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„Błogosławiony jesteś, Panie, za piękno świata fascynujące me oczy                    Fot. ks. K. Błotko 
i napełniające pokojem moje serce.”                      

 Jules Bulliard 

 
 
 
 

 
 
 
 

XVII Farski 
Festyn  

Zapraszamy już dziś do wspólnej 
zabawy w ramach XVII–tego 
Farskiego Festynu w sobotę  
29 sierpnia. Na uczestników czeka 
wiele atrakcji i niespodzianek. 
                      

Wskazówki  
na wakacje 

Jak pożytecznie spędzić nadcho-
dzące wakacje, by podczas ży-
ciowej wędrówki nie oddalić się 
od Pana Boga                                
                                      – czytaj str. 7  

Urodziny  
ks. Proboszcza 

3 sierpnia przypadają urodziny  
ks. proboszcza Krzysztofa Błotko. 
Zapraszamy do modlitwy w Jego 
intencji 
                                  – czytaj str. 7  
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Boże Ciało 
 
Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi 
Pańskiej obchodziliśmy w tym roku 11 
czerwca. Uroczysta procesja do c zte-
rech ołtarzy przeszła ulicami Mała-
chowskiego, Kłokocińską, Gronową, 
Gotartowicką i z powrotem Mała-
chowskiego do kościoła. Licznie 
uczestnicząc w procesji daliśmy pu-
bliczne świadectwo wiary i pobożności 
wobec Jezusa w Najświętszym 
Sakramencie. 
Wszystkim budowniczym ołtarzy za 
zaangażowanie, serce i pomysłowość 
składamy serdeczne „Bóg zapłać”. 
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Odpust  
parafialny 
 
 
Uroczystość odpustowa w tym roku 
przypadła 21 czerwca. Uroczystą 
sumę odprawił i homilię wygłosił  
ks. Brunon Franielczyk, były 
proboszcz parafii św. Ap. Piotra  
i Pawła w Świętochłowicach, 
przebywający od kilku lat w Domu 
Księży Emerytów w Katowicach. 
Msza św. za zmarłych parafian 
została odprawiona w piątek  
w Uroczystość Najświętszego 
Serca Pana Jezusa, tym razem 
wyjątkowo w kościele, ze względu 
na niesprzyjającą pogodę.  
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Poświęcenie 
sztandaru 
Żywego 
Różańca 
 
W niedzielę 24 maja podczas 
Mszy św. o godz. 11.30 miało 
miejsce poświęcenie nowego 
sztandaru ufundowanego 
przez wspólnotę Żywego Ró-
żańca. 
  

 

Nabożeństwo 
Fatimskie   

 
13 czerwca przeżywaliśmy drugi tegoroczny 
wieczór Fatimski. Liczna grupa czcicieli Matki 
Bożej uczestniczyła w Eucharystii poprzedzonej 
modlitwą różańcową. Po Mszy św. sprawowanej 
przez ks. proboszcza przeszliśmy w uroczystej 
procesji z Figurą Matki Bożej dookoła kościoła. 

55 lat małżeństwa    
Jubileusz 55 lat małżeństwa obchodzili 31 maja 
Państwo Stefania i Eryk Oleś – dziadkowie ojca 
Piotra.  
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Dziękujemy Bogu za kolejny dzień życia, zakoń-
czony rok szkolny i za  oczekiwane z niecierpliwością 
lato. Nauczycielom, rodzicom i naszym najmłod-
szym dziękujemy za każdy należycie podjęty trud  
i wysiłek oraz życzymy miłych wakacji. Jakże 
często nieodzowna okazała się pomoc babci  
i dziadka. Dziękujemy im za to.  

Z końcem czerwca zamykamy pierwszą połowę 
roku i myślimy jak szybko płynie ten czas. Odnośnie 
spraw gospodarczych mamy za sobą remont dachu  
z wymianą dachówki na starym probostwie, kończy się 
wymiana okien i przewidujemy dalszy postęp w pra-
cach nad zewnętrzną elewacją. Będą to prace dekarskie 
nad częścią gospodarczą budynku oraz instalacja 
nowego zadaszenia nad wejściem głównym. 

Nie przewidujemy jednak zwiększania tempa 
wykonywanych robót, a nawet przeciwnie, zastosowa-
nie pewnego umiaru ze względów czysto ekonomicz-
nych. Chociaż mamy część rachunków już zapłaco-
nych to zaoszczędzenie następnych kilkudziesięciu 
tysięcy złotych wymaga kilku, a nawet kilkunastu mie-
sięcy czasu. Nie zapominamy, że trwające jednocze-
śnie prace na dachu naszej świątyni mają się zakoń-
czyć na przełomie sierpnia/września i opiewać na 
wartość ok. 80 tysięcy złotych. Ewentualne zadłużenie 
u firmy wykonującej powyższe prace zostanie na 
przełomie roku w okresie kolędowym zniwelowane. 
Dlatego chwilowe przerwy w pracy spowodowane 
anomaliami pogodowymi i przedłużające się w czasie 
roboty działają na proboszcza parafii uspokajająco. 
Pamiętamy, że zawsze mają miejsce bieżące naprawy 
urządzeń technicznych na terenie parafii i mniejsze 
inwestycje, o których się nie wspomina. Dziękuję 
wszystkim, którzy troszczą się o ten wymiar mate-
rialny Kościoła. 

W naszej świątyni pojawiły się dwie nowe ga-
blotki - ze Sztandarem Górniczym i nowym Sztanda-
rem Wspólnoty Żywego Różańca. Wspólnocie Ży-
wego Różańca, na czele z rodziną Piątek z Boguszo-
wic, dziękujemy za ufundowanie sztandaru i jednej  
z gablotek. Dziękuję wszystkim, którzy w pokorze du-
cha trwają w naszej wspólnocie parafialnej, modląc się 
i przykładając rękę do istniejących dzieł. Chociażby - 
Pani Bernadecie od dekoracji kwiatowej, naszym 
harcerzom na czele z panem Kaczmarczykiem, 
panu Jankowi Zimończykowi za troskę o Ogród Far-
ski i to co tam się dzieje. Wszystkim, którzy uświetnili 
tegoroczną Uroczystość Bożego Ciała mówię z serca 
Bóg zapłać.     

Rozpoczął się Rok Kapłaństwa. Zachęcam do 
modlitwy w intencji kapłanów naszej parafii. Dobrą do 

tego okazją jest wspólne odmówienie czwartkowej 
jutrzni. Poniżej zamieszczam materiały przybliżające 
nam ideę ROKU KAPŁAŃSKIEGO i osobę świę-
tego proboszcza z Ars - Jana Vianney`a.   

 
Z szacunkiem do życzliwych czytelników 

               proboszcz - ks. Krzysztof Błotko.                                                                                                   
 

Jako refleksję na rozpoczęty niedawno Rok 
Kapłański polecam artykuł Stefana Meetschena - 
dziennikarza niemieckiego tygodnika „Die Tagespost‖ 
umieszczony w Tygodniku „Idziemy‖ 17/2009.  

                                                          - proboszcz 
 

Rok Kapłański 
Od czerwca 2009 do czerwca 2010 r. Benedykt 

XVI ogłosił Rok Kapłański. W ten sposób Papież chce 
nie tylko upamiętnić Świętego Proboszcza z Ars, który 
zmarł 150 lat temu, ale również zrobić coś dla księży. 
Pragnie przypomnieć im o ich powołaniu, 
obowiązkach i moralnym zaangażowaniu. Wielu ludzi 
na świecie może pomyśleć, że to niezły pomysł.  
O księżach często piszą negatywne nagłówki w prasie. 
Takie informacje dobrze się sprzedają. Ksiądz, który 
po prostu dobrze pełni swoją posługę, nie jest intere-
sujący dla mediów. W mediach pracują ludzie, którzy 
mają podwójny interes w negatywnych newsach doty-
czących księży: sprzedają przez to więcej gazet i mogą 
niszczyć wizerunek Kościoła.  

W jakim świecie żyjemy w Polsce? Niektórzy 
księża muszą się bronić przed zarzutem tak zwanej 
współpracy z komunistami, podczas gdy osoby na-
prawdę odpowiedzialne za komunizm prowadzą wy-
godne i spokojne życie. Jest to paradoksalne, ale praw-
dziwe. 

Muszę przyznać, że ja sam nie mam zbyt wygó-
rowanych oczekiwań w stosunku do księży. To osoby 
konsekrowane. I to je wyróżnia. Jest to konkretny fakt 
w niewidzialnym świecie. Ale kiedy staję twarzą w 
twarz z kapłanem, poza tą rzeczywistością widzę go 
również jako człowieka. W każdej pracy i w każdym 
zawodzie człowiek może być dobry lub nie. Znam 
bardzo kompetentnych księży, którzy są przyjaźnie 
nastawieni do ludzi i mają dla wszystkich otwarte 
serce. Ale znam i takich, od których przyjmę Komunię 
Świętą, ale nie kupiłbym od nich samochodu. 

SŁOWO  PROBOSZCZA – Nie tylko 
                                    o sprawach gospodarczych 

 

ROK  KAPŁAŃSKI 
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Najbardziej sceptyczny jestem wobec księży, 
którzy traktowani są jak „gwiazdy‖. Bardzo często 
posiadają wysoki tytuł bądź wizerunek kogoś bardzo 
ważnego, jednak duch kapłański zdaje się nie być  
w nich za bardzo rozwinięty. Ja wolę „ukrytych‖ 
księży. Takich, którzy pełnią swoją posługę nie robiąc 
z tego przedstawienia. Takich, którzy są wierni 
Kościołowi i ludziom, bez mikrofonu i wielkich 
imprez. Lubię starszych księży, którzy cierpią, bo 
zostali odsunięci na bok, gdyż nie pasują do 
nowoczesnego systemu „zarządzania‖ parafią.  

Solidaryzuję się również ze słabymi księżmi.  
Z tymi, którzy nie mają odwagi prezentować się  
w pewnych kręgach jako księża, gdyż się boją. Gdyż 
nie chcą, aby ich obmawiano. Myślę, że jest ich wielu. 
Może – zwłaszcza w tym Roku Kapłańskim – znajdą 
nową siłę i odwagę. Muszę przyznać, że zawsze jestem 
bardzo szczęśliwy kiedy widzę – na dworcu, ulicy lub 
w innym publicznym miejscu – księdza lub zakonnicę. 
Nawet jeśli zabrzmi to jak stary frazes: są oni praw-
dziwie znakiem obecności Chrystusa. Czyż to nie 
dziwne, że w naszej obrazkowej kulturze księża  

i osoby zakonne zdają się coraz bardziej znikać z co-
dziennego życia? Że coraz bardziej otaczają nas 
„Dody‖. Szkoda, bo ten stan rzeczy tworzy pustkę  
w kulturze. Argument, że ksiądz ubrany po cywilnemu 
może być bliżej zwykłych ludzi, nie przemawia do 
mnie. Dlaczego miałbym się otwierać z pytaniami do-
tyczącymi duchowości przed osobą, która wygląda jak 
ktoś, kto zamierza kupić piwo na stacji benzynowej? 
Kiedy idę do spowiedzi, nie idę do kumpla. Idę do 
osoby, która reprezentuje samego Chrystusa. Piwo 
mogę kupić sam.  

Księża coraz bardziej starają się wyglądać jak 
świeccy, a świeccy chcą mieć coraz więcej władzy  
w Kościele – jak księża. Ten trend pochodzi  
z zachodniej Europy. Jest to zły trend. Na Zachodzie 
Kościoły są puste. Ludzie odchodzą z Kościoła. Być 
może winne temu jest pewne nieporozumienie. 
Pozycja w Kościele nie jest kwestią władzy, ale 
duchowego autorytetu. I nie ma powodu, aby go 
ukrywać. Zatem, jak widać, wciąż spodziewam się 
wiele po księżach.  

 

Św. Jan Vianney urodził 
się we Francji w 1786 r. i wzrastał 
w czasach, gdy Kościół był prze-
śladowany przez rewolucję francu-
ską. Pierwszą Komunię Świętą 
przyjął konspiracyjnie, w szopie 
zamienionej na prowizoryczną 
kaplicę. Późno nauczył się czytać  
i pisać, a nauka przez całe życie 
sprawiała mu duże kłopoty. Z tego 
powodu miał nawet opuścić semi-
narium, ale dzięki interwencji 
swojego proboszcza oraz ze 
względu na ówczesny brak kapła-
nów został wyświęcony w 1815 r. 
mając 29 lat. 

Po trzech latach kapłaństwa 
został skierowany do Ars, bardzo 
zaniedbanej religijnie wioski, 
gdzie żyło zaledwie 230 wiernych. 
Mieszkańcy innych miejscowości 
mówili o nich pogardliwie, że 
tylko chrzest różni ich od bydląt. 
Nawet w niedzielę kościół był 
pusty, natomiast pełne były trzy 
istniejące we wsi karczmy. 

W Ars św. Jan Vianney prze-
bywał przez 41 lat. Wiódł tam 
bardzo surowe życie: nieustannie 

pościł, nosił włosiennicę, długie 
godziny spędzał w konfesjonale, 
niewiele spał. Nocami był drę-
czony przez szatana, często w spo-
sób fizyczny: był bity, zrzucany  
z łóżka, duszony. Inni księża 
podejrzewali, że są to omamy 
wywołane zbyt surowym postem, 
ale wielu z nich przebywając  
w Ars naocznie przekonało się  
o atakach złego ducha. 

Przez 
swoją dobroć, 
prostotę, 
skrajne ubó-
stwo, surową 
pokutę i mo-
dlitwę Pro-
boszcz z Ars 
stopniowo 
przemienił swoją parafię. Równo-
cześnie jednak doświadczał cier-
pień duchowych, dręczyły go 
oschłość i skrupuły, poczucie 
winy, że jest tak wielu ludzi nie-
wierzących, obawa przed sądem 
Bożym. Prosił nawet biskupa  
o zwolnienie z obowiązków pro-
boszcza, pragnąc osiąść w jakimś 

klasztorze, ale po otrzymanej od-
mowie posłusznie wrócił do para-
fii i dalej w niej gorliwie posługi-
wał. 

Jako spowiednik św. Jan za-
słynął na całą Francję. Miał dar 
czytania w sumieniach ludzkich  
i dar widzenia przyszłości. Do 
jego konfesjonału ciągnęły tłumy 
ludzi prostych i najwybitniejszych 
postaci we Francji. Tylko w ostat-
nim roku życia wyspowiadał 80 
tysięcy ludzi, a łącznie w ciągu 41 
lat posługi w Ars – około miliona. 

Zmarł 4 sierpnia 1859 r.  
W jego pogrzebie uczestniczyło 
około 6 tys. wiernych, w tym 300 
kapłanów. Papież Pius X beatyfi-
kował go w 1905 r. a kanonizacji 
dokonał w 1925 r. Pius XI, który 
też cztery lata później ogłosił go 
patronem wszystkich probosz-
czów. 

Ars, gdzie znajduje się grób 
św. Jana Marii Vianneya, jest do 
dzisiaj jednym z najczęściej od-
wiedzanych sanktuariów we Fran-
cji. 

 

Patron proboszczów ogłoszony niedawno 
patronem wszystkich kapłanów  
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  Gdy pojawiają się pytania … 
 
Wierzę. To dlaczego czasami 

ogrania mnie zwątpienie, pojawiają 
się wątpliwości, a wybór między 
„białym‖ a „czarnym‖ wcale nie jest 
taki oczywisty? Są rzeczy, których nie 
rozumiem. Tak jakbym stała w miej-
scu, nie rozwijała się. Jakby na mojej 
ścieżce zabrakło drogowskazów,  
a kompas się popsuł. Na środku skrzy-
żowania wielu dróg stoję z wieloma 
pytaniami, np.: dlaczego Pan Bóg nie 
okazuje „bardziej‖ swojej mocy? Dla-
czego nie uciszy krytyków i nie udo-
wodni wszystkim swojego istnienia? 

Z drugiej strony, można się 
zastanowić, czy ludzie inaczej 
reagowaliby na Boga i Jego 
przesłanie, jeśli codziennie rozstępo- 
wałyby się morza, a z nieba leciała 
manna? Czy nie znaleźliby się 
wątpiący? Myślę, że czasem  
w każdym sercu pojawiają się pytania, 
na które chcielibyśmy znać 
odpowiedź jak najszybciej, bez zbęd-
nych poszukiwań otrzymać dokładne 
rozwiązanie. I tu znów z pomocą 
przychodzi Pan Bóg ze wspaniałym 
prezentem - wakacjami. Wakacje dają 
nam czas. Czas dla ciała i dla ducha. 
Nie tylko na odpoczynek, poprawę 
kondycji fizycznej, wspólne wy-
cieczki z najbliższymi, ale i na zmie-
rzenie się z samym sobą, z pytaniami, 
które rodzi życie. Panu Bogu nie cho-
dzi o to, by magicznymi sztuczkami 
przenieść nas od podnóża góry na-
szego życia do jej szczytu bez wysiłku 
i poszukiwań. Jeśli człowiek staje 
twarzą w twarz ze swoimi wąt-
pliwościami i niezrozumieniem i wy-
raża je otwarcie, to jakby je już poko-
nywał. Nie minimalizując ich ani nie 
udając, że nie istnieją. Mam wiele 
pytań i wątpliwości. Ufam, że na 
końcu pytań zobaczę światło, a waka-
cyjny czas mi w tym pomoże. 

Na okres poszukiwań wakacyj-
nych przygód, wycieczek nie tylko po 
świecie, ale i w głąb siebie, życzę Bo-
żej radości i pewności, że każda 
chwila jest wyjątkowym darem.  

 
Magdalena Kowalska 

 
 

1. Pożegnaj się z rodzicami,  
ale nigdy z Panem Bogiem. 

2. Nie zapomnij zabrać plecaka, 
medalika i książeczek do 

nabożeństwa. 

3. Zabierz wygodne buty, abyś 

mógł dojść do kościoła. 

4. Kieruj się kompasem, su-
mieniem i modlitwą, a nigdy 

nie zbłądzisz. 

5. Noś w słońcu okulary, niech Ci 

jednak nie zasłonią Boga. 

6. Dbaj o pokarm dla ciała  
i duszy, aby nie były głodne. 

7. Nie śmieć na postoju, ani we 
własnej duszy. 

8. Chodząc po lasach, górach, 
nie zgub drogi. 

9. Nie przeklinaj, a raczej 
uśmiechaj się. 

10. Wróć z wakacji opalony, 

zdrowy, a nade wszystko 
Boży. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MOJE CREDO 

 
Wierzę, że życie nie jest przygodą, 
którą można przeżywać według 
zmieniających się prądów mody,  
ale pełnym zapału wypełnianiem 
planu, jaki Bóg ma w stosunku do 
każdego z nas: planu miłości, która 
przemienia nasze ludzkie życie. 

Wierzę, że największą radością 
człowieka jest spotkanie z Jezusem 
Chrystusem, Bogiem-Człowiekiem. 
W nim wszystko – nędza ludzka, 
grzechy, historia, nadzieja – nabiera 
nowego wymiaru i znaczenia. 

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

 
Z tej okazji składamy serdeczne 

życzenia wielu Łask Bożych 
potrzebnych w dalszej posłudze 

kapłańskiej i prowadzeniu 
wiernych drogą prawdy. 

Niech Dobry Bóg  
przez wstawiennictwo  

św. Jana Marii Vianneya – 
patrona proboszczów, obdarza 

księdza  zdrowiem,  
wytrwałością i pogodą ducha 

przez długie lata życia. 
 
Ks. proboszcz Krzysztof Błotko 

urodził się 3 sierpnia 1958 r. 

w Kosztowach. Święcenia kapłań-
skie przyjął w dniu 27.3.1986 r. 

Jest magistrem teologii.  
Od 27 lipca 2003 r. jest probosz-
czem naszej parafii. 
 

Msza św. urodzinowa w inten-
cji Solenizanta sprawowana będzie 
w poniedziałek 3 sierpnia  

o godz. 17.00. 
 

Zapraszamy do modlitwy  
w Jego intencji. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wierzę, że człowiek może się 
odrodzić do prawdziwego i godnego 
życia w każdym momencie swojej 
egzystencji.  
Wypełniając do końca wolę Bożą 
może – nie tylko stać się wolny –  
ale także zwyciężać zło. 

Tomasz Merton 
 

Refleksje  
na wakacje 

10 wakacyjnych 
wskazówek 

Urodziny  
ks. Proboszcza 
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Potrzebujemy wsparcia by wytrwać w dobrych postanowieniach. 

Rozpoczyna się okres 
urlopów, wakacyjny wypo-
czynek. Gdy będziecie wy-
soko w górach czy nad brze-
giem morza lub jeziora za-
praszamy Was do refleksji: 
„świat jest taki piękny, a jakie 
jest nasze małżeńskie serce? 
Czy równie piękne? Czy 
ożywia je miłość prawdziwa, 
której źródłem jest Bóg?” 

Życzymy Wam drodzy 
czytelnicy Serca Ewangelii 
wielu radosnych chwil i pięk-
nych refleksji, a gdyby któraś 
z nich zaprowadziła Was  
w obszar duchowości 
małżeńskiej, to informujemy, 
iż od września rozpoczyna 
się nowy rok formacji w END 
i znajdzie się tam dla Was 
miejsce.  

Dziś jednak pragniemy 
podzielić się z Wami moty-
wacją małżonków zakładają-
cych w 1938 roku ruch Equ-
ipes Notre-Dame zawartą na 
pierwszej stronie KARTY ru-
chu (1947r). 

„DLACZEGO EQUIPES 
NOTRE-DAME ? 

Żyjemy w epoce kontrastów.  
Z jednej strony triumfują rozwody, 
zdrada, wolne związki, neomaltuzja-
nizm, z drugiej jest coraz więcej mał-
żeństw, które dążą do życia w pełni 
chrześcijańskiego. Kilka z tych mał-
żeństw założyło Equipes Notre-Dame: 

 Dążą one do wypełnienia swoich 
przyrzeczeń chrzcielnych; 

 Chcą żyć dla Chrystusa, z Chry-
stusem i przez Chrystusa; 

 Oddają Mu się bezwarunkowo; 
 Pragną Mu służyć bez zastrze-
żeń; 

 Uznają Go za Przewodnika  
i Pana swego małżeństwa; 

 Jego Ewangelie czynią konstytu-
cją swojej rodziny; 

 Chcą, aby ich miłość, uświecona 
sakramentem małżeństwa była: 
 hołdem składanym Bogu, 
 wyraźnym świadectwem wo-

bec ludzi, że Chrystus ocalił ich 
miłość, 
 zadośćuczynieniem za grzechy 

przeciw małżeństwu; 
 Pragną być wszędzie misjona-
rzami Chrystusa; 

 Oddani Kościołowi, chcą być 
zawsze gotowi odpowiadać na 
wezwanie swojego biskupa  
i swoich kapłanów; 

 Chcą być kompetentni w swojej 
pracy zawodowej; 

 Poprzez każde swoje działanie 
chcą współpracować z dziełem 
Boga i służyć innym ludziom. 
Małżeństwa te, znając swoje 

słabości i granice swoich możliwości, 
doświadczając każdego dnia, jak 
trudno, mimo ich dobrej woli, żyć po 
chrześcijańsku w pogańskim świecie  
i wierząc niezłomnie w siłę pomocy 
braterskiej, postanowiły założyć 
ekipę. 

Ekipy nie są grupami dyskusyj-
nymi, ale są trwałymi organizmami 
złożonymi z ochotników, pragnących 
służyć innym. 

Nikt nie jest zmuszany, aby do 
nich wstępować, ani w nich pozosta-
wać.‖ 

 
Życzymy radosnego wypo-

czynku i pięknych refleksji. 
 
     
  Bernadka i Piotr 

Zbliża się czas 64 Pieszej 
Rybnickiej Pielgrzymki na 
Jasną Górę. Tegoroczna 
pielgrzymka odbędzie się  
w dniach od 29 lipca do  
2 sierpnia. Wejście piel-
grzymki na Jasną Górę i cen-
tralna Msza św. dla wszyst-
kich pielgrzymów pod prze-
wodnictwem Ks. Arcybi-
skupa Damiana Zimonia od-
będzie się 1 sierpnia 2009 r.  

o godz. 15.00 na Wałach Ja-
snogórskich.  

Głównym hasłem tegorocznej 
pielgrzymki będzie zawołanie:  
„Maryjo naucz nas pięknego życia”. 
Koszt uczestnictwa w pielgrzymce 
wynosi 25 zł jako wpisowe + 13 zł 
bagaż, dzieci i młodzież ucząca się  
20 zł /legitymacja/ + 13 zł bagaż, jeśli 
idą oboje rodzice - dzieci idą gratis, 
płacą tylko bagaż. Zapisy przyjmo-
wane są w naszej kancelarii parafial-

nej. Więcej informacji na temat piel-
grzymki na stronie internetowej: 
www.pielgrzymka.rybnik.pl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Trwają zapisy na tegoroczną Pieszą  
Rybnicką Pielgrzymkę na Jasną Górę  
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W poprzednich numerach 
„Serca Ewangelii” poprzez wy-
pisy z „Katolika” staraliśmy się 
przybliżyć czytelnikom sprawy, 
jakimi na przełomie XIX i XX 
wieku żyli mieszkańcy naszej 
parafii oraz całego Górnego 
Śląska. Niniejszą publikacją 
rozpoczynamy cykl artykułów, 
które będą informacjami o para-
fii boguszowickiej zamieszcza-
nymi na łamach przedwojen-
nych numerów „Gościa Nie-
dzielnego”. By oddać klimat 
tamtych czasów zachowano 
ówczesny, często nieporadny 
język czasopisma. 

Boguszowice  
w „Gościu Niedzielnym” 

07.10.1923; nr 8, s.8 — Kolekty na 
Zjazd Katolicki – Boguszowice ….. 
120 000 

16.12.1923; nr15, s.8 — Odbiorcy 
Gościa Niedzielnego - …. Pawłowice 
40 egz., Ruda 196 egz., Boguszowice 
49 egz., Bzie 37 egz., Jankowice  
65 egz., … 

14.12.1924; nr 50, s.7 — Ofiary na 
katedrę: Ligocka Kuźnica 20 zł; 

22.06.1924; nr 25, s.6 — Składki na 
zakupno pod katedrę. Skoro zapadła 
decyzja, że siedzibą przyszłej diecezji 
naszej mają być Katowice, Admini-
stracja Apostolska podjęła starania 
celem nabycia gruntu pod gmachy 
diecezjalne. Ponieważ grunt pod bu-
dowę w Katowicach jest bardzo drogi, 
pożyczka udzielona z Województwa 
sama nie wystarcza, Administracja 
Apostolska musi pokryć oprócz sumy 
pożyczonej jeszcze 180 000 zł. z wła-
snych źródeł. To też ofiarność wier-
nych jest bardzo pożądaną. Umiesz-
czając tu spis kolekt dotąd nadesła-
nych, prosimy o dalsze składki, aby 
wielkie dzieło mogło jak najprędzej 
być dokonanem. (…) Nowy Bytom 
553,35 zł., Boguszowice 155,55 zł., 
Bzie 138,88 zł., Bobrownik (…) 

01.03.1925; nr 9, s.8 — Na Nuncja-
turę Apostolską złożyli swe składki aż 

do dnia 16 lutego br.: Ks. Proboszcz 
Kulig, Boguszowice, 300. 

08.03.1925; nr 10, s.8 — Stan czytel-
ników Gościa Niedz. w poszczegól-
nych parafiach z dniem 1 marca 1925 
r.: Dekanat Rybnicki: Boguszowice 
50, Chwałowice 35, Jankowice 50, 
Książenice 110, Niedobczyce 232, 
Radoszowy 630, Rybnik 470, Ryduł-
towy 35 

03.05.1925; nr 18, s.8 — Boguszo-
wice. Parafja tutejsza przeżyła bardzo 
wzniosłe chwile w dniach 22. i 23. 
kwietnia, albowiem zawitał w nasze 
progi nasz Najprzew. ks. Biskup  
w celu udzielania św. Sakramentu 
Bierzmowania. Już tydzień przedtem 
cała parafja gorączkowo pracowała 
nad urządzeniem przyjęcia tak dostoj-
nego gościa, i okazało się, że przyję-
cie było szczere w całem tego słowa 
znaczeniu, co poznać było można po 
zadowolonej twarzy Najprzew. ks. 
Biskupa. Na samej granicy w Ligocie 
postawiła pierwszą bramę wioska 
Ligocka Kuźnia, przy której powitał 
Najprzew. ks. Biskupa naczelnik 
gminy p. Piecha. Przy głównej bramie 
przed samą  wioską Boguszowice 
powitał Najprzew. ks. Biskupa chór 
śpiewu „Moniuszko‖ z Ligoty pieśnią 
powitalną, poczem wiel. ks. proboszcz 
powitał Najprzew. ks. Biskupa 
szczerą i serdeczną mową, 
dziewczynka Kanlówna po 
przemówieniu dziecinnem podała 
bukiecik kwiatów, poczem jeszcze 
córka Piotrowskiego powitała 
krótkiemi słowy Najprzew.  
ks. Biskupa. Orkiestra kopalni zagrała 
Te Deum i wśród licznej rzeszy wier-
nych ruszono do naszego starego  
i małego kościoła, gdzie do ludu wier-
nego przemówił bardzo mile nasz 
najukochańszy ks. Biskup, dziękując 
za miłe przyjęcie i udzielił nam błogo-
sławieństwa sakramentalnego, po-
czem udano się na probostwo. Cała 
zebrana rzesza parafjan urządziła 
pochód z lampionami i pochodniami. 
Po pochodzie zebrali się wszyscy na 
podwórzu i odśpiewali pieśń „My 
chcemy Boga‖. Każdy oddział prze-
mówił i wzniósł okrzyk na cześć Naj-
przew. ks. Biskupa. Jako pierwszy 

przemówił sołtys gminy Boguszowic, 
jako drugi z robotników p. Grzonka, 
który jako niespodziankę przystroił 
specjalny wóz żniwiarski, jako trzeci 
przemawiał F. z Ligockiej Kuźni  
w imieniu zarządu kościelnego i para-
fjan, z hutników przemówił nadmistrz 
F., z górników starszy górnik M.,  
z nauczycielstwa p. Pieńczak,  
a nareszcie w imieniu Polek  
p. Piotrkowska. Najprzew. ks. Biskup 
dziękując wszystkim za wynurzone 
życzenia wzniósł hołd na cześć Ojca 
św. i Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej. Nareszcie odśpiewano pieśń 
„Boże coś Polskę‖ i cały orszak roz-
szedł się do domu, zadowolony  
z tak uroczej chwili spędzonej razem 
z naszym miłym i kochanym Arcypa-
sterzem. Nazajutrz odprawił Naj-
przew. ks. Biskup Mszę św., potem 
udzielał przeszło 1600 wiernym św. 
Sakramentu Bierzmowania. O godz. 
½ 1. odprowadziliśmy już dosyć zmę-
czonego Arcypasterza na probostwo, 
gdzie żegnając się z nami, przemówił 
jeszcze bardzo mile i żartobliwie do 
dziatwy szkolnej. Rozestaliśmy się  
z łzami w oku z tak dostojnym 
gościem. Niechaj Pan Bóg udzieli mu 
siły i zdrowia do Jego dalszej  
i znojnej pracy Arcypasterskiej.   

28.06.1925; nr 26, s.14 — Ofiary na 
budowę katedry: (…) Probostwo Bo-
guszowice „grosze‖ 34.40 zł.; 

26.07.1925; nr 30, s.10 — Z życia 
naszych Parafij. Boguszowice.  
W niedzielę dnia 19 lipca zwołane zo-
stało zebranie Ligi Kat. z miejscowo-
ści Ligocka Kuźnia, na które przybył 
nasz Przew. ks. prob. z Boguszowic. 
Dla braku w naszej wiosce odpowied-
nich ubikacji dla zebrań urządzono 
zebranie przed kapliczką o godz. 4-ej 
po południu, na które się nieomal cała 
wioska zebrała jak mężczyźni, nie-
wiasty i dzieci szkolne. Przy zjawie-
niu się Wlb. ks. prob. odśpiewało 
tutejsze kółko śpiewu „Moniuszko‖ 

pieśń powitalną, poczem wspólnie 
odprawiono Litanję Loretańską; na-
stępnie miejscowy naczelnik gminy p. 
Piecha powitał Wlb. ks. prob. i wy-
łuszczył cel zebrania, poczem prze-
mówił do nas Przew. ks. prob. bardzo 
naukowo i ludowo o życiu katolic-
kiem. Później przemówił obywatel  
T. F. o znaczeniu tego zebrania 
określając krótko odbyte już zjazdy 
katolickie i wyłuszczając pomiędzy 
tem godność kapłańską, na którem 

z dawnej  
prasy śląskiej (11) 
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miejscu wzniesiono trzykrotny okrzyk 
na cześć duchowieństwa katolickiego. 
Do powyższego przemówienia dołą-
czył jeszcze kilka słów p. L. F. o ła-
skach Bożych jakie otrzymujemy 
przez ofiary Mszy św. a które to tylko 
dokonują nasi kapłani, przyczem jesz-
cze wygłosił odczyt religijnej treści. 
Czas dwugodzinny przebiegł nam tak 
pięknie i wesoło, że ani nie uczuwali-
śmy skwaru słonecznego. Czuję się 
zobowiązany wyrazić najserdeczniej-
sze podziękowanie wszystkim oby-
watelom bez wyjątku obywatelom 
młodym tak i starym za liczne przy-
bycie na takie iście katolickie zgro-
madzenie, jak również serdeczne 
dzięki złożyć Przew. ks. probosz-
czowi za jego obecność. 
Niemniej na podziękowanie zasługuje 
wymienione wyżej Towarzystwo 
śpiewu „Moniuszko‖, które komplet-

nie stawiło się i przyczyniło się wielce 
do wznioślejszego przebiegu całego 
zgromadzenia. 

02.08.1925; nr 31, s.9 — Ks. Karol 
Długaj w Janowie proboszczem  
w Ruptawie. 

18.10.1925; nr 42, s.8 — Ofiary na 
budowę katedry: (…) parafja Wełno-
wiec „grosze‖ 13.50 zł, parafja Bogu-
szowice „grosze‖ 25.00 zł, parafja 
Bobrowniki „grosze‖ 5.00 zł. 

07.03.1926; nr 10, s. 11 — Liczba 
abonentów „Gościa” na Górnym 
Śląsku. (…) Boguszowice – 43 

27.02.1927; nr 9, s. 10 — Ofiary na 
budowę katedry: (…) parafja Bogu-
szowice (grosze) 8.29 zł. 

10.07.1927; nr 28, s. 7 — Wiadomo-
ści diecezjalne, przeniesienia księży: 
(…) Ks. proboszcz Karol Długaj  

z Ruptawy na probostwo  
w Boguszowicach. — Ks. prob. Józef 
Kulig w Boguszowicach na probo-
stwo w Ruptawie. 

24.07.1927; nr 30, s. 8 — Nadesłane: 
W dniu 15 lipca 1927 obchodzili Mał-
żonkowie Wincenty Brachmann  
i Zofja z Pierchałów 50 letni Jubileusz 
Małżeński. W dniu tym tak doniosłym 
składał jako kochanemu bratu i bra-
towej oraz jako stałym abonentom 
Gościa Niedzielnego, najserdeczniej-
sze życzenia, obfitych łask Bożych, 
żeby na tej dalszej drodze sędziwego 
żywota zostali nadal umocnieni, po-
krzepieni i weseleni.  
       Teofil Froehlich wraz z rodziną 

 
Mieczysław Kula 
 

„Ołtarze boczne” w naszym kościele - chrzcielnica 

To, co najważniejsze  
w kościele ma charakter du-
chowy, jest niewidzialne  
i przyjmowane przez nas 
wiarą. To, co widzialne w ko-
ściele, a więc wyposażenie  
i wystrój, powinno współgrać 
z tym, co dzieje się w sferze 
ducha. Tematem tego cyklu 
artykułów są refleksje przy-
bliżające przesłanie, jakie 
niosą ołtarze w naszym ko-
ściele parafialnym. W tym 
artykule przyjrzymy się deko-
racji architektonicznej 
chrzcielnicy w postaci pła-
skorzeźby przedstawiającej 
ewangeliczną scenę chrztu 
Pańskiego. 

chrzest Jezusa 

„Wtedy przyszedł Jezus z Galilei 
nad Jordan do Jana, żeby przyjąć 
chrzest od niego. Lecz Jan powstrzy-
mywał Go, mówiąc: To ja potrzebuję 
chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do 
mnie? Jezus mu odpowiedział: Pozwól 
teraz, bo tak godzi się nam wypełnić 

wszystko, co sprawiedliwe. Wtedy Mu 
ustąpił. A gdy Jezus został 
ochrzczony, natychmiast wyszedł 
z wody. A oto otworzyły Mu się nie-
biosa i ujrzał Ducha Bożego zstępują-
cego jak gołębicę i przychodzącego na 
Niego. A głos z nieba mówił: Ten jest 
mój Syn umiłowany, w którym mam 
upodobanie” – (Mt3,13-17). 

W przedstawieniu postaci Pana 
Jezusa na uwagę zasługują złożone 

ręce na piersiach i postawa pokornego 
wypełnienia „wszystkiego, co spra-
wiedliwe‖. Syn Boży nie potrzebował 
nawrócenia, ani nie musiał pokutować 
za grzechy, gdyż „był bez skazy‖. To 
raczej On sam „chrzci Duchem Świę-
tym i ogniem” - Mt3,11. A jednak 
poprosił o chrzest tego, który nie był 
godzien „rozwiązać mu rzemyka 
u Jego sandała” - (J1,27). Jezus 
pragnął utożsamić się ze służbą Jana 
Chrzciciela, a także rozpoczął tym 
aktem swoją publiczną służbę. Dał 
nam przez to niezwykły przykład do 
naśladowania. 

Jan Chrzciciel w jednej ręce 
trzyma naczynie, którym polewa 
głowę Jezusa (bardziej prawdopo-
dobna była wtedy praktyka zanurzania 
w wodzie), a w drugiej charaktery-
styczny wąski krzyż na długim 
drzewcu, który jest symbolem kazno-
dziejów i misjonarzy. Czerwona 
szarfa opasająca krzyż, będąca sym-
bolem męczenników, wskazuje na 
jego krew przelaną z powodu bez-
kompromisowego głoszenia prawdy. 
Jan zginął przez ścięcie głowy z roz-
kazu króla Heroda Agryppy, którego 
cudzołożne małżeństwo z żoną brata, 
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publicznie potępił.  
Nad sceną chrztu Jezusa z rąk 

Jana Chrzciciela, artysta umieścił  
w ozdobnych ornamentach scenę zstę-
pującego na Pana w postaci gołębicy 
Ducha Świętego. Niebieskie tło, na 
którym rozpościera swoje skrzydła 
gołębica, symbolizuje niebo, które 
otwiera się, by Boży Duch spoczął na 
Jezusie. 

Ewangeliczny przekaz biblijny 
dodaje nam jeszcze jedną niezwykłą 
informację, że dał się wtedy słyszeć z 
nieba głos od Ojca. W scenerii chrztu 
objawił się Bóg w trzech osobach, 
jako Ojciec i Syn i Duch Święty.  

  

Ten jest mój Syn  

Bóg Ojciec nadaje tożsamość 
swojemu Synowi. Potwierdza Jezu-
sowi, że pochodzi od Boga, że do 
Niego przynależy. To bardzo ważne  
w życiu każdej osoby, by znać swoje 
pochodzenie, by przynależeć do ko-
goś, by być dla kogoś ważnym, ko-
chanym i bezwarunkowo przyjmowa-
nym. Tożsamość nadaje każdej osobie 
sens istnienia. Rodzice nadają swo-
jemu dziecku tożsamość przynależno-
ści do rodzaju ludzkiego, godność 
osoby ludzkiej. Tożsamość, którą jako 
ludzie nadajemy swoim dzieciom, nie 
jest niestety doskonała, a czasami jest 
wręcz toksycznie niszcząca. Powo-
dem jest nasze oddalenie się od 
Stwórcy, na którego obraz i podobień-
stwo zostaliśmy stworzeni. W Chry-
stusie  tożsamość każdej osoby, każ-
dego z nas może na nowo stać się 
pełna, dojrzała i nabrać wymiaru 
wiecznego: „Popatrzcie, jaką miło-

ścią obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy 
nazwani dziećmi Bożymi: i rzeczywi-
ście nimi jesteśmy. Świat zaś dlatego 

nas nie zna, że nie poznał Jego. Umi-
łowani, obecnie jesteśmy dziećmi 
Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, 
czym będziemy. Wiemy, że gdy się 
objawi, będziemy do Niego podobni, 
bo ujrzymy Go takim, jakim jest” – 

(1J3,1-2). 

umiłowany 

Bóg Ojciec mówi swojemu Sy-
nowi - „kocham cię‖. Jesteś dla mnie 
bezcenną wartością. Świat jest pełen 
ludzi, którzy w mniejszym lub więk-
szym stopniu odczuwają brak poczu-
cia własnej wartości. Wynika on  
z przeżytych w przeszłości doświad-
czeń braku miłości lub niepełnej miło-
ści. Zdrowy obraz samego siebie wy-

maga silnego filaru w postaci poczu-
cia własnej wartości. Prawdziwego  
i zdrowego poczucia własnej wartości 
musimy szukać i znaleźć w Bogu 
przez Chrystusa: „Myśmy poznali  
i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku 
nam. Bóg jest miłością: kto trwa  
w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa 

 w nim” - (1J4,16).  

upodobany 

Bóg Ojciec potwierdza swoją 
pełną akceptację dla tego, co robi Jego 
Syn. Czyny, cele życiowe i pragnienia 
Jezusa są w pełni miłe, dobre i dosko-
nałe dla serca Jego Ojca. Recepta na 
życie Pana Jezusa była prosta, a zara-
zem cudowna: „Powiedział im Jezus: 
Moim pokarmem jest wypełnić wolę 
Tego, który Mnie posłał, i wykonać 
Jego dzieło” (J4,34). Jaka jest nasza 
wizja życiowa? Skąd ją wzięliśmy? 
Czy podoba się Bogu? Warto zdać 
sobie sprawę, że jako uczniowie Je-
zusa jesteśmy powołani do prze-
kształcania naszego życia na święte i 
nieskalane, na podobające się Bogu. 
Ważne byśmy decyzją wiary „dali 
ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, 
Bogu przyjemną, jako wyraz naszej 
rozumnej służby Bożej. Nie bierzmy 
więc wzoru z tego świata, lecz prze-

mieniajmy się przez odnawianie umy-

słu, abyśmy umieli rozpoznać, jaka 
jest wola Boża: co jest dobre, co Bogu 
przyjemne i co doskonałe” (Rz12,1-2). 

końcowe refleksje 

W Chrystusie nie jesteśmy sa-
motną wyspą. Jesteśmy raczej półwy-
spem. Jesteśmy przez wiarę częścią 
Jego Ciała, jesteśmy w Nim, a On w 
nas. Ostatecznie poznamy to, kiedy 
się z Nim spotkamy, po zmartwych-
wstaniu: „W owym dniu poznacie, że 
Ja jestem w Ojcu moim, a wy we Mnie 

i Ja w was” - (J14,20). Przeto ra-
dujmy się z naszej cudownej nadziei, 
jaką mamy w naszym Panu Jezusie 
Chrystusie. 

 
Przy opracowywaniu tego arty-

kułu korzystałem z następującej lite-
ratury:  
1. R Taylor: Przewodnik po symbo-
lice kościoła. KDC, Warszawa 2006. 
2. J. McDowell: Jego obraz ... mój 
obraz. Kraków 1991.  
5. Biblia Tysiąclecia. Wydanie trze-
cie. Pallottinum. Poznań-Warszawa 
1980 

Piotr 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

S A N T O  S U B I T O  
 

Janie Pawle II Karolu Wojtyło 
Ileż mądrości i pobożności w Tobie 

Ojcze było 
Patrząc na Twe życie, modły  

i skupienie 
Zwykłego człowieka ogarnia małość 

i uniżenie 
Dla Ciebie podziw i uwielbienie 
Niosłeś ze sobą radość, spokój, 

wyciszenie 
Czując sens modlitwy i Ducha 

Świętego tchnienie. 
Byłeś wybrańcem wśród mas –  

to Boża moc sprawiła 
Rozsławiłeś Polskę na cały świat – 

taka rola Twoja była 
Tak jak Ty nikt modlić się nie umie. 

Miłość do Boga i Twoje oddanie, 
Wyróżniało Cię w największym 

tłumie, 
Który po śmierci Twej wołał  

„Santo Subito”! 
I niech tak się stanie! 

 
Maria Ignacek 

 
 
 

PŁACZĄCA WIERZBA  
 

Na drodze naszego życia 
wierzba przydrożna stoi 

przyjmuje pod swoje konary 
nasze troski i zmartwienia 

płacze razem z nami 
czekając na nadzieję 

Ojciec Niebieski okrywa 
płaszczem łaski przebaczenia 
uczynki, winy i nasze życie 

 
 Stefania Gierłowska 
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Dzwon Gwiaździsty wi-
siał w wieży szerockiego ko-
ścioła przez przeszło cztery-
sta lat. Szeroczanie zakupili 
go w XVI wieku do drewnia-
nego kościółka, wybudowa-
nego na wzgórzu, w środku 
wsi, w pobliżu legendarnego 
kopca. Musiał go wykonać 
niepośledni ludwisarz, bo ton 
Gwiaździstego brzmiał wyjąt-
kowo. 

Świątynia, w której zawisł 
Gwiaździsty, nie była pierwszym 
kościółkiem szerockim. Dwa po-
przednie stały na granicy z Gogołową 
i jak podają dokumenty biskupów 
wrocławskich z 1305 r. służyły wier-
nym z obydwu wsi. Prawdopodobnie 
w zamierzchłych czasach pradawni 
pogańscy mieszkańcy tych wiosek 
oddawali w tym miejscu cześć swoim 
bożkom, a po przyjęciu wiary chrze-
ścijańskiej postawili tam najpierw 
krzyż, potem kościółek, poświęcony 
Wszystkim Świętym, zastępującym  
w ich dawnym mniemaniu wielość 
bóstw pogańskich. Kiedy pierwszy 
Dom Boży zawalił się ze starości,  
a drugi około roku 1430 spalili husyci, 
parafianie obydwu wsi postanowili 
wybudować nową świątynię. Jednak 
nie było zgody między nimi, co do 
miejsca pod nowy kościół. W ciągu 
lat po przybyciu do Szerokiej w dru-
giej połowie XIII wieku kolonistów  
z Hesji, wieś się rozszerzyła na 
wschód. Jedni pragnęli świątynię 
postawić w miejscu już uświęconym, 
gdzie stała poprzednia, drudzy, 
mieszkający we wschodniej części 
Szerokiej woleliby mieć kościół  
w środku wsi, obok kopca.  

Zwolennicy dawnego miejsca, 
mając pod bokiem las, zaczęli już 
nawet zwozić bale na nowy kościół. 
Kiedy tych bali było już pod dostat-
kiem, jednej nocy znalazły się 
wszystkie na wzgórku w środku wsi. 
Jak dostały się tam? Na to pytanie nikt 
nie odpowiadał. Tylko jakiś żartowniś 
zaklinał się, że widział koguta, jak 
przenosił je pod skrzydłami. Jednak 
najprawdopodobniej przyczynił się do 
tego spór między właścicielami pań-

stwa pszczyńskiego i wodzisław-
skiego o nowo wytyczoną granicę 
między tymi państwami, która od-
dzielała Szeroką od Gogołowej. Sze-
roczanie, których było więcej niż 
gogołowian, przewieźli niepostrzeżeni 
drewno na nowe miejsce. Gogołowia-
nie przeszli do parafii w Połomi. 

Zatem powstał obok kopca 
drewniany kościół też pod wezwa-
niem Wszystkich Świętych. Dzwon 
Gwiaździsty był pierwszym dzwonem 
w tym kościele z wysoką wieżą i czte-
rema małymi wieżyczkami. 

Ów dzwon o niewielkich wy-
miarach, a ważący 80 kg przeżył 
wiele ważnych wydarzeń w ciągu 
swojego, teraz już pięćsetnego ży-
wota. Ufundowali go parafianie kato-
liccy, ale wkrótce musiał wzywać 
swym głosem parafian na nabożeń-
stwa ewangelickie. Stało się tak dla-
tego, gdyż pan na Pszczynie był wiel-
kim zwolennikiem Lutra, który  
w owych czasach zapoczątkował 
reformację w Kościele. Nie tylko sam 
pan pszczyński przyjął nowe wyzna-
nie, ale zmusił do jego przyjęcia 
wszystkich katolickich mieszkańców 
swoich wsi kameralnych. Taką wsią 
jego własności była wtedy między 
innymi Szeroka. Ksiądz katolicki 
musiał opuścić kościół szeroki, a jego 
miejsce zajęli protestanccy pastoro-
wie. Po kilkudziesięciu latach nastą-
piła kontrreformacja i kościół znów 
miał służyć katolikom. Dzwon wisiał 
jednak długo głucho na wieży szeroc-
kiego kościółka, bo katolików już we 
wsi nie było. Trzeba było dopiero 
nawracać ludzi na starą wiarę,  
a księży katolickich brakowało. 
Szeroczanie, chociaż mieli własny 
kościół, na własnego proboszcza 
musieli czekać aż 240 lat. Najpierw 
byli długo bez żadnej opieki 
duchowej, potem takiej posługi 
udzielał im proboszcz z parafii 
krzyżowickiej, sąsiadującej z sze-
rocką.  

W czasie rekatolicyzacji kościół 
został zamknięty dla ewangelików, a 
pastorzy mieli opuścić wieś. Szerocki 
pastor długo się nie podporządkował 
cesarskiemu zarządzeniu i mieszkał 
nadal u pewnego gospodarza, odpra-

wiał nabożeństwa w lesie, a po do-
mach chrzcił dzieci. Gwiaździsty nie 
zadzwonił nawet na alarm, gdy wieś 
najechało kilkudziesięciu dragonów 
na czele z ks. dziekanem Wacławem 
Ottykiem, odpowiedzialnym za prze-
prowadzenie zarządzeń cesarza Au-
strii dotyczących rekatolicyzacji. 
Nocni najeźdźcy wdarli się do ko-
ścioła i odcięli sznury od dzwonu, by 
ktoś z szeroczan nie podjął próby 
zadzwonienia, aby zwołać ludzi, któ-
rzy może broniliby pastora, nie po-
zwalając go zabrać. 

Po długim okresie niepokojów  
i wojen, kościół znowu zapełnił się 
katolikami, a parafianie dokupili drugi 
dzwon. Wieś się powiększyła i głos 
małego dzwonu Gwiaździstego nie 
dochodził już do wszystkich domów. 
Parafia ufundowała więc dzwon więk-
szy. Mały Gwiaździsty dzwonił już 
teraz tylko umarłym i zaczęto go na-
zywać Dzwonem Konającym. Nowo 
ufundowany dzwon w 1707 roku 
zwoływał wiernych na nabożeństwa  
i dzwonił na Anioł Pański w południe, 
dlatego nazwano go Połednikiem. 

Pod koniec XVIII wieku drew-
niany kościółek już tak się pochylił, 
że postanowiono go rozebrać w 
1796r. i postawić nowy, murowany. 
Po pięciu latach stanął w tym samym 
miejscu dzięki proboszczowi krzyżo-
wickiemu ks. Ignacemu Skrzyszow-
skiemu. Oba dzwony ze starego ko-
ścioła zawisły w nowym kościele. Po 
latach dokupiono dzwon trzeci, a w 
wieżyczce nad ołtarzem zawieszono 
sygnaturkę. Największy dzwon uległ 
pęknięciu, więc parafianie zawieźli go 
do przetopienia w 1938 r. do ludwi-
sarni w Bielsku Białej i znów trzy 
dzwony zdobiły wieżę szerockiego 
kościoła i oznajmiały swym dzwonie-
niem nabożeństwa, wzywały do mo-
dlitwy, a dawny Gwiaździsty ogłaszał 
śmierć parafian. 

Te trzy dzwony patrzyły z wieży 
kościoła, jak w 1922 roku na pamiątkę 
przyłączenia Śląska do Polski, w tym 
Szerokiej, zasadzono z tej okazji 
Drzewko Wolności u zbiegu ścieżek 
do kościoła. Widziały jak rosło i jak 
potem na początku okupacji nie-
mieckiej, żandarm kazał pewnemu 

Dzwony z Szerokiej – Gwiaździsty i Połednik 
dzwonią w Niemczech 
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młodemu szeroczaninowi kopać pod 
tym drzewkiem, by wydobyć spod 
niego zakopaną tam butelkę z nazwi-
skami szerockich powstańców ślą-
skich. Młody człowiek tak dzielnie 
kopał, że natrafiwszy na szkło, celowo 
zniszczył butelkę i nazwisk nie dało 
się odczytać. W ten sposób uratował 
wielu mężczyzn od śmierci, choć 
takim postępkiem narażał własne 
życie. 

Nadszedł czas, że Niemcy za-
częli przegrywać wojnę na frontach, 
brakowało materiału na amunicję. 
Rekwirowano z wież kościołów  
w Niemczech i w krajach przez nich 
podbitych, również ze Śląska, na ten 
cel także dzwony. Obcy ludzie i dwaj 
wojskowi wysocy rangą przyjechali 
wiosną 1942 r. po dzwony szerockie. 
Ekipa za pomocą mocnych powrozów 
zaczęła je spuszczać po grubych de-
skach przez okno w wieży i ustawiać 
na podstawionej platformie. Aby wy-
dostać dzwon największy, musiano 
wybić część muru, bo okienko oka-
zało się za małe. Przy kościele zebrała 
się grupka zasmuconych, bezsilnych 
parafian, było też sporo dzieci szkol-
nych, którym skończyły się akurat 
lekcje. Przybiegł również zdyszany 
Antoni Kumor, który zawsze dzwonił 
na Anioł Pański i Dzwonem Konają-
cym za zmarłych. Był to człowiek 
trochę „inny‖ i dzwonienie było jego 
największym zaszczytem. Przybiegł, 
bo ktoś odważył się uruchomić 
wszystkie „jego‖ dzwony i to nie w 
odpowiedniej porze. A one brzmiały 
już 20 minut na pożegnanie. To nie 
było dzwonienie, ale jęk dzwonów 
razem z płaczem wiernych. Jako na-
stolatek, obecnie przeszło osiemdzie-
sięcioletni mieszkaniec Szerokiej, tak 
się wzruszył, że utrwalił to smutne 
zdarzenie w wierszu, który pozostał 
mu w pamięci do dziś: 

Rozkołysały się dzwony w ko-

ścielnej wieży, 
Które dotąd wzywały szeroczan 

do pacierzy. 

Dziś zadzwoniły smętnie i żało-

śnie, 
Że będą zdjęte, oznajmiały 

rozgłośnie. 
Antoni rzucił się na ludzi  

z ekipy, chcąc im uniemożliwić zabra-
nie dzwonów, ale robotnicy musieli 
polecenie wykonać. Aby im nie prze-
szkadzał, wzięli powróz od jednego  
z dzwonów i przywiązali nim Antka 
do rosnącego przy kościele dębu, 
unieszkodliwiając go do czasu, aż 

konny wóz z dzwonami odjechał już 
kawał drogi. 

Na tym nie koniec historii 
Gwiaździstego i Połednika. Wszystkie 
trzy dzwony szerockie razem z innymi 
z okolicy zawieziono aż do Ham-
burga. Tam w podziemnej fabryce 
przetapiano dzwony na cele wojenne. 
Ale Niemcy i w czasie wojny okazali 
się skrupulatni, i nim dzwony trafiły 
do przetopienia, to je skatalogowano  
i oznakowano, by je można zidentyfi-
kować (Farbą napisano na dzwonach 
powiat pszczyński pod liczbą 17  
i województwo katowickie pod liczbą 
25 – był to tzw. kod pochodzenia). Te 
najstarsze, zabytkowe, na razie pozo-
stawiono. Dzięki tym zabiegom sze-
rockie dzwony – Gwiaździsty i Połed-
nik ocalały. Zanim przyszła na nie 
kolej, alianci odkryli fabrykę i zbom-
bardowali ją. 

Kiedy skończyła się wojna, 
księża niemieccy zabrali ocalałe 
dzwony do swoich kościołów. Ów-
czesna Polska, będąc w sferze wpły-
wów Związku Radzieckiego nie upo-
minała się o zabytki sakralne. W wol-
nej Polsce w miejsce brakujących 
dzwonów szeroczanie ufundowali 
nowe. 

Połednik zawisł w pewnym ko-
ściele w Dolnej Saksonii a Gwiaździ-
sty w wieży kaplicy przy cmentarzu  
w pewnej parafii w Wirtembergii. 
Oba dzwony dzwonią w Niemczech, 
setki kilometrów od Szerokiej. Czy 
wrócą jeszcze kiedyś do swojej parafii 
w Szerokiej? O to stara się założony 
w ubiegłym roku Komitet do 
odzyskania szerockich dzwonów (na 
razie Gwiaździstego). Sprawa się 
opóźnia, bo nie ustalono jeszcze, kto 
właściwie jest depozytariuszem 
dzwonu, bo w tamtejszym katolickim 
kościele, do którego dzwon był 
przeznaczony wg zapisu w Muzeum 
Dzwonów w Norymberdze, nie ma  
w ogóle dzwonu, zaś kaplica, w której 
dzwon jest zawieszony, należy do 
gminy ewangelickiej. 
    

 Helena Białecka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zgodnie z zapowiedzią  
w majowym numerze „SE” 
poniżej przedstawiamy rela-
cję z drugiej w tym sezonie 
pielgrzymki Grupy Pielgrzym, 
która miała miejsce w dniach 
11 – 12 maja. Jej trasa prze-
biegała szlakiem sanktuariów 
i kościołów diecezji bielsko- 
żywieckiej. 

Rozpoczęliśmy od nawiedzenia 
kościoła pw. Jezusa Chrystusa Króla 
Wszechświata w Ustroniu-Zawodziu. 
Poznaliśmy krótką historię tej świą-
tyni i modliliśmy się w kaplicy z reli-
kwiami świętych i błogosławionych.         
Z Ustronia udaliśmy się do sanktu-
arium Matki Bożej Kazimierzowskiej 
w Rajczy. W sanktuarium tym modli-
liśmy się przed jedną z najstarszych 
kopii obrazu Jasnogórskiego, podaro-
wanej parafii w Rajczy przez Króla 
Jana Kazimierza w XVIIw. Następ-
nym przystankiem był łaskami sły-
nący obraz Matki Bożej Królowej 
Polski, Pani Beskidu Śląskiego w 
Szczyrku na Górce. Tam uczestniczy-
liśmy w Eucharystii sprawowanej 
przez pielgrzymującego z nami 
ks.Tomasza. Po skończonej Mszy św 
w grocie Matki Bożej Fatimskiej od-
prawiliśmy nabożeństwo majowe. Już 
wieczorem dotarliśmy do Rychwałdu, 
gdzie ojcowie franciszkanie przyjęli 
nas na nocleg w Domu Pielgrzyma. 
Burza gradowa, która zastała nas w 
drodze uniemożliwiła nam w tym dniu 
odwiedzenia sanktuarium. Drugi 
dzień rozpoczęliśmy Mszą św.  
u Matki Bożej Rychwałdzkiej. Po 
Mszy św. i śniadaniu wyruszyliśmy 
do Przyłękowa. Przeszliśmy drogę 
krzyżową rozważając cierpienia Chry-
stusa. Na szczycie góry znajduje się 
sanktuarium Matki Bożej Wspomoże-
nia Wiernych, którym opiekują się 
księża Salezjanie. Kult Matki Bożej  
w tym miejscu związany jest z obja-
wieniem, jakie miał Wojciech Stefko 
– chłop z Przyłękowa. Jemu to Maryja 
objawiła sie, polecając wybudowanie 
w tym miejscu kaplicy na Jej cześć. 
W czasie prac przy budowie kaplicy 

Pielgrzymowanie 
Grupy 

Pielgrzym 



serce ewangelii 14 

wytrysnęło źródełko. Woda z tego 
źródełka ma moc uzdrowienia. Kolej-
nym miejscem na naszym pielgrzy-
mim szlaku było sanktuarium Matki 
Bożej Bolesnej w Hałcnowie. Ko-
ronkę do Bożego Miłosierdzia odmó-
wiliśmy już w Bielanach k/ Kęt, przed 

cudownym obrazem Pana Jezusa 
Cierpiącego ―Ecce Homo‖.  

We wszystkich odwiedzanych 
przez nas miejscach modliliśmy się 
słowem, śpiewem, poznawaliśmy 
historię, odpoczywaliśmy i podziwia-
liśmy Boże dzieła. 

Dziękujemy wszystkim gospo-
darzom tych miejsc, którzy przyjęli 
nas bardzo serdecznie. Szczególnie 
zaś dziękujemy ks. Tomaszowi, który 
przez cały czas był z nami i otaczał 
nas duchową opieką. 

Maria

 
„Obecna w Nowym Te-

stamencie, szczególnie w 
listach św. Pawła, oraz w do-
kumentach z czasów pier-
wotnego Kościoła, jak np. 
„Nauka Dwunastu Aposto-
łów” czy „Tradycja Apostol-
ska”, agapa – to uczta miło-
ści związana ze sprawowa-
niem Eucharystii. Z ofiary 
rodzi się wspólnota. A nie ma 
lepszego elementu łączenia 
ludzi jak wspólny stół, uczta, 
określana greckim terminem 
agapa.” 
 

Tak o istocie i rodowodzie 
agapy, którą także Ruch Światło-Ży-
cie corocznie przeżywa, pisał biskup 
Zbigniew Kiernikowski. To wspólna 
uczta, którą zgodnie z tradycją naszej 
wspólnoty poprzedziliśmy Mszą 
świętą oraz tzw. „rozesłaniem‖, pod-
czas którego uczestnicy mijającego 
roku formacyjnego zostali posłani do 
letnich oaz rekolekcyjnych by tam 
kontynuować pogłębianie swojej 
wiary i wiedzy w myśl słów oazowej 
piosenki „przyjmując zadanie i łaskę‖, 

które niesie ze sobą ten wyjazd. 
Wspólne spotkanie „przy stole‖ 

było dla nas niewątpliwie okazją do 
podsumowania ostatniego czasu  
i wysnucia refleksji płynącej z wielu 
wspomnień, przede wszystkim tych 
dotyczących wydarzeń, w których 
braliśmy jako wspólnota udział m. in. 
ewangelizacji wraz z katowicką grupą 
studentów ze wspólnoty „Niniwa‖, 
dnia Św. Mikołaja, wielu zbiórek 
kościelnych, a także szczególnie 
ciepło przez nas wspominanej „Drogi 
do Emaus‖, która odbyła się przy 
współpracy z bliską nam Grupą Bi-
blijną.  

Oczywiście spotkanie nie ogra-
niczyło się tylko do części oficjalnej. 
Aby ożywić naszą agapę przygotowa-
liśmy programy artystyczne, przy 
czym na szczególną uwagę zasługuję 
kabaretowa wizja Diakoni Oazowej 
przygotowana przed grupę uczestni-
ków, którym niezwykle dziękujemy 
za ogromne poczucie humoru.  

Agapę, która ma na celu stwo-
rzenie jedności wśród członków 
wspólnoty, zakończyliśmy projekcją 
filmu, który niewątpliwie połączył nas 
w zachwycie nad jego wartością arty-

styczną! 
Zaproponowany przez modera-

tora „Zapach kobiety‖ z główną rolą 
Ala Pacino to film z przesłaniem, 
które każdy oglądający za pewne 
przyjął i odczytał inaczej. To dzieło, 
które pomimo pozornie kolokwial-
nych metafor i zwrotów niesie ze sobą 
wartości nadrzędne. Dlatego też nasze 
spotkanie było małym ukłonem  
w stronę kultury wyższej! 

Teraz czekamy na kolejny rok 
formacyjny, który nadejdzie wraz  
z nowym rokiem szkolnym, udając się 
do miejsc, do których zostaliśmy po-
słani, co stanie się dla nas kolejnym 
swojego rodzaju podsumowaniem 
oraz możliwością sprawdzenia „w 
praktyce‖ tego co dał nam ostatni rok. 

Za poświęcony czas i zaanga-
żowanie w rozwój wspólnoty dzięku-
jemy moderatorowi – ks.Ireneuszowi, 
a także wspomagającej go kadrze 
diakonijnej oraz wszystkim uczestni-
kom przyczyniającym się wciąż nie-
zwykle do istnienia Ruchu Światło-
Życie przy naszej parafii ;) 

 
Ania 

 

W sobotę 13 czerwca 
wspólnota Dzieci Maryi na-
szej parafii wraz z ks. Pio-
trem i animatorkami wybrała 
się na wycieczkę do Ustro-
nia. Wyjazd był jednocześnie 
zakończeniem tegorocznej 
formacji przed wakacjami.  

Pierwszym punktem wizyty  
w Ustroniu był Dom Rekolekcyjny 
Sióstr Boromeuszek, gdzie została 
odprawiona Msza św. Podczas kaza-
nia ksiądz przypomniał nam postacie 
dzieci fatimskich – Łucję, Hiacyntę  
i Franciszka - które mogą być dla 
wszystkich dzieci przykładem jak 
dojść do nieba, realizując na co dzień 

to, o co prosiła Maryja poprzez orę-
dzie fatimskie. Podczas wspólnego 
spotkania w Domu Sióstr Borome-
uszek i na ogrodzie nie brakowało 
radosnej zabawy i śpiewu, który 
prowadziła Ania Barczuk. Po posiłku 
przygotowanym dla nas przez siostry, 
udaliśmy się do Leśnego Parku Nie-
spodzianek w Ustroniu – Zawodziu. 
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Główną atrakcją parku są pokazy 
lotów ptaków drapieżnych – orłów, 
myszołowów, sokołów, jastrzębi i 
innych. Z zapartym tchem obserwo-
waliśmy jak te drapieżne ptaki wyla-
tywały prosto z ręki sokolnika i krą-
żyły nad naszymi głowami, by wrócić 
znów do swego opiekuna na jego 
wezwanie. Na rozległym terenie parku 

podziwialiśmy, karmiliśmy i głaskali-
śmy jelenie, sarenki, daniele, dziki, 
żubry, muflony i inne zwierzęta. Prze-
szliśmy też Alejką Bajek z ruchomą 
ekspozycją znanych nam postaci, 
takich jak: Śpiąca Królewna, Czer-
wony Kapturek, Pszczółka Maja, Trzy 
Świnki czy Smerfy. Pobyt w parku 
zakończyliśmy wesołą zabawą na 

Placu Zabaw, gdzie nie brakowało 
huśtawek, trampolin i innych atrakcji. 
Po tym mile spędzonym dniu wrócili-
śmy zadowoleni do domu. 

     

  an. Edyta Haręza

16 maja 2008r. w Szkole 
Podstawowej nr 16 w Ryb-
niku odbył się po raz drugi 
Dzień Otwarty. Przebiegał on 
w tym roku pod hasłem - 
rozwijamy nasze talenty. 

Rodzice mieli okazję poznać 
uczniów, którzy w roku szkolnym 
2008/2009 reprezentowali naszą 
szkołę w licznych miejskich, woje-
wódzkich i ogólnopolskich konkur-
sach oraz zawodach sportowych zdo-
bywając wysokie miejsca.  

Należy tutaj wspomnieć o Łuka-
szu K. z klasy VI a, który otrzymał 
Stypendium Prezydenta Miasta 
Rybnika oraz Aleksandrze W., Mag-
dalenie M., Alicji Z., Julii R., Bory-
sowi M., i Damianowi T.,którzy 
otrzymali tytuł Rybnickiego Pry-
musa w kategorii artystycznej. Na 
wyróżnienie zasługują również nasi 
koszykarze z Błażejem S. na czele, 
którzy w Mini Koszykówce Chłop-
ców pod opieką pana Michała Bobera 
zdobyli III miejsce w półfinałach 

wojewódzkich, natomiast nasze 
dziewczyny pod opieką p. Mirosławy 
Paszek zdobyły II miejsce w miej-
skich rozgrywkach Mini Koszykówki 
przegrywając jedynie ze szkołą spor-
tową.  

W przygotowanie imprezy za-
angażowali się wszyscy: nauczyciele, 
rodzice i uczniowie. 

Ponownie największą atrakcją 
była loteria fantowa, w której każdy 
los wygrywał, a fanty zostały zebrane 
wspólnie przez wychowawców  
i dzieci. Nie zabrakło stoiska  
z ciastami domowej roboty, bigosem, 
kawą i herbatą.  

Dużą popularnością cieszyły się 
popisy karaoke. Dziewczęta i chłopcy 
chętnie śpiewali przeboje ulubionych 
wykonawców z profesjonalnym pod-
kładem muzycznym. 

Nasi najmłodsi artyści z klas  
I-III prezentowali przygotowane pro-
gramy artystyczne. Mogliśmy nawet 
zobaczyć Kopciuszka po śląsku  
w wykonaniu uczniów klasy II d. 

Odbyła się również prowadzona 
przez przewodniczącą Rady Rodzi-
ców panią Hannę K. licytacja ciaste-
czek z ukrytą złotą zawieszką. 

W czasie obchodów Dnia 
Otwartego rodzice mogli kupić wy-
konane wcześniej prze ich pociechy 
prace plastyczne. Każda mama  
i każdy ojciec z dumą nabywali 
ozdoby, których autorami były ich 
dzieci.  

Rodzice przyszłych uczniów na-
szej szkoły mieli okazję zapoznać się 
z bazą materialną placówki.  

Wszystkim Rodzicom, Ucz-
niom i Nauczycielom serdecznie 
dziękujemy za poświęcony czas  
i zaangażowanie w przygotowanie 
bardzo udanej, jak sądzimy, im-
prezy. Dziękujemy Radzie Dzielnicy 
Gotartowice za wypożyczenie nam 
sceny a panu Maciejowi P. oraz 
wszystkim ojcom za transport i 
montaż. Szczególne podziękowania 
należą się pani Hannie K. Magdzie 
G. oraz Annie Z, które każdego 
roku angażują się w organizację 
naszej imprezy. 

                                         
Dyrekcja Szkoły  

Podstawowej nr 16  

Dzień otwarty w Szesnastce 
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Każdy z nas ma swoją 
własną „małą ojczyznę”, 
swoje własne korzenie, swoje 
własne dziedzictwo na trwale 
złączone z największym 
darem, jaki otrzymaliśmy  
z rąk Boga – z życiem. Dla-
tego też należy być jej wier-
nym, ciągle odkrywać na 
nowo jej kulturowe bogac-
two, odkopywać jej skarby. 
Losy zdecydowanej więk-
szości mieszkańców Gotar-
towic są w mniejszym lub 
większym stopniu związane 
ze szkołą, która od ponad 
dwustu lat funkcjonuje w tej 
lokalnej społeczności. Po-
czątki szkolnictwa w Gotar-
towicach były na łamach 
„Serca Ewangelii” niejedno-
krotnie opisywane. Intencją 
tego cyklu artykułów jest 
przybliżenie czytelnikowi hi-
storii gotartowickiej podsta-
wówki począwszy od czasów 
międzywojennych XX w.  
w oparciu o Kronikę Szkolną.  

Wydarzenia okresu dwudzie-
stolecia międzywojennego były udo-
kumentowane w obszernej kronice 
szkolnej sięgającej czasów plebiscy-
towych od 1922 r. Kierownikiem 
szkoły był wówczas Jakub Pieńczak. 
W skład grona nauczycielskiego 
wchodzili: Stanisława Pieńczak (córka 
kierownika), (…) Korus, Władysława 
Sagal i Julian Aker. W 1926 roku do 
grona dołączyła Stanisława Boczar, 
która miała przydomek „Niemka‖ ze 
względu na to, że uczyła języka 
niemieckiego. W 1927 roku do 
gotartowickiej szkoły przychodzi 
nauczycielka Bronisława Fediuk,  
w 1930 r. – Maria Cinal, w 1931 r. – 
Alojzy Trzcionka, w 1932 r. – Józef 
Korpowski (do wybuchu II wojny 
światowej pełnił funkcję opiekuna 
zuchów przy Drużynie Harcerskiej  
i zginął w obozie koncentracyjnym  
w Mathausen Güzen w 1943 r.), a na-
stępnie w 1937 r. Tadeusz Groblicki 

oraz Franciszek Gabzdyl. W roku 
szkolnym 1933/34 następuje zmiana 
na stanowisku kierownika szkoły. 
Funkcję tę, aż do wybuchu wojny  
w 1939 r. pełnił pochodzący  
z Wygnanowa, były legionista Piotr 
Korgul. 

Kronika przedwojenna, która 
stanowiła nieocenione źródło wiedzy 
o gotartowickiej szkole zaginęła wraz 
z innymi aktami szkolnymi w czasie 
czynnych działań wojennych na tere-
nie Gotartowic wiosną 1945 roku.  

Po przejściu frontu, na czas któ-
rego mieszkańcy Gotartowic zostali 
ewakuowani do sąsiednich miej-
scowości (od stycznia do połowy 
kwietnia 1945 r.), powracający do 
swych mniej lub bardziej uszkodzo-
nych domów, zastali wieś w około 50 
procentach zniszczoną. Działania 
wojenne nie oszczędziły również 
jednego z najokazalszych wówczas 
budynków – gotartowickiej szkoły, 
która była bez dachu, z zawalonymi  
i dziurawymi murami, ze śladami 
pocisków czy odłamków. W ruinach 
szkolnych murów inwentarz i wszelka 
dokumentacja była zniszczona, spa-
lona lub zrabowana. 

W takich okolicznościach 12 
maja 1945 r. uruchomiono dwie sale 
szkolne, w których pomimo uszko-
dzonego dachu budynku, mogły się 
odbywać zajęcia. Pierwszym nauczy-
cielem, który po wojnie przybył do 

Gotartowic był Jerzy Szukalski. In-
spektorat szkolny posłał również kie-
rownika szkoły w osobie repatrianta 
Marcina Prichodki oraz nauczycielkę 
Rozalię Duszę. Kierownik Prichodko 
pełnił swą funkcję zaledwie dwa mie-
siące, po czym zrezygnował z powodu 
ogromu pracy i zadań, by przywrócić 
budynek szkoły do stanu używalności, 
wyjeżdżając na zachód, na tzw. zie-
mie odzyskane. Na jego miejsce mia-
nowano Jana Marcola ur. 04 września 
1904 r., który zapisał się w pamięci 
mieszkańców jako znakomity peda-
gog oraz wzorowy gospodarz, trosz-
czący się o szkołę i jej wygląd. Od 
pierwszych dni objęcia funkcji kie-
rownika z energią zabiera się do zor-
ganizowania pracy szkoły, w czym 
pomaga mu m. in. Tymczasowy 
Urząd Gminny, który do września 
1946 r. będzie miał w budynku szkoły 
swoją siedzibę. Pomoc ta polegała na 
zorganizowaniu mieszkańców do 
usunięcia gruzów. Następnie nałożono 
dach, naprawiono zniszczone okna, 
drzwi i schody, zamurowano dziurawe 
ściany. Przebudowano również stary 
budynek mieszkalny, który przylegał 
do gmachu szkoły, na sale szkolne  
i przedszkole, a kierownik szkoły do-
browolnie zrezygnował z obszernego 
mieszkania i ulokował się w jednym 
pokoiku z kuchenką. Jan Marcol za-
kłada od nowa kancelarię szkolną  
i stara się nadać jej służbowy charak-
ter. Przyznana przez Wydział Oświaty 
subwencja w wysokości 40 tyś. zło-
tych była niewystarczająca na wyko-
nanie wszystkich remontów, więc 
większość prac wykonano systemem 
gospodarczym. W prace przywraca-
jące budynek szkolny do stanu funk-
cjonalności zaangażowani byli rów-

Historia szkoły 
w Gotartowicach (1) 

 
Rok 1936 – klasa II; kierownik szkoły Piotr Korgul (po prawej) 
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nież nauczyciele oraz młodzież 
szkolna. Wszystkie podjęte działania 
umożliwiły we wrześniu 1945 r. roz-
począć naukę we wszystkich klasach. 
Pierwsze powojenne grono nauczy-
cielskie składało się z następujących 
osób: Jan Marcol – kierownik szkoły, 
Jerzy Szukalski, Rozalia Dusza, Maria 
Cinal – nauczyciele oraz Amalia Ma-
sarczyk – wychowawczyni przed-
szkola. W roku szkolnym 1946/47 
skład grona nauczycielskiego powięk-
szył się o nauczycielkę Adelę Kamiń-
ską.  

W pierwszych latach powojen-
nych nauczyciele napotykają na duże 
trudności w pracy, które przejawiają 
się w brakach językowych uczniów, 
niedoborze przyborów i podręczników 
oraz w niskich poborach nauczyciel-
skich (400 zł miesięcznie). Pedagodzy 
nie mogą również liczyć na pomoc 
miejscowej ludności, która sama od-
czuwa skutki wojny. Do kierownika 
szkoły należą wówczas ogród wa-
rzywny i sad z pięcioma jabłoniami, 
dwoma gruszami, czereśniami i śli-
wami. Dodatkowo Jan Marcol zasa-
dził dziesięć młodych drzewek. Do 
prywatnego użytku kierownika szkoły 
gmina oddała pole o powierzchni  
1 ha, które w przyszłości miało być 
przeznaczone pod budowę nowej 
szkoły. Pole to uprawiał kierownik 
szkoły dzieląc się zebranymi plonami 
z gronem pedagogicznym, które rów-

nież znajdowało się w trudnej sytuacji 
materialnej.  

 W październiku 1946 r. dokoń-
czono wyrównywanie boiska szkol-
nego z bieżnią. Utworzono również 
boisko do siatkówki i koszykówki 
oraz pozyskano dwie piłki (do siat-
kówki i piłki ręcznej). W grudniu tego 
roku pod kierunkiem kierownika 
szkoły oraz nauczycielek R. Duszy  
i M. Cinal uczniowie przygotowali 
dwa przedstawienia, z których dochód 
przeznaczono na zakup pomocy na-
ukowych.  

 

Pierwsza połowa 1947 roku 
upłynęła na organizowaniu drużyny 
harcerskiej, koła PCK oraz spółdzielni 
uczniowskiej, z dochodu, której zaku-
piono książki do szkolnej biblioteki. 
Jej księgozbiór liczył w czerwcu 1947 
r. 168 tomów. Na zakończenie roku 
szkolnego 1946/47 zorganizowano  
w czerwcu dwie wycieczki do 
Pszczyny i do Krakowa. 

                              LR 
 
 
 
                       

Intencje 
mszalne 

Poniedziałek – 29.06.2009r. – Św. Apostołów  
Piotra i Pawła 

7.oo 1/od gradu w intencji Boguszowic (święcenie 
świec) 

10.oo +Alojzy Szymura, 23 roczn(Got) 
15.3o +Maria Zimończyk, mąż Emil, syn Paweł(Bog) 
17.oo 1/+Krzysztof Ciszkowski, 1 roczn, córka 

Anna(Got) 
 2/W intencji Apostolatu Maryjnego i Akcji 

Katolickiej 

Wtorek – 30.06.2009r. 
7.oo 1/+Franciszek Zadka, 10 roczn(Bog) 
17.oo 1/+Stefan Buchalik, rodziców, Leopold Kostorz, 

żona Rozalia, Alojzy Gorzawski(Bog) 

Środa – 01.07.2009r. 
7.oo 1/+Jan Gawlas, 12 roczn 
13.oo Ślub: Piechaczek Beata – Terkowski Daniel 
17.oo 1/+Halina Kula(Bog) 

Czwartek – 02.07.2009r. I – szy czwartek 
7.oo 1/Na cześć Chrystusa Najw. Arcykapłana za 

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

 2/W intencji nowożeńców Moniki i Stefana 
12.oo Ślub: Mura Monika – Berlipp Stefan 
17.oo +Roman Zniszczoł, ojciec Alojzy  

Piątek – 03. 07.2009r. I-szy piątek, kolekta 
                                                              charytatywna 
7.oo +Józef Wawrzyńczyk, 10 roczn 
17.oo 1/w intencji rodzin wielodzietnych i czcicieli NSPJ 
 2/+Matyjas Błażewicz - z okazji urodzin(Bog) 

Sobota – 04.07.2009r. I – sza sobota 
7.oo +Wilhelm Matuszczyk, 10 roczn, żona Otylia(Bog) 
11.oo Ślub: Jurajda Tomasz – Torebko Wioleta 
12.oo Ślub: Mika Michalina – Byszkiewicz Piotr 

 
Rok 1939 – klasa V; kierownik szkoły Piotr Korgul w środku 
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17.oo +Teofil Piksa, żona Zofia, syn Alojzy, Alfred 
Winkler(Bog) 

Niedziela – 05.07.2009r. 
7.oo +Rajmund Pytlik, 6 roczn(Got) 
8.3o +Konrad Konsek, 4 roczn(Got) 
10.oo +Arkadiusz Bednarkiewicz – od siostry z rodziną 
11.3o +Michał Kruszczyk - z okazji urodzin od chrzestnej 
16.oo 1/+Ludwik i Agata Lubszczyk, Edward Dworok, 

Teresa i Franciszek Sobik, ks. Alojzy Motyka 
 2/Do Op.B. z okazji 25 lat małżeństwa Mirosławy  

i Jerzego Michalewicz z podz. za otrzymane łaski  
z prośbą o dalsze. Te Deum. 

Poniedziałek – 06.07.2009r. – bł. Teresy 
 Ledóchowskiej, dziewicy 

7.oo 1/+Klara Maciończyk, 6 roczn 
 2/+Mieczysław Listwoń, 12 roczn 
17.oo +Kazimierz Motyka, 5 roczn(Bog) 

Wtorek – 07.07.2009r. 
7.oo +Antoni Michalik, 12 roczn 
17.oo 1/+Agnieszka Filec, 1 roczn(Got) 

Środa – 08.07.2009r. 
7.oo 1/+Jadwiga Ostrzołek(Bog) 
17.oo 1/+Bronisława Osiak, 1 roczn. 

Czwartek – 09.07.2009r. 
7.oo 1/+Alojzy Pierchała, 5 roczn(Bog) 
 2/ +Andrzej Fejdasz, 1 roczn    
17.oo 1/+Józef Ostrzołek, Maria i Józef 

Maciończyk(Bog) 

Piątek – 10.07.2009r. 
7.oo 1/+Małgorzata Sobik, 5 roczn. 
17.oo 1/+Jan Karwot(Bog) 
 2/+Józef Kuśka, 30-ty dzień(Rasz) 

Sobota – 11.07.2009r. – Św. Benedykta, opata 
7.oo 1/+Jerzy Dziwoki(Bog) 
12.oo Ślub: Trybuś Monika – Pelczar Adam 
13.oo Ślub: Kula Barbara – Wasiniewski Krzysztof 
14.oo Ślub: Pretko Wioleta – Gruszczyński Dawid 
17.oo +Robert Frelich(Bog) 

Niedziela – 12.07.2009r. 
7.oo +Kazimierz Pierchała, rodziców z obu stron(Got) 
8.3o +Emil Malina 
10.oo 1/+Stefania Klimosz 
 2/Do Op.B. z okazji 25 lat małż. Jarosławy  

i Mirosława Lis z podz. za otrzymane łaski z prośbą 
o dalsze. Te Deum – od syna z rodziną, córki  
i matki. 

11.3o Do Op.B w intencji rodzin Pelczar i Trybuś  z podz. 
za otrzymane łaski z prośbą o dalsze. 

16.oo Do Op.B. i Miłosierdzia Bożego z okazji 67 
rocznicy urodzin Jana Markowicza z podz. za 
otrzymane łaski z prośbą o dalsze. 

 

Poniedziałek – 13.07.2009r. – Św. pustelników 
 Andrzeja Świerada i Benedykta 

7.oo +Emil Szymura(Got) 
17.oo +Stefan Pawlaszczyk, 1 roczn 
19.oo Nabożeństwo Fatimskie 

Wtorek – 14.07.2009r. 
7.oo +Genowefa Buchalik-od chrzestnej 
17.oo +Jadwiga Buchalik, mąż Jan, syn Roman 
 

Środa – 15.07.2009r. – Św. Bonawentury, bp.  
i dr Kościoła 

7.oo +Józef Pustołka, rodziców, Marta i Alojzy Błanik, 
Longin syn, córka Róża, Wiktor Kuchcik,  
syn Eugeniusz 

17.oo +Helena Mura, mąż Jan 

Czwartek – 16.07.2009r. – NMP z Góry Karmel 
7.oo +Ernest Bulanda, 16 roczn(Bog) 
17.oo 1/+Alojzy Pustołka, żona Aniela, rodziców z obu 

stron(Bog) 
 2/+Anna Kania, 30-ty dzień(Bog) 

Piątek – 17.07.2009r. – Św. Jadwigi, królowej 
7.oo Za ++ członków Różańca: Krystyna Sobik, Berta 

Przeliorz, Genowefa Kłapczyk, Genowefa 
Buchalik, Aniela Benisz, Marta Szymura, Anna 
Kania 

17.oo +Danuta Krzyształa, 2 roczn 

Sobota – 18.07.2009r. 
7.oo +Helena Kluger, mąż Edward 
15.oo w intencji kuzynostwa z rodziny Frelich 
17.oo 1/+Serafin Król 
 2/Do Op.B. z okazji 1 rocznicy ślubu Magdaleny  

i Janusza Kaczmarczyk oraz w intencji rodzin 
Kaczmarczyk i Kojzar z podz. za otrzymane łaski  
z prośbą o dalsze. 

Niedziela – 19.07.2009r. 
7.oo +Wiktor i Gertruda Wojtecki,  syn Henryk, rodzice 

Roman i Maria Tkocz, dziadkowie(Bog) 
8.3o Do Op.B. z okazji 18 rocznicy urodzin Martyny 

Pytlik z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze. 
10.oo Do Op.B. z okazji 70 rocznicy urodzin Reginy 

Wesoły – Kachel z podz. za otrzymane łaski  
z prośba o dalsze. Te Deum. 

11.3o +Henryk Malina, 10 roczn 
14.3o Chrzty i roczki: Paweł Gojny, Paulina Kurcoń, 

Emilia Dulniok, Jakub Galowy, Oskar Harnasz 
16.oo +Bogdan Karolczak – od szwagra Mieczysława 

Poniedziałek – 20.07.2009r. – Bł. Czesława, kapł. 
7.oo +Agnieszka Pierchała, mąż Emil(Bog) 
17.oo +Sabina Jurczyk, 6 roczn(Got) 

Wtorek – 21.07.2009r. 
7.oo +Jan Kuś, 8 roczn(Bog) 
17.oo +Jan Konsek, 3 roczn(Bog) 
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Środa – 22.07.2009r. – Św. Marii Magdaleny 
7.oo +Florian Kula, żona Marta, syn Edward, Ludwik 

Raszka(Bog) 
17.oo +Maria Kopiec, 4 roczn, syn Janusz, córka Ilona 

Czwartek – 23.07.2009r. 
7.oo +Adolf Oślizlok, 5 roczn(Bog) 
17.oo Do Op.B. z okazji 18 rocznicy urodzin  Moniki 

Baran i 50 rocznicy urodzin Gertrudy Baran z podz. 
za otrzymane łaski z prośbą o dalsze. Te Deum. 

Piątek – 24 07.2009r. – Bł. Kingi, dziewicy 
7.oo +Zenon Lewandowski, rodziców 
17.oo +Irena Anioł, 1 roczn 

Sobota – 25.07.2009r. – Św. Jakuba, Apostoła 
7.oo +Alfred Musiolik, rodziców z obu stron 
11.oo Ślub: Kocyba Hanna – Łogasz Paweł 
13.oo Ślub: Połednik – Gruszka 
14.oo Do Op.B. z okazji 80 rocznicy urodzin Franciszka 

Pomykoła z Bog. z podz. za otrzymane łaski  
z prośba o dalsze. Te Deum. 

17.oo +Krzysztof Rychter, 1 roczn. 

Niedziela – 26.07.2009r – Św. Joachima i Anny 
7.oo +Marta Szymura, 30-ty dzień(Bog) 
8.3o +Edmund Kaczmarczyk, rodziców, Anna, Emilia  

i Gerard Kocyba(Bog) 
10.oo +Antoni Antoniewski, 1 roczn, syn Ryszard 

Borowski, 5 roczn, synowa Marianna, 2 roczn, 
rodziców z obu stron, sąsiadów, znajomych(Bog) 

11.3o Do Op.B. z okazji 18 rocznicy urodzin Artura 
Oszek z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze. 

16.oo +Aniela Kulik, 6 roczn(Bog) 

Poniedziałek – 27.07.2009r. 
7.oo +Herman Tarabura, żona Albina, zięć Jan, wnuk 

Czesław 
13.oo Ślub: Malinowska Wioleta – Kazimierczak Adrian 
17.oo +Helena Gawlas, 2 mężów, syn Stanisław, zięć 

Kazimierz 

Wtorek – 28.07.2009r. 
7.oo +Władysław Ruś, 13 roczn, żona Janina 
17.oo +Gertruda Szymura, 12 roczn. 

Środa – 29.07.2009r. – Św. Marty 
7.oo +Alfred Urbanek, rodziców z obu stron, 

rodzeństwo, szwagrów 
17.oo +Adolf Filipowski, 26 roczn, żona Albina(Bog) 

Czwartek – 30.07.2009r. 
7.oo +Ignacy Motyka, w rocznicę urodzin, rodziców  

z obu stron 
17.oo +Zbigniew Woźniak 

Piątek – 31.07.2009r. – Św. Ignacego z Loyoli 

7.oo +Adelajda Kuna 
17.oo Msza wspólna: 

+Franciszek Żadka, Józef  Żadka, żona Józefa,  
4 synów, 2 synowe, Paweł Gasz, 2 żony, 4 synów, 

córka Emilia, 2 zięciów, 2 synowe, córka Zofia, 
Ryszard Praśniewski, 2 synów, Stanisław 
Michałowicz, żona Monika, syn Bernard, zięć 
Janusz,, Maksymilian Piksa, Paweł Gojny, syn 
Zdzisław, Bartosz Pawlas 
+Jozef Oleś, synowa Urszula, Franciszek Oleś, 2 
żony, 3 synów, Franciszek Marszołek, żona Marta, 
2 synów, 2 synowe, córka Joanna, mąż Antoni 
+Leokadia Podleśny(Bog) 
+Helena i Leon Dziewior(Bog) 
+Marek Culic, 1 roczn(Bog) 
+Józef Marek, żona Anna, Robert Groborz, żona 
Anna, syn Gerard, za ++ z pokrewieństwa 
+Brunon Sobik, 27 roczn, żona Zofia, rodziców  
z obu stron, dusze w czyśćcu cierpiace(Got) 
+Zygmunt Torbicki, 7 roczn, rodzice Jan  
i Leokadia 
+Rufin Kula, 7 roczn, 2 żony, rodziców z obu stron 
+Józef Kuziel 
+Józef Sobik, żona Łucja, córka Halina, syn 
Bolesław, synowa Małgorzata, rodziców z obu 
stron, pokrewieństwo(Bog) 
+Regina Skałbania, mąż Edward, Piotr Niesporek, 
Marian Pyżalski, żona Maria 
+Tadeusz Stajer – od rodziny Pyżalski 
+Alojzy  Maroszek(Bog) 
+Józef Konsek, żona Jadwiga, syn Stanisław, 
rodziców z obu stron, Bronisława Cieśla, mąż 
Feliks, rodziców z obu stron 
+Emil Zimończyk, 2 żony, Leon Świtoń, żona 
Władysława 
+Alojzy Kula, żona Marta, rodziców z obu 
stron(Rasz) 
+Zenon Jeżewski, ojciec Władysław 
+Alfred Klejnot(Got) 
+Edward Gołofit, żona Zofia, córka Elżbieta, 
rodziców z obu stron(Bog) 
+Marta Motyka, mąż Wiktor, Maria Kuczera, mąż 
Józef 
+Jadwiga Karwot, mąż Alojzy, syn Edward, 
Barbara Karwot, Jan Dziwoki, 2 żony, syn Jan 
+Wiktor Buchalik, żona Maria, syn Alojzy, Norbert 
Oleś, Gotfryda żona, Franciszek Buchalik 
+Stanisław Pieńkowski, Bernard Motyka,  
+Robert Musiolik, w rocznicę urodzin – od córki 
Haliny z mężem 
+Ryszard Peterko, teściowa Marianna, szwagierka 
Danuta 
+Klara Musiolik, 13 roczn, mąż Herman, rodziców 
z obu stron, córka Irena, wnuk Henryk 
+Franciszka Karwot, mąż Ignacy, rodziców(Got) 
+Anna Kluger, mąż Ryszard 
+Wincenty Karwot, żona Marta, Wanda Kocur, 
mąż Jan 
+Ernest Stolorz, 4 roczn 
+Regina i Jan Wycisło(Got) 
+Edward Kula, syn Leszek(Bog) 
+Henryk Matuszczyk, rodziców z obu stron(Got) 
+Kazimierz i Katarzyna Spytko, Emil i Łucja 
Babilas, syn Walenty(Got) 
+Stefan Duda, żona Maria, Józef Tkocz, żona 
Hildegarda, syn Jerzy(Got) 
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+Jerzy Szmid, żona Marta, rodziców z obu stron, 
córka Krystyna, za ++ z pokrewieństwa 
+Maria Marszałek, mąż Michał, rodziców z obu 
stron 
zmarła Zigrid Stajer-od rodziny Szymura 
+Józef Oleś – od przyjaciół 
+Roman i Marta Kabik, za ++ z rodziny 
+Anna Kluger, mąż Alojzy, syn Alojzy, rodziców  
z obu stron, Franciszek Król, żona Marta 
+Maria Wiechoczek, 4 roczn, mąż Alfons, za ++ z 
rodziny Wiechoczek i Groborz. 
+Paweł Gatnar, żona Jadwiga, rodziców z obu stron 
+Oskar Stajer, rodziców, Leopold Skiba, żona 
Regina, rodziców z obu stron, Zofia Tomasik, mąż 
Janusz, rodzice, teść, za ++ z pokrewieństwa, dusze 
w czyśćcu cierpiące 
+Emil Pawlas, żona Marta, 3 córki, 3 zięciów(Bog) 
+Józef Dziwoki, żona Marta, córka Krystyna(Bog) 
+Oskar Kafka, 13 roczn 
+Marta i Ryszard Oczadły 

Sobota – 01.08.2009r. – Św. Alfonsa Marii 
 Liguoriego, bp. i dr Kościoła 

7.oo +Waleska Karwot, mąż Wilhelm, córki Elżbieta  
i Gertruda, synowie Jan i Franciszek, synowa Lidia 

11.oo Ślub: Dzierbicka – Hajduczek 
12.oo Ślub: Sobik Joanna – Dziurok Remigiusz 
17.oo +Alfred Piontek, zięć Marian(Bog) 

Niedziela – 02.08.2009r. 
7.oo za parafian 
8.3o +Kazimierz Janiczek, 15 roczn(Rasz) 
10.oo +Krystyna Sobik – od koleżanki Ireny z Raszowca 
11.3o +Jan Nogły(Bog) 
16.oo +Dominik Sobik, 5 roczn, brat Józef, ++ rodziców, 

Paweł Sobik, 3 żony(Got) 

Poniedziałek – 03.08.2009r. 
7.oo +Emil i Eugenia Sodzawiczny, Alfred Piontek(Bog) 
17.oo 1/Z okazji urodzin ks. proboszcza 

2/+Julianna Grzelak, 2 mężów, poległy Paweł syn, 
rodziców z obu stron, 4 córki z mężami, 2 synów  
z żonami, 4 wnuczki, 7 wnuków, Jadwiga Kucan, 
mąż Mikołaj, Agnieszka Kaplik, mąż Paweł, syn 
Walter, Weronika Smołka, rodzice, dusze  
w czyśćcu cierpiące, ++ kapłanów 

Wtorek – 04.08.2009r. – Św. Jana Marii Vianneya 

7.oo +Roman Hartman, 14 roczn, żona Gertruda, 
rodziców z obu stron, rodzeństwo 

17.oo +Walenty Malina, 1 roczn(Bog) 

Środa- 05.08.2009r. 
7.oo +Kunegunda Sobik, mąż Dominik, rodziców z obu 

stron 
12.oo Ślub: Oleś Łukasz – Grabska Nadia 
17.oo 1/+Ryszard Nikel, żona Maria 
 2/+Andrzej Swaczyna 

Czwartek – 06.08.2009r. I – szy czwartek 
7.oo Na cześć Chrystusa Najw. Arcykapłana za 

wszystkich biskupów, kapłanów, kleryków, 

zgromadzenia zakonne i o powołania kapłańskie  
i zakonne – zamawia Kopalnia 

12.oo Ślub: Maciończyk Szymon – Buciuto Julita 
13.oo Ślub: Nieszporek Dominika – Buchta Aleksander 
17.oo +Marta Dziwoki, 5 roczn, mąż Józef(Bog) 

Piątek – 07.08.2009r. I-szy piątek, kolekta 
                                                              charytatywna 
7.oo +Maria Klimanek, Karol Łodziana, żona Agnieszka 
17.oo W intencji rodzin wielodzietnych i czcicieli NSPJ 

Sobota – 08.08.2009r. I – sza sobota 
7.oo Do Niepokalanego Serca NMP – za parafian 
12.oo Ślub: Ciemięga Anna – Foniok Krystian 
17.oo +Stanisław Kostuś, żona Matylda, Czesław 

Konieczny, syn Henryk 

Niedziela – 09.08.2009r. 
7.oo za ofiarodawców z Gotartowic 
8.3o Do Op.B. Z Okazji 75 rocznicy urodzin Zofii 

Gomoła z Kopalni z podz. za otrzymane łaski  
z prośba o dalsze. Te Deum. 

10.oo +Krzysztof Zniszczoł 
11.3o Do Op.B. w intencji rodzin Baciuto, Maciończyk  

z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze. 
13.oo Ślub: Kuczera Marta – Pawlas Szymon 
16.oo +Elżbieta Mandel(Rasz) 

Poniedziałek – 10.08.2009r. – Św. Wawrzyńca 
7.oo +Mieczysław Muras 
17.oo +Józef Krótki, 1 roczn. 

Wtorek – 11.08.2009r. – Św. Klary, dziewicy 
7.oo +Bolesław Oleś, 10 roczn. 
17.oo +Stefan Szewczyk, 1 roczn(Rasz) 

Środa – 12.08.2009r. 
7.oo +Alojzy Zniszczoł(Bog) 
17.oo +Anna Zimończyk, mąż Albert, Józef Frelich, żona 

Anna, syn Antoni, rodziców z obu stron 

Czwartek – 13.08.2009r. 
7.oo Do Op.B. z okazji 18 rocznicy urodzin Piotra 

Hajzyka z podz. za otrzymane łaski z prośbą  
o dalsze. 

17.oo +Henryk Szymura, rodziców, Alojzy Gembalczyk, 
2 żony(Bog) 

19.oo Nabożeństwo Fatimskie 

Piątek – 14.08.2009r. – Św. Maksymiliana Marii 
 Kolbego, kapł. i męcz. 

7.oo +Berta Sobik, 3 roczn, mąż Wilhelm, Jan  
i Gertruda Żaczyk(Bog) 

17.oo +Helena i Wiktor Konsek(Got) 

Sobota – 15.08.2009r. – Wniebowzięcie NMP 
7.oo za parafian 
8.3o +Edward Rojek(Got) 
10.oo +Aniela Nowok - z okazji urodzin 
11.3o Do OP.B. z okazji 18 rocznicy urodzin Karoliny 

Smołka z podz. za otrzymane łaski z prośbą  
o dalsze. 
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13.oo Ślub: Popiela Żaneta – Mikołajczyk Andrzej 
14.oo Ślub: Koś Przemysław -  Herda Marlena 
16.oo +Józef Szymura, 25 roczn.(Got) 

Niedziela 16.08.2009r. 
7.oo za parafian 
8.3o +Edward Motyka, 5 roczn(Got) 
10.oo +Arkadiusz Bednarkiewicz – od żony Moniki  

i syna Seweryna 
11.3o Do Op.B. z okazji 40 lat małżeństwa Marii  

i Eugeniusza Juraszczyk z Raszowca z podz. za 
otrzymane łaski z prośba o dalsze. Te Deum. 

13.oo Ślub: Lenart Natalia – Paluch Michał 
14.3o Chrzty i roczki: Patrycja Mazur 
16.oo +Józef Herman, żona Bronisława 

Poniedziałek – 17.08.2009r. – Św. Jacka, kapł. 
7.oo +Edward Kluger, żona Helena, rodziców z obu 

stron, Gertruda Zniszczoł 
17.oo +Stanisław Stasiak, 1 roczn. 

Wtorek – 18.08.2009r. 
7.oo +Józef Potyrcha, rodziców z obu stron, rodzeństwo 
17.oo +Benedykt Szweda, 1 roczn.(Rasz) 

Środa – 19.08.2009r. 
7.oo +Ryszard Hajzyk, żona Zofia, syn Oskar, Alojzy 

Malina, żona Bronisława, wnuk Karol(Bog) 
12.oo Ślub: Olma Joanna – Stanula Dariusz 
13.oo Ślub: Okrzesik Kinga – Faruga Marcin 
17.00 +Helena Mura, mąż Jan(Rasz) 

Czwartek 20.08.2009r. – Św. Bernarda 

7.oo +Bolesław Głubczyk(Bog) 
12.oo Ślub: Buchalik Anna – Dolnik Mirosław 
17.oo +Leszek Kula(Bog) 

Piątek – 21.08.2009r. – Św. Piusa X, papieża 
7.oo Za żywych członków Różańca 
17.oo +Jadwiga Konsek, 1 roczn 

Sobota – 22.08.2009r. – NMP Królowej 
7.oo +Gertruda Kuczera, mąż Władysław(Got) 
11.oo Ślub: Szulc Anna Guzik Sebastian 
12.oo Ślub: Harnasz Magdalena – Okła Dariusz 
13.oo Ślub: Gabryś Rafał – Sokołowska Małgorzata 
17.oo +Justyn Oleś, rodziców 

Niedziela – 23.08.2009r. 
7.oo +Franciszek Babilas(Got) 
8.3o +Anna Piecha, 4 roczn(Got) 
10.oo Do Op.B. z okazji 18 rocznicy urodzin Sybilli 

Lachowskiej z Bog. z podz. za otrzymane łaski  
z prośbą o dalsze. 

11.3o Do Op.B. przez wstawiennictwo Aniołów Stróżów 
w pierwszą rocznicę urodzin i Chrztu  Michała 
Lampert oraz w intencji rodziców i rodziców 
chrzestnych. 

13.oo Ślub: Piechota Monika – Pol Martin 
16.oo Do Op.B. z okazji 55 lat małż. Krystyny i Józefa 

Szombara oraz w intencji dzieci z rodzinami  

z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze, 
szczególnie o łaskę zdrowia. Te Deum. 

Poniedziałek – 24.08.2009r.–Św. Bartłomieja, ap. 
7.oo 1/+Nikodem Przeliorz, 6 roczn, rodziców(Rasz) 
  2/Do Op.B. z okazji 50 rocznicy urodzin Henryka 

Kuli oraz z okazji 25 lat małżeństwa  Henryka  
i Renaty z podz. za otrzymane łaski z prośbą  
o dalsze. Te Deum. 

17.oo +Janina Krupa 

Wtorek – 25.08.2009r. 
7.oo +Stefan Pawela, brat Leon, rodziców(Bog) 
17.oo +Gertruda Karwot, mąż Norbert(Rasz) 

Środa – 26.08.2009r. – NMP Częstochowskiej 
7.oo +Bernard Garbocz, Feliks Pomykoł, rodzice Anna  

i Wiktor(Bog) 
17.oo +Edward Musioł(Got) 

Czwartek – 27.08.2009r. – Św. Moniki 
7.oo +Wawrzyniec Szmid  
14.oo Ślub: Frąckiewicz Marta – Mura Kamil 
17.oo +Jan Szymik, 1 roczn 

Piątek – 28.08.2009r. – Św. Augustyna 
7.oo +Jan Zawadzki, 2 żony 
17.oo Msza wspólna: 
 +Franciszek Sobik, żona Maria, Syn Aleksander, 

Ewa Kudyba 
 +Alfred i Maria Kondziołka, Bronisława i Paweł 

Adamczyk, Regina i Roman Moćko, Helena i Emil 
Wawoczny 
+Irena Kuśka, rodziców z obu stron, Helena Gigla, 
mąż Konrad(Got) 
+Józef Raszka, 19 roczn, żona Łucja, rodziców  
z obu stron 
+Edward Rduch, 1 roczn, brat Józef, 6 roczn, 
rodzice Anna i Alojzy Rduch 
+Justyn Zieleźny(Got) 
+Bernard Pakura 
+Aleksander Szotek, żona Anna, syn Antoni, 
Franciszek Wałach, rodzice i siostra Elżbieta(Bog) 
+Małgorzata Grzybek, 14 roczn(Bog) 
+Franciszek Buchalik, 20 roczn, Edward 
Klejnot(Bog) 
+Helena i Halina Piekut 
+Dominik Piecha, rodziców z obu stron(Got) 
+Eufemia Gembalczyk, 2 mężów(Bog) 
+Jan Garbocz, 22 roczn, żona Zofia, 16 roczn, 
Łucja i Henryk Śmiatek, Bronisława i Zygmunt 
Janowicz, za ++ z rodzin Garbocz, Śmiatek, Gorus, 
Waliczek, Figas, dusze w czyśćcu cierpiące(Bog) 
+Bronisława Janowicz, mąż Zygmunt, Łucja 
Śmiatek, mąż Henryk, Zofia Garbocz, mąż Jan 
+Leonard Szulc(Got) 
+Alojzy Czerwiński, 18 roczn 
+Eugeniusz Mieszczak, żona Celestyna 
+Marta Śpiewok 
+Fryderyk Mazur 
+Józef Kuziel 



serce ewangelii 22 

+Stanisław Firlej, żona Marianna, 2 zięciów, 
synowa 
+Bogdan Karolczak(Got) 
+Hubert Ochojski, żona Aniela, synowa Eugenia, 
Paweł Ochojski, żona Teresa, syn Paweł(Got) 
+Helena i Wilhelm Smyczek, Konstanty i Paweł 
synowie, synowa Anna, rodziców(Got) 
+Edward Pyszny, córka Róża, mąż Alojzy, Magda 
Luboż 
+Celina Szymura – od rodziny Wawroszek zamiast 
wieńca 
+Berta Juraszczyk, mąż Roman, zięć Jerzy 
Gorol(Got) 
+Stanisław Hulbuj, żona Rozalia, Józef Tlałka, 
żona Rozalia, synowie Emil i Franciszek 
+Alfred Klejnot 
+Józef Pierchała, żona Eufemia, rodziców z obu 
stron 
+Antoni Filipowski, żona Jadwiga, za ++ z 
pokrewieństwa Szewczyk, Filipowski, Kucharczyk, 
Knapek 
+Jan Piotrowski, rodziców z obu stron(Got) 
+Matthias Błażewicz 
+Wiesław Szczypka, 13 roczn, Jerzy Szala,  
13 roczn, Maksymilian Gabryś(Bog) 
+Augustyna Filec, 2 mężów(Got) 
+Franciszek Szymura, żona Anna(Got) 
+Roman Pawlas, rodzice Karol i Anna, rodzice 
Stanisław i Franciszka Łuczak, zięć Marian 
Rabajczyk 
+Nikodem Szymura, 19 roczn, rodziców(Got) 
+Paweł Król, żona Wiktoria, rodziców z obu 
stron(Bog) 
+Antoni Rajzer, Janina żona, rodziców z obu 
stron(Got) 
+Herbert Dawia, żona Waleska, wnuk Czesław 
Konsek, Augustyn i Monika Konsek, Ludwika 
Skrzypiec, dusze w czyśćcu cierpiące 
+Monika i Edward Nowrot, córka Maria, zięć 
Stefan, Marta Fojcik, mąż Paweł, syn Walter, 
Aniela Foreiter(Got) 
+Alojzy Maroszek(Bog) 
+Ernest Stolorz, Franciszka Stolorz, 2 mężów, 
Augustyn Werber, żona Anna, syn Bolesław, 
Paulina Matuszczyk, mąż Fryderyk, 
pokrewieństwo, dusze w czyśćcu cierpiące 
+Jan Kaczor, Stanisława Kaczor, mąż Władysław, 
pokrewieństwo, Janina Nosel, mąż Władysław, syn 
Jan, pokrewieństwo, dusze w czyśćcu  cierpiące. 
+Marta Elias,  mąż Teodor, Robert Sobik, 
rodziców(Rasz) 
+Józef Dyczka, żona Maria, Marian Orlikowski, 
żona Irena, syn Wirginiusz(Rasz) 
+Albert Czyż, żona Jadwiga, syn Walter, córki 
Amalia i Krystyna, zięć Andrzej i Erwin, rodziców 
z obu stron  
+Edward Kula, syn Leszek(Bog) 
+Maria Smyczek, mąż Piotr(Bog) 
+Kazimierz i Katarzyna Spytko, Emil i Łucja 
Babilas, syn Walenty(Got) 
+Marta Szmid, mąż Jerzy, rodziców z obu stron, 
córka Krystyna, za ++ z pokrewieństwa 
+Bronisława Szymura, mąż Konstanty, syn Jan 

+Maria Waler, 1 roczn, Józef Waler, 9 roczn. 
+Antoni Antoniewski, syn Ryszard Borowski, 
synowa Marianna, Edmund i Władysław Borowski, 
++rodziców, dziadków z trzech stron, siostry  
z mężami, bracia z żonami. 
+Maria i Alfons Sojka – od rodzin Szensztackich 
+Inocenty Wieczorek, ojciec Euzebiusz Wieczorek, 
Emilia i Herman Wieczorek 

Sobota – 29.08.2009r. – Męczeństwo św. Jana  
Chrzciciela 

7.oo +Bolesław Kostorz, rodziców z obu stron, braci, 
bratowa Róża, Wiktoria Wojaczek, mąż Franciszek, 
Bronisław Kordaczek 

11.oo Ślub: Machowska Monika – Poziomka Krzysztof 
12.oo Slub: Lubszczyk Martyna – Musiolik Krzysztof 
15.oo Do Op.B. i M.B. Częstochowskiej z okazji 25 lat 

małżeństwa Barbary i Eugeniusza Jurczyk z Got.  
z podz. za otrzymane łaski z prośba o dalsze.  
Te Deum. 

17.oo +Emilian Maciejasz, 1 roczn, żona Wiesława, córka 
Aleksandra, Berta i Edward Maciończyk 

Niedziela – 30.08.2009r. 
7.oo 1/+Andrzej Marcisz, 16 roczn 
8.3o +Edward Kula(Got) 

2/Do Op.B. z okazji 18 rocznicy urodzin Michała 
Przeliorza z podz. za otrzymane łaski z prośbą  
o dalsze. 

10.oo Do Op.B. z okazji 8 rocznicy ślubu Andrzeja  
i Małgorzaty oraz rocznicy urodzin Szymona  
z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze. 

11.3o Do Op.B.  w intencji rodzin Lubszczyk i Musiolik  
z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze. 

!3.oo Ślub: Zysek Michał – Klimek Ewa 
16.oo +Elfryda Ociepka 

Poniedziałek – 31.08.2009r. 
7.oo 1/+Teresa Frelich 

2/+Franciszek Wałach, 7 roczn, rodzice Marta  
i Wacław, siostra Elżbieta 

11.oo Ślub: Kubiak Patrycja – Siedlaczek Tomasz 
12.oo Ślub: Kąsek Lucyna – Stokłosa Przemysław 
17.oo +Helena Gąsior, 1 roczn 

Wtorek – 01.09.2009r. – Bł. Bronisławy, dziewicy 
7.oo 1/+Alojzy Kula, rodziców z obu stron, dziadków, 

Brunon Pawlas, żona Gertruda, Józef 
Wawrzyńczyk 

 2/+Roman Błaszczyk 
17.oo 1/+Alfred Garbocz, 1 roczn(Bog) 
 2/+Bronisława Romański, 22 roczn, mąż Emil, 

Marcin Rugor, 7 roczn 
 3/+Dorota Kornas, 1 roczn 

Środa – 02.09.2009r. – Św. Grzegorza Wielkiego 

7.oo 1/+Otylia Matuszczyk, mąż Wilhelm(Bog) 
 2/+Berta Kania, mąż Konstanty, córka 

Małgorzata(Got) 
17.oo 1/+Halina Kula 
 2/+Eryk Zimończyk 
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Czwartek – 03.09.2009r. I – szy czwartek 
7.oo 1/Na cześć Chrystusa Najw. Arcykapłana za 

wszystkich biskupów, kapłanów, kleryków, 
zgromadzenia zakonne i o powołania kapłańskie  
i zakonne – zamawia Raszowiec 
2/+Mateusz i Klara Juraszczyk, syn Paweł(Got) 

17.oo 1/+Stefania Klimosz 
 2/+Janusz Kopiec, 10 roczn, matka Maria 
 3/+Jadwiga Prochasek, 5 roczn 

Piątek – 04.09.2009r. I-szy piątek, kolekta 
                                                              charytatywna 
7,oo 1/+Alojzy Pawlik, żona Anna(Rasz) 

2/wynagrodzenie za grzechy świata uczynione 
NSPJ i Niepokalanemu Sercu NMP w intencji 
członków Straży Honorowe oraz ich opiekuna  
Ks. Józefa 

17.oo 1/W intencji rodzin wielodzietnych i czcicieli NSPJ 
2/+Franciszek Smołka, żona Maria, Emil 
Matuszczyk, żona Anna, Maria Korduła, mąż 
Tadeusz(Bog) 

Sobota – 05.09.2009r. I – sza sobota 
7.oo 1/Do Niepokalanego Serca NMP – za parafian 
 2.+Jadwiga Gruszka, 1 roczn(Got) 
11.oo Ślub: Zakrzewska Dominika – Łuczak Tomasz 
12.oo Ślub: Malina Dominika – Sitek Dariusz 
13.oo Ślub: Petters Ksawery – Papierok Barbara 
14.oo Ślub: Matianowski Rafał – Woryna Agata 
17.oo 1/Do Op.B. z okazji 75 rocznicy urodzin Ryszarda 

oraz z okazji urodzin syna Józefa i wnuczki Justyny 
z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze.  
Te Deum. 

 2/+Stanisław Półtorak, 1 roczn(Got) 

Niedziela – 06.09.2009r. 
7.oo +Zofia Sztranc, 20 roczn(Got) 
8.3o Do Op.B. z okazji 25 lat małż. Romana i Danuty 

Zakrzewskiej z Bog. z podz. za otrzymane łaski  
z prośbą o dalsze. 

10.oo 1/Podziękowanie za żniwo 
 2/Do Op.B, z okazji 40 lat małż. Otylii i Erwina 

Chromy z podz. za otrzymane łaski z prośbą  
o dalsze. Te Deum. 

11.3o Do Op.B. z okazji 60 lat małż. Róży i Alojzego 
Niesłańczyk oraz w intencji całej rodziny z podz. 
za otrzymane łaski z prośba o dalsze. Te Deum. 

13.oo Do Op.B. i M.B. Cudownego Medalika z okazji 50 
lat małż. Leokadii i Jana Machulec z Bog. i w 
intencji dzieci z rodzinami z podz. za otrzymne 
łaski z prośbą  o dalsze. Te Deum. 

16.oo Do Op.B. z okazji 55 lat małż. Stanisława  
i Hildegardy Sojka z Got. z podz. za otrzymane 
łaski z prośba o dalsze. Te Deum. 

Poniedziałek – 07.09.2009r. 
7.oo 1/+Antoni Sobik(Rasz) 
 2/+Paweł Żyła, żona Marta, syn Eryk 
17.oo 1/+Mieczysław Juźkowiak, 4 roczn(Bog) 
 2/+Gertruda Błaszczyk, 6 roczn 
 

Wtorek – 08.09.2009r. – Narodzenie NMP 
7.oo 1/+Albert Kuczera, żona Waleska, wnuczka 

Bernadeta, Maria Fizia, Paweł Garbocz, żona 
Paulina 

 2/+Wawrzyniec Dziwoki, żona Maria 
17.oo 1/+Jerzy Musioł, 1 roczn(Bog) 
 2/+Józef Pawliczek, żona Helena, rodziców z obu 

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

Środa – 09.09.2009r. 
7.oo 1/+Ignacy Motyka, 8 roczn, rodziców z obu stron 
 2/+Feliks i Beata Potrawa, Jan i Maria Syrek 
17.oo 1/+Wiesława Spałek, 2 roczn 
 2/+Bronisława Sobik, mąż Alojzy, Gertruda Kania, 

mąż Jan, Franciszka Kossak, mąż Eugeniusz 

Czwartek – 10.09.2009r. 
7.oo 1/Do Op.B. z okazji 30 rocznicy ślubu w pewnej 

intencji 
 2/+Robert Musioł, żona waleska, Maria 

Kuczera(Bog) 
17.oo 1/+Roman Zniszczoł, ojciec Alojzy(Bog) 
 2/+Ewald Buchalik, syn Marian, Alfred Piontek, 

zięć Marian 

Piątek – 11.09.2009r. 
7.oo 1/+Helena i Wiktor Konsek(Got) 
 2/+Roman Podleśny, żona Marta, syn Rajmund, 

Alojzy Zimończyk, żona Augustyna, 2 synów, 
synowa, wnuk, dziadków z obu stron(Bog) 

17.oo 1/+Antoni i Maria Pytel 
 2/+Gertruda Motyka, 23 roczn, mąż Jan 

Sobota – 12.09.2009r. 
7.oo 1/+Ignacy Szewczyk, 9 roczn(Got) 
 2/+Helena Szymura, 25 roczn, mąż Józef(Got) 
12.oo Ślub: Słowik Leszek – Rożek Agnieszka 
17.oo 1/+Jerzy Frąckiewicz, 3 roczn 
 2/+Justyn Liszka, 7 roczn, córka Ewa, 

dziadków(Got) 

Niedziela – 13.09.2009r. 
7.oo 1/Za członków Świeckiej Rodziny Franc., którzy  

w III kwartale obchodzą swoje urodziny: Klara 
Hartman, Krystyna Staszczyk, Jolanta Winkler, 
Gertruda Oleś, Róża Skiba, Berta Szmidt, Wiktoria 
Michalski, Maria Kula 

8.3o +Irena Salachna, 30 roczn. 
10.oo Do Op.B. z okazji 40 lat małżeństwa Ireny  

i Franciszka Zimnol z Bog. oraz z okazji urodzin 
Ireny i o Boże błogosławieństwo dla dzieci  
z rodzinami z podz. za otrzymane łaski z prośbą  
o dalsze. Te Deum. 

11.3o 1/Do Op.B. z okazji 25 lat małżeństwa Andrzeja  
i Iwony Gresz z Got. z podz. za otrzymane łaski  
z prośbą o dalsze. Te Deum. 

 2/Do Op.B. z okazji 90 rocznicy urodzin Berty 
Szmid z Bog. z podz. za otrzymane łaski z prośbą  
o dalsze. Te Deum. 
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16.oo Do Op.B. z okazji 18 rocznicy urodzin Sławomira 
Sojki z Got. z podz. za otrzymane łaski z prośbą  
o dalsze.    

 
 
 

Przygotowała pani Kornelia Mokry 
 
 

Kronika parafialna 
Chrzty: 

Jason Waćkowski, Amelia Matuszczyk, Hanna Cojg, 
Michalina Konarzewska, Milena Książek, Juliusz 
Srokol, Maja Kuczera, Mateusz Kuczera, Milena 
Kania, Alicja Chmiel 
 
Śluby: 

Habraszka Krzysztof – Kubiak Lucyna 
Śmieja Mariusz – Ogierman Zuzanna 
Piechaczek Piotr – Krzemińska Adrianna 
Rojek Leszek – Małek Monika 
Skrzypiec Piotr – Toszek Agnieszka 
Maj Wojciech – Maj zd. Gadomska Barbara 
Sadanowicz Ryszard – Sachs Teresa 
Kokoszka Rafał – Sobik Ewa 
Macura Marian – Stefanik Elżbieta 
Mędrala Sebastian – Mędrala zd. Jurczyk Ilona 
 
Pogrzeby: 

Kula Edward  27.09.1929 -  17.05.2009r. 
Wiśnicki Kazimierz 29.08.2009 -  17.05.2009r. 
Kuźnik Hildegarda  19.04.1920 -  21.05.2009r. 
Kokosiński Jerzy  11.07.1950 -  24.05.2009r. 
Walczak Grażyna  19.06.1965 – 30.05.2009r. 
Szymura Marta  15.06.1921 -  02.06.2009r. 
Remiarz Józef  22.05.1940 – 03.06.2009r. 
Benisz Aniela  20.12.1923 -  03.06.2009r. 
Kuśka Józef   11.06.1929 -  09.06.2009r. 
Kania Berta   21.07.1925 -  14.06.2009r. 
 
 
 

Przygotowała pani Kornelia Mokry 
 
 
 
 
 
 
 

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

17.00 
Kancelaria parafialna 
 poniedziałek, 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 
 

 
 

Następny numer gazetki „Serce Ewangelii” 
ukaże się 13 września 2009 r. 

Materiały przeznaczone do druku  
w numerze wrześniowym proszę przesyłać  

w wersji elektronicznej  
lub dostarczyć w formie papierowej  

najpóźniej do dnia 04 września 2009 r. 
 
 

Telefony kontaktowe w sprawie Domu 
Pogrzebowego: 

 
Pan Hubert Figas:   tel. dom.  032- 42 20 468     

tel. kom.  0511 076 934 
 

Całodobowy Zakład Pogrzebowy STYX:    
032- 42 20 361,   tel. kom. 0601 530 578 
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Rok Kapłański 
 
Od czerwca 2009 do c zerwca 
2010 r. Benedykt XVI ogłosił 
Rok Kapłański. 
 

— czytaj str. 5  
 

 

Msza św. sprawowana  
w miejscu pobytu Bł. Karola 
de Foucaulda (15.09.1858 – 
01.12.1916), kapłana  
i pustelnika 

 
 
 
Pielgrzymowanie 
Grupy Pielgrzym 
 
 
Grupa „Pielgrzym” w dniach 15 
– 16 czerwca pielgrzymowała 
po Ziemi Tarnowskiej nawie-
dzając sanktuarium Matki Bożej 
Różańcowej w Bochni, zamek w 
Nowym Wiśniczu, sanktuarium 
M.B. z Lourdes w Porąbce 
Uszewskiej, miejsce narodzin 
św. Szymona z Lipnicy w Lip-
nicy Murowanej, sanktuarium 
świętych Pustelników Świerada  
i Benedykta w Tropie, sanktu-
arium MB Bolesnej w Limano-
wej, sanktuarium M. B. Pocie-
szenia w Pasierbku, opactwo 
Cystersów w Szczyżycu  
i sanktuarium Nawiedzenia 
NMP w Skomielnej Czarnej. 
 

 
 
 

Pielgrzymi w sanktuarium 
M.B. z Lourdes w Porąbce 
Uszewskiej 
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AGAPA Ruchu 
Światło - Życie 

 
 
Ruch Światło – Życie corocznie 
przeżywa wspólne spotkanie, 
które tradycyjnie jest 
poprzedzone Mszą św. oraz 
tzw. „rozesłaniem”. 
 
 
— czytaj str. 14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wspólne zdjęcie uczestników 
AGAPY przed domem 
parafialnym. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Dzieci Maryi 
w Ustroniu 
 
W sobotę 13 czerwca 
wspólnota Dzieci Maryi na-
szej parafii wraz z ks. Pio-
trem i animatorkami wy-
brała się na wycieczkę do 
Ustronia. Wyjazd był jedno-
cześnie zakończeniem te-
gorocznej formacji przed 
wakacjami. 
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— czytaj str. 14 
 
 
 

Z kącika gospodarczego 
i nie tylko … 

 

 
 

 
Nie na co dzień mamy kontakt z dzikimi 

zwierzętami 
 

 
Plac zabaw też był pełen atrakcji 

 

 
Pokazy lotów ptaków drapieżnych budziły wiele emocji 
 

 
Przykładowy,  jeden z czterech ornatów  

zakupionych w ostatnich tygodniach przez 
parafię. Cyklicznie uzupełniamy szaty  

liturgiczne i zużyte zastępujemy nowymi. 
 

 
Widok kościoła od strony zachodniej. W dalszym 
ciągu trwają prace związane z renowacją dachu 

świątyni przez firmę alpinistyczną. Pierwsze efekty 
już są widoczne.  

 



serce ewangelii 28 

 

 
 

Dzień otwarty SP 16  
w Boguszowicach 

 
 
16 maja 2008r.  
w Szkole 
Podstawowej  
nr 16 w Rybniku 
odbył się po raz 
drugi Dzień 
Otwarty. 
Przebiegał on  
w tym roku pod 
hasłem - rozwi-
jamy nasze ta-
lenty. 

 
— czytaj str. 15 

 
 
 

 „Serce Ewangelii” 
miesięcznik parafii pw. 

Najświętszego Serca Pana 
Jezusa w Rybniku - 

Boguszowicach + Redaktor 
prowadzący: Lucjan Rugor + 
Adres redakcji: probostwo, 

ul. Małachowskiego  38,  
4-251 Rybnik-Boguszowice, 

 tel. 42-20-322 +  
e-mail: serce_ewangelii@op.pl + 
Internet: www.nspj-boguszowice. 

katowice. opoka.org.pl +  
Nakład: 1.400 egz. 
ofiara za gazetkę 

3,00 zł 

 
W naszej świątyni pojawiły się dwie nowe gabloty 

ze sztandarem górniczym i nowym sztandarem 
Wspólnoty Żywego Różańca. 

  
 

 
 

 
Drużyna chłopców w Mini Koszykówce zajęła III miejsce  

w półfinałach wojewódzkich, natomiast dziewczyny zdobyły  
II miejsce w miejskich rozgrywkach Mini Koszykówki 

 




