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„Pragniesz mi dać do 
pożywania pokarm nie-
bieski, Chleb aniołów, 
będący Tobą samym, 
Chlebem Bożym, który 
z nieba zstępuje i życie 
daje światu.”                      

       Tomasz a Kempis 
 
Fot. ks. K. Błotko

Urodziny  
ks. Proboszcza 

3 sierpnia przypadają uro-
dziny ks. proboszcza 
Krzysztofa Błotko. Zapra-
szamy do modlitwy w Jego 
intencji 
                    – czytaj str. 11  

Straż Honorowa 
NSPJ  

Zapraszamy do przystąpie-
nia do Arcybractwa Straży 
Honorowej NSPJ w naszej 
parafii. O jego bieżącej 
działalności  

— czytaj str. 6, 12 i 13  
                      

I Komunia 
Święta 

O uroczystości komunijnej 
w naszej parafii  
          – czytaj str. 2, 3  i 10  
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Pierwsza  
i Wczesna 
Komunia Św. 
 
W pierwszą niedzielę maja 
podczas uroczystej Mszy św. 
do Pierwszej i Wczesnej Ko-
munii Świętej przystąpiło 98 
dzieci. Liturgii przewodniczył 
ks. proboszcz Krzysztof 
Błotko, a czynnie do modlitwy 
włączyli się rodzice i oczywi-
ście najważniejsze w tym 
dniu dzieci. 

— czytaj str. 10  
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Boże Ciało 
 
Uroczystość Najświętszego Ciała  
i Krwi Chrystusa obchodziliśmy w tym 
roku 3. czerwca. Uroczysta procesja do 
czterech ołtarzy, po Mszy św.  
o godz. 8.3o przeszła ulicami Mała-
chowskiego, Sztolniową, Braci Nalaz-
ków, Rajską i z powrotem Sztolniową i 
Małachowskiego do kościoła. Pomimo 
niesprzyjającej pogody, uczestnicząc w 
procesji daliśmy publiczne świadectwo 
wiary i pobożności wobec Jezusa  
w Najświętszym Sakramencie. 
Wszystkim budowniczym ołtarzy za 
zaangażowanie, serce i pomysłowość 
składamy serdeczne „Bóg zapłać”. 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Fot. K. Liszka  
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Odpust  
parafialny 
 

Uroczystość odpustowa  
w tym roku przypadła  
13 czerwca. Uroczystą sumę 
koncelebrował ks. proboszcz 
Krzysztof Błotko wraz z ks. 
Józefem Zuberem, który 
wygłosił homilię i ks. Mar-
cinem Ditrichem.  
 
 
 
 
 
Fot. K.P. 
 

Podczas sumy odpustowej do Pierwszej Komunii Świętej przystąpiła Wiktoria Skiba z Gotartowic 

 
 
Msza św.  
na cmentarzu 
 
 
Msza św. za zmarłych 
parafian z okazji odpustu 
została odprawiona w piątek 
11 czerwca w Uroczystość 
Najświętszego Serca Pana 
Jezusa, na c mentarzu 
parafialnym.  
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Urodziny  
ks. Marcina 
 
W środę 9 czerwca swoje 
urodziny obchodził ks. 
Marcin Ditrich. Modliliśmy się 
w Jego intencji podczas 
Mszy św. o godz. 17.00. 
 
 
Tradycyjnie życzenia Soleni-
zantowi złożyli przedstawi-
ciele Rady Parafialnej, mini-
stranci, oraz reprezentanci 
innych grup parafialnych. 
 

 

 

Zegar Straży Honorowej 
11 czerwca w święto patronalne Straży 
Honorowej miało miejsce uroczyste 

poświęcenie obrazu tzw. Dużego Zegara Straży 
Honorowej  — czytaj str. 13 
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Nabożeństwa 
Fatimskie 

 

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

 

 

Czerwcowe nabożeństwo Fatimskie 
przypadło w tym roku w odpust 
parafialny, dlatego miało szczególnie 
uroczysty charakter. 

„Chcę, żebyście codziennie odmawiali różaniec.” 
„Módlcie się, módlcie się dużo i dokonujcie 

umartwień za grzeszników, bo wiele dusz idzie do 
piekła, bo nikt nie chce się umartwiać za nie i za 

nimi wstawiać.” 
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Święcenia 
Diakonatu 

W niedzielę 11 kwietnia święcenia 
diakonatu z rąk ks. bpa Gerarda 
Bernackiego w parafii Niepokala-
nego Poczęcia NMP w Książeni-
cach przyjął nasz kleryk Dariusz 
Trzaskalik.  

Za oczywistą pomyłkę w relacji  
z tego wydarzenia w poprzednim 

numerze SE serdecznie 
przepraszamy. 

 

Pielgrzymowanie Grupy Pielgrzym

 

 

 

 

 
Sanktuarium Macierzyństwa NMP w Zbrosławicach 
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Z zainteresowaniem i troską  
patrzymy co dzieje się w Polsce, gdzie ludzie cierpią  
z powodu powodzi i ponoszą niewyobrażalne straty. 
Nie może to mieć wpływu na naszą postawę duchową, 
połączoną z refleksją nad bezsilnością człowieka wo-
bec żywiołów i sił przyrody. Razem z tym idzie kon-
kretna postawa miłości i spontanicznie wyrażanej po-
mocy. Przejawem tego była rekordowa ofiarność  
w czasie zbiórki na powodzian i wielość ofiarowanych 
darów dla mieszkańców Czechowic – Dziedzic, a kon-
kretnie rodzin z Parafii NMP Wspomożenia Wiernych. 
Od tamtejszego proboszcza ks. Antoniego Młoczka, 
pochodzącego z Katowic otrzymaliśmy pisemne po-
dziękowanie. Z końcem maja dzięki panu Krzyszto-
fowi Gojnemu dysponującemu dużym samochodem 
transportowym dostarczyliśmy do Czechowic – Dzie-
dzic pierwszą część naszej zbiórki. W najbliższych 
dniach pojedzie do Czechowic następny transport  
z resztą rzeczy, które ciągle przez naszych wiernych są 
składane w przedsionku Domu Parafialnego. Po ostat-
niej rozmowie z ks. Antonim wiem, że potrzebna jest 
pomoc w zorganizowaniu rzeczy typu pralka, lodówka 
czy meble. Gdyby ktoś chciał w tej materii coś zara-
dzić, proszony jest o podanie nazwiska z numerem 
telefonu by umożliwić skontaktowanie się z konkretną 
poszkodowaną rodziną powodzian poprzez proboszcza 
z Czechowic.  

Z ostatnich informacji wynika, że zgłosiła się po-
szkodowana rodzina, której można przekazać numer 
ofiarodawców, by mogli się nawzajem skontaktować  
i ustalić rodzaj i sposób odbioru mebli.  (Nie powinno 
to być oczywiście tylko okazją do pozbycia się z domu 
tego, co stare i zużyte.) 
 

Na naszym polu gospodarczym  
prace realizowane są między innymi w trzech zakre-
sach:   
a) naprawa zewnętrznej elewacji kościoła – głównie 
gzymsów na wieży  

b) montaż instalacji monitoringowo – alarmowej na 
obiektach parafialnych 

c) wykonanie i zamontowanie bocznych drzwi na-
szej świątyni.  

Trzeba dodać, że ostateczny montaż drzwi od 
strony północnej nastąpi po remoncie wieży. Przypo-
minam, że stare boczne drzwi były również zdewa-
stowane przez wybryki wandalizmu, co przynagliło 
nas do z ainwestowania wielotygodniowych naszych 
ofiar w rozbudowanie profesjonalnego monitoringu – 

czego wcześniej nie planowaliśmy. Nawet po kilkuna-
stu dniach obserwacji za pomocą zainstalowanych ka-
mer tego, co dzieje się na naszych obiektach kościel-
nych i wokół nich nasuwają się ciekawe, chociaż nie 
zawsze pocieszające spostrzeżenia. Do tego powró-
cimy jednak przy innej okazji. 

Jesteśmy również na etapie rozeznawania firmy 
budowlanej, która przejęłaby dotychczasowe prace 
naszych alpinistów naprawiających gzymsy wieży 
kościelnej. Po dokonaniu dokładnej oceny ich stanu, 
dzięki zaangażowaniu inspektora nadzoru budowla-
nego, pana inż. Franciszka Rubina, zaistniała potrzeba 
zatrudnienia profesjonalnej firmy posługującej się wy-
sokimi rusztowaniami. Chodzi bowiem, o dokładne 
odtworzenie gzymsów z użyciem nowoczesnych mate-
riałów budowlanych, których wartość szacowana jest 
na kilkadziesiąt tysięcy złotych. Panu Franciszkowi  
z Raszowca z serca dziękujemy za bezinteresowną po-
moc i życzymy wiele dalszych sił i zdrowia. 

 
Jak wcześniej już zapowiadaliśmy,  

w tym roku z różnych powodów zamierzamy wpro-
wadzić inną formę przeżywania Festynu Farskiego, 
która wyraziłaby się przede wszystkim w występie 
popularnej wokalistki religijnej Magdy Anioł. Spo-
tkamy się więc na ogrodzie Farskim w sobotę  
28 sierpnia w klimacie radosnej piosenki religijnej  
i w duchu świadectwa ewangelicznego. Nie będzie 
temu przeszkadzało wykorzystanie naszych domków 
ogrodowych do sprzedaży tradycyjnych posiłków 
przygotowanych nie tylko przez nasz Zespół 
Charytatywny, ale również przez inne grupy 
parafialne. Aby ułatwić w tej formie głoszenie 
Ewangelii, a co za tym idzie szerzenie dobra, radości  
i trzeźwości, zachęcam ewentualne firmy lub 
poszczególne osoby dobrej woli do wsparcia na różne 
sposoby tego dzieła. Przewiduję jednak, że zasadnicze 
pokrycie kosztów związanych z zespołem, dźwiękiem 
i światłem spocznie na przysłowiowym „wdowim 
groszu”. Liczymy również na zaangażowanie naszych 
harcerzy i tych, którzy zawsze przychodzili ze szczerą, 
bezinteresowną pomocą.  

Przy tej okazji szczególnie pamiętamy w modli-
twie o panu Cezarym Kaczmarczyku, prosząc o dar 
zdrowia dla Niego. Także o r odzinach Król, Dronsz-
czyk, Potrawa, Dziurok, Szutka, Zimończyk, Gorol i 
innych dobrze nam znanych, a związanych z Farskim 
Festynem, prosząc o błogosławieństwo Boże i zdrowie 
tam, gdzie najbardziej go potrzeba. 
 

SŁOWO  PROBOSZCZA – Nie tylko 
                                    o sprawach gospodarczych 
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W innym temacie.  
Niektórzy parafianie skarżą się na występujące 

zjawisko tzw. „gości" przebywających w niedziele 
przed kościołem, a nawet wchodzących do środka  
i oczekujących wsparcia pieniężnego. Od proboszcza 
oczekują, aby coś zrobił w tej materii. Odpowiedź jest 
prosta. Ponieważ dostają - dlatego są, będą przy-
chodzić i będzie ich coraz więcej. Słyszałem, że w 
jednym z Mysłowickich kościołów chodzą po świątyni 
i „szarpią” za rękaw wiernych modlących się w ławce, 
pomimo, że już wcześniej coś dostali (a może właśnie 
dlatego). Moim zdaniem sprawa potraktowania tego 
typu osób, nie ważne skąd i jakiej narodowości, jest to 
sprawa sumienia ludzkiego. Nikomu nie można tu 
czegoś zakazać czy nakazać. Na Starym Probostwie 
prowadzimy kuchnię, wydajemy produkty żywno-
ściowe, a zespół Charytatywny dobrze wypełnia na 
tym odcinku swoje zadanie. Związane jest to również  
z utrzymaniem do tego celu pewnej części Starej Fary. 
Wydajemy środki pieniężne na gaz, węgiel, prąd, 
środki czystości czy też przyprawy do posiłków. Wiele 
osób ma możliwość skorzystania z tego, co własnym 
transportem przywozimy z katowickiego „Caritasu”. 
Zaangażowanych jest w nasze dzieło charytatywne 
wielu woluntariuszy i ludzi bezinteresownych. Wypeł-
niamy więc, jako parafia ten podstawowy obowiązek 

miłosierdzia w omawianym przeze mnie zakresie. Pi-
sałem już na ten temat w jednym z poprzednich nume-
rów SERCA. Chodzi o to, że osoby te nie chcą z tego 
korzystać, mają bowiem swój własny sposób na życie. 
Wiem o tym, że często otrzymane jedzenie wyrzucają 
idąc i dalej upominają się o pieniążki. Proponowanego 
zatrudnienia również nie są skłonni podjąć. Roz-
ważmy więc, skąd się biorą Ci, którzy nam trochę 
uprzykrzają życie przy kościele i czy my sami nie 
przyczyniamy się do podtrzymania tego, co złe  
i niepotrzebne.  
 

Bóg zapłać wszystkim za wszelką życzli-
wość i zaangażowanie na rzecz naszej parafii. 

Na czas nadchodzących wakacji życzę ra-
dosnego wypoczynku wszystkim parafianom, 
nauczycielom, katechetkom, dzieciom i mło-
dzieży oraz rodzicom. Niech Anioł Stróż ma  
w opiece dzieci parafialne i ministrantów 
udających się z naszymi księżmi do Białki Ta-
trzańskiej oraz dzieci i młodzież wyjeżdżają-
cych na rekolekcje oazowe. 

                                                                                        
proboszcz - ks. Krzysztof Błotko  

       

W pierwszą niedzielę 
maja odbyła się w naszej pa-
rafii Pierwsza i Wczesna Ko-
munia Święta. W tym roku do 
Komunii przystąpiło 98 
dzieci:  
− 11 do wczesnej,  
− 24 dzieci z Gortatowic, 
− 63 dzieci z Boguszowic. 

Uroczystość komunijna 
jednoczy rodziny naszej pa-
rafii. Przygotowania całych 
rodzin odbywają się już od 
września poprzez comie-
sięczną niedzielną liturgię, 
do której w sposób czynny 
włączają się rodzice i dzieci. 

10 kwietnia dzieci po raz pierw-
szy spotkały się z Panem Jezusem 
Miłosiernym w sakramencie pokuty  
i pojednania. Do pierwszej spowiedzi 
przyprowadzili je rodzice, którzy 
towarzyszyli swoim dzieciom, aż do 
kratek konfesjonału, trzymając zapa-
loną od Paschału świecę. Wszyscy 
byli bardzo przejęci, a nawet trochę 

wystraszeni, lecz po wyjściu  
z konfesjonału na twarzach dzieci gościł 
uśmiech. 

W niedzielę 2. maja o godzinie 
11.00 rozpoczęła się uroczysta Msza 
św., podczas której dzieci naszej parafii 
przystąpiły do Wczesnej i Pierwszej 
Komunii Świętej. Liturgii przewodni-
czył ksiądz Proboszcz Krzysztof Błotko. 
Czynnie włączyli się również rodzice, 
przez których zostały odczytane czyta-
nia mszalne i modlitwa wiernych oraz 
odśpiewany psalm. Najważniejsze  
w tym dniu były jednak dzieci, które 
modliły się, recytowały wiersze  
i zaniosły dary do ołtarza. Uroczystość 
komunijną uświetnił śpiew chóru 
parafialnego „Cor Jesu” oraz gra 
naszego organisty pana Marcina Ochoj-
skiego. Po południu odbyły się uroczy-
ste nieszpory, w czasie, których dzieci 
wyraziły swą wdzięczność Panu Jezu-
sowi za p rzyjęcie Go do swoich serdu-
szek. 

Tradycyjnie na zakończenie Bia-
łego Tygodnia odbyła się pielgrzymka 
do Łagiewnik, Kalwarii Zebrzydowskiej 
i Wadowic. Odwiedziliśmy miejsca tak 

bliskie Ojcu Świętemu Janowi Paw-
łowi II. Dzieci uczestniczyły we Mszy 
św. odprawionej przez naszego Księ-
dza Proboszcza w pięknym sanktu-
arium Bożego Miłosierdzia w Ła-
giewnikach, modliły się przy reli-
kwiach św. Siostry Faustyny, a w 
Wadowicach z za interesowaniem 
zwiedzały dom rodzinny Karola 
Wojtyły. 

W pielgrzymce wzięła również 
udział uczennica IV klasy Szkoły 
Podstawowej nr 20 w Gotartowicach, 
Bogusia Godziek, dla której udział  
w pielgrzymce był nagrodą za zajęcie 
I miejsca w szkolnym konkursie wie-
dzy o Janie Pawle II. 

Ksiądz Proboszcz dziękuje ro-
dzicom za dar złożony na potrzeby 
naszej parafii oraz za zaangażowa-
nie w przygotowanie tej uroczysto-
ści. 

 
                                                              

Kazimiera Macionczyk 
Barbara Sojka 

 

Nasza Pierwsza Komunia Święta 
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  Zbliża się 65. Piesza 
Rybnicka Pielgrzymka na 
Jasną Górę, która w tym roku 
odbędzie się w dniach od 
środy 4 do niedzieli 8 sierp-
nia. Hasło tegorocznej piel-
grzymki „Bóg jest Miłością” 
nawiązuje do tematyki obec-
nego roku duszpasterskiego. 
Koszt uczestnictwa w piel-
grzymce wynosi 25 zł jako 
wpisowe i 13 zł bagaż. Dzieci 
i młodzież ucząca się 20 zł + 
13 zł bagaż. Jeżeli w piel-
grzymce uczestniczy oboje 
rodziców wówczas za 
dziecko nie płacą. Zapra-
szamy do udziału w tego-
rocznej pielgrzymce na Ja -
sną Górę. Zgłoszenia przyj-
mowane są w Kancelarii Pa-
rafialnej w godzinach urzę-
dowania. 

 
Zawsze z Maryją 
Maryję czcimy od wieków, na-

dając Jej wiele imion, których to we-
zwaniami posługujemy się w Litanii 
Loretańskiej. Czcimy Ją w licznych 
obrazach i figurach, w wielu miej-
scach w Polsce i na całym świecie: 
jako Piekarską, Częstochowską, Li-
cheńską, Fatimską, z Lourdes, z La 
Salette, z G wadalupe, … Oddajemy 
Jej nieustannie cześć w każdym dniu  
i o każdej porze, w przepięknych 
bazylikach, świątyniach parafialnych, 
w zabytkowych wiejskich kościółkach 
czy przydrożnych kapliczkach.  

A przecież jest to ta sama Matka 
Boża, której z ufnością i nadzieją 
powierzamy swoje codzienne sprawy, 
swoje smutki i radości, sukcesy i nie-
powodzenia, prośby i podziękowania. 
Wierzymy, że Ona z macierzyńską 
miłością bierze pod opiekę całą 
ludzką rodzinę i wstawia się za nami u 
Syna.  

 
 

 
 
 
 

Nawiązując do obcho-
dzonej 13 cz erwca uroczy-
stości odpustowej, aby przed 
zapomnieniem ocalić pieśń do 
Serca Jezusowego pt. „Uczyń 
nas Jezu”, przypominamy 
słowa tej pieśni, która była 
śpiewana jako Hymn naszej 
parafii. Mamy nadzieję, że 
pieśń naszych ojców zagości 
na stałe w naszej świątyni i w 
naszych domach rodzinnych. 
 

Uczyń nas Jezu swoją zdobyczą, 
Weź te biedne serca nasze, 

Prowadź nas przez świat tak nędzny 
Serce Jezusa broń! 

 
Słodko spoczniemy na Boskim Sercu 

Nigdy nie dozwól rozłączyć się, 
Usłysz prosimy twych dzieci głos, 

Serce Jezusa ratuj nas. 
 

Serce Jezusa ciche, pokorne, 
Usłysz ach usłysz twe biedne dzieci, 

Póki burze zagrażają 
Serce Jezusa broń! 

 
Słodko spoczniemy na Boskim Sercu 

Nigdy nie dozwól rozłączyć się, 
Usłysz prosimy twych dzieci głos, 

Serce Jezusa ratuj nas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 sierpnia przypadają 
kolejne urodziny ks. pro-
boszcza Krzysztofa Błotko. 

 
Z tej okazji składamy serdeczne 

życzenia Bożego 
błogosławieństwa i opieki, 

zdrowia oraz wielu powodów  
do radości.  

Niech Najświętsze Serce Jezusa 
zlewa nieustannie zdroje 

wszelkich Łask, potrzebnych  
w dalszej posłudze kapłańskiej. 

 
Ks. proboszcz Krzysztof Błotko 

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

Msza św. urodzinowa w inten-
cji Solenizanta sprawowana będzie 
we wtorek 3 sierpnia  
o godz. 17.00. 

 
Zapraszamy do modlitwy  

w Jego intencji. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Właśnie tym jest kapłaństwo: 
dramatyczna historia tęsknoty Boga  
za człowiekiem, człowiekiem  
wybranym przez Boga, wybranym  
z miłości, wybranym dla innych. 
I gdzieś tu tkwi nasze niesłychane  
i powodujące świętą bojaźń  
podobieństwo do Chrystusa 
 

ks. Jerzy Szymik 
 

Pielgrzymowanie 
do Maryi  

„Uczyń nas 
Jezu” 

Urodziny  
ks. Proboszcza 

Urodziny  
ks. Proboszcza 
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15 maja 2010r. Grupa Ar-

cybractwa Straży Honorowej 
NSPJ razem z opienkunem 
ks. Józefem udała się na 
pielgrzymkę do Sanktuarium 
Patronki Rodzin w Leśniowie, 
Sanktuarium Ojca Pio na 
Przeprośnej Górce k/Często-
chowy, Sanktuarium św. 
Anny w Przyrowie oraz 
Sanktuarium M.B. Gidelskiej 
uzdrowienia chorych w Gi-
dlach. 

W Leśniowie ks. Józef odprawił 
mszę św. W intencji pielgrzymów, a 
po mszy św. Udzielił osobistego 
błogosławieństwa Przenajświętszym 
Sakramentem (monstrancją). 

Sanktuarium Leśniewskiej Pa-
tronki Rodzin opiekują się ojcowie 
Paulini. Historia powstania sanktu-
arium ma miejsce w 1382r. Kiedy to 
książę śląski Wacław Opolczyk wra-
cał z Rusi i zatrzymał się w Leśnio-
wie. Utrudzeni wędrowcy szukali 
wody, by ugasić pragnienie, lecz bez-
skutecznie. Wtedy to książę Włady-
sław zwrócił się do Matki Bożej w 
modlitwie i nagle wytrysnęło obfite 
źródło. W dowód wdzięczności zo-
stawił tam figurkę M.B. Uśmiechnie-
tej, którą wiózł razem z cudownym 
obrazem  Czarnej Madonny. 

W latach 2006-2007 w Sanktu-
arium zrodziła się praktyka rodzin-
nych błogosławieństw. Cechą cha-
rakterystyczną jest ich różnorodność, 
przez które z duchową pomocą można 
dotrzeć niemal do wszystkich sytuacji 
rodzinnych. W I niedzielę miesiąca 
błogosławi się małżonków odnawiają-
cych przysięgę małżeńską, w II – 
błogosławi się dzieci, w III rodziny, w 
IV – matki brzemienne, a w V nie-
dzielę miesiąca wszystkich obecnych 
w świątyni. 

Niedawno za przyczyną Maryi z 
Leśniowa doszło do uzdrowienia 
chorego na sepsę Mateusza. Jako 
dziękczynienie za ten dar powstało 
oratorium maryjne „Siedem Pieśni 
Marii”. Tekst do oratorium napisał 
Zbigniew Książek, a muzykę skom-
ponował Bartłomiej Gliniak. 

Ostatnio podjęto w Leśniowie 
inicjatywę budowy Centrum Pomocy 

Rodzinie, na budowę którego prze-
znaczono cały dochód ze sprzedaży 
słodyczy leśniewskich. 

Nasza grupa wsparła to dzieło 
kupując smaczne ciasteczka, czeko-
lady, krówki i draże, bardzo estetycz-
nie opakowane. 

Z Leśniowa udaliśmy się w kie-
runku Przeprośnej Górki, lecz po 
drodze ks. Józef zaproponował nam 
odwiedzenie Sanktuarium św. Anny w 
Przyrowie. Dziś znajduje się tam ko-
ściół klasztorny sióstr Dominikanek 
Klauzurowych prowadzących życie 
wypełnione modlitwą i pracą.  

Historia mówi, że św. Anna ob-
jawiła się w tym miejscu pasterzowi. 
Z polecenia proboszcza Przyrowa 
ustawiono tam figurkę Jezusa 
Ukrzyżowanego i Matki Bożej, a na 
początku XVI w. Powstała tam ka-
plica z drewnianą figurką św. Anny 
Samotrzeciej. Kult św. Anny i Matki 
Bożej wzrastał cały XVIw. Kaplicę 
oddano pod opiekę Bernardynom, 
którzy św. Annę mają za szczególną 
patronkę. W latach 1600-1617 wznie-
śli tam kościół i klasztor. Opiekowali 
się tym miejscem ponad 250 l at. Po 
Powstania Styczniowym zostali zmu-
szeni do opuszczenia klasztoru. Na 
ich miejsce w 1869 r. Przybyły 
mniszki dominikanki. W klasztorze 
tym mieszkała w latach 1881-1892 
Wanda Malczewska (wielka 
mistyczka polska) krewna znanego 
malarza Jacka Malczewskiego. Do 
niej Pan Jezus skierował słowa:  

„O, jakże mnie boli, że dawna 
wiara i pobożność coraz bardziej 
słabnie w narodzie. Ach, jak mi 
żal tego narodu! Mów, komu 
tylko możesz, że odrodzenie 
waszej Ojczyzny, jej rozkwit  
i wolność zależą od zjednoczenia 
się ze Mną przez życie 
Eucharystyczne. Błogosławię  
i błogosławić wam będę, jeżeli 
wśród was będzie miłość bratnia 
i pokój.” 

(Wg broszury „Sługa Boża Wanda 
Malczewska, Modlitwa i dwa sposoby 
słuchania Mszy Św.” Arka Wrocław 
2005r.) 

W sanktuarium Św. Anny zo-
stają wysłuchane prośby o macierzyń-

stwo jak również modlitwy babć za 
wnuki. 

Następne miejsce pielgrzymo-
wania to Przeprośna Górka -  Polskie 
San Giovanni Rotondo.  T am w ka-
plicy Ojca Pio odmówiliśmy koronkę 
do Miłosierdzia Bożego oraz ucało-
waliśmy relikwię Św. Ojca Pio. Póź-
niej udaliśmy się na Drogę Krzyżową, 
gdzie elementem łączącym wszystkie 
stacje jest Pismo Święte, a każdej 
stacji towarzyszy figura Ojca Pio 
„wiernego Cyrenejczyka ludzkości”. 

W Przeprośnej Górce powstało 
pierwsze w Polskie sanktuarium Św. 
Ojca Pio. Zbudowanie takiego sank-
tuarium zaproponował w 2001 roku 
arcybiskup częstochowski Stanisław 
Nowak  przełożonemu Apostołów 
Jezusa Ukrzyżowanego – ojcu Euge-
niuszowi Lorkowi. 

Apostołowie Jezusa Ukrzyżo-
wanego jest to zgromadzenie zakonne 
istniejące w Polsce od 1989 r. (Czę-
stochowa). Zgromadzenie to wchodzi 
w skład Dzieła „... w służbie Bożego 
Miłosierdzia”. Założycielem tego 

dzieła jest syn duchowy Ojca Pio – o. 
Domenico Labellarte. W skład Dzieła 
wchodzą również instytuty świeckie 
oraz Ruchy Apostolatu Bożego Miło-
sierdzia. Ich zadaniem jest podtrzy-
manie ducha jedności między ludźmi, 
niesienia ulgi cierpiącym, udzielenia 
pomocy ludziom w potrzebie. Du-
chowość dzieła opiera się na ducho-
wości Ojca Pio i maryjne. 

Po pięciu latach istnienia  
w Polsce członkowie Dzieła 
rozpoczęli budowę świątyni Ośmiu 
błogosławieństw pw. Świętych 
Archaniołów Michała Gabriela Rafała 
na Przeprośnej Górce k/Częstochowy. 
W dolnej części świątyni czynna jest 

Pielgrzymka Straży Honorowej NSPJ 

 
W sanktuarium św. Ojca Pio 
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kaplica, w której znajduje się figura  
i relikwie Św. Ojca Pio. 

Z Przeprośnej Górki pojechali-
śmy do Sanktuarium M.B. Wniebo-
wziętej w Gidlach. Gidle to wieś 
przypominająca miasteczko. Ma ry-
nek i aż trzy kościoły. Najstarszy 
drewniany, drugi jest pozostałością po 
pustelni Kartuzów – parafialny., trzeci 
to kościół dominikanów pw. M.B. 
Wniebowziętej. 

Największym skarbem tej 
świątyni jest mała dziewięciocenty-
metrowa kamienna figurka Matki 
Boskiej z dzieciątkiem. Jej historia 
zaczyna się w  1516r., kiedy to gidel-
ski rolnik Jan Czeczek wyorał ją z 
ziemi. Zabrał ją do domu i ukrył głę-
boko w skrzyni, nie mówiąc o tym 
nikomu. Dopiero kiedy on i jego żona 
stracili wzrok, opiekująca się nimi 
pobożna kobieta zauważyła blask i 
cudowną woń wydobywającą się ze 

skrzyni. Poinformowała o tym pro-
boszcza. Po obmyciu figurki w wo-
dzie. Przeniesiono ją do kościoła. 
Wodą pozostałą po obmyciu Czecze-
kowie przetarli oczy i odzyskali 
wzrok.  

 Na pamiątkę tego wydarzenia 
do dziś zachował się zwyczaj „ka-
piółki” tj. raz w roku obmywanie 
figurki w winie. Pątnicy używają wina 
z „kapiółki” na znak swojej wiary  
w moc Tej, którą nazywamy 
Uzdrowieniem chorych. 
„Jak ziarno wyjęte z ziemi, wina 
obmyta kroplami Gidelska  

Wieśniaczka 
módl się za nami”. 

  W Gidlach prosiłyśmy o zdro-
wie i szczęśliwy przebieg operacji dla 
księdza Józefa. Tam też zamówiłyśmy 
msze św. w intencji członków i opie-
kuna Straży Honorowej. Termin od-

prawienia mszy wyznaczono na 
06.06.2010r., kiedy to obchodzimy 
400-lecie założenia Zakonu Sióstr 
Nawiedzenia Najświętszej Maryi 
Panny (WIZYTEK) przez św. Fran-
ciszka Salezego i św. Joannę de 
Chantal. Z tego zgromadzenia wy-
szedł kult Najświętszego Serca Pana 
Jezusa, gdyż siostra Małgorzata Maria 
Alacoque była wizytką i od 1673r. 
Jezus objawiał jej obraz swojego 
Serca. Do tego zgromadzenia należała 
również siostra Maria Konstancja 
Barnaud, założycielka Straży Hono-
rowej NSPJ (13.03.1863r.) 

 Z pielgrzymki – ubogaceni du-
chowo – wróciliśmy do swoich co-
dziennych zajęć i obowiązków aby 
„zło dobrem zwyciężać”. 

     
   Joanna Z. 

Dzień 11 czerwca 2010r. 
był dla członków Straży Ho-
norowej NSPJ szczególnym 
świętem. W uroczystość 
Najświętszego Serca Pana 
Jezusa – w święto patronalne 
Straży Honorowej w czasie 
porannej mszy św. miało 
miejsce uroczyste poświęce-
nie obrazu tzw. Dużego Ze-
gara Straży Honorowej, po-
przedzone odnowieniem 
ślubu zaciągnięcia się człon-
ków do Godziny Obecności 
przy Bożym Sercu.  

Mszę św. w intencji członków 
Straży Honorowej odprawił i poświę-
cenia obrazu dokonał ks. Józef Zuber. 
Duży Zegar Straży Honorowej został 
umieszczony na ścianie obok obrazu 
Jezusa Miłosiernego. 

Na górze poświęconego obrazu 
widnieje hasło strażowe: „Niech żyje 
Jezus”! W samym środku Dużego 
Zegara znajduje się Serce Jezusa w 
cierniowej koronie, włócznią przebite, 
otoczone 12 gw iazdami, na których 
wpisanych jest 12 godzin zegara. Do-
okoła Serca wpisuje się imiona i 
nazwiska członków Stowarzyszenia, 
w godzinie przez nich obranej. To 
symboliczne zapisanie członków na 
Zegarze jest znakiem podjętego zo-
bowiązania do trwania każdego dnia 

przy Bożym Sercu w duchu wynagro-
dzenia, pocieszenia i oddania czci  
w wybranej Godzinie Obecności. 

Boski Zbawiciel w swych obja-
wieniach św. Małgorzacie Marii Ala-
cogue powierzył wielkie posłannictwo 
rozszerzania nabożeństwa do Jego 
Boskiego Serca po całym świecie.  
W swych słowach zaznaczył w sposób 
bardzo wyraźny, w jaki sposób ta 
cześć ma Mu być oddana. Między 
innymi wyrzekł Pan Jezus do św. 
Małgorzaty Marii z Paray le Monial te 
słowa: 

„Mam szczególne w tym 
upodobanie, gdy widzę, że miłość 
moja jest czczona pod postacią cie-
lesnego serca. Pragnę, aby obraz 
mego Serca był wystawiony pu-
blicznie dla wzruszenia i pociągnię-
cia nieczułych serc 
ludzkich”.  
Potem dodał jeszcze: 

„Wszędzie, 
gdzie ten obraz bę-
dzie wystawiony ku 
czci publicznej, ścią-
gnie wszelkiego ro-
dzaju błogosławień-
stwa”.  

Chcąc zadość-
uczynić temu Bożemu 
wezwaniu Straż Hono-
rowa Serca Jezuso-
wego obrała sobie za 

sztandar opisaną wyżej tarczę zegara  
z napisem: 

„Cześć, Miłość, Wynagrodzenie 
Sercu Jezusowemu”! 

W dzisiejszych czasach obojęt-
ności i zaniku wiary Jezus Chrystus 
żąda aktów wiary, wynagrodzenia  
i miłości, dlatego Straż Honorowa 
Serca Jezusowego pragnie je składać  
z jak największą gorliwością swemu 
Bogu i Królowi.  

 Niech te słowa będą zachętą dla 
wszystkich czcicieli NSPJ do podej-
mowania aktów miłości i wynagro-
dzenia Bożemu Sercu oraz będą za-
proszeniem do przystąpienia do Arcy-
bractwa Straży Honorowej NSPJ w 
naszej parafii.  
                          Alicja K. 
 

Poświęcenie obrazu – Zegara Straży Honorowej NSPJ 
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W środę 21 kwietnia br. 
podczas Mszy św. o godz. 
17.00 ks. prałat dr Rudolf 
BROM udzielił Sakramentu 
Bierzmowania. Młodzież 
została do tego momentu 
szczególnie mocno przygo-
towana poprzez katechezy, 
nabożeństwa i spotkania w 
grupach, prowadzone przez 
naszych bardzo oddanych 
sprawie Animatorów.  

Kaznodzieja zaznaczał w ka-
zaniu by Sakrament Bierzmowania 
zwany Sakramentem Dojrzałości 
Chrześcijańskiej nie był Sakramentem 
„pożegnania” z Kościołem, ale 
świadomym podjęciem wysiłku by 
dążyć do coraz większej dojrzałości 
intelektualnej, fizycznej i duchowej. 
Moment bierzmowania to dopiero 
początek trudnej drogi wzrastania. 

Większość młodzieży odpo-
wiedzialnie potraktowała swoje 
przygotowanie i sam udział w ob-
rzędzie bierzmowania. Na pochwałę 
zasługuje również fakt, że wszyscy 
wybrali sobie chrześcijańskie imię – 
jako imię z bierzmowania. Ufamy, że 

Ci święci Patronowie będą tymi, 
których zechcą w swoim życiu na-
śladować. 

Na szczególne wyróżnienie za-
sługują osoby, które bezpośrednio 
brały aktywny udział w liturgii.  
I tak, księdza Prałata powitali i po-
prosili o udzielenie Sakramentu 
Bierzmowania: Kinga Szymik  
i Krzysztof Sławek. Liturgię Słowa 
Bożego przygotowali: Bożena Skał-
bania, Radosław Kuczera i Roman 
Lazar; Modlitwę Powszechną odczy-
tali: Ewa Olszewska, Aleksander 
Uznański. Dary ofiarne do ołtarza 
przynieśli: Joanna Pyżalska, Jacek 
Korduła, Jakub Zimnol. Na zakoń-
czenie Eucharystii podziękowania  
i kwiaty na ręce księdza celebransa 
złożyli: Mariola Czarnecka, Magda 
Malinowska oraz Aleksander Ko-
walczyk. W imieniu świadków bierz-
mowania słowa wdzięczności wyraził 
Pan Piotr Stolarski. 
 Bierzmowanie zostało udzie-
lone 141 osobom, w tym było 65 
dziewczyn i 76 chłopców. Większość 
młodzieży to uczniowie naszego 
Gimnazjum Nr 7. Według przynależ-
ności parafialnej 116 bierzmowańców 

było z naszej wspólnoty, 19 osób z 
parafii pw. Św. Józefa w Kłokocinie, 
3 osoby z parafii pw. Św. Barbary w 
Boguszowicach-Osiedlu i 3 z  innych 
parafii. 
 Katechizm poucza: Sakrament 
bierzmowania wraz z chrztem  
i Eucharystią należy do "sakramentów 
wtajemniczenia chrześcijańskiego", 
którego jedność powinna być zacho-
wywana. Należy zatem wyjaśniać 
wiernym, że przyjęcie tego sakra-
mentu jest konieczne jako dopełnienie 
łaski chrztu. Istotnie, "przez sakra-
ment bierzmowania (ochrzczeni) jesz-
cze ściślej wiążą się z Kościołem, 
otrzymują szczególną moc Ducha 
Świętego i w ten sposób jeszcze moc-
niej zobowiązani są, jako prawdziwi 
świadkowie Chrystusa, do szerzenia 
wiary słowem i uczynkiem oraz do 
bronienia jej". 
 Niech coraz większa świado-
mość, czym jest ten sakrament za-
chęci na przyszłość osoby, które wraz 
ze swoim rocznikiem nie przyjęły 
tego sakramentu (z różnych przyczyn) 
by dopełniły tego uczestnicząc  
w przygotowaniu, które jak zwykle 
rozpocznie się w kolejnym roku 
szkolnym. 

                                      Ks. IP 

Dekanalny duszpasterz 
ministrantów, ks. Łukasz 
Jarek, który jest jednocze-
śnie wikariuszem parafii św. 
Anny w Świerklanach, był 
organizatorem i gospo-
darzem rozgrywek turnieju 
piłki nożnej ministrantów o 
najlepszą drużynę w deka-
nacie boguszowickim. 
Zwycięzcy będą reprezen-
tować nasz dekanat w roz-
grywkach na sz czeblu die-
cezjalnym. 

Rozgrywki odbywały się  
w trzech kategoriach wiekowych: 
ministranci szkół podstawowych, 
ministranci szkół gimnazjalnych oraz 
starsi ministranci. Każda parafia miała 
więc prawo wystawić po trzy 
drużyny. W nasz dekanacie jest 
siedem parafii, ale tylko cztery 
przystąpiły do turnieju: parafia Św. 

Barbary w Boguszowicach Osiedlu, 
parafia św. Anny w Świerklanach, 
parafia św. Wawrzyńca w Ligockiej 
Kuźni oraz nasza; zabrakło Boryni, 
Jankowic oraz Kłokocina. 

Parafie naszą reprezentowali 
ministranci w dwóch kategoriach 
wiekowych: szkoły podstawowej  
i gimnazjalnej; starsi niestety się nie 
zgłosili a szkoda, bo rok wcześniej to 
oni doszli do medalowego miejsca  
w rozgrywkach diecezjalnych. 

Mecze rozgrywane były  
w systemie każdy z każdym, o zwy-
cięstwie decydowały oczywiście 
zdobyte gole bądź w wypadku remisu 
decydował stosunek bramek. Gościł 
nas piękny stadion Klubu Sportowego 
Forteca Świerklany. 

Pomimo tego, że tym razem nie 
udało nam się zakwalifikować do 
rozgrywek o puchar diecezjalny, 
pragnę WSZYSTKIM uczestnikom 
turnieju z serca podziękować – bo 

grali z poświęceniem i wielkim 
zaangażowaniem, dziękuję także 
wspaniałym kibicom, wśród których 
nie zabrakło i naszych parafian. 
Dziękuję też ks. Proboszczowi i ks. 
Marcinowi za pomoc w transporcie na 
rozgrywki. 

    Ks. Ireneusz 
 

Zaproszenie 
Biała brzoza stojąca w lesie 

swą smukłą kibić 
pokazuje jodłom, 
zaprasza do siebie 

na piknik zmęczonego wędrowca 
bądź jej gościem. 

Odurzony zapachem 
jak pszczoły nektarem 

smakuj ciszę 
leśnego królestwa natury. 

 
Stefania Gierłowska 

Bierzmowanie 

Dekanalny Turniej Piłki Nożnej Ministrantów  
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Ostatnie tygodnie dla 
Grupy Pielgrzym były bardzo 
intensywne. A to za sprawą 
dwóch pielgrzymek, na jakie 
udała się nasza grupa.  

Nasze wspólne pielgrzymowanie 
rozpoczęliśmy 11 maja. Wówczas 
udaliśmy się do sanktuariów diecezji 
gliwickiej: w Zbrosławicach, gdzie 
znajduje się Sanktuarium Macierzyń-
stwa NMP, w którym to odprawiliśmy 
Mszę świętą. W drodze do Lubecka 
gdzie znajduje się Sanktuarium Matki 
Bożej Lubeckiej, odwiedziliśmy  
ks. Konrada, który jest proboszczem 
w Boruszowicach, a na koniec odwie-
dziliśmy park w Świerklańcu oraz 
nasze diecezjalne sanktuarium Matki 
Bożej w Piekarach Śląskich. Jedna  
z naszych uczestniczek Asia napisała 
wiersz, który opisuje pierwszą w tym 
roku pielgrzymkę Grupy Pielgrzym: 

Dnia 11-go maja na pielgrzymkę wyjechali 
I święte miejsca Polskie odwiedzali 

Najpierw do Kościoła dotarli  
w Zbrosławicach 

Później do księdza Konrada , który mieszka 
w Boruszowicach 

O 11.30 Grupa Pielgrzym z Boruszowic 
wyjechała 

I przez las do Lubecka podążała 
W czasie tej jazdy 12.00 na zegarze wybiła 

I cała Grupa Anioł Pański odmówiła. 
Później w Lubecku byliśmy radośni, 

Bo mogliśmy okazać, że jesteśmy 
świadkami miłości 

Następnie do Świerklańca żeśmy podążali 
I Nabożeństwo majowe odprawiali. 

I na sam koniec żeśmy do Piekar przyjechali 
I o wszelkie łaski Panią Piekarską 

wypraszali 
A teraz podziękować chcieliśmy wszystkim: 

Księżą, którzy nas serdecznie pod swój 
dach przyjęli 

I kilka słów o swoich parafiach 
powiedzieli. 

Lecz zapomnieć o księdzu Marcinie nie 
możemy 

I również podziękować żeśmy mu chcieli. 
Za to, że tak dobrze naszą Grupą się 

opiekuje 
I na każdej pielgrzymce towarzystwa 

dotrzymuje. 
 Drugim szklakiem pielgrzym-

kowym była Archidiecezja Krakow-
ska. Wczesnym rankiem 7 czerwca 
wyruszyliśmy w stronę Alwerni, by 
zatrzymać się w pierwszym miejscu w 
Sanktuarium Chrystusa Miłosiernego. 
Opiekę nad sanktuarium pełnią ojco-
wie bernardyni, którzy opowiedzieli 

nam historię miasta, sanktuarium jak 
również cudownego obrazu Ecce 
Homo, przed którym każdy z nas 
powierzył swoje sprawy Jezusowi. Z 
Alwerni udaliśmy się do jednego z 
najstarszych sanktuariów archidiecezji 
Krakowskiej poświęconemu Matce 
Bożej Bolesnej w Modlnicy. Kolej-
nym etapem naszego pielgrzymowa-
nia była miejscowość Staniątki, gdzie 
również znajduje się Sanktuarium 
Matki Bożej Bolesnej z cudownym 
obrazem Matki Bożej przeszytej 
siedmioma mieczami boleści. Po 
zwiedzaniu kościoła i po modlitwie 
siostry benedyktynki zaprosiły naszą 
grupę na herbatę, a organizatorzy 
zapewnili jak zawsze dobry kołocz. 
Na zakończenie naszego pielgrzymo-
wania zwiedziliśmy zabytkową już 
kopalnie soli w Wieliczce. Nasza 
grupa przeszła trasą pielgrzymkową, 
by na koniec w kaplicy św. Jana od-
prawić Mszę świętą na zakończenia 
intensywnego dnia pielgrzymowania. 

Na zakończenie warto podzię-
kować organizatorowi panu Stanisła-
wowi Drąszczyk za wspaniałe przy-
gotowanie naszych wyjazdów jak 
również wszystkim uczestnikom, 
którzy z radością pielgrzymują po 
świętych miejscach naszego kraju.  

 
   Ks. Marcin 

Czerwiec 
1. Intencje Matki Bożej: o pokój na świecie i nawrócenie 
grzeszników. 
2. Intencje papieża Benedykta XVI: 
-) Intencje ogólne: Aby wszystkie instytucje krajowe i 
międzynarodowe zobowiązały się do zapewnienia szacunku 
życiu ludzkiemu, od poczęcia aż do naturalnej śmierci. 
-) Intencje misyjne: Aby Kościoły w Azji, które są „małą 
owczarnią”, otoczoną przez ludność niechrześcijańską, po-
trafiły głosić Ewangelię i dawać świadectwo radosnego 
przylgnięcia do Chrystusa. 
 
Lipiec 
1. Intencje Matki Bożej: o pokój na świecie i nawrócenie 
grzeszników. 
2. Intencje papieża Benedykta XVI: 
-) Intencje ogólne: Aby we wszystkich krajach świata wy-
bory władz odbywały się zgodnie z zasadami sprawiedliwo-
ści, jawności i uczciwości, z poszanowaniem wolnych decy-
zji obywateli. 
-) Intencje misyjne: Aby chrześcijanie wszędzie, a zwłasz-
cza w wielkich ośrodkach miejskich, starali się wnosić 
istotny wkład w szerzenie kultury, sprawiedliwości, solidar-
ności i pokoju. 

 
 
 
 
 
Sierpień  
1. Intencje Matki Bożej: o pokój na świecie i nawrócenie 
grzeszników. 
2. Intencje papieża Benedykta XVI: 
-) Intencje ogólne: Aby bezrobotni, bezdomni i wszyscy 
potrzebujący znajdowali zrozumienie i gościnę oraz kon-
kretną pomoc w przezwyciężaniu trudności.  
-) Intencje misyjne: Aby Kościół był „domem” wszystkich  
i z gotowością otwierał drzwi tym, których dyskryminacja 
rasowa i religijna, głód i wojny zmuszają do emigrowania 
do innych krajów. 
 
Wrzesień 
1. Intencje Matki Bożej: o pokój na świecie i nawrócenie 
grzeszników. 
2. Intencje papieża Benedykta XVI: 
-) Intencje ogólne:  Aby w mniej rozwiniętych regionach 
świata głoszenie Słowa Bożego odmieniło serca ludzi, za-
chęcając ich do bezpośredniego uczestnictwa w procesie 
prawdziwego postępu społecznego.  
-) Intencje misyjne:  Aby dzięki otwarciu serc na miłość 
udało się położyć kres licznym wojnom i konfliktom na 
świeci, powodującym rozlew krwi. 

Cudze chwalicie, swego nie znacie 
 

Intencje Żywego Różańca 

Cudze chwalicie, swego nie znacie 
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Intencje 
mszalne 

Niedziela – 20.06.2010r. XII NIEDZIELA ZWYKŁA 

7.oo Urodziny członków Świeckiej Rodziny 
Franciszkańskiej: Łucja Stolorz, Tekla Smyczek, 
Irena Torebko, Maria Gorol, Hildegarda Kuś, Maria 
Wencka, Zofia Bombik, Róża Oleś, Anna Pyszny, 
Małgorzata Dulniok, Bronisława Wiechoczek 

8.3o 1/+Za zmarłych z rodziny Andrzejczak 
 2/+Ryszard Jaroński – od sąsiadów 
10.oo Do opatrzności Bożej z okazji urodzin Alojzego 

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

11.3o Do Opatrzności Bożej z okazji 70 rocznicy urodzin 
Anny Tarnawskiej oraz do Anioła Stróża z okazji 
13 rocznicy urodzin wnuczki Sharloty, z podz. za 
odebrane łaski z prośbą o dalsze. Te Deum. (Kop) 

14.3o Chrzty i roczki : Alicja Chmiel, Tatiana Matczak, 
Maja Podkowik, Antoni Pomykoł, Igor Lis, Juliusz 
Srokol, Bartosz Nowak, Kinga Konsek 

16.oo +Wincenty, Stanisława Adamski, 3 synów, 
Franciszek i Wiktoria Jędrzejczyk 

Poniedziałek – 21.06.2010r.  WSPOMNIENIE 
 ŚW. ALOJZEGO GONZAGI 

7.oo 1/+Katarzyna Zawadzka, mąż Jan 
 2/+Alojzy Ostrzołek (Bog) 
11.oo Ślub: Beata Palarz – Arkadiusz Buchalik 
17.oo 1/+Ryszard Buchalik (Bog) 
 2/+Sylwia Brząkalik, 1 rocznica (Got) 

Wtorek – 22.06.2010r. 
7.oo 1/+Jan Przeliorz, Maria żona, rodziców z obu stron 
 2/+Wilhelm Matuszczyk, Otylia żona, rodziców  

z obu stron 
17.oo 1/+Stefan Karwot, rodzice Wiktor i Lidia (Bog) 
 2/+Marta Oleś, 9 rocznica, mąż Gerard, zięć 

Ignacy, rodziców (Bog) 

Środa – 23.06.2010r. 
7.oo 1/+Tomasz Winiarski (Got) 
 2/+Zygfryd Merkel, Dariusz Raźny, Ludwik Kulas, 

rodziców (Bog) 
15.3o Z okazji ukończenia roku szkolnego klas VI SP  

nr 16 z Bog. oraz w intencji nauczycieli i rodziców. 
17.oo 1/+Tomasz Kania - z okazji urodzin, Berta  

i Maksymilian Kania 
 2/+Roman Zimończyk, 1 rocznica (Bog) 

Czwartek – 24.06.2010r.  UROCZYSTOŚĆ 
 NARODZENIA ŚW. JANA CHRZCICIELA 

7.oo 1/Od gradu w intencji Gotartowic (święcenie świec) 
 2/+Eryk Zimończyk, Jan Górecki, żona Łucja 
11.oo Ślub : Grażyna Romańska – Wojciech Pawlas 

17.oo 1/+Paweł Wengerski, żona Gertruda, córka 
Elżbieta, syn Marian (Bog) 

 2/+Alfred Konsek, 15 rocznica, Sonia Trybuś, Leon 
i Maria Malina (Bog) 

Piątek – 25.06.2010r. 
7.oo 1/+Stanisław Konsek, 8 rocznica, rodzice Jadwiga  

i Józef, dziadków z obu stron 
 2/+Zygfryd Konsek, Antoni Bernacki, Jan i Marta 

Śpiewok, 5 synów, 3 córki, Jan i Elżbieta Konsek 
 3/+Aniela Abrachamczyk, 30-ty dzień po śmierci 

(Bog) 
17.oo MSZA WSPÓLNA: 
 +Tadeusz Walczak 
 +Stanisław Sobik, wnuczka Agnieszka, rodziców  

z obu stron, za zmarłych z rodziny 
 +Stefan Buchalik, Leopold Kostorz, żona Rozalia, 

Alojzy Gorzawski 
 +Janina Skrzypiec, mąż Joachim, syn Andrzej, 

rodziców z obu stron 
 +Dominik Matuszczyk, Berta żona, syn Paweł, córka 

Gabriela i Regina, dziadków z obu stron 
 +Alojzy Konka, 10 rocznica, żona Aniela, rodziców  

z obu stron 
 +Aniela i Jan Skiba, rodziców z obu stron, Rufin Szip 
 +Waleska Dziwoki, mąż Robert, Ema Klimek,  

mąż Florian 
 +Franciszek Mrozek, żona Anna, syn Benedykt, 

Adelajda Pieczka, pokrewieństwo z 3 stron 
 +Stanisław Lubszczyk, Aniela żona, rodziców z obu 

stron 
 +Ernest Zniszczoł, żona Maria, Alfred Przeliorz, 

Robert Przeliorz, żona Gertruda, Edward Przeliorz, 
Józef Pieła, żon Gertruda, syn Jerzy 

 +Roman Pawlas, 8 rocznica, rodzice Aniela i Karol, 
rodzice Łuczak Stanisław, Franciszka żona 

 +Łucja Śmiatek, mąż Henryk, Zofia Garbocz, Jan mąż, 
Bronisława Janowicz, Zygmunt mąż, za zmarłych z 
rodziny Śmiatek, Garbocz, Waliczek, Gorus, Figas,  
dusze w czyśćcu cierpiące (Bog) 

 +Łucja i Emil Babilas, syn Walenty, Alojzy Szymura 
 +Zofia Sobik, 5 rocznica, mąż Brunon, rodziców z obu 

stron 
 +Zbisław Marszołek, 14 rocznica, rodziców, 

Franciszek Waliczek, żona Marta, syn Józef, Ernest 
Kula, żona Maria (Bog) 

 +Krystyna Janus, Reinhold Pustelny, rodziców z obu 
stron, Daniel Janus, żona Róża, dusze w czyśćcu 
cierpiące 

 +Klara Hartman, mąż Stanisław (Got) 
 +Szczepan Konsek, rodziców, siostra Irena, brat 

Konrad, Emil Mura, żona Anna, rodziców, Eleonora 
Krakowczyk, mąż Karol, za zmarłych z 
pokrewieństwa, sąsiadów i kapłanów (Bog) 

 +Jan Piotrowski, rodziców z obu stron 
 +Franciszek Przeliorz, Maria i Rudolf Jurczyk, Anna 

Wiaterek, mąż Edward, Sabina Jurczyk 
 +Mieczysław Konwiński, rodzice Marta i Władysław, 

Stanisława Michałowska, mąż Edward 
 +Władysław Tarnawski, rodziców, Kazimierz 

Jastrzębski, rodziców, Michał Turek, żona Marianna,  
4 synów, 3 córki 

 +Marta i Elżbieta Kula, mąż Wincenty (Got) 



serce ewangelii 17 

 +Ewald Mucha, żona Franciszka, córka Jadwiga, 
rodziców, Józef Szymura, żona Maria, rodziców (Got) 

 +Maria Malina, Józef mąż, rodziców (Bog) 
 +Jan Ulman (Bog) 
 +Jadwiga Buchalik, mąż Reinhold, Maria Witala,  

mąż Józef, dusze w czyśćcu cierpiące 
 +Jadwiga Sokołowska, mąż Stanisław, rodziców  

z obu stron, Helena Kuczera, mąż Wilhelm, rodziców  
z obu stron (Bog) 

 +Józef Pierchała, żona Eufemia, rodziców (Rasz) 
 +Ludwik Mura, Hubert Mispel, Edward Liszka, żona 

Anna, Paweł Rotkegel, 2 żony, Zofia i Franciszek 
Mura, Marian Paszenda, Henryk Rotkegel, Anna 
Zniszczoł, Gertruda i Ewald Klimek, Krystyna  
i Kazimierz Wieczorek, Józef Paszek 

 +Piotr Rojek, żona Maria, synowie Erwin i Benedykt, 
synowa Amalia, Feliks Marek, żona Maria (Got) 

 +Alfred Ogon, syn Janusz, córka Urszula, (Rasz) 
+Gabriela Stabla (Bog) 

 +Ryszard Buchalik, Anna Szotek, mąż Aleksander,  
syn Antoni (Bog) 
+Kazimierz i Katarzyna Spytko, Emil i Łucja Babilas, 
Walenty Babilas (Got) 

 +Katarzyna i Józef Hartman, syn Alojzy, dziadków  
z obu stron (Got) 
+Konstanty Wiaterek, żona Anna, zięć Wilhelm,  
Józef Wiaterek, 2 żony, dziadków z obu stron (Got) 

 +Marta Kula, mąż Alojzy 
+Anna Szymura, mąż Franciszek, rodziców (Got) 
+Gertruda Pawlica, mąż Władysław (Got) 
+Czesław Kasprowicz 
+Izydor Chrószcz, 30-ty dzień po śmierci 
+Jan Szymura, 10 rocznica, rodziców (Bog) 
+Wilhelm Maciończyk, żona Bronisława, synowie 
Hubert i Dionizy, synowa Aniela, Karol i Marta 
Kuczera, Gertruda Kula (Got) 
+Maria i Wincenty Kurzela, Emilia i Alojzy Hajek,  
syn Janusz (Rasz) 
+Józef Pawliczek, Bronisława i Maks Pawliczek, 
Maria i Marcin Nowak, 2 synów, 2 synowe,  
Stanisław Staszczyk, rodziców, Irena Kotowska, 
Maryla Hernas, syn Leszek (Bog) 
+Elżbieta Pawletko, mąż Edward, syn Zygfryd, 
dziadków z obu stron, Otylia Konsek, Rudolf  
Piechula, rodziców (Got) 
+Aniela Pustołka, z okazji urodzin, mąż Alojzy (Bog) 
+Leopold Szymura, żona Franciszka, córki Elżbieta  
i Anna, syn Walenty, Józef i Franciszka Orszulik,  
2 synów, córka Wiktoria 
+Zygmunt Orszulik, 1 rocznica, rodziców 
+Marta Gembalczyk, syn Tadeusz, córka Bronisława, 
Albert Maciończyk, syn Zbigniew 
+Alojzy Szymik, żona Maria, 2 córki, 3 synów, 
synowa Irena(Rasz) 
+Alojzy Piecha, 24 rocznica, rodzice Anna i Klemens 
Piecha, zmarłych z pokrewieństwa, Paweł Kwoka, 
żona Agnieszka (Bog) 

Sobota – 26.06.2010r.     
7.oo 1/+Maria Oleś, mąż Franciszek, Anna Oleś, 4 synów 
 2/+Małgorzata Buchalik, mąż Alojzy, córka 

Felicyta (Bog) 
11.oo Ślub : Monika Mielnicka – Szyrocki Łukasz 

12.oo Ślub : Katarzyna Kempska – Łukasz Trzebunia 
17.oo 1/+Maria Małysa, 3 rocznica 
 2/+Emilia i Maksymilian Tkocz 

Niedziela – 27.06.2010r.     XIII NIEDZIELA ZWYKŁA 

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

8.3o +Tomasz Ignacek (Bog) 
10.oo +Paweł Szulik, rodziców z obu stron (Kop) 
11.3o Do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w intencji  

Marty Woźniok z okazji 80 rocznicy urodzin oraz  
z okazji 51 urodzin zięcia Jana, za męża Pawła  
oraz dzieci z rodzinami. Te Deum. 

14.15 Zakończenie roku formacyjnego Equipes Notre – 
Dame  (wł. ks.) 

16.oo + Aniela i Marian Kujawa, Karol Zahradnik, Stanisław 
Szafran, chrzestni: Jadwiga, Eugeniusz, Halina, 
pokrewieństwo z obu stron 

Poniedziałek – 28.06.2010r.             ŚW. IRENEUSZA 
7.oo +Małgorzata Szendzielorz, mąż Roman, za zmarłych 

rodziców 
17.oo +Ilona Łuc (Bog) 

Wtorek – 29.06.2010r.    UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTYCH  
APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA 

7.oo +Paweł Sobik (Bog) 
10.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 50 lata małżeństwa 

Luizy i Jana Leipelt, z podz. za odebrane łaski  
z prośbą o dalsze. Te Deum. 

15.3o 1/+Alojzy Czerwiński – z okazji urodzin 
 2/  W intencji rocznika 1946, z okazji 50- lecia 

ukończenia SP 
17.oo +Franciszek Żadka, 11 rocznica (Bog) 

Środa – 30.06.2010r. 
7.oo +Józef Szafraniec, ojciec Maksymilian, Ryszard Oleś 
17.oo +Krzysztof Ciszkowski, córka Ania (Got) 

Czwartek – 01.07.2010r.  I – szy czwartek 
7.oo Na cześć Chrystusa Najwyższego Arcykapłana  

za wszystkich biskupów, kapłanów, kleryków, 
zgromadzenia zakonne oraz o nowe powołania 
kapłańskie i zakonne – zamawiają Boguszowice 

12.oo Ślub : Aleksandra Majchrzak – Łukasz Linowski 
17.oo +Halina Kula (Bog) 

Piątek – 02.07.2010r.  I-szy piątek, kolekta 
                                                              charytatywna 
7.oo +Henryk Kubański (Bog) 
17.oo 1/Do NSPJ w intencji rodzin wielodzietnych  

i czcicieli NSPJ 
 2/+Matthias Błażewicz – z okazji urodzin (Bog) 

Sobota – 03.07.2010r.    . I – sza sobota 
7.oo Do Niepokalanego Serca NMP – za parafian 
11.oo Ślub : Natalia Smykała – Marcin Kowalski 
12.oo Ślub : Sylwia Szewczyk – Tomasz Buchta 
13.oo Ślub : Justyna Brzezinka – Łukasz Byrski 
17.oo 1/+Józef Wawrzyńczyk, 11 rocznica (Bog) 
 2/+Walter Matuszczyk, 30-ty dzień po śmierci 
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Niedziela – 04.07.2010r.     XIV NIEDZIELA ZWYKŁA 

7.oo +Rajmund Pytlik (Got) 
8.3o +Konrad Konsek, 5 rocznica (Got) 
10.oo 1/+Stefania Klimosz 
 2/+Stanisław Cincio, 30-ty dzień po śmierci 
11.3o +Konstanty Sobik, 18 rocznica (Got) 
16.oo 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 80 rocznicy 

urodzin Alojzego Musioł, z podz. za odebrane łaski 
z prośbą o dalsze. Te Deum. 

 2/Do Opatrzności Bożej z okazji 18 rocznicy 
urodzin Piotra Wawoczny z Bog., z podz.  
za odebrane łaski z prośbą o dalsze. Te Deum. 

Poniedziałek – 05.07.2010r.   
7.oo +Jadwiga Ostrzołek (Bog) 
17.oo +Józef Motyka, Marta żona, Krystyna córka, 

synowa Olga, pokrewieństwo (Bog) 

Wtorek – 06.07.2010r.  WSPOMNIENIE  
BŁ. MARII TERESY LEDÓCHOWSKIEJ 

7.oo +Justyna Zimończyk, Ryszard Zimończyk, żona 
Bronisława, rodziców z obu stron (Bog) 

17.oo 1/+Berta i Emanuel Oleś, Piotr Bakaj, syn Zbigniew 
 2/+za zmarłych rodziców Kazimierz i Gertruda 

Motyka  

Środa – 07.07.2010r. 
7.oo +Wilhelm Matuszczyk, Otylia żona, rodziców  

z obu stron 
17.oo +Łucja i Wiktor Rojek, syn Jan, wnuczka 

Małgorzata (Got) 

Czwartek – 08.07.2010r.       ŚW. JANA Z DUKLI 
7.oo 1/+Klara Macionczyk, 7 rocznica, mąż Paweł 
 2/+Mieczysław Listwoń, 13 rocznica (Bog)  
17.oo +Bronisław Osiak, syn Wiesław (Bog) 

Piątek – 09.07.2010r. 
7.oo +Alojzy Pierchała, 6 rocznica (Bog) 
17.oo +Roman Zniszczoł, Alojzy Zniszczoł 

Sobota – 10.07.2010r. 
7.oo +Edmund Kaczmarczyk, rodziców 
11.oo Ślub : Agnieszka Cichos – Dawid Henzel 
12.oo Ślub:  Joanna Wyrwoł – Adam Gebauer 
17.oo +Jan Karwot, 14 rocznica (Bog) 

Niedziela – 11.07.2010r.      XV NIEDZIELA ZWYKŁA 

7.oo +Emil Malina, 5 rocznica 
8.3o Do Opatrzności Bożej z okazji 80 rocznicy urodzin 

Wandy Janiczek, z podz. za odebrane łaski z prośbą 
o dalsze. Te Deum. 

10.oo 1/+Sabina Jurczyk (Got) 
 2/Do Opatrzności Bożej z okazji 18 rocznicy uro-

dzin Przemysława Barwiak oraz o błogosławień-
stwo dla Marcina i Krzysztofa Te Deum. 

11.3o +Józef Sobik, Łucja żona, córka Halina, syn Bole-
sław, synowa Małgorzata, rodziców z obu stron, 
pokrewieństwo 

16.oo Do Miłosierdzia Bożego przez wstawiennictwo 
Świętej rodziny z okazji urodzin Jana, z podz.  
za odebrane łaski z prośbą o dalsze.  

Poniedziałek – 12.07.2010r.  ŚW. BRUNONA 
 BONIFACEGO Z KWERFURTU 

7.oo +Jadwiga Buchalik, Jan mąż, Roman syn, Anna 
Konsek, Antoni mąż, 2 synów 

17.oo +Danuta Krzyształa, 3 rocznica 

Wtorek – 13.07.2010r.  ŚW. PUST. ANDRZEJA,  
ŚWIERARDA I BENEDYKTA 

7.oo +Emil Szymura, rodziców z obu stron, Łucja Kionka  
17.oo +Józef Wowra, 1 rocznica 
19.oo NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE 

Środa – 14.07.2010r. 
7.oo +Józef Pustołka, Anna i Jan Pustołka, Marta 

Błanik, mąż Alojzy, syn Longin, córka Róża, 
Wiktor Kuchcik, syn Eugeniusz, dziadków z obu 
stron (Bog) 

17.oo +Alojzy Pustołka, żona Aniela, rodziców z obu 
stron (Bog) 

Czwartek – 15.07.2010r.    ŚW. BONAWENTURY 
7.oo +Maria i Jóżef Maciończyk, Henryk Misala 
17.oo +Berta Goraus, 1 rocznica 

Piątek – 16.07.2010r.   NMP Z GÓRY KARMEL 

7.oo +Agnieszka Pierchała, mąż Emil i syn Arkadiusz 
17.oo +Helena Mura, mąż Jan (Rasz) 

Sobota – 17.07.2010r. 
7.oo +Alfred Klejnot (Got) 
17.oo 1/+Helena Kluger, mąż Edward (Got) 
 2/Do Opatrzności Bożej o zdrowie i 

błogosławieństwo z okazji 50 rocznicy urodzin 
Jadwigi Michalskiej, z podz. za odebrane łaski  
z prośbą o dalsze. Te Deum. 

Niedziela – 18.07.2010r.      XVI NIEDZIELA ZWYKŁA 

7.oo +Kazimierz Pierchała, 10 rocznica, rodziców z obu 
stron (Got) 

8.3o +Ernest Bulanda, 17 rocznica (Bog) 
10.oo +Zdzisław Kubarski, rodziców Leokadia i 

Mieczysław, syn Stanisław – od wujka i brata 
11.3o Do opatrzności Bożej z okazji 50 lat małżeństwa 

Eleonory i Henryka Gembalczyk, z podz.  
za odebrane łaski z prośbą o dalsze. Te Deum. 

14.3o Chrzty i roczki : 
16.oo WOLNA INTENCJA 

Poniedziałek – 19.07.2010r. 
7.oo 1/+Anna Dziwoki 
 2/+Barbara Cichy (wł. ks.) 
17.oo 1/+Lisiak Stanisław, 1 rocznica 
 2/+Eryk Gruszka 

Wtorek – 20.07.2010r.               BŁ. CZESŁAWA 

7.oo +Hubert Ochojski, żona Aniela (Got) 
17.oo +Weronika Prochownik, 1 rocznica 
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Środa – 21.07.2010r. 
7.oo +Bronisława i Wincenty Korduła, Andrzej syn, 

Franciszek Janda, 2 żony, Eugenia Piecha, 
Bronisław Skura, 2 synów, Gertruda Balcer, 
Bronisław syn (Bog) 

17.oo +Jan Konsek, 4 rocznica 

Czwartek – 22.07.2010r.     ŚW. MARII MAGDALENY 
7.oo +Adolf Oślizlok, 6 rocznica (Bog) 
17.oo +Berta Szmidt (Bog) 

Piątek – 23.07.2010r.                       ŚW. BRYGIDY 
7.oo +Za zmarłych członków Różańca 
17.oo +Tadeusz Matczak 

Sobota – 24.07.2010r.                      ŚW. KINGI 

7.oo +Alfred Musiolik, rodziców z obu stron 
11.oo Ślub : Magdalena Szmidt – Łukasz Zniszczoł 
13.oo Ślub : Martyna Kargól – Łukasz Kawulak 
15.3o Do Opatrzności Bożej z okazji 80 rocznicy urodzin 

Edwarda Kluger oraz 75 rocznicy urodzin Elżbiety, 
z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze i o 
błogosławieństwo dla dzieci z rodzinami. Te Deum. 

17.oo +Aniela Kulik (Got) 

Niedziela – 25.07.2010r.    XVII NIEDZIELA ZWYKŁA 

7.oo +Brygida Molska (Bog) 
8.3o +Berta Goraus, mąż Jan 
10.oo +Jan Nogły 
11.3o Do Opatrzności Bożej z okazji 30 lat małżeństwa 

Grażyny i Alojzego Paris oraz z okazji 50 rocznicy 
urodzin Alojzego, z podz. za odebrane łaski  
z prośbą o dalsze. Te Deum. 

16.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 70 rocznicy urodzin 
Romana Stajer z Gotartowic, z podz. za odebrane 
łaski z prośbą o dalsze. Te Deum. 

Poniedziałek – 26.07.2010r.   ŚW. JOACHIMA I ANNY 
7.oo +Zenon Lewandowski, rodzice (Bog) 
17.oo +Teofil Piksa 

Wtorek – 27.07.2010r. 
7.oo +Herman Tarabura, żona Albina, zięć Jan, wnuk 

Czesław (Bog) 
17.oo 1/+Serafin Król (Bog) 
 2/+Małgorzata Babilas, mąż Edward (Got) 

Środa – 28.07.2010r. 
7.oo +Alfred Urbanek, rodziców z obu stron (Bog) 
17.oo +Gertruda Szymura (Bog) 

Czwartek – 29.07.2010r.                 ŚW. MARTY 

7.oo +Adolf Filipowski w rocz. śmierci, żona Albina (Bog) 
17.oo +Paweł Turczyk, 1 rocznica 

Piątek – 30.07.2010r. 
7.oo +Maria Kopiec, 5 rocznica, syn Janusz, córka Ilona 
17.oo MSZA WSPÓLNA 
 +Franciszek Żadka, Józef Żadka, żona Józefa,  

4 synów, synowa Hildegarda, Paweł Gasz, 2 żony, 
4 synów, córka Emilia, 2 zięciów, 2 synowe, córka 

Zofia, Ryszard Praśniewski, 2 synów, Stanisław 
Michałowicz, żona Monika, syn Bernard, zięć 
Janusz, Maksymilian Piksa, Paweł Gojny, syn 
Zdzisław, Bartosz Pawlas (Bog) 

 +Alojzy Maciończyk, żona Anna, synowie Henryk 
i Krystian  

 +Anna Waliczek, mąż Emanuel, zięć Erwin 
 +Ignacy Motyka - w rocznicę urodzin, rodziców  

z obu stron (Bog) 
 +Józef Marek, żona Anna, Robert Groborz, żona Anna 
 +Tadeusz Korduła, Maria żona, rodzice Gertruda  

i Antoni Korduła, 3 synowe, za dusze w czyśćcu cierp. 
 +Waleska i Emil Dziewior (Bog) 
 +Helena i Leon Dziewior (Bog) 
 +Leokadia Podleśny (Bog) 
 +Emil Zimończyk, 2 żony, Leon Świtoń, żona 

Władysława (Bog) 
+Stanisław Lubszczyk, Aniela żona, rodz. z obu stron 

 +Jan Kurarz - z okazji urodzin  
 +Brunon Sobik, 28 rocznica śmierci, żona Zofia, 

rodziców z obu stron, dusze w czyśćcu (Got) 
 +Marek Culic (Bog) 
 +Regina i Edward Skałbania, Piotr Niesporek, 

Marian Pyżalski, żona Maria (Got) 
 +Edward Pyszny, córka Róża, mąż Alojzy, Magda 

Lubosz (Got) 
 +Franciszek i Maria Gromada 
 +za zmarłych z rodziny Pagieła 

+za zmarłych z rodziny Przeliorz 
+Marianna i Michał Gogólscy 
+Marta Motyka, Wiktor mąż, Maria Kuczera, Józef 
mąż (Got) 

 +Józef Błaszczyk, Gertruda żona (Bog) 
 +Stefan Buda, żona Maria, Józef Tkocz, Hildegarda 

żona, syn Jerzy 
 +Anna Kluger, mąż Ryszard, córka Weronika (Rasz) 
 +Katarzyna i Józef Hartman, syn Alojzy, dziadków 

z obu stron (Got) 
+Anna Kluger, Alojzy mąż, syn Alojzy, Franciszek 
Król, Marta żona 
+Małgorzata Babilas, mąż Edward, rodz. z obu stron 
+Marta Kula, mąż Alojzy 
+Ignacy Karwot, żona Franciszka, rodziców (Got) 
+Jerzy Kokosiński (Bog) 
+Emil i Łucja Babilas, Kazimierz i Katarzyna 
Spytko, Walenty Babilas (Got) 
+Irena Anioł, 2 rocznica (Bog) 
+Ernest Stolorz, 5 rocznica (Bog) 
+Maria i Wincenty Kurzela, Emilia i Alojzy Hajek, 
syn Janusz (Rasz) 
+Klara Musiolik, 14 rocznica, mąż Herman, 
rodziców z obu stron, wnuk Henryk, córka Irena 
+Alina Jendrichowska – od sąsiadów 
+Alojzy Zniszczoł, 19 rocznica (Bog) 
+Maria Wiechoczek, 5 roczn, mąż Alfons 
+Krista Szczypuła, 1 rocznica, mąż Marian 
+Antoni i Marta Gembalczyk, syn Tadeusz, córka 
Bronisława, Albert Maciończyk, syn Zbigniew, 
Augustyn Konsek, żona Monika, syn Józef, Aniela 
Buchcik, córka Wanda, syn Jerzy, Ludwika 
Skrzypiec, mąż Józef, Paulina Barabasz (Rasz) 
+Herbert i Waleska Dawia, Andrzej i Czesław 
Konsek, Augustyn Konsek, Monika żona, syn Józef, 
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Aniela Buchcik, córka Wanda, syn Jerzy, Ludwika 
Skrzypiec, mąż Józef, Paulina Barabasz (Rasz) 
+Ignacy Tlałka, żona Lidia, Witold Korduła, żona 
Monika, Wiesław Łunarzewski 
+Paweł Gatnar, Jadwiga żona, rodziców z obu stron 
+Jan Adamczyk, żona Maria, Franciszek Palarz, 
żona Anna(Bog) 
+Wanda Piecha(Bog) 

Sobota – 31.07.2010r.       ŚW. IGNACEGO Z LOYOLI 

7.oo +Alfons Sojka, żona Maria, rodzice (Got) 
11.oo Ślub: Kąsek Michalina – Polczyński Michał 
12.oo Ślub: Beata Szcześniak – Krzysztof Wdowiak 
17.oo +Krzysztof Rychter, w rocznicę śmierci (Bog) 

Niedziela – 01.08.2010r.   XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA 

7.oo +Edward Motyka, 6 rocznica  
8.3o +Kazimierz Janiczek, 16 rocznica (Rasz) 
10.oo +Zbigniew Woźniak 
11.3o Do Opatrzności Bożej z okazji 5 rocznicy ślubu 

Dominiki i Dawida Kolenda, z podziękowaniem  
za odebrane łaski z prośbą o dalsze oraz w intencji 
rodziny. Te Deum. 

16.oo 1/+Eryk Konsek (Bog) 
 2/Do Opatrzności Bożej z okazji 85 rocznicy 

urodzin Waleski Konsek, z podziękowaniem  
za odebrane łaski z prośbą o dalsze. Te Deum. 

Poniedziałek – 02.08.2010r. 
7.oo +Waleska Karwot, mąż Wilhelm, córki Elżbieta i 

Gertruda, synowie Jan i Franciszek, synowa Lidia 
(Bog) 

17.oo 1/+Maria i Izydor Bochenek, Marta Motyka, mąż 
Paweł, Andrzej Swaczyna, Krystyna i Bronisław 
Pokładek, Henryk i Helena Wita, Anna Tomecka 

 2/+Hieronim Dziwoki (Bog) 

Wtorek – 03.08.2010r. 
7.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 18 rocznicy urodzin 

Roberta Hajzyk, z podziękowaniem za odebrane 
łaski z prośbą o dalsze. Te Deum. 

17.oo Z okazji urodzin ks. Proboszcza 

Środa – 04.08.2010r.  ŚW. JANA MARII VIANNEY’A 
7.oo +Roman Hartman, żona Gertruda 
17.oo +Dominik Sobik, 6 rocznica, Józef Sobik, 2 rocz. 

Czwartek – 05.08.2010r.  I – szy czwartek 
7.oo Na cześć Chrystusa Najwyższego Arcykapłana  

za wszystkich biskupów, kapłanów, kleryków, 
zgromadzenia zakonne oraz o nowe powołania 
kapłańskie i zakonne – zamawia Kopalnia 

13.oo Ślub: Dominika Grabska – Robert Grabski 
17.oo +Andrzej Swaczyna 

Piątek – 06.08.2010r.        ŚWIĘTO PRZEMIENIENIA 
 PAŃSKIEGO 

7.oo +Marta Dziwoki, 6 rocznica, Józef Mąż (Bog) 
17.oo 1/Do NSPJ w intencji rodzin wielodzietnych  

i czcicieli NSPJ 
 2/+Bolesław Oleś, 11 rocznica 

Sobota – 07.08.2010r. . I – sza sobota 
7.oo Do Niepokalanego Serca NMP – za parafian 
12.oo Ślub: Artur Szwałek – Niedział Magdalena 
17.oo 1/+Edward Musioł (Got) 
 2/+Józef Krótki, 2 rocznica, Elżbieta i Wilhelm 

Krótki, Marta i Paweł Gąsior (Bog) 

Niedziela – 08.08.2010r.     XIX NIEDZIELA ZWYKŁA 

7.oo Za ofiarodawców z Gotartowic 
8.3o +Otylia Matuszczyk, Wilhelm mąż, rodziców z obu 

stron 
10.oo +Walenty Mlina (Bog) 
11.3o Do Opatrzności Bożej z okazji 35 lat małżeństwa 

Ireny i Rafała Lip, z podziękowaniem za odebrane 
łaski z prośbą o dalsze oraz w intencji zmarłego 
ojca Jana Kuś. Te Deum. 

13.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 50 lat małżeństwa 
Krystyny i Franciszka Kurarz, z podziękowanie za 
odebrane łaski z prośbą o dalsze oraz w intencji 
dzieci z rodzinami. Te Deum. 

16.oo +Anna Kalisz, 25 rocznica śmierci (Got) 

Poniedziałek – 09.08.2010r.             ŚW. TERESY 
 BENEDYKTY OD KRZYŻA 

7.oo 1/+Emil Sodzawiczny, Alfred Piontek (Bog) 
 2/+Barbara Cichy (Bog)  
17.oo +Ryszard Nikel, żona Maria 

Wtorek – 10.08.2010r.         ŚW. WAWRZYŃCA 

7.oo +Maria Klimanek, Karol Łodziana, żona Agnieszka 
17.oo +Stefan Szewczyk (Rasz) 

Środa – 11.08.2010r.                  ŚW. KLARY 

7.oo 1/+Antoni Sobik (Rasz) 
 2/+Aleksander Gutowski, 1 rocznica, rodzice 

Helena i Józef, za zmarłych z rodziny 
Maliszewskich  Annę, Czesława i Tadeusza oraz za 
zmarłych krewnych z obu stron 

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

Czwartek – 12.08.2010r. 
7.oo +Helena i Wiktor Konsek (Got) 
17.oo 1/+Mieczysław Juźkowiak (Bog) 

2/+Aniela Nowok, z okazji urodzin 

Piątek – 13.08.2010r. 
7.oo +Elżbieta Mandel 
17.oo +Marta Szmidt, mąż Jerzy, córka Krystyna 
19.oo NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE 

Sobota – 14.08.2010.r. ŚW. MAKSYMILANA  
MARII KOLBEGO 

7.oo +Alfred Piontek, zięć Marian Pawlas 
11.oo Ślub: Magdalena Maciończyk – Frederic Brocquet 
12.oo Ślub: Patrycja Gembalczyk – Rafał Sochacki 
13.oo Ślub: Weronika Wróbel – Marcin Szorkin 
14.oo Ślub: Karolina Danel – Michał Bogacz 
15.oo Ślub: Krystyna Grabiec – Marcin Wesołowski 
16.oo Ślub: Ewelina Szydło – Artur Oleś 
17.oo +Jerzy Dziwoki- w rocznicę urodzin 
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Niedziela – 15.08.2010r.  UROCZYSTOŚĆ 
 WNIEBOWZIĘCIA NMP 

7.oo +Wiesław Kusiak, 1 rocznica 
8.3o +Anna Piecha (Got) 
10.oo +Maria Smyczek, mąż Piotr 
11.3o 1/+Kazimierz Kozik -  od znajomej Haliny (Got) 
 2/Do Opatrzności Bożej z okazji 85 rocznicy 

urodzin Pawła Adamczyka, z podz. za odebrane 
łaski z prośbą o dalsze. Te Deum. 

14.3o Chrzty i roczki: 
16.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 18 rocznicy urodzin 

Kamila Bedki, z podz. za odebrane łaski z prośbą  
o dalsze oraz z okazji urodzin brata Marcelego.  
Te Deum. 

Poniedziałek – 16.08.2010r. 
7.oo +Klara Dziewior (Bog) 
17.oo +Edward Rojek – z okazji urodzin od córki (Got) 

Wtorek – 17.08.2010r.  ŚW. JACKA, KAPŁANA 

7.oo +Józef Potyrcha, 15 rocznica, rodziców z obu stron, 
rodzeństwo (Bog) 

12.oo Ślub: Justyna Grębicka – Arkadiusz Konsek 
17.oo +Andrzej Olszewski, 1 rocznica (Bog) 

Środa – 18.08.2010r. 
7.oo +Ignacy i Franciszka Karwot (Bog) 
12.oo Ślub:  Patrycja Boguszewska – Łukasz Sobik 
17.oo +Józef Herman, żona Bronisława (Bog) 

Czwartek – 19.08.2010r. 
7.oo +Edward Kluger, żona Helena, rodziców z obu 

stron, Gertruda Zniszczoł (Got) 
12.oo Ślub: Marlena Godlewska – Michał Szulik 
17.oo +Leszek Kula (Bog) 

Piątek – 20.08.2010r.           ŚW. BERNARDA 

7.oo Za żywych członków Różańca 
17.oo +Władysław Hulbój, 7 rocznica (Rasz) 

Sobota – 21.08.2010r.                ŚW. PIUSA X 

7.oo +Florian Kula, Marta żona, Edward Kula, Jerzy 
Dziwoki, Ludwik Raszka (Bog) 

12.oo Ślub: Sylwia Przeliorz – Martin Adamiec 
13.oo Ślub: Magdalena Stasiak – Jarosław Jarosik 
14.oo Ślub: Martyna Trybuś – Artur Cupa 
15.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 45 lat małżeństwa 

Janiny i Kazimierza Sobik, z podz. za odebrane 
łaski z prośbą o dalsze oraz z okazji urodzin córek 
Joanny i Aliny. Te Deum. (wł. ks.) 

17.oo 1/+Justyn Oleś, rodziców z obu stron 
 2/+Jadwiga Konsek (Bog) 

Niedziela – 22.08.2010r.     XXI NIEDZIELA ZWYKŁA 

7.oo +Franciszek Babilas (Got) 
8.3o 1/+Józef Szymura (Got) 
 2/+Ryszard Buchalik (Bog) 
10.oo 1/Do Opatrzności Bożej w intencji rodziny Szutka  

z Boguszowic, z podz. za odebrane łaski z prośbą  
o dalsze. 

 2/+Alojzy i Gertruda Mura, synowie Czesław  
i Paweł, Józef i Maria Szutka, syn Jerzy 

11.3o Do Opatrzności Bożej z okazji 80 rocznicy urodzin 
Marii Kopiec z Kopalni, z podz. za odebrane łaski  
z prośbą o dalsze oraz w intencji dzieci  
z rodzinami. Te Deum. 

13.oo Ślub: Monika Mamnicka – Sebastian Pytlik 
16.oo  Do Opatrzności Bożej z okazji 45 lat małżeństwa 

Eugenii i Antoniego Knapek oraz z okazji urodzin 
Antoniego o Boże błogosławieństwo dla dzieci  
z rodzinami, z podz. za odebrane łaski z prośbą  
o dalsze. Te Deum. 

Poniedziałek – 23.08.2010r. 
7.oo +Nikodem Przeliorz 
17.oo +Maksymilian Lach, 1 rocznica(Bog) 

Wtorek – 24.08.2010r.       ŚW. BARTŁOMIEJA 

7.oo +Berta Kania 
17.oo +Wiesław Osiak, 1 rocznica 

Środa – 25.08.2010r. 
7.oo +Wawrzyn Szmidt, żona Berta, Roman Błaszczyk, 

rodziców (Bog) 
17.oo +Helena Mura, mąż Jan (Rasz) 

Czwartek – 26.08.2010r.  NMP CZĘSTOCHOWSKIEJ 
7.oo +Paweł Żyła, żona Marta, syn Eryk (Bog) 
17.oo +Leonard Szulc, 7 rocznica (Got) 

Piątek – 27.08.2010r.                  ŚW. MONIKI 

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

17.oo  MSZA WSPÓLNA: 
 +Alfred i Maria Kondziołka, Bronisława i Paweł 

Adamczyk, Regina i Roman Moćko, Helena i Emil 
Wawoczny(Bog) 

 +Małgorzata Grzybek, 15 rocznica (Bog) 
 +Justyn Zieleźny (Got) 
 +Henryk Szymura, za zmarłych rodziców i teściów 
 +Paweł i Maria Hulim, Jan Kampczyk, rodzeństwo 
 +Józef Raszka, 20 rocznica, Łucja żona, rodziców  

i rodzeństwo z obu stron 
 +Edward Rduch, 2 rocznica, Józef Rduch,  

7 rocznica, rodziców 
 +Franciszek Buchalik, Edward Klejnot 
 +Stanisław Lubszczyk, Aniela żona, rodziców  

z obu stron 
 +Maria Grzywocz, mąż Robert (Got) 
 +Jan Kurarz, rodziców (Rasz) 
 +Roman Pawlas z okazji urodzin, rodzice Anna  

i Karol, teście, Łuczak Stanisław, Franciszka żona  
 +Jan Garbocz, żona Zofia, Łucja Śmiatek, mąż 

Henryk, Bronisława Janowicz, mąż Zygmunt,  
za zmarłych z rodzin: Garbocz, Śmiatek, Gorus, 
Waliczek, Figas, dusze w czyśćcu cierpiące (Bog) 

 +Natalia Buchalik, 14 rocznica, Wiktor Buchalik, 
wnuczka Wioletta Sicińska 

 +Gertruda i Franciszek Pawliczek, syn Ryszard 
 +Łucja Holesz, mąż Paweł, rodziców 
 +Stanisław Firlej, żona Marianna, 2 zięciów, synowa 
 +Augustyna Filec, 2 mężów 
 +Jadwiga i Antoni Filipowski, Stefan Szewczyk, 

pokrewieństwo Szewczykowe, Kucharczykowe, 
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Filipowski, Knapek, Franciszek Buchalik, córka 
Maria 

 +Nikodem Szymura, 19 rocznica (Got) 
 +Jadwiga Karwot, Alojzy mąż, syn Edward, 

Barbara Karwot, Jan Dziwoki, Marta żona, syn Jan 
 +Józef i Eufemia Pierchała, rodziców (Rasz) 
 +Bolesław Głubczyk 
 +Ryszard Buchalik, Aleksander Szotek, żona Anna, 

syn Antoni (Bog) 
 +Irena Kuśka, rodziców, Helena i Konrad Gigla (Got) 
 +Franciszek i Albina Lach, rodziców z obu stron, 

Paweł i Wiktoria Król, rodziców z obu stron, 
Zygmunt i Zofia Zaleski (Bog) 

 +Celina Szymura, - od męża i dzieci 
 +Franciszek Szymura, żona Anna 
 +Ernest Stolorz, Franciszka Stolorz, 2 mężów, 

Augustyn Werber, żona Anna, Bolesław syn, Paulina 
Matuszczyk, mąż Fryderyk, pokrewieństwo (Bog) 

 +Jan Kaczor, Stanisława Kaczor, mąż Władysław, 
synowa Ewa, pokrewieństwo, Janina Nosal, mąż 
Władysław, syn Jacek, Jan Juszczyk, dusze w czyśćcu 
cierpiące, za zmarłych z ulicy Sołtystwo (Bog) 

 +Franciszka Pierchała, 10 rocznica 
 +Albert Czyż, żona, Jadwiga, syn Walter, córki 

Amalia i Krystyna, zięć Erwin i Andrzej, rodziców 
z obu stron 

 +Anastazja Sobik, Emil mąż, syn Stefan, żona Ruta 
 +Reinhold Buchalik 
 +Marian Cincio, syn Stanisław 
 +Marta Elias, mąż Teodor, rodziców, Robert Sobik, 

rodziców i rodzeństwo, Wincenty Garbacz, 
rodziców i rodzeństwo(Rasz) 

Sobota – 28.08.2010r.         ŚW. AUGUSTYNA 

7.oo 1/+Roman Zniszczoł, ojciec Alojzy 
 2/Za ofiarodawców z Gotartowic 
13.oo Ślub: Ewa Karwot – Damian Fojcik  
17.oo +Jan Zawadzki, 2 żony 

Niedziela – 29.08.2010r.    XXII NIEDZIELA ZWYKŁA 

7.oo +Edward Kula (Got) 
8.3o 1/+Szymon Szafran 
 2/+Andrzej Marcisz, 17 rocznica 
10.oo Do Opatrzności  Bożej z okazji 50 rocznicy urodzin 

Leszka Kuśki, z podz. za odebrane łaski z prośbą  
o dalsze oraz w intencji całej rodziny. Te Deum. 

11.3o Do Opatrzności Bożej z okazji 18 rocznicy urodzin 
Martyny Buchalik, z podz. za odebrane łaski  
z prośbą o dalsze. Te Deum. 

16.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 10 rocznicy ślubu 
Moniki i Krzysztofa Kruszyńskich, z podz.  
za odebrane łaski z prośbą o dalsze. Te Deum. 

Poniedziałek – 30.08.2010r. 
7.oo +Bolesław Kostorz, rodziców z obu stron, braci, 

bratowa Róża, Antoni i Maria Sobik, córka 
Wiktoria, 3 zięciów, syn Emil 

11.oo Ślub: Małgorzata Kamińska – Michał Juźkowiak 
17.oo +Stanisław Kostuś, żona Matylda, Czesław 

Konieczny, syn Henryk (Bog) 

 

Wtorek – 31.08.2010r. 
7.oo +Bronisława Romański, 23 rocznica, mąż Emil, 

Marcin Rugor, 8 rocznica (Bog) 
17.oo 1/+Gertruda Karwot (Rasz) 
 2/+Franciszek Wałach, rodzice Marta i Wacław, 

siostra Elżbieta (Bog) 

Środa – 01.09.2010r.         BŁ. BRONISŁAWY 

7.oo +Alojzy Kula, rodziców, dziadków, Brunon 
Pawlas, żona Gertruda, Józef Wawrzyńczyk, dusze 
w czyśćcu cierpiące (Got) 

17.oo 1/+Teresa Frelich (Bog) 
 2/+Franciszek Smołka, Maria żona, Maria Korduła, 

Tadeusz mąż, Emil Matuszczyk, Anna żona (Bog) 

Czwartek – 02.09.2010r.  I – szy czwartek 
7.oo 1/Na cześć Chrystusa Najwyższego Arcykapłana  

za wszystkich biskupów, kapłanów, kleryków, 
zgromadzenia zakonne oraz o nowe powołania 
kapłańskie i zakonne – zamawia Raszowiec 

 2/+Stefan Pawela (Bog) 
12.oo Ślub: Katarzyna Stolarska – Przemysław Zielonka  
17.oo 1/+Elfryda Ociepka (Bog) 
 2/+Faustyn Sobik, Mieczysław Juźkowiak (Got) 

Piątek – 03.09.2010r. I-szy piątek, kolekta 
                                                              charytatywna 
7.oo 1/+Klara i Mateusz Juraszczyk, syn Paweł (Got) 
17.oo 1/Do NSPJ w intencji rodzin wielodzietnych  

i czcicieli NSPJ 
 2/+Halina Kula (Bog) 
 3/+Elżbieta i Izydor Frelich, 30 rocznica śmierci 

Elżbiety, za zmarłych z rodzin Frelich i Hupka 

Sobota – 04.09.2010r.  . I – sza sobota 
7.oo 1/Do Niepokalanego Serca NMP – za parafian  
 2/+Augustyna i Robert Pierchała (Got) 
17.oo 1/+Magdalena Baran, 1 rocznica 
 2/+Władysław Ruś, 14 rocznica, żona Janina (Bog) 
 3/Do Opatrzności Bożej z okazji 80 rocznicy 

urodzin Nikodema Oleś z Gotartowic, z podz.  
za odebrane łaski z prośbą o dalsze. Te Deum. 

Niedziela – 05.09.2010r.   XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA 

7.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 18 rocznicy urodzin 
Daniela Adamczyka, z podz. za odebrane łaski  
z prośbą o dalsze. Te Deum. 

8.3o +Maria Bednarkiewicz 
10.oo Do Opatrzności Bożej z okazji 75 rocznicy urodzin 

Marii Szewczyk, z podz. za odebrane łaski z prośbą  
o dalsze oraz w intencji córek z rodzinami. Te Deum. 

11.3o Do Opatrzności Bożej z okazji 40 lat małżeństwa 
Magdaleny i Stanisława Machoczek, z podz.  
za odebrane łaski z prośbą o dalsze. Te Deum. 

13.oo Do opatrzności Bożej z okazji 60 lat małżeństwa 
Rozalii i Edwarda Oleś z Boguszowic oraz z okazji 
urodzin zięcia Arkadiusza, z podz. za odebrane  
łaski z prośbą o dalsze. Te Deum. 

16.oo 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 25 lat małżeństwa 
Ewy i Mariana Harnasz oraz z okazji urodzin 
Mariana i w intencji całej rodziny. Te Deum. 
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 2/Do Opatrzności Bożej z okazji 18 rocznicy 
urodzin Karola Uznańskiego , z podz. za odebrane 
łaski z prośbą o dalsze. Te Deum. 

Poniedziałek – 06.09.2010r. 
7.oo +Alojzy Pawlik, Anna żona (Rasz) 
13.oo Ślub: Kinga Czyż – Daniel Owczarek 
17.oo 1/+Józef Pawliczek, żona Helena, rodzice z obu 

stron, córka Bronisława, mąż Józef, syn Gerard, 
zięć Robert 

 2/+Wiesława Spałek, 3 rocznica 

Wtorek – 07.09.2010r.                  ŚW. MELCHIORA  
GRODZIECKIEGO 

7.oo +Alojzy Malina, żona Bronisława, wnuczek Karol, 
Ryszard Hajzyk, żona Zofia, syn Oskar 

17.oo 1/+Bronisława Sobik, mąż Alojzy, Gertruda Kania, 
mąż Jan, Franciszka Kossak, mąż Eugeniusz (Bog) 

 2/+Bogdan Karolczak – msza ofiarowana od dzieci 
Mateusza, Marcina oraz Anna, Mirosława i Roman 

Środa – 08.09.2010r.    ŚWIĘTO NARODZENIA NMP 

7.oo 1/+Władysław Mrowiec (Bog) 
 2/+Regina i Edward Skałbania, Piotr Niesporek, 

Augustyna Pierchała, mąż Robert, Jan Skałbania, 
Anastazja żona (Got) 

12.oo Ślub: Katarzyna Pomykoł – Grzegorz Szymura 
17.oo 1/+Barbara Szymczyk, 1 rocznica 
 2/+Alfred Garbocz, 2 rocznica (Bog) 

Czwartek – 09.09.2010r. 
7.oo +Jadwiga Żabczyk, 2 mężów, Leon i Maria 

Żabczyk, syn Eryk, dusze w czyśćcu (Bog) 
12.oo Ślub: Iwona Oleś – Wojciech Sałaciński 
17.oo 1/+Ignacy Motyka, 9 rocznica, rodziców z obu 

stron (Bog) 
 2/+Jan Karwot, Józef Karwot, żona Franciszka, 

Albin Warta, 2 żony, Franciszek Warta, żona 
Teresa, Józef Warta, żona Anna, Ginter Karwot, 
Ryszard Kula, żona Dorota 

Piątek – 10.09.2010r. 
7.oo +Albert Kuczera, żona Waleska, Paweł Garbocz, 

Paulina żona 
17.oo 1/+Helena Śliwa, 1 rocznica (Bog) 
 2/+Franciszek Śpiewok, żona Franciszka, córka 

Maria (Bog) 

Sobota – 11.09.2010r. 
7.oo +Janina Krupa (Bog) 
12.oo Ślub: Justyna Orawska – Rafał Milkowski 
13.oo Ślub: Joanna Daniluk – Grzegorz Szcześniewski 
17.oo 1/+Bronisława Benisz (Gog) 
 2/+Jerzy Dziwoki, 13 rocznica (Bog) 

Niedziela – 12.09.2010r.       NMP PIEKARSKIEJ 
7.oo Urodziny członków Świeckiej Rodziny 

Franciszkańskiej – Klara Hartman, Krystyna 
Staszczyk, Jolanta Winkler, Maria Kula, Gertruda 
Oleś, Róża Skiba, Wiktoria Michalski, Teresa Merta 

8.3o +Helena Śliwa, 1 rocznica 
10.oo 1/+Stefania Klimusz 

 2/+Walter Matuszczyk (Bog) 
11.3o Do Opatrzności Bożej z okazji 40 lat małżeństwa  

Marii i Bogdana Bacmaga oraz w intencji dzieci  
z rodzinami, z podz. za odebrane łaski z prośbą  
o dalsze. Te Deum.  

13.oo Ślub: Dominika Szulc – Grzegorz Błaszczak 
16.oo Do Miłosierdzia Bożego, przez wstawiennictwo 

Świętej Rodziny z okazji 9 rocznicy ślubu 
Małgorzaty i Andrzeja oraz w intencji syna 
Szymona z okazji 7 rocznicy urodzin, z podz.  
za odebrane łaski z prośbą o dalsze. Te Deum. 

Poniedziałek – 13.09.2010r.                   ŚW. JANA  
CHRYZOSTOMA 

7.oo +Jadwiga Gruszka, 2 rocznica, rodziców (Got) 
17.oo 1/+Józef Lazar, 1 rocznica 
 2/+Róża Korduła (Bog) 
19.oo NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE 

Wtorek – 14.09.2010r.       ŚWIĘTO PODWYŻSZENIA  
KRZYŻA ŚWIĘTEGO 

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

17.oo 1/+Ignacy Szewczyk, 10 rocznica (Got) 
 2/+Helena Szymura, w rocz. śmierci, mąż Józef (Got) 
 3/+Barbara Cichy (Bog)  

Środa – 15.09.2010r.            NMP BOLESNEJ 

7.oo +Roman Zimończyk, żona Małgorzata 
17.oo 1/+Waleska i Józef Szyroki, syn Leon, synowa 

Marta, Adam Szydłowski (Bog) 
 2/+Tadeusz Bizoń 

Czwartek – 16.09.2010r.  ŚW. MĘCZ.  
KORNELIUSZA I CYPRIANA 

7.oo 1/+Helena Kuczera, mąż Eryk, córka Małgorzata 
 2/+Elżbieta Gasz, mąż Augustyn (Bog) 
17.oo 1/+Mirosława Grad (Bog) 
 2/+Norbert Piecha, 1 rocznica (Got) 

Piątek – 17.09.2010r. 
7.oo 1/Za żywych członków Różańca 
 2/+Alfred Musiolik, Regina Sobala (Bog) 
17.oo 1/+Bronisława Herman (Bog) 
 2/+Erwin Piecha, 12 rocznica, rodziców z obu stron 

Sobota – 18.09.2010r.     ŚW. STANISŁAWA KOSTKI 

7.oo 1/+Franciszek Cyrulik, 3 rocznica, żona Jadwiga, 
córka Alina 

 2/Do Opatrzności Bożej z okazji 80 rocznicy 
urodzin Małgorzaty Połednik, z podz. za odebrane 
łaski z prośbą o dalsze oraz w intencji dzieci  
z rodzinami. Te Deum. 

11.oo Ślub: Lidia Pawlas – Krzysztof Przytuła 
12.oo Ślub: Katarzyna Hajnisz – Łukasz Musioł 
13.oo Ślub: Magdalena Gadomska – Grzegorz Wiśniewski 
14.oo Ślub: Magdalena Wiąckiewicz – Michał Watoła 
17.oo 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 45 lat małżeństwa 

Marty i Józefa Blaut oraz z okazji urodzin wnuka 
Bartosza, z podz. za odebrane łaski z prośbą  
o dalsze. Te Deum.  

 2/+Maria i Paweł Sobik, Paweł Blaut, żona Joanna 
(Got) 
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Niedziela – 19.09.2010r.    XXV NIEDZIELA ZWYKŁA 

7.oo +Krystyna Tasarz, 8 rocznica, rodziców, Pikuła 
Maria i Władysław (Got) 

8.3o +Jadwiga i Roman Muras, rodziców (Rasz) 
10.oo +Bartosz Pawlas, 3 rocznica (Got) 
11.3o za +Zigridę  Stajer (Got) 
13.oo Ślub: Aneta Kempa – Arkadiusz Kuna 
14.3o Chrzty i roczki: Oktawian Paluch 
16.oo +Janusz Kubański (Bog) 
 

Przygotowały panie: Aurelia Oleś i Kornelia Mokry 
 

Kronika parafialna 
Chrzty: 
Filip Kobus, Lena Blazy, Jakub Kostera, Hanna Zimosz, 
Filip Jakubik, Dominik Kokoszka, Mateusz Juraszczyk, 
Nikola Wiszniewska, Kaja Borkowska 
 
Śluby: 
Koczy Mirosław – Szulc Ewelina  
Wojtasiak Marcin – Hartman Małgorzata  
Zimosz Michał – Mandzel Izabela 
Biegun Kamil -  Derlik Izabela 
Grzyb Adam -  Przybytek Patrycja  
Nowak Adrian – Kudla Katarzyna 
Górzyński Sebastian – Pawlak Agnieszka 
Dubiel Marcin – Burak  
 
Pogrzeby: 
Piątek Sylwester  08.12.1931 – 28.04.2010 
Buchalik Alojzy  14.12.1932 – 07.05.2010 
Jan Motyka   06.05.2010 – 06.05.2010 
Maciończyk Zbigniew 02.11.1962 – 08.05.2010 
Chrószcz Izydor  05.05.1929 – 09.05.2010 
Kozek Teresa   02.11.1948 – 12.05.2010 
Abrachamczyk Aniela 27.12.1923 – 28.05.2010 
Hoszek Antoni  31.03.1934 – 28.05.2010 
Matuszczyk Walter  08.09.1941 – 03.06.2010 
Misala Jan   24.10.1955 – 06.06.2010 
Stanisław Cincio  25.05.1949 – 07.06.2010 
 

Przygotowały panie: Aurelia Oleś i Kornelia Mokry 
 
Odpowiedzi do testu z nr 182 i 184 SE: 
1-c, 2-b, 3-b, 4-a, 5-d, 6-b, 7-b, 8-a, 9-c, 10-d, 11-b, 12-c, 
13-d, 14-chlebem-słowem, 15-znieść-wypełnić,  
16-Miłujcie-prześladują, 17-utrudzeni-pokrzepię,  
18-odmienicie-dzieci, 19-Bał się, ponieważ w Judei 
panował Archelaos po śmierci swego ojca Heroda,  
20- 40 dni, 21-do Kajfasza, 22-Zadrżeli przed nim i stali się 
jakby umarli, 23-Zebrali się, dali pieniądze żołnierzom  
i kazali rozpowiadać fałszywe wieści, 24- z Betfage, 25-trzy 
razy, 26-Maria Magdalena i druga Maria, 27 a) trędowaty, 
b) sługa setnika, c) paralityk, d) kobieta cierpiąca na 
krwotok 

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

17.00 
Kancelaria parafialna 
 poniedziałek i piątek: 8.00 – 12.00 i 16.00 – 18.00 
 wtorek i czwartek: 8.00 – 12.00 
 środa: 16.00-18.00 
kancelaria w lipcu i sierpniu: 
 poniedziałek i piątek: 8.00-12.00 
 środa: 16.00-18.00 
Protokoły przedślubne 
 spisywane są każdego dnia po uprzednim osobistym lub 

telefonicznym (tel. 32-42-20-322) uzgodnieniu terminu 
i godziny z księdzem Proboszczem 

 narzeczeni zgłaszają się w kancelarii trzy miesiące przed 
planowanym terminem ślubu przynosząc ze sobą: dowody 
osobiste, metryki chrztu i bierzmowania, świadectwo 
ukończenia katechizacji młodzieżowej i Studium 
Przedmałżeńskiego 

Sakrament chrztu 
 udzielany jest w pierwszą niedzielę po 15. dniu danego 

miesiąca podczas Mszy św. o godz. 14.30 
 zgłaszając chrzest w kancelarii przynosimy akt urodzenia 

dziecka z USC 
 rodzicami chrzestnymi mogą być wyłącznie bierzmowani, 

wierzący i praktykujący katolicy 
 nauka przygotowująca do przyjęcia sakramentu chrztu 

odbywa 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 19 września 2010 r. 
Materiały przeznaczone do druku  

w numerze wrześniowym proszę przesyłać  
w wersji elektronicznej  

lub dostarczyć w formie papierowej  
najpóźniej do dnia 10 września 2010 r. 

 

Telefony kontaktowe w sprawie Domu 
Pogrzebowego: 

 
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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Święcenia 
Prezbiteratu   
 
W sobotę 8 maja o godz. 15.00  
w Archikatedrze Chrystusa Króla  
w Katowicach święcenia 
kapłańskie z rąk ks. arcybiskupa 
Damiana Zimonia przyjął diakon 
Karol Barciok wywodzący się  
z Gotartowic.  

Ks. neoprezbiter odprawił w naszej 
świątyni tzw. drugą Mszę św. Pry-
micyjną w niedzielę 16 maja  
o godz. 11.30 oraz udzielił 
błogosławieństwa prymicyjnego. 
 
 
 
„Miłować Chrystusa, znaczy 
prowadzić z Nim nieustanny dialog, 
aby poznać Jego wolę i gorliwie ją 
pełnić.” 
   Benedykt XVI 
 
Ks. neoprezbiterowi u pr ogu ka-
płańskiej posługi życzymy obfitych 
Łask Bożych, wytrwałości w powo-
łaniu oraz mocy Ducha Św. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Goście z Rudy 
Śląskiej 
 
W sobotę 15 maja przebywali w 
naszej parafii goście z parafii pw. 
Św. Pawła w Nowym Bytomiu 
(Ruda Śląska). Przyjechali oni w 
odwiedziny do ks. Ireneusza, który 
był tam w ostatnim czasie wikarym. 
Z tej parafii wywodzi się również 
ks. Marcin, który przybył do nas w 
ubiegłym roku po święceniach 
prezbiteratu. 
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Pielgrzymka dzieci komunijnych 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tradycyjnie  
w sobotę 

następującą 
bezpośrednio po 

uroczystości 
komunijnej, dzieci 
wraz z rodzicami 

pielgrzymowały do 
Łagiewnik, 

Kalwarii 
Zebrzydowskiej  

i Wadowic. 

 
Pielgrzymujące dzieci komunijne przed bazyliką w Kalwarii Zebrzydowskiej. 

 
Ks. proboszcz z katechetkami przygo-

towującymi dzieci do I Komunii Św. 

 
Bogusia Godziek – laureatka 

szkolnego konkursu o Janie Pawle II 
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Pielgrzymowanie 
Straży 
Honorowej NSPJ 
 
15 maja Arcybractwo Straży 
Honorowej NSPJ razem z 
opiekunem ks. Józefem udała 
się na pielgrzymkę do Sanktu-
arium Patronki Rodzin w Le-
śniowie, Sanktuarium Ojca Pio 
na Przeprośnej Górce 
k/Częstochowy, Sanktuarium 
św. Anny w Przyrowie oraz 
Sanktuarium M.B. Gidelskiej 
uzdrowienia chorych w Gi-
dlach. 

- czytaj str. 12 

 

Nowy kościół  
w Boruszowicach 
W fazie wykończeniowej jest budowa nowego 
kościoła w Boruszowicach (diec. Gliwicka), 
gdzie proboszczem jest ks. Konrad Lempa. 
Również nasi parafianie dołożyli swoją 

„cegiełkę” do budującego się kościoła poprzez 
ubiegłoroczną kolektę przeznaczoną na ten szczytny cel. 
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Dekanalny Turniej 
Ministrancki 
 

Tegoroczne rozgrywki turnieju piłki 
nożnej ministrantów o najlepszą dru-
żynę w dekanacie boguszowickim 
miały miejsce w parafii pw. Św. Anny 
w Świerklanach. Zwycięzcy będą 
reprezentować nasz dekanat w roz-
grywkach na szczeblu diecezjalnym. 

— czytaj str. 14 

 
 

Dary dla powodzian 
Serdecznie dziękujemy wszystkim parafianom, którzy 
złożyli dary na rzecz powodzian. Zostały one 
przewiezione do parafii NMP Wspomożycielki Wiernych 
w Czechowicach Dziedzicach. 
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Chór „Cor Jesu” 
na Farskim Ogrodzie 
 

W czerwcu swoje spotkanie 
integracyjne na Farskim Ogro-
dzie mieli członkowie chóru 
parafialnego „Cor Jesu”. 

O jego historii i dokonaniach  

  

Co słychać na Farskim Ogrodzie? 

 

 

 
Goście Przeglądu Zespołów Regionalnych „Złota Kotewka” 

 
Młodzież podczas prób trudnej 

sztuki chodzenia na szczudłach – 
całkiem nieźle im to wychodzi! 

 
Pani Czesława oprócz śpiewu ma 

również inne niezwykłe pasje, 
które można było podziwiać. 
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Złota Kotewka 
 
Tegoroczny Przegląd Dziecięcych 
Zespołów Regionalnych „Złota 
Kotewka” organizowany przez DK w 
Boguszowicach miał swój finał 24 
kwietnia na scenie Farskiego Ogrodu 

 

Dzień Dziecka 
na Farskim 
Ogrodzie. 
 
W sobotę 29 maja Mszą 
św. sprawowaną w swojej 
intencji najmłodsi rozpo-
częli na Farskim Ogrodzie 
Dzień Dziecka. 

 

 
 

 

 

 

 
Na scenie popisywały się dzieci z SP nr 16 oraz z Przedszkola nr 18 
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Sukces Julki 
 
Uczennica klasy I SP nr 
20 w Gotartowicach Julia 
Szutka została laureatką 
Brązowego Klucza na XX 
Ogólnopolskim Małym 
Konkursie Recytatorskim 
w Starachowicach. Julka 
chodzi do klasy utworzo-
nej z sześciolatków i jak 
udowodniła, że również w 
takim wieku można odno-
sić sukcesy.  

Laureatce serdecznie 
gratulujemy! 

 
 
 

 

Z kącika 
gospodarczego 

 
Trwają prace remontowe 
na wieży kościelnej  

— czytaj str. 9  
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Występy przedszkolaków na Farskim 

Ogrodzie 
 

 
Gzymsy wokół wieży kościel-
nej zostały częściowo zde-
montowane ze względu na 

zagrożenie jakie stwarzały dla 
przechodniów. 

 

 
Zabezpieczone folią gzymsy czekają na 
postawienie rusztowań, aby można było 

przystąpić do dalszych prac renowatorskich. 

 

 
 

 
 

mailto:serce-ewangelii@op.pl

	ADP2E97.tmp
	Intencje mszalne
	Niedziela – 20.06.2010r. XII NIEDZIELA ZWYKŁA
	Poniedziałek – 21.06.2010r.  WSPOMNIENIE
	ŚW. ALOJZEGO GONZAGI
	Wtorek – 22.06.2010r.
	Środa – 23.06.2010r.
	Czwartek – 24.06.2010r.  UROCZYSTOŚĆ
	NARODZENIA ŚW. JANA CHRZCICIELA
	Piątek – 25.06.2010r.
	Sobota – 26.06.2010r.
	Niedziela – 27.06.2010r.     XIII NIEDZIELA ZWYKŁA
	Poniedziałek – 28.06.2010r.             ŚW. IRENEUSZA
	Wtorek – 29.06.2010r.    UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTYCH
	APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA
	Środa – 30.06.2010r.
	Czwartek – 01.07.2010r.  I – szy czwartek
	Sobota – 03.07.2010r.    . I – sza sobota
	Niedziela – 04.07.2010r.     XIV NIEDZIELA ZWYKŁA
	Poniedziałek – 05.07.2010r.
	Wtorek – 06.07.2010r.  WSPOMNIENIE
	BŁ. MARII TERESY LEDÓCHOWSKIEJ
	Środa – 07.07.2010r.
	Czwartek – 08.07.2010r.       ŚW. JANA Z DUKLI
	Piątek – 09.07.2010r.
	Sobota – 10.07.2010r.
	Niedziela – 11.07.2010r.      XV NIEDZIELA ZWYKŁA
	Poniedziałek – 12.07.2010r.  ŚW. BRUNONA
	BONIFACEGO Z KWERFURTU
	Wtorek – 13.07.2010r.  ŚW. PUST. ANDRZEJA,
	ŚWIERARDA I BENEDYKTA
	Środa – 14.07.2010r.
	Czwartek – 15.07.2010r.    ŚW. BONAWENTURY
	Piątek – 16.07.2010r.   NMP Z GÓRY KARMEL
	Sobota – 17.07.2010r.
	Niedziela – 18.07.2010r.      XVI NIEDZIELA ZWYKŁA
	Poniedziałek – 19.07.2010r.
	Wtorek – 20.07.2010r.               BŁ. CZESŁAWA
	Środa – 21.07.2010r.
	Czwartek – 22.07.2010r.     ŚW. MARII MAGDALENY
	Piątek – 23.07.2010r.                       ŚW. BRYGIDY
	Sobota – 24.07.2010r.                      ŚW. KINGI
	Niedziela – 25.07.2010r.    XVII NIEDZIELA ZWYKŁA
	Poniedziałek – 26.07.2010r.   ŚW. JOACHIMA I ANNY
	Wtorek – 27.07.2010r.
	Środa – 28.07.2010r.
	Czwartek – 29.07.2010r.                 ŚW. MARTY
	Piątek – 30.07.2010r.
	Sobota – 31.07.2010r.       ŚW. IGNACEGO Z LOYOLI
	Niedziela – 01.08.2010r.   XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA
	Poniedziałek – 02.08.2010r.
	Wtorek – 03.08.2010r.
	Środa – 04.08.2010r.  ŚW. JANA MARII VIANNEY’A
	Czwartek – 05.08.2010r.  I – szy czwartek
	Piątek – 06.08.2010r.        ŚWIĘTO PRZEMIENIENIA
	PAŃSKIEGO
	Sobota – 07.08.2010r. . I – sza sobota
	Niedziela – 08.08.2010r.     XIX NIEDZIELA ZWYKŁA
	Poniedziałek – 09.08.2010r.             ŚW. TERESY
	BENEDYKTY OD KRZYŻA
	Wtorek – 10.08.2010r.         ŚW. WAWRZYŃCA
	Środa – 11.08.2010r.                  ŚW. KLARY
	Czwartek – 12.08.2010r.
	Piątek – 13.08.2010r.
	Sobota – 14.08.2010.r. ŚW. MAKSYMILANA
	MARII KOLBEGO
	Niedziela – 15.08.2010r.  UROCZYSTOŚĆ
	WNIEBOWZIĘCIA NMP
	Poniedziałek – 16.08.2010r.
	Wtorek – 17.08.2010r.  ŚW. JACKA, KAPŁANA
	Środa – 18.08.2010r.
	Czwartek – 19.08.2010r.
	Sobota – 21.08.2010r.                ŚW. PIUSA X
	Niedziela – 22.08.2010r.     XXI NIEDZIELA ZWYKŁA
	Poniedziałek – 23.08.2010r.
	Wtorek – 24.08.2010r.       ŚW. BARTŁOMIEJA
	Środa – 25.08.2010r.
	Czwartek – 26.08.2010r.  NMP CZĘSTOCHOWSKIEJ
	Kronika parafialna
	Informator parafialny


