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Zbliża się miesiąc czerwiec, w którym w szczególny sposób oddajemy cześć Jezusowi Eucharystycznemu.
Niech towarzyszą nam słowa Jana Pawła II: „Człowiek potrzebuje Eucharystii, aby mógł żyć na wieki tym
życiem, które jest z Boga samego”

Sukces
ministrantów
Brązowy medal wywalczyli nasi
ministranci w Archidiecezjalnym
Turnieju Piłki Nożnej
i 31

– czytaj str. 19

Zaproszenia do
Farskiego Ogrodu

I Komunia Św.

O imprezach na Farskim Ogrodzie: O uroczystości komunijnej
Dniu Dziecka, XVII Farskim Festynie w naszej parafii, podczas
której do sakramentu Euchaoraz Festynie Dożynkowym 2009
– czytaj str. 11 – 12

rystii przystąpiło 107 dzieci
– czytaj str. 2 – 5 oraz 8
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Pierwsza i Wczesna
Komunia Święta
Tradycyjnie w pierwszą niedzielę
maja podczas Mszy św. o godz.
11.00 miała miejsce w naszej parafii
Pierwsza i Wczesna Komunia Św.
W tym roku przystąpiło do niej 107
dzieci.
— czytaj str. 8
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Pielgrzymka dzieci
komunijnych
Tradycyjnie w sobotę następującą bezpośrednio po uroczystości komunijnej
dzieci przystępujące w tym roku do
pierwszej i wczesnej Komunii Św. wraz
z rodzicami, księdzem proboszczem
oraz paniami katechetkami pielgrzymowały do Sanktuarium Miłosierdzia
Bożego w Krakowskich Łagiewnikach,
Kalwarii Zebrzydowskiej i Wadowic.

Pielgrzymująca grupa przed dzwonnicą poświęconą podczas tegorocznych uroczystości Święta
Miłosierdzia Bożego przez ks. kardynała Stanisława Dziwisza
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Pielgrzymujące dzieci przed bazyliką w Kalwarii Zebrzydowskiej
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Obchody 3 Maja
W bieżącym roku Święto
3 Maja przypadło w niedzielę.
Z tej okazji w intencji Ojczyzny modliliśmy się na Mszy
św. o godz. 10.00. Na Eucharystii tradycyjnie swoją obecność
podkreślili
nasi
harcerze.

Sezon
pielgrzymkowy
20 kwietnia Grupa Pielgrzym
odwiedziła sanktuarium Polskiej
Golgoty
Wschodu
w Będzinie, dwa sanktuaria
w
Dąbrowie
Górniczej,
sanktuarium św. Floriana
w Chorzowie oraz najpiękniejszą zabytkową dzielnicę Katowic – Nikiszowiec.
— czytaj str. 14
Przed kościołem Św. Anny
w Katowicach–Nikiszowcu.

Panie
Franciszku
dziękujemy
80 – ta rocznica urodzin była
okazją
by
podziękować
Jubilatowi za bezinteresowną
pomoc na rzecz parafii.
— czytaj str. 8
Pan inżynier Franciszek
Rubin, wieloletni inspektor
nadzoru budowlanego
w otoczeniu kapłanów
ks. prob. Sylwestra Suchonia z Ćwiklic i ks. prob.
Krzysztofa Błotko.
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Z kącika gospodarczego i nie tylko…
Pogoda sprzyja i nasze prace przebiegają
zgodnie z planem. Po wydaniu opinii przez panią
konserwator oraz inspektora budowlanego pana inżyniera Franciszka Rubina firma pana Damiana Korduły
pokrywa przygotowane wcześniej poddasze i dach
Starej Fary nową dachówką. W następnym etapie nastąpi pokrycie nowym dachem części budynku dobudowanej w okresie późniejszym. Obecnie znajdują się
tam pomieszczenia o charakterze gospodarczym, służące również jako miejsca do magazynowania produktów żywnościowych potrzebnych do przygotowywania posiłków w naszej kuchni dla tzw. „osób biednych”.
Przewidujemy, że roboty na powierzchniach dachowych Starej Fary będą trwały aż do stanu gotowego. W następnej kolejności zostanie zamontowana
pozostała część okien – od strony południowej. Zamknięty został także pewien etap prac związanych
z renowacją powierzchni tynkowych od strony ogrodu
farskiego. Rozpoczęliśmy malowanie gotowych powierzchni otynkowanych na wysokości pierwszego
piętra południowej ściany. Prace te z powodu innych
ważnych przyczyn zostaną przerwane i wznowione
w okresie późniejszym.
Jeżeli chodzi o roboty na dachu kościoła firma
budowlana pana Sordyla z Wodzisławia przewiduje
trzy miesiące na czyszczenie i malowanie. Przerwy
w pracy mogą wynikać z utrudnień atmosferycznych
tzn. deszczu lub zbyt wysokich temperatur, przy
których nie można stosować przewidzianych technik
renowacji. Warto zwrócić uwagę, że trwają
jednocześnie niekończące się prace nad „sypiącymi
się” fragmentami elewacji kościoła (patrz zdjęcia), co
nie daje zbyt dobrej reklamy firmie, która próbowała
tym problemom zaradzić w czasie poprzedniego
remontu. Dzięki fachowej pomocy i ocenie pana
inspektora nadzoru budowlanego, inżyniera Rubina,
próbujemy zaradzić tego typu niespodziankom
w przyszłości. Została również wynegocjowana
umowa z firmą budowlaną, która mówi w swojej treści
o pięcioletniej gwarancji na wykonaną pracę.
Zwyczajowo taki zapis w umowie opiewa na czas 2-3
lat. Na moją prośbę pan inżynier Franciszek Rubin
dokonał również oceny stanu technicznego konstrukcji
naszej kopuły w części sufitowej świątyni, więźby
dachowej, stanu wieży łącznie z pobraniem próbek
z filarów podtrzymujących kopułę krzyżową.
Stan techniczny przeglądanych konstrukcji jest
dobry. Jest to również zasługa mojego zacnego poprzednika ks. Stanisława, który podejmował liczne
inicjatywy remontowe a nawet osobiście w nich
uczestniczył. Dzięki Mu za to.

Schodząc jednak na ziemię - ciągle nie znamy
terminu rozpoczęcia podłączenia probostwa do kotła
CO, który znajduje się w kościele. Wynika to głównie
z powodu świąt i uroczystości kościelnych, dla których
to przedsięwzięcie „jest niewygodne”. Jeśli rozpoczną
się te roboty, z góry przepraszamy za utrudnienia
w komunikacji przy kościele, które mogą z nich
wynikać.
Nieobecność naszych mężczyzn, do których skierowana była prośba o pomoc w pracach przy Starej
Farze, pozostawiam bez komentarzy. Aczkolwiek
moja wyrozumiałość też ma tutaj swoje miejsce. Wypada mi tylko podziękować panu, który uratował honor naszych wolontariuszy. Niedawno przeprowadził
się do nas z Rogowa, gdzie przed dwudziestu laty
byłem wikariuszem. Dziękuję.
W związku z mocnym przesłaniem, jakie płynie z Ewangelii - „głodnych nakarmić”, powstrzymuję się również od komentarza na temat – kto i skąd
przybywa pod dach naszego starego probostwa.
Sprawa ta ma charakter nieco kontrowersyjny. Naszemu zespołowi charytatywnemu również przydałoby
się pewne odświeżenie i pomoc ze strony nowych
wolontariuszy. Gdyby takowi się znaleźli, to mogą
zgłosić się z tą sprawą do proboszcza. W związku
z intensywnością prac remontowych miała miejsce
przerwa w działalności zespołu charytatywnego właśnie w tej dziedzinie. Jednocześnie przygotowujemy
się do naszych kolonii charytatywnych i tygodniowego
wypoczynku naszych ministrantów razem z ks. Piotrem w Białce Tatrzańskiej. W tym celu
w najbliższych tygodniach zawieziemy
część
produktów żywnościowych do Białki, gdzie będą
wykorzystane z końcem czerwca.
Mija właśnie 6 lat jak po raz pierwszy
przekroczyłem próg parafii, co do której był dla mnie
przygotowany dekret proboszczowski. Ksiądz
Arcybiskup przed jego wręczeniem trzy razy
wypowiedział wobec mojej osoby pytanie – czy jestem
człowiekiem konfliktowym? Miałem wrażenie, że znał
odpowiedź na to pytanie. Tym bardziej pozostaje mi
tylko kolejny raz podziękować Bogu za ludzi w sensie
całej wspólnoty parafialnej, za każdy przejaw
życzliwości i przekazany często wdowi grosz na
podejmowane inicjatywy i troskę o utrzymanie parafii.
Nie sposób podkreślić jak cenna dla proboszcza
i całej wspólnoty parafialnej jest konkretna pomoc ze
strony poczuwających się do działania parafian. Z tego
tytułu jestem głęboko wdzięczny panu Hubertowi
oraz panom Jankowi i Robertowi oraz życzliwie
nastawionych do nich kolegów, za kolejne
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pozostawiane po sobie dzieła. Chcę również
powiedzieć Bóg zapłać za wsparcie w ostatnim
czasie ze strony panów Mietka Kuli, Franciszka
Rubina, Alojzego Nikela, Lucjana Rugora oraz
Cezarego Kaczmarczyka. Dziękuję za pokorną
i przyjacielską służbę na rzecz parafii.

Nasza Pierwsza
Komunia

W dziedzinie spraw duszpasterskich, po kilkuletnich obserwacjach i przemyśleniach, a także rozmowach z wieloma parafianami i pozostałymi kapłanami
proponujemy wprowadzenie zmian w godzinach Mszy
św. niedzielnych. Cel, jaki przyświeca tym zmianom
to między innymi rozwiązanie problemu parkingowego i umożliwienie wymiany samochodów pomiędzy
poszczególnymi mszami. W efekcie nowy porządek,
który rozpoczynałby się Mszą św. o godz. 7.oo
miałby w swoim planie Msze św. o 9.oo, 11.oo
i Msze św. popołudniowe o 14.3o i 18.oo.
Raz w miesiącu Msza św. o 14.3o byłaby jednocześnie chrzcielną i za roczne dzieci. Sprawa ta zostanie jeszcze przedstawiona na najbliższym spotkaniu
Rady Parafialnej.
Przypominam, że podjęliśmy kontynuację Modlitwy Liturgicznej Kościoła w formie jutrzni czwartkowej za kapłanów i z kapłanami. Zachęcam do korzystania z tekstów i włączenia się do tej modlitwy na
15 minut przed rozpoczęciem czwartkowej, porannej
Eucharystii. Pozostałe problemy i tematy zostaną
przedstawione w ostatnim przedwakacyjnym numerze
SERCA, który jak Pan Bóg pozwoli ukaże się z końcem czerwca.

Tradycyjnie w pierwszą niedzielę maja odbyła się
w naszej parafii Pierwsza i Wczesna Komunia Święta.
W tym roku do Komunii przystąpiło 107 dzieci:
5 do wczesnej,
13 dzieci z Gortatowic,
89 dzieci z Boguszowic.
Uroczystość komunijna jednoczy rodziny naszej parafii. Przygotowania całych rodzin odbywają się już od września poprzez comiesięczną niedzielną liturgię, do której
w sposób czynny włączają się rodzice i dzieci.
Miesiąc wcześniej 4 kwietnia dzieci po raz pierwszy
spotkały się z Panem Jezusem Miłosiernym w sakramencie
pokuty i pojednania. Do pierwszej spowiedzi przyprowadzili
ich rodzice, którzy również towarzyszyli swoim dzieciom,
aż do kratek konfesjonału, trzymając zapaloną od Paschału
świecę. Wszyscy byli bardzo przejęci, a nawet trochę wystraszeni, lecz po wyjściu z konfesjonału na twarzach dzieci
gościł uśmiech.
W niedzielę 3 maja o godzinie 11.00 rozpoczęła się
uroczysta Msza Św., podczas której dzieci naszej parafii
przystąpiły do Wczesnej i Pierwszej Komunii Świętej. Liturgii przewodniczył ksiądz Proboszcz Krzysztof Błotko,
który w czasie kazania w ramach prezentu zagrał na gitarze
i zaśpiewał piosenkę. Czynnie włączyli się również rodzice,
przez których zostały odczytane czytania 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 zespołu Cantate, prowadzonego przez panią
Mirelę Szutka oraz gra naszego organisty pana Marcina
Ochojskiego. Po południu odbyły się uroczyste nieszpory,
w czasie których dzieci wyraziły swą wdzięczność Panu
Jezusowi za przyjęcie Go do swoich serduszek.
Tradycyjnie na zakończenie Białego Tygodnia odbyła
się pielgrzymka do Łagiewnik, Kalwarii Zebrzydowskiej
i Wadowic. Odwiedziliśmy miejsca tak bliskie Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II. Dzieci uczestniczyły we Mszy św.
odprawionej przez naszego Księdza Proboszcza w pięknym
sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach, modliły
się przy relikwiach św. Siostry Faustyny, a w Wadowicach
z zainteresowaniem zwiedzały dom rodzinny Karola
Wojtyły.
W pielgrzymce wzięło udział wyjątkowo dużo osób,
bo aż 210. Pielgrzymowały nieraz całe rodziny.
Ksiądz Proboszcz dziękuje rodzicom za dar złożony na
potrzeby naszej parafii oraz za zaangażowanie w przygotowanie tej uroczystości.

Z wyrazami szacunku dla naszych
szanownych czytelników
ks. Krzysztof Błotko – proboszcz.

Panie Franciszku Dziękujemy!
Za troskę o kościelne obiekty – te wielkie, jak
Katowicka Katedra i piękne, jak nasz boguszowicki
kościół. Za bezinteresowną pomoc w realizacji przedsięwzięć budowlanych naszej parafii – obecnie i za
czasów mojego zacnego poprzednika ks. Stanisława.
A z okazji przeżytej niedawno osiemdziesiątki
życzymy dalszego trwania w zdrowiu, dobrej kondycji
i wiele radości z pozostałych członków rodziny, tych
średnich, młodszych i najmłodszych.
Z Błogosławieństwem Bożym – wdzięczny
proboszcz Krzysztof

Kazimiera Macionczyk
Barbara Sojka
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„Ołtarze boczne” w naszym kościele - chrzcielnica

To, co najważniejsze
w kościele ma charakter duchowy,
jest
niewidzialne
i przyjmowane przez nas
wiarą. To, co widzialne w kościele, a więc wyposażenie
i wystrój, powinno współgrać
z tym, co dzieje się w sferze
ducha. Tematem tego cyklu
artykułów są refleksje przybliżające przesłanie, jakie
niosą ołtarze w naszym kościele parafialnym. W tym
artykule przyjrzymy się pięknej chrzcielnicy znajdującej
się w naszym kościele
w prawej nawie (patrząc na
ołtarz).

do przechowywania wody. Naczynia
te nazywano fons baptismalis, czyli
źródło chrzcielne, albo po prostu
chrzcielnica.
Pomiędzy XIII i XV w. zanurzenie ciała zastąpiono powszechnie
oblewaniem głowy, co spowodowało
zanik form architektonicznych związanych z zanurzaniem. W zachodniej

nasz skarb

historia
Ważność i godność Sakramentu Chrztu inspirowała pierwszych
chrześcijan, do wznoszenia specjalnych budynków przeznaczonych wyłącznie do udzielania chrztu. Nazywano je baptysteriami (od gr. baptizo
– zanurzać, chrzcić). Pierwsze baptysteria pojawiły się pod koniec III
wieku. Były to budynki bardzo okazałe, zwane też kościołami chrzcielnymi. Wznoszono je jako budowle
wolnostojące o zaokrąglonym kształcie, na ogół w pobliżu większego
kościoła, przeważnie katedralnego, po
jego zachodniej stronie. Ponieważ
w Kościele pierwotnym chrzczono
przez zanurzenie (zwykle trzykrotne),
wewnątrz baptysterium znajdował się
głęboki na 40 - 60 cm basen z wodą.
Do źródła chrzcielnego prowadziły
trzy stopnie. Ściany baptysterii ozdabiano pięknymi mozaikami, przedstawiającymi biblijne sceny związane
ze chrztem. Z czasem baptysterium
włączono do całości budynku kościelnego. Zwyczaj budowania chrzcielnic
w świątyniach, jak i udzielania chrztu
w kościele zaczął być praktykowany
dopiero od VI wieku. Rozwój życia
parafialnego i upowszechnienie się
praktyki chrztu dzieci sprawił, że
zaczęto używać naczyń przenośnych

być szczelne i dlatego bywały
wykładane ołowiem i zamykane.
Wodę święconą chroniono przed
zanieczyszczeniem, a także przed
kradzieżą i profanacją. Dziś wodę do
chrztu święci się w dniu, w którym
jest używana.
W
kościołach
luterańskich
chrzcielnice sytuowano początkowo
przed ołtarzem, na osi kościoła. Zdobiono je przedstawieniami ewangelicznymi i pokrywano inskrypcjami,
najczęściej cytatami z Biblii lub fundacyjnymi. W cerkwiach chrzcielnice,
zwane kupielami, ustawia się podczas
ceremonii na środku świątyni. Mają
one kształt kielichowy z płaską czaszą
i zdobione są scenami nawiązującymi
do tajemnicy chrztu.

i środkowej Europie od XII stulecia
obowiązuje chrzcielnica typu kielichowego, złożona z trzech głównych
części: czaszy, czyli zbiornika na
wodę, trzonu, często z nodusem, czyli
spłaszczoną kulą ozdobioną guzami
(w romańskich) lub kapliczką bogato
dekorowaną (w gotyku), w baroku
natomiast w kształcie gruszki, oraz
bazy. Kształt czaszy i bazy bywał
okrągły lub wielokątny. Materiałem
jest kamień, metal (brąz, ołów) lub
drewno. Pokrywa czaszy najczęściej
jest
metalowa
lub
drewniana.
Chrzcielnice z zasady były bogato
zdobione ornamentami geometrycznymi i roślinnymi oraz dekoracją
figuralną. Proporcje i dekoracje
chrzcielnic zmieniały się zależnie od
epok stylowych.
Ponieważ
wodę
święcono
w Wielkanoc, a wykorzystywano
przez cały rok, chrzcielnice musiały

Piękną chrzcielnicę wykonał
w naszym kościele artysta rzeźbiarz
Alojzy Ździebło z Pawłowic w latach
1937-38. Przypomina ona kształtem
duży kielich szczelnie przykryty,
najpierw wielką kopułą, a potem
mniejszą kopułą. Z wierzchołka
mniejszej kopuły kielicha wystaje
mały złoty kielich uwieńczony jakby
kwiatem, symbolem życiodajności
duchowej chrztu. Złoto podkreśla
wielką wartość naszego zanurzenia
w wodzie życia. Jest to skarb, który
mamy chronić w „kruchych naczyniach” naszych serc.
nowe życie
„Czyż nie wiadomo wam, że my
wszyscy, którzyśmy otrzymali chrzest
zanurzający w Chrystusa Jezusa,
zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć?
Zatem przez chrzest zanurzający nas
w śmierć zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my wkroczyli
w nowe życie - jak Chrystus powstał z
martwych dzięki chwale Ojca” (Rz6,3-4).
Jaką mamy świadomość chrztu
w naszym życiu? Rodzice zanieśli nas
do kościoła, kapłan polał nas wodą,
była wielka uroczystość. Czy skupiliśmy uwagę tylko na zewnętrznych
formach? Św. Paweł zakłada, że nie
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tylko Rzymianom, ale wszystkim
chrześcijanom wiadomo o tym, że
zostali pogrzebani razem z Jezusem
w Jego śmierci, i że razem z Nim
zmartwychwstali do nowego życia.
O jakim nowym życiu myślał apostoł?
„I w Nim też otrzymaliście
obrzezanie nie z ręki ludzkiej, lecz
Chrystusowe, polegające na zupełnym
wyzuciu się ciała grzesznego, jako
razem z Nim pogrzebani w chrzcie,
w którym też razem zostaliście
wskrzeszeni przez wiarę w moc Boga,
który Go wskrzesił” – (Kol2,12).
Pan Bóg obdarował swój
Kościół niezwykłym darem nowego
życia, które otrzymuje każdy, kto

o nie pokornie i z wiarą poprosi. Ale
nie po to by nadal żyć sobie jakby nic
się nie stało, jakby Jezusa nie było,
dla swoich żądz i przyjemności, jak
ktoś należący do niemoralnego
i bezbożnego świata, jak grzesznik
niepokutujący i nie znający Pana.
Zostaliśmy
naznaczeni
znakiem
przynależności do Chrystusa, by żyć
dla Niego, by Jemu służyć, by być
świętymi, by żyć Duchem, a nie
zepsutym i grzesznym ciałem. Za
wielką cenę zostaliśmy nabyci przez
Jezusa, za cenę Jego krwi przelanej za
nas na krzyżu.

Przy opracowywaniu tego artykułu korzystałem z następującej literatury:
1. R Taylor: Przewodnik po symbolice kościoła. KDC, Warszawa 2006.
2. D Kwiatkowski: Znak chrzcielnicy.
Opiekun nr 75, Dwutygodnik Diecezji
Kieleckiej.
3. M Maliński: Po co sakramenty.
Ks. św. Wojciecha, Poznań 1991.
4. M Cynka: Chrzcielnice u chrześcijan. Pomoc duchowa, portal katolicki.
5. Biblia Tysiąclecia. Wydanie trzecie. Pallottinum. Poznań-Warszawa
1980

Piotr

Ofiarowanie się naszego małżeństwa
Msza św. to najważniejsza
chwila naszego życia; szczyt, ku
któremu kieruje się całe nasze
działanie;
źródło,
które
wzmacnia nasze życie duchowe
uprzywilejowana
godzina
spotkania naszej wspólnoty
małżeńskiej z Bogiem.
Pragniecie złożyć Mu w tej
chwili hołd waszego synowskiego
uwielbienia, który należy się Jemu
zarówno od jednostki, jak i od każdej
ludzkiej wspólnoty, od każdego z małżonków i od nich wspólnie. A nie jest
to zwykły sposób oddawania Bogu
czci. To jest ofiara jedyna, doskonała,
złożona jednorazowo za wszystkich,
ofiara Chrystusa. Chleb i wino, znajdujące się na ołtarzu, zostały przemienione w Ciało i Krew Chrystusa
nie przez was, ale przez kapłana,
a dokładniej przez Chrystusa, który się
nim posłużył. Ale ofiarowanie Bogu
„Hostii czystej, świętej, niepokalanej,
Chleba Świętego życia wiekuistego
oraz Kielicha naszego zbawienia" należy do was, członków ludu kapłańskiego, którym jest Kościół.
Posłuchajcie Chrystusa, który
mówiąc do wszystkich zebranych,
zwraca się również do was obojga:
„Chcecie uczcić świętość Boga,
składając Mu ofiarę, tak jak czyniły te
wszystkie ludy od początku świata. Ja

jednak daję wam do dyspozycji moją,
ofiarę. Weźcie ją. Ona jest moją, ale
chcę, aby stalą się waszą, ofiarą waszej małej wspólnoty, zbudowanej
przez sakrament małżeństwa i przezeń
uświęconej. Złóżcie ją, jako mąż i żona
razem, aby uznać wielkość majestatu
Ojca, aby wyrazić uległość waszej
wspólnoty małżeńskiej wobec Niego,
aby uczcić Jego nieskończoną doskonałość, otrzymać dzięki Jego nieprzebranemu miłosierdziu przebaczenie
waszych grzechów, aby podziękować
Mu za wspaniałe Jego dary, odpowiedzieć na Jego miłość".
Zrozumcie jednak: aby ofiara
Chrystusa stała się waszą, nie wystarczy ofiarować tylko Jego Ciało i Krew.
Tak jak ofiarowanie pierścionka nie
zastępuje ofiary z serca i z życia, lecz
tylko ją wyraża, tak ofiarowanie Ciała
i Krwi Chrystusa domaga się waszego
osobistego daru, daru każdego z was
indywidualnie, ale również daru waszej małżeńskiej wspólnoty. Różne są
aspekty tego daru. Zastanówmy się
nad nimi. Każdy z was winien ofiarować wasze dzieci, a w szerszym
znaczeniu ofiarować wszystko, co
składa się na wasze życie, wasze istnienie.
Powiedziałem, że każdy z małżonków ma ofiarować Bogu swego
współmałżonka.

Z tytułu waszego małżeństwa
każdy z was należy do współmałżonka. Poproście go więc: „Ofiaruj
mnie Bogu. Ja chcę być hostią
w twoich rękach. Ja ofiaruję Bogu
ciebie, jesteś jakby drugim mną,
moim największym darem". I wierzcie mi, takie wzajemne ofiarowanie
jednego przez drugiego, które dokonuje się w czasie Mszy Św., jest
czymś bardzo wielkim. Jest potwierdzeniem i pragnieniem każdego
z was, by wasz współmałżonek coraz
głębiej wchodził w zażyłość z Panem.
Trzeba również, abyście się
ofiarowali wspólnie, żebyście ofiarowali waszą jedność na wszystkich
poziomach jej urzeczywistniania:
jedno ciało, jedno serce, jedną duszę.
Ofiarujcie wasze jedno serce.
Zapewne nie wyzbyło się ono jeszcze
egoizmu, ale przecież dążycie oboje
do tego, aby stało się ono świątynią
Boga.
Ofiarujcie również zjednoczenie
waszych dusz, związanych przez
Boga w największej głębi waszego
jestestwa, w głębi, w której żyjecie
życiem samego Boga. Ta ofiara waszej jedności na wszystkich poziomach nie jest czymś dodatkowym,
nadprogramowym dla waszego małżeństwa, ona jest zjednoczeniem
z ofiarą Chrystusa.

O. Henri Caffarel
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Zaproszenia do Farskiego Ogrodu
DZIEŃ DZIECKA NA FARSKIM OGRODZIE
Dyrekcja Przedszkola Nr 18 i Szkoły Podstawowej Nr 16 oraz Rada Dzielnicy Boguszowice
– Stare zapraszają: dzieci, rodziców i opiekunów do udziału w obchodach tegorocznego
Dnia Dziecka w scenerii Farskiego Ogrodu.
Tegoroczna impreza odbywać się będzie w ramach Programu Aktywności Lokalnej „Moja
dzielnica-moje miejsce” realizowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku.

W tym roku w sobotę 30 maja na farskim ogrodzie :
Godz. 10.00 – Msza Św. w intencji dzieci, ich rodziców, opiekunów
i wychowawców (amfiteatr na farskim ogrodzie).
Godz. 11.00 – Występy dzieci z Przedszkola nr 18 i Szkoły Podstawowej nr 16
Ponadto: gry i zabawy dla dzieci, konkursy z nagrodami, inne atrakcje: przejażdżka na kucyku,
mini – golf, skoki na batucie i ……?
ZAPRASZAMY

6 września 2009 r. (niedziela) – FESTYN DOŻYNKOWY 2009
Tradycyjny korowód dożynkowy na trasie Gotartowice-Boguszowice, dziękczynna
Msza św. w godzinach przedpołudniowych, zaś od godz. 16.00 festyn w scenerii
farskiego ogrodu.
W programie występy artystyczne, m.in. zespół KWAŚNICA,
wystawy, wspólna zabawa.
W ramach tegorocznego festynu dożynkowego organizatorzy pragną przeprowadzić
II edycję wystawy „NIEDZIELA DLA ZBIERACZY”, której celem jest publiczne
pokazanie zbiorów naszych pasjonatów i kolekcjonerów.
Wszystkich zainteresowanych tą wystawą prosimy o kontakt: 889488756
lub poprzez kancelarię parafialną.
Organizatorami DOŻYNEK 2009 są Rady Dzielnic: Boguszowice-Stare, Gotartowice
oraz Ksiądz Proboszcz, stąd na czasie zawołanie „parafianie Boguszowic i Gotartowic
łączcie się”.
ZAPRASZAJĄ
Proboszcz Parafii NSPJ i Organizatorzy
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29 sierpnia 2009 r. (sobota) – XVII Farski Festyn
Organizatorzy zapraszają do wspólnej zabawy w ramach
XVII- tego FARSKIEGO FESTYNU i do udziału w festynowych konkursach
(na najsmaczniejszy wypiek, turniej skata, konkurs fotograficzny).
Gwiazda tegorocznego festynu - Kabaret Młodych Panów.
Zapraszamy osoby chętne do włączenia się w prace przy organizacji festynu, zaś sponsorów
i darczyńców o wsparcie materialne tej imprezy.

Kontakt z organizatorami: 607631825, 889488756
lub w kancelarii parafialnej
(więcej szczegółów w numerze czerwcowym „SE”)

„ I śl ubu ję C i miło ś ć, wie rno ś ć i ucz ci wo ść
małże ńską o raz, że Cię nie op usz czę
aż do ś mier ci …” ( 2)
Od około 13 lat mamy
przywilej uczestniczyć w naukach przedślubnych w naszej parafii i dzielić się z narzeczonymi tym, czego nauczyliśmy się o małżeństwie
i w małżeństwie. Dziś zapraszam na kontynuację rozważań z poprzedniego numeru
Serca Ewangelii, gdzie przyglądnęliśmy się „Bożej Recepcie na udane małżeństwo”, zapisanej w Piśmie
Św. „Dlatego to mężczyzna
opuszcza ojca swego i matkę
swoją i łączy się się ze swoją
żoną tak ściśle, że stają się
jednym ciałem” (Rdz 2,24).
Aby małżonkowie mogli zbudować pełną jedność między sobą, tak
jak zaplanował to Pan Bóg, muszą budować jedność między sobą w 3 sferach: ducha, duszy i ciała.
Jedność ducha
Budowanie jedności w dziedzinie ducha, to troska o osobisty rozwój
wiary każdego z małżonków oraz
pielęgnowanie wspólnej relacji małżeństwa z Panem Bogiem. Podstawą
budowania jedności duchowej męża

i żony jest wspólna modlitwa.
Stawanie razem przed Bogiem
i oddawanie mu swoimi słowami,
wszystkiego czym żyją małżonkowie,
co ich boli, z czym się borykają,
czego się lękają ale też czym się
cieszą i za co są wdzięczni Bogu.
Wspólne czytanie Pisma Św. pozwala,
aby Duch Św. przekonywał, co każdy
może wnieść w małżeństwo, aby
jeszcze bardziej okazywać miłość
i czego każdy może się wyrzec, aby
nie pielęgnować w sobie zgorzknienia
z powodu niespełnionych przez małżonka oczekiwań. Wspólne rekolekcje, dzień skupienia, pielgrzymka, są
także okazją do budowania jedności
duchowej. Warto również znaleźć
sobie wspólnotę – grupę wierzących
ludzi, którym zależy na rozwoju i
pogłębianiu wiary. W naszej parafii
nie brakuje wspólnot, gdzie można
razem wrastać w wierze. Jeśli ktoś jest
zainteresowany to warto poradzić się
duszpasterzy, bo każda wspólnota ma
nieco inny charakter ale cel jeden: żyć
tak aby podobać się Bogu i wrastać
w świętości, do której jesteśmy powołani.
Jedność duszy
Budowanie jedności w dziedzinie duszy polega na uczeniu się sztuki

komunikacji- porozumiewania się
małżonków między sobą. Małżonkowie mają być dla siebie przeźroczyści,
nie powinno być między nimi nic
zakrytego. Mają wyznawać sobie
swoje uczucia, te przyjemne jak miłość, radość, wdzięczność... ale i te
trudne jak smutek, niepokój, rozczarowanie... Wyznawanie uczuć pozwala ciągle się poznawać i akceptować nawzajem. W komunikacji bardzo istotnym jest tzw. „aktywne słuchanie” tego, co druga osoba ma nam
do powiedzenia. Nigdy nie należy
zaprzeczać odczuciom małżonka np. „
nie przesadzaj, jesteś przewrażliwiona”. Nie można również tylko
udawać, że się słucha, a tak naprawdę
planować już swoją odpowiedź: „dobrze, dobrze nie kończ, już wiem, co
chcesz powiedzieć”. Dobra komunikacja wymaga delikatności, łagodności i akceptacji drugiej osoby. Podstawą dobrej komunikacji jest codzienna rozmowa małżonków, nie na
temat jutrzejszej listy zakupów czy
czynności do wykonania, ale na temat
tego co każdy przeżywa, jakie ma
pragnienia, jak naprawić zadane sobie
nawzajem zranienia. Tak to już jest,
że nie zawsze małżonek domyśla się
co przeżywa druga strona, jakie ma
oczekiwania, co ją boli. Na to Pan
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Bóg dał nam usta, aby o tym mówić.
Co ciekawe Pan Bóg dał nam tylko
jedne usta ale dwoje uszu, żeby uważnie słuchać co druga strona ma nam
do powiedzenia. Zadawanie pytań
typu: ”czy dobrze Cię zrozumiałem”,
„czy o to Ci chodziło”, „czy możesz
to jeszcze raz wyjaśnić”, itp. daje
szansę na prawdziwe zrozumienie, co
małżonek stara się zakomunikować.
Budowanie jedności duszy to też
przyznawanie się do popełnionych
błędów, przepraszanie i przebaczanie
sobie nawzajem. Małżonkowie nie
mogą pielęgnować w sobie złości,
gniewu, złych myśli o partnerze, bo to
prowadzi do zgorzknienia, niechęci,
rywalizacji (jak Kuba Bogu, tak Bóg
Kubie) a w rezultacie następuje oddalenie się od siebie. „Niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce”
(Ef 4,26) - wspaniała recepta Św.
Pawła, którą od początku naszego
małżeństwa wprowadziliśmy w życie.
Tego dnia, kiedy się poranimy nawzajem (umownie przed zachodem
słońca), staramy się sprawę wyjaśnić,
przeprosić się, przebaczyć i nigdy
więcej do niej nie wracać. Ciągłe
wypominanie
raz
rozwiązanych
spraw, świadczy o nieprzebaczeniu.
Nie na darmo autor Księgi Przysłów
powiedział o kobiecie: „rynna ciekąca stale w dzień dżdżysty, podobna
do żony swarliwej” (Prz 27,15).
Strzeżmy się tego w naszych małżeństwach, za to pielęgnujmy wyznawanie miłości, szacunku, pochwał i miłych słów, które są cudownym balsamem, na wszelkie rany.
Jedność ciała
Budowanie jedności w dziedzinie ciała, kojarzy się przede
wszystkim z aktem seksualnym, ale to
nie wszystko. Słowo Boże zachęca,
żeby nawzajem troszczyć się o swoje
ciała, dbać nie tylko o zdrowie, dobry
wypoczynek i kondycję siebie samego, ale przede wszystkim drugiego
z małżonków (1Kor 7, 3-5; Ef 5, 2829; 1P 3,7). Czułość i każdy gest,
który się z nią wiąże to również budowanie jedności ciała. Pan Bóg
stworzył nas istotami seksualnymi i
„Bóg widział , że wszystko, co uczynił,
było bardzo dobre” (Rdz 1, 31), zatem nie ma żadnej sprzeczności pomiędzy Świętym Bogiem a uświęcaniem się małżonków w akcie seksualnym. Ale Pan Bóg stworzył seks
z „instrukcją obsługi”. Punkt pierwszy
instrukcji brzmi: seks jest przezna-

czony tylko dla małżeństwa pomiędzy
kobietą i mężczyzną. Każdy akt seksualny poza małżeństwem jest grzechem, jest zły w oczach Boga. Akt
seksualny daje możliwość „najintymniejszego powiedzenia kocham” drugiej osobie. W żadnej innej relacji
między ludźmi nie ma już tej możliwości. Słowo „kocham” jest wyznaniem Miłości, Miłości rozumianej
jako dawanie wszystkiego co najlepsze drugiej osobie. Takie podejście do
aktu małżeńskiego, chroni przed żądaniem tego co najlepsze dla siebie,
a prowadzi do dawania tego co najlepsze, najmilsze dla drugiej osoby. Kobiety i mężczyźni różnią się w przeżywaniu swojej seksualności, ponieważ kobiety potrzebują dotyku, romantycznej atmosfery, poczucia bezpieczeństwa, a mężczyźni reagują
głównie przez wzrok. Dlatego w dziedzinie budowania jedności ciała tak
bardzo ważna jest również komunikacja – rozmowa: co nam obojgu daje
radość a czego nie chcemy. Miłość to
wzajemny szacunek dla swoich pragnień.
Odpowiedzialne
rzenie płodnością

gospoda-

Z budowaniem jedności ciała
nieodłącznie związane jest otwarcie
się na nowe życie - poczęte dziecko.
Ważne jest, aby oboje małżonkowie
zaakceptowali
swoją
płodność
(zdrowy mężczyzna jest płodny zawsze, zdrowa kobieta jest płodna tylko
kilka dni w każdym cyklu) i nauczyli
się tą płodnością gospodarzyć. To
wspaniały przywilej dla małżeństwa,
że zostaliśmy zaproszeni przez Boga Stwórcę pierwszych ludzi, do „współpracy” z Nim w „stwarzaniu” naszego
potomstwa. Płodność jest Bożym
Błogosławieństwem: „Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: Bądźcie
płodni i rozmnażajcie się, abyście
zaludnili ziemię i uczynili ją sobie
poddaną...” (Rdz 1,28). W przeciwieństwie do odpowiedzialnego planowania poczęć, zgodnie z rytmem
płodności danej pary małżeńskiej,
antykoncepcja ma w założeniu na
dłuższy lub krótszy okres (w zależności od wyboru środka), zablokować,
odrzucić płodność jednego z małżonków. Antykoncepcja zamyka małżonków na poczęcie nowego życia. Odrzucenie swojej płodności (nawet
krótkotrwałe) jest odrzuceniem Bożego Błogosławieństwa. Dlatego też
zachęcamy narzeczonych, którzy chcą

mieć czyste sumienie przed Bogiem,
aby skorzystali z dzisiejszych osiągnięć medycyny, które pozwoliły tak
poznać funkcjonowanie organizmu
kobiety, że każda kobieta jest w stanie
nauczyć się rozpoznawać sygnały, jakie wysyła jej ciało, aby wiedzieć,
w którym dniu cyklu jest i czy tego
dnia możliwe jest zajście w ciążę czy
nie. Zachęcamy narzeczonych, aby
skorzystali z możliwości, jakie daje
Poradnia Życia Rodzinnego, gdzie
można nauczyć się szczegółowo jednej z najlepszych współczesnych metod planowania poczęć tj. metody
austriackiego lekarza - doktora Josefa
Rotzera. Skuteczność tej metody porównuje się do pigułek antykoncepcyjnych, przy czym nie powoduje ona
skutków ubocznych dla zdrowia, jest
bezpłatna, nie zrzuca odpowiedzialności za tę dziedzinę życia na jednego
z małżonków, ale wymaga zaangażowania obojga, pozwala kobiecie od
samego początku świadomie oczekiwać poczętego dziecka czy obliczyć
sobie termin porodu. Nie ma związku
z regularnością cykli i nie jest
kalendarzykiem małżeńskim. Wymaga jedynie spełnienia trzech warunków: trzeba się jej dobrze nauczyć,
musi być zaakceptowana przez obojga
małżonków i potrzeba kilku dni
wstrzemięźliwości w czasie każdego
cyklu. Wybór tej metody pozwala
budować jedność pomiędzy małżonkami, ponieważ oboje muszą ze sobą
rozmawiać, mąż musi znać przebieg
cyklu żony, razem decydują czy podejmują współżycie, bo pragną poczęcia dziecka czy też czekają kilka dni,
bo np. poczęcie dziecka trzeba odłożyć na inny korzystniejszy czas.
Każde małżeństwo, które korzysta
z dobrodziejstw tej metody może być
wspaniałym świadectwem, jak Pan
Bóg cudownie nas stworzył, z jaką
mądrością ukształtował nasze ciała
i wszystkie procesy w nich przebiegające.
Polecam
Polecam wszystkim fachową literaturę w tej dziedzinie np. „Odpowiedzialne rodzicielstwo” - Klaudia
Kosmala,
Henryk
Krzysteczko,
„Sztuka planowania rodziny”- Josef
Rotzer, „Ja i mój cykl” - Josef Rotzer
oraz przykładowe strony internetowe:
www.iner.pl i www.ecolife-newlifestyle.com
Wszystkim
zainteresowanym
polecam również stronę Duszpaster-
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stwa Rodzin naszej archidiecezji:
www.rodzina.archidiecezja.katowice.
pl, na której można znaleźć informacje na temat rekolekcji, dni skupienia,
nauk przedślubnych, dyżurów Poradni
Życia Rodzinnego w całej diecezji,
a także ciekawe artykuły o tematyce
rodzinnej. Każdy zainteresowany
może również, jeśli ma jakiś problem,
zadać pytanie czy umówić się na
spotkanie.
Dawid i Mikal
Ostatnio przyglądałam się postaci pierwszej żony biblijnego króla
Dawida – Mikal. Zastanawiałam się,
dlaczego to małżeństwo się nie udało.
Znalazłam odpowiedź – ponieważ
oboje nie wypełnili słów zawartych
w wersecie z Księgi Rodzaju „Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca
swego i matkę swoją i łączy się się ze
swoją żoną tak ściśle, że stają się
jednym ciałem” (Rdz 2,24). Mikal
„nie opuściła” ojca Saula, który nieustannie próbował pozbawić życia jej
męża Dawida i ciągle manipulował
swoją córką. Małżeństwo Mikal
z Dawidem, było pomysłem jej ojca,
a motywacją nie miłość i życzliwość
dla córki, ale „aby była dla niego sidłem” (1Sam 18,21). Saul ciągle ingerował w to małżeństwo, a Mikal była
rozdarta pomiędzy ojcem i mężem.
Chociaż król Dawid kochał Boga
całym sercem, całym umysłem, ze

wszystkich sił, czego wyrazem są jego
wspaniałe modlitwy – pieśni, zapisane
w Księdze Psalmów, to jednak jego
żona Mikal nie ufała Bogu. W swoim
domu przechowywała „bożka domowego” (1Sam 19,8-17), który miał
zapewnić jej pomyślność i szczęście.
Nie rozumiała swego męża i jego
miłości do Boga, nie pragnęła poznać
Boga i budować z Nim głębokiej
relacji. Wierzyła, że kamienny posążek będzie chronił jej małżeństwo
i dom. To niestety doprowadziło ją do
kolejnych grzechów, takich jak: oszustwo, kłamstwo, oczernianie swego
męża przed ojcem. Nie było jedności
duchowej pomiędzy małżonkami,
a Mikal przyczyniła się do tego, że
zerwała tę jedność na zawsze. Dawid
ścigany przez Saula, ciągle musiał
uciekać i ukrywać się. Mikal zostawała w domu. Oboje byli samotni,
choć on otoczony żołnierzami, ona
domownikami. Nie mogli budować ze
sobą jedności duszy, nie mogli ze
sobą rozmawiać, pocieszać się, poznawać swoich pragnień, myśli, snuć
wspólnych planów, przepraszać, wybaczać. Oddalali się od siebie z każdym dniem rozłąki. Tym samym nie
mogli budować jedności ciała. Doprowadziło to do tego, że ojciec Saul
oddał Mikal innemu mężczyźnie, aby
został jej drugim mężem (1Sam
25,44), a Dawid szukał pocieszenia
w kolejnych małżeństwach z innymi

Sezon pielgrzymkowy
Okres wiosenno – letni
to czas, kiedy wiele pielgrzymujemy, odwiedzając liczne
sanktuaria i ciekawe miejsca
turystyczno – krajoznawcze.
Grupa Pielgrzym ma już
w tym sezonie za sobą dwie
pielgrzymki.
20 kwietnia pielgrzymi byli
w sanktuarium Polskiej Golgoty
Wschodu w Będzinie, w dwóch
sanktuariach w Dąbrowie Górniczej u Matki Boskiej Anielskiej i u św.
Antoniego z Padwy, w sanktuarium
św. Floriana w Chorzowie i w najpiękniejszej zabytkowej dzielnicy
Katowic – w Nikiszowcu, gdzie
w kościele św. Anny proboszczem
jest ks. Zygmunt Klim, współzałożyciel naszej Grupy Pielgrzym.

kobietami (1Sam 25,39-43; 2 Sam 3,
2-5). Po latach, kiedy Dawid miał
pełną władzę królewską, odebrał swą
pierwszą żonę Mikal jej drugiemu
mężowi i wezwał ją znów do siebie
(2Sam 3,12-16). Ale nie udało im się
zbudować na nowo, zburzonej kiedyś
relacji. Mikal nigdy nie pokochała
Boga, nie chciała oddać Mu czci,
kiedy Dawid sprowadził Arkę Przymierza do Jerozolimy, a nawet wyśmiała Dawida i jego miłość do Boga
(2Sam 6,12-23). Do końca życia pozostała samotna. Nie miała prawdziwego Boga, nie miała kochającego
męża, nie miała dzieci. To biblijne
małżeństwo jest dla nas wszystkich
przestrogą, że nie można zbudować
udanego małżeństwa jedynie na uczuciu, Mikal kochała Dawida i dlatego
pragnęła zostać jego żoną (1Sam
18,20). Ale samo uczucie zakochania
i fascynacji drugą osobą to za mało.
Małżeństwo to wspólna droga, czasem
w pocie czoła i strugach deszczu,
czasem w radości, wypoczynku
i spełnieniu. Droga dwojga ludzi, którzy się nawzajem wspierają, którzy
zgodnie ze słowami Zbawiciela, „zapierają się sami siebie” (Mk 8,34),
aby dać to, co najlepsze tej drugiej
osobie, aby naprawdę kochać.

Małgorzata

Matki Bożej Różańcowej), Porąbkę
Uszewską
(sanktuarium
M.B.
z Lourdes), Lipnicę Murowaną
(sanktuarium św. Szymona z Lipnicy), Tropie (sanktuarium świętych
Pustelników Świerada i Benedykta),
Pasierbiec (sanktuarium M. B. Pocieszenia), Szczyżyc i Skomielną
Czarną.

W dniach 11 -12 maja odbyła
się druga pielgrzymka po terenach
diecezji bielsko – żywieckiej.
W czasie dwóch dni pielgrzymi
odwiedzili Ustroń, Wisłę, sanktuarium
Matki
Bożej
Kazimierzowskiej
w Rajczy, sanktuarium N.M. Panny
Zapraszamy na pielgrzymi
Królowej Polski w Szczyrku, sanktuszlak!
arium maryjne w Rychwałdzie,
sanktuarium M.B. Wspomożenia
Wiernych w Przyłękowie, sanktuarium M. B. Bolesnej w BielskuBiałej – Hałcnowie i sanktuarium
Chrystusa Cierpiącego w Bielanach. Szczegółowa relacja z tej
pielgrzymki ukaże się w następnym numerze „Serca Ewangelii”.
Kolejna pielgrzymka planowana jest w dniach 15 -16
czerwca 2009 r. do diecezji tarnowskiej. Pielgrzymi zamierzają
Grupa Pielgrzym na szlaku …
odwiedzić Bochnię (sanktuarium
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z dawnej
prasy śląskiej (10)
W poprzednich numerach
„Serca Ewangelii” ukazał się
nowy cykl, który miał na celu,
poprzez wypisy z „dawnej prasy
śląskiej”, przybliżyć czytelnikom sprawy, jakimi na przełomie XIX i XX wieku żyli mieszkańcy naszej parafii oraz całego
Górnego Śląska. Niniejsza, niestety już ostatnia publikacja jest
kontynuacją różnych ciekawostek i informacji, które na swoich łamach zamieszczał „Katolik”- czasopismo społeczno-kulturalne.

„Katolik”
o parafii boguszowickiej
22.06.1922 nr 74, s.5 Zmiany
w
stanie
duchownym.
....
Ks.
proboszcz
Karol
Janitzek
w Boguszowicach (w Rybnickiem) do
Szczedrzyka (w Opolskiem).
s.7 Szczedrzyk w Opolskiem.
(Nowy duszpasterz) Nasz wielebny
ks. proboszcz Kulik był zmuszony
uchodzić w zeszłym roku przed
Selbstschutzem niemieckim. Przeszło
rok była parafia bez duszpasterza.

W tych dniach przyjmowaliśmy proboszcza w osobie ks. Janitzka
z Boguszowic, w powiecie rybnickim.
Aktu
wprowadzenia
dokonał
ks. dziekan Kubis z Opola.
01.07.1922. nr 78, s.4 Szczedrzyk
w Opolskiem. (Wprowadzenie nowego proboszcza). Dnia 19 czerwca
odbyło się wprowadzenie nowego
duszpasterza w osobie ks. proboszcza
Janitzka z Boguszowic (w Rybnickiem). Aktu wprowadzenia dokonał
ks. dziekan Kubis z Opola. Uroczystość nosiła cechę wybitnie niemiecką
i bezstronny uczestnik miał wrażenie,
jakoby nowy proboszcz przybył tylko
do niemieckich parafian. Tymczasem
parafia jest w przewadze polską. Polscy parafianie są jednak zdania, iż
nowy ks. proboszcz będzie ojcem
i nauczycielem wszystkich, będzie
dobrym pasterzem tak dla Niemców
jak i Polaków.
11.07.1922 nr 82, s.7 Boguszowice w Rybnickiem (z parafii). Po
odejściu ks. Janitzka byliśmy bez
duszpasterza. Obecnie otrzymaliśmy
nowego proboszcza w osobie księdza

MATKI ŚLĄZACZKI
W
maju
przypada
Święto Matki Boskiej Królowej Polski, ale też święto
wszystkich matek. I tych, którym najmłodsze pociechy
wygłaszają
wyuczone
w
przedszkolu wierszyki z powinszowaniami i tych już leciwych, których córki już są
same mamami, no i także
tych, za które możemy się już
tylko pomodlić. W maju
przypada też kolejna rocznica zwycięskiego III powstania śląskiego.
Mnie święta majowe przywodzą
na myśl nieżyjące już matki Ślązaczki
z minionych niespokojnych czasów.
Ubierały się w chłopski strój śląski, na

bez tydzień skromny, na niedzielę
i święta do kościoła szumny; szeroką
kieckę, jaklę przyozdobioną z przodu,
no i fartuch jedwabny, wytłaczany
w kwiaty, a na głowie zawiązywały
wyszywaną chustkę, spod której
widać było koronkowy czepek.
Mieszkały na Górnym Śląsku, nieraz
dziesiątki kilometrów od siebie, ale
znały jedno zawołanie, które je łączyło: Ojczyzna woła!
Synowie wdowy Julii osiągnęli
dojrzałość w czasie, gdy wybuchły
powstania śląskie. Zaraz w pierwszych dniach zginął starszy syn, Henryk. Matka była nieutulona w żalu,
a do powstania rwał się także drugi
syn, Jan. Cieszący się wielkim
szacunkiem we wsi dzierżawca dworu
pośpieszył do Julii z wyrazami
współczucia, ale zarazem prosił ją, by

uchodźcy Kulika z Szczedrzyka
w powiecie opolskim. Parafianie są
z tej zmiany bardzo zadowoleni.
15.07.1922
nr 4, s.4 W niemieckiej części G. Śląska – prześladowania księży Polaków, którzy musieli uchodzić do polskiej części.
22.08.1922 nr 100, s.6 Rybnik
(Morderstwo). W poniedziałek po
południu znaleziono w lesie w pobliżu
szybów
Blüchera
zwłoki
zamordowanej dziewięcioletniej dziewczyny. Badania lekarskie wykazały,
że morderca zgwałcił dziewczynę, po
czym ją zamordował. Policja kryminalna w Rybniku rozpoczęła natychmiast dochodzenie w tej sprawie.
Stwierdzono już, że mordercą jest
niejaki 35-letni Lerch (z Popielowa)?
Według niepotwierdzonych dotychczas wiadomości przyaresztowano go
we wtorek w Biertułtowach. Lerch
jest żonatym i ojcem dziecka.
Boguszowice w Rybnickiem.
(Morderstwo). Pewien młody człowiek zwabił do krzaków 12-letniego
Szymończyka idącego drogą z Boguszowic do Michałkowic, i tam go
zamordował. Prawdopodobnie zachodzi morderstwo z lubieżności. Policja
wpadła na ślad mordercy.

Mieczysław Kula
nie pozwoliła iść do walki z bronią
w ręku synowi drugiemu, jedynemu
żywicielowi rodziny. Ona jednak
wyrzekła pamiętne słowa: Niech
idzie,
kiedy
ojczyzna
woła!
W pewnej rodzinie boguszowickiej
przechowuje się z namaszczeniem
szkaplerz, jaki wręczyła matka swemu
synowi idącemu do powstania. Ona
też wiedziała, że ojczyzna go woła, że
iść musi.
Czym dla prostych kobiet
w chłopskim stroju była wtedy ojczyzna? Była krajem, w którym dzieci
mogły się uczyć w szkole w języku,
jaki znały od kołyski, w tym samym
zrozumiałym języku dorośli mogli
załatwić w urzędzie różne sprawy,
obronić się w sądzie, a także pełnym
głosem śpiewać w kościele pobożne
pieśni i te ludowe przy codziennej
robocie, a nie być pośmiewiskiem
niemieckojęzycznych
urzędników,
gdy się ich mowy nie rozumiało.
Dzięki powstaniom Górny
Śląsk wrócił do Polski po 600-letniej
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zależności od innych państw, od innej
mowy, a nawet od innej wiary.
Przedtem Niemcami i najczęściej
innowiercami byli panowie na tutejszych dworach oraz właściciele kopalń i ich urzędnicy, czyli ci, którzy
wykorzystywali prosty lud. Po niemiecku nauczał nauczyciel. Doszło
nawet do tego, że na stanowisko proboszcza nie zatwierdzano księdza
propolskiego. Kiedy Śląsk był w granicach państwa pruskiego, Ślązaków
traktowano jako ludzi gorszej kategorii i w większym procencie zabierano
stąd mężczyzn na kolejne wojny. Bywało, że i pięciu z jednej rodziny, jak
się zdarzyło w Boguszowicach, podczas gdy z centralnych Niemiec zabierano ich mniej.
Po powrocie Śląska do Macierzy
– tak pięknie nazywano Polskępanowała powszechna radość. Witano
uroczyście wjazd wojska polskiego
i przedstawicieli władz polskich do

miast śląskich. W szkołach zaczęto
uczyć po polsku. Z parafii odchodzili
księża o nastawieniu proniemieckim,
a
przychodzili
księża
polscy.
W święto narodowe 3 Maja urządzano
na wsiach capstrzyki i pochody. W zimowy czas wystawiano bez przeszkód
polskie przedstawienia w salach przy
karczmach. Najzdolniejsi uczniowie
po szkole powszechnej podejmowali
naukę w gimnazjum, niektórzy studiowali na wyższych uczelniach.
Droga do awansu społecznego stała
otworem dla wszystkich. Ślązacy
zostawali duchownymi, lekarzami
i nauczycielami. Powstała polska diecezja z kurią w Katowicach, Polskie
Radio w Katowicach nadawało audycje zrozumiałe dla wszystkich. Niezmierną popularnością cieszyły się
wierszyki z „Kocyndra”.
Ale nadszedł koniec lat trzydziestych XX wieku, zbliżała się niechybnie nowa wojna, która miała

Ślązaków pozbawić tego wszystkiego,
co sobie wywalczyli.
I wtedy pojawia się jako symbol
następna matka Ślązaczka, o imieniu
Waleska. Jej syn, najmłodsze dziecko,
dostał powołanie na wojnę. Rano ma
się stawić w Katowicach, ale on
jeszcze idzie pożegnać się ze swoją
dziewczyną. Matka nie śpi i kiedy
mija północ, a Antoś nie wraca, ona
idzie po niego ze słowami: Co tu jeszcze robisz, kiedy ojczyzna cię woła!
Niemcy napadli na Polskę, Antoś zginął jako jeden z wielu Ślązaków.
Ale teraz mamy znów polski
Śląsk. Oby już nigdy matki – Ślązaczki nie musiały wysyłać swoich
dzieci na śmierć ze słowami: Ojczyzna woła!

Helena Białecka

Pielgrzymka majowa do sanktuariów
Maryjnych ziemi podhalańskiej
W dniach 11-12 maja poprzedzających
rozpoczęcie
Wielkiej Nowenny Fatimskiej
2009-2017 członkowie Straży
Honorowej NSPJ i sympatycy
wraz z ks. opiekunem Józefem Zuberem udali się do
sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Zakopanem na
Krzeptówkach. Trasa wiodła
przez Maków Podhalański,
Zakopane,
Jaszczurówkę,
Olczę, Bachledówkę, Ludźmierz i Wadowice.
Maków Podhalański to miasteczko mające około 7 tysięcy ludności, położone w malowniczej kotlinie
wśród wzniesień Beskidu Średniego.
W głębi niedużego rynku usytuowany
jest kościół parafialny z cudownym
obrazem Matki Bożej Makowskiej
Królowej Rodzin, przyozdobiony
koronami papieskimi w Krakowie
dnia 10 czerwca 1979r. przez papieża
Jana Pawła II w czasie pielgrzymki do
Ojczyzny. U stóp Matki Bożej Makowskiej
polecaliśmy
wszystkie
sprawy naszych rodzin.

Z Makowa Podhalańskiego udaliśmy się do sanktuarium Matki Bożej
Fatimskiej na zakopiańskie Krzeptówki, gdzie około godziny 13-tej
uczestniczyliśmy we Mszy św., po
której odmawialiśmy wspólnie Różaniec w Kaplicy Różańcowej.

Krótka historia Krzeptówek
W 1946r. w związku z przygotowaniami do aktu poświęcenia narodu polskiego Niepokalanemu Sercu
NMP na Krzeptówki przybyli Pallotyni. W roku 1957 w kaplicy zakonnej
Niepokalanego Serca NMP zamieszczono obraz Matki Bożej Fatimskiej.
W 1961r. sprowadzono figurę Matki
Bożej Fatimskiej – poświęcił ją ks.
bp. krakowski Karol Wojtyła, a ofiarodawcą był ks. Prymas Stefan Wyszyński. Od maja 1960r. odbywają się
tu nabożeństwa różańcowe oraz każdego 13 dnia miesiąca nabożeństwa
fatimskie. W 1965r. ks. bp. Karol
Wojtyła poświęcił Kaplicę Różańcową w tzw. Parku Fatimskim. Po
zamachu na Ojca Świętego 13 maja
1981r. w Rzymie, postanowiono wybudować
kościół
jako
wotum
wdzięczności za ocalenie papieża.
Stolica apostolska dla budującego się
kościoła ofiarowała kamień węgielny

z grobu św. Piotra oraz różaniec
z pereł. Z okazji 70 – lecia objawień
fatimskich papież Jan Paweł II w dniu
21 listopada 1987r. dokonał uroczystej koronacji pielgrzymującej figury
Matki Bożej Fatimskiej z Krzeptówek
wraz z różańcem z kości słoniowej.
W 1994r. w 13 – tą rocznicę
cudownego ocalenia Ojca Świętego
przed świątynią stanął pomnik Jana
Pawła II oraz wysoki krzyż (obecnie
jest krzyż metalowy, podobny do
krzyża z Giewontu od 2000r.).
7 czerwca 1997r. Jan Paweł II
dokonał konsekracji kościoła w czasie
mszy świętej. Będąc w sanktuarium
Pani Fatimskiej na Krzeptówkach
warto zwrócić uwagę na bramę
wejściową - bramę zawierzenia
z koroną i hasłem Jana Pawła II:
„Totus Tuus”, na figury św. Piotra
i Pawła, na figurę Anioła Pokoju, na
herb papieski i 3 tablice pamiątkowe,
na tabernakulum i ołtarz, na Figurę
Matki Bożej Fatimskiej, na ołtarze
boczne bł. Franciszka i bł. Hiacynty,
na witraże a także stacje drogi krzyżowej. Bazylika jest murowana, natomiast wnętrze wykonane jest
z drewna przez górali Podhala. Warto
zobaczyć ogród z kaplicami i ołtarzem
papieskim spod Krokwi.
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W godzinach popołudniowych
przybyliśmy do Sanktuarium Matki
Bożej Objawiającej Cudowny Medalik w Zakopanem - Olczy, gdzie zostaliśmy
serdecznie
przywitani
i ugoszczeni.

Krótka historia Sanktuarium Matki Bożej Cudownego Medalika.
Pierwsze wzmianki o Olczy pochodzą z drugiej dekady XVII stulecia. Olcza usytuowana jest we
wschodniej
części
Zakopanego.
W 1912r. Zgromadzenie Księży
Misjonarzy wyraziło zgodę na utworzenie zakopiańskiego domu zakonnego z kaplicą mszalną. 27 kwietnia
powstała tu samodzielna parafia wyłączona z Poronina. 27 listopada
1919r. poświęcono Dom Wypoczynkowy księży Misjonarzy. 1 lipca
1980r. wojewoda nowosądecki wydał
zezwolenie na budowę kościoła. Kamień węgielny pochodzący z Tatr
poświęcił w Rzymie Ojciec Święty
Jan Paweł II, zaś wmurował go ks.
kard. Franciszek Macharski. Świątynię na Olczy konsekrował 30 lipca
1988r. ks. kard. Franciszek Macharski. 8 grudnia 2008r. świątynia otrzymała godność Bazyliki Mniejszej.
Bryła kościoła składa się z segmentów
przypominających ręce złożone do
modlitwy. Wnętrze kościoła wykonane jest z drzewa modrzewiowego
stylu góralskim. Warto zwrócić uwagę
na stylizowane drzwi góralskiej, na
Prezbiterium ze Stellami. Nad tabernakulum są płaskorzeźby z 9 tajemnicami
różańcowymi
(radosnymi

i chwalebnymi). Ołtarz soborowy
z wykonany jest z marmuru, tabernakulum z płaskorzeźbami, chrzcielnica
i krzyż z brązu, organy koncertowe
z tyłu kościoła. W drugim segmencie
mieszczą się witraże w oknach przedstawiające historię objawień Matki
Bożej św. Katarzynie Laboure oraz
św. Maksymilianowi Kolbe a także
Jana Pawła II i bł. Edmunda Bojanowskiego. Natomiast w trzecim
segmencie są witraże przedstawiające
św. Kazimierza, Matkę Bożą Ostrobramską, św. Jacka, bł. Jakuba, Katedrę
Lwowską, św. ST. Kostkę, św. Jadwigę Śląską, św. Brata Alberta, Bazylikę Mariacką oraz drogę krzyżową.
Kościół, podobnie jak i wcześniej
kaplica przy Domu Zgromadzenia
został wzniesiony pod opiekę
i wezwaniem Matki Bożej Niepokalanej objawiającej Cudowny Medalik.
Objawienia Cudownego Medalika
otrzymała św. Katarzyna Laboure
jako nowicjuszka zgromadzenia Sióstr
Miłosierdzia w kaplicy w Paryżu.
Obok kościoła mieści się Dom Misyjny z probostwem.
Wieczorem uczestniczyliśmy we
Mszy św. oraz modlitwie różańcowej
i apelu Jasnogórskim w Sanktuarium
Matki Bożej na Krzeptówkach,
podczas spotkania Rodziny Radia
Maryja.
Drugi dzień naszej pielgrzymki
rozpoczęliśmy Mszą św. w kaplicy
Domu Misyjnego w Olczy. Po śniadaniu opuściliśmy Olczę i pojechaliśmy do kościoła Zbawiciela. Następnie wyruszyliśmy na wzgórze – Bachledówki, jedno z najwspanialszych
punktów widokowych na Tatry oraz
Beskidy. Mieści się tutaj świątynia
pod wezwaniem Matki Boskiej Czę-

stochowskiej. Architektura wnętrza
swoim pięknem urzeka miłośników
i znawców stylu podhalańskiego.
W latach 1967-73 stałym gościem na
Bachledówce był prymas Polski ks.
kard Stefan Wyszyński, który spędzał
tu wakacje. Podczas pobytu księdza
Prymasa na Bachledówce przyjeżdżał
tu z Krakowa na początek i koniec
jego pobyty kard. Karol Wojtyła. Po
krótkiej modlitwie i zwiedzaniu kaplicy i kościoła pielgrzymowaliśmy
dalej. Tym razem naszym celem była
wioska na Podhalu koło Nowego
Targu - Ludźmierz, gdzie mieści się
jeden z najważniejszych ośrodków
kultu maryjnego w południowej Polsce. Pod postacią cudownej figury
czczona jest tutaj Matka Boża Ludźmierska zwana przez górali Gaździną
Podhala. Figurę koronowali: Prymas
Polski ks. kard. Stefan wyszyński
i metropolita krakowski ks. bp. Karol
Wojtyła. Parafia była erygowana
w XIII w. W 1234r. wzniesiono tutaj
drewniany kościół Matki Bożej. Do
roku 1824 kościół i okolice przynależały do cystersów. W latach 18691877 wybudowano tutaj neogotycki
kościół, który obsługują księża diecezjalni. Przed kościołem jest krzyż
misyjny, z prawej strony stacje drogi
krzyżowej i studnia, natomiast z tyłu
kościoła piękny ogród różańcowy
z pomnikiem „Modlitwa Jana Pawła
II”. Sanktuarium w Ludźmierzu jest
piękne o każdej porze roku. Można tu
zatopić się w modlitwie, powierzyć
swoje troski i oddać siebie i swoich
najbliższych w nieustającą opiekę
Maryi.
W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się w najmłodszym w Polsce
Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej
w Wadowicach w kościele św. Piotra
Apostoła, gdzie wspólnie odmówiliśmy Różaniec św. Za kościołem
w ogrodzie na wzgórzu umieszczone
są stacje drogi krzyżowej, przy których odprawiliśmy drogę krzyżową.
Na zakończenie pielgrzymki zmówiliśmy koronkę do Bożego Miłosierdzia
przy figurze Serca Pana Jezusa. Pełni
radości Bożej ze śpiewem na ustach
wróciliśmy do Boguszowic.
Dziękujemy ks. Józefowi za
przewodniczenie naszej pielgrzymce
i za poprowadzenie wspólnych modlitw, które z pewnością zaowocują
w naszej parafii.
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Po krótkim spotkaniu z Ojcem
Piotrem Dettlaffem CSSR z Radia
Maryja i wspólnym zdjęciu wyruszyliśmy do Olczy. Po drodze nawiedziliśmy kaplicę Najświętszego Serca
Pana Jezusa na Jaszczurówce oraz
kościół Miłosierdzia Bożego Księży
Marianów na Cyrli, w którym o godzinie 15 - tej odmówiliśmy wspólnie
Koronkę do Bożego Miłosierdzia.
Kaplica w Jaszczurówce wybudowana
została w latach 1904-1907 w stylu
zakopiańskim wg projektu Stanisława
Witkiewicza. W drewnianym, rzeźbionym ołtarzu głównym mieści się
obraz NSPJ, natomiast po jego obu
stronach znajdują się kolorowe witraże – z prawej Matka Boska Częstochowska z herbem Polski, z lewej
Matka Boska Ostrobramska z herbem
Litwy.

Alicja K.
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Młodzież Oazowa wraz
z Grupą Biblijna zorganizowała w czwartek 30 kwietnia
tradycyjną już Drogę do
Emaus. Motywem przewodnim jest oczywiście perykopa
z Ewangelii wg św. Łukasza
opisująca ucieczkę dwóch
uczniów Pańskich z Jerozolimy do wsi Emaus.

Idziemy dalej, teraz na czele
grupy idą już nie tylko dwaj uczniowie, ale także Chrystus, którego nie
rozpoznali; przy kolejnym przystanku
słyszymy mowę Jezusa, „o nierozumni, czyż Mesjasz nie miał tego
cierpieć, aby wejść do swojej
chwały”… Jezus wygłasza krótki
monolog (kazanie) przypominając
teksty Starego Testamentu, które mówią o męce Mesjasza.

Nasze spotkanie rozpoczęło się
o godz. 18.00 gdzie młodzież Oazowa
przebrana w odpowiednie stroje odegrała pierwszą z pięciu scen zaplanowanych na całej trasie wędrówki.
Scena ta opowiadała o obawach
uczniów, którzy byli świadkami
śmierci Chrystusa, którzy stracili
wszelkie nadzieje i poniekąd wiarę,
a teraz pełni strachu przed prześladowaniami postanawiają uciekać ze
Świętego Miasta. Pod koniec sceny
pojawiają się kobiety spieszące od
grobu i zapewniające ich o Zmartwychwstaniu, oni jednak nie dają im
wiary i wyruszają w zaplanowaną
drogę…

Grupa rusza dalej; jesteśmy już
na Brzezinach. Pod kaplicą, ostatnia
scena: uczniowie, oznajmują, że doszli do celu wędrówki, a Jezus okazuje jakoby miał iść dalej, zostaje
zaproszony do domu by wspólnie
wieczerzać. Jezus przyjmuje zaproszenie.

Grupa na czele z dwoma
Uczniami i niewiastami wyrusza
w drogę; w czasie wędrówki dajemy
świadectwo przez odmawianie Różańca i śpiew. Drugi przystanek jest
przy Krzyżu na ulicy Ziemskiej; tam
uczniowie w krótkiej scence (dialogu)
przypominają Chrystusową naukę
o Eucharystii; wychodzą od cudu rozmnożenia chleba i nakarmienia wielotysięcznej rzeszy aż po Ostatnią
Wieczerzę w Wieczerniku.
Ruszamy w dalszą drogę; zaskakuje nas silny deszcz, ale mobilizacji
nie brakuje, idziemy dalej przed siebie; po kilku minutach deszcz ustaje,
wychodzi słońce; zatrzymujemy się
przy kolejnej stacji; tutaj do zrozpaczonych uczniów toczących dalej
swoją dyskusję podchodzi Zmartwychwstały Jezus, jako nieznajomy
wędrowiec, zostaje zaproszony do
wspólnej wędrówki. Pyta o ich rozpacz, daje im możliwość wypowiedzi
stwierdzając, że zupełnie nie wie, co
się w tych dniach stało w Jerozolimie.

W kaplicy gdzie powoli schodzą
się mieszkańcy Brzezin mamy najpierw nabożeństwo dziękczynno błagalne przed Najświętszym Sakramentem. Po nim o 20.00 Msza św. –
„rozpoznają Go przy łamaniu chleba”
mówią słowa Ewangelii, mówi kaznodzieja. Uczestnicy liturgii przyjmują Komunię św. pod dwoma postaciami, aby jeszcze dobitniej podkreślić pełne uczestnictwo w Eucharystii.
Na zakończenie mszy kapłan rozdaje
wszystkim zebranym po kawałku
przaśnego chleba.
W dobrej atmosferze zbieramy
się pod kaplicą, na zewnątrz przy
ławkach,
prowadząc
rozmowy
z mieszkańcami dzielimy się herbatą
i śląskim kołoczym…
Cieszymy się tym spotkaniem,
obiecujemy przyjść znowu; obiecujemy rozpoznawać Chrystusa. A jeżeli
coś zasmuciło to na pewno nie deszcz,
który trochę nas zmoczył, ale fakt, że
mało parafian odpowiedziało na to
zaroszenie i piękną inicjatywę.
Pragnę podziękować Młodzieży
Oazowej, Grupie Biblijnej, osobom
towarzyszącym, a zwłaszcza ministrantom i mieszkańcom Brzezin.
A za słodki poczęstunek dziękujemy
Firmie Państwa Król z Boguszowic.

Ks. Ireneusz

Koncert JP II
Wieczór, niedziela 17 maja
2009r. Wigilia rocznicy urodzin
papieża Jana Pawła II. Park Św.
Wawrzyńca. Kilkuset widzów
i 10 młodych wykonawców, którzy tego wieczoru zapragnęli
uczcić pamięć o Ojcu Świętym,
tym co mają najcenniejszego –
własnymi umiejętnościami, własnym talentem i chęcią podzielenia się radością śpiewania
z innymi.
Śpiewania specjalnego rodzaju,
bo śpiewania pieśni i piosenek ulubionych lub dedykowanych Ojcu
Świętemu. Dzięki współczesnym
możliwościom technicznym część
piosenek zaśpiewali razem z Ojcem
Świętym. A wszyscy mogliśmy odśpiewać wspólnie z Ojcem Świętym
Apel Jasnogórski. Głos papieża, jego
obraz stale nam towarzyszący na
ekranie przynajmniej na chwilę pozwolił nam wrócić pamięcią do czasu
sprzed kilku lat. Każdemu do swoich
wspomnień, modlitw i postanowień.
Za tę jedną chwilę, za te kilka pieśni
i piosenek, za te parę papieskich słów
serdecznie dziękujemy
przede wszystkim naszym młodym
artystom: Kasi Pierchale, Agnieszce
Pazgan, Darii Parol, Alicji Sobik,
Julii Rams, Oli Wieczorek, Michałowi Wieczorek, Alicji Zimnol, Filipowi Strzeleckiemu, Mateuszowi
Gorol – Bulanda oraz zespołowi
„Cantate”.
organizatorom: harcerzom ze Stowarzyszenia „Ślady”, Ks. Proboszczowi
Krzysztofowi Błotko, Pani Dyrektor
naszej szkoły Teresie Uchyła,
Paniom
z
Ośrodka
Pomocy
Społecznej Basi Kazana oraz Blance
Długi i naszym muzyczkom Paniom
Lucynie Kwiatoń – Skura i Mireli
Szutka
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Brązowy medal dla ministrantów z Boguszowic
w Archidiecezjalnym Turnieju Piłki Nożnej
Dnia 1 maja 2009 roku na
boiskach MOSIR-u w Rybniku (obok kąpieliska Ruda)
odbył się Finał Ministranckich Rozgrywek w Piłce Nożnej. W turnieju brały udział 52
drużyny ministranckie z całej
Archidiecezji
Katowickiej,
które
wygrały
eliminacje
w swoich dekanatach w 3
kategoriach wiekowych –
szkoła podstawowa, gimnazjum i starsi.
Boguszowiccy
ministranci
z Gimnazjum zajęli jesienią pierwsze
miejsce w naszym dekanacie w rozgrywkach, które odbyły się w Świerklanach. W finale w Rybniku w tej
kategorii wiekowej mieliśmy więc
jako rywali 18 drużyn. Rozgrywki
były podzielone na 3 etapy: pierwszy
to zasada przegrywający mecz odpada; drugi etap - trzy grupy po trzy
zespoły, a trzeci, czyli finał składał się
z grupy trzech drużyn, które wygrały
wcześniej w swoich grupach. Dla
naszej boguszowickiej drużyny ministranckiej początek turnieju w Rybniku nie był łatwy. Trafiliśmy na drużynę z parafii w Czarnym Lesie, którą

udało się jednak pokonać 5:2,
a bramki dla naszej parafii zdobyli
Kamil
Sobik,
Krzysztof Sławek
i Romek Lazar. W kolejnym etapie
w grupie spotkaliśmy się z drużyną
z Katowic – Tysiąclecie Górne, którą
pokonaliśmy 4:0, w drugim naszym
meczu zremisowaliśmy z parafią
z Marklowic, ale awansowaliśmy do
finału
dzięki
korzystniejszemu
bilansowi bramek. Dalej nie było już
tak pięknie, ponieważ nasza drużyna
przegrała dwa mecze i to oznaczało ze
w finale archidiecezjalnych ministranckich rozgrywek zajęliśmy 3
miejsce. Wygrała drużyna ministrantów z Mysłowic – Brzęczkowic. Wręczenie Pucharów zwycięskim drużynom będzie miało miejsce podczas
corocznej Archidiecezjalnej Pielgrzymki Ministrantów w Turzy Śląskiej. Tam nasza parafialna drużyna
otrzyma także Puchar za trzecie miejsce oraz brązowe medale.

Romek Lazar
Skład naszej drużyny: Mateusz
Jaśko, Aleksander Kowalczyk, Rafał Romański, Romek Lazar, Kamil
Sobik, Krzysztof Sławek, Jacek
Zakrzewski, Sebastian Jasiński,
Paweł Brzęczek. Naszymi opieku-

Złota Kotewka
Sezon wydarzeń kulturalnych na „Ogrodzie Farskim” w tym roku rozpoczął
się wcześnie. W sobotę 25
kwietnia od godz. 10.00 do
19.00 mieszkańcy Boguszowic
mogli
uczestniczyć
w X Jubileuszowym Wojewódzkim Przeglądzie Dziecięcych Zespołów Regionalnych „ZŁOTA KOTEWKA
2009”.
W przeglądzie tym zorganizowanym przez Dom Kultury Boguszowice wzięło udział 30 zespołów
i solistów z terenu Górnego Śląska,
Ziemi Częstochowskiej, Zagłębia
Dąbrowskiego, Śląska Cieszyńskiego
i Żywiecczyzny. Na scenie „Ogrodu

Farskiego” prezentowały się ludowe
dziecięce zespoły a capella, zespoły
z akompaniamentem, zespoły tańca
ludowego, małe formy widowisk obrzędowych oraz soliści. Specjalne jury
oceniało stroje regionalne, pieśni,
tańce i obrzędy oraz ich dobór i wykonanie zgodne z tradycją własnego
regionu. Samych tylko uczestników
prezentujących się na scenie było 600.
Istotą przeglądu stało się pielęgnowanie lokalnej i regionalnej tradycji oraz
przekazywanie jej młodym ludziom.
Niejeden z widzów mógł być szczerze
zdziwiony ogromnym bogactwem
i zróżnicowaniem kulturowym Województwa Śląskiego. Koncert galowy
laureatów,
który
odbył
się
o godz.18.00 był emitowany przez Telewizję Katowice.

nami byli ks. Piotr Mrozek, Maciej
Harnasz i Mateusz Kaczmarczyk.
Dziękujemy także panu Walentemu
Stajerowi za wypożyczenie strojów
sportowych.
WYNIKI IV FINAŁU ARCHIDIECEZJALNEGO TURNIEJU MINISTRANTÓW
W PIŁCE NOŻNEJ W RYBNIKU
1 MAJA 2009 ROKU:
SZKOŁA PODSTAWOWA
NIEDOBCZYCE, NSPJ
LIPINY, św. Augustyna
PSTRĄŻNA, św. Mikołaja
GIMNAZJUM
BRZĘCZKOWICE, Matki Bożej
Bolesnej
CHORZÓW BATORY -NSPJ
BOGUSZOWICE, NSPJ
OPEN
MSZANA, św. Jerzego
KATOWICE, Piotra i Pawła
ŁAZISKA GÓRNE, Matki Bożej
Różańcowej

P.S.
1. Dziękując Panu Bogu za cudowną pogodę tego dnia, a ks. Proboszczowi za gościnę na „Ogrodzie
Farskim” pragnę przekazać niekłamany podziw i zachwyt wszystkich
zespołów i solistów nad miejscem,
w którym mogli spędzić cały dzień.
„Ogród Farski” był dla nich czymś,
o czym marzą, a czego nie mają u siebie. Za rok obiecali przyjechać
znowu, ale tylko pod warunkiem, że
„Złota Kotewka” odbędzie się właśnie
na „Ogrodzie Farskim”.
2. Kotewka – skąd ta nazwa?
Kotewka, inaczej orzech wodny
zwana również kasztanem wodnym,
orzechem kolącym czy kotwiczką jest
rośliną wodną korzeniącą się w dnie
stawów. Jej pływające na powierzchni
wody liście skupione są w różnej
wielkości rozety, które połączone są
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z korzeniami długą nitkowatą łodygą.
Kwiaty koloru białego są drobne
i niepozorne. W Polsce jest prawnie
chroniona od 1946 roku. Została ona
także uznana za gatunek zagrożony
i wpisana do Polskiej księgi roślin.
Kotewkę, kiedyś bardzo rozpowszechnioną w rybnickich stawach
tzw. rybnikach dziś można zobaczyć
już tylko w herbie Rybnika.

Cezary Kaczmarczyk

NIEPOKÓJ
Dziwny niepokój nastał
na tym świecie
Jeden z drugim ciągle o tragedii
plecie
Tragedii okrutnej, bo o srogiej
wojnie
Czyż w tym naszym świecie
Można żyć spokojnie?
Spokoju, którego nam bardzo
potrzeba,
By nigdy nie zabrakło ludziom
chleba,
By kwitła nam miłość i zgoda
I by młodzież wyrosła nam
dorodna, zdrowa.
Maria Ignacek

Goście w Gimnazjum
z Oddziałami Integracyjnymi
nr 7 w Rybniku
dowiska naturalnego. Młodzież z koła
Od 11 do 15 maja 2009 r.
ekologicznego i biologicznego badała
nasze gimnazjum odwiedzili
czystość powietrza, wód płynących
nasi zagraniczni partnerzy,
Cezary Kaczmarczyk
i opadów a także gleby w naszej okorealizujący razem z nami
licy. Okazało się, że stan naszego
międzynarodowy
program
środowiska jest całkiem niezły. NieComenius. Program ma chastety największy problem to śmieci.
rakter ekologiczny, o czym
Młodzież na terenie 4 dzielnic: Kłoświadczy nazwa „Poznać,
kocina, Gortatowic, Boguszowic Staaby chronić”. Program ten
rych i Boguszowic Osiedla wykryła,
opisała i sfotografowała aż 10 dużych
realizowany był przez 2 lata,
(ponad 100 m2) nielegalnych wysyw międzyczasie odbywały się
pisk śmieci. Najwięcej tego typu wywizyty w Grecji – w Salonisypisk znajduje się w Kłokocinie.
kach oraz w dwóch miastach
Mamy nadzieję, że nasze działania
francuskich – Feurs i Blois.
przyczynią się do poprawy tego stanu.
Zakończenie projektu ma
Zadbaliśmy o to, aby greccy i francumiejsce u nas, dlatego goscy goście nie nudzili się u nas.
ścimy nauczycieli i młodzież
W czasie pobytu zwiedzili Rybnik,
z wymienionych miast.
złożyli wizytę w Urzędzie Miasta,
Podsumowanie projektu ma na
celu porównanie, co każda ze szkół
zdołała wykonać w ciągu 2 lat. Nasza
szkoła zrobiła bardzo wiele. Udział
w projekcie, to przede wszystkim szeroko pojęta edukacja ekologiczna,
udział w ogólnopolskich akcjach
i świętach ekologicznych takich jak:
„Dzień Ziemi”, „Dzień drzewa”,
„Dzień czystego powietrza”, „Dni
sprzątania świata”. Ale chyba najważniejszą rzeczą, którą zdołaliśmy wykonać to poznanie stanu naszego śro-

obejrzeli zabytkową kopalnię Ignacy,
zamek w Pszczynie, Kraków, Wieliczkę, Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich. Wszystko,
co zobaczyli, bardzo im się podobało,
byli zaskoczeni polską gościnnością
i przemianami w naszym kraju.
Bardzo podobały im się również
Boguszowice a szczególnie ognisko
zorganizowane na farskim ogrodzie.

Dyrektor G 7

INFORMUJEMY

PKO Bank Polski w najbliższym czasie planuje otwarcie nowej agencji
bankowej na terenie byłej plebanii w Boguszowicach.

W ofercie Banku będą kredyty, pożyczki, lokaty oraz wszystkie wpłaty oraz wypłaty
kartami bankomatowymi wszystkich banków.
Placówka z całą pewnością ułatwi załatwienie wielu spraw, które dotychczas
wymagały wyjazdu do Rybnika
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Nowe pomoce w gotartowickiej
podstawówce
Mija prawie rok od momentu, gdy zakończyła się
akcja „TESCO dla szkół”,
której celem było wyposażenie placówek oświatowych
w dodatkowy sprzęt i pomoce dydaktyczne.

wyprzedziły jest to znakomity wynik,
gdyż po przeliczeniu ilości punktów
na jednego ucznia byliśmy na pierwszym miejscu w Rybniku.

dzeniem wielofunkcyjnym, zestaw
nagłaśniający z mikserem i dwiema
kolumnami na statywach, grę Scrabble i Powszechny Atlas Świata. Wartość nagród rzeczywiście jest znaczna
biorąc pod uwagę budżet, jakim dysponuje szkoła przeznaczony na pomoce dydaktyczne.

Dlatego pragnę bardzo serdecznie
podziękować
wszystkim rodziZadaniem szkoły było wypełcom, nauczycielom, uczniom, którzy
nienie odpowiedniego formularza
zaangażowali się w akcję i przeznaczyli zebrane punkty na naszą
Polegała ona na tym, że
szkołę.
Dziękuję
również
w określonym okresie czasu
wszystkim osobom, które po(od 15 lutego do 14 maja 2008 r.)
mimo tego, iż nie miały dzieci w
każdy klient, który dokonał
wieku szkolnym nie przeszły
zakupu w Tesco miał możliwość
obojętnie i przyłączyły się do
odebrania w kasie kuponu
akcji na rzecz gotartowickiej podz odpowiednią do dokonanych
stawówki. Szczególne podziękozakupów liczbą punktów. Otrzywania należą się Pani mgr
mane punkty klienci przekazywali
Barbarze Sojce, która z ramienia
wybranej przez siebie szkole,
Samorządu
Szkolnego
była
której nazwę wpisywali na kupokoordynatorem
tej
akcji
nie przed wrzuceniem go do urny.
i niewątpliwie przyczyniła się do
Po zakończeniu akcji zostały
jej sukcesu. Pozyskany w ramach
opublikowane jej wyniki, na podpromocji sprzęt posłuży uczniom
Pozyskane przez szkołę pomoce dydaktyczne
stawie, których szkoła mogła
i z całą pewnością przyczyni się
aplikować o nagrody określone
do podniesienia jakości kształi wysłanie go do końca czerwca ubiew katalogu promocji.
cenia
w naszej placówce. Jeszcze raz
głego roku na adres Organizatora.
gorąco
dziękuję za wszelkie przejawy
Później już tylko pozostało cierpliwie
Okazało się, że gotartowicka
życzliwości
i zaangażowanie na rzecz
czekać na zamówione nagrody. Nasze
podstawówka uzbierała w sumie
naszej
szkoły.
oczekiwanie w końcu się opłaciło
372 472 punkty, co uplasowało ją na
i w kwietniu bieżącego roku wszystIV miejscu na 75 szkół i przedszkoli
Dyrektor SP 20
kie zamówione wcześniej pomoce dyz rejonu Rybnika, które brały udział
w Rybniku –
daktyczne
otrzymaliśmy.
Szkoła
w akcji. Zważywszy jednak na
wzbogaciła
się
o
zestaw
multimeGotartowicach
niewielką liczbę uczniów w porównadialny
z
monitorem
LCD
20’’
i
urząniu ze szkołami, które w rankingu ją

Gry komputerowe – elektroniczne LSD (2)
W jednym z poprzednich
numerów Serca Ewangelii
rozważaliśmy
negatywne
aspekty wpływu gier komputerowych na psychikę oraz
zdrowie fizyczne młodego
człowieka. Pragniemy w ramach tego artykułu kontynuować to zagadnienie.
Wpływ „zabawy w zabijanie” na
psychikę dzieci
Z badań wynika, że 90 % polskich uczniów gra w gry, których
celem jest zabicie kogoś! Wielokrotne
powtarzanie aktów agresji i destrukcji
pociąga za sobą odwrażliwienie

i znieczulenie na przemoc. Kiedy podczas gry dziecko zamierza po raz
pierwszy kogoś „zabić” wówczas jego
emocje są najsilniejsze, ponieważ
działanie wykonywane po raz pierwszy zawsze wywołuje najsilniejszą
reakcję. Kiedy gracz zabija w ten sam
sposób po raz tysięczny, staje się to
dla niego obojętne emocjonalnie,
ponieważ przyzwyczaił się do takich
działań i są one konieczna umiejętnością potrzebną do przeżycia w brutalnym świecie gier komputerowych.
Prowadzi to także do odwrażliwienia
i obojętności na tego rodzaju działania
także w życiu codziennym. Badania
dowodzą, że zmiany w osobowości
pod wpływem gier komputerowych

mogą mieć charakter trwały. Osoby,
które w dzieciństwie zajmowały się
grami zawierającymi przemoc, jako
ludzie dorośli częściej przejawiali
postawy agresywne wobec innych,
zwłaszcza w sytuacjach konfliktowych i częściej wchodzili w konflikt
z prawem. Zatem zabawa grami komputerowymi zawierającymi przemoc
może wpływać na kształtowanie się
zaburzeń emocjonalnych pod postacią
wyraźnie antyspołecznych i agresywnych zachowań.
Osoba zaangażowana w gry najczęściej nie zauważa tego wpływu
i zmian, które się w niej dokonują.
Zmiany te nie mają bowiem charakteru skokowego, są subtelne i rozło-
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żone w czasie. Coraz częściej słyszymy o próbach przenoszenia do
realnego świata doświadczeń z komputerowej rzeczywistości. Stąd można
pokusić się o stwierdzenie, że świat
gier to nic innego jak tylko perfekcyjny trening przed zabijaniem
i szkoła znęcania się nad słabszymi.
Treści pornograficzne
W grach komputerowych bardzo
często pojawiają się obrazy i animacje
pornograficzne. Są one zazwyczaj
dodatkiem do gry lub formą nagrody
za przejście do następnego etapu.
Istnieją także pornograficzne gry
oparte na zasadach „komputerowej
randki”. W wielu grach bohaterowie
mają nienaturalnie wyeksponowane
cechy seksualne - muskularni mężczyźni, skąpo ubrane kobiety. Są to
postacie, z którymi gracze identyfikują się, przejmując ich sposoby zachowania. Ponadto tego rodzaju treści
niepotrzebnie prowadzą do erotyzacji
wyobraźni dziecka, przedmiotowego
traktowania osób płci przeciwnej oraz
mogą utrudniać kształtowanie tzw.
uczuciowości wyższej - postawy miłości, troski, zachwytu pięknem itp.
Nie można pominąć również
faktu, że w niektórych grach komputerowych używany jest wulgarny język, czasami pojawiają się nawiązania
do narkotyków, jest pokazane ich
zażywanie, a inne zachęcają do uprawiania hazardu lub go uczą.
Magia
Wiele gier komputerowych zawiera
także treści magiczne. Młody człowiek wciela się podczas walki
w różne postacie, spotykają go różne
wydarzenia, których akcja toczy się
w świecie magii, ciemności i piekła.

Z przykrością trzeba stwierdzić, iż nie
mamy
w
nich do czynienia
ze światem bajkowym, który uruchamiałby wyobraźnię, gdzie zło jest
nazywane po imieniu, a dobro zawsze
odnosi zwycięstwo. Prawda nie jest
w nich oczywista, jest raczej rozmyta
i niepewna. Często w tego typu grach
mamy do czynienia z okultyzmem.
Treści satanistyczne
Niezwykle
niepokojącym
aspektem gier komputerowych jest
także wykorzystywanie w ich scenariuszach elementów o wyraźnie satanistycznym i masońskim charakterze.
W ten sposób dzieci oswajają się
z symboliką satanistyczną i z czasem
odbierają ją jako element pozytywny,
ponieważ konkretne symbole satanistyczne i masońskie (np. pentagram,
głowa kozła, odwrócony krzyż, trójkąt
z cyrklem i węgielnicą z wpisanym w
środek „Okiem Opatrzności”) często
oznaczają miejsca, w których są np.
tajne przejścia, schowki zawierające
broń i inne „dobra” przeznaczone dla
gracza. W niektórych grach jednym
z etapów jest nawet przygotowanie do
czarnej mszy. Z kolei wartości chrześcijańskie często są ośmieszane. Zasygnalizowane problemy są jeszcze
mało znane, ponieważ jeśli już mówi
się o negatywnych aspektach gier
komputerowych, najczęściej zwraca
się uwagę na obecność przemocy
i okrucieństwa w grach. Można jednak przypuszczać, iż oddziaływanie
obrazów pornografficznych i symboliki satanistycznej i okultyzmu
w grach jest również bardzo niebezpieczne dla rozwoju dziecka.

Niedziela – 31.05.2009r.

11.3o

zainteresować się, w jakie gry
gra jego dziecko, zarówno na
komputerze domowym jak i u kolegi,
zawsze sprawdzać klasyfikację
wiekową podaną na opakowaniu gry,
ustalić zasady, z jakich gier
dziecko może korzystać oraz w jakie
nie może grać,
poszukać opisu treści gry,
a najlepiej sam w nią najpierw zagrać,
bezwzględnie ograniczyć czas
spędzany
przez
dziecko
przy
komputerze,
stosować zasadę: najpierw
obowiązki, potem komputer,
zaproponować dziecku gry
edukacyjne, logiczne, programy do
interaktywnej nauki języków.
Przede wszystkim należy pamiętać o tym, że to nie człowiek
został stworzony dla komputera,
lecz komputer skonstruowano dla
człowieka. Ludzie, nie komputery
mają być przyjaciółmi i kolegami
naszych dzieci!
Rodzice powinni mieć świadomość, że dzieci nie potrzebują elektronicznych zabawek, aby być szczęśliwymi. Najbardziej potrzebują miłości, zrozumienia, życzliwej troski
i zainteresowani ze strony dorosłych.
I to jest chyba jedyny sposób na
uchronienie dziecka przed niekorzystnym wpływem gier komputerowych
oraz innych mediów.

Jak ustrzec się przed zgubnym wpływem gier komputerowych?

Intencje
mszalne
7.oo
8.3o
10.oo

Aby gry komputerowe rozwijały
zdolności dziecka, a nie wpływały na
nie patologicznie rodzic powinien:

+Roman Śpiewok, żona Marta, syn Sylwester
+Alojzy Karwot, żona Helena(Got)
+Aniela Pomykoł, Jan Adamczyk, żona Maria, Alfred
Pomykoł, żona Zofia(Bog)
Do Op.B. z okazji 55 lat małżeństwa Eryka
i Stefanii Oleś z Got. z podz. za otrzymane łaski
z prośbą o dalsze. Te Deum.

16.oo

LR

Do Op. B.z okazji 25 lat małżeństwa Ewy i Jana
Glinieckich oraz z okazji urodzin Ewy z podz. za
otrzymane łaski z prośbą o dalsze. Te Deum.

Poniedziałek – 01.06.2009r.
7.oo
17.oo

1/+Maria Smołka, mąż Antoni
2/+Elżbieta Mandel, mąż Emil, Franciszka
Mandel, córka Irena(Rasz)
1/+Jan Kampczyk, 8 roczn, rodziców z obu stron,
rodzeństwo, Helena Fudala(Bog)
2/Do Miłosierdzia Bożego i M.B. Bramy Niebios
za + Mariana Stasiaka-w rocznicę urodzin
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Wtorek – 02.06.2009r.

Niedziela – 07.06.2009r.

7.oo

7.oo
8.3o

17.oo

1/+Feliks Pomykoł, Bernard Garbocz, rodzice Anna i
Wiktor Kula(Bog)
2/+Renata i Erwin Piontek, rodziców z obu stron(Bog)
1/+Tomasz Szostek, dziadków Emanuela, Wiktora
i Gertrudy
2/+Ignacy Szewczyk, rodzice Maria i Wiktor(Got)

10.oo
11.3o
16.oo

Od gradu w intencji Raszowca
+Arkadiusz Bednarkiewicz – od rodziny
Chrobaków
+Paweł Kula, 15 roczn(Got)
za parafian
1/+Lidia Lubszczyk, rodziców z obu stron

Środa – 03.06.2009r.

Poniedziałek – 08.06.2009r.

7.oo

7.oo

16.oo
17.oo

1/+Anna Musioł, Jadwiga i Franciszek Cyrulik(Got)
2/+Nikodem Ogierman(Bog)
Do Op.B. z okazji 80 rocznicy urodzin Marii
Czerwińskiej z podz. za otrzymane łaski z prośbą
o dalsze. Te Deum.
1/+Helena Studnik(Bog)
2/+Rajmund Romański, 6 roczn., rodzice Waleska
i Maksymilian, teściowie, Jan Gatnar, żona Maria,
2 szwagrów(Bog)

Czwartek – 04.06.2009r. I – szy czwartek
7.oo

13.oo
17.oo

1/Na cześć Chrystusa Najwyższego Arcykapłana
za wszystkich biskupów, kapłanów, kleryków,
zgromadzenia zakonne i o powołania kapłańskie
i zakonne – zamawiają Gotartowice.
Ślub: Krzemińska Adrianna – Piechaczek Piotr
1/+Konstanty Zimończyk, żona Zofia, syn Ludwik,
Wincenty Juraszczyk, żona Franciszka, dusze
w czyśćcu cierpiące
2/+Jan Adamski, pokrewieństwo Adamski, Budny(Bog)
3/+Gertruda Śpiewok, mąż Edmund, syn Rajmund,
rodziców, Teofil Malina, żona Maria, córka Helena,
syn Alojzy, żona Marta, syn Walenty, żona Matylda

17.oo

Wtorek – 09.06.2009r.
7.oo

17.oo

7.oo

17.oo

1/wynagrodzenie za grzechy świata uczynione NSPJ i
Niepokalanemu Sercu NMP oraz za członków Straży
Honorowej i ich opiekuna
Ks. Józefa.
1/w intencji rodzin wielodzietnych oraz czcicieli NSPJ
2/+Anna Szotek, mąż Aleksander, syn Antoni, zięć
Ryszard za ++ z pokrewieństwa(Bog)
3/+Alojzy Karwot, żona Elżbieta,
syn Bolesław(Bog)

Sobota – 06.06.2009r. I – sza sobota
7.oo
11.oo
12.oo
13.oo
14.oo
16.oo

17.oo

1/Do Niepokalanego Serca NMP – za parafian
2/+Jan Wodniok, Łucja i Emil Smołka, Maria
i Paweł Wodniok
Ślub: Małek Monika – Rojek Leszek
Ślub: Toszek Agnieszka – Skrzypiec Piotr
Ślub: Maj Wojciech – Maj-Gadomska Barbara
Ślub: Sobik Ewa- Kokoszka Rafał
Dziękczynno błagalna do Op.B. i MB Nieustającej
Pomocy z podz. za otrzymane łaski
z prośbą o opiekę, Boże błogosławieństwo i łaskę
zdrowia z okazji urodzin Alicji.
+Krzysztof Rychter – w rocznicę urodzin, Henryk
Moskalik, Grażyna Pietrzak

1/+Ludwika Szarlej, mąż Jan Kanty, Berta
Buchalik, mąż Franciszek(Bog)
2/+Bolesław Piotrowski, za ++ z rodziny
Maleszewskich
1/+Józef Rozkoszek(Got)
2/+Franciszka Podleśny, mąż Alojzy(Got)

Środa – 10.06.2009r.
7.oo
17.oo

Piątek – 05.06.2009r. I-szy piątek, kolekta

charytatywna

1/+Janina Skrzypiec, mąż Joachim, syn Andrzej,
rodziców z obu stron(Rasz)
2/+Franciszek Kroczek, żona Berta, Paweł
Smołka, żona Anna, za ++ z rodzin Kroczek
i Smołka
1/+Franciszek Muras, 1 roczn
2/+Marta i Leon Szyroki, rodziców i dziadków
z obu stron, zięć Adam(Bog)

1/+Anna Dziwoki
2/+Małgorzata i Alojzy Buchalik, córka
Felicyta(Bog)
1/+Edward Musioł
2/+Józef Śpiewok, 10 roczn, syn Jan
3/+Maksymilian Gabryś, 30-ty dzień(Bog)

Czwartek – 11.06.2009r. – Boże Ciało
7.oo
8.oo
11.3o
16.oo

intencja wolna
za parafian
+Andrzej Czerwiński-od nowożeńców
1/+Wincenty i Stanisława Adamski, 3 synów,
pokrew. Adamski, Biczysko i Jędrzejczyk(Bog)
2/Do Op.B z okazji 80 rocznicy urodzin Józefa
Kuśki z Raszowca z podz. za otrzymane łaski z
prośbą
o dalsze. Te DEum.

Piątek – 12.06.2009r.
7.oo
17.oo

1/+ Łucja Kionka(Got)
2/+Klara Dziewior(Bog)
1/+Paweł Wojnarowicz, 1 roczn(Bog)
2/+Paweł Gembalczyk, żona Rozalia, Franciszek
Mura
3/+Zofia Mandel, mąż Jozef, Franciszka Mandel,
Józef syn, Konstanty Liszka, żona Anna, syn
Roman

Sobota – 13.06.2009r
7.oo
11.oo

1/+Alojzy Pierchała(Bog)
2/ +Wincenty Misala, żona Anna, Henryk
Misala(Bog)
Ślub: Stefanik Elżbieta – Macura Marian
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12.oo
17.oo
19.oo

Ślub: Jurczyk Ilona – Mędrala Sebastian
1/+Alfred Kula, 3 roczn, żona Helena
2/+Alfred Konsek, Sonia Trybuś, Leon i Maria Malina
Nabożeństwo Fatimskie

Niedziela – 14.06.2009r.
7.oo

8.3o
10.oo
11.3o
16.oo

Za członków Świeckiej Rodziny Franciszkańskiej,
którzy w II kwartale obchodzą urodziny: Łucja
Stolorz, Tekla Smyczek, Irena Torebko, Maria Gorol,
Maria Wencka, Zofia Bombik, Róża Oleś, Anna
Pyszny, Hildegarda Kuś, Małgorzata Dulniok
Do Op.B. z okazji 18 rocznicy urodzin Mateusza
Śpiewok oraz w intencji rodziców z podz. za
otrzymane łaski z prośbą o dalsze.
Do Op.B. z okazji 18 rocznicy urodzin Natalii
Kaczmarczyk z podz. za otrzymane łaski z prośbą
o dalsze.
Do Op.B. z okazji 18 rocznicy urodzin Jolanty Sobik
z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze.
Do Op.B. z okazji 10 lat małżeństwa Zbigniewa
i Kariny Suchan i w intencji rodzin Suchan i Syrek. z
podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze. Te Deum.

Poniedziałek – 15.06.2009r
7.oo

17.oo

1/+Ks. infułat Edward Tobola
2/+Małgorzata Zimończyk, rodziców i teściów
3/Do Op.B. z okazji 88 rocznicy urodzin Marty
Szymura z Bog. z podz. za otrzymane łaski z prośbą
o dalsze. Te Deum.
1/+Franciszek Smyczek, rodziców z obu stron, Teodor
Emrych, żona Gertruda, Paweł Maciejończyk, żona
Zofia, Jan Emrych(Got)
2/+Waleska Gołyszny, mąż Jan, Jan Dziurok
3/+Emil i Emilia Dronszczyk, rodziców z obu
stron(Bog)

2/+Tadeusz Korduła, żona Maria, Gertruda
i Antoni Korduła
3/+Eryk i Hildegarda Gruszka(Bog)

Piątek – 19.06.2009r.
7.oo
17.oo

Sobota – 20.06.2009r.
7.oo
12.oo
13.oo
17.oo

7.oo
8.3o
10.oo

11.3o
14.3o
16.oo

7.oo

17.oo

Środa – 17.06.2009r.
7.oo
17.oo

1/+Ks. Alojzy Motyka, rodziców, rodzeństwo(Bog)
2/+Robert Gembalczyk, żona Anna, Albert Rugor, 2
żony(Got)
1/+Alojzy Oleś(Rasz)
2/+Roman Biskupek, żona Monika, synowie Paweł i
Bronisław
3/+Łucja i Wiktor Rojek, syn Jan, wnuczka
Małgorzata(Got)

7.oo
17.oo

+Rajmund Podleśny, 4 roczn, dusze w czyśćcu
cierpiące(Bog)
1/+Tomasz Kania, Berta i Maksymilian Kania,
dziadków
2/+Oskar Hajzyk, Józef Hajnisz, żona Florentyna

Środa – 24.06.2009r.
7.oo
12.oo
17.oo

1/Od gradu w intencji Gotartowic (święcenie
świec)
Ślub: Ciszewska Iwona – Bogus Rafał
1/+Paweł Wengerski, żona Gertruda, córka
Elżbieta

Czwartek – 25.06.2009r.
7.oo

7.oo

11.3o
16.oo

17.oo

1/+Marta Oleś, 8 roczn., mąż Gerard, zięć Ignacy,
rodziców(Bog)
1/+Paweł Sobik

Wtorek – 23.06.2009r.

Czwartek – 18.06.2009r.
1/+Wilhelm Matuszczyk, żona Otylia, rodziców
z obu stron(Bog)
2/+Marianna Mizgała, mąż Stanisław, syn Józef,
rodziców z obu stron
1/+Alojzy Zniszczoł, syn Roman(Bog)

Za ofiarodawców z Gotartowic
1/+Katarzyna Zawadzka, mąż Jan
2/+Edward Kula, 30-ty dzień(Bog)
Do op. B. z okazji 50 lat małż. Leona i Ludgardy
Urbanek z Bog. oraz w intencji dzieci
z rodzinami z podz. za otrzymane łaski z prośbą
o dalsze. Te Deum.
Suma odpustowa – za parafian
Chrzty i roczki: Kamil Kwiecień, Justyna
Niesłańczyk, Julia Gąsior, Cyprian Szymura
1/Do Op.B. z okazji 25 lat małż. Joanny i Henryka
Stronczek z podz. za otrzymane łaski z prośbą
o dalsze. Te Deum.

Poniedziałek – 22.06.2009r.
7.oo

17.oo

1/+Alojzy Ostrzołek(Bog)
2/+Maria Małysa
Ślub: Zieleźny Anna – Sokół Wojciech
Ślub: Kościuczuk Beata – Kościuczuk Marek
1/+Paweł Szulik, rodziców i teściów(Kop)
2/+Tomasz Winiarski, 8 roczn
3/+Ryszard Buchalik – z okazji urodzin(Bog)

Niedziela – 21.06.2009r.

Wtorek – 16.06.2009r.
1/+Jan Górecki, żona Łucja, syn Franciszek, zięciowie
Eryk i Ludwik
2/+Anna Cofalik, 4 roczn, mąż Szymon, rodziców z
obu stron, rodzeństwo
1/+Ludwik Cofalik, 20 roczn., żona Franciszka,
2 zięciów(Bog)
2/+Maria i Jan Gembalczyk, rodziców i dziadków

1/Za żywych członków Różańca
2/+Zygfryd Merkel, 33 roczn., rodziców, Ludwik
Kulas, Dariusz Raźny(Bog)
Msza św. na cmentarzu

17.oo

1/+Jan Przeliorz, żona Maria, dziadków z obu
stron(Got)
Ślub: Widrińska Zofia – Homola Damian
Z okazji 50 rocznicy ukończenia Szkoły
podstawowej rocznika 1945 w intencji
wychowawców oraz wychowanków.
1/+Helena Karwot, 1 roczn.
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Piątek – 26.06.2009r.
7.oo
17.oo

1/+Józef Motyka, żona Marta, córka Krystyna,
synowa Olga, pokrew.(Bog)
Msza wspólna:
+Franciszek Przeliorz, Rudolf Jurczyk, żona Maria,
Sabina Jurczyk, Anna i Edward Wiaterek
+Stanisław Sobik, Ryszard i Monika Werber,
Franciszek i Teresa Sobik, za ++ z rodziny(Bog)
+Łucja i Emil Babilas, syn Walenty(Got)
+Robert Dziwoki, żona Waleska, Ema Klimek, mąż
Florian
+Zygfryd Konsek, Antoni Bernacki, Jan i Marta
Śpiewok, synowie Emil, Edward, Franciszek, Józef
i Alojzy, córka Helena, synowa Łucja, Jan Konsek,
Elżbieta żona, pokrew.(Bog)
+Dominik Matuszczyk, żona Berta, syn Paweł, córki
Gabriela i Regina, dziadków z obu stron
+Aniela i Jan Skiba, rodzice z obu stron, Rufin Szip
+Berta Juraszczyk, mąż Roman, rodziców z obu stron,
zięć Jerzy Gorol
+Łucja Śmiatek, 18 roczn, mąż Henryk, Zofia i Jan
Garbocz, Bronislawa i ZygmuntJanowicz, za ++
z rodzin Śmiatek, Garbocz, Waliczek, Gorus, Figas,
dusze w czyśćcu cierpiące(Bog)
+Henryk Sobik(Got)
+Zbisław Marszołek, 13 roczn., rodziców, Franciszek
Waliczek, żona Marta, syn Józef, Ernest Kula, żona
Maria(Bog)
+Antoni Antonieski, syn Ryszard Borowski, synowa
Marianna, bracia z żonami, siostry z mężami,
dziadkowie, pokrewieństwo z obu stron(Bog)
+Zofia Kula –w rocznicę śmierci, mąż Rufin, zięć
Zygmunt, rodziców z obu stron
+Walenty i Albina Henich
+Maria i Emil Kłosek
+Józef i Józefa Żadka, Ryszard Praśniewski, synowie
Jan i Krzysztof, Bartosz Pawlas
+Ernest Zniszczoł, żona Maria Alfred Przeliorz,
Robert Przeliorz, żona Gertruda, Alfred Kula, Edward
Przeliorz
+Józef Kuziel
+Alojzy Maroszek(Bog)
+Stanisław Konsek, 7 roczn, rodzice Jozef i Jadwiga
+Jan Ulman(Bog)
+Szczepan Konsek, rodziców, siostra Irena, brat
Konrad, Emil Mura, Anna żona, rodziców, Eleonora
Krakowczyk, mąż Karol, za ++ z pokrewieństwa,
sąsiadów i kapłanów
+Franciszek Mrozek, żona Anna, syn Benedykt,
Adelajda Pieczka, pokrewieństwo z trzech stron
+Jadwiga Sokołowska, mąż Stanisław, rodziców,
Helena i Wilhelm Kuczera, rodziców(Bog)
+Marta Kula, mąż Alojzy, rodziców z obu stron(Rasz)
+Marta i Elżbieta Kula, mąż Wincenty(Got)
+Alojzy Konka, 9 roczn, żona Aniela(Got)
+Marta i Antoni Gembalczyk, córka Bronisława, zięć
Albert Maciończyk, syn Tadeusz
+Alfred Klejnot
+Konstanty Wiaterek, żona Anna, zięć Wilhelm, Józef
Wiaterek, 2 żony, dziadków z obu stron(Got)
+Zofia Ogierman, 3 roczn, rodziców z obu stron,
Dominik Ogierman

+Jozef Molitor, żona Zofia, syn Ryszard, córka
Hildegarda, Franciszek Hulim, żona Bronisława,
syn Alojzy, synowa Stefania, wnuk Bernard,
prawnuczka Dorota, dusze w czyśćcu cierpiące
+Ludwik Mura, Hubert Mispel, Edward Liszka,
żona Anna, Paweł Rotkegel, 2 żony, Anna
Zniszczoł, Kazimierz i Krystyna Wieczorek,
Gertruda i Ewald Klimek, Józef Paszek, Marian
Paszenda, Paweł i Berta Mispel, syn Jan(Got)
+Gertruda Pawlica, mąż Władysław
+Józef Pierchała, żona Eufemia, rodziców z obu stron
+Jan Piotrowski, rodziców z obu stron(Got)
+Norbert Oleś, Gotfryda żona, Wiktor Buchalik,
Maria żona, Alojzy syn, Franciszek Buchalik
+Andrzej Kudla
+Jerzy Przeliorz i Alojzy Maroszek
+Roman Pawlas, 7 roczn., rodzice Karol i Anna,
Stanisław Łuczak, żona Franciszka, zięć Marian
Rabajczyk
+Maria Malina, mąż Józef, rodziców(Bog)
+Franciszka Mucha, mąż Ewald, córka Jadwiga,
Józef Szymura, żona Maria, rodziców(Got)
+Walter Mucha, żona Genowefa – od siostry
Elfrydy(Got)
+Konstanty Kornas, Bernard i Herbert synowie,
pokrew. Kornasowe i Balcerowe
+Jan Cyran, żona Weronika, brat Ludwik, syn
Stanisław, córka Bronisława
+Matyjas Błażewicz, Zygmunt Błażewicz, żona Zofia
+Anna Gawliczek, Józef mąż za ich rodziców(Got)
+Jadwiga Buchalik, mąż Reinhold, Maria Witala,
mąż Józef, Janina Buchalik
+Antoni Piecha, Franciszka żona, syn Serafin,
Gertruda Piecha, Hieronim Sobik, Filip Sobik,
Eufemia żona, 2 siostry, 2 braci(Got)
+Roman Szotek – z okazji urodzin, żona Berta,
rodziców z obu stron, Bernard Mołdrzyk,
rodziców, Leokadia i Albina Gaszka, Wincentyna
i Alfons Tkocz, Elfryda i Wilhelm Procek, Maria i
Robert Stefunyn, Dominik i Brunon Tkocz, Maria
i Józef Tkocz, Gizela i Franciszek Tkocz, Andrzej
Tkocz, Longina Niewrzoł, Bronisława i Józef
Zięba, Julia i Karol Klimczak, Anna Kajewska,
Zofia i Jozef Pończa
+Anna Szymura, mąż Franciszek, rodziców,
Celina Szymura
+Henryk Mokry – od kuzyna Alfreda
+Ewa Pustółka-od kolezanek i kolegów z
podstawówki
+Herbert Dawia, żona Waleska, Czesław Konsek,
Monika i Augustyn Konsek, , syn Józef, Paweł i
Maria Dawia, córka Ludwika Skrzypiec, mąż
Eryk, Ślis, za ++ z pokrewieństwa Dawia, Aniela
Buchcik, syn Jerzy, Wanda Gitner, dusze w
czyśćcu cierpiące
+Helena Kaczmarczyk, 3 roczn, mąż Józef, córka
Krystyna, siostra Maria , ++ rodziców(Bog)
+Elżbieta Pawletko, mąż Edward, syn Zygfryd,
dziadków z obu stron, Otylia Konsek, Rudolf
Piechula, rodziców, Cecylia Welcel(Got)
+Aniela Pustołka-z okazji urodzin, mąż Alojzy,
rodziców(Bog)
+Alfred Ogon, syn Janusz
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+Józef Pawliczek, rodzice Bronisława i Maksymilian,
Marta i Marcin Nowak, synowie Jan i Czesław,
synowe Gryjta i Elfryda, Irena Kotowska, Stanisław
Staszczyk, rodzice Antonina i Antoni, tesciowie Maria
i Franciszek, Maryla Hernas, syn Leszek
+Paweł Hulim, 30-ty dzień(Got)
+Ignacy Tlałka, Wiesław Łunarzewski, Witold
Korduła, żona Monika, synowa Małgorzata,
Eugeniusz Rojek, Karol Garbocz.
+Antoni Zadka, żona Elżbieta, syn Bernard, Jan
Zadka, żona Irena, Stefan, Franciszek i Józef Zadka,
Zofia Pismak, mąż Jan, dusze w czyśćcu cierpiące.
+Alojzy Dziwoki, rodziców, Franciszek Dziwoki,
Zofia żona, dziadków(Bog)

Sobota – 27.06.2009r.
7.oo
12.oo
13.oo
17.oo

1/+Maria Oleś, mąż Franciszek, Anna Oleś, 4 synów
Ślub: Śmigielska Aleksandra – Pitera Stanisław
Ślub: Ochojska Katarzyna – Gładysz Jarosław
+Rufin Pawlak(Bog)

Niedziela – 28.06.2009r.
7.oo
8.3o
10.oo
11.3o

+Ireneusz Kapek, w rocznicę śmierci
+Bernadeta Nowak, teściowa Maria
+Józef Suchy, Karol Sztwiorok
Do Op. B. z okazji urodzin Krystyny i 70 rocznicy
urodzin matki z podz. za otrzymane łaski z prośbą
o dalsze.
+Emilia i Maksymilian Tkocz(Bog)

16.oo

Przygotowała pani Kornelia Mokry

Kronika parafialna
Chrzty:

Nadia Tatarczyk, Malwina Horba, Oliwia Sobik, Jakub
Staszczyk, Jessika Piecha, Nadia Goraus, Antoni
Dąbrowski, Jakub Konior, Szymon Konior, Jakub Trojan,
Paulina Blazy

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, wtorek, czwartek i piątek: 8.00-12.00

środa: 15.00-17.00
kancelaria w lipcu i sierpniu:

poniedziałek i piątek: 8.00-12.00

środa: 15.00-17.00
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

Telefony kontaktowe w sprawie Domu
Pogrzebowego:
Pan Hubert Figas: tel. dom. 032- 42 20 468
tel. kom. 0511 076 934

Śluby:

Wrzosek Łukasz – Średzińska Małgorzata
Tarnawski Adam – Michałowicz Edyta

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

Pogrzeby:

Torbicka Maria
Kłapczyk Genowefa
Buchalik Genowefa
Gabryś Maksymilian
Hulim Paweł
Śpiewok Roman

11.07.1942 – 20.04.2009r.
02.09.1929 – 29.04.2009r.
03.01.1955 – 06.05.2009r.
01.02.1934 – 07.05.2009r.
06.07.1930 – 10.05.2009r.
26.07.1926 – 10.05.2009r.

Przygotowała pani Kornelia Mokry

Następny numer gazetki „Serce Ewangelii”
ukaże się 28 czerwca 2009 r.
Materiały przeznaczone do druku
w numerze czerwcowym proszę przesyłać
w wersji elektronicznej
lub dostarczyć w formie papierowej
najpóźniej do dnia 19 czerwca 2009 r.
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Pielgrzymka do
Studzienki
Jankowickiej
10 maja przy pięknej pogodzie
wyruszyliśmy
pieszo
na
tradycyjną pielgrzymkę do
Jankowic Rybnickich.

Nie trudno było zauważyć
nasz chór. Zaprezentował
się jak zwykle bardzo
dobrze, a muzyka grana
w tym miejscu dawała wiele
do myślenia…

Nabożeństwo
Fatimskie
13 maja przeżywaliśmy pierwszy tegoroczny wieczór Fatimski. Liczna grupa czcicieli
Matki Bożej uczestniczyła
w Eucharystii poprzedzonej
modlitwą
różańcową
prowadzoną
przez
ks. Ireneusza. Po Mszy
św. sprawowanej przez
ks. proboszcza przeszliśmy w uroczystej procesji z Figurą Matki
Bożej dookoła kościoła.
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Złota Kotewka
2009
W sobotę 25 kwietnia od godz.
10.00 do 19. 00 mieszkańcy
Boguszowic mogli uczestniczyć
na „Farskim Ogrodzie” w X
Jubileuszowym Wojewódzkim
Przeglądzie Dziecięcych Zespołów Regionalnych „ZŁOTA
KOTEWKA 2009”
— czytaj str. 19 - 20
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Pielgrzymka Straży
Honorowej NSPJ
W dniach 11-12 maja poprzedzających rozpoczęcie Wielkiej Nowenny
Fatimskiej 2009-2017 członkowie
Straży Honorowej NSPJ i sympatycy wraz z ks. opiekunem Józefem
Zuberem udali się do sanktuarium
Matki Bożej Fatimskiej w Zakopanem na Krzeptówkach.

San
ktua
rium
Pani
Fati
mski
ej
w
Zako
pane
m na
Krze
ptów
kach

— czytaj str. 16 – 17

Ołtarz w Sanktuarium MB Gaździny Podhala
w Ludźmierzu

Zakopane - Olcza – Bazylika Matki Bożej
Cudownego Medalika
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Z kącika
gospodarczego
Trwają prace remontowe na
naszych obiektach parafialnych. Równolegle z remontem
Starej Fary ma miejsce renowacja pokrycia dachowego
naszej świątyni oraz „sypiących się” fragmentów elewacji
kościoła.
— czytaj str. 7 – 8

Prace remontowe na Starej Farze

a tak wygląda dach Starej Fary z nową dachówką

Renowacja dachu kościoła, czyli dokładne
czyszczenie przed malowaniem i wymiana
fragmentów blach
Trwają prace nad „sypiącymi się” fragmentami
elewacji kościoła

a taki m. in. jest ich efekt końcowy

Stan techniczny konstrukcji naszej kopuły
w części sufitowej świątyni i więźby dachowej
po dokonanej ocenie jest dobry
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W związku z remontem Starego Probostwa
nasza kuchnia charytatywna jest czasowo
„zawieszona” . Przygotowujemy się jednak do
wyjazdu dzieci parafialnych na k olonie
charytatywne oraz naszych ministrantów na
tygodniowy pobyt wakacyjny w Białce
Tatrzańskiej. Transport to dobry relaks dla
proboszcza…

Brązowy medal dla
ministrantów z Boguszowic
1 maja br. na boiskach MOSIR-u w Rybniku odbył
się Finał Ministranckich Rozgrywek w Piłce Nożnej.
W turnieju brały udział 52 drużyny ministranckie z
całej Archidiecezji Katowickiej. Boguszowiccy
ministranci z Gimnazjum zajęli w tym turnieju
trzecie miejsce.
— czytaj str. 19

Brązowa drużyna w składzie: Mateusz Jaśko, Aleksander Kowalczyk, Rafał Romański, Romek
Lazar, Kamil Sobik, Krzysztof Sławek, Jacek Zakrzewski, Sebastian Jasiński, Paweł Brzęczek
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Goście z Grecji w G 7

Od 11 do 15 maja Gimnazjum nr 7 w Boguszowicach odwiedzili w ramach programu Comenius
zagraniczni partnerzy z Grecji. Oprócz wielu atrakcji uczestniczyli m. in. w zorganizowanym dla nich
ognisku na farskim ogrodzie.
— czytaj str. 20

Koncert JP II
W
wigilię
rocznicy
urodzin Jana Pawła II
w Parku Św. Wawrzyńca
odbył
się
koncert
poświęcony
pamięci
Ojca Świętego.
— czytaj str. 18
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