanowieniach może 
warto do swojego życia zaprosić Jezusa, który będzie szedł 
obok nas, albo też wręcz z nami, poprzez te 40 dni, byśmy 
mogli wykonywać uczynki miłosierdzia: post, modlitwę i 
jałmużnę. Pomocne również niech nam będzie uczestnictwo 
w nabożeństwach Drogi krzyżowej i Gorzkich Żali czy 
udział w rekolekcjach wielkopostnych. Pamiętajmy o sa-
kramencie pokuty oraz udziale w wieńczącej okres Wielkie-
go Postu tajemnicy Triduum Paschalnego. Niech na wielko-
postnej drodze towarzyszy nam wymowny refren znanej 
pieśni:  

„Nie zamykajmy serc, zbawienia nadszedł czas,  

gdy Chrystus puka w drzwi, może ostatni raz.” 

Na jednym z plakatów w Internecie znalazłem taki napis:  

„KATOLIKU SAM POPIOŁEK NIE WYSTARCZY,  
A ŚRODA POPIELCOWA TO ZALEDWIE POCZĄTEK!” 

W chwili posypania głowy popiołem kapłan przypo-
mina nam słowa Księgi Rodzaju po grzechu pierworod-
nym: „Memento, homo, quia pulvis es... Pamiętaj, człowie-
cze, że jesteś prochem i w proch się obrócisz” (por. Rdz 3, 
19). A jednak pomimo tego upomnienia czasami zapomi-
namy, że bez Boga jesteśmy niczym. Jacques Leclercq – 
Belgijski kapłan, etyk i socjolog powiedział: „Z wielkości 
człowieka bez Boga pozostaje jedynie ta garstka prochu na 
tacce położonej na skraju ołtarza, którym jak gdyby naszą 

własną substancją Kościół w Środę Popielcową znaczy 
nasze czoło.”  

Ale czy ja naprawdę wiem, o co w tym wszystkim 
chodzi i jak ma się dokonać we mnie to wewnętrzne 
i prawdziwe nawrócenie? To przecież nie post czy posypa-
nie głowy popiołem są celami samymi w sobie, ale nawró-
cenie i przemiana serca, zmiana myślenia, wartościowania 
i postępowania.  Bóg chce, żebyśmy się oderwali od rzeczy 
ziemskich i zwrócili się ku Niemu. Chce, byśmy porzucili 
grzech, który nas zabija, i byśmy powrócili do źródła Życia i 
prawdziwej radości.  A post, płacz i lament, posypanie gło-
wy popiołem pomagają nam tylko w przygotowaniu się do 
tej przemiany.  

Oto teraz dany jest nam czas, kiedy to nasza przemiana 
będzie wspierana szczególną łaską Bożą, właściwą dla roz-
poczętego okresu liturgicznego. Dlatego orędzie Wielkiego 
Postu pełne jest radości i nadziei, chociaż jest to orędzie 
pokuty i umartwienia. 

„Ale mimo tragizmu popiołu, który nam sypią na gło-
wy, – powiedział kardynał Stefan Wyszyński – Kościół 
budzi w nas wiarę w zmartwychwstanie i zapowiada nowe 
życie. - Taki więc jestem wielki i taki maluczki. Jednak mój 
Nauczyciel zmartwychwstał! ...trzeba więc, abyśmy i my 
zmartwychwstali, jako i On zmartwychwstał. Chrystusowi 
bardzo na tym zależy, aby grudka mojego «popiołu» ożyła, 
abym zrozumiał, że mam żyć na nowo…” 

Prośmy Pana, aby przemieniał nasz sposób myślenia, 
by dał nam łaskę stanąć w prawdzie przed sobą samym, 
przed Kościołem i przed Bogiem.  

LR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Refleksje na Wielki  Post  A. D. 2018 

KORESPONDENCYJNY   KURS   BIBLIJNY 

Wydział Pedagogiczny Akademii Ignatianum w Krakowie organizuje Korespondencyjny Kurs Biblijny. 
Celem kursu jest ułatwienie poznania i rozumienia ksiąg Pisma Świętego. W kursie może brać udział 

każdy zainteresowany Pismem Świętym. Kurs prowadzony jest w wersji tradycyjnej (papierowej)  
oraz elektronicznej. Informacje o kursie można uzyskać na stronie internetowej: 

www.kursbiblijny.deon.pl/ oraz pod adresem: e-mailowym oraz adresem pocztowym. 
 

                 albo: ks. Zbigniew Marek SJ 
 kkb.biuro@gmail.com       ul. Zaskale 1, 30 – 250 Kraków 
           „Kurs Biblijny” 
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„Homo homini lupus est” 
 

Gdy wśród „normalnych”, zwykłych ludzi 
w domu, czy w pracy, na ulicy 
żyjesz nie czyniąc nic nikomu, 

ktoś cię popycha, warczy, krzyczy. 
 

Stajesz, nie mogąc wyrzec słowa, 
w milczeniu znosisz smak goryczy, 
przez myśl przechodzi myśl gorąca: 
czy Ty to widzisz Boże? Milczysz? 

 
Jak można kochać, tak jak Jezus 
tych, co cię ranią słowa „batem”, 
jak można do nich się odzywać 

tych, co ci byli w życiu „katem”? 
 

Ile się trzeba jeszcze „ćwiczyć”, 
by żyć w pokoju z siostrą, bratem, 
jak wielu trzeba jeszcze modlitw, 
by się pojednać z całym światem? 

 
Dlaczego dzisiaj tu w Ojczyźnie, 
na której sercu blizn tak wiele, 

wciąż człowiek, człowiekowi wilkiem, 
choć razem modlą się w kościele? 

 
Czy kiedyś może być inaczej? 

Bez waśni, sporów, nienawiści, 
wszyscy wokoło będą wolni, 

zgodni, radośni, duchem czyści? 
 

Wybaczyć pragnę dziś każdemu, 
od nienawiści strzeż mnie Boże, 

a czy to dotrze tam, gdzie trzeba, 
jedynie Bóg sam wiedzieć może! 

 

Piotr Dmitrzak 
 
 
 
 
 
 
 
 

W życiu codziennym wypowiadamy bar-
dzo wiele słów, czasami są to słowa, które 
innych bardzo budują, a czasem bywa tak, że 
niewłaściwe słowo wprowadza pewien zamęt 
do serca drugiego człowieka. 

Jesteśmy ludźmi, którzy oprócz życiowo-
egzystencjalnych spraw potrzebują czegoś, co sprawia, że 
życie staje się piękniejsze. Bywa różnie, jedni wolą piękne 
krajobrazy, inni zachwycają się sztuką, a jeszcze inni bardzo 
lubią słuchać muzyki. Każda z tych form spędzania czasu 
jest wskazana, gdy rzeczywiście dostrzega się piękno z tym 
związane. Obrazy bardzo cieszą zmysły, można rzeczywi-
ście bardzo odpocząć, zachwycić się pięknem, które dał nam 
Pan Bóg „wszelkie piękno zawsze przybliża nas do Boga…” 
(Ojciec Święty Franciszek). Jednak słowa mają dla nas 
ogromne znaczenie, ponieważ bardziej je zapamiętujemy, 
„Błogosławieństwa rodzą się w sercach, które nie męczy 
oczekiwanie, nadzieja jest nowym dniem…, są dla tych, 
którzy stawiają na przyszłość, którzy nadal marzą, którzy 
nadal dają się dotykać i pobudzać przez Ducha Bożego…, 
szczęśliwi ci, którzy są w stanie pobrudzić sobie ręce i pra-
cować, aby inni żyli w pokoju…” (Ojciec Święty Franci-
szek). 

 Jest wiele takich miejsc, w których możemy usłyszeć 
dobre i szlachetne słowa, które bardzo dobrze wpływają na 
nasz komfort duchowy. Na pierwszym miejscu jest zawsze 
Eucharystia, słowa które tam słyszymy są zawsze kierowane 
do nas bezpośrednio. Czasami może ktoś pomyśleć, że 
sprawa poruszana na kazaniu nas nie dotyczy, bo na przy-
kład jest pięknym wspomnieniem, ale tak naprawdę, jest w 
tym jakaś wskazówka dla każdego z nas z osobna. Pan Jezus 
jak wiemy z Ewangelii też mówił nawet do Apostołów w 
przypowieściach: „(…), zobaczył dwie łodzie stojące przy 
brzegu, wszedłszy do jednej łodzi, która należała do Szymo-
na, poprosił go, żeby nieco odbił od brzegu. Potem usiadł i z 
łodzi nauczał tłumy.” (Łk 5, 1-3) Każdy z nas popełnia 
błędy, myli się w wielu kwestiach, tego nie unikniemy, 
dopóki żyjemy, ale przynajmniej ryzyko pomyłek jest 
mniejsze, gdy uczestniczymy w Sakramentach. 

Bardzo dobrym miejscem, w którym możemy karmić 
swoją duszę słowem jest rodzina, w której wzrastamy, wy-
nosimy pewne zwyczaje. Oczywiście bywa różnie, w jed-
nych rodzinach jest miłości więcej, a u innych jest jej mniej. 
Każdy kocha i stara się kochać na ile jest mu to dane, pew-
nie każdy chciałby jak najlepiej, ale są takie sytuacje, że 
obok słów pięknych, budujących słyszymy słowa, które nas 
ranią i zostawiają ślady.  

Kolejnym środowiskiem gdzie możemy usłyszeć sło-
wa, te najpiękniejsze, jak również może trudne, jest szkoła. 
W zależności od wieku, pewnych słów poważnie traktować 
nie można. Zawsze znajdą się takie osoby, które zazwyczaj 
kierowane zazdrością wypowiadają słowa, których napraw-
dę przyjmować do siebie nie warto. Jeżeli chodzimy do 
Kościoła, modlimy się, lubimy się uczyć, pomagamy sobie 
wzajemnie, prowadzimy normalne poukładane życie, ktoś 
może nam zarzucić, że coś z nami jest nie tak. Różnie bywa 
na spotkaniach, różne rzeczy się dzieją, w bardzo różnych, 

Słowa 
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czasami nawet niebezpiecznych sytua-
cjach się znajdujemy, warto naprawdę 
mieć swoje zdanie i potrafić powie-
dzieć, nie, tego nie zrobię, bo to mi się 
nie podoba, a dlaczego nie? Bo nie…, 
„Prawdziwy ty, prawdziwa ty, wydo-
bywasz się z siebie, spod tych wszyst-
kich masek, fałszów, tylko w prawdzi-
wej relacji z Bogiem.., ludzie zobaczą 
w tobie coś niezwykłego, bo każdy 
tego szuka.” (o. Adam Szustak OP) 

Niezależnie od tego, w jakim je-
steśmy wieku, słowa są nam bardzo 
potrzebne i mamy do tego prawo, aby 
dawały nam radość. Czasami możemy 
się zastanawiać, czy można, czy aby ta 
nasza radość nie jest zbyt wielka, 
zadajemy sobie pytanie, o granice 
tego, co czujemy. 

Każdego dnia Pan Bóg stawia 
nam na drodze ludzi, bardzo interesu-
jących, którzy swoją postawą życio-
wą, sposobem bycia budzą w nas 
podziw, może nawet wcześniej nie 
mieliśmy nawet pojęcia, że może ktoś 
być tak mądry, jednocześnie mieć w 
sobie tyle pokory, miłości i wyrozu-
miałości względem drugiego człowie-
ka. Jest to doświadczenie niesamowi-
tego zachwytu względem ludzi, którzy 
może nawet tak do końca nie zdają 
sobie sprawy z tego, ile dla nas zna-
czą, „Pragnę znać Boga i duszę. I nic 
więcej? Nic więcej”. św. Augustyn. W 
prostym zapytaniu, o to, czy może 
trzeba coś przynieść ze sklepu, albo w 
zapytaniu o zdrowie, nie ma nic złego, 
wręcz przeciwnie może dać komuś 
wiele radości. 

Pewnie można by mnożyć w 
nieskończoność przykłady, w których 
słyszymy słowa, które mają wpływ na 
nasze życie, potrzebujemy słów, tylko 
ważne, żebyśmy zawsze wybierali te 
najpiękniejsze, bo te zawsze pochodzą 
od Pana Boga. 

Jola 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Chrzty św. 131 149 119 129 152 

I Komunia św. 128 
(9 wcz) 

100 
(7 wcz) 

113 
(10 wcz) 

77 
(9 wcz) 

122 
(15 wcz) 

Bierzmowanie 125 123 80 127 119 

Śluby 47 53 48 48 41 

Odwiedziny 
chorych 

890 907 895 890 977 

Sakrament 
chorych 

175 142 176 140 99 

Rozdzielone 
Komunie św. 

170 000 170 000 173 000 168 000 175 000 

Pogrzeby 99 91 110 80 91 

Obecność na 
Eucharystii 

ok. 
4 200 

ok. 
4 200 

ok. 
4 300 

ok. 
4 300 

ok. 
4 300 

Statystyka parafialna 
za rok 2017 

„W czasie Wielkiego Postu wszyscy powinniśmy ze szczególną uwagą patrzeć na Krzyż, aby na nowo zrozumieć 
jego wymowę. Nie możemy widzieć w nim jedynie pamiątki wydarzeń, jakie miały miejsce przed około dwoma 
tysiącami lat. Powinniśmy rozumieć naukę Krzyża tak, jak on przemawia do naszych czasów, do dzisiejszego 

człowieka: „Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam także na wieki” (Hbr 13, 8). W Krzyżu Jezusa Chrystusa wy-
raża się usilne wezwanie do metanoi, do nawrócenia: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” (Mk 1, 15).  

I to wezwanie powinniśmy przyjąć jako skierowane do każdego z nas i do wszystkich w sposób szczególny z okazji 
okresu Wielkiego Postu. Przeżywać Wielki Post — znaczy nawrócić się do Boga za pośrednictwem Jezusa  

Chrystusa...” 
św. Jan Paweł II 
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1. Rojek Krystyna  lat 79 
2. Klejnot Janusz  lat 59 
3. Kędelski Kazimierz  lat 76 
4. Knapek Maria  lat 66 
5. Berger Jerzy  lat 75 
6. Zniszczoł Erna  lat 92 
7. Wawoczny Mirosław  lat 50 
8. Polok Berta  lat 98 
9. Pomykoł Franciszek  lat 87 
10. Szweda Jolanta  lat 86  
11. Sobik Jadwiga  lat 89  
12. Podliński Eugeniusz  lat 75  
13. Kaczmarczyk Marian  lat 68 
14. Jakubowska Maria  lat 64  
15. Kaiserek Irena  lat 73 
16. Mura Benedykt  lat 85 
17. Lubszczyk Eryk  lat 83 
18. Konsek Alojzy  lat 83 
19. Studniczek Zenona  lat 57 
20. Mokry Erwin  lat 78 
21. Oleś Elżbieta  lat 82 
22. Wawrzyńczyk Edyta  lat 30 
23. Szulik Wawrzyn  lat 67 
24. Oleś Gertruda  lat 81 
25. Kaczor Cecylia  lat 62 
26. Papierok Natalia  lat 66 
27. Przeliorz Agnieszka  lat 81 
28. Piecha Henryk  lat 88 
29. Mirzyńska Roksana  lat 3 
30. Brząkalik Jerzy  lat 59 
31. Grobelny Henryk  lat 83 
32. Ciopała Franciszek  lat 66 
33. Pieńkowska Małgorzata  lat 82 
34. Konsek Genowefa  lat 81 
35. Czernal Aleksandra  lat 66 
36. Lubszczyk Marta  lat 90 
37. Pietrzuszka Reinhold  lat 80 
38. Muras Małgorzata  lat 76 
39. Joszko Marcin  lat 38 
40. Siedlecki Tymoteusz  lat 77 
41. Paszkiewicz Marta  lat 95 
42. Guminior Ginter  lat 76 
43. Szweda Rozalia  lat 81 
44. Niesłańczyk Stefan  lat 82 
45. Cierniak Jerzy  lat 67 

46. Giller Marek  lat 59 
47. Karwot Bertold  lat 89 
48. Gruszczyk Erwin  lat 76 
49. Szymański Stanisław  lat 81 
50. Kuśka Alojzy  lat 80 
51. Szewczyk Maria  lat 82 
52. Potyka Jerzy  lat 65 
53. Tokarski Jan  lat 60 
54. Nowrot Józef  lat 85 
55. Matuszczyk Andrzej  lat 64 
56. Kiszko Urszula  lat 59 
57. Grochowska Stefania  lat 85 
58. Turek Jan  lat 69 
59. Gorzawska Teresa  lat 69 
60. Gutowska Teresa  lat 80 
61.  Malina Ryszard  lat 85 
62. Sobota Agnieszka  lat 91 
63. Muras Maria  lat 85                
64. Smyczek Serafin  lat 88 
65. Smyczek Małgorzata  lat 64 
66. Węgrzyk Henryk  lat 79 
67. Grunwalska Łucja  lat 74 
68. Kobus Stanisław  lat 63 
69. Dziwoki Janina  lat 51 
70. Hulim Adelajda  lat 86 
71. Matuszczyk Pelagia  lat 76 
72. Kaczor Dariusz  lat 48 
73. Oleś Eugeniusz  lat 77 
74. Mazurek Leszek  lat 62           
75. Sasuła Natalia  lat 21 
76. Mazur Hildegarda  lat 78 
77. Zakrzewska Antonina NOWORODEK 
78. Kuśka Alojzy  lat 63 
79. Sodzawiczny Jerzy  lat 65 
80. Szymura Felicja  lat 69 
81. Przeliorz Stefan  lat 69 
82. Wojtasik Martyna       NOWORODEK  
83. Mędrala Gertruda  lat 79 
84. Jarno Jadwiga  lat 86 
85. Bacmaga Bogdan  lat 76 
86. Zniszczoł Alfred  lat 76 
87. Kurasz Maria  lat 56 
88. Lendel Joanna  lat 46 
89. Kostera Jan  lat 71 
90. Król Urszula  lat 72 
91. Kurasz Berta  lat 93 
92. Karkoszka Otylia  lat 82 
93. Ryłko Piotr  lat 68 

Odeszli do Pana  
w roku 2017 
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KONFLIKT Z WOJEWODĄ GRAŻYŃSKIM 

Jak wspomniałem poprzednio, Michał Grażyński do-
konał puczu i pozbawił  Korfantego dowództwa w III Po-
wstaniu. Reakcja zwolenników Korfantego była natychmia-
stowa. Korfanty został uwolniony, a zwołany w trybie na-
głym Trybunał Wojskowy skazał Grażyńskiego na śmierć. 
Korfanty anulował  ten wyrok. 

To był jednak moment zwrotny w relacjach wzajem-
nych pomiędzy tymi politykami  

Po powstaniach Grażyński wrócił do pracy naukowej 
na Uniwersytecie Jagiellońskim i obronił doktorat w dzie-
dzinie prawa rolnego. Między 1922, a 1923 rokiem współ-
pracował z polskim wywiadem wojskowym, badając sytua-
cję na Śląsku Opolskim. W tym okresie związał się z orga-
nizacją „Zet”, która później stała się lewicowym skrzydłem 
sanacji. 

Michał  Grażyński urodził się w marcu 1890 roku w 
Gdowie, w powiecie myślenickim. Nie był więc Ślązakiem. 
Jego ojcem był Michał Kurzydło – nauczyciel pochodzenia 
chłopskiego. W 1896 roku rodzina zmieniła nazwisko na 
Grażyński. Od 1902 roku  uczęszczał do krakowskiego 
gimnazjum św. Anny, które ukończył 7 lat później. Następ-
nie rozpoczął studia na Wydziale Filozoficznym Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego. Wiosną 1914 roku obronił pracę dok-
torską. 

Po wybuchu I wojny światowej, wcielony do armii au-
stro-węgierskiej został ciężko ranny w walkach na froncie 
rosyjskim. W 1918 roku wstąpił do Wojska Polskiego, gdzie 
służył w stopniu podporucznika, w pionie wywiadowczo-
propagandowym, gdzie zwrócił na siebie uwagę otoczenia 
Piłsudskiego. W 1920 roku trafił do Bytomia i wziął udział 
w II Powstaniu Śląskim. Był też zastępcą szefa sztabu Do-
wództwa Ochrony Plebiscytu. Następnie znalazł się w gru-
pie przygotowującej III powstanie. 

Momentem przełomowym nie tylko w dziejach II RP, 
ale także Śląska był przewrót majowy 1926 roku dokonany 
przez Naczelnika Piłsudskiego. 

W sierpniu tegoż samego roku Piłsudski mianował 
Grażyńskiego wojewodą śląskim. Sytuacja była dynamicz-
na. Z jednej strony społeczność polska na Śląsku popierała 
Marszałka i jego decyzje, z drugiej zaś żywiła sporą sympa-
tię dla Korfantego, który zawsze jawił się jako trybun ludo-
wy. Poparcie oscylowało wokół równowagi. 

Trwała wyniszczająca walka. Korfanty zarzucał Gra-
żyńskiemu rugowanie ze stanowisk Ślązaków, zaś Grażyń-
ski twierdził, że Korfanty sprzyja Niemcom, negując jego 
politykę „dogadania się” z kapitałem niemieckim, który 
dalej funkcjonował na Śląsku. Korfanty był realistą, Gra-
żyński zaś radykałem. 

Grażyński dążył do ograniczenia praw Sejmu Śląskie-
go oraz do integracji z Małopolską i Zagłębiem, co nie po-
dobało się sporej części Ślązaków,  gdyż stanowiska w ad-
ministracji przydzielano ludziom z tamtych regionów. Od-

czytywano to jako próbę „polonizacji” Ślązaków, po nie tak 
dawno temu doświadczonej germanizacji. 

 Przewagę w tym sporze posiadał Grażyński, który 
miał możliwość kontroli prasy oraz wydawania decyzji. Tak 
z jednej jak i z drugiej strony padały wzajemne oskarżenia, z 
tym, że wojewoda miał narzędzia prawne. 

I tak w latach 1926-1929 zostało skonfiskowanych 86 
wydań czasopisma (dziennika) „Polonia” wydawanego 
przez Korfantego. 

Nie będę opisywał kolejnych wyborów do Sejmu Ślą-
skiego i kolejnych „rozwiązań” tego organu. Napiszę tylko, 
że było to jedno wielkie pasmo nieszczęść, gdzie gubili się 
już wszyscy. Nadmienię tylko, że każde z tych działań nie 
było podyktowane interesem Śląska. Trwała wyniszczająca 
wojna wewnętrzna, która zaowocowała jawnym złamaniem 
prawa przez sanację w roku 1932  skutkującym brakiem 
respektowania przyznanej Śląskowi autonomii. 

Grażyński wyjechał ze Śląska  2/3 września 1939 ro-
ku, by 5 września otrzymać w Warszawie stanowisko mini-
stra propagandy. Długo go nie pełnił, bo już 17-go był w 
Anglii. Tam też  dożył sędziwego wieku, bez funkcji kom-
batanckich. 

10 grudnia 1965 roku potrącił go śmiertelnie samo-
chód. 

c.d.n. 
Zbigniew Kula 

Wojciech Korfanty – Polityk Pogranicza (5) 
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Jak co roku Grupa „Pielgrzym” zaprasza 

na łamach „Serca Ewangelii” na wspólne piel-
grzymowanie. 

Pielgrzymowanie uświadamia nam kondycję człowie-
ka, którego życie opisuje wędrówkę od urodzin do śmierci. 
Ojciec św. Jan Paweł II uczył nas, jak pięknie można piel-
grzymować i jak pięknie można żyć. Papież Pielgrzym, jak 
często go nazywano, przez lata swego pontyfikatu przemie-
rzył wiele kontynentów. Szczególnie ukochał Maryję, której 
ofiarował całe swoje życie. 

Nasilenie ruchu pielgrzymkowego oraz rozwój tury-
styki religijnej w ostatnich latach świadczą nie tylko o po-
bożności, ale i o wciąż żywej potrzebie odwiedzania miejsc 
świętych, co sprzyja zachowaniu tradycji i dziedzictwa 
kulturowego. 

Pielgrzymowanie do sanktuariów daje też sposobność 
pogłębienia wiary i jest wyrazem tęsknoty za wartościami 
duchowymi. Wiedzą to osoby, które choć raz wybrały się na 
pielgrzymkę. Trud, cierpienie i zmęczenie związane z piel-
grzymowaniem pryskają jak bańka mydlana, gdy pątnik 
staje przed Cudownym Wizerunkiem znajdującym się w 
sanktuarium, do którego zmierzał. To jest prawdziwa ra-
dość. Jeśli możemy, wstąpmy na pątniczy szlak. Jeśli nie 
jest to możliwe, łączmy się z pielgrzymami duchowo, 
wspierając ich naszą modlitwą. 

Pani Wniebowzięta Matko Pielgrzymów, przyczyń się 
za nami! 

Program pielgrzymek w roku 2018: 

I. 23 kwietnia – poniedziałek (wyjazd o godz. 7.oo) 
1. SZCZYRK – Sanktuarium MB Wspomożycielki 

Królowej Beskidów (Sanktuarium na Górce) –  
Msza św. 

2. SKOCZNIA NARCIARSKA  
3. ŻYWIEC - Konkatedra Narodzenia NMP 

 
II. 21 maja – poniedziałek (wyjazd o godz. 7.oo) 

1. WINÓW -  Sanktuarium Wieczernika (Sanktuarium 
Szensztackie) – Msza św. 

2. SOŚNICA– Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego 
3. WROCŁAW  – Ogród Japoński 

 
III. 18 – 23 czerwca – poniedziałek – sobota 

                                                     (wyjazd o godz. 8.oo) 
1. ZAKOPANE – Dom Rekolekcyjno - Wypoczynko-

wy „MALEŃKA” 
Godz. 7.oo – Msza św. w kościele parafialnym 
W czasie pobytu zwiedzanie m. in.: 
• Sanktuarium MB Fatimskiej 
• Dolina Chochołowska 
• Chochołów – Termy 
• Bachledówka 
• Gubałówka 
• Dębno Podhalańskie 

• Szczawnica 
• Krościenko n. Dunajcem – Centrum ruchu Światło 

– Życie  
 

IV. 13 – 14 sierpnia – poniedziałek – wtorek (wyjazd  
                                                                    o godz. 6.oo) 

1. DANKÓW – Sanktuarium MB Częstochowskiej 
2. PAJĘCZNO – Sanktuarium MB Pajęckiej 
3. PABIANICE – Sanktuarium Św. Maksymiliana  

Marii Kolbego 
4. SWINICE WARCKIE – Sanktuarium Urodzin i 

Chrztu Św. Siostry Faustyny Kowalskiej 
5. KSIĘŻE MŁYNY – nocleg w Ośrodku Wczasowym 

VANTUR 
6. ŁASK – Kolegiata Niepokalanego Poczęcia NMP i 

Michała Archanioła  
7. ZDUŃSKA WOLA – Sanktuarium Urodzin i Chrztu 

Św. Maksymiliana Marii Kolbego 
8. CHARŁUPIA MAŁA – Sanktuarium MB Księżnej 

Sierodzkiej 
9. RUDA – Sanktuarium MB Rudzkiej 

 
V. 3 września – poniedziałek (wyjazd o godz. 7.oo) 

1. CZĘSTOCHOWA – Jasna Góra 
2. MZYKI – Sanktuarium Św. Jana Marii Vianney’a 

 

Wszystkich naszych parafian serdecznie zapra-
szamy do pielgrzymowania z Grupą „Pielgrzym”. 
Spotkania stacjonarne Grupy „Pielgrzym” odby-
wają się raz w miesiącu w Domu Parafialnym. 

ZAPRASZAMY!!! 
Szczęść Boże 

Stanisław Drąszczyk 

 
 

Przy kominku 
*** 

Niestraszna mroźna zima, niestraszny wichru powiew, 

chociaż mróz siarczysty trzyma, przy kominku ręce ogrzej. 

Tu cieplutko i przytulnie, wkoło krąg przyjaciół masz 

i jak dobrze marzyć o tym,  ile szczęścia możesz dać. 

A tak trzeba nam niewiele, szczery uśmiech, dobry gest, 

miłe słowo na dzień dobry, już radośnie w sercu jest. 

Bądźmy  mili dla każdego,  chociaż to nie łatwe jest 

proszę,  spróbuj się uśmiechnąć, 

a nie będzie nigdy łez.  

Maria Ignacek 
                                                                Styczeń 2o18r. 

 

Pielgrzymuj razem z nami! 
Grupa „Pielgrzym” zaprasza na pielgrzymki w 2018 r. 
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Poniżej przedstawiono 
trzy zdjęcia. Na pierwszym 
wykonanym z terenu ówcze-
snego probostwa, gdzie w 
pewnym oddaleniu za grupą 
kolarzy (kiedy zrobiono to 
zdjęcie mówiło się może cy-
kliści), za bezlistnymi drze-
wami widać wyraźnie białą 
kolumnę pomnika. Jest to 
Pomnik Powstańców Ślą-
skich.  

Był on umiejscowiony mniej 
więcej na linii kapliczka św. Jan Ne-
pomucena – budynek „prezydium”, na 
miejscu obecnego przystanku komu-
nikacji miejskiej. Na zdjęciu wyraźnie 
widać kościół św. Wawrzyńca (prze-
niesiony w 1975 r. do Ligockiej Kuź-
ni), kapliczkę św. Jana Nepomucena z 
figurą świętego (obecnie na jej miej-
scu znajduje się figura św. Wawrzyń-
ca), a z prawej strony nieistniejące już 
budynki - budynek „prezydium”,  dwa 
budynki mieszkalne (ten z białymi 
ścianami należał kiedyś do p. Matusz-
czyków). Wg dokonanych ustaleń 

pomnik,  został zbudowany w 1924 r., 
zburzony przez Niemców w 1939 r. 
(Encyklopedia Powstań Śląskich, str. 
50, hasło „Boguszowice”) . W koń-
cówce hasła jest błędna informacja, że 
pomnik ten został w 1960 r. odbudo-
wany przez miejscowy ZBOWiD i 
kopalnię Jankowice. W rzeczywisto-
ści odbudowa dotyczy mogiły po-
wstańczej na miejscowym cmentarzu 
parafialnym, co wynika zresztą  
z archiwalnej dokumentacji rybnic-
kiego ZBOWiD-u, będącej w posia-
daniu Muzeum w Rybniku.  Błąd ten 
został powielony w ewidencji miejsc 
pamięci prowadzonej przez Urząd 
Wojewódzki  w Katowicach – poz. 
33/14 GW. Obecnie, wg informacji 
IPN w Katowicach, błędny zapis 
został sprostowany. Ustalono również, 
że pomnik był trzykrotnie odnawiany 
– w latach 1930, 1932, 1930, (co 
stwierdza M. Kula w swojej książce 
„Boguszowice” – str. 127, wiersz 5 – 
6 od góry), dzięki wsparciu finanso-
wemu ówczesnej gminy Boguszowi-
ce, co wynika z archiwalnych proto-
kołów posiedzeń Rady gminnej w 

Boguszowicach 
(protokoły te są 
dostępne w Archi-
wum Państwowym 
w Katowicach, od-
dział w Raciborzu). 
W Archiwum Pań-
stwowym w Kato-
wicach, jego oddzia-
le w Raciborzu, w 
IPN w Katowicach, 
Muzeum w Rybniku 
nie udało się odna-
leźć żadnych doku-
mentów z okresu 
budowy i odsłonię-

cia pomnika. Nie ma też na ten temat 
informacji w publikacji M. Kuli – 
„Boguszowice”. Można przypuszczać, 
że zdjęcie wykonano w latach trzy-
dziestych. Natomiast drugie zdjęcie 
przedstawia „widok współczesny”, 
utrwalony z tego samego miejsca,  
co pierwsze zdjęcie.   

Trzecie zdjęcie wykonane w 
1921, bezpośrednio po zakończeniu 
III Powstania Śląskiego, przedstawia 
grupę powstańców śląskich (miesz-
kańców Gotartowic i Boguszowic). 
Udało się zidentyfikować postacie 
niektórych powstańców – górny rząd, 
pierwszy z lewej Szymura Jan, czwar-
ty z lewej Babilas Józef, dolny rząd, 
pierwszy z lewej Babilas Alojzy, 
trzeci z lewej Sojka Franciszek, piąty 
z lewej Sobik Konstanty. Zdjęcie 
pierwsze pochodzi ze zbiorów  
p. Jerzego Reginka, a zdjęcie trzecie 
ze zbiorów p. Anny Pierchała.  

Prezentując te trzy zdjęcia zwra-
cam się do czytelników „Serca Ewan-
gelii”, aby „poszperali” w domowych 
archiwach, bo być może odnajdą się 
jakieś inne stare zdjęcia, dokumenty 
związane z tym zapomnianym pomni-
kiem. Niżej podpisany zwraca się 
również z apelem, aby udostępniono 
jakiekolwiek inne stare zdjęcia Bogu-
szowic i podzielono się jakimikolwiek 
wspomnieniami posiadaczy tych 
zdjęć. Można też podzielić się wspo-
mnieniami z zasłyszanych opowieści 
seniorów  naszych rodzin, nie posia-
dając żadnych zdjęć. Próbujmy w 
jakimś stopniu poznać historię na-
szych Boguszowic, dopóki mamy 
jeszcze kogoś o to w naszych rodzi-
nach zapytać. 

Stanisław, tel. 667663420 

Historia z jednego zdjęcia 

 
Zdjęcie nr 1 

 
Powstańcy Śląscy - III PŚ 1921 r.  

Zdjęcie nr 2 
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Kontynuujemy opowieść 
o proboszczach boguszo-
wickich od zarania dziejów. 
Trudno dociec, czy po śmier-
ci ks. F. Stechezego Bogu-
szowice miały zaraz nowego 
proboszcza, bo po reformacji 
i po wojnie 30-letniej  był na 
Śląsku powszechnie odczu-
wany brak kapłanów katolic-
kich. Po wojnie jeszcze w 
1652 r. proboszcz żorski 
znowu chrzcił dzieci z tutej-
szej i innych okolicznych 
parafii wiejskich. Z braku 
kapłanów łączono niektóre 
parafie z parafiami sąsiedni-
mi i to na 200, 300 lat. Bogu-
szowice na pewno miały 
swojego proboszcza już w 
marcu roku 1649. Został nim 
polecony przez opata z Rud, 
Tomasz Casparides, wyświę-
cony w Zielone Świątki 1644 
r. w Nysie. 

Kościół, w którym przypadła 
służba tego kapłana, to ten sam, co za 
jego poprzedników. Z dzwonnicy 
przyległej do kościoła rozlegały się 
dwa dzwony. W ołtarzu głównym 
Przenajświętsze przechowywano w 
miedzianym cyborium w tabernaku-
lum z mosiądzu razem z jednym po-
złacanym srebrnym kielichem i jedną 
monstrancją z mosiądzu. Nad ołta-
rzem nadal stał baldachim. W zakry-
stii natomiast przetrzymywano mszał, 
cztery ornaty, 3 alby, 2 flaszeczki na 
oliwę, 10 różnych chust ołtarzowych i 
10 obrusów. W świątyni znajdowało 
się pięć chorągwi. Kościół był dość 
duży jak na owe czasy, długi 15,5 m, 
a szeroki 9,20 (27 i 16 łokci). Piękne 
malowidła zdobiły sufit i ściany.  
W konsekrowanym kościele stały 3 
ołtarze, ale niekonsekrowane. 

Proboszcz Casparides w sierpniu 
pierwszego roku duszpasterzowania w 
czasie wizytacji w Boguszowicach 
przez sekretarza biskupiego został 
krytycznie oceniony. Wizytator w 
poufnym piśmie nakazał  mu oprawić 
księgi parafialne i pod utratą benefi-
cjum nie przyjmować na służbę podej-
rzanych kobiet. Już Sobór Trydencki 
obradujący w latach 1546-1563 naka-

zał proboszczom prowadzenie nastę-
pujących ksiąg: księgę chrztu, księgę 
małżeństw i księgę zgonów. Okres 
długotrwałej wojny sprzyjał demorali-
zacji ludzi, zdziczeniu obyczajów. Od 
stacjonujących tu w zimie żołnierzy 
chłopi nauczyli się pić gorzałkę, któ-
rej przedtem nie znali, grać w karty na 
pieniądze i palić tytoń. Panowała 
wtedy ogólna rozwiązłość. 

Widocznie i do kleru przeniknęło 
to zło. Jednak groźba utraty benefi-
cjum poskutkowała, bo ten proboszcz 
duszpasterzował w Boguszowicach 
bez dalszych nagan przez 22 lata. 
Beneficjum to: majątek kościoła (po-
le), uposażenie proboszcza, dziesięci-
na, meszne (missalia) = miarka żyta  
od każdego łanu - podatek dla bisku-
pa, mesalia = kilka groszy stołowego 
od domu kmiecia i zagrodnika, żelaz-
ne krowy – krowy wydzierżawione 
parafianom. Za dzierżawione krowy 
biedniejsi chłopi – zagrodnicy płacili 
określony czynsz – rocznie ponad 3 
talary. Krowy zapisywano na wieczne 
czasy. Ich liczba nie mogła spadać. W 
razie gdy zwierzę padło, to gospodarz 
musiał  kupić nową krowę  o tej samej 
wartości. Proboszcz corocznie odpra-
wiał Mszę w intencji składających 
opłatę za dzierżawę tych krów. Insty-
tucja żelaznych krów skończyła się w 
II połowie XIX w. Z opłaty za dzier-
żawę proboszcz kupował   hostie, olej 
do wiecznej lampki, wino mszalne. 
Krowy te były własnością bogatszych 
siedlorzy, ale należność z ich dzier-
żawy przekazywano proboszczowi.     

Kościół uzyskiwał pewien do-
chód z połowu ryb z czterech stawów. 
Od wiernych miał otrzymywać tytu-
łem mesznego 7 małdrów, a otrzy-
mywał ledwo 4. Z dziesięciny w życie 
i owsie parafianie się też nie wywią-
zywali. Tylko rolnicy z Roja dali 
razem 16 groszy. Każdy łannik (więk-
szy gospodarz) był winien księdzu 
jeden bochen chleba.  Wizytator bi-
skupi nakazał proboszczowi stale 
przypominać o oddawaniu dziesięciny 
i nie zgadzać się na odraczanie po-
winności. Od drugiej połowy XVI 
wieku połowa Boguszowic (ta część, 
którą cystersi wydzierżawiali panu na 
Rybniku)  należała do państwa ryb-
nickiego. Między latami 1640-1682 
do państwa rybnickiego włączono 

jeszcze Ligotę, Gotartowice, Kłoko-
cin, Rój, Rowień i resztę Boguszowic.  

Właściciele poszczególnych wio-
sek należących do parafii często się 
zmieniali. Już w roku 1612 nowym 
właścicielem majątku w Brodku był 
Walenty Gusnar z Komorna, a za 
służby proboszcza Casparidesa mająt-
kiem tym władali Jerzy i Wacław 
Gusnarowie, przypuszczalnie synowie 
Walentego. W posiadaniu tego rodu 
były również Folwarki. Ligota w tym 
czasie należała do Joachima von Za-
wadzkiego, zaś Gotartowice do spad-
kobiercy z Pogorzeli czyli do Christo-
fora Holy. Kłokocin i Rowień posia-
dała rodzina szlachecka von Bees. W 
Rogoźnej w latach 1641 - 1651 wy-
stępuje jako właściciel Wacław Gu-
snar z Komorna – kapitan krajowy 
ziemi wodzisławskiej. Z racji wyko-
nywania tego urzędu otrzymywał 
wysokie uposażenie. Rój jest w posia-
daniu pani Kamińskiej. W Rogoźnej 
wojnę 30-letnią przeżyło tylko trzech 
gospodarzy i zostało wiele pustek, na 
które właściciel musiał sprowadzić 
chłopów spoza Śląska, prawdopodob-
nie z Małopolski.      

Właściciele wiosek mieszkali w 
swoich siedzibach pańskich, bardzo 
różniących się od chat chłopskich. 
Choć budowano je też z drewna, były 
kryte gontem i były dużo obszerniej-
sze, mieściły więcej izb, a wszystkie 
prace w tych dworkach wykonywała 
służba. Co roku przed zimą chłopi 
musieli państwu przedstawiać swoje 
córki, z których ci wybierali odpo-
wiednie na swoją czeladź. Za bardzo 
niską opłatę dziewczyny musiały 
służyć we dworze przez trzy lata. Na 
ówczesnej wsi mieszkało przeciętnie 
80 ludzi średnio po 5  osób w rodzi-
nie, co daje 16 rodzin.  Życie rodziny 
chłopskiej było coraz trudniejsze. 
Oprócz pracy na pańskim polu, mu-
siała wykonać każdą robotę jej pole-
coną, choćby odległą o dwie mile. W 
żniwa i w czasie koszenia łąk chłopi 
otrzymywali jedzenie, które składało 
się z kawałka chleba z masłem zmie-
szanym z łojem, ale  pod warunkiem, 
że pracę wykonywali solidnie. Oprócz 
dziesięciny na rzecz Kościoła Bogu-
szowice musiały płacić  miastu czynsz 
w wysokości 11 zł  oraz dać żyta i 
owsa po trzy i pół korca. Obowiązują-

Ks. Tomasz Casparides (1649 – 1661) 
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ca chłopów ordynacja z roku 1559 
wymienia 12 innych zadań dotyczą-
cych pracy na polu, ale także przy 
budowie, stawianiu płotów, łowieniu 
ryb, przy łowach i dotyczących prac 
kobiet.  Pozostałe wsie musiały wy-
konywać podobne prace na rzecz 
swoich panów. Z czasem pańszczyzna 
urosła do sześciu dni w tygodniu.  
Znamienny jest fakt, że gdy nastały 
pańskie gorzelnie, za  roboty płatne 
zamiast pieniędzy chłopi otrzymywali  

gorzałkę wydawaną w karczmach, 
albo ją tam sami kupowali, przez co 
chłopi  z reguły źle odżywiani  
w niedziele się upijali i w poniedziałki 
pańszczyzna odbywała się dopiero od 
południa, gdy wytrzeźwieli. Istniała 
wtedy ogromna różnica między chło-
pem a panem w każdej dziedzinie. 
Ordynacja z 1561 r. dotycząca 
przysięgi przy sporach granicznych 
pokazuje, z jaką pogardą traktowano 
tych najniżej stojących w hierarchii 

społecznej. Rycerze, czyli panowie,  
przysięgali stojąc z odkrytą głową i 
podniesionymi palcami, obywatele, 
czyli mieszczanie na klęczkach, rów-
nież z odkrytą głową i podniesionymi 
palcami, chłopi zaś tylko w koszuli, 
klęcząc w dole na łokieć głębokim i 
trzymając kawałek darniny na głowie.  

Helena Białecka 

 

Nadeszła zima, a z nią ko-
lejne ciekawe wydarzenia w 
naszym przedszkolu. Gru-
dzień, ulubiony przez 
wszystkie dzieci miesiąc, za 
sprawą świątecznych dni, 
styczeń - miesiąc karnawału i 
szalonych zabaw, aż wresz-
cie luty i upragnione przez 
dzieci ferie zimowe. 

4 grudnia przypadało święto Św. 
Barbary, patronki naszych wspania-
łych górników, którzy ciężko pracują 
w okolicznych kopalniach. Z tej oka-
zji nasze przedszkole odwiedzili za-
proszeni górnicy, żeby spotkać się z 
dziećmi i opowiedzieć o swojej pracy. 
Dzieci miały okazję zobaczyć praw-
dziwy mundur galowy, przymierzyć 
górnicze czako i hełm, a także posłu-
chać zabawnych historii, jak również 
tych o niebezpieczeństwach, które 
mogą spotkać górnika pod ziemią.  

6 grudnia tradycyjnie najgrzecz-
niejsze dzieci odwiedził Św. Mikołaj. 
Wszystkie grupy zgromadziły się w 
jednej z sal i oczekiwały przybycia 
niezwykłego gościa. Każde dziecko 
otrzymało od Mikołaja wspaniały 
podarunek, ale to jeszcze nie był ko-
niec niespodzianek tego dnia. Nasz 
gość przygotował dla dzieci mikołaj-
kowe podchody, czyli zadania do 
wykonania ukryte w całym budynku 
przedszkola. Każda grupa rozwiązy-
wała zagadki i wykonywała polecenia, 
żeby na samym końcu znaleźć ukryte 
w salach prezenty- nowe gry, ukła-
danki i zabawki. Na koniec spotkania 
nie obyło się bez pamiątkowego zdję-
cia i wspólnego odśpiewania mikołaj-
kowej piosenki. Następnie dzieci 
wybrały się do budynku SP 16, gdzie 

bawiły się przy dźwiękach kapeli 
góralskiej. 

Kolejnym ważnym wydarzeniem 
były przedstawienia jasełkowe, które 
każda grupa wystawiła dla swoich 
bliskich, a także dla naszej kochanej 
Dyrekcji. Kilka dni wcześniej dzieci 
piekły i dekorowały świąteczne pier-
niczki, którymi częstowali zaproszo-
nych gości podczas jasełek. Piękne, 
świąteczne wiersze, recytowane przez 
dzieci, niczym profesjonalni aktorzy, 
znane i mniej znane kolędy i pastorał-
ki rozbrzmiewające w całym budyn-
ku- świąteczna atmosfera ogarnęła 
wszystkich. 

20 grudnia odbyła się w naszym 
przedszkolu druga edycja konkursu 
kolęd i pastorałek „Dziś w stajence”. 
Uczestnicy byli oceniani w dwóch 
kategoriach wiekowych: 3,4-latki i 
5,6-latki. Komisja konkursowa brała 
pod uwagę pomysłowość w kwestii 
wyboru utworu, opanowanie tekstu i 
melodii, poprawność wykonania i 
ogólne wrażenia artystyczne. Wszy-
scy wykonawcy w ciekawy sposób 
zaprezentowali przygotowane utwory 
i nadali im niepowtarzalny wyraz 
artystyczny. W grupie młodszej I 
miejsce zajęły 4-latki Bianka  
i Rozalia z gr. Misie, II miejsce zajęła 
3-letnia Marysia z gr. Żabki. W grupie 
starszej I miejsce zajęła 5-letnia Emi-
lia z gr. Słoneczka, II miejsce zajęła 
6-letnia Lena z gr. Pszczółki, a trzecie 
miejsce zajął Wojciech z gr. Pszczół-
ki. Uczestnicy i laureaci otrzymali 
pamiątkowe dyplomy i świąteczne 
upominki. Emilia, która wygrała kon-
kurs w kategorii dzieci starszych, 
swoim występem uświetniła Koncert 
Laureatów Szkolno-Przedszkolnego 
Konkursu Kolęd i Pastorałek, który 
odbył się 21 stycznia 2018 roku w 

Kościele p.w. Najświętszego Serca 
Pana Jezusa w Rybniku-Boguszo-
wicach.  

3 stycznia dzieci z grupy Sło-
neczka i Pszczółki wybrały się do 
Teatru Ziemi Rybnickiej na przedsta-
wienie „Kraina Lodu”. Przedszkolaki 
zobaczyły postacie z ulubionej bajki: 
Elsę, Annę, Kristoffa, Svena i oczy-
wiście bałwana Olafa. Historia nawią-
zująca do animowanej bajki, przenie-
siona na deski teatru bardzo przypadła 
dzieciom do gustu. Wspaniała gra 
aktorska i efekty świetlno-dźwiękowe 
sprawiły, że dzieci wróciły do przed-
szkola w rewelacyjnych humorach, a 
opowieściom na temat ich wrażeń nie 
było końca. 

15 stycznia w naszym przedszko-
lu odbył się coroczny Bal Karnawa-
łowy! Wspaniałe kostiumy, starannie 
przemyślane przez dzieci i rodziców, 
a przede wszystkim uśmiechnięte 
buzie naszych wspaniałych przed-
szkolaków- to widok, którego nie 
zabrakło tego dnia. Szalone zabawy 
przy muzyce, tańce, gry i konkursy, 
uświetniły ten czas. Nawet nasze 
panie przebrały się, robiąc niespo-
dziankę dzieciom. Zaproszony przez 
nas Pan fotograf wykonał pamiątkowe 
zdjęcia.  

Pod koniec stycznia swoje święto 
obchodzą osoby, które dla przedszko-
laków są równie ważne, jak mama i 
tata. Mowa oczywiście o babciach i 
dziadkach! Z tej okazji dzieci w każ-
dej grupie przygotowały występ arty-
styczny, który zaprezentowały wspa-
niałym gościom. Wzruszeniom nie 
było końca, a uśmiechy nie schodziły 
babciom i dziadkom z twarzy. Przed-
szkolaki przygotowały tradycyjne 
laurki i drobne upominki. Na koniec 

Zimowe wieści z Przedszkola nr 18 w Boguszowicach 
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uczciły ten dzień wspólnym poczę-
stunkiem. 

Tegoroczne ferie przypadły w 
tym roku na koniec stycznia i począ-

tek lutego. Zanim dzieci udały się na 
zasłużony odpoczynek, wzięły udział 
w zajęciach na temat bezpiecznych 
zabaw na śniegu. Panie przypomniały 
o zasadach bezpieczeństwa podczas 

uprawiania zimowych sportów, a 
także wskazały dzieciom możliwości 
aktywnego spędzania wolnego czasu.  

      Anna Kukla-Fojt 

Nadszedł grudzień a ra-
zem z nim zimowa pora. 
Choć w tym roku zima skąpo 
nas obdarowała śniegiem 
dzieci z Przedszkola nr 50 w 
Rybniku - Boguszowicach 
wcale się nie zmartwiły. W 
grudniu i styczniu nie ma 
miejsca na nudę w naszym 
Przedszkolu ponieważ mamy 
mnóstwo zabawy, gości i 
uroczystości! 

1 grudnia grupy: „Rybki“, 
„Słoneczka“ i „Smerfy“ przygotowały 
wspaniałą akademię z okazji „Dnia 
Górnika“. Na uroczystości mieliśmy 
zaszczyt gościć delegację górników 
z KWK Jankowice. Z tej okazji dzieci 
poprzez tańce, piosenki, wierszyki 
ukazały trud pracy pod ziemią.  

4 grudnia dzieci spotkały się w 
swoich grupach z górnikami 
(tatusiami, dziadkami, wujkami), 
którzy przybliżyli nam pracę na 
kopali. Oprócz zajęć i rozmów 
z górnikami na temat wydobywania 
węgla, nasze przedszkolaki miały 
niezwykłą okazję do posłuchania, ba! 
A nawet śpiewu i tańców wraz 
z Orkiestrą Dętą Górniczą. Zespół jest 
tak rewelacyjny, że na długo zostanie 
w naszej pamięci! 

Kolejne ważne święto 
oczekiwane przez wszytskie dzieci na 
całym świecie to wspomnienie Św. 
Mikołaja. W naszym przedszkolu są 
same grzeczne dzieci, dlatego 
mieliśmy zaszczyt gościć u nas 
prawdziwego Św. Mikołaja. Każda 
grupa przygotowała dla tak ważnej 
osoby piosenkę lub wierszyk. 
Oczywiście każde dziecko otrzymało 
prezent od naszego niezwykłego 
Przybysza. 

Grudzień to czas bardzo 
rodzinny, świąteczny. Dlatego też 
każda z grup przygotowała Jasełka, na 
które zaprosiła swoich rodziców. Mali 
aktorzy w swoich strojach i 
świątecznej dekoracji prezetnowali się 

bajecznie! Po przedstawieniu dzieci 
obdarowały swoich rodziców 
własnoręcznie przygotwanymi 
prezentami a także zaprosiły ich na 
słodki poczęstunek do swoich grup. 

Nie zapomnieliśmy także, aby w 
przedszkolu wyprawić wspólną 
wigilię  - dzieci z wychowawcami w 
swoich grupach. Był to świąteczny 
czas, kiedy składaliśmy sobie 
życzenia, wspólnie kolędowaliśmy, a 
także razem spożywaliśmy iście 
świąteczny obiad przy wspólnym, 
pięknie ustrojonym stole. 

Jako, że świąteczny czas, to czas 
refleksji i niesienia pomocy, nasze 
Przedszkole wzięło udział w akcji  
organizowanej przez Młodzieżową 
Radę Miasta Rybnika „Czapka Św. 
Mikołaja“. Dzięki zebranej żywności, 
przyborów szkolnych mogliśmy choć 
trochę pomóc najuboższym dzieciom 
z Rybnika i okolic.  

18 grudnia nasze Przedszkole 
wzięło udział w akcji „Kolędowy 
Most“. Przy kładce łączącej Stare 
Boguszowice z Boguszowicami 
Osiedlem odbyło się wspólne 
kolędowanie obydwu dzielnic. Cały 
personel Przedszkola nr 50  
w Rybniku oraz dzieci z grupy 
„Żabki“ i „Rybki“  miały zaszczyt 
kolędować razem z mieszkańcami 
Boguszowic. 

Po świętach czas na karnawał, a 
wiadomo, że „w 
karnawale czas na 
bale“. W naszym 
Przedszkolu 
bawiliśmy się aż 
dwa dni. 17 
stycznia grupy 
starsze, a 18 
stycznia grupy 
młodsze. Nie był 
to zwykły balik 
przebierańców, 
lecz morska 
wyprawa statkiem 
pirackim. 
Płynęliśmy w czas 

zabawy i morskich opowieści. 
Oczywiście co robią piraci? Szukają 
skarbu! Wcale nie byliśmy gorsi od 
piratów i skarb odnaleźliśmy. 
Wszytskie księżniczki, pokemony, 
rycerze, piraci, superbohaterowie, 
służba medyczna, policja i wiele 
innych postaci z bajek i nie tylko 
bawili się wyśmienicie. 

W styczniu przypada bardzo 
ważne święto – Święto Babci i 
Dziadka. Dla dzieci jest to bardzo 
wyjątkowe wydarzenie. W naszym 
Przedszkolu każda grupa 
przygotowała dla kochanych babć i 
dziadków przedstawienie. Były 
wiersze, śpiewy, tańce, bajki, a także 
własnoręcznie robione prezenty. 

I w ten oto sposób dotarliśmy na 
półmetek roku szkolnego. Przed 
feriami zimowymi w naszym 
przedszkolu odbyło się spotkanie 
z panami policjatami. Dzieci z grupy 
„Kotki“ i „Misie“ przygotwały 
przedstawienie, scenki, które 
ukazywały jak należy się zachowywać 
podczas zabaw zimowych a jakie 
zabawy są absolutnie niedozwolone. 
Panowie policjanci przypomnieli nam 
wszytskim zasady bezpiecznego 
zachowania się w czasie zabaw na 
śniegu i lodzie. A po feriach 
spotykamy się znów wszyscy  razem 
na wspólnej zabawie i nauce. 

Joanna Schuchmielska 

Zimowy czas w „50 – tce“ 

 
Bezpieczne ferie 
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18  grudnia jak co roku osoby bezdomne 
i  bezrobotne  spotkały się na wspólnej  
wigilii. 

W spotkaniu wzięło udział  65  osób. Każda z nich 
oprócz posiłku otrzymała paczkę  żywnościową. 

Serdeczne podziękowanie kierujemy pod adresem:  

1. Firmy Król - Dronszczyk, która  pokryła koszty 
związane z przygotowaniem obiadu oraz zapewniła 
ciasto, kawę oraz piernik do paczek. 

2. Pani Danuty Potrawa, która jak co roku przygotowała 
65 paczek z wyrobami wędliniarskimi. 

3. Firmy rodzinnej  Emilii Kristof  za chleb. 

4. Pani Grażyny Stacha za pieczarki. 

5. Pań z zespołu charytatywnego za włożoną pracę w 
przygotowanie  wigilii. 

Za bezinteresowną pomoc, zawsze otwarte 
serce na potrzeby innych 
                                      Serdeczne Bóg  zapłać! 
 
 
 
 

Intencje 
mszalne 

Niedziela –18.02.2018r.                         I NIEDZIELA 
                                                    WIELKIEGO POSTU 

7.oo 1/+Małgorzata Zimończyk, 19 rocznica śmierci, mąż 
Roman, rodzice (Bog) 
2/+Elżbieta Buchalik, 2 rocznica śmierci, mąż Józef, 
rodzice z obu stron 

8.3o 1/+Ema Piecha,  30-ty dzień po śmierci 
2/+Krystyna Zniszczoł, 24 rocznica śmierci 

10.oo 1/+Jan Pope, na pamiątkę urodzin i w rocznicę 
śmierci (Got) 
2/+Sabina Jurczyk, na pamiątkę urodzin (Got) 

11.3o 1/Do Opatrzności Bożej Niepokalanej z okazji 18 
rocznicy urodzin Justyny Pawliczek, z podziękowa-
niem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosła-
wieństwo, opiekę  Matki Bożej, światło i Dary Ducha 
Św. na dalsze lata życia (Kop) 
Po Mszy św. błogosławieństwo rocznego dziecka:   
Emilia Duczmal 

14.15 1/Chrzty i Roczki:  Tobiasz Warnajtys, Simona Ko-
szany, Zuzanna Wróbel,  Maja Wróbel 

16.oo 1/+Barbara Cichy, w rocznicę śmierci (Bog) 
2/+Serafin Babilas, w rocznicę  śmierci (Bog) 

20.3o 1/+Bronisław  Papierok, 30-ty dzień po śmierci 

 

Poniedziałek – 19.02 .2018r.                                 

7.oo 1/+Justyn Zieleźny, matka Waleska (Got) 
2/+Jan Wencka, rodzice, 2 zięciów Benedykt i Miro-
sław, Antonina i Antoni Gasiewicz, syn Józef  (Bog)  

17.oo 1/Do Opatrzności Bożej z okazji urodzin Czesława 
Kocyby, z podziękowaniem za otrzymane łaski  
z prośbą o dalsze 
2/+Marta i Dominik Karwot 

Wtorek –  20.02.2018r. 

7.oo 1/+Helena i Alojzy Zniszczoł, syn Roman 
2/+Bogdan Bacmaga, od Andrzeja z rodziną 

17.oo 1/+Alojzy Maroszek, na pamiątkę urodzin (Bog) 
2/+Roman Kuśka, syn Henryk,  zięć Jerzy Grusz-
czyński 

Środa – 21.02.2018r.             wspomnienie św. Piotra 
                                                   Damianiego, bpa i dK                                

7.oo 1/+Regina Merkel, mąż Zygfryd, Genowefa Rąpała, 
Dariusz Raźny 

17.oo 1/+Irena Dziurok, Jan Dziurok (Bog) 
2/+Helena i Józef Pawliczek 

Czwartek –  22.02.2018r.           ŚWIĘTO KATEDRY 
                                            ŚW. PIOTRA APOSTOŁA 

7.oo 1/+Franciszka Karwot, mąż Edward,  rodzice z obu 
stron (Got) 

17.oo 1/+Jolanta Szweda,  1 rocznica śmierci 
 2/+Jan Kampczyk, rodzice z obu stron, rodzeństwo, 

Helena Fudala  (Bog) 

 

Wigilia w „Ochronce” 
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Piątek – 23.02.2018r.     wspomnienie św. Polikarpa, 
                                                                   bpa i męcz.                                       

7.oo 1/+Urszula Oleś, rodzice: Roman i Stefania 
2/+Adam Torebko, na pamiątkę urodzin 

17.oo Msza św. wspólna: 
+Oswald i Helena Śliwa, Henryk Śliwa, 2 żony: Aniela i 
Dorota, Józef i Waleska Maciończyk, Ginter Guminior (Bog) 
+Bronisława Janowicz, 17 rocznica śmierci, mąż Zygmunt, 
zięciowie: Adam i Czesław, rodzice z obu stron, Walter 
Matuszczyk, Zofia i Jan Garbocz (Bog) 
+Ryszard Lachowski 
+Hubert Sobik, Franciszek Sobik, żona Anastazja, rodzice  
z obu stron 
+Rajmund Brząkalik, 8 rocznica śmierci, Edward i Maria 
Stajer 
+Ema i Florian Klimek, Waleska i Robert Dziwoki, Stefan 
Hajduk 
+Henryk Musiolik, Maksymilian Marczyk 
+Regina Skiba, mąż Leopold, rodzice z obu stron, zięcio-
wie: Oskar i Ernest, zmarli z pokrewieństwa, dusze  
w czyśćcu cierpiące 
+Małgorzata Szyndzielorz, mąż Roman, rodzice z obu stron 
+Adam i Maria Cyroń, rodzice, Józef Sobik, Małgorzata  
i Gerard Maciejczyk 
+Celina Szymura (Bog) 
+Ewald Buchalik, syn Marian, w rocznicę śmierci 
+Paweł Wiaterek, żona Paulina, córka Zofia, zięć Brunon, 
dusze w czyśćcu cierpiące 
+Aniela Ochojski, mąż Hubert, synowa Eugenia, zięć Er-
win, siostra Anna, rodzice z obu stron 
+Zygmunt Torbicki, rodzice z obu stron, Helena  
i Kazimierz Szweda 
+Urszula Oleś, rodzice Roman i Stefania Ciemięga, Józef 
Oleś 
+Stanisław Szymura, rodzice Gertruda i Walenty, Józef 
Przeliorz 
+Gertruda Mędrala 
+Zbigniew Bakaj, rodzice Piotr i Anna, Berta i Emanuel Oleś 
+Maria i Franciszek Motyka, 2 synów, 2 córki, Paweł  
i Ludwina Włach 
+Bogdan Bacmaga, od chrześniaka Zdzisława i szwagierki 
Reginy z rodzinami 
+Antoni Przeliorz, żona  Franciszka 
+Benedykt Mura, 3 rocznica śmierci 
+Zofia Culic, 18 rocznica śmierci 
+Józef Raczkowski,  19 rocznica śmierci 
+Wincenty Kula , 2 żony 
+Wilhelm Sobik, 29 rocznica śmierci, rodzice z obu stron 
+Eugenia Kolarska w 3 rocznicę śmierci, rodzice Maria  
i Eryk Kuczera, brat Walter, teściowie: Maria i Maksymilian 
Kolarski, syn Józef, dusze w czyśćcu cierpiące 
+Stanisław Jagielski, na pamiątkę urodzin 
+Alojzy Sobik, na pamiątkę urodzin 
+Zygmunt Konsek na pamiątkę urodzin (Got) 
+Roman Konsek, żona Łucja (Got) 
+Robert Musiolik 11 rocznica śmierci, żona Krystyna,  
rodzice: Albina i Józef, Franciszka i Jan 
+Emil Szymura, syn Roman, rodzice z obu stron, dusze  
w czyśćcu cierpiące 
+Paweł Zimończyk, rodzice Maria i Emil 

Sobota –24.02.2018r.  

7.oo 1/  

17.oo 1/+Rufin Gawlik , Piotr Szymiczek, Ludwik i Jadwi-
ga Gawlik, Henryk i Marta Szweda 

 2/+Helena Nowrot, mąż Karol, rodzice 
3/+Elżbieta Karwot, mąż Alojzy, syn Bolesław 

Niedziela –25.02.2018 r.                       II NIEDZIELA 
                                                    WIELKIEGO POSTU 

7.oo 1/+Urszula Król, na pamiątkę urodzin 
8.3o 1/+Daniela Kuczera na pamiątkę urodzin (Rasz) 

2/+Henryk Wajs, 2 rocznica śmierci (Rasz) 
10.oo 1/+Alojzy Juraszczyk, 10 rocznica śmierci (Bog) 

2/+Franciszek i Tekla Smyczek, w rocznicę śmierci 
11.3o 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 95 rocznicy urodzin 

Anastazji Bulanda z podziękowaniem za otrzymane 
łaski  z prośba o dalsze oraz w intencji dzieci i wnu-
ków  z rodziny. TD 
 Mszy św. chrzest: Zofia Jary 

13.oo 1/Msza św. w intencji  dzieci i rodzin przygotowują-
cych się do I Komunii Św. 

16.oo 1/+Barbara Kasperczyk, 3 rocznica śmierci (Got) 
2/+Józef Blaut, 4 rocznica śmierci (Got) 

20.3o 1/ 

Poniedziałek – 26.02.2018r.                                 

7.oo 1/+Jan Fojcik, 14 rocznica śmierci 
17.oo 1/+Jadwiga Sobik, 1 rocznica śmierci 

2/+Emil Dronszczyk, na pamiątkę 110 -tych urodzin , 
żona Emilia (Bog) 

Wtorek – 27.02.2018r. 

7.oo 1/+Jadwiga Romańska, mąż Rajmund, rodzice z obu 
stron 

17.oo 1/Apostolat 
 2/+Felicyta Oleś w rocznicę śmierci(Bog) 

Środa – 28.02.2018r.                                    

7.oo 1/+Czesław Pietrzak, 2 rocznica śmierci 
17.oo 1/+Stanisław Sobik, rodzice z obu stron, zięć Jan 

Oleś (Bog) 
2/+Krystyna Borowicz, Józef Motyka, żona Marta, 
dziadków z obu stron 

Czwartek – 01.03.2018r.             I czwartek miesiąca 

7.oo 1/ Na cześć Chrystusa Najwyższego Arcykapłana za 
wszystkich biskupów, kapłanów, kleryków, zgroma-
dzenia zakonne oraz o nowe powołania kapłańskie  
i zakonne - zamawiają Boguszowice 
2/+Józef i Gertruda Piontek, zaginiona córka Helena, 
2 synów, synowa (Bog) 

17.oo 1/+Eugeniusz Podliński, 1 rocznica śmierci, żona 
Berta (Bog) 

 2/+Eugenia Zimończyk, mąż Gerard, Stefania i Pa-
weł Smyczek, Stanisław Gancarczyk, Jerzy Drzęźla 
3/+Bronisława i Ryszard Sobik, syn Jerzy 

Piątek – 02.03.2018r.                       I piątek miesiąca                                          

7.oo 1/+Alfred Klejnot, 9 rocznica śmierci (Got) 
2/ Wynagrodzenie NSPJ  za grzechy swoje i świata 
całego, w intencji kapłanów naszej parafii oraz 
członków Straży Honorowej NSPJ 

17.oo 1/ Msza św. w intencji rodzin wielodzietnych i czci-
cieli NSPJ 
2/+Alojzy Karwot, rodzice z obu stron 
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Sobota –03.03.2018r.                      I sobota miesiąca  

7.oo 1/ Wynagrodzenie Niepokalanemu Sercu NMP  
za grzechy swoje i świata całego, za parafian 
2/+Walenty Gembalczyk, od mieszkańców  
z ul. Ziemskiej 

15.3o Do Opatrzności Bożej z okazji 40 rocznicy urodzin 
Marcina Hulim z podziękowaniem za otrzymane  
łaski z prośbą o dalsze. TD 

17.oo 1/+Henryk Przeliorz, w 19 rocznicę śmierci 
 2/+Franciszek i Maria Buchalik, Roman i Małgorzata 

Zimończyk, dziadków (Bog) 

Niedziela –04.03.2018 r.                       III NIEDZIELA 
                                                    WIELKIEGO POSTU 

7.oo 1/+Kazimierz Janiczek (Rasz) 
8.3o 1/+Alfred Dziwoki, w rocznicę śmierci, synowa 

Joanna (Got) 
2/+Franciszek Dziwoki, żona Krystyna, Maria Dzie-
dzic, mąż Adam 

10.oo 1/+Alojzy Gorol, w rocznicę śmierci (Got) 
2/Do Miłosierdzia Bożego o radość życia wiecznego 
w intencji +Kazimierza Słapę na pamiątkę imienin 

11.3o 1/W intencji Bernadety Muras z okazji 70 rocznicy 
urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski z 
prośbą o dalsze, w intencji siostry Danuty Muras z 
okazji urodzin i z prośbą o Boże błogosławieństwo, 
oraz do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o opiekę  
i wytrwałość w chorobie. TD 

16.oo 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 80 rocznicy urodzin 
Bronisławy Tkocz i 85 rocznicy urodzin Kazimierza 
Tkocz, z podziękowaniem za otrzymane łaski z proś-
bą o dalsze.TD 

20.3o 1/ 

Poniedziałek – 05.03.2018r.                                 

7.oo 1/+Karol Hajzyk, dziadków (Bog) 
2/+Emil Karwot, żona Jadwiga (Bog) 

17.oo 1/+Elżbieta Papierok, mąż Wiktor, na pamiątkę uro-
dzin (Bog) 
2/+Bronisława Juraszczyk, 3 rocznica śmierci, mąż 
Alojzy (Bog) 

Wtorek – 06.03.2018r. 

7.oo 1/+Otylia Matuszczyk, mąż Wilhelm 
17.oo 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 70 rocznicy urodzin 

Teresy Korduła, z podziękowaniem za otrzymane ła-
ski  z prośbą o dalsze 

 2/+Berta Waliczek, mąż Józef, Arkadiusz Olma 
(Bog) 

Środa –  07.03.2018r.            wspomnienie św. męcz. 
                                                        Perpetuy i Felicyty                               

7.oo 1/+Bogdan Bacmaga, od Jerzego z rodziną 
17.oo 1/+Stefania Klimosz, ojciec Reinhold Pietruszka 

2/+Lidia i Bonawentura Klimosz, synowie: Broni-
sław i Stanisław 

Czwartek – 08.03.2018r.        wspomnienie św. Jana 
                                                                 Bożego, zak. 

7.oo 1/+Józef Kuczera, 30 ty dzień po śmierci 
17.oo 1/+Józef Krupa na pamiątkę urodzin (Bog) 
 2/+Henryk Wilczek, 11 rocznica śmierci (Bog) 

Piątek – 09.03.2018r.     wspomnienie św. Franciszki  
                                                            Rzymianki, zak.                                       

7.oo 1/+Gertruda Hartman 
17.oo 1/+Franciszka i Ludwik Budny, Róża i Jan Korduła, 

zmarłych z rodzin: Budny i Korduła (Bog) 
2/+Alojzy i Elżbieta Pawela, 4 rocznica śmierci, syn 
Józef, rodzice z obu stron (Bog)  

Sobota – 10.03.2018r.  

7.oo 1/+Gertruda i Ernest Matuszczyk, rodzice z obu stron 
(Bog) 
2/+Karol Kuczera, żona Marta, Waleska Kuczera, 
mąż Franciszek, 3 synów, 2 synowe (Got) 

15.oo 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 75 rocznicy urodzin 
Teresy Liszka, z podziękowaniem za otrzymane łaski 
z prośbą o dalsze. TD 

17.oo 1/+Danuta Olchawa zd. Buchalik 
 2/+Aniela Szymura na pamiątkę urodzin (Got) 

Niedziela – 11.03.2018 r.                    IV NIEDZIELA 

                                WIELKIEGO POSTU - LAETARE 

7.oo 1/Świecka Rodzina Franciszkańska  -  urodziny 
2/+Jan Matuszczyk  30-ty dzień po śmierci 

8.3o 1/+Salomea Majzner, 1 rocznica śmierci 
2/+Stefania Przelazły, mąż Wacław, córka Wacława  
i Janina, syn Kazimierz, zięć Mieczysław, Józef i Łu-
cja Griman, Józef i Łucja Pierchała, pokrewieństwo 
Gembalczykowe, za zmarłych z ulicy Rajskiej 

10.oo 1/+Jerzy Przeliorz, rodzice z obu stron, Marta Król, 
mąż Franciszek (Bog) 
2/+Kornelia Sikora na pamiątkę urodzin 

11.3o 1/+Matylda Malina, mąż Walenty (Bog) 
2/+Katarzyna i Józef Lassak, synowie: Stanisław, 
Franciszek Jan, Władysław, Józef Latawiec, Justyna 
Gąsiorowska 

16.oo 1/+Gertruda Matuszczyk, na pamiątkę urodzin, mąż 
Antoni 
2/+Andrzej Damiec, 13 rocznica śmierci, rodzice: 
Emilia i Maksymilian Tkocz 

20.3o 1/+Bronisława i Jan Wiechoczek (Got) 

Poniedziałek –  12.03.2018r.                               

7.oo 1/+Krystian Motyka 30-ty dzień po śmierci 
17.oo 1/+Marian Kaczmarczyk, 1 rocznica  

2/+Leon Sobik, Alojzy Sobik, żona Janina, Alojzy  
i Anna Sobik, Franciszek i Helena Lubszczyk (Bog) 

Wtorek – 13.03.2018r. 

7.oo 1/+Piotr Niesporek, Edward Skałbania, żona Regina 
Marian Pyżalski, żona Maria (Got) 
2/+Elżbieta Oleś, na pamiątkę urodzin 

17.oo 1/+Józef Hajnisz, 15 rocznica śmierci, żona Floren-
tyna, Ryszard Hajnisz, żona Marta (Got) 

 2/+Maria Pierchała, mąż Robert, synowa Maria (Bog) 

Środa – 14.03.2018r.                                    

7.oo 1/ 
17.oo 1/+Maria Jakubowska, 1 rocznica śmierci (Got) 

2/+Maria Wielgocka, mąż Józef (Bog) 
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Czwartek –  15.03.2018r. 

7.oo 1/+Bronisław Papierok, od rodziny Dąbrowski  
z Częstochowy 

17.oo 1/+Zbigniew Woźniak, 15 rocznica śmierci 
 2/+Józef Frelich, na pamiątkę urodzin (Bog) 

Piątek – 16.03.2018r.                                           

7.oo 1/Różaniec 
2/+Berta i Czesław Podleśny (Got) 

17.oo 1/+Franciszek Dziwoki, żona Anna 
2/+Józef Szymura, 2 żony 

Sobota – 17.03.2018r.       wspomn. św. Patryka, bpa  

7.oo 1/+Roman Orszulik, 6 rocznica śmierci (Bog) 
2/+Wiktor  Szewczyk, 2 żony Maria i Elfryda (Bog) 

17.oo 1/+Jan Maciończyk, syn Czesław (Bog) 
2/+Maria i Izydor Bochenek, Helena i Henryk Wita, 
Jadwiga i Tadeusz Kołodziej, Anna Tomecka, Marta 
Motyka, mąż Paweł 

Niedziela – 18.03.2018 r.                      V NIEDZIELA 
                                                    WIELKIEGO POSTU 

7.oo 1/+Henryk Konsek, od sąsiadów 
8.3o 1/+Gabriel Kiełbus, rodzice, teściowie, pokrewień-

stwo (Got) 
2/+Alojzy Kirsek 

10.oo 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 50 rocznicy urodzin 
Józefa Kozika, z podziękowaniem za otrzymane ła-
ski, z prośbą o dalsze. TD 

11.3o 1/+Mieczysław Frąckiewicz, 5 rocznica śmierci 
2/+Gertruda Niemczyk, 12 rocznica śmierci, mąż 
Herman, Marcin i Julianna Grzelak, córki: Maria 
Pierchała i Anna Świątek 

13.oo 1/Przed nami małżeństwo 
14.15 1/Chrzty i roczki: Anna Buchalik, Jan Gitner 
16.oo 1/+Marta Bernacki, mąż Alfred (Bog) 

2/+Małgorzata Smyczek, rodzice z obu stron 
20.3o 1/+Andrzej Naczyński, 30-ty dzień po śmierci 

Poniedziałek – 19.03.2018r.           UROCZYSTOŚĆ 
                              ŚW. JÓZEFA, OBLUBIEŃCA NMP                               

7.oo 1/+Siostra Maria Sebastiana, zmarli rodzice (Bog) 
17.oo 1/+Józef Ostrzołek, 2 żony Jadwiga i Łucja, synowie:  

Alojzy i Szymon, Józef Herman (Bog) 
2/+Herbert Błaszczyk, 2 rocznica śmierci (Bog) 

Wtorek – 20.03.2018r. 

7.oo 1/+Krystyna Sobik, 9 rocznica śmierci(Bog) 
17.oo 1/+Irena Dziurok, Albina Sobik (Bog) 
 2/+Bronisława i Kazimierz Benisz, syn Bernard (Got) 

Środa –  21.03.2018r.                                    

7.oo 1/+Franciszek i Leopoldyna Sojka,  rodzice, 2 sy-
nów, synowa, 3 zięciów, 3 córki, Helena i Walenty 
Niesłańczyk, Kazimierz Pierchała, rodzice, Maria  
i Stefan Pierchała 

17.oo 1/+Maria Kaiserek, 1 rocznica śmierci (Bog) 
2/+Stefan Brzęczek, 20 rocznica śmierci, rodzice  
z obu stron (Bog) 

Czwartek –  22.03.2017r. 

7.oo 1/ +Berta Kurasz, mąż Jan, synowa Maria, od kuzy-
nek: Hildy, Frani i Marii 

2/+Maria Kurasz, od koleżanek 
17.oo 1/+Ks. Alojzy Motyka,  rodzice i rodzeństwo 
 2/+Wiesław Osiak, na pamiątkę urodzin, żona Maria 

w rocznicę śmierci 

Piątek – 23.03.2018r.           wspomn. św. Turybiusza 
                                                        z Mongrovejo, bpa                                          

7.oo 1/+Ernest Stajer, żona Helena 
17.oo Msza  św.  wspólna: 
+Alojzy Tudzież, żona Waleria, syn Waldemar, Aureliusz 
Procek, żona Małgorzata, synowie Joachim i Andrzej (Got) 
+Teresa Brzezina, Marta i Ernest Brzezina, Antoni i Broni-
sława Mandrela, Krystyna Mandrela, Maria i Czesław Wilk, 
zmarłych z ul. Szeptyckiego 
+Gabriela Piechaczek 
+Leszek Gomółka, 31 rocznica śmierci (Got) 
+Henryk Śmiatek, żona Łucja, Zofia Garbocz, mąż Jan, 
Walter Matuszczyk, Bronisława Janowicz, mąż Zygmunt, 
zmarłych z rodzin: Śmiatek, Garbocz, Waliczek, Gorus, 
Figas, dusze w czyśćcu cierpiące (Bog) 
+Wiktor Schier, żona Zofia, córka Krystyna, mąż Maksymi-
lian, zięć Emil 
+Franciszka Sobik, mąż Józef, syn Stefan, synowa Janina 
(Bog) 
+Józef Gorzyński, żona Katarzyna, synowie Marian i Józef, 
córka Władysława, zięć Edward, wnuk Mirosław, rodzice, 
pokrewieństwo 
+Anna i Maksymilian Szlezinger, 5 synów, 2 córki,  
2 zięciów 
+Wiesław Kachniarz,  Anna Konsek, mąż Konrad, 2 synów, 
2 córki, zięć Henryk (Rasz) 
+Konstanty Sobik, żona Albina, pokrewieństwo 
+Helena Piecha, mąż Alojzy, syn Stanisław, pokrewieństwo 
+Bronisława Piątek 
+Józef Wawrzyńczyk, na pamiątkę urodzin, rodzice z obu 
stron, Bronisława Nowrot, mąż Alojzy 
+Stefan Malinowski, żona Leokadia, zięć Roman 
+Ignacy Szewczyk, żona Maria, rodzice z obu stron (Got) 
+Józef i Józefa Żadka, 5 synów, 4 synowe, Ryszard Pra-
śniewski, synowie: Jan i Krzysztof, Antoni i Magdalena 
Pawlas, Bartosz Pawlas, Jerzy i Sylwia Brząkalik, Bernard 
Żadka 
+Franciszek Motyka (Rasz) 
+Franciszka Raszka, mąż Alojzy, syn Józef, żona Krystyna, 
Zofia Tudzież, mąż Paweł 
+Franciszka Sobik, mąż Józef, syn Stefan, synowa Janina 
+Gertruda Mędrala 
+Bogdan Bacmaga, od siostrzenicy Zdzisławy 
+Stanisława Patelska,  2 mężów, syn Jan 
+Agnieszka Kuczera, na pamiątkę urodzin 
+Ewa Sobik, 4 rocznica śmierci 
+Gertruda Reselska, mąż Czesław, córka Dorota Stisz, syn 
Jan (Rasz) 
+Kazimierz Gierłowski, bracia: Stanisław i Bronisław,  
rodzice, Józef Gierłowski, żona Marianna 
+Waleska Romańska, mąż Maksymilian, Maria Romańska, 
rodzice z trzech stron, syn Rajmund, synowa Jadwiga 
+Teodor i Franciszka Kempny, Agnieszka i Stanisław  
Dziuba (Bog) 
+Janina i Władysław Ruś, rodzice z obu stron, teść Józef, 
żona Maria, zięć Rudolf (Bog) 
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+Gertruda Białecka, mąż Ryszard, syn Henryk, wnuk 
Damian, Maria Pozor, mąż Paweł, syn, synowa,  
4 córki,  2 zięciów 
+Alojzy Kula, żona Marta, rodzice z obu stron, Rena-
ta Klimek, mąż Jerzy, Czesław Kula, Berta Steblok, 
mąż Jan, syn Antoni, wnuczka Danuta Wróbel (Rasz) 
+Walenty Gembalczyk od córek z rodzinami 
+Jan Bogaczek, żona Gertruda, synowie: Alojzy, 
Czesław, Bolesław, Roman, synowa Helena, zięć 
Zygmunt (Got) 
+Anna i Robert Gembalczyk, Brunon Szymura, ro-
dzice z obu stron (Got) 
+Paweł Gajer, żona Marta, 2 córki, 3 zięciów, syn 
Józef, żona Anna, Bolesław Maćczak, żona Wacła-
wa, syn Wiesław, żona Maria, Leokadia Wróbel, mąż 
Tadeusz 
+Fryderyk Englisz, 40 rocznica śmierci, żona Aniela, 
syn Edmund, wnuk Grzegorz 
+Ernest Rajnhard, 14 rocznica śmierci, rodzice 
+Józef Frelich (Rasz) 
+Jan Goraus (Rasz) 

Sobota – 24.03.2018r.  

7.oo 1/+Bogdan Bacmaga, od Wiesława z rodziną 
2/+Jacek Szczesiek, Janina i Jan Kipniuk, Jan Woźniak 

14.3o 1/Do Opatrzności Bożej z okazji urodzin Agnieszki 
Dyla z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą 
o dalsze 

17.oo 1/+Edward Motyka, żona Helena, na pamiątkę uro-
dzin (Got) 
2/+Helena Kula, mąż Alfred (Bog) 

Niedziela – 25.03.2018 r.      NIEDZIELA PALMOWA 
                                                          MĘKI PAŃSKIEJ 

7.oo 1/ 
8.3o 1/+Maria Bober, 11 rocznica śmierci 

2/+Jan Kostera, na pamiątkę urodzin 
10.oo 1/+Bogusław Warias, na pamiątkę urodzin 

2/+Tomasz Winiarski, na pamiątkę urodzin 
11.3o 1/+Józef Gorzyński, 5 rocznica śmierci (Bog) 

2/Msza św. w intencji rocznego dziecka z błogosła-
wieństwem: Mikołaj Syroka 

16.oo 1/+Leon Urbanek, na pamiątkę urodzin (Bog) 
2/+Anna Masłowska, ojciec Alfred 

20.3o 1/ 

Poniedziałek – 26.03.2018r.                                 

7.oo 1/+Józef Dziwoki, żona Marta (Bog) 
2/+Władysław Koziołek, rodzice Ryszard i Maria 

17.oo 1/+Otylia Pierchała, mąż Paweł (Bog) 
2/+Alfred Winkler, na pamiątkę urodzin i w rocznicę 
śmierci (Bog) 

Wtorek –  27.03.2018r. 

7.oo 1/+Jan i Matylda Sobik (Rasz) 
2/+Gertruda i Maksymilian Smołka, Piotr i Maria 
Kuczera, 3 synów (Rasz) 

17.oo 1/Apostolat 
2/+Benedykt Mura, 1 rocznica śmierci (Rasz) 

Środa –  28.03.2018r.                                    

7.oo 1/+Elżbieta Konsek, mąż Roman (Bog) 
2/+Bronisław Motyka, synowie Andrzej i Krzysztof 

17.oo 1/+Krystyna Dziwoki, 11 rocznica śmierci (Bog) 
2/+Elżbieta Klepek, 2 rocznica śmierci, mąż Alojzy 
(Bog) 

Czwartek – 29.03.2018r.           WIELKI CZWARTEK                               

17.oo Ceremonie Wielkiego Czwartku  
1/Msza św.  za parafian 
2/Do Serca Jezusa Konającego  w intencji duszpaste-
rzy naszej parafii  -  zamawia Świecka Rodzina Fran-
ciszkańska 

Piątek – 30.03.2018r.                       WIELKI  PIĄTEK 
                                                          MĘKI PAŃSKIEJ                                      

9.oo Droga  Krzyżowa 
17.oo Ceremonie  Wielkiego  Piątku 

Sobota – 31.03.2018r.                   WIELKA SOBOTA 

20.oo Ceremonie  Wielkiej  Soboty 
1/Msza św. za parafian 

Niedziela – 01.04.2018 r.                         NIEDZIELA 
                       ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO 

7.oo 1/Msza św. za parafian 
8.3o 1/ 
10.oo 1/+Maria Zimnol, 5 rocznica śmierci (Bog) 
11.3o 1/+Jerzy Stiel, na pamiątkę urodzin (Got) 
16.oo 1/+Czesław Kroczek (Bog) 

2/+Klara i Stanisław  Hartman, Maria i Jan Zmarzły, 
synowa Danuta 

20.3o 1/ 

Poniedziałek – 02.04.2018r.             WIELKANOCNY                           

7.oo 1/ 
8.3o 1/ 
10.oo 1/+Regina Mura, mąż Franciszek, córka Dorota, syn 

Andrzej, Maria i Piotr Rojek 
11.3o 1/URODZINY  Ks. Karola  

Po Mszy św. ślub: Aleksandra i Łukasz Boksa 
16.oo 1/+Stanisław  Sobik 

2/+Franciszek Wesoły, żona Regina 
20.3o 1/ 

Wtorek –  03.04.2018r. 

7.oo 1/+Jan Turek , na pamiątkę urodzin, od sąsiadów 
17.oo 1/+Alojzy Tworuszka, żona Marta, zięć Leon i Józef, 

pokrewieństwo (Bog) 
 2/+Erwin Oleś, 22 rocznica śmierci, rodzice Jadwiga 

i Antoni Oleś, Anna i Konstanty Buchalik, syn Al-
fred (Bog) 

Środa –  04.04.2018r.                                    

7.oo 1/+Bronisława Zimończyk, mąż Ryszard, syn Justyn, 
rodzice z obu stron (Bog) 
2/+Brunon Konsek w rocznicę śmierci, żona Otylia, 
Henryk Giedyk, żona Marianna 

17.oo 1/+Bronisława Romański, mąż Emil, Marta i  Antoni 
Gembalczyk (Bog) 
2/+Anna Szotek, 9 rocznica śmierci, mąż Aleksander, 
syn Antoni, zięć Ryszard (Bog) 
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Czwartek - 05.04.2018r.             I czwartek miesiąca 

7.oo 1/ Na cześć Chrystusa Najwyższego Arcykapłana za 
wszystkich biskupów, kapłanów, kleryków, zgroma-
dzenia zakonne oraz o nowe powołania kapłańskie  
i zakonne - zamawia Kopalnia 
2/+Cecylia Kirkuć 

17.oo 1/+Ryszard Szewczyk, 5 rocznica śmierci 
2/+Henryk Oleś (Got) 

Piątek  -  06.04.2018r.                      I piątek miesiąca 

7.oo 1/ Wynagrodzenie NSPJ  za grzechy swoje i świata 
całego, w intencji kapłanów naszej parafii, oraz 
członków Straży Honorowej NSPJ 
2/+Bronisława i Alojzy Juraszczyk, na pamiątkę uro-
dzin, rodzice z obu stron (Bog) 

17.oo 1/W intencji rodzin wielodzietnych i czcicieli NSPJ 
2/+Eryk Lubszczyk, 1 rocznica śmierci 

Sobota  -  07.04.2018r.                   I sobota miesiąca 

7.oo 1/ Wynagrodzenie Niepokalanemu Sercu NMP za 
grzechy swoje i świata całego, za parafian 
2/+Ema Piecha, od Apostolatu Maryjnego 

17.oo 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 85 rocznicy urodzin 
Marii Wilczek z Boguszowic, z podziękowaniem za 
otrzymane łaski, z prośbą o dalsze.TD 
2/+Norbert Karwot, żona Gertruda (Rasz) 

Niedziela – 08.04.2018r.   MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 

7.oo 1/Do Miłosierdzia Bożego w intencji Raszowca 
8.3o 1/+Alfred Dziwoki, na pamiątkę urodzin, synowa 

Joanna (Got) 
2/+Helena i Ryszard Sobik, na  pamiątkę urodzin 

10.oo 1/+Dorota Jurczyk, mąż Walenty, syn Marian,  
Anastazja Kluger, mąż Rudolf, syn Alfred 
2/+Leon Wita, żona Kornelia 

11.3o 1/Msza św. w intencji rocznego dziecka, z błogosła-
wieństwem: Wiktor Cichy 

13.oo Ślub:  Chrobok Rafał  -  Reclik  Katarzyna 
16.oo 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 10 rocznicy Ślubu   

Hanny i Pawła Benisz, z podziękowaniem za otrzy-
mane łaski  z prośbą o dalsze. TD 

20.3o 1/+Genowefa Sobik (Got) 

Poniedziałek – 09.04.2018              UROCZYSTOŚĆ 
                                   ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO 

7.oo 1/+Alojzy Kuczera, rodzice: Karol i Marta (Got) 
2/+Jan Turek, na pamiątkę  70-tych urodzin 

17.oo 1/+Krystyna Kuczera (Got) 
2/+Helena Zimończyk, mąż Antoni (Bog) 

Wtorek – 10.04.2018r. 

7.oo 1/+Wilhelm Kuczera, żona Helena, rodzice, córka 
Róża (Bog) 

17.oo 1/+Zofia Oślizlok, 19 rocznica, mąż Herman, 44 
rocznica śmierci 
2/+Eleonora Dziwoki, 8 rocznica śmierci, mąż Aloj-
zy, 3 synów (Got) 

Środa – 11.04.2018r. 

7.oo 1/ 
17.oo 1/+Natalia Papierok, na pamiątkę urodzin 

2/+Bolesław i Małgorzata Sobik (Bog) 

Czwartek – 12.04.2018r. 

7.oo 1/ 
17.oo 1/+Marta Zniszczoł, 7 rocznica śmierci 

2/+Lidia Karwot, mąż Wiktor, syn Stefan 

Piątek – 13.04.2018r. 

7.oo 1/+Władysław Kuczera 
17.oo 1/+Wiktor Papierok (Bog) 

2/+Zofia Gruszczyk, mąż Alojzy, zięć Bogdan, wnuk 
Michał, Józef Bacmaga, żona Hermenegilda (Bog) 

Sobota – 14.04.2018r. 

7.oo 1/+Gertruda Weinert, córka Elżbieta, zięć Bolesław, 
Jadwiga Gołębiowska, mąż Jan, córka Maria, syn 
Edward 

17.oo 1/+Czesław Dombek, rodzice Anna i Karol, Stani-
sław Dombek (Got) 
2/+Maria Nikel, mąż Ryszard (Got) 

Niedziela – 15.04.2018r.     III Niedziela wielkanocna 

7.oo 1/Gerard Książek, 2 rocznica śmierci,  rodzice z obu 
stron, siostry, szwagrów, dusze w czyśćcu cierpiące 

8.3o 1/+Anna Woryna, w rocznicę śmierci, mąż Erwin 
(Got) 
2/+Karol Kuś, żona Emilia, syn  Edward 

10.oo 1/+Teresa Kiełkowska, 3 rocznica 
2/Do Opatrzności Bożej z okazji 75 rocznicy  uro-
dzin Erwina Chromy z podziękowaniem za otrzyma-
ne łaski z prośbą o dalsze. TD 

11.3o 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 60 rocznicy urodzin 
Bernadety Korduła z podziękowaniem za otrzymane 
łaski, z prośbą o dalsze oraz o Boże błogosławień-
stwo i opiekę Matki Boskiej Trzykroćprzedziwnej 
dla  całej rodziny. TD 
2/Do Opatrzności Bożej z okazji 50 rocznicy ślubu 
Krystyny i Leonarda Potysz, z podziękowaniem za 
otrzymane łaski z prośbą o dalsze oraz za dzieci z ro-
dzinami. TD 

14.15 Chrzty i roczki: 
16.oo 1/W intencji wnuczki Julii Przeliorz z okazji I Ko-

munii Św. oraz w intencji rodziców i rodziców 
chrzestnych 

20.3o  1/ 
  

Przygotowały panie: Teresa Szymczak i Kornelia Mokry 
 
 
 
 

Kronika parafialna 

Chrzty: 

Emily Klekociński, Dylan Konieczny, Mikołaj  Karcz, Zu-
zanna Sobik, Dagmara Szulik, Nadia Łuc, Błażej  Grzego-
rzek, Paweł Bąk, Wiktor Kowalczyk, Julia Woźniak, To-
biasz Marek, Jan Blazy, Katarzyna Krasowska, Wiktoria 
Kolenda, Jędrzej Zniszczoł, Zygmunt Przeliorz, Gabriel  
Rojczyk, Oliwia Brożek, Maria Sobik, Zofia Szulik, Mate-
usz  Wyględowski, Michał Beszta-Borowski, Joanna Dziu-
bińska 
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Śluby: 

Rewkowski  Cezary  -   Waleczek  Beata 
Kotyczka Kamil  -  Powierża Klaudia 
 

Pogrzeby: 

Jerzy Sodzawiczny     16.07.1952 r. -  29.11.2017r. 
Felicja Szymura         14.09.1948 r. -  05.12.2017r. 
Stefan Przeliorz          01.09.1948r.  -  05.12.2017r. 
Gertruda Mędrala       01.07.1938r.  -  09.12.2017r. 
Jadwiga Jarno             14.03.1931r.  -  12.12.2017r. 
Bogdan Bacmaga       04.12.1941r.  -  14.12.2017r. 
Alfred Zniszczoł         13.02.2041r.  -  15.12.2017r. 
Maria Kurasz              09.02.1961r.  -  15.12.2017r. 
Urszula Król               19.02.1945r.  -  25.12.2017r. 
Joanna Lendel            25.07.1971r.  -  20.12.2017r. 
Jan Kostera                 21.03.1946r.  -  23.12.2017r. 
Otylia Karkoszka       28.04.1935r.  -  31.12.2017r. 
Elżbieta Król              10.05.1925r.  -  01.01.2018r. 
Piotr Ryłko                 27.04.1949r.  -  31.12.2017r. 
Berta Kurasz               05.12.1924r.  -  29.12.2017r. 
Walenty Gembalczyk 02.12.1935r.  -  05.01.2018r. 
Bernard  Smyczek        22.08.1943r.  -  05.01.2018r. 
Bronisław Juraszczyk  23.10.1928r.  -  08.01.2018r. 
Ema Piecha                   22.02.1933r.  -  09.01.2018r. 
Klaudia Kuczera          10.01.1930r.  -  12.01.2018r. 
Bronisław Papierok      22.05.1954r.  -  15.01.2018r. 
Henryk  Konsek            07.04.1939r.  -  17.01.2018r. 
Edmund Lipski             20.12.1949r.  -  13.01.2018r. 
Józef Kuczera                03.07.1933r.  -  07.02.2018r.   
Salomea Mura               25.10.1925r.  -  08.02.2018r. 
Krystian Motyka          25.12.1956r.  -  09.02.2018r. 
Jan Matuszczyk             23.01.1941r.  -  10.02.2018r. 
Andrzej Naczyński        07.08.1946r.  -  11.02.2018r. 
 
 

Przygotowały panie: Teresa Szymczak i Kornelia Mokry 
 

PAPIESKIE INTENCJE 

APOSTOLSTWA MODLITWY  

Marzec 

1. Intencje Matki Bożej: o pokój na świecie i nawrócenie 
grzeszników. 
2. Intencje papieża Franciszka: 
-) Intencja ewangelizacyjna: Aby cały Kościół uznał pilną 
potrzebę formacji do rozeznania duchowego w aspekcie 
indywidualnym i wspólnotowym. 

Kwiecień 

1. Intencje Matki Bożej: o pokój na świecie i nawrócenie 
grzeszników. 
2. Intencje papieża Franciszka: 
-) Intencja powszechna: Aby odpowiedzialni za idee i spo-
sób zarządzania w gospodarce mieli odwagę odrzucać go-
spodarkę wykluczającą i by potrafili otwierać nowe drogi. 
 
 

Informator parafialny 
Msze św. 
� w niedziele: 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 16.00, 20.30 
� 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 

 

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. 14.15 

� zgłaszając chrzest w kancelarii przynosimy akt urodzenia 
dziecka z USC 

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

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

Sakrament pojednania 

okazja do sakramentu pojednania przed Mszą św. 

Odwiedziny chorych 

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

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

Pogrzeby 

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

Konto Ochronki i Parafii 

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

 

 

 

 
Następny numer gazetki „Serce Ewangelii” 

ukaże się 15 kwietnia 2018 r. 
Materiały przeznaczone do druku  

w numerze kwietniowym proszę przesyłać  
w wersji elektronicznej  

lub dostarczyć w formie papierowej  
najpóźniej do dnia 30 marca 2018 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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Zapraszamy 
wszystkie dzieci 

Wszystkie dzieci zapraszamy w 
każdą niedzielę po Mszy św. o 
godz. 10.oo na krótkie spotkanie 
przed ołtarzem. Mamy nadzieję, 
że spotkania te wpiszą się na 
stałe w porządek Mszy św. nie-
dzielnych. 

  

 

Spotkania opłatkowe 
Okres Bożego Narodzenia to nie tylko okazja do spo-
tkań w gronie najbliższych. Tradycyjnie w tym czasie 
odbywają się spotkania opłatkowe grup działających 
przy parafii. 

 

 

 

 

 

 
Ks. To 

 
Spotkanie opłatkowe Żywego Różańca 

 
Spotkanie opłatkowe Rodzin Szensztackich 

 
.  

 

Spotkanie opłatkowe Grupy  
Biblijnej 
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Urodziny ks. Tomasza 

W czwartek 18 stycznia podczas Mszy św. o godz. 17.oo, 

swoje kolejne urodziny w naszej parafii obchodził ks.  

Tomasz Stolarski. Życzenia solenizantowi złożyli przedsta-

wiciele Rady Parafialnej oraz grup działających przy parafii. 

 
Procesja na wejście 

 
Licznie zgromadzeni w sali OSP boguszowiccy seniorzy 

Spotkanie seniorów 
W sobotę 13 stycznia w sali OSP miało miej-
sce tradycyjne spotkanie boguszowickich 
seniorów zorganizowane przez Radę Dzielni-
cy Boguszowice Stare.  

. 

 
Uroczysta Eucharystia 

 
Życzenia solenizantowi składają przedstawiciele 

Rady Parafialnej 
. 

 
Gościem specjalnym spotkania był Prezydent Piotr Kuczera  
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Gra rodzinna 
W sobotę 6 stycznia boguszowiccy  harce-
rze, Rada Dzielnicy Boguszowice Stare 
oraz nasza parafia zaprosili mieszkańców 
do udziału w grze rodzinnej „Śladami 
Trzech Króli”. Miejscem gry rodzinnej był 
Park św. Wawrzyńca.  
 

Bal przebierańców 
W sobotę 20 stycznia odbył się bal przebierańców dla dzieci 
w konwencji „Piżama Party”. Rozpoczął się on Eucharystią 
o godz. 17.oo. 

   

Ministranci  
na paintballu 

W niedzielę 21 stycznia dziesięciu 
starszych ministrantów, chłopa-
ków żądnych przygód, pojechało 
na paintball w Stodołach. Jak wi-
dać na zdjęciu obok – zabawa 
była przednia. 

— czytaj str. 13 
 

 
Na balu nie zabrakło również słodkiego 

poczęstunku 
. 

 
 

 
. 
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Kolędowanie z zespołem 
Carrantuohill 

W niedzielę 21 stycznia o godz.17.00 miał 
miejsce koncert  kolęd  w wykonaniu uczniów 
szkoły nr 16 i przedszkola nr 18 wraz z zespo-
łem Carrantuohill. 

 

 

Zimowy czas w Przedszkolu  
nr 50 w Boguszowicach 

 
 W grudniu i styczniu nie ma miejsca na nudę w 
Przedszkolu nr 50. O tym, jak wiele się działo pod-
czas zimowych miesięcy w naszym Przedszkolu 

— czytaj str. 23 

 
 

 
Prowadzący koncert 

 

 

 
. 

 
 

 
. 

 
. 
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O tym co działo się 
w zimowych mie-
siącach w Przed-
szkolu nr 18 w Bo-
guszowicach  
 
     — czytaj str. 22 

 
Spotkanie ze  
Św. Mikołajem 
 

 
Jasełka 

 
W karnawale czas na bale 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dzień Babci i Dziadka 

 
Uczestnicy Przedszkolnego Konkursu Kolęd 

 
Spotkanie ze św. Mikołajem 

 

Wieści z Przedszkola nr 18  

w Boguszowicach 

 
Wspólna wigilijka 

 
Górnicza Orkiestra Dęta koncertowała w przedszkolu 
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Z kącika  
gospodarczego 

Pomimo trwającej zimy, jak zwykle w 
naszej parafii rozwiązujemy na co dzień 
problemy techniczne i gospodarcze.  O 
aktualnie podejmowanych działaniach 
gospodarczych na naszych obiektach 
parafialnych 

— czytaj str. 9  
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ofiara za gazetkę 
4,00 zł 

 
Nowe sedilia dla kapłanów w naszym prezbiterium 

 
Wymiana tablicy bezpiecznikowej w naszym kościele 

 
Fragmenty szkła zabezpieczającego nasze witraże 

 
Uzupełnienie płytek podłogowych  

w kotłowni 

 
Naprawa hydrantu w Domu Parafialnym 


