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„Boże, z Twoich rąk żyjemy, choć naszymi pracujemy!
Z Ciebie plenność miewa rola, my zbieramy z Twego pola”

XVII Farski Festyn
W sobotę 29 sierpnia odbył się
kolejny
17.
Farski
Festyn.
Różnorodne atrakcje festynowe
zgromadziły jak zwykle tłumy
uczestników –

czytaj str. 11 – 13 oraz 5

Dożynki
2009
Relację z Dożynek
oraz
Festynu
Dożynkowego
znajdziesz na
— str. 13 – 14, 30 – 31

Fot. B. Benisz

Nowy Wikary
27 sierpnia podziękowaliśmy Panu Bogu
za 3 lata posługi kapłańskiej ks. Piotra
Mrozka. Na jego miejsce Ks. Arcybiskup
mianował ks. Marcina Ditricha –
neoprezbitera z Nowego Bytomia,
którego bardzo serdecznie witamy
w naszej wspólnocie.
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Pielgrzymka
do Ars
Podczas wizyty w bazylice w Ars
ks. proboszcz Krzysztof Błotko
odprawił Mszę św. w intencji
naszej parafii na grobie św. Jana
Marii Vianneya.
O Świętym Proboszczu z Ars
— czytaj str. 8 - 11

Spotkanie
rocznika 1945

W czwartek 25 czerwca na Mszy św.
o godz. 16.00 spotkali się absolwenci
i nauczyciele rocznika 1945 z okazji
50-tej rocznicy ukończenia Szkoły
Podstawowej w Boguszowicach.

Święcenie
pojazdów

Tradycyjnie w niedzielę po
miało
Św.
Krzysztofie
miejsce święcenie pojazdów
wraz z błogosławieństwem
dla kierowców.
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Pożegnanie
Księdza Dziekana
W poniedziałek 27 lipca w kościele
pw. Św. Barbary w Boguszowicach –
Osiedlu podczas uroczystej Mszy św.
nastąpiło
pożegnanie
byłego
proboszcza ks. Rudolfa Myszora
i powitanie nowego – ks. Piotra Rożyka
w obecności ks. dziekana Tadeusza
Stachonia, ks. wicedziekana Krzysztofa
Błotko i ks. prałata Jana Szewczyka.

Urodziny Księdza
Proboszcza

W poniedziałek 3. sierpnia podczas Mszy św. o godz. 17.00
swoje urodziny obchodził ks. proboszcz Krzysztof Błotko.

Ks. proboszcz dziękuje wszystkim za modlitwę
w jego intencji, życzenia oraz wszelkie przejawy
życzliwości z okazji kolejnej rocznicy urodzin.
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Pożegnanie
ks. Piotra
27. sierpnia podczas Mszy św. o godz. 17.00 odbyło się
pożegnanie ks. Piotra Mrozka, który po trzyletniej
posłudze w naszej parafii dekretem ks. arcybiskupa
został przeniesiony do parafii w Rydułtowach.
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XVII Farski
Festyn
O nieco innym niż zwykle
XVII Farskim Festynie,
który tradycyjnie odbył się
w ostatnią sobotę wakacji
— czytaj str. 11 - 13

Dobry humor nie opuszczał również ekipy zespołu
„Kometa” w przerwie między występami
Tradycyjnie wśród zaproszonych gości znalazł się
Prezydent Miasta Pan Adam Fudali

Pomimo nie najlepszej pogody festyn zgromadził
na Farskim Ogrodzie tłumy uczestników
.
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Chór „Cor Jesu”
na Jasnej Górze
Dnia 25 lipca nasz parafialny
chór wykonywał oprawę liturgii
mszy św. sprawowanej na
szczycie Jasnej Góry z okazji
tegorocznej ogólnopolskiej pielgrzymki Apostolatu Maryjnego

— czytaj str. 15

50 lat kapłaństwa ks. Justyna Olesia
14. czerwca swój Złoty
Jubileusz Kapłański obchodził
ks. Justyn Oleś

— czytaj str. 17
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SŁOWO PROBOSZCZA – Nie tylko
o sprawach gospodarczych
Rozpoczął się nowy rok szkolny, życzymy więc
jeszcze raz wszystkim nauczycielom, wychowawcom a przede wszystkim uczniom wiele sił, cierpliwości a nade wszystko pomocy Ducha Świętego.
Niektóre dzieci skorzystały z możliwości wyjazdu na kolonie do Białki Tatrzańskiej. Dlatego
dziękujemy naszemu Zespołowi Charytatywnemu
i wszystkim ludziom dobrej woli za pomoc w tym
przedsięwzięciu. Przy okazji pozdrawiamy naszych
zaprzyjaźnionych Górali na czele z gospodarzami
państwem Anną i Andrzejem Sarna. Po rozmowach
z dziećmi w Gotartowicach dowiedziałem się jednak,
że niektóre nigdzie nie wyjeżdżały w czasie wakacji.
Myślę, że w przyszłości zarówno z inicjatywy
rodziców jak i strony parafialnej takich przypadków
powinno być mniej.
Słowo podziękowania kieruję do organizatorów i
uczestników tegorocznego FESTYNU i DOŻYNEK.
W związku z dożynkami zgodnie z parafialną tradycją
zebrana została z inicjatywy kilku osób ofiara
„ŻNIWNA” na rzecz parafii. W przypadku Gotartowic wynosiła ona 3 tys. złotych, a ze strony Boguszowic 11 tys. złotych. W nawiązaniu do składek z poprzednich lat, które wynosiły w Boguszowicach ok.
5 tys. złotych jest to suma zaskakująco wysoka.
Organizatorzy zbiórki wyjaśnili jednak, że motywowali wiernych naszej wspólnoty złożeniem dodatkowego grosza na aktualne inwestycje w nasze parafii.
Jestem bardzo mile zaskoczony taką postawą i widzę
wyraźnie, że spełniają się słowa ks. Stanisława, który
powiedział mi przed 6 laty – „za tym, co będziesz robił
ludzie będą głosować złożoną ofiarą…”.
W najbliższych dniach planujemy „komisyjny”
odbiór efektów renowacji dachu naszego kościoła, aby
wyjaśnić z wykonawcą ewentualne wątpliwości lub
błędy. Jeśli chodzi o Stare Probostwo to zakończenie
zewnętrznego
remontu
(elewacja
południowa
i wschodnia) nastąpi zgodnie z przewidywaniami –
albo jeszcze w porze jesiennej lub wczesną wiosną.
Między kościołem, a Domem Parafialnym została
wykonana instalacja łącząca dwa systemy grzewcze.
Wszystko wskazuje na to, że w najbliższą zimę
będziemy również ogrzewać nasz Dom Parafialny
ciepłem
pochodzącym
z
pieca
węglowego
zainstalowanego trzy lata temu w kotłowni kościoła.
Liczę również na zwrot kosztów przeprowadzonej
inwestycji głownie z tytułu oszczędności na
rachunkach za gaz ziemny. Styczniowy rachunek za
gaz w nowym Domu Parafialnym wynosił ponad 3 tyś.
złotych. Dziękujemy panu Januszowi Gawendzie za

konkretną pomoc i podjecie odpowiedzialności za
przeprowadzenie powyższych prac.
Od miesiąca października zmieni się forma funkcjonowania naszej kancelarii parafialnej. Poszerzy
się czas otwarcia kancelarii szczególnie w godzinach
popołudniowych w związku z wprowadzeniem dodatkowej osoby oprócz obecnej Pani Kornelii Mokry.
Część obowiązków kancelaryjnych przejmie Pani Aurelia Oleś pochodząca z Gotartowic. Razem z mężem
Andrzejem wyraziła zgodę pomocy przy parafii dla
usprawnienia jej funkcjonowania.
Kierując myśli ku sprawom bardziej duchowym zachęcam do gorliwszej modlitwy za kapłanów
w szczególny sposób pamiętając o naszym nowym
wikarym księdzu Marcinie i pozostałych sześciu osobach, które weszły na drogę formacji do kapłaństwa
i do życia zakonnego. W tym roku modlimy się za
wstawiennictwem św. Jana Vianneya. Dane mi było
odprawiać Mszę św. w intencji naszej parafii na jego
grobie w Ars. Tam w XIX wiecznej bazylice dobudowanej do starego kościółka, w którym duszpasterzował
święty kapłan - zastałem Jego ciało w formie widocznej na zdjęciu. Więcej na Jego temat będziemy

dowiadywać się z fragmentów publikacji umieszczanych w kolejnych numerach „Serca Ewangelii”. Zapraszam również do udziału w naszych parafialnych
Nabożeństwach Fatimskich, każdego 13 dnia miesiąca – od maja do października. Gorliwi czciciele
Matki Bożej zapraszają wszystkich do udziału w Nabożeństwach w I Sobotę Miesiąca. Zachęcam również do tej formy modlitwy przypominając jednak, że
osoby nie dysponujące większą ilością czasu mogą
zgodnie z wieloletnią tradycją uczestniczyć w Eucharystii w I Sobotę Miesiąca a po krótkim nabożeństwie
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zakończonym błogosławieństwem
wracać do swoich obowiązków.

sakramentalnym

Przypominam również i potwierdzam, że ustaloną formą przyjmowania Komunii św. w naszej parafii jest postawa stojąca z uprzednim przyklęknięciem (jeśli pozwala na to zdrowie). Bardzo proszę
również by w miarę możliwości formować podwójny
rząd osób zbliżających się do danego szafarza.

Jest jeszcze wiele spraw i wątków, które poruszymy
przy następnej okazji. Bóg zapłać za wszelkie
przejawy życzliwości wobec proboszcza i całej
wspólnoty parafialnej, za każde świadectwo wiary
i miłości w duchu pokory prawdziwego ucznia
Chrystusa.
Z wyrazami szacunku do naszych czytelników
— ks. Krzysztof Błotko, proboszcz

Proboszcz z Ars (1)
W Roku Kapłańskim,
który przeżywamy pod hasłem „Wierność Chrystusa,
wierność kapłana" zachęcam
do zapoznania się bliżej
z postacią świętego proboszcza,
Jana
Vianneya
z Ars. Dobrą okazją do tego
będzie przeczytanie fragmentów
ciekawej
publikacji
o patronie Roku Kapłańskiego – „Proboszcz z Ars”,
które zostaną umieszczone
w kolejnych numerach naszej
gazetki parafialnej zaczynając od obecnej edycji.
– ks. prob. Krzysztof
I. PIERWSZE LATA (1786-1793)

Piotr Vianney - dziadek Proboszcza z Ars, ożeniony z Marią
Charavay, mieszkał we wsi Dardilly, wśród wzgórz, wznoszących
się w okolicy Lyonu. Był to zamożny gospodarz i dobry chrześcijanin, który zawsze chętnie
przygarniał nieszczęśliwych, gdy
do drzwi jego chaty pukali. Sława
jego miłosierdzia sprowadziła do
niego - w lipcu 1770 r. - świętego
żebraka Benedykta Labre.
Benedykt Labre, dotknięty
chorobą skrupułów, tylko co opuścił zakon trapistów w Sept-Fonds,
gdzie rozpoczął był nowicjat pod
imieniem brata Urbana. Utwier-

dziwszy się odtąd w swym powołaniu ustawicznego pielgrzyma,
najpierw skierował swe kroki do
Rzymu. Pierwszym znaczniejszym
przystankiem w jego drodze była
miejscowość
Paray-le-Monial,
gdzie długie chwile poświęcił nawiedzeniu kaplicy Objawień.
Z Paray udał się do Lyonu. Nie
wstępując jednak do miasta, które
bardzo już było blisko, wolał na
noc zatrzymać się we wsi Dardilly.
Jacyś nędzarze szli właśnie do
Piotra Vianney. Poszedł z nimi
i Labre. Miał on podówczas na
sobie dziwaczny strój. Odziany był
w habit nowicjuszów, który mu
podarowano,
gdy
opuszczał
klasztor. Z ramion zwieszała mu
torba dziadowska, szyję miał
owiniętą różańcem; krzyżyk miedziany błyszczał mu na piersi.
Całym jego bagażem były książki:
brewiarz, Naśladowanie i ewangeliarz. Gdy wstąpił do skromnej
zagrody rodziny Vianney gospodarz domu przyjął go tak, jak
przyjmował wszystkich ubogich.
Dzieci ze współczuciem spoglądały na ubogiego pielgrzyma,
rodzice bowiem nauczyli je widzieć w ubogich samego Jezusa
Chrystusa. Jeden z pięciu chłopców, imieniem Mateusz - nie
przeczuwając nawet, iż sam kiedyś
zostanie ojcem Świętego - uważnie wpatrywał się w blade, łagodne oblicze młodego żebraka,
który ani na chwilę nie wypuszczał
z palców paciorków różańca.

W obszernej kuchni, nie opodal komina - przy którym, w szesnaście lat później, dziecię przeznaczone do świętości miało grzać
swe bose nóżki - Benedykt Labre
i towarzysze jego doli zasiedli
wspólnie z członkami rodziny
Vianney'ów do misy napełnionej
dymiącą polewką. Następnie podano im jarzyny ze słoniną. Po
posiłku ubodzy odmówili modlitwę dziękczynną, potem pacierz
wieczorny i udali się na spoczynek, układając się na rozpostartym
dla nich na piecu wygodnym posłaniu ze słomy. Nazajutrz, odchodząc, wszyscy podziękowali za
gościnę; a ów w odzieniu półzakonnym młodzieniec, o delikatnych rysach i uprzejmym obejściu,
który nie zdawał się być zwykłym
żebrakiem, wdzięczność swą wyraził w słowach zdradzających
wykształcenie i głęboką pobożność. Lecz jakież było zdziwienie
Piotra Vianney, gdy wkrótce od
nieznanego
biednego tułacza
otrzymał list. Benedykt pisywał
niezmiernie rzadko; musiało go
chyba gościnne przyjęcie w Dardilly niezwykle wzruszyć; a może
też, oświecony od Boga, przeczuł
iż w tym domu narodzi się dziecię
błogosławione, które tę chatę wieśniaczą po wsze czasy wsławi.
W osiem lat później, 11 lutego 1778 r., Mateusz Vianney
wstąpił w związek małżeński
z Marią Beluse, w Ecully, wiosce
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o milę zaledwie oddalonej od Dardilly. Mateusz był wprawdzie sam
dobrym chrześcijaninem, lecz jego
młoda żona znacznie go w gorliwości przewyższyła, wniosła mu
bowiem, jako najlepszą cząstkę
swego posagu, niezwykłe oświecenie religijne i bardzo czynną
wiarę. Bóg pobłogosławił ich
związkowi małżeńskiemu. Mieli
sześcioro dzieci: Katarzynę, która
wyszedłszy młodo za mąż, zmarła
pobożnie wkrótce po ślubie; Joannę Marię, która w piątym roku
życia poszła do nieba; Franciszka,
przyszłego spadkobiercę rodzicielskiego mienia; Jana Marię, późniejszego Proboszcza z A rs; Małgorzatę, która, jedyna z całego
rodzeństwa, miała przeżyć o lat
wiele świętego swego brata,
wreszcie drugiego Franciszka,
zwanego młodszym, który wstąpiwszy do wojska, opuścił Dardilly i już tam nigdy nie powrócił.
Według
przyjętego
wówczas
chwalebnego zwyczaju, wszystkie
dziatki, jeszcze przed ich urodzeniem, rodzice poświęcili Najświętszej Pannie.

sięcy - a matka przed podaniem
zupki zapomniała dopomóc mu w
nakreśleniu znaku krzyża świętego, dziecię nie chciało ust otworzyć i kilkakrotnie zaprzeczyło
ruchem główki: Nie, nie! Matka
zrozumiała, o co mu chodziło
i zaledwie, kierując rączką
dziecka, uczyniła znak Krzyża
Św., zaciśnięte usteczka wnet się
otworzyły.

Jan Maria przyszedł na świat
8 maja 1786 r. po północy. Tegoż
dnia został ochrzczony. Chrzestnymi jego rodzicami byli stryj
i stryjenka, Jan Maria Vianney,
młodszy brat ojca, i żona jego
Franciszka
Martinon.
Ojciec
chrzestny nie poszukując imienia
w kalendarzu, zadowolił się przekazaniem chrześniakowi swych
własnych imion.

Miałożby to oznaczać, iż Jan
Maria Vianney od kolebki już dawał znaki zapowiadające jego
przyszłą świętość, jak to powiedziane jest o świętym Rajmundzie
Nonnacie, o świętym Kajetanie,
o świętym Alfonsie Liguorim,
o świętej Róży z Limy i o wielu
innych? Jakkolwiek bądź, w rzeczach dotyczących pobożności
było to dziecię nad wiek dojrzałe
i bardziej od reszty rodzeństwa
powolne zbożnym zabiegom przezacnej matki. Była to jedna z tych
szczęśliwych natur, które z łatwością zwracają się do Boga. Gdy Jaś
miał
osiemnaście
miesięcy
i członkowie rodziny gromadzili
się
na
wieczorny
pacierz,
wiedziony niezawodnie zmysłem
naśladowczym klęknął wśród nich
i umiał doskonale składać swe
małe rączęta. Pobożna matka,
układając dziecię do snu, zanim
ucałowała je po raz ostatni,
pochylała się nad nim, mówiąc mu
o Dzieciątku Jezus, o Najświętszej
Pannie, o Aniele Stróżu. Dziecię
usypiało przy ulubionym przez
siebie ściszonym głosie matki.

Z chwilą, gdy dziecię już
mogło rozeznawać przedmioty,
matka z upodobaniem ukazywała
mu krucyfiks oraz święte obrazy,
zdobiące izby wiejskiego domu.
Skoro tylko drobne ramiona
dziecka, wydostawszy się z powijaków, cokolwiek swobodniej
poruszać się mogły, matka zaczęła
prowadzić niepewną jego rączkę
od czoła ku piersi i od piersi do
ramion. Wkrótce niemowlę do
tego tak nawykło, iż dnia pewnego
- gdy miało około piętnastu mie-

Gdy chłopczyk nieco podrósł,
począł biegać dookoła domu wszakże niezbyt daleko od progu,
gdyż w głębi podwórza, od
ogrodu, znajdowała się jama pełna
wody, która służyła za wodopój
domowym zwierzętom. Toteż
mały Janek nie odstępował prawie
swej ruchliwej mamy. Ta zaś,
krzątając się koło domowego gospodarstwa, kształciła jednocześnie chłopaczka, prostych używając słów i dziecięcych określeń.
Tak to, wraz z modlitwą Pańską

i
pozdrowieniem
Anielskim
wpoiła mu początkowe pojęcia
o Bogu i o duszy. Malec nad wiek
swój rozwinięty, sam często zadawał jej pytania. W szczególniejszy
sposób zajmowały go słodkie tajemnice dziecięctwa Jezusowego,
zwłaszcza Boże Narodzenie, żłóbek i pasterze. Zdarzało się, że
prostoduszne te rozmowy długo
przeciągały się z wieczora, wówczas Jasiowi i matce towarzyszyła
Katarzyna, najbardziej pobożna
z córek. Niekiedy chłopczyna klękał na podłodze, składając rączki
i ukrywając je w rękach matki.
W ciepłej porze roku, gdy
Mateusz Vianney bardzo wczesnym rankiem wychodził w pole,
przychodziła do niego w ciągu
dnia żona wraz z całym młodym
towarzystwem. Katarzyna i starszy
Franciszek z pręcikiem w ręku szli
naprzód o kilka kroków, pędząc
przed sobą krowy i owce ojcowej
zagrody. Za nimi postępował
osioł, dźwigając na grzbiecie
Janka i Małgorzatę, którą nazywano Gosią (Gothon). Po przybyciu na łąkę, bawiły się dzieci na
trawie lub doglądały pasącej się
trzody. Janek, sam wesół i drugich
do zabawy pociągał wnosząc życie
do gier dziecięcych. Malec ten
bynajmniej nie był podobnym do
tych niezwykłych poważnych
dzieci, co nie mają w sobie nic
z uroku i żywości właściwych ich
wiekowi. U chłopca tego o niebieskich oczach, ciemnych włosach,
matowej cerze i żywym spojrzeniu, przejawiająca się wcześnie
pobożność nie wykluczała pewnej
przyrodzonej swawoli. Przyszedł
on na świat z charakterem porywczym; i długich, a chwalebnych w
późniejszych latach potrzeba mu
było wysiłków, zanim doszedł do
doskonałej łagodności. Wszakże
od lat najmłodszych wrażliwe to
i nerwowe dziecię potrafiło woli
swej nakazywać posłuszeństwo.
A rozumna matka, widząc, jak
skutecznym jest dobry przykład,
częstokroć za wzór go stawiała
braciom i siostrom. Patrzcie - ma-
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wiała do nich, gdy ociągali się
z wykonaniem jakiegoś polecenia Janek jest o wiele od was posłuszniejszy, spełnia natychmiast, co od
niego żądają.
Wszakże jednego razu, nie
obeszło się bez łez. Janek posiadał
piękną koronkę, którą bardzo lubił.
Gosia, młodsza od Jasia o siedemnaście miesięcy, znajdując, że
przedmiot ten był również i w jej
guście, chciała go, oczywiście,
posiąść na własność. Stąd wynikła
scena pomiędzy bratem i siostrą:
krzyki, tupanie nóżkami, początki
czynnego starcia... Biedne dziecko
zasmucone wielce, pobiegło do
matki. Mój mały - rzekła tonem
łagodnym lecz stanowczym matka
- oddaj Gosi swą koronkę... Tak,
oddaj ją dla miłości Pana Boga.
I wnet, Janek, szlochając, podał
Gosi koronkę. Jak na dziecko czteroletnie była to wcale piękna
ofiara. Na osuszenie łez podarowała mu matka drewnianą statuetkę Najświętszej Panny. Chłopczyk niejednokrotnie już pożądliwym okiem spoglądał na ten niewytworny wizerunek, umieszczony w kuchni nad kominkiem.
Teraz stał się on jego własnością!
Co za radość! - O jak kochałem tę
statuetkę - opowiadał w lat kilkadziesiąt później. - Nie mogłem
rozstać się z nią ni w dzień, ni
w nocy, i nie spałbym spokojnie,
gdybym nie miał jej przy sobie
w łóżeczku... Najświętsza Panna,
to moja najdawniejsza miłość:
umiłowałem ją, jeszcze zanim ją
poznałem.
Świadkowie młodych lat Jana
Marii, a zwłaszcza siostra jego
Małgorzata, opowiadali, jak na
pierwsze uderzenie dzwonka, na
Anioł Pański, natychmiast klękał,
uprzedzając w tym wszystkich.
Niekiedy widziano, jak usunąwszy
się od wszystkich, w rogu pokoju
stawiał na krześle drogocenną dla
siebie statuetkę i modlił się przed
nią w zupełnym skupieniu. Nie
znając niedorzeczności, która się
nazywa wzgląd ludzki, gdziekol-

wiek się znajdował, w domu,
w ogrodzie, czy na ulicy, Janek
błogosławił godzinę; to znaczy, że
za przykładem matki, skoro tylko
biła godzina, czynił znak Krzyża
i odmawiał Zdrowaś Mario, po
czym znowu się żegnał. Widząc to
sąsiad, który pracował w przyległej zagrodzie, rzekł do Mateusza
Vianney: Zdaje mi się, że wasz
mały brunecik bierze mnie za diabła, bo żegna się na mój widok.
Ojciec opowiedział o tym w domu.
- Czemuś to uczynił? - zapytała
matka. - Nie wiedziałem - odrzekł
Janek - iż sąsiad na mnie patrzył.
Ale czyż przed modlitwą i po niej
nie czyni się znaku Krzyża? Sąsiadki słysząc, jak dziecię głośno
się modliło, mówiły rodzicom:
Ależ Jaś umie wielką ilość modlitw! Powinniście starać się, żeby
został księdzem lub braciszkiem
zakonnym. Być może, iż matka nie
przeczuwała cudownej przyszłości
ulubionego syna, ale wielce ceniła
piękno tej duszyczki i starała się
nawet cień grzechu od ni ej oddalić. Janku - mówiła mu - jeśliby
twoje siostry i bracia obrażali
Pana Boga, bardzo bym się tym
smuciła, lecz znacznie więcej jeszcze cierpiałabym, gdybyś ty to
uczynił.
Jan Maria istotnie, nie był
zwykłym dziecięciem. Uprzywilejowany przez łaskę, zanim jeszcze doszedł do pełnego używania
rozumu, już znalazł się poza utartymi drogami; zdaje się bowiem,
iż w tym sensie wytłumaczyć należy fakt następujący: Razu pewnego, wieczorem, gdy Jaś miał
około czterech lat, wyszedł
z domu, nie mówiąc dokąd idzie.
Matka spostrzegłszy nieobecność
chłop-czyny poczyna, z coraz bardziej wzrastającym niepokojem,
szukać go po zagrodzie, za sągami
drzewa i stertami słomy. Ale nigdzie nie może odnaleźć chłopca.
A wszak on się zawsze na
pierwsze zawołanie odzywał!
Skierowując swe kroki ku oborze,
matka przypomina sobie nagle tę
głęboką ciemną jamę pełną wody,

w której poją bydło! Zadrżała na tę
myśl... Ale oto w tej chwili
spostrzega znienacka dziwny
obraz, tam w ciemnym kącie
obory. Oto w pośrodku dwojga
bydląt, żujących spokojnie, klęczy
dziecię zatopione w gorącej
modlitwie, z rękami złożonymi na
statuetce Najświętszej Panny:
Maria Vianney chwyta syna
w ramiona i przyciska do serca.
O mój mały, to tyś tu był! - woła,
a strumienie łez gwałtownie
puszczają jej się z oczu. - Po cóż
się chowasz, gdy się chcesz
modlić? Wszak wiesz dobrze, że
wszyscy odmawiamy pacierze...
Dziecię nic już nie widzi prócz
smutku sprawionego matce. Przepraszam, mamo, nie wiedziałem...
już więcej tego nie zrobię - wyszeptał chłopczyna utulając się
w ramionach matki.
Matka Janka, która była wybitnie pobożną osobą, słuchała
rannej Mszy świętej, jak mogła
najczęściej i szła na nią zazwyczaj
ze starszą córką Katarzyną. Lecz
rychło ulubionym jej towarzyszem
stał się ów malec czteroletni, tak
wczesną odznaczający się pobożnością, i już odczuwający głód
Boga. Gdy w pobliskim kościele
dzwoniono na Mszę, błagał Janek
matkę, by poszła do świątyni
i jego z sobą wzięła. I niebawem
matka ulegać poczęła usilnym jego
prośbom. Klęcząc obok synka
w rodzinnej ławce, objaśniała mu
poszczególne
ruchy
kapłana.
Dziecię rychło bardzo nabrało
upodobania w świętych obrzędach.
Wzrok jego biegi od celebransa,
który mu się wydawał cudnie
pięknym we wzorzystym ubiorze,
do ministranta, którego komeżka
i czerwona sutanna w zachwyt go
wprawiały. Byłby i on chętnie do
Mszy służył; lecz za słabe miał
ramiona, by udźwignąć ciężki
mszał. Od czasu do czasu zwracał
się do matki, a sam widok jej głębokiego skupienia i jakby przeobrażenia, wskutek ognia żarliwości płonącego w jej duszy, był dla

serce ewangelii 11
chłopczyny najlepszą szkołą modlitwy.
W późniejszym czasie, gdy
mu winszowano, iż w tak wczesnym wieku nabrał upodobania do
modlitwy i do ołtarza, odpowiadał
ze wzruszeniem i ze łzami
w oczach: Po Bogu, zawdzięczam

to matce. Ona była taka rozumna!
Cnota z s erca matek przechodzi
z łatwością do serca dzieci...
Dziecko, które ma szczęście posiadać dobrą matkę, powinno patrzeć
na nią, i o niej myśleć nie inaczej,
jak tylko ze Izami wdzięczności.

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

XVII Farski Festyn
— refleksje pofestynowe . . .
XVII Farski Festyn przeszedł do historii. Jaki był?
Był inny, gdyż organizatorzy
zmienili ramówkę czasową, zrezygnowali z loterii fantowej, zamiast
zespołu muzycznego wieńczącego
wieczór wystąpił kabaret.
Zaczęło się od strachu, który
wkradł się w serca z opadami ulewnego deszczu. Pogoda jednak stopniowo się poprawiała i mogliśmy się
bawić przy dobrej frekwencji.
W tym roku bawili nas: big –
band „Jankowice”, zespół muzyczny
„Kometa” i „Kabaret Młodych Panów”. Program uświetnili: Szymon
Wróbel z Mysłowic – ze śląską godką,
szczudlarze oraz Bractwo Ognia
„Spaleni”.
Całość
zakończył
efektowny pokaz sztucznych ogni.
Wszystko udało się dzięki ofiarności sponsorów i zaangażowaniu
wielu ludzi dobrej woli i społecznikowskiego serca.. Do wiadomości
Parafian podajemy wykazy Sponsorów i ludzi, dzięki którym XVII Farski Festyn się odbył. W dobie kryzysu z ekonomicznego punktu widzenia nie przyniósł strat, lecz przysporzył Parafii grosza na dalsze inwestycje.
Organizatorzy dziękują z tego
miejsca za „ojcowskie” oko i wsparcie
tej imprezy Proboszczowi parafii
ks. K. Błotko.

P.S.

Wdzięczny za wszystko
Jan Zimonczyk

− członkinie Straży Honorowej
NSPJ
− członkinie Apostolatu Maryjnego
− Koło
Pasjonatek
Robótek
Ręcznych – Boguszowice
z Panią B. Mandrysz na czele
− Dom Kultury Boguszowice
− osoby o społecznikowskim
zacięciu i chętne do współpracy: Państwo Szutka, Państwo Gorol, Rodziny: Krawczyk, Szymura, Zimonczyk,
Kania, Br. Kłosek ,E. Polewko,
życzliwi sąsiedzi Farskiego
Ogrodu Państwo Ostrzołek,
− gospodynie, mistrzynie wypieków domowej roboty,
− anonimowi życzliwi .....

Podziękowanie!

Wszystkim, za wszystko
– Bóg zapłać!

Do wielu uwag Parafian odnosimy się pozytywnie, uwzględniamy
je przy organizacji następnych imprez,
odnosimy się do słów krytyki pozytywnej, lecz krytykanctwa jest już
dość. Każdy, powtarzam każdy może
mieć wpływ na program festynu i jego
atrakcje.
Corocznie z ambony padają
słowa zaproszenia dla osób chętnych
do włączenia się w organizację
kolejnego festynu. Niestety na apel
zgłaszają się ci sami ludzie. Chcesz
zmian – zgłoś się, przyjdź i włącz się
w organizację, możesz mieć wpływ na
wiele spraw, ale za t ym stoi ciężka
praca, zaangażowanie i duży wysiłek!
W imieniu organizatorów:

XVII Farski Festyn odbył się
dzięki pracy i wsparciu następujących ludzi i instytucji :
− harcerze boguszowiccy ze
Stowarzyszenia „ŚLADY” z
Panem Cezarym Kaczmarczykiem na czele,
− strażacy z OSP Boguszowice,
− członkinie
parafialnego
Zespołu Charytatywnego
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Rozstrzygnięcie konkursów festynowych
Turniej skata sportowego
I miejsce – Klaudiusz Sobik

NAGRODA: odtwarzacz MP-4
ufundowany przez Państwo Kuczera –
kawiarnia „AXA”

II miejsce – Edward Polewko
NAGRODA: krzesło obrotowe –
fundator Salon Meblowy „Kasia”

III miejsce – Bolesław Kuś

Z tego miejsca Organizatorzy
serdecznie im dziękują.
Do zobaczenia w przyszłym roku!

Tradycyjny konkurs na
najsmaczniejszy wypiek
domowej roboty

NAGRODA: akcesoria komputerowe
– fundator MEGA – BIT – Sklep
komputerowy Pan Rafał Łapiński

Wśród 10 kucharek zwyciężyły

W turnieju udział wzięło
24 uczestników.
Nad sprawnym przebiegiem zawodów czuwali Pan Edward Polewko
– jako sędzia oraz Pan Bronisław
Kłosek – jako gospodarz turnieju.

NAGRODA: kolacja dla 2 osób
w hotelu „OLECKI” oraz czajnik
elektryczny

I miejsce – Jadwiga Szulik,
ul. Jastrzębska

II miejsce – Urszula Mandel,
ul. Kłokocińska

NAGRODA: kolacja dla 2 osób
w hotelu „OLECKI” oraz dywanik

III miejsce – Joanna Karot,
ul. Boguszowicka
NAGRODA: dywanik oraz nagroda
książkowa
W konkursie udział wzięło 10
mistrzyń piekarnika, które organizatorzy obdarowali upominkami
FUNDATORZY NAGRÓD:
Hotel „OLECKI”, Centrum
Podłóg „DARMEX” oraz senator
Tadeusz Gruszka – dziękujemy!
Z tego miejsca Organizatorzy
serdecznie
dziękują
wszystkim
uczestniczkom konkursu, zaś Paniom
z Zespołu Charytatywnego za obsługę
konkursu w kuchni ochronki.

Sponsorzy XVII Farskiego Festynu
„Bogatym nie jest ten kto posiada, lecz ten kto
daje”- Papież Jan Paweł II
1. Cukiernia „KRÓL” – Państwo Król
i Państwo Dronszczyk
2. Zakład wędliniarski „POTRAWA” –
Państwo Potrawa
3. BECKER – WARKOP
4. PCC RAIL RYBNIK dawne: PTK i GK
5. HYDROTECH S.A.
6. ACME – Państwo Pierchała
7. TRAFIC – Ośrodek Szkolenia Kierowców
8. Biuro rachunkowe „KOSMA”
9. AMTRANS – Państwo Ogierman
10. Warsztat Blacharsko - Dekarski – Państwo
Korduła
11. Hotel „OLECKI”
12. ESKADE SYSTEM – Pan Jan Duerschlag
13. Sklep ogólnospożywczy „ARO“ –Pani
Grażyna Stacha
14. KAMBEP – Pan Piotr Dyla i wspólnicy
15. ELMIS – Hurtownia elektryczna

16. DOM PRZYJĘĆ – Państwo Gabriela i Piotr
Kusz
17. Bistro „POD NAPIĘCIEM” –Państwo
Ulman
18. Kawiarnia „AXA” –Państwo Kuczera
19. Salon meblowy „Kasia” i Centrum podłóg
„Darmex”-Państwo Szulik
20. „WSZYSTKO DLA GOŁĘBI” – Pani
Magdalena Kania
21. „STYX” – Krystian Wałach i synowie.
22. Agencja PKOul. Małachowskiego 18
23. „MEGA – BIT” – Sklep komputerowy –
Pan Rafał Łapiński
24. Piekarnia „NALEPA”
25. Państwo Weronika i Jerzy Toszek
26. Sklep ogólnospożywczy „PARYS” – Pani
Janeta Sobik
27. Zakład fryzjerski – Państwo Maryla
i Krzysztof Kajzerek
28. Pani Anna Gąsior z rodziną.
29. Firma IKON- TARTAK – Państwo
Kaczmarczyk
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30. Piekarnia „KRISTOF” – Państwo Emilia i
Henryk Kristof
31. Kwiaciarnia „MAJA” – Pani Joanna
Machoczek
32. Sklep mięsny – Pan Stefan Nowroth
33. Gabinet weterynaryjny – Pan Michał
Godziek
34. Sklep ogólnospożywczy – Pani Joanna
Sobik
35. Apteka „AVE” – Państwo Szulc
36. Państwo Aleksandra i Janusz Wronka

37. Państwo Danuta i Erwin Ostrzołek
38. Kopalnia „Jankowice”
39. Organizacje związkowe przy KWK
„Jankowice” – KADRA, SOLIDARNOŚĆ
i Związek Zawodowy Górników.
40. Urząd Miasta Rybnik
41. Rada Dzielnicy Boguszowice –Stare.

Bóg zapłać!

Dożynki A.D. 2009
W niedzielę 06. września tradycyjnie
dziękowaliśmy Panu Bogu za tegoroczne
plony.
Korowód dożynkowy zorganizowany przez Rady
Dzielnic oraz mieszkańców Boguszowic i G otartowic rozpoczął tegoroczne dożynki parafialne.
Jaki był? Niech żałują ci, którzy nie oglądali.
Potem odprawiona została Msza św. dziękczynna
z uroczystym złożeniem darów ołtarza. Po południu parafianie i goście spoza parafii spotkali się na festynie dożynkowym na Farskim Ogrodzie.
Starostami tegorocznych dożynek byli: Bernadeta
Zimonczyk i Karol Pawela.
Przy dobrej pogodzie na scenie amfiteatru wystąpiły:
dzieci z SP 16, zespół muzyczny „Gama’ oraz kapela „Kwaśnica”.
W ramach festynu urządzono wystawy:
NIEDZIELA DLA ZBIERACZY oraz MINIZAGRODA.
W wystawie „Niedziela dla zbieraczy” swoje zbiory,
hobby, pasje pokazało 13 wystawców, także spoza parafii.
Wszystkim za wysiłek i zaangażowanie organizatorzy serdecznie dziękują i publikują do publicznej wiadomości.
W urządzonej mini-zagrodzie udało się dzięki życzliwości gospodarzy zgromadzić drób i zwierzęta hodowlane
„od cwerga po konia”. Te żywe okazy były atrakcją dla
najmłodszych i dorosłych. Ot takie mini-zoo na Farskim
Ogrodzie. W parafii gdzie ponoć nie ma już rolników zorganizowanie takiej imprezy wiąże się z trudnościami, nieprzychylnymi opiniami. Dla podtrzymania śląskiej tradycji
i wkład w wychowanie najmłodszego pokolenia organizatorzy pragną rozwijać tę wspólną inicjatywę mieszkańców
Boguszowic i Gotartowic.
Dla rozwoju tej imprezy Dom Kultury Boguszowice
zorganizował konkurs na przyozdobienie obejścia na trasie
przemarszu korowodu dożynkowego.
Na apel organizatorów odpowiedziało niewielu właścicieli posesji przy ulicach Gotartowickiej i Małachowskiego.

Po kolektywnej ocenie przyznano nagrody:

I miejsce: Państwo Bernadeta i Marian
Zimonczyk
II miejsce: Państwo Elżbieta i Robert Musioł
III miejsce: Anna i Zbigniew Świątek

Organizatorzy dziękują:
boguszowickim harcerzom ze Stowarzyszenia „ŚLADY”
(bezdomnym po bezdusznej decyzji władz miasta),
strażakom OSP Boguszowice i Gotartowice, gospodarzom,
którzy użyczyli zwierzęta i eksponaty
na wystawę,
rodzinom: Zimonczyk, Zniszczoł, Szymura, Krawczyk,
Kania,
Zientek,
Kowalski,
Drzazga,
Zespołowi
Charytatywnemu, starszyźnie harcerskiej, wszystkim
życzliwym dla dalszej organizacji tej imprezy.
Za obecność na imprezie i wspólną zabawę w imieniu Księdza Proboszcza i własnym dziękuję J. Zimonczyk
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Wykaz wystawców uczestniczących w „Niedzieli
dla zbieraczy” – 6 wrzesień 2009 r.
− Koło pasjonatek robótek ręcznych,

− Joanna Kęska – malarstwo na szkle,

− Wilhelm Niemiec – malarstwo,

− Ryszard Torbicki – modele samolotowe,

− Jerzy Klimek – malarstwo, rzeźba,

− Warsztaty Terapii Zajęciowej – Rybnik

− Michał Marszałek – hodowca kanarków,

− Rodziny Kristof – Przeliorz – obrazy
wyszywane (Rydułtowy),

− Marek Kania – fotografia,

− Roman Kuczera – gołębie ozdobne,

− Andrzej Kania – rysunek,
− Stanisław Gamoń – zbiór zapalniczek
(Rowień),

− Piotr Gorus – fotografia.

Rola wolności w życiu człowieka
„Na początku była wiara w jednego
Boga, i była Wolność na świecie.” 1
Czym jest wolność? Dlaczego
pełni ona tak ważną rolę w życiu
każdego człowieka? W typowej definicji wolności czytamy:
Wolność: 1) możliwość podejmowania decyzji i działania zgodnego
z aktem wyboru; 2) niezależność, niezawisłość (wolność państwowa, wolność polityczna); 3) swobody i prawa
obywatelskie wyznaczone przez dobro
powszechne, interes narodowy i porządek prawny. 2
Wiele dzieł znanych pisarzy poświęconych zostało właśnie wolności.
Temat ten głównie poruszany był w
okresie Wielkiej Emigracji, a wracano
do niego w latach pierwszej i drugiej
wojny światowej. Najwybitniejszy
polski twórca, narodowy wieszcz,
Adam Mickiewicz napisał dzieło,
które miało przyczynić się do powszechnej zgody i wskazać drogę
wiodącą do wolności. Wydał je bezimiennie, jako rodzaj ewangelii narodowej po pow staniu listopadowym.
Według Aliny Witkowskiej „Księgi
narodu i pielgrzymstwa polskiego” są
utworem najbardziej dosłownie roz1

A. Mickiewicz, Księgi narodu
polskiego i pielgrzymstwa polskiego,
Warszawa 1986, s. 33.
2
Hasło Wolność [w:] Encyklopedia
popularna PWN, red. B. PetrozolinSkowrońska, Warszawa 1997, s. 951.

piętym między niebem i piekłem. Niebem bożego planu świata a piekłem
historii. Między wolnością a despotyzmem. Między rządami i ludami. (...)
Oto obok ewangelicznych wezwań
dyszy w tym utworze gniew, obok
modlitwy wzywa się do walki, obok
wiary w sprawiedliwość wierzy się w
czyn ludzki, który winien być ziemskim
ramieniem boskiej sprawiedliwości. 3
Dla Mickiewicza religia i wolność to
sprawy nierozłączne. Wolność jest
największym szczęściem ludzi żyjących po bożemu. Ostateczne chrześcijańskie ustalenie Królestwa Bożego
jest odpowiednikiem uwolnienia
wszystkich ludów Europy z niewoli.
Naród polski jest tu przykładem historycznej, ofiarnej religii wolności.
Wolność według Mickiewicza
jest głównym pojęciem i wartością,
która towarzyszy całemu postępowi
ludzkości. To właśnie wolność określa
kolejne etapy rozwoju ludzkości, daje
początek całemu procesowi historycznemu i cywilizacyjnemu. Gdy ludzie
robią wszystko, by zniszczyć wolność, nastaje czas wojen i rządów
despotycznych władców, a państwa
tracą swą suwerenność. Przeciwnicy
wolności ludów stali się także nieprzyjaciółmi samego Boga. Sprawa
wolności jest tu ściśle powiązana ze
sprawą Bożą, ma więc charakter religijny. Tylko ludzie wierzący w Boga
i żyjący po Bożemu mogą cieszyć się
prawdziwą wolnością. Autor „Ksiąg”
3

A. Witkowska, Mickiewicz. Słowo
i czyn, Warszawa 1983, s. 118-119.

podkreśla rolę wolności, gdzie
wszystkie ludy będą miały to samo
pojęcie swobody i sprawiedliwości.
Wolność jest naczelnym celem
człowieka, jest nauką. Walka o wolność „naszą i waszą” pełni rolę misji,
zadania - przywrócenia wolności
wszystkim ludom. Jest zwrócona
przeciw ograniczeniom, despotycznym rządom. Ideałem nauki wolności
ma być wspólnota ludów, żyjących
w braterstwie i równości.
Każdy kraj ma prawo do wolności, bo Bóg stworzył człowieka wolnego, ale dał mu też możliwość podejmowania działań, więc człowiek
musi sam troszczyć się o swoją wolność, a także o wolność innych.
„Wolność polega na tym, aby
śmiało rozpatrywać każdą sytuację,
w jaką wpakuje nas życie i brać na
siebie wszelką wynikłą stąd odpowiedzialność.”
(Jean Paul Sartre)
Bóg stwarzając świat, natchnął
go zasadą wolności, jest ona wskazówką i siłą historii. Sama idea wolności jest zasadą i napędem dziejów.
Wolność jest celem ostatecznym,
wiąże się z nią odrodzenie i oczyszczenie człowieka. Dążenie do wolności pozwala odzyskać stan czystości
i świętości. Wolność traktuje się jako
właściwą człowiekowi z natury. Wolność pełni rolę nadrzędną w bytowaniu człowieka, wiąże się też z tolerancją i otwartością, dlatego narody
świata powinny być wobec siebie
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tolerancyjne, nie można pozwolić, by
rządy despotycznych władców zniewoliły świat. Należy dążyć do wolności oraz szanować wolność, ponieważ
wolność to swoboda i niepodległość.

Kolonie
w Białce Tatrzańskiej

Kinga

10. raz na
Jasnej Górze
Dnia 25 l ipca nasz parafialny
chór
wykonywał
oprawę liturgii Mszy św.
sprawowanej na sz czycie
Jasnej Góry z okazji tegorocznej ogólnopolskiej pielgrzymki Apostolatu Maryjnego.
Organizatorami uroczystości w
tym roku byli moderatorzy archidiecezji wrocławskiej, od których otrzymaliśmy zaproszenie do przygotowania oprawy liturgii.
Mszę św. celebrował i słowo
Boże do zgromadzonych pielgrzymów
wygłosił arcybiskup Tadeusz Gocłowski. Słowa podziękowania do organizatorów spotkania na Jasnej Górze jak
też imiennie do chóru „Cor Jesu”
skierował krajowy dyrektor Apostolatu Maryjnego ks. Tadeusz Lubelski.
Członkowie chóru bardzo cenią
sobie fakt, że to właśnie nasz chór od
10 lat jest zapraszany na Jasną Górę
przez organizatorów corocznych
ogólnopolskich pielgrzymek Apostolatu Maryjnego.
Jako docenienie i podziękowanie chór otrzymał ryngraf Matki Boskiej Cudownego Medalika z dedykacją.

Stanisław Przeliorz
P.S.
W dalszym ciągu aktualny jest apel
o zasilenie naszego chóru nowymi
głosami.

„…Wszystkim dobrze tu nam było,
kilogramów sto przybyło,
z żalem z Białki odjeżdżamy,
a wspomnienia w sercu zachowamy”
Tak gromkim głosem śpiewali
uczestnicy wypoczynku zorganizowanego przez Zespół Charytatywny.
Dzieci wypoczywały od 04 do 11
lipca 2009 r. w Białce Tatrzańskiej
w domu państwa Sarna.
Wspaniała atmosfera, słoneczna
pogoda, życzliwi gospodarze, troskliwa opieka ks. Ireneusza, pań wychowawczyń i pielęgniarki Loli oraz
smaczne jedzono sprawiły, iż tygodniowy pobyt minął w kosmicznym
tempie. Bo też i atrakcji było wiele.
Dzieci trzykrotnie skorzystały z kąpieli w basenach termalnych w Szaflarach i Bukowinie Tatrzańskiej, pokłoniły się Matce Boskiej Fatimskiej na
Krzeptówkach, odwiedziły Zakopane,
zdobyły szczyt Kotelnicy, na Skałkach spotkały się z legendarnym Janosikiem. Codziennie uczestniczyły
w porannej Mszy św.
Spacery, gry i śpiew na wolnym
powietrzu, humor, życzliwość – były
mottem wspólnego pobytu dzieci,
opiekunów oraz pań z Zespołu Charytatywnego na czele z p. Kornelią
Mokry, dla której uczestnicy kolonii
zaśpiewali:
„… Siala, la, la, la, la,
pani Nela nam dogadza,
kasy dla nas nie żałuje,
więc jej każdy dziś dziękuje!”
Niech fragment piosenki „Moi
przyjaciele” będzie formą wdzięczności i podziękowania dla wszystkich
ludzi życzliwego serca, dzięki którym
przeżyliśmy wspaniałe chwile:
„Jak mam wyspiewać, jak dziękować,
Jak wytłumaczyć, że bez Was mnie
nie ma,
Przytulam do Was swoją miłość,
I wdzięczność swoją w modlitwę
zamieniam …”
Bóg zapłać!

Koloniści

Składamy serdecznie podziękowania sponsorom, którzy poparli
wyjazd dzieci na kolonie do Białki
Tatrzańskiej. Jak co roku z pomocą
materialną przyszli:
Firma Państwa Potrawa, Firma
Król – Dronszczyk, Państwo Toszek,
Firma Państwa Pierchała z ulicy
Strażackiej, KWK Jankowice, Pan
Krzysztof Kempny, Piekarnia Państwa Nalepa, Piekarnia Państwa
Kristof oraz Urząd Miasta Rybnika.
Serdeczne podziękowania kierujemy także pod adresem ks. Ireneusza, wychowawców, pielęgniarki
oraz pań z zespołu charytatywngo.
Za wszystkich sponsorów i dobroczyńców modliliśmy się w czasie Mszy
św odprawionej w Białce Tatrzańskiej
w trakcie trwania kolonii. Radość
i uśmiech dzieci oraz modlitewna pamięć niech będą podziękowaniem za
wspaniały gest dobroci, za który jesteśmy niezmiernie wdzięczni.

Bóg zapłać.

Ks. proboszcz i organizatorzy

Wspomnienie lata
Gdy lato nas żegna zimnym porankiem,
A letni dzień skraca swój czas
Wspominasz chwile, gdy wczesnym
rankiem
Jasne słoneczko budziło nas.
Siedząc w zadumie i rozmyślaniu,
Widzisz brzeg morza i grzywy fal
W górze nad nami mewy krzyczące
I statki, co płyną gdzieś w siną dal.
Doznając chłodu w cieniu drzew lasu
I ukojenia, co niesie wiatr
Odciskasz stopę na mokrym piasku,
Lecz fala zaraz zmyje ten ślad.
Uroki lata niezapomniane
Na długo jeszcze zostaną w nas,
Jesień nadchodzi – zima za progiem
Z żalem wspominasz ten cudny czas!
Maria Ignacek
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Equipes Notre - Dame ruch duchowości małżeńskiej
Potrzebujemy wsparcia by wytrwać w dobrych postanowieniach
Na początku wakacji zapraszaliśmy Was jak i siebie
samych do refleksji: „świat
jest taki piękny, a jakie jest
nasze małżeńskie serce? Czy
równie piękne?. Czy ożywia
je miłość prawdziwa, której
źródłem jest Bóg?”
Wakacje się skończyły, a czy
udało się nam znaleźć czas by zapragnąć czystego i pięknego małżeńskiego serca? Pewnie tak, choć może
nie wszyscy przywiązują do tego tak
wielką wagę. Nam było dane uczestniczyć w rekolekcjach małżeńskich w
miejscowości Spała. Temat przewodni
to „Współczesne rodzicielstwo, ojcostwo i macierzyństwo”.
Użyte w temacie rekolekcji
słowo „współczesne” określa wiedzę
na temat macierzyństwa i ojcostwa
osadzoną w aktualnych realiach społecznych, kulturalnych czy religijnych, którą każdy rodzic może i powinien posiąść. To wiedza, jaką mogą
z łatwością posiąść współcześni rodzice, ojcowie i mamy. Wiedza na

temat budowania relacji małżeńskich.
Wiedza, w jaki sposób i kiedy jako
małżonkowie stajemy się jednością.
Wiedza pozwalająca poznać naszą
płodność i decydować o momencie
poczęcie naszego dziecka. Wiedza jest
dostępna dla każdego na wyciągniecie
ręki, a jednak, gdy po latach staję
przed pytaniem o jakość mojego ojcostwa - to pojawia się lęk czy, aby na
pewno byłem dobrym ojcem. Czy
moja córka będzie pełną pokoju małżonką i mamą. Tak bardzo wiele
zależy ode mnie od jakości mojego
ojcostwa. Być „ojcem” to pierwsze
moje zadanie względem mojego
dziecka.
Czy wiesz, że ojcem nie stajesz
się automatycznie, ojcostwa musisz
się uczyć. Możesz podglądać swojego
ojca, wujka, innego mężczyznę, który
pokaże ci jak być prawdziwie ojcem.
Rekolekcje te były także źródłem wielu innych refleksji, które
razem z n aszym rodzicielstwem powierzaliśmy Bogu w czasie codziennych adoracji Najświętszego Sakramentu. Ufamy, że z Bogiem nasze

macierzyństwo i ojcostwo przyniesie
naszym dzieciom korzyść tę doczesną
i tę wieczną.
Wypowiedzi uczestników w
czasie syntezy utwierdziły nas w przeświadczeniu, że ojciec może swoje
dziecko uczynić niezdolnym do ojcostwa. Może to sprawić brak wiedzy
i zaangażowania się w życie swoich
dzieci. Chciałoby się wołać - ojcowie
bądźcie „ojcami” waszych dzieci.
Minie kilkanaście lat i już nie będziesz miał wpływu na swoje dziecko,
a będziesz patrzył na jego wybory.
Kochani szukajcie wiedzy i praktykujcie ją, a Wasze dzieci będą miały
szczęśliwe dzieciństwo i będą mogły
być dobrymi matkami i ojcami.
To uczyni Was szczęśliwymi.
Na tej naszej wspólnej drodze
pozyskiwania wiedzy i praktykowania
jej w rodzinie Szczęść Boże.

Bernadka i Piotr

Zapraszamy na X „Biesiadę Charytatywną”,
która odbędzie się 3 października 2009 r. o godz. 18.oo
w Szkole Podstawowej nr 16 w Boguszowicach
Organizatorzy zapewniają dobrą zabawę, wspólny śpiew oraz poczęstunek (krupniok, ogórek, kawa),
kołocz, chleb ze smalcem i złocisty napój (albo sok).
Bilety w cenie 15 zł. do nabycia w Kancelarii parafialnej oraz u pań charytatywnych.
Zapraszamy do wspólnego bycia razem, wspólnego śpiewania i dzielenia się swoją radością
i optymizmem. Wasz udział w „Biesiadzie” będzie konkretnym realizowaniem przykazania miłości.
Ks. proboszcz i organizatorzy
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Złoty Jubileusz Kapłański ks. Justyna Olesia
14. czerwca Jubileusz 50 – lecia Święceń
Kapłańskich obchodził w Przyszowicach
wywodzący się z naszej parafii ks. Justyn
Oleś.

Ks. Justyn Oleś urodził się 1. stycznia
1936 r. w Boguszowicach jako syn
Antoniego i M arii z d. Kula. Jest prawnukiem Luizy Kula z d. Tscheppe, która była
siostrzenicą ks. prob. Boreckiego (por.
artykuł p. M. Kuli w SE i jego „Historię
Boguszowic”). Do szkoły podstawowej
uczęszczał w Boguszowicach, którą ukończył w 1950 roku, a następnie uczył się w
I Liceum Męskim w Rybniku (obecnie I LO
im. Powstańców Śląskich). W latach 1954 –
59 odbył formację w Wyższym Śląskim
Seminarium Duchownym w Krakowie.
Kalendarium jego posługi kapłańskiej
przedstawia się następująco:

1959 – 1962 – Rydułtowy, parafia św. Jerzego,
1962 – 1963 – Mysłowice, parafia Niepokalanego Poczęcia
NMP,
1963 – 1967 – kapelan ks. bpa
Stanisława Adamskiego,
1967 – 1968 – Suszec, parafia św.
Stanisława biskupa i męczennika,
1968 – 1971 – Chorzów, parafia św.
Floriana,
1971 – 1975 – Świerklany, parafia św.
Anny,
1975 – 1980 – Czerwionka, proboszcz
parafii NSPJ,
1980 – 1998 – Zabrze Kończyce,
proboszcz parafii Bożego Ciała,
1998 – 2004 – Rogoźna, pomoc
w duszpasterstwie,
od 2004 – Przyszowice, pomoc
w duszpasterstwie.

21. 06. 1959 – Święcenia kapłańskie w
Katowicach z rąk ks. bpa Herberta Bednorza,

Materiał dostarczył brat Roman

Wakacyjny wyjazd ministrantów
W tym roku grupa ministrantów z naszej parafii
podczas wakacji wypoczywała w Białce Tatrzańskiej.
Jadąc autokarem nie potrafiliśmy doczekać się widoku upragnionych gór. Grupa była w nieco młodszym składzie, najmłodszy uczestnik
naszego wyjazdu miał zaledwie 7 lat.
Gdy dotarliśmy na miejsce jak zwykle
zachwyciliśmy się widokiem przepięknej Białki. Chcieliśmy natychmiast zagrać w piłkę nożną, lecz niestety najpierw trzeba było się rozpakować. Po obiadokolacji poszliśmy
zapoznać się z terenem, oraz zobaczyć
tamtejszy kościół.
W kolejnym dniu naszego pobytu w domu wczasowym państwa
Sarna, którym dziękujemy za miłe
przyjęcie, pojechaliśmy autokarem do
Bukowiny Tatrzańskiej na baseny
termalne. Kąpielisko było bardzo duże
a zarazem ciekawe z powodu różnorodności basenów, które posiadały

różną temperaturę oraz były różnej
głębokości.
Podczas kolejnych dni głównym
zajęciem była gra w piłkę nożną, bez
której dzień byłby stracony. W końcu
poszliśmy nad upragnioną rzekę
Białkę, do której wszyscy z zapałem
skoczyli, mimo nie najcieplejszej
wody. Następnym punktem wypoczynku były wędrówki po górach,
a także zdobywanie innych miejsc,
między innymi Doliny Strążyskiej.
W następnych dniach odwiedziliśmy
basen oraz Krupówki. Stałym, najważniejszym punktem dnia była Msza
św. Niestety wszystko ma swój początek i koniec i tak też było i tym
razem, lecz nikt nie chciał wyjeżdżać.
Podczas prawie całego pobytu była
piękna pogoda, poza jedną burzą,
która przeszła nad Białką.
Wszyscy ministranci byli bardzo
wdzięczni swoim opiekunom, którzy
byli wspaniali. Przede wszystkim
dziękujemy księdzu Piotrowi oraz
księdzu Ireneuszowi, za czas poświę-

cony naszej grupie, oraz za codzienne
odprawianie Mszy św. Pragniemy
podziękować innym opiekunom, pani
Lucynie Skura, która świetnie wkomponowała się w naszą grupę, panu
Bernardowi Palarzowi, który przygotowywał miejsce na Eucharystię oraz
sędziował mecze piłki nożnej, pani
Leokadii Tymich za obsługę medyczną, za opiekę nad zdrowiem
wszystkich. Bardzo dziękujemy naszym paniom kucharkom z panią
Kornelią Mokry na czele, za przepyszne posiłki, za to, że nie byliśmy
głodni. Wyjazd bardzo każdemu z nas
pomógł wypocząć przed zbliżającym
się rokiem szkolnym, a p rzede
wszystkim przed rannym wstawaniem
na Msze św. W tym roku było nas
trochę mniej niż zawsze, więc zachęcam młodzieńców do przystąpienia do
naszej grupy, jest naprawdę wspaniale.

Animator Romek L.
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Tragedia gotartowicka
Dnia 1 września 1939
roku Niemcy napadli na Polskę i już w pierwszych
dniach cały Śląsk został
przez nich zajęty. Tak zaczęła
się II wojna światowa, która
zakończyła się kapitulacją
Niemiec 8 maja 1945 roku. O
tej wojnie można powiedzieć
w dwóch zdaniach, nie ukazując jednak tragedii milionów ludzi, których ona dotknęła, a dotknęła wielu boguszowickich parafian, niemal wszystkich żyjących w
czasie jej trwania. Ci, którym
udało się tę światową katastrofę przeżyć, winni są pamięć tym wszystkim, którzy
wtedy zginęli, a szczególnie
tym, którzy zginęli za wielką
sprawę, za Polskę. A okazja
jest wyjątkowa, bo w tym
roku mija 70 rocznica początku tych smutnych wydarzeń.

Wyjątkowo wiele ofiar ponieśli
mieszkańcy Gotartowic. Do historii
przeszli bohaterscy harcerze gotartowiccy. O ich tragedii się pamięta, bo
postawiono im pomniki, szkołę
w Gotartowicach uhonorowano ich
imieniem, lotnisku też nadano imię
Bohaterskich Harcerzy Rybnickich
i pisze się o nich w kilku publikacjach.
Korzystając z kolejnej rocznicy
pragnę przybliżyć parafianom tamte
okupacyjne smutne wydarzenia.
Najpierw aresztowano uczestników powstań śląskich. Młodzi
studenci z G otartowic o harcerskiej
przeszłości, na początku 1940 roku
utworzyli organizację niepodległościową o nazwie Polska Tajna Organizacja Powstańcza – PTOP. Zwerbowali do niej wielu członków, także
z sąsiednich wiosek. Początkowo
celem organizacji było udzielanie
pomocy materialnej rodzinom powstańców śląskich aresztowanych
przez Niemców. Zbierano dla nich
pieniądze i przekazywano zdobyte
bony na żywność i ubrania, bo Polacy
kartek na te artykuły nie otrzymywali.

Ale na tym aktywni członkowie nie
poprzestali, bo zaczęli wydawać
dwutygodnik „Zew Wolności”, pisany
na maszynie zdobytej w wypadzie na
urząd gminy w Kłokocinie. Gazetka,
o nakładzie 200 egzemplarzy,
docierała do miejsc w kilku
powiatach. Wzywała Ślązaków do
wytrwania, hartu ducha i odwetu za
krzywdy. Za pieniądze ze składek
zakupiono powielacz i aparat radiowy,
by mieć kontakt ze światem. Pierwszy
numer tajnego pisemka ukazał się
11 lipca 1941 roku.
Ci członkowie PTOP-u, którzy
ukrywali się przed powołaniem do
wojska niemieckiego, zaczęli tworzyć
struktury organizacji zbrojnej i gromadzili broń. Na stacji kolejowej
w Gotartowicach przeprowadzili akcję
opróżniania wagonów z amunicji
i żywności przeznaczonej dla wojska
niemieckiego.
W maju 1942 roku doszło do
dekonspiracji organizacji. Akcją przeciwko jej członkom kierowała katowicka placówka gestapo. W nocy z 21
na 22 maja 1942 roku zginął Paweł
Holek we własnym domu w trakcie
próby zatrzymania go. Tej nocy
aresztowano kilkunastu członków
PTOP-u, a w następnych dniach dalsze 66 osób, w tym krewnych członków PTOP-u. W akcji przeciwko tej
organizacji zatrzymano 149 osób,
wśród nich kilka kobiet. Gotartowice
liczyły wtedy łącznie z dziećmi 1618
mieszkańców, więc aresztowano co
dziesiątego. Początkowo zatrzymanych umieszczono w więzieniu tymczasowym gestapo w Mysłowicach,
gdzie zostali poddani śledztwu.
Stamtąd po około dwóch miesiącach
część z nich przewieziono do obozu
koncentracyjnego
w
Auschwitz.
Wśród aresztowanych byli także dwudziestolatkowie, a nawet młodsi. Zostali straceni w niespełna pół roku,
wierni swym hasłom – Bóg i Ojczyzna. Wyroki wydawał sąd doraźny.
Nazwiska tych, którzy zginęli upamiętniono po wojnie na pomniku
w parku przy remizie strażackiej.
To, co zgotowano gokartowiczanom 27 l ipca 1942 roku
wstrząsnęło całą okolicą. Uzbrojeni
gestapowcy otoczyli wieś. Wszyscy
ludzie ze wsi i wiosek okolicznych

bez niemieckiej grupy narodowościowej, a więc Polacy, otrzymali wezwanie do stawienia się w tym dniu przed
budynkiem gminy, gdzie obecnie
znajduje się przedszkole, z adnotacją,
że niestawienie się będzie skutkowało
zsyłką do obozu koncentracyjnego.
Ci, zaliczeni do grupy I i II, uważani
za Niemców, mieli się stawić z obywatelskiego obowiązku. Przez Boguszowice jechały bryczki z urzędnikami kopalni „Jankowice”. Jadący
tymi pojazdami mieli bardzo wesołe
oblicza, bo przecież jechali na ciekawe widowisko.
Zgromadzeni pod presją ludzie
zobaczyli na małym placyku, obok
potoku, dwie szubienice a wokół
miejsca stracenia karabiny maszynowe. W pewnym momencie podjechał samochód-więźniarka. Po chwili
wyszły z niego dwie wymizerowane
postacie, a u zbrojeni gestapowcy
prowadzili je na podest pod s zubienicę. Byli to dwaj harcerze gotartowiccy, Paweł i Franciszek Buchalikowie, tak zmienieni, że jednego nie
poznał własny ojciec. Wysoki rangą
gestapowiec odczytał wyrok Himlera
skazujący ich na śmierć przez powieszenie. Wszystkie twarze skamieniały,
słychać było szloch pojedynczych
osób. Niemcy triumfowali. Wtem
padły ostatnie słowa Franciszka
i Pawła: „Jestem niewinny. Niech żyje
Polska! Matko Boska Częstochowska
ratuj nasze rodziny”. Kat zawiesił im
pętle na szyję, stuknięcie desek i dwaj
młodzi bohaterowie oddali swe życie
za Polskę. Nawet w obliczu śmierci
się nie ugięli, „…a Pan Bóg, ach ludzie, Pan Bóg za głowę się chwycił
oburącz”. Tak zakończył literat i poeta swój wiersz zatytułowany Szubienice gotartowickie.
A niemieccy urzędnicy z kopalni, widzowie zdarzenia, wracali ze
zwieszonymi głowami.
Na koniec
przytoczę coś optymistycznego, mającego w moim rozumieniu związek
z tragiczną śmiercią gotartowickich
harcerzy.
Nie tak dawno temu jechałam
autobusem na trasie Rybnik – Boguszowice przez Gotartowice. Zajęte
były tylko miejsca siedzące. Na
pierwszym przystanku wysiadła jakaś
kobiecina obładowana torbami, a spod
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fotela, na którym siedziała, wyturlał
się na środek wozu duży kawał zmiętego papieru. Na poszczególnych
przystankach pasażerowie wysiadali,
nie interesując się tym śmieciem.
Dopiero w Gotartowicach, przy wysiadaniu, schylił się po niego młodzieniec, mogący liczyć 18 – 20 lat
i wrzucił do kosza na przystanku. To
było tylko podniesienie papierka, ale
ten czyn w moich oczach skojarzył się

z bohaterską postawą harcerzy sprzed
lat. W tym młodym chłopaku zobaczyłam ich duchowego potomka
i nasunęła mi się refleksja – jak to dobrze, że ojczyzna wymaga teraz od
młodych tylko takich zachowań. Wymaga, by się uczyli, pracowali no
i dbali o nasze wspólne dobro, w powyższym przypadku o to, by nie zaśmiecać autobusu, który można rzec,
jest naszą wspólną własnością.

Pamiętam, jak po wojnie
w różnych środowiskach toczyła się
dyskusja, czy młodzi musieli podejmować się czynów, za które ryzykowali życiem. Po latach można powiedzieć, że widocznie tak, bo taka była
potrzeba chwili i pozostał wzór dla
potomnych.

Helena Białecka

JESTEŚ W WIEKU OD 7 DO 15 LAT?

LUBISZ PRZYGODĘ I NIECODZIENNE ZAJĘCIA?
BYŁEŚ NA PRAWDZIWYM OBOZIE, KTÓRY SAM ZBUDOWAŁEŚ?
POTRAFISZ JUŻ JEŹDZIC NA NARTACH?
SZUKASZ PRADZIWYCH PRZYJACIÓŁ?
SAM POTRAFISZ BYĆ PRZYJACIELEM?
WĘDROWAŁEŚ KIEDYŚ PIESZO, ROWEREM LUB NA KAJAKU?
NIE BOISZ SIĘ NOWYCH ZADAŃ, PODOŁASZ KAŻDEJ PRACY?
MASZ POCZUCIE HUMORU?

PRZYJDŹ DO NAS I PRZEKONAJ SIĘ
W SOBOTĘ 19 WRZEŚNIA O GODZ. 10.00
NA OGRÓD FARSKI
CZEKAMY NA KAŻDEGO Z WAS!
ZUCHY, HARCERKI I HARCERZE

BOGUSZOWICKIEGO STOWARZYSZENIA SPOŁECZNO KULTURALNEGO „ŚLADY”

Rys historyczny Dzieła Szensztackiego
Ruchy odnowy życia duchowego w Kościele mają na
uwadze przede wszystkim
pogłębienie życia religijnego
i duchowego, a przez to także
działalności
apostolskiej
swoich członków. Niektóre
mają zasięg zbyt wąski i nie
wychodzą poza obręb Kościołów lokalnych. Najważ-

niejsze z nich osiągnęły wymiar międzynarodowy i wywierają znaczący wpływ na
życie kościelne. Niektóre
zdążyły zapuścić korzenie
także w naszej parafii i na
łamach SE wielokrotnie opisywaliśmy ich duchowość.
Intencją tego cyklu artykułów
jest ponowne przybliżenie

czytelnikom ruchów odnowy
działających w naszej wspólnocie, by zachęcić równocześnie do zaangażowania
się w życie grup.
W dwóch kolejnych numerach SE skupimy się nad
Ruchem
Apostolskim
z
Szensztat,
który
według
pierwotnych
zamierzeń
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swego założyciela, miał być
ruchem wychowawców i wychowania
religijno-moralnego. Jego cel em jest odnowa świata w Chrystusie
przez Maryję Matkę Trzykroć
Przedziwną.

Księży Pallotynów w Vallendar –
Szensztat.
Niecodzienna
więź
zaufania łączy go z uczniami.
Przejmują oni jego miłość do Matki
Bożej i uczą się postrzegać Maryję
jako pomost wiodący do Boga. Dzień
18 października 1914 r. wpisuje się

Ruch szensztacki jest silnie
związany z osobą swego założyciela –
ojca Józefa Kentenicha. Historia życia
założyciela jest równocześnie w dużej
mierze historią ruchu szensztackiego.
Strzeżcie
swojego
miejsca
w Sercu Matki Bożej. Należycie do
niego zawsze, w każdym czasie
i okoliczności. Trwając w nim we
wszystkich sytuacjach waszego życia,
zachowacie spokój i poczucie bezpieczeństwa oraz posiądziecie nadzieję
i pewność zwycięstwa.
Czyńcie dobro gdziekolwiek
macie ku temu okazję.
Dostrzegajcie we wszystkim dobrą dłoń Ojca, która kieruje waszym
losem i prowadzi według mądrego
planu miłości.
Pamiętajcie zawsze o tej prostej
prawdzie: „Bóg jest Ojcem, Bóg jest
dobry, dobre jest wszystko, co On
czyni„.
Jeśli będziecie trwali na gruncie
tej prawdy, staniecie się mistrzami
życia i źródłem błogosławieństwa dla
wielu.
Są to słowa założyciela Ruchu
Szensztackiego ojca Józefa Kientenicha.
Ojciec Józef Kentenich urodził
się 18 listopada 1885 r. w Gymnich
koło Kolonii. Od dzieciństwa czuł się
powołany na kapłana. Nic nie poruszało go bardziej niż troska o to, by
rozpoznana została w świecie Boża
rzeczywistość i zachowywana była
wolność i godność człowieka.
W Maryi, Matce Bożej widzi on
wzorzec postawy człowieka wobec
Boga. We wszystkim, co podejmuje,
czuje się powołany do formowania
tego nowego „maryjnego” człowieka.
Na początku jest nauczycielem
i wychowawcą w domu studiów

Zało
Kent

Założyciel ruchu – sługa
Boży ojciec Józef Kentenich

stusa uważał za oczywisty. Wszystko,
także krzyż, jest dla niego wyrazem
miłosiernej ojcowskiej miłości Boga,
którą on – sam Ojciec dla wielu wytrwale głosi. Po zakończeniu Soboru
Watykańskiego II zostaje on przyjęty
na audiencji przez papieża Pawła VI,
który jemu i jego Dziełu udziela
swego uznania. Ojciec Kentenich na
nowo stawia siebie i Dzieło Szensztackie do dyspozycji Kościoła.
W niedzielę 15 września 1968 r.,
w święto Matki Bożej Bolesnej,
bezpośrednio po odprawieniu Mszy
św. oddaje on swe życie w ręce Boga.
Umiera w opinii świętości. 10 lutego
1975 r. zostaje otwarty proces beatyfikacyjny O. Józefa Kentenicha. Tysiące odwiedzają co roku miejsce jego
spoczynku w kościele Trójcy Świętej
na Górze Szensztat. Pełni ufności
przynoszą swoje prośby lub dziękczynienia za doświadczoną pomoc.

Czym jest Szensztat?
jako kamień milowy do historii
Szensztatu. Czuły na znaki czasu
i wrażliwy na szczególne zamiary
Boże, zawiera Ojciec Kentenich
w kaplicy w Szensztacie, razem
z niewielką grupą gimnazjalistów –
przymierze miłości z Matką Bożą. To
jest początek i trwały fundament rozprzestrzenionego dziś po całym świecie Dzieła Szensztackiego. Ojciec
Józef Kentenich staje się Założycielem wielu wspólnot dla kapłanów,
sióstr, rodzin, mężczyzn, kobiet
i młodzieży. Szensztat staje się punktem wyjściowym dla ruchu odnowy
religijno-moralnej a kaplica miejscem
pielgrzymkowym, w którym wielu
ludzi odkrywa w Maryi Matkę i Wychowawczynię. Tu otrzymują łaski:
1. zadomowienia
2. wewnętrznej przemiany
3. skutecznego apostolstwa
Uczą się akceptować trudności
życia jako Boży sposób wychowania,
jako szansę na uświęcenia dnia powszedniego i przejęcia odpowiedzialności za innych. Droga życia Ojca
Kentenicha naznaczona była krzyżem.
W czasie prześladowań przez narodowy socjalizm przecierpiał on więcej
niż trzy lata w obozie koncentracyjnym w Dachau, a w latach 1951 –
1965 z postanowienia Kościoła –
oddzielenie od swojego Dzieła. Ten
rodzaj osobistego naśladowania Chry-

Na początku naszego stulecia,
na tle palących zagadnień kościelnych
i politycznych, 18 października 1914
roku powstaje Ruch Szensztacki, jako
duchowa wspólnota wewnątrz Kościoła katolickiego. Jego Założyciel
i duchowy ojciec – Józef Kentenich
(1885 – 1968) potrafił wydobyć na
światło dzienne wartość człowieka
i ukazać ją innym. W jego pracy kapłana i pedagoga, idea nowego człowieka w nowej wspólnocie przybierała coraz wyraźniejsze kształty. Dziś
w Ruchu Szensztackim istnieje ponad
dwadzieścia różnych wspólnot: młodzież i dorośli, kobiety i mężczyźni,
żyjący samotnie i rodziny, kapłani
i świeccy. Wspólna duchowość, przymierze miłości z Maryją a także tzw.
sanktuarium, które jako kopię Prasanktuarium – kaplicę z Szensztatu,
można dziś znaleźć w ponad 180
miejscach na wszystkich kontynentach – jednoczą i łączą różne wspólnoty i narodowości Ruchu Szensztackiego. We współdziałaniu Boga
i człowieka zachodzi rozwój ludzkiej
osobowości. Przeżywamy sami: Bóg
jest pośrodku, we mnie, w moim
i naszym wspólnym środowisku życia.
To połączenie nieba z ziemią, kroczenie wspólną drogą, nazywamy przymierzem miłości. Szczególne miejsce
w tej rzeczywistości zajmuje Niewiasta, w której Bóg zamieszkał w sposób szczególny – Maryja. Chcemy
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poważnie i dosłownie traktować naszą
odpowiedzialność człowieka i chrześcijanina. Chrześcijańskie zabarwienie
człowieka, społeczeństwa, kultury
i świata pracy nie jest już dzisiaj zapewnione przez ciasne struktury
i ogólnie obowiązujące normy, lecz

przez samodzielne, wolne i silne osobowości, które w przymierzu z Bogiem, czerpiąc siły z naszego sanktuarium i we wzajemnej łączności
kształtują swoje życie i świat według
chrześcijańskich wartości.

Intencje
mszalne
Niedziela – 13.09.2009r.
7.oo

8.3o
10.oo

11.30
14.3o
16.oo
19.oo

Za członków Świeckiej Rodziny Franciszkańskiej,
którzy w III kwartale obchodzą soje urodziny: Klara
Hartman, Krystyna Staszczyk, Jolanta Winkler,
Gertruda Oleś, Róża Skiba, Wiktoria Michalski,
Maria Kula
1/+Irena Salachna, 30 roczn.
2/+Gertruda Szmidt – z okazji urodzin(Bog)
Do Op. B. z okazji 40 lat małżeństwa Ireny
i Franciszka Zimnol z Bog. oraz z okazji urodzin
Ireny oraz w intencji dzieci z rodzinami z podz.
za otrzymane łaski z prośbą o dalsze. Te Deum.
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.
Chrzest: Błażej Matyjach
1/Do Op.B. z okazji 18 rocznicy urodzin Sławomira
Sojki i 18 rocznicy urodzin Pawła Webera z podz.
za otrzymane łaski z prośbą o dalsze. Te Deum.
Nabożeństwo Fatimskie

Poniedziałek – 14.09.2009r. – Święto

Podwyższenia Krzyża Świętego

7.oo

1/+Franciszek Oleś, żona Maria, 4 synów, Jadwiga
Cnota, mąż Wilhelm, syn Jan, wnuk Henryk
2/+Zofia Sobik, mąż Konstanty Ryszard Zimończyk,
żona Bronisława, syn Justyn
3/+Nikodem Hyła – z okazji urodzin
17.oo 1/+Franciszek Śpiewok, Franciszka żona(Bog)
2/+Sigrid Stajer(Got)

Wtorek – 15.09. 2009r. – NMP Bolesnej
7.oo

1/+Gertruda Kania, mąż Franciszek, Józef Babilas,
żona Franciszka(Got)
2/+Nikodem Przeliorz(Rasz)
17.oo 1/+Augustyn Smołka, żona Berta, rodziców z obu
stron, Dominik Piecha, rodziców(Got)
2/+Edeltrauda Krawczyk(Got)

Środa – 16.09.2009r. – Św. męcz. Korneliusza,

papieża i Cypriana, bp.

7.oo

1/+Paweł Gruszka, żona Anastazja(Got)
2/+Elżbieta Gasz
17.oo 1/+Gertruda Wengerska, mąż Paweł, córka Elżbieta
2/+Marianna Kiczyńska
3/+Ks. Marek Drogosz – z okazji urodzin

W kolejnym numerze SE przybliżymy czytelnikom duchowość
Ruchu Szensztackiego.

Opracował

G.P.

Czwartek – 17.09.2009r.
7.oo

1/+Alfred Musiolik, Regina Sobala
2/+Helena Kuczera, mąż Eryk, córka
Małgorzata(Bog)
12.oo Ślub: Bartczak Monika – Mandera Sebastian
17.oo 1/+Erwin Piecha, rodziców z obu stron
2/+Jerzy Dziwoki, 12 roczn(Bog)

Piątek – 18.09.2009r. – Św. Stanisława Kostki
7.oo

1/+Za ++ członków Różańca
2/+Ignacy Reclik, żona Zofia, Albert Bernacki
17.oo 1/+Bronisława Herman, mąż Józef(Bog)
2+Tadeusz Bizoń(Rasz)
3/+Maria i Antoni Kołodziejczyk, 10 roczn(Kobiór)

Sobota – 19.09.2009r.
7.oo

1/Do Op.B. z okazji 35 lat małżeństwa w pewnej
intencji z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze.
2/+Jerzy Grenadier
11.oo Ślub: Folwarczny Gabriel – Wyra Karolina
12.oo Ślub: Kowalska Barbara – Pasławski Łukasz
17.oo 1/Do Op.B. z okazji 25 lat małżeństwa Weroniki
i Marka Korduła z podz. za otrzymane łaski
z prośbą o dalsze. Te Deum.
2/Do Op.B. z okazji 2 rocznicy ślubu Barbary
i Dariusza Woźniak z podz. za otrzymane łaski
z prośbą o dalsze.
3/Do Op.B. z okazji 50 lat małż. Lidii i Ottona
Waleczek z podz. za otrzymane łaski z prośbą
o dalsze. Te Deum.

Niedziela – 20.09..2009r.
7.oo
8.3o
10.oo
11.3o
14.3o

16.oo

za parafian
+Jadwiga Muras, mąż Roman, rodziców z obu
stron(Rasz)
Do Op.B. z okazji 25 lat małżenstwa Eugeniusza
i Ireny Buchalik z podz. za otrzymane łaski z prośbą
o dalsze. Te Deum.
Do Op.B. z okazji 50 lat małżeństwa Gertrudy
i Walentego Gembalczyk z podz. za otrzymane łaski
z prośbą o dalsze. Te Deum.
Chrzty i roczki: Maciej Korduła, Wojciech Musiolik,
Ewelina Chłapek, Zuzanna Kremiec, Julia Fiałka,
Sebastian Stania, Karol Skrzypiec, Maurycy
Wojtysiak, Zofia Wita, Marcin Jończyk, Nikola
Pelińska
Do Op.B. z okazji 30 lat małżeństwa Bernadety
i Piotra Dyla z Bog. z podz. za otrzymane łaski
z prośbą o dalsze. Te Deum.
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Poniedziałek – 21.09.2009r. – Św. Mateusza, ap.
7.oo

1/+Antoni Szotek, 6 roczn, rodzice Anna
i Aleksander , Ryszard Buchalik
2/+Roman Sobik, 5 roczn, żona Maria, Emil
Machulec
17.oo 1/+Tomasz Lip, żona Waleska(Rasz)
2/+Emil i Łucja Babilas, Paweł Sobik, 3 żony(Got)

Wtorek – 22.09.2009r.
7.oo

1/+Eugenia Janawa,6 roczn(Bog)
2/+Do Op.B. z okazji 25 lat małżeństwa Zdzisława
i Bożeny Cincio z Bog. z podz. za otrzymane łaski
z prośbą o dalsze. Te Deum.
17.oo 1/+Bronisława Benisz, mąż Kazimierz
2/+Alojzy Stajer, żona Paulina(Got)

Środa – 23.09.2009r.
7.oo

1/+Krystyna Sobik, matka Jadwiga
2/+Maria i Józef Mura, zięć Alojzy, syn Metody
17.oo 1/+Jan Matuszczyk, żona Zofia(Bog)
2/+Bolesław i Helena Gąsior, córka Janina(Bog)

Czwartek – 24.09.2009r.
7.oo

1/+Szymon Cofalik, żona Anna
2/+Maksymilian Żelawski, żona Gertruda
17.oo 1/+Bolesław i Małgorzata Sobik
2/+Albina Gembalczyk, mąż Wilhelm(Bog)

Piątek – 25.09.2009r. – Bł. Władysława z

Gielniowa, kpł.

7.oo

1/+Franciszek Mura, 25 roczn, rodziców, Paweł
i Rozalia Gembalczyk
2/+Do Op.B. z podz. za otrzymane łaski z prośbą
o Boże błogosławieństwo dla rodziny w pewnej
intencji
3/+Stanisław Zimończyk, rodzice, Maria Kobyłka,
3 mężów, Anna Stebel(Bog)
17.oo Msza wspólna:
+Franciszek Oleś, żona Maria, 4 synów, Józef
Klejnot, żona Franciszka, rodziców
+Józef Arndt, żona Anna, córka Adelajda, syn Oskar,
Filomena Kipka(Got)
+Teodor Pytlik, żona Krystyna, 2 synów, synowa
Anna, Marta Śpiewok(Got)
+Maria Hulim, mąż Paweł, Jan Kampczyk,
rodzeństwo, dusze w czyśćcu cierpiące, Helena
Fudala
+Jadwiga Front, mąż Józef(Bog)
+Jadwiga Fiałka, mąż Jan, syn Józef, Waleska
Pierchała(Got)
+Władysław Ruś, żona Janina, rodziców z obu stron,
teść Józef(Bog)
+Wawrzyniec Niemiec, żona Genowefa(Got)
+Paweł Smyczek, 1 roczn(Got)
+Walter Pawlas, żona Waleska, Filomena
Kipka(Got)
+Jadwiga Żabczyk, 2 mężów, Maria Żabczyk, mąż
Leon, syn Eryk
+Anna Michalska, 1 roczn
+Paulina Pajdo, , ojciec Leopold, rodziców i
dziadków
+Edward Kuś, Emilia i Karol rodzice

+Augustyn Rojek, żona Albina, Józef Partyński
+Gertruda Pawlas, mąż Brunon, wnuk Krzysztof,
Szczepan Jaśko(Got)
+Anna i Paweł Ulman(Bog)
Wawrzyn Ogierman, żona Marta, pokrew, z obu
stron, Paweł Woźniok, żona Katarzyna, pokrew. z
obu stron, ++ kapłanów, dusze w czyśćcu cierpiące,
za ++ z ulicy Kłokocińskiej
+Maria i Henryk Maciejak, Sabina Jurczyk(Got)
+Krystyna Konieczny, synowa Krystyna, rodziców z
obu stron(Got)
+Matylda Sobik, mąż Józef, wnuczka Celina
Szymura, synowa Grażyna, wnuczka Katarzyna,
zięciowie Józef i Damian, rodziców z obu stron(Bog)
+Albina i Walenty Henich
+Maria i Emil Kłosek
+Józef Kuziel
+Regina Skałbania, mąż Edward, Piotr Niesporek,
Marian Pyżalski, Maria żona, Augustyna Pierchała,
mąż Robert
+Florian Klimek, żona Ema, Robert Dziwoki, żona
Waleska
+Bronisław Jakubczyk, Alojzy Joszko
+Tadeusz Ślusarek, żona Eugenia, córka Mirosława,
rodziców z obu stron
+Teresa Brzezina, Ernest i Marta Brzezina,
Bronisława i Antoni Mandrela, Marta i Czesław
Wilk, za ++ sąsiadów z ulicy Szeptyckiego
+Bolesław Mucha, Stefan Małek, Maria i Karol
Dziwoki i ich dzieci
+Alfred Klejnot
+Józef Kuczera, żona Maria, Barbara Rekuć, Wiktor
Motyka, Marta żona
+Władysław Pawlica, żona Gertruda
+Zofia Szymura, mąż Franciszek, córka Otylia(Bog)
+Stanisław Knapek, żona Berta, córka Aniela,
3 zięciów, Antoni i Jadwiga Filipowski, za ++ z
pokrew. oraz ++ sąsiadów z ulicy Sołtystwo
+Franciszek Cyrulik, 2 roczn, żona Jadwiga,
rodziców z obu stron
+Jan Dziwoki, Marta Dziwoki, mąż Jan, Edward
Karwot, rodziców, Barbara Karwot
+Genowefa Kłapczyk
+Alojzy Maroszek, rodzice Adolf i Marta Maroszek,
syn Reinhold, synowa Róża, zięć Wiesław
+Edward Kula, syn Leszek(Bog)
+Konstanty Szymura, żona Bronisława, rodziców
z obu stron, syn Jan
+Elżbieta Kabik, rodziców
+Alojzy Papała, 2 roczn.
+Marianna Borowska, mąz Ryszard, Antoni
Antoniewski, brat Kazimierz, rodzice Zgorzalscy,
siostra, Jerzy Reczkości, za ++ z rodziny
Kwiatoniów, Węglorzów, pokrewieństwo z obu stron
+Jan Kusz, żona Maria, Syn Tadeusz
+Stanisław Gancarczyk, rodzice Józef i Genowefa,
córka Bronisława, Maksymilian Grolik, syn Piotr,
dziadków z obu stron, Krystyna Szulik, mąż Jan
+Natalia Buchalik, mąż Wiktor(Bog)
+Ilona Łuc – zamiast kwiatów od sąsiadek
+Stefan Szymura- zokazji urodzin
+Marian Bącik, Stefan Szewczyk, Henryka Kędzia
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+Berta Szmidt – od Świeckiej Rodziny
Franciszkańskiej
+Paweł Turczyk- od sąsiadów zamiast kwiatów
+Apolonia Łaszczewska, Gertruda Zając, mąż
Zygfryd, za ++ z rodzin Łaszczewskich, Zając,
Świder, Lisiak, za ++ z pokrew.
+Agata i Józef Skrzypiec, 5 roczn, rodzice Józef
i Maria Michalski, teściowie Skrzypiec i Markowski,
Teofil Rojek, wnuk Tomasz, pokrew.
+Jerzy Mroczek, 7 roczn
+Ilona Łuc- zamiast kwiatów od rodziny Śmiatek
+Berta Szmidt- zamiast kwiatów od rodziny Śmiatek
+Paweł Turczyk – zamiast kwiatów od rodziny
Śmiatek
+Łucja Głownik, mąż Antoni
+Sylwester Kołatek, rodziców z obu stron, Paweł
i Maria Kołatek, Edward i Marta Sobik, za ++ z
rodziny, dusze w czyśćcu cierpiące.
+Andrzej Olszewski, 30-ty dzień(Bog)
+Wiktoria Król, 7 roczn, mąż Paweł, rodziców z obu
stron, Dominik Piechoczek, żona Gertruda,
Maksymilian Lach
+Maksymilian Lach, 30-ty dzień(Bog)
+Zofia i Franciszek Harnasz, zięć Henryk, dziadków
z obu stron
+Emil Smyczek, 2 żony, Helena Smyczek, córka
Danuta, Zbigniew Woryna, Łucja Woryna
+Franciszek Ochojski, rodziców z obu stron,
6 synów, synowe, Genowefa Piechoczek, Rafał
Sobik, dusze w czyśćcu cierpiące.
+Ernest Jarochnik, żona, rodziców
i rodzeństwo(Rasz)
+Alojzy Szymil, żona Maria, 5 synów, 2 córki,
Maksymilian Szymura, żona Helena, rodziców z obu
stron
+Elżbieta i Jan Kempski
+Józef Fiałka
+Wiesław Kusiak, 30-ty dzień
+Wiesław Osiak, 30-ty dzień
+Aleksander Gutowski, 30-ty dzień

Sobota – 26.09.2009r. – Św. męcz. Kosmy

i Damiana

7.oo
11.oo
12.oo
13.oo
14.oo
17.oo

1/+Krystyna Konieczny, 1 roczn(Bog)
2/+Augustyna Pierchała, mąż Robert, Regina
Skałbania, mąż Edward, wnuk Piotr, Alojzy Gorol
Ślub: Czapla Anna – Gembalczyk Krzysztof
Ślub: Knura Lucyna – Kasprowicz Jarosław
Ślub: Okła Katarzyna – Kuczera Błażej
Do Op.B. z okazji 40 lat małż. Walentego i Haliny
Stajer z Got. z podz. za otrzymane łaski z prośbą
o dalsze. Te Deum.
1/+Krystyna Dziwoki
2/+Krystyna Tasarz, 7 roczn, rodzice Maria
i Władysław Pikuła

Niedziela – 27.09.2009r.
7.oo Za żywych i ++ ofiarodawców z Raszowca
8.3o +Bartosz Pawlas, 2 roczn
10.oo Do Op.B. z okazji 25 lat małż. Tadeusza i Wiesławy
Woźniok z Bog z podz. za otrzymane łaski z prośbą
o dalsze. Te Deum.

11.3o Do Op.B. z okazji 55 lat Małż. Marii i Edwarda
Pawlik i w intencji dzieci z rodzinami z podz. za
otrzymane łaski z prośba o dalsze. Te Deum.
13.oo Ślub: Kochan Aneta – Buda Grzegorz
14.oo Do Op.B. z okazji 60 lat małż. Alojzego i Elżbiety
Pawela z Bog. z podz. za otrzymane łaski z prośbą
o dalsze. Te Deum.
16.oo +Edward Kula – z okazji urodzin

Poniedziałek – 28.09.2009r. – Św. Wacława
7.oo

1/+Aniela Lubszczyk, 4 roczn, rodziców z obu stron
2/+Józef Riemel
11.oo Ślub: Oślizlok Joanna – Primus Grzegorz
17.oo 1/+Józef Ostrzołek, 2 żony, 2 synów(Bog)
2/+Paweł Kluger, córka Aniela Fizia, rodziców z obu
stron

Wtorek – 29.09.2009r. – Św. Archaniołów

Michała, Gabriela i Rafała

7.oo

1/+Józef Mandel, 2 żony, syn Józef, córka Maria,
mąż Alojzy, Robert Babilas, żona Anastazja, syn
Stanisław, 2 synowe, 2 zięciów, dusze w czyśćcu
cierpiące
17.oo 1/+Norbert Stajer, rodziców, Maria Rduch, mąż Jan,
rodziców, wnuk Janusz
2/+Weronika Zniszczoł, syn Czesław(Bog)
3/W intencji Apostolatu Maryjnego i Akcji
Katolickiej
4/Do Op.B. z okazji urodzin Alojzego Nikel z podz.
za otrzymane łaski z prośbą o Boże
błogosławieństwo i łaskę zdrowia

Środa – 30.09.2009r. – Św. Hieronima, kpł

i dr Kościoła

1/+Helena Gąsior, mąż Józef, Emil i Henryk
synowie, 2 synowe, zięć Stanisław Oleś
2/+Gotfryda Oleś, mąż Norbert, rodziców z obu stron
17.oo 1/+Berta Strzoda, mąż Jan, rodziców z obu
stron(Bog)
2/+Emilia Lampert, 7 roczn.
3/Do Op.B z okazji urodzin Alojzego
z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą
o Boże błogosławieństwo i łaskę zdrowia.
7.oo

Czwartek – 01.10.2009r. I – szy czwartek
7.oo

1/Na cześć Chrystusa Najwyższego Arcykapłana za
wszystkich biskupów, kapłanów, kleryków,
zgromadzenia zakonne i o powołania kapłańskie
i zakonne - zamawiają Gotartowice
2/+Bronisław Motyka, syn Andrzej, rodziców z obu
stron, 3 braci, 7 szwagrów, Gertruda Hartman
12.oo Ślub: Mika Katarzyna – Riemel Tomasz
17.oo 1/+Jan Gołyszny, żona Waleska, Jan Dziurok
2/+Wincenty Szczypka, Walenty Przeliorz

Piątek – 02.10.2009r. I – szy piątek, kolekta
charytatywna
7.oo

1/+Edward Musioł(Got)
2/+Robert Musioł, żona Waleska, 2 synów
17.oo 1/W intencji rodzin wielodzietnych i czcicieli NSPJ
2/+Józef Sobik, żona Franciszka, synowa, 2 zięciów,
wnuk(Bog)
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Sobota – 03.10.2009r. I – sza sobota
7.oo

1/Do Niepokalanego Serca NMP – za parafian
2/W intencji Świeckiej Rodziny Franciszkańskiej
11.oo Ślub: Jóźwicka Joanna – Mika Marcin
17.oo 1/+Łucja i Emil Smołka, Jan Wodniok, rodzice
2/+Łucja Zieleźny, 13 roczn(Got)

Niedziela – 04.10.2009r.
7.oo

1/ Do Op.B. z okazji urodzin Zofii Kania oraz
w intencji całej rodziny z podz. za otrzymane łaski
z prośbą o dalsze. Te Deum.
2/Do Op.B. z okazji 40 lat małż. Władysława
i Stefanii Szarlej i w intencji dzieci z rodzinami
z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze. Te
Deum.
8.3o Do Op.B. w intencji rodziny Toszek i z okazji
urodzin Jadwigi z podz. za otrzymane łaski z prośbą
o dalsze.
10.oo Do Op.B. z okazji 50 lat małż Otylii i Sylwestra
Dziwoki z Bog. i w intencji dzieci z rodzinami
z podz. za otrzymane łaski z prośba o dalsze.
Te Deum.
11.3o 1/Do Op.B. z okazji 70 rocznicy urodzin Krystyny
Janda Bog. z podz. za otrzymane łaski z prośbą
o dalsze. Te Deum.
2/Do Op.B. z okazji urodzin w pewnej intencji
z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze.
16.oo +Konstanty Smołka, żona Celestyna, Albina Oleś,
mąż Antoni, dziadków z obu stron

Poniedziałek – 05.10.2009r.
7.oo

1/+Alojzy Pierchała(Bog)
2/+Renata i Erwin Piątek, Brunon Szulik(Bog)
17.oo 1/+Andrzej Swaczyna
2/+Helena i Bolesław Kaczmarczyk, synowa
Maria(Got)

Wtorek – 06.10.2009r. – Św. Brunona, kpł.
7.oo

1/+Matylda Ogon, mąż Franciszek, syn Alojzy
2/+Leon Kaczmarczyk, żona Bronisława
17.oo 1/+Marta Szyroki, 2 roczn, mąż Leon, 19 roczn, zięć
Adam Szydłowski, za ++ z rodzin Wolny i Szyroki
2/+Teresa Frelich

Środa – 07.10.2009r. – NMP Różańcowej
7.oo

1/+Łucja Kuczera, 10 roczn(Bog)
2/+Kazimierz i Katarzyna Spytko, Emil i Łucja
Babilas, syn Walenty(Got)
17.oo 1/+Florentyna Hajnisz, Józef mąż, Jan Jurczyk,
2 żony, Oskar Hajzyk
2/+Róża Korduła(Bog)

Czwartek – 08.10.2009r.
7.oo

1/+Paweł Paszek, żona Jadwiga, syn Józef(Bog)
2/+Helena Skorupa, 3 roczn(Bog)
17.oo 1/+Alojzy Podleśny, żona Franciszka
2/+Faustyn Sobik

Piątek – 09.10.2009r. – Bł. Wincentego Kadłubka
7.oo

1/+Helena Lubszczyk, 36 roczn, mąż Franciszek,
Leon Sobik, Alojzy Sobik, żona Janina

2/+Edmund Maroszek, Ryszard Krótki, żona Maria,
siostra Helena
17.oo 1/+Franciszek Musioł
2/+Emil Zimończyk, żona Maria, syn Paweł(Bog)

Sobota – 10.09.2009r.
7.oo

1/+Łucja Holesz, 1 roczn.(Bog)
2/+Henryk Mura, ojciec Robert
12.oo Ślub: Kuś Patrycja – Kałużny Dariusz
17.oo 1/+Ludwik i Franciszka Budny, syn synowa i wnuk,
pokrew. Adamski, Budny i Duda, Jan Adamski
i Marian Matejko
2/+Bronisław Widera, ojciec Józef, Maria Bortlik,
mąż Franciszek(Bog)
3/+Józef i Maria Przeliorz, syn Jerzy, córka Marta,
zięć Franciszek(Bog)

Niedziela – 11.10.2009r.
7.oo

Do Op.B. z okazji 80 rocznicy urodzin Heleny
Musiolik oraz z okazji 10 rocznicy urodzin wnuczki
Pauliny z podz. za otrzymane łaski z prośbą
o dalsze. Te Deum.
8.3o +Waleska Gruszka, mąż Florian, 2 synów, synowa
i wnuk(Bog)
10.oo +Krzysztof Zniszczoł
11.3o 1/Do Op.B. z okazji 25 lat małż. Blandyny i Damiana
Kuś z Got. z podz. za otrzymane łaski z prośbą
o dalsze. Te Deum.
2/Do Op.B. w intencji rodzin Kałuzny i Kuś z podz.
za otrzymane łaski z prośbą o dalsze. – od
nowożeńców
16.oo Do Op.B. i M.B. Fatimskiej z okazji 40 lat małż.
Weroniki i Alojzego Przeliorz z Got. i w intencji
dzieci z rodzinami z podz. za otrzymane łaski
z prośbą o dalsze. Te Deum.

Poniedziałek – 12.10.2009r.
7.oo

1/+Anna Kania – od siostry z rodziną
2/za tragicznie zmarłą Anetę Zyra i jej matkę –
od sąsiadów z ulicy Węglowej i Jastrzębskiej
17.oo 1//+Anna Frelich, mąż Józef, syn Antoni, Anna
i Albert Zimończyk
2/+Emilia Grzegierzec, mąż Jakub

Wtorek – 13.10.2009r.
7.oo

1/+Paweł Żyła, żona Marta, syn Eryk, Maria i Józef
Piechoczek, dusze w czyśćcu cierpiące.
2/+Łucja Śmiatek, mąż Henryk, Bronisława
Janowicz, mąż Zygmunt, Zofia Garbocz, mąż Jan,
Wiktoria Matuszczyk, mąż Józef, córka Helena, syn
Edward
17.oo 1/+Jadwiga Ostrzołek(Bog)
2/+Józef i Matylda Zniszczoł, syn Alojzy, Marta
i Paweł Gąsior, syn Zygfryd, Bernard i Stefania
Kubica, za ++ z pokrewieństwa
19.oo Nabożeństwo Fatimskie

Środa – 14.10.2009r.
7.oo

1/+Zygmunt Orszulik – od siostry i brata
2/+Maria Szewczyk, mąż Wiktor, Marta Orszulik,
mąż Alojzy
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17.oo 1/+Jan Mura, żona Helena(Rasz)
2/+Waleska Kuczera, mąż Franciszek, 3 synów

Czwartek – 15.10.2009r. – Św. Teresy od Jezusa,

dziew. i dr Kościoła

7.oo 1/+Anna Kania – od syna Bernarda z rodziną
17.oo 1/+Marta Szymura, mąż Ludwik, syn Edmund,
rodziców z obu stron(Bog)
2/+Alfred Torbicki
3/+Maksymilian i Gertruda Żelawski(Got)

Piątek – 16.10.2009r. – Św. Jadwigi Śląskiej
7.oo

1/+Franciszka Mandel, mąż Emil, córka Irena,
Elżbieta Mandel, Józef i Maria Mandel(Rasz)
2/Do Op.B. z okazji 96 rocznicy urodzin w pewnej
intencji z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze.
Te Deum.
17.oo 1/Do Op.B. z okazji 35 lat małż. Teresy i Ludwika
z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze.
Te Deum.
2/+Eugeniusz Wuzik, 11 roczn(Rasz)

Kronika parafialna
Chrzty:
Milena Stoszko, Michał Maliszewski, Edyta Skoczek, Eryk
Romanowski, Alan Mikołajczyk, Krzysztof Mispel, Piotr
Feliks, Maja Podkowik, Adam Golański, Natalia Golańska,
Antoni Pomykoł, Filip Jesionkowski, Mikołaj Orzołek,
Jakub Kafka, Bartosz Nowak, Paweł Darda, Jagoda Buchata
Igor Lis, Sandra Kolarczyk, Jan Cincio, Mateusz Stasiński,
Zuzanna Szlagórska, Kinga Konsek, Mateusz Moskal,
Alrksandra Łapińska, Karol Kulig, Nikodem Lepiarczyk,
Oliwia Ciemała, Anna Benisz, Piotr Landziński, Emilia
Kusiak, Jakub Lenik, Tatiana Matczak

Sobota – 17.10.2009r. – Św. Ignacego

Antiocheńskiego, bp. i męcz.

7.oo
11.oo
12.oo
13.oo
14.oo
15.oo
16.oo
17.oo

+Serafin Sobik, 3 roczn(Got)
Ślub: Sobek Mariusz – Cnota Ewa
Ślub: Widok Marcin – Czerwińska Dorota
Do Op.B. z okazji 50 lat małż. Romana i Hildegardy
Orszulik oraz w intencji synów z rodzinami z podz.
za otrzymane łaski z prośbą o dalsze. Te Deum.
Ślub: Jobczyk Łukasz – Jobczyk Marlena
Ślub: Polok – Szweda
spotkanie rocznika 1964
1/+Alojzy Oleś, 4 roczn(Rasz)
2/Do Op.B. z okazji 18 rocznicy urodzin Bogumiły
Dziel z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze.

Niedziela – 18.10.2009r.
7.oo
8.3o

10.oo
11.3o
13.oo
14.3o
16.oo

+Stefania Zieleźny, 7 roczn(Got)
1/+Maria Liszka, 2 roczn
2/Do Op.B. z okazji 18 rocznicy urodzin Mateusza
Pawliczek z podz. za otrzymane łaski z prośbą
o dalsze.
Do Op.B. z okazji 50 lat małż. Józefa i Róży Smołka
z Bog. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze.
Te Deum.
Do Op.B. i M.B. Cudownego Medalika z okazji 50
lat małż. Jerzego i Lidii Jurczyk z Got. z podz. za
otrzymane łaski z prośbą o dalsze. Te Deum.
Do Op.B. z okazji 50 lat małż. Konrada i Anieli Weis
oraz w intencji dzieci z rodzinami z podz. za
otrzymane łaski z prośbą o dalsze. Te Deum.
Chrzty i roczki: Maksymilian Gierłowski
Do Op.B. z okazji 50 lat malż. Haliny i Zygmunta
Solak oraz w intencji dzieci z rodzinami z podz. za
otrzymane łaski z prośbą o dalsze. Te Deum.

Przygotowała pani Kornelia Mokry

Śluby:
Sokół Wojciech – Zieleźny Anna
Kościuczuk Marek – Tragarz Beata
Bogus Rafał – Ciszewska Iwona
Homola Damian – Widrińska Zofia
Pitera Stanisław – Śmigielska Aleksandra
Gładysz Jarosław – Ochojska Katarzyna
Tarkowski Daniel – Piechaczek Beata
Berlipp Steffan – Mura Monika
Jurajda Tomasz – Torebko Wioletta
Byszkiewicz Piotr – Mika Michalina
Pelczar Adam – Trybuś Monika
Wasiniewski Krzysztof – Kula Barbara
Gruszczyński Dawid – Pretko Wioleta
Łogasz Paweł – Kocyba Hanna
Połednik Łukasz – Gruszka Danuta
Hajduczek Łukasz – Dzierbicka Joanna
Dziurok Remigiusz – Sobik Joanna
Oleś Łukasz – Grabska Nadia
Maciończyk Szymon – Buciuto Julita
Buchta Aleksander – Nieszporek Dominika
Foniok Krystian – Ciemięga Anna
Pawlas Szymon – Kuczera Marta
Koś Przemysław – Herda Marlena
Paluch Michał – Lenart Natalia
Stanula Dariusz – Olma Joanna
Faruga Marcin – Okrzesik Kinga
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Dolnik Mirosław – Buchalik Anna
Guzik Sebastian – Szulc Anna
Okła Dariusz – Harnasz Magdalena
Mikołajczyk Andrzej – Popiela Żaneta
Martin Paul David – Piechota Monika
Mura Kamil – Frąckiewicz Marta
Musiolik Krzysztof – Lubszczyk Martyna
Poziomka Krzysztof – Machowska Monika
Zysek Michał – Klimek Ewa
Siedlaczek Tomasz – Kubiak Patrycja
Stokłosa Przemysław – Kąsek Lucyna
Pogrzeby:
Polak Zenon

21.01.1961 – 17.06.2009r.

Brząkalik Sylwia

23.12.1958 – 21.06.2009r.

Zimończyk Roman

18.11.1928 – 23.06.2009r.

Łuc Ilona

12.08.1962 – 26.06.2009r.

Lisiak Stanisław

29.12.1937 - 19.07.2009r.

Prochownik Weronika

11.09.1997 - 19.07.2009r.

Szmidt Berta

14.09.1919 - 22.07.2009r.

Turczyk Paweł

21.10.1936 - 30.07.2009r.

Kusiak Wiesław

11.04.1953 - 15.08.2009r.

Olszewski Andrzej

09.10.1956 - 16.08.2009r.

Lach Maksymilian

10.03.1931 - 23.08.2009r.

Osiak Wiesław

18.03.1941 - 27.08.2009r.

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 18 października 2009 r.
Materiały przeznaczone do druku
w numerze październikowym proszę przesyłać
w wersji elektronicznej
lub dostarczyć w formie papierowej
najpóźniej do dnia 09 października 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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Wakacyjny
wypoczynek
ministrantów
W tym roku grupa ministrantów z naszej parafii podczas
wakacji wypoczywała w Białce
Tatrzańskiej.

Relacja z wakacyjnego
wypoczynku ministrantów w Białce Tatrzańskiej
– czytaj str. 17
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Kolonie w Białce
Tatrzańskiej
Spacery, gry i śpiew na wolnym
powietrzu, humor oraz życzliwość były
mottem wspólnego pobytu dzieci,
opiekunów wraz z paniami z Zespołu
Charytatywnego
Czytaj str. 15
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Koloniści przed Sanktuarium MB Fatimskiej na Krzeptówkach
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Dożynki
A.D. 2009
Czytaj str. 13 – 14
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Festyn
Dożynkowy
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Wakacyjne remonty

Prace podłączeniowe probostwa pod kościelną kotłownię

Po doraźnych naprawach
w przyszłości czeka nas renowacja
najstarszych witraży naszego kościoła

Dziękujemy Panu Piechoczkowi za bieżące naprawy oświetlenia
i urządzeń elektrycznych
Stan probostwa sprzed rozpoczęcia prac remontowych

Zakończono pierwszy etap
remontu starego probostwa.
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