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”Per sanctam resurrec-
tionem tuam liberanos 
Domine”. 
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W niedzielę 6 maja w naszej 
parafii dzieci przystąpią do
Pierwszej i Wczesnej Ko-
munii Św. Otoczmy je ser-
deczną modlitwą, by mogły 
pięknie przeżyć spotkanie z 
eucharystycznym Chrystu-
sem.  

Tegoroczną uroczystość 
odpustową ku czci Naj-
świętszego Serca Pana Je-
zusa będziemy przeżywać w 
niedzielę 10 czerwca. Tra-
dycyjnie w piątek w Uroczy-
stość NSPJ o godz. 17.oo 
zapraszamy na Mszę św. 
sprawowaną na parafialnym 
cmentarzu. 
 

W sobotę 26 maja br. o 
godz. 10.oo święcenia pre-
zbiteratu w kościele MB 
Wspomożenia Wiernych w 
Krakowie przyjmie diakon 
Łukasz Torbicki. Mszę św. 
Prymicyjną w naszej świą-
tyni odprawi w niedzielę 27
maja o godz. 12.oo. 
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Spotkanie Grupy  
Pielgrzym 

21 lutego miało miejsce kolejne spotkanie 
„Grupy Pielgrzym”, podczas którego m. in. 
przedstawiono plan pielgrzymek na rok 
2018. 

Zbiórka elektroodpadów 
24 lutego zakończyła się trwająca dwa tygodnie zbiórka elek-
troodpadów na rzecz Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc 
Kościołowi w Potrzebie. 

Nauki przedślubne 
17 i 24 lutego w naszej parafii odbywały się nauki 
przedślubne dla kandydatów zamierzających za-
wrzeć związek małżeński. 

Msza św. w ramach przygo-
towania do I Komunii Św. 

 

W niedzielę 25 lutego na comie-
sięcznej Mszy św. o godz. 13.oo 
spotkały się rodziny dzieci przygoto-
wujących się do przyjęcia Pierwszej i 
Wczesnej Komunii Św. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Para prowadząca spotkania przedmałżeńskie 
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Siostry Salwatorianki 
4 marca gościcliśmy w naszej parafii Siostry Salwatorianki  - 
Siostry Boskiego Zbawiciela z Gaszowic, które dzieliły się  
z nami świadectwem swojej wiary i powołania. 

Ekstremalna Droga 
Krzyżowa 

Eucharystią o godz. 20.oo sprawowaną  
23 marca w naszej świątyni, rozpoczę-
ła się Ekstremalna Droga Krzyżowa. 
Inicjatorem i zarazem liderem „Drogi 
Serca Jezusowego”, której uczestnicy 
mieli do pokonania 42 km był ks. Karol 
Płonka. 

Milczenie, modlitwa, medytacja, długa 
nocna trasa, to wszystko „tylko” po to, 
by spotkać Jezusa. Ekstremalna Droga 
Krzyżowa to prawdziwe ćwiczenie du-
chowe, po którym człowiek może zo-
stać rzeczywiście przemieniony.  

Trasa EDK wiodła przez Raszowiec - 
Ligocką Kuźnię - Gotartowice - Szczej-
kowice - Palowice - Woszczyce - Pa-
lowice - Szczejkowice - Gotartowice - 
Raszowiec i zakończyła się przy para-
fialnym cmentarzu. 

 
 

 
 

 
 

 
Msza św. na rozpoczęcie naszej Ekstremalnej Drogi Krzyżowej 

 

Drewniane krzyże uczestników EDK 
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Rekolekcje parafialne 
Tegoroczne Rekolekcje Wielkopostne rozpoczęły 
się 10 marca. Poprowadził je ks. dr hab. Leszek 
Szewczyk wykładowca Wydziału Teologicznego 
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. 

 

Droga Krzyżowa dzieci 
W okresie Wielkiego Postu nasi najmłodsi 
uczestniczyli w nabożeństwach Drogi Krzyżowej 
w czwartki pół godziny przed Mszą św. szkolną. 

 

Rekolekcje Wielko-
postne dla szkół 

Tegoroczne Rekolekcje dla uczniów szkół 
zlokalizowanych na terenie naszej parafii 
odbyły się w dniach 26 – 28 marca. 

 
 

 
Ks. rekolekcjonista w towarzystwie naszych wikarych 

 
Droga Krzyżowa dzieci w ramach czwartkowych Mszy św. 
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Przeżyliśmy ważny i podniosły czas jakim 
był Okres Wielkiego Postu oraz Triduum Pas-
chalne z najważniejszym Świętem w roku Li-
turgicznym - Zmartwychwstaniem Pańskim. 
Trwamy nieustannie w tym pięknym i rado-
snym Okresie Wielkanocnym.  

Jeszcze raz ks. profesorowi Leszkowi Szewczy-
kowi dziękujemy za przeprowadzenie Rekolekcji 
Wielkopostnych w naszej parafii. Księżom wikarym 
Tomaszowi i Karolowi za dzielne podjęcie się reko-
lekcji z udziałem naszych szkół. Przy tej okazji Bóg 
zapłać naszym placówkom oświatowym na czele z 
panią Dyrektor Teresą Uchyła i panami Dyrektorami 
Lucjanem Rugorem i Krzysztofem Zaikiem za otwar-
cie i współpracę w dni rekolekcyjne. Wyrazem szcze-
gólnego przygotowania do Świąt Wielkanocnych i 
pogłębienia duchowości wielkopostnej był udział na-
szych dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w dodat-
kowych Drogach Krzyżowych na terenie naszej parafii 
i poza nią. Organizowane one były przez naszych 
ministrantów na czele z ks. Tomaszem zarówno dla 
chłopców młodszych jak i starszych. Inną formę Drogi 
Krzyżowej na terenie Boguszowic zorganizowali nasi 
harcerze. Dziękujemy im za świadectwo wiary wyra-

żone również w ten sposób. Przy tej okazji harcerzom i 
harcerkom ze Stowarzyszenia „ŚLADY” na czele 
z Państwem Liszka dziękujemy za pięknie wykonany 
Grób Pański i Ciemnicę. Księdzu Karolowi dzięku-
jemy za wielką zachętę i zorganizowanie licznej grupy 
naszych parafian uczestniczących w Ekstremalnej 
Drodze Krzyżowej, która rozpoczęła się w naszym 
kościele Eucharystią w dniu 23 marca o godzinie 
20.oo, jako 40 kilometrowa, leśna, nocna „Droga Ser-
ca Jezusowego”. Często spotykamy się z opinią, że 
trudno znaleźć w okolicy piękniejszą świątynię 
i piękniej przeżywaną liturgię Triduum Paschalnego. 
Dzieje się tak za sprawą nie tylko duszpasterzy, ale 
dzięki inicjatywie i gorliwemu zaangażowaniu naszej 
służby ministranckiej oraz wielu młodszych i starszych 
parafian na czele z ceremoniarzem liturgicznym. Za 
całość liturgii Triduum Paschalnego odpowiedzialny 
jest ks. Tomasz. Dziękujemy. Obecnie trwamy 
w radosnym czasie Wielkanocy, przygotowując się do 
wielu ważnych uroczystości, które są przed nami za-
równo w maju, jak i w czerwcu. Należą do nich mię-
dzy innymi Pierwsza Komunia św. jak zawsze w 
pierwszą niedzielę maja. Tym razem wypada ona 6 
maja. W dniu 26 maja będą miały miejsce świecenia 
kapłańskie diakona Łukasza Torbickiego z Gotar-
towic. Odbędą się one w Krakowie w kościele MB 
Wspomożenia Wiernych, przy ulicy Tynieckiej 39 
o godz. 10.oo. Nazajutrz po święceniach 27 maja o 
godz. 12.oo, neoprezbiter Łukasz odprawi swoją Mszę 
św. prymicyjną w naszym parafialnym kościele. Za-
praszamy.  

Przy tej okazji składamy najlepsze życzenia ks. 
Andrzejowi Szorkowi z okazji Jubileuszu 40 lat 
kapłaństwa. Ten czas wypełniony był zaangażowa-
niem w budowę kościoła w Boryni i wieloletnią funk-
cję proboszcza w tamtej parafii. Po przejściu na eme-
ryturę do pobliskich Jankowic zastąpił ks. Andrzeja w 
Boryni ks. proboszcz Bogdan Wąż, który właśnie 
przeżywa Jubileusz 25 lat swojego kapłaństwa. W 
czasie ostatniego konwentu wielkanocnego, który od-
był się właśnie w Borynii modliliśmy się w szczególny 
sposób za tych kapłanów. Niech Pan Bóg im błogo-
sławi. Warto dodać, iż konwent Wielkanocny to trady-
cyjne spotkanie wszystkich kapłanów jednego dekana-
tu bezpośrednio po Świętach Wielkanocnych na wzór 
spotkania się apostołów z Jezusem w wieczerniku. 
Mówiąc o jubileuszach nie sposób wspomnieć o moim 
wieloletnim przyjacielu, a dobrze znanym naszym 
parafianom księdzu infułacie Rudolfie, który nieba-
wem, bo 2 czerwca o godz. 12.oo w katowickiej ka-
tedrze obchodził będzie Jubileusz 50 lat kapłań-
stwa. Po drodze do tej uroczystości ks. Rudolf do-

SŁOWO  PROBOSZCZA – Nie tylko o sprawach  
                                        gospodarczych 

 

 
Kazanie ks. Tomasza podczas ceremonii Wielkiej Soboty 
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świadczony jest poważnymi problemami zdrowotny-
mi. Życzymy Mu więc zdrowia, wiele Błogosławień-
stwa Bożego związanego z tym pięknym jubileuszem. 
I zapewniamy o pamięci modlitewnej. Istotnym wyda-
rzeniem parafialnym jeszcze w ramach obecnego roku 
szkolnego, w miesiącu czerwcu, będzie obecność w 
parafii ks. Arcybiskupa Wiktora Skworca, który w 
sobotę 16  czerwca podczas Mszy św. o godz. 18.oo 
udzieli naszej młodzieży sakramentu bierzmowa-
nia.  

Tradycyjnie w tym miejscu naszej gazetki para-
fialnej chcemy podsumować działania gospodarcze 
przeprowadzane w ostatnich 2 miesiącach. Należą do 
nich:   

1/ Wymiana deflektora w piecu na Starej Farze. 

2/ Zakończenie sezonu grzewczego w kotłow-
niach Starej Fary ze Starym Domem Parafialnym  i 
Kościoła z Nowym Domem Parafialnym. 

3/ Naprawa uszkodzonego podestu przy głównym 
wejściu do Domu Parafialnego. Wyrównanie po-
wierzchni betonowej i pokrycie bocznej części podestu 
nowymi kafelkami. 

4/ Uzupełnienie ubytków w tynku w dolnej części 
kościoła od strony wschodniej. 

5/ wykonanie i zainstalowanie blach zabezpiecza-
jących okna w salce ministrantów przed nadmiarem 
wody deszczowej. 

6/ Zainstalowanie głównego fotela w prezbite-
rium po całkowitej renowacji i umieszczeniu nowego 
obrazu przedstawiającego Jezusa przekazującego klu-
cze św. Piotrowi.  

7/ Rozpoczęcie z użyciem rusztowań gruntowne-
go czyszczenia ołtarzy i pozostałych elementów wnę-
trza świątyni z zastosowaniem preparatów zabezpie-
czających.  

Wiele działań gospodarczych jak zwykle odbywa 
się z udziałem i pod troskliwym okiem pana Huberta. 
Udało się nam również zrealizować prosty film doku-
mentalny przedstawiający na tle krótkiego rysu histo-

rycznego piękno naszej boguszowickiej świątyni z jej 
wewnętrznymi elementami. Dziękuję głównie księdzu 
Tomaszowi, skrzypaczce pani Justynie Dzierbickiej i 
panu organiście Marcinowi za udział w realizacji tego 
filmu. Jego premiera odbędzie się na najbliższym spo-
tkaniu Duszpasterskiej Rady Parafialnej.  

Trwamy więc w radości ze Zmartwychwstania 
Pana wdzięczni wszystkim, którzy dali nam świadec-
two wiary. Dziękujemy za udział w pięknej liturgii, a 
 nade wszystko za codzienne proste świadectwo życia 
w naszych wspólnotach rodzinnych, małżeńskich i 
tam, gdzie stawia nas chrześcijan Boża Opatrzność. Na 
wszystko co jest przed nami niech nam Bóg błogosła-
wi. 

ks. Krzysztof Błotko – proboszcz                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Instalowanie blach zabezpieczających okna w salce mi-

nistrantów przed nadmiarem wody deszczowej 

„Słowo i Chleb Eucharystii, tajemnica i dar paschalny, pozostają przez wieki jako nieustanna pamiątka  
męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa!  Dzisiaj, w Święto Zmartwychwstania, my także powtarzamy z 

wszystkimi chrześcijanami na świecie: Zostań z nami, Jezusie, ukrzyżowany i zmartwychwstały! Zostań z nami, 
wierny Przyjacielu i pewna ostojo dla ludzkości kroczącej drogami czasu! Ty, żywe Słowo Ojca , wlej ufność  
i nadzieję w tych, którzy szukają prawdziwego sensu swojej egzystencji. Ty, Chlebie życia wiecznego, nasyć 

człowieka głodnego prawdy, wolności, sprawiedliwości i pokoju. (…) 

Potrzebujemy Ciebie, zmartwychwstały Panie, także i my, ludzie trzeciego tysiąclecia!  
Zostań z nami teraz i po wszystkie czasy. Spraw, by materialny postęp ludów nigdy nie usunął w cień wartości 

duchowych, które są duszą ich cywilizacji. Prosimy Cię, wspieraj nas w drodze.  
W Ciebie wierzymy, w Tobie pokładamy nadzieję, bo Ty jeden masz słowa życia wiecznego (por. J 6, 68).  

Mane nobiscum, Domine! Alleluja!” 
Jan Paweł II 
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Zachęcamy do dalszej 
lektury wybranych fragmen-
tów książki „Proboszcz z 
Ars” w celu pogłębienia wła-
snej refleksji nad życiem ka-
płańskim. 

 
UROCZYSTOŚĆ 8 GRUDNIA 

1854 ROKU 

Jak mamy wytłumaczyć sobie w 
życiu naszego świętego do takiego 
stopnia posuniętą wzgardę zaszczytów 
i doczesnych korzyści? Powiedziano o 
nim: Wszystko, cokolwiek łączność 
miało z porządkiem nadprzyrodzo-
nym, co przyczyniało się do rozsze-
rzenia królestwa Bożego, stawało się 
namiętnością jego serca... Nie do-
znawał więc radości ani spokoju ina-
czej, jak tylko myśląc o religii i po-
święcając się jej sprawom. Uroczysto-
ści kościelne były jedynym przepy-
chem, w którym miał upodobanie. 

Starcy w Ars do lat najpóźniej-
szych przechowali pamięć jedynej w 
swym rodzaju uroczystości, podczas 
której ksiądz Vianney okazał rozra-
dowanie niezwykłe, entuzjastyczne, 
wprost nie znające granic. W listopa-
dzie 1854 roku, gdy Rzym gotował się 
do wspaniałej uroczystości z powodu 
ogłoszenia dogmatu Niepokalanego 
Poczęcia, Proboszcz z Ars również 
przysposabiał swą skromną parafijkę 
do uczczenia tego wielkiego wyda-
rzenia. Na kilka dni przed ogłosze-
niem tej prawdy wiary - opowiada 
baronowa de Belvey - słyszałam, jak 
sługa Boży miał okolicznościową 
przemowę, podczas której w uniesie-
niu radości przypominał wszystko, co 
uczynił dla Maryi Niepokalanej... 

Dreszcz przeszedł słuchaczów, 
gdy, kończąc swe przemówienie, za-
wołał: Jeślibym mógł byt w zamian za 
siebie samego ofiarować coś Naj-
świętszej Pannie - sprzedałbym się! 

Ukochał Matkę Bożą od koleb-
ki. Zostawszy kapłanem, pracował ze 
wszystkich sił nad rozszerzeniem jej 

czci. By się o tym przekonać, dość 
było pątnikom spojrzeć na statuetki 
Najśw. Panny, znajdujące się na fron-
tach wszystkich domostw we wsi. W 
każdym domu znajdował się koloro-
wy obraz Matki Boskiej, ofiarowany 
przez Księdza Proboszcza, z jego 
podpisem umieszczonym u dołu. 

W roku 1844 ksiądz Vianney 
umieścił wielkich rozmiarów posąg 
Niepokalanej na froncie kościoła. 
Osiem lat przedtem, 1 maja 1836 
roku, poświęcił swą parafię Maryi bez 
grzechu poczętej. Obraz, na którym 
uwieńczony jest ten akt poświęcenia - 
pisze Katarzyna Lassagne - znajduje 
się nad wejściem do kaplicy Najświęt-
szej Panny. Wkrótce potem polecił 
wykonać srebrne pozłacane serce; 
które do dzisiejszego dnia wisi na szyi 
Cudownej Matki Boskiej. W sercu tym 
zawarte są nazwiska wszystkich para-
fian z Ars, spisane na białej jedwabnej 
wstążce. 

W dni, w które przypadały świę-
ta Maryi, zawsze w Ars licznie przy-
stępowano do Komunii Św. i długo 
kościół się nie opróżniał; wieczorem 
zaś nawa główna i boczne kaplice 
zaledwie pomieścić mogły obecnych; 
nie chciano bowiem stracić homilii 
księdza Vianney'a na cześć Matki 
Bożej; tak porywającym był zapał, z 
jakim mówił o Jej świętości, Jej potę-
dze i miłości. 

Lecz prześcignął sam siebie w 
owym niezapomnianym dniu, 8 grud-
nia 1854 roku, w którym papież Pius 
IX określił powagą świętych Aposto-
łów Piotra i Pawła i własną, że błogo-
sławiona Dziewica Maria uchroniona 
została od wszelkiej zmazy grzechu 
pierworodnego, od pierwszej chwili 
swego poczęcia. 

Mimo zmęczenia, chciał ko-
niecznie sam w dniu tym odśpiewać 
sumę i z wielką radością po raz pierw-
szy włożył na siebie wspaniały ornat z 
niebieskiego aksamitu, bogato hafto-
wany w złote arabeski. Do ornatu tego 
dał mu wzór architekt Bossan. Prezbi-

terium i nawa główna przybrane były 
jak najwspanialej.  

Po południu, po nieszporach ca-
ła parafia udała się w procesji do 
szkoły Braci, gdzie Ksiądz Proboszcz 
poświęcił wzniesioną w ogrodzie 
statuę Niepokalanej, którą sam ofia-
rował. Wieczorem uiluminowane były 
mury kościoła, dzwonnicy i domów 
we wsi. 

Na zakończenie uroczystości 
odbyło się jeszcze jedno nabożeństwo, 
podczas którego głos zabrał ksiądz 
Vianney. Co za szczęście spotkało 
nas! - wołał, rozpoczynając homilię. - 

Uważałem zawsze, iż brakowało 
tego promienia w wielkim słońcu 
prawd katolickich. Była to próżnia, 
która nadal nie mogła w religii pozo-
stawać!... 

Iluminacja była to nowość dla 
parafian, a także i dla Proboszcza. 
Zanim wyszedł, by podziwiać to cudo, 
Święty nasz sam pierwszy uderzył w 
dzwony kościelne. Potem dzwoniono 
w nie długo, długo. Tak długo - mówi 
Katarzyna Lassagne - iż przybiegli 
ludzie z sąsiednich parafii, sądząc, że 
to pożar. Ksiądz Proboszcz zaś w tym 
czasie, przy świetle pochodni, prze-
chadzał się, z uczuciem radości, 
wśród obecnych kapłanów i braci. 

Uroczystość ta była istotnie jed-
nym z najpiękniejszych dni jego ży-
cia. Miał już blisko lat siedemdziesiąt, 
a zdawało się, iż odmłodniał o lat 
dwadzieścia. Nigdy jeszcze dziecko 
nie radowało się bardziej z triumfu 
swej matki. 

 
(c.d. w następnym numerze 

SE. Przygotował ks. Krzysztof 
B.  Za: Francis Trochu, Pro-
boszcz z Ars, Święty Jan Maria 
Vianney 1786- 1859 (Na podsta-
wie akt procesu kanonizacyjne-
go i nie wydanych dokumentów 
z języka francuskiego przełożył 
Piotr Mańkowski, biskup kamie-
niecki, arcybiskup tytularny 
Aenus), Kraków 2009) 

 
 

 

 

 

 

. 

Proboszcz  z  Ars (50) 
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Doświadczenie, które 

przeżyliśmy w związku z 
międzynarodowym charakte-
rem Ruchu pokazało nam, że 
Equipes Notre-Dame są i po-
zostaną miejscem dialogu i 
tolerancji. Miejscem, gdzie 
bez uczucia zgorzknienia lub 
naiwności, będą obecne wy-
mogi, z którymi mamy do 
czynienia. Wszyscy zrozu-
mieliśmy, że nie przynależy-
my do END, aby bronić się 
przed światem, lecz aby z 
Chrystusem wyjść na spo-
tkanie światu głosząc Ewan-
gelię. Tytuł naszych materia-
łów formacyjnych na rok 
2017/2018 to „Misja miłości”, 
a w miesiącu kwietniu jeste-
śmy zaproszeni do refleksji 
nad tematem „Przyjmując”.  

 

Ojciec Tymothy Radcliffe mówił 
podczas XI Międzynarodowego 
Zgromadzenia Equipes Notre-Dame w 
Brazylii: „Jeśli ich wysłuchacie, jeśli 
obujecie się w ich buty i wejdziecie w 
ich skórę, prawdopodobnie Bóg pod-
sunie wam właściwe słowa”. Ich, to 
znaczy małżonków zmagających się z 
trudnościami, żyjących w separacji, 
rozwiedzionych i takich, którzy po 
rozwodzie zawarli nowe związki 
małżeńskie. Kościół szuka małżon-
ków chrześcijańskich, by im towarzy-
szyć – okazać miłość Kościoła – mi-
łość Boga. W naszych głowach rodzą 
się jednak pytania: Jak mamy im 

towarzyszyć? Czy mamy akceptować 
ich wybory życiowe? Jak żyć obok 
ludzi tak poranionych? Pojawia się 
myśl - to przecież na własne życzenie 
mają problemy. Nie podjęli trudu 
formacji małżeńskiej, nie zechcieli 
przyjąć Jezusa jako swego Pana i 
Zbawiciela. Raczej skutecznie wy-
prowadzili Boga ze swego życia, 
myśląc i działając zgodnie z dewizą  
„po co nam Bóg”. Bóg to zabobon, 
sakrament to opium dla ludzi tak jak 
cała religia. W swojej wolności doko-
nali pewnego wyboru, a  więc może 
teraz zbierają tego owoce. Jednak 
takie myślenie podszyte jest podszep-
tem szatańskim. Może słowa jeszcze 
nie zostały wypowiedziane, ale pielę-
gnując w sobie taką myśl już popeł-
niam grzech. W Ewangelii czytamy 
przypowieść o „Miłosiernym samary-
taninie”, a także o „Miłosiernym oj-
cu”. Ojciec, gdy zobaczył powracają-
cego syna ulitował się i pobiegł, aby 
go przytulić, a syn wyznaje „zgrze-
szyłem przeciwko niebu i względem 
ciebie“. Dostrzegł swą winę i prosi o 
wybaczenie, nawraca się, pragnie 
miłości ojca i ją otrzymuje. A ten 
samarytanin na drodze wzruszył się 
widokiem pobitego człowieka i zadbał 
o niego, dał ze swego. Udzielił pomo-
cy drugiemu i został nazwany przez 
Pana Jezusa bliźnim tego człowieka, a 
nam czytającym tę przypowieść mówi 
Jezus „czyń podobnie”. 

Nie osądu potrzebuje poranione 
małżeństwo, ale przyjaźni, pragnie 
spotkać uśmiechnięte oblicze  Boga w 
mojej twarzy. Wyciągniętą rękę w 
geście dobrej woli i pomocy.  

A jak zaczynać te spotkania z 

przeżywającymi różne trudności, by 
im towarzyszyć? Wydaje się, że nie 
ma innej drogi jak samemu pięknie 
żyć w małżeństwie, w szacunku i 
miłości, w jedności nieustannie odna-
wianej. Żyć stale łaską sakramentu 
małżeństwa, żyć w łasce uświęcającej 
odradzanej w sakramencie pojedna-
nia, żyć w geście przytulania siebie 
nawzajem, naszych dzieci i wnuków. 
Żyć z życzliwym spojrzeniem na 
bliźniego. Tego musimy się uczyć i 
nieustannie stosować, by nie dać się 
zaskoczyć chwili, gdy będziemy to-
warzyszyć bliźniemu w jego bólu, 
udręce, klęsce życiowej, rozstaniu, 
zaniku miłości małżeńskiej. To pew-
nie nas nie ominie, czy będziemy na 
to gotowi? Czy jesteśmy gotowi już 
dziś przyjmować bliźniego w rozu-
mieniu Ewangelii. Czy nasze serce 
małżeńskie jest gotowe? 

Bóg osądzi nasze serce i to tro-
chę przeraża, ale w Bogu jest nadzie-
ja. Nasze codzienne „Tak” miłości 
małżeńskiej uzdalnia nas do czynienia 
dobra bliźniemu. Miłość mająca źró-
dło w Bogu nie może krzywdzić ludzi, 
staje się inspiracją do miłowania bliź-
niego, do niesienia mu pomocy takiej 
jakiej potrzebuje, a zatem ofiarujmy 
się Bogu i bądźmy gotowi. 

 Bernadeta i Piotr  

Znajdziecie nas na stronie 
internetowej 

www.end.org.pl 

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

DROGA KRZYŻOWA  
W TERENIE 

W Wielkim Poście ministranci 
starsi i młodsi przeżyli swoje nabo-
żeństwa Drogi Krzyżowej w terenie. 
Najpierw starsi, wraz z Ruchem Świa-
tło-Życie oraz z opiekunami naszych 

grup, wyruszyli na wieczorną modli-
twę. Z pochodniami w rękach w pią-
tek 9 marca rozpoczęliśmy rozważa-
nia w Domu Parafialnym, a następnie 
ulicami Błękitną, Kolberga, Ziemską, 
Strażacką i Sołtystwo, przeszliśmy 
rozważając 14 stacji męki Pana Jezu-
sa. Była to okazja do wspólnej modli-

twy dla nas młodych – czas wycisze-
nia przed przeżywaniem Świętego 
Triduum Paschalnego. 

Następnego dnia, w sobotę 10 
marca, o poranku ministranci młodsi 
wzięli krzyż i wyruszyli przez ogród 
parafialny do placu, gdzie kiedyś stał 
kościół św. Wawrzyńca. Dzielni mali 

Equipes Notre - Dame  - 
ruch duchowości małżeńskiej 

Kącik ministrancki 
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ministranci zmieniali się przy każdej 
stacji w noszeniu krzyża, pięknie 
odczytywali rozważania, modlili się w 
skupieniu dając przy okazji świadec-
two przechodniom, którzy mogli ich 
zobaczyć w ten sobotni poranek. 

ROZGRYWKI SPORTOWE 

Po wygraniu dekanalnych roz-
grywek przez ministrantów młod-
szych, nadszedł czas etapu na szcze-
blu archidiecezjalnym. Odbył się on w 
Piekarach Śląskich. Razem z parafią 
pw. św. Wawrzyńca z rana wyruszyli-
śmy na turniej. Ministranci dali z 
siebie wszystko. Niestety do awansu 
zabrakło trochę szczęścia. Po rozegra-
nych meczach odwiedziliśmy miesz-
czącą się obok Bazylikę Piekarską, a 
następnie udaliśmy się na poczęstu-
nek. Pomimo porażki każdy uznał 
wyjazd za udany, ponieważ przede 
wszystkim liczyła się dobra zabawa. 

Wojtek Kamiński 
  

 

NOWY ŁAD 

Polska dyplomacja nie próżno-
wała. W dużej mierze dzięki talentowi 
oraz dobrej znajomości Korfantego z 
politykami francuskimi, udało się ich 
przekonać do tego, by po stronie pol-
skiej pozostała większa część uprze-
mysłowionego Górnego Śląska. Takie 
rozwiązanie zwiększało bezpieczeń-
stwo Polski, ale także i Francji. Tak 
też się stało decyzją Ligi Narodów z 
dn. 12 października 1921 roku. Rada 
Ambasadorów zaakceptowała tę   de-
cyzję   osiem dni później. 

Z obszaru plebiscytowego o po-
wierzchni 11008 km kw.  zamieszka-
łego przez 2 112 700 mieszkańców, 
Polska otrzymała  3214 km kw. (29 
%) z ludnością  996 tys. (46 %), w 
tym ok. 250 tys. Niemców, w zdecy-
dowanej większości Ślązaków  o 
nastawieniu proniemieckim. Po stro-
nie niemieckiej pozostało ok.  530 tys. 
Ślązaków o nastawieniu propolskim. 
Tak więc pod względem ludnościo-
wym sukces nie był pełen. 

16 maja 1922 roku Korfanty   z 
mównicy sejmowej mówił: „Ten 
Śląsk przychodzi do Polski rzeczywi-
ście jak dziecko do matki gorąco 
ukochanej pragnąc połączenia z tą 
matką - Ojczyzną na wieki.  A ja 

wyrażam nadzieję, że Polska jak 
prawdziwa matka przygarnie tych 
najmłodszych swoich obywateli do 
piersi, że zapanuje pomiędzy Ślą-
skiem, a Polską jedność, że nie będzie 
dysonansów, nie będzie różnic dziel-
nicowych, że ten Śląsk stanie się 
składową częścią Polski, że będzie 
prawdziwym dzieckiem matki-
Ojczyzny”. 

Zjednoczenie wschodniej części 
Górnego Śląska z Rzeczpospolitą w 
czerwcu 1922 roku otwierało nowy 
etap w życiu Korfantego. Na terenie 
województwa śląskiego był niekwe-
stionowanym przywódcą polskich 
ugrupowań centrowo-prawicowych, 
ale musiał liczyć się  po rozpadnięciu  
ogólnonarodowego frontu polskiego z 
okresu przedplebiscytowego   z opo-
zycją ugrupowań lewicowych. Funk-
cja wojewody śląskiego go na tym 
etapie nie za bardzo interesowała. 
Mierzył znacznie wyżej, czego do-
wiodły wydarzenia z połowy lipca 
1922 roku.   

Trudnej sytuacji gospodarczej 
kraju towarzyszyły przesilenia rządo-
we. W czerwcu 1922 roku, po trzech 
miesiącach funkcjonowania, upadł 
rząd Antoniego Ponikowskiego. 
Stronnictwa prawicowe wysunęły 

wówczas kandydaturę Korfantego do 
funkcji premiera, co wywołało zdecy-
dowany sprzeciw ugrupowań lewico-
wych. Naczelnik państwa  Józef Pił-
sudski, powierzył misję utworzenia 
rządu Arturowi Śliwińskiemu, ale 
prawica nie zamierzała ustępować. 

W dniu 14 lipca 1922 roku Ko-
misja Główna Sejmu wyłoniła kandy-
data na premiera w osobie Korfante-
go. Przedłożył on Piłsudskiemu pro-
ponowany skład gabinetu, jednak ten 
odmówił mu swego poparcia. Ponie-
waż sposób wysunięcia kandydatury 
Korfantego  był zgodny z praktyką 
polskiego parlamentaryzmu, przeto 
musiało dojść do starcia między Sej-
mem a Piłsudskim, który jawnie 
 zlekceważył wolę większości posłów. 

Dziś po latach, znając stosunek  
Marszałka Piłsudskiego, późniejszego 
wojewody śląskiego, Grażyńskiego i 
gabinetu Sławoj-Składkowskiego  do 
Korfantego, znamy jego „cierniową” 
biografię. Z drugiej zaś  strony znamy 
bolesne problemy (rozczarowanie)  
stosunku części  Górnoślązaków do 
państwa polskiego, które walczyło w 
owym czasie o granice i przetrwanie 
na wszystkich możliwych frontach i 
które nie mogło spełnić plebiscyto-
wych obietnic  przy swoim skromnym 

 
Podczas rozgrywek na szczeblu archidiecezjalnym w Piekarach Śląskich 

Wojciech Korfanty – Polityk Pogranicza (6) 
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potencjale gospodarczym i swoich 
międzynarodowych ograniczeniach. 

Z inspiracji klubów poselskich, 
popierających Korfantego, na forum 
Sejmu postawiono wniosek o wyraże-
nie votum nieufności Naczelnikowi 
Państwa. Sprawa kandydatury Kor-
fantego roznamiętniła parlament Rze-
czypospolitej, spory polityczne zro-
dzone na tym tle przeniosły się na 
ulice. Szerokie kręgi społeczeństwa 
demonstrowały swą niechęć wobec 
Korfantego, w którym widziano re-
prezentanta prawicowego esta-
blishmentu, zmierzającego  do ograni-
czenia wolności, demokracji, przerzu-
cenia kosztów coraz mocniej ciążą-
cych na życiu gospodarczym,  na 
barki najbiedniejszych. 

Nacisk tych nastrojów społecz-
nych zadecydował też o losach wnio-
sku w sprawie votum nieufności dla 
Piłsudskiego. Część posłów odmówiła 
swego poparcia Korfantemu. W efek-
cie Piłsudski pozostał  Naczelnikiem 
Państwa, a Korfantemu siłą rzeczy nie 
dane było stworzyć nowego rządu.  
Rozpoczął się kolejny etap walki w 
życiu Korfantego. 

24 września 1922 roku odbyły 
się pierwsze wybory do Sejmu Ślą-
skiego. Korfanty politycznie związany 
wówczas z Chrześcijańskim Zjedno-
czeniem Ludowym stanął na czele 
Bloku Narodowego, obejmującego 
ugrupowania prawicowe.  Fragment 
odezwy programowej :  „Rodacy! Kto 
na listę Bloku Narodowego głosuje, 
niech wie, że głosuje za zwycięstwem 
tych wypróbowanych sztandarów 
narodowych, które od czasu pierw-
szych wyborów polskich na Śląsku w 
1903 roku wyprowadziły lud śląski z 
niewoli pruskiej do wolnej i niepod-
ległej Polski. Jak przed dwudziesty 
laty tak i dziś pierwszym wodzem 
naszym jest Korfanty, a w szeregach 
naszych odnajdują się ci wszyscy, co 
razem z nim poprzez prześladowania 
pruskie, plebiscyt i powstania szli, 
wierni zawsze hasłom narodowym". 

Blok Narodowy zyskał najwię-
cej, bo 18 mandatów. Wśród posłów 
do Sejmu Śląskiego znalazł się  Woj-
ciech Korfanty, a pierwszym wojewo-
dą śląskim został Konstanty Wolny – 
towarzysz walki Korfantego. Korfan-
ty nadal jednak koncentrował  swoją 
uwagę na Warszawie. W wyborach do 
Sejmu RP, przeprowadzonych 5 listo-

pada 1922 roku, uzyskał mandat po-
selski. Reprezentował Chrześcijańską 
Demokrację, odgrywając w tym ugru-
powaniu przywódczą rolę. 

28 maja 1923 roku  stanowisko 
premiera objął  Wincenty Witos. Po 
rekonstrukcji jego gabinetu,  z dniem 
27 października 1923 roku funkcję 
wicepremiera objął Wojciech Korfan-
ty. Rząd ten jednak  upadł  już w 
połowie grudnia  1923 roku i tym 
samym zakończyła się jego kariera  
jako wicepremiera. 

Korfanty mógł niewątpliwie od-
dawać znaczne usługi rządowi Witosa 
z racji znajomości stosunków górno-
śląskich i różnorakich powiązań ze 
sferami  gospodarczymi. Sferom tym 
zależało więc na współpracy z Kor-
fantym, bowiem korzystając ze swych 
koneksji    z przedstawicielami admi-
nistracji państwowej i  fiskalnej mógł 
 skutecznie oddziaływać na politykę 
gospodarczą, wymiar podatków w 
odniesieniu do wielkich przedsię-
biorstw przemysłowych. 

c.d.n. 
Zbigniew Kula 

 

 

 

Nieznana Przyszłość 
 

Wyobraźnia maluje naszą przyszłość, 
a my patrzymy na te obrazy 
i pragniemy, by utrwaliły się 

same szczęśliwe dla nas zdarzenia. 
Pytamy siebie: dlaczego chcemy zatrzymać 

tylko te dobre chwile? 
Czy boimy się smutku, trosk i zmartwień, 
albo też tego, że za mało w nas pokory? 

A może tego, że nie poradzimy sobie w życiu 
bez naszego niebieskiego Opiekuna? 
Więc starajmy się ze wszystkich sił, 

o tę nieustającą opiekę płynącą z Nieba. 
 

Stefania Gierłowska 
 
 
 
 

We wtorek 27 marca na Starej Farze 60 osób 
bezdomnych skorzystało z uroczystego obiadu 
świątecznego. Ponadto każda osoba otrzymała paczkę  
żywnościową. Nasza inicjatywa była możliwa dzięki 
bezinteresownemu wsparciu naszych darczyńców i 
sponsorów oraz zaangażowaniu pań z Zespołu 
Charytatywnego. Za zorganizowanie obiadu serdeczne 
podziękowania kierujemy pod adresem Antoniego i Urszuli 
Dronszczyków, firmy Król-Dronszczyk, Pani Danuty 
Potrawa za przygotowanie paczek oraz firmy rodzinnej  
Pani Emilii Kristof, która podarowała chleb. 
Podziękowania należą się również paniom z Zespołu 
Charytatywnego za przygotowanie obiadu. Dla wielu 
bezdomnych czy samotnych to druga - obok wigilii Świąt 
Bożego Narodzenia - okazja w roku, aby poczuć namiastkę 
rodzinnej świątecznej atmosfery.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Świąteczny obiad  
na Starej Farze 

„Kto zamierza kochać tak, jak kochał Jezus, powi-
nien postępować zgodnie z Jego przykładem, i to 
przede wszystkim wtedy, kiedy jest wezwany do 
okazania miłości ubogim.” 

papież Franciszek 
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Kontynuujemy opowieść 
o proboszczach boguszo-
wickich od zarania dziejów. 
Możliwe, że zaraz po ks. Ca-
sparidesie nastąpił pro-
boszcz Basilius, ale wzmian-
ka o nim jako proboszczu 
została zanotowana dopiero 
w 1679 r. W czasie wizytacji 
tutejszej parafii we wspo-
mnianym roku przez dzieka-
na z Namysłowa o. Basilius 
był tylko administratorem 
ustanowionym na parafię 
boguszowicką przez opata z 
Rud, a nie proboszczem.  

Ów wizytator podkreślił wielką 
biedę administratora, który z głodu 
korzystał ze skromnych posiłków u 
rodzin chłopskich. Już trzy lata wcze-
śniej został zapisany w księdze  Brac-
twa Ciała Jezusa Chrystusa w Janko-
wicach jako członek. Księga owa 
istnieje na probostwie w Jankowicach 
do dziś, a zawiera nazwiska okolicz-
nych księży i proboszczów oraz wiele 
nazwisk okolicznej szlachty. Dziś 
dziwią nas niespotykane nazwiska ks. 
Casparidesa i ks. Basiliusa, ale w 
tamtych odległych czasach nastał taki 
zwyczaj, że księża, a nawet niektórzy 
nauczyciele, zmieniali swoje nazwi-
ska na łacińskie; w księgach parafial-
nych też jest wtedy używany język 
łaciński. 

Za ks. Basiliusa kościół z pię-
cioma oknami i dwoma drzwiami miał 
za patronów św. św. Wawrzyńca i 
Marcina, przez wizytatora określany 
jako piękny, ale biedny w środku. 
Kiermasz, czyli rocznicę poświęcenia 
kościoła, obchodzono w niedzielę po 
św. Marcinie. Tę uroczystość obcho-
dzono jak dziś odpust, bardzo uroczy-
ście i w kościele, i przy straganach 
oraz w karczmie przy zabawie z tań-
cami. Wtedy też przybywali do Bogu-
szowic krewni i znajomi z innych 
parafii. W owych czasach ksiądz mógł 
odprawić w niedzielę tylko jedną 
Mszę i wielu wiernych nie zmieściło 
się w kościele, dlatego niektórzy mu-
sieli jej wysłuchać na ganku wokół 
kościoła albo na cmentarzu. W dni 
powszednie raczej Mszy nie odpra-
wiano, bo rodziny chłopskie musiały 
wtedy odrabiać pańszczyznę, gdyż już 

w 1520 r. wprowadzono przymus 
pańszczyźniany. 

Oprócz prac pańszczyźnianych 
chłopi musieli znaleźć czas na pracę 
we własnym gospodarstwie, aby wy-
żywić swoje rodziny, zapłacić czynsz 
i przekazać odpowiednie daniny. 
Wszyscy chłopi ze wsi  parafialnych, 
czyli więksi gospodarze, byli także 
zobowiązani dawać klasztorowi w 
Rudach meszne, składające się  
z ćwierci pszenicy i ćwierci owsa.  
Z Boguszowic obowiązywało to 17 
chłopów, z Ligoty, Roja i Rownia  5, 
z Gotartowic  8, z Rogoźnej 3,  
z Brodku 4, z Kłokocina 6. Dziwić 
musi fakt, że Rogoźna o większym 
obszarze niż Brodek czy Kłokocin ma 
tylko 3 chłopów a Rowień 5. Przy-
puszczać możemy, że rodzin chłop-
skich ubyło w czasie wojny 30-letniej. 
Jedni mieszkańcy Rogoźnej i Rownia 
uciekli prawdopodobnie przed żołnie-
rzami, a inni zmarli z głodu, bo woj-
ska obu stron w zimie nie walczyły, 
ale obozowały ze względu na konie w 
pobliżu wielkiego stawu o nazwie 
Ławczok, a żywiły się tym, co udało 
im się zdobyć w najbliższych gospo-
darstwach. W Boryni, po drugiej stro-
nie Ławczoka, wojnę tę przeżyła tylko 
jedna rodzina i to nie wielkiego go-
spodarza, ale lichego zagrodnika. 
Wiadomo, że w tej wojnie z niejednej 
wsi wszyscy mieszkańcy stracili ży-
cie, a prawie we wszystkich okolicz-
nych wioskach ubyło ludzi. 

Ci zaś co przeżyli wojnę, nie 
mieli łatwego życia. Już za ojca Ca-
sparidesa rodzinom chłopskim żyło 
się źle, bo jeżeli chłop nie wykonał 
tego, co mu kazano, to czekała go 
kara chłosty, albo pręgierz do którego 
przywiązywano go na publiczną hań-
bę. Tych rodzajów kar wymyślono 
jeszcze więcej i aby ich uniknąć chło-
pi wykonywali te roboty kosztem 
zdrowia, snu i kosztem upadku wła-
snego gospodarstwa. Żony z dziećmi 
nie były w stanie dobrze wykonać 
chłopskich prac polnych, hodowały 
mniej bydła, przez co brakowało na-
wozu do użyźnienia ziemi i nic dziw-
nego, że ilość plonów spadała  i chło-
pom było trudno wywiązać się wobec 
nałożonych nań zobowiązań. Stoso-
wano jeszcze wtedy dwupolówkę 

przynoszącą mniej dochodu niż trój-
polówka. 

A jak działał samorząd wiejski 
składający się z sołtysa i trzech do 
siedmiu ławników? Nadal najważniej-
szym chłopem we wsi był sołtys. W 
razie potrzeby  zwoływał zebrania, w 
których uczestnictwo chłopów było 
obowiązkowe. Na zebraniach decy-
dowano o podziale niw, w czasach 
gdy uprawiano wspólnie z dworem w 
jednym miejscu żyto, w drugim 
owies, w trzecim grykę, w następnym 
warzywa – kapustę i rzepę. Ziemnia-
ków jeszcze wtedy nie znano. Dopiero 
przed żniwami chłopi dowiedzieli się, 
gdzie jest ich część, czyli niwa. Naj-
pierw musieli żniwować na niwach 
pana, potem na swojej. Dzisiaj trudno 
nam sobie wyobrazić jak taka praca 
wyglądała i czy niwy były sprawie-
dliwie podzielone. O terminie robót 
polnych, o wykorzystaniu pola ugoru-
jącego, wykorzystaniu pastwisk i 
lasów, wyborze wspólnego pastucha 
decydował samorząd. Sądy niższej 
instancji, czyli nakładanie kar za 
drobne przestępstwa jak kradzież, 
niegroźne bójki też do niego należały. 
Za to otrzymywał wynagrodzenie z 
kar, najwięcej sołtys. Podpalanie 
zabudowań, ciężkie zranienie i zabój-
stwo osądzała wyższa instancja – 
książę i pan w obecności  sołtysa, 
ławników i całej gminy. Sołtys nie 
musiał odrabiać pańszczyzny, ale jego 
zadaniem było pilnowanie chłopów 
przy tej czynności. On też musiał 
swoją furmanką wozić dla pana sól 
lub wino z odległych miejscowości. 

Już za księdza Casparidesa jest 
wspomniane pole szkolne, ale nie 
został jeszcze wymieniony nauczy-
ciel. Od początku istnienia kościoła 
proboszcz musiał mieć kogoś do po-
mocy przy odprawianiu Mszy św. i 
przy innych ceremoniach. Takim 
pomocnikiem był kościelny, nazywa-
ny też zakrystianem lub dzwonnikiem. 
Pełnił tę funkcję ktoś spośród parafian 
stosunkowo blisko mieszkający ko-
ścioła i najlepiej się do tego nadający. 
On też pełnił rolę nauczyciela, przy-
gotowującego chłopców do zadań 
ministrantów, a za posługę mógł 
uprawiać rolę szkolną. Kościelni nie 
musieli też odrabiać pańszczyzny. 

Helena Białecka 

Ojciec Basilius (1661 ? - około 1679 ) 
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Nasz kościół parafialny nie jest jeszcze 
wiekowym obiektem. Można jednak w różnych 
miejscach natknąć się na wiele ciekawych o 
nim informacji, jak również dokumentów.  

Podczas poszukiwania informacji o pomniku Powstań-
ców Śląskich w Archiwum Państwowym w Raciborzu, 
znalazłem oryginalne dokumenty z posiedzeń Rady Gminy 
Boguszowice. Wśród nich są dwa protokoły nr 4 i 5 z 1929 
r. z posiedzeń Rady, gdzie postanowiono przekazać część 
terenu szkolnego pod budowę nowego kościoła. 

Dokument jest w miarę czytelny, ale dla swobodnego 
zaznajomienia się z jego interesującą nas treścią przedstawia 
się jego tekst w wersji „współczesnej”. 

     No  4/29 

        Boguszowice dnia 30.V.1929 

Obecni : 

1. Węgrzyk Franciszek  

2. Śmieja Józef 
3. Malina Wincenty 

4. Konsek Jan 

5. Juraszczyk Alojzy 

6. Kula Wilhelm 

7. Dziwoki Robert  
8. Dronszczyk Jan 

9. Kula Roman 

10. Kula Konstanty 

11. Siemianowski Teodor 

12. Kania Paweł 
13. Pawlas Augustyn  

14. Grzelak Marcin 

15. Mojza Antoni 

Na zwołane na dzisiejsze posiedzenie Rady 

gminnej składającej się z 16 członków przybyło 
15 – tu . 

Po załatwieniu formalności  przewidzianych 

ordynacją dla gmin wiejskich odnośnie do po-

siedzeń i stwierdzeniu, iż Rada gminna zdolną 

jest do powzięcia uchwał przystąpiono do zała-
twienia spraw przewidzianych porządkiem 

dziennym w sprawie :  

                         (…)  
 II. Uchwalenie wniosku zarządu kościelnego o 

grunt pod budowę  kościoła . 

                            (…)           
ad. II. Po dłuższej dyskusji Rada gminna 
uchwala oddać grunt pod budowę nowego ko-

ścioła przed szkołą, a w razie niemożliwości  

za szkołą  11 : 4 głosami, w zamian za grunt 

organistówki .    

         p.p.p.  

                  Koniec zebrania          

( podpisy ) 

Węgrzyk   Śmieja    Malina    Pawlas Aug.  

Dronszczyk  Dziwoki  Kula Konst.   Grzelak 

Marcin  Kania Paweł Siemianowski Teodor  

Konsek Jan  Kula Wilhelm  Dronszczyk 

Zwróćmy uwagę, że nie wszyscy uczestnicy posiedze-
nia byli zgodni w tej sprawie. Protokół nr 5 w wersji 
„współczesnej”, potwierdzający powzięte wcześniej decyzje 
przedstawia się następująco: 

No 5/29 

Boguszowice dnia 23.VI.1929 r. 

Obecni : 

1. Węgrzyk Franciszek  

2. Malina Wincenty 

3. Dronszczyk Jan 

4. Kania Paweł 
5. Kuczera Józef 

6. Siemianowski Teodor 

7. Dziwoki Robert  

8. Kula Wilhelm 

9. Kula Konstanty 
10. Mojza Antoni 

11. Grzelak Marcin 

12. Juraszczyk Alojzy 
 

  Na zwołane na dzisiejsze posiedzenie Rady 

gminnej składającej się z 16 członków przybyło 

12 – tu . 

(…)  

Trochę historii … 

 
Kopia oryginalnych protokołów 
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II. Uzupełnienie uchwały Rady gminnej z dn. 

30.V.29. w sprawie udostępnienia  gruntu  szkol-
nego  karta  No 228 o obszarze  2970 m2  

pod budowę kościoła z zastrzeżeniem, że w razie 

potrzeby Zarząd kościoła nie będzie robić trud-

ności gminie na odstąpienie gruntu 

organistówki w zamian za podobny grunt pod 
budowę nowego kościoła . 

(…) 
Koniec zebrania 

p.p.p. 

Węgrzyk, Mojza  Antoni,  Kuczera J., Siemianow-

ski, Kula konstanty, Dziwoki Robert, Dronszczyk 
Kula Wilhelm,  Kania Paweł, Juraszczyk Aloj-

zy, Malina, Grzelak Marcin 

Tym razem wątpliwości w akceptacji powziętej decy-
zji nie miał nikt. Jak by nie było jest to historyczny doku-
ment dotyczący naszych lokalnych dziejów, tym bardziej, że 
dotyczy budowy kościoła. A może ktoś dorzuci coś do tych 
dokumentów – zdjęcia, dokumenty, wspomnienia? 

Stanisław

Kontynuujemy rozważa-
nia z poprzednich numerów 
SE dotyczące ostatniej czę-
ści lipcowych przepowiedni 
Matki Bożej w Fatimie: „Do-
brzy będą męczeni, a Ojciec 
Święty będzie musiał wiele 
wycierpieć. Różne narody 
zginą. Na koniec jednak moje 
Niepokalane Serce zatriumfu-
je. Ojciec Święty poświęci mi 
Rosję, która się nawróci i 
przez pewien czas zapanuje 
pokój na świecie. W Portuga-
lii będzie zawsze zachowany 
dogmat wiary.” Zastanowimy 
się nad przesłaniem Maryi 
oraz jego związkiem z ponty-
fikatem papieża Jana Pawła 
II, który nie bez kozery nazy-
wany jest „fatimskim papie-
żem”.  

Karol Wojtyła, który za swoje 
motto papieskiego pontyfikatu obrał 
słowa „Totus tuus” („Cały Twój”) od 
dzieciństwa wychowywał się w at-
mosferze kultu maryjnego. W książce 
"Przekroczyć próg nadziei" wspomina 
o praktykowanym zwyczaju modlitwy 
przed obrazem Matki Boskiej Nieu-
stającej Pomocy w wadowickim ko-
ściele, przyjął też w wieku 10 lat 
szkaplerz karmelitański i nosił go do 
ostatnich dni swojego życia. Modlił 
się też często przed obrazem Matki 
Boskiej Kalwaryjskiej w niedalekiej 
Kalwarii Zebrzydowskiej. Jako biskup 
i kardynał mocno związał się z ikoną 
Czarnej Madonny na Jasnej Górze.  

Przełomowym wydarzeniem w 
jego życiu, które na zawsze związało 
go z Fatimą, był zamach na Placu 
Świętego Piotra 13 maja 1981 r.  

Zamach ten miał miejsce 
dokładnie w 64 rocznicę 
objawień w Fatimie. Na 
Placu Świętego Piotra 
znajdowała się tego dnia 
figura Matki Boskiej 
Fatimskiej, która przyje-
chała z pielgrzymami na 
audiencję generalną do 
Papieża. Zamach ten, 
tylko cudownym zrzą-
dzeniem Opatrzności nie 
doprowadził do śmierci Jana Pawła II. 
Stwierdził to sam profesor Francesco 
Crucitti, który operował Papieża. 
Zaobserwował on rzecz „będącą abso-
lutną anomalią i nie do wytłumacze-
nia”. Kula, przechodząc przez brzuch 
Papieża, poruszała się zygzakiem, 
omijając życiowe organy. Przeszła o 
włos od głównej aorty. Gdyby ją 
uszkodziła. Ojciec Święty wykrwa-
wiłby się na śmierć jeszcze przed 
przyjazdem do szpitala. Ominęła 
kręgosłup i wszystkie inne główne 
ośrodki nerwowe. Gdyby je zniszczy-
ła, Papież byłby sparaliżowany. „Wy-
daje się - stwierdził profesor - że tą 
kulą coś kierowało tak, aby nie poczy-
niła nieodwracalnych szkód” (Renzo 
Allegri. Il papa di Fatima, Mondadori 
2006. s. 271). Zaświadczył o tym 
później sam Jan Paweł II w słowach: 
„Macierzyńska dłoń kierowała bie-
giem tej kuli i Papież (...) w agonii 
(...) zatrzymał się na progu śmierci”. 

Po zamachu na swoje życie Jan 
Paweł II szczególnie zainteresował się 
orędziem fatimskim. Jeszcze podczas 
pobytu w poliklinice Gemelli, bardzo 
szybko zaczął kojarzyć swoje ocalenie 
ze wstawiennictwem Matki Boskiej 
Fatimskiej. Przeczytał wówczas całą 
dokumentację związaną z tajemnicami 
z Fatimy, którą dostarczył mu do 

szpitala słowacki biskup Paweł Hnili-
ca. Do tej pory koperty z zapisem 
trzeciej tajemnicy fatimskiej były 
strzeżone w tajnej części archiwum 
watykańskiego. Z całą pewnością w 
wizji trzeciej tajemnicy fatimskiej, w 
której papież zostaje zabity na drodze 
męczenników rozpoznał wówczas 
własne przeznaczenie. W dniu zama-
chu na swoje życie rzeczywiście zna-
lazł się bardzo blisko granicy śmierci, 
lecz fakt, „iż „macierzyńska dłoń” 
zmieniła bieg śmiertelnego pocisku, 
był tylko jeszcze jednym dowodem na 
to, że nie istnieje nieodwołalne prze-
znaczenie, że wiara i modlitwa to 
potężne siły, które mogą oddziaływać 
na historię, i że ostatecznie modlitwa 
okazuje się potężniejsza od pocisków, 
a wiara od dywizji” (Joseph Ratzin-
ger. Komentarz teologiczny do trzeciej 
tajemnicy fatimskiej). Po zapoznaniu z 
wszystkimi tekstami Jan Paweł II, 
leżąc jeszcze w szpitalnym łóżku 
doszedł do przekonania, że musi za 
wszelką cenę zrealizować to, czego 
domagała się Matka Boża w Fatimie: 
powierzyć Rosję Jej Niepokalanemu 
Sercu. Świadczą o ty słowa Papieża 
skierowane do biskupa Hnilicy: „Zro-
zumiałem że jedynym sposobem oca-
lenia świata od wojny i ocalenia od 
ateizmu, jest nawrócenie Rosji zgod-
nie z orędziem z Fatimy.”  

Wydarzenia historyczne potwierdzają przepowiednie MB z Fatimy (4) 
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Jan Paweł II chciał też w sposób 
uroczysty podziękować Maryi za 
ocalenie, dlatego już w rok po zama-
chu przybył do Fatimy, gdzie 13 maja 
1982 roku powiedział do zgromadzo-
nych wiernych: „Pragnę powiedzieć 
wam w zaufaniu: od dawna przybycie 
do Fatimy było moim zamiarem. Ale 
kiedy przed rokiem na placu Świętego 
Piotra miał miejsce zamach, gdy od-
zyskałem świadomość, myśli moje 
pobiegły natychmiast do tego sank-
tuarium, ażeby w sercu Matki Niebie-
skiej złożyć podziękowania. We 
wszystkim, co się wydarzyło zobaczy-
łem i stale będę to powta-
rzał „szczególną matczyną opiekę 
Maryi”. W wygłoszonej wówczas 
homilii Jan Paweł II potwierdził au-
tentyczność objawień przypominając, 
że „Kościół przyjął orędzie z Fatimy 
bowiem jest ono - w swej zasadniczej 
osnowie wezwaniem do nawrócenia i 
pokuty, podobnie jak Ewangelia”. 
Jako dziękczynne votum Papież ofia-
rował Matce Boskiej Fatimskiej złoty 
różaniec oraz zawierzył świat i Rosję 
Niepokalanemu Sercu Maryi. 

Kolejnego wielkiego publiczne-
go aktu zawierzenia świata Najświęt-
szej Maryi Pannie Jan Paweł II doko-
nał 25 marca 1984 roku na Placu św. 
Piotra, przed wizerunkiem Matki 
Bożej czczonym w Kaplicy Objawień 
w Fatimie, który Ojciec Święty celo-
wo nakazał sprowadzić do Rzymu. 
Chciał przez to dobitnie zaznaczyć, iż 
Konsekracja jakiej zamierzał dokonać 
przed tym wizerunkiem była spełnie-
niem prośby Maryi w Fatimie, której 
konsekwencją będzie nawrócenie 
Rosji. 25 marca 1984 r., Jan Paweł II, 
na zakończenie Jubileuszowego Roku 
Odkupienia wygłosił dramatyczne, 
przejmujące i uroczyste słowa po-
święcenia świata Niepokalanemu 
Sercu Maryi: 

„I dlatego, o Matko ludzi i lu-
dów, Ty, która znasz wszystkie ich 
cierpienia i nadzieje, Ty, która czujesz 
po macierzyńsku wszystkie zmagania 
pomiędzy dobrem a złem, pomiędzy 
światłością i ciemnością, jakie wstrzą-
sają współczesnym światem - przyjmij 
nasze wołanie skierowane w Duchu 
Świętym wprost do Twojego Serca i 
ogarnij miłością Matki i Służebnicy 
ten nasz ludzki świat, który Ci zawie-
rzamy i poświęcamy, pełni niepokoju 
o doczesny i wieczny los ludzi i ludów. 
(…)  

O Serce Niepokalane! Pomóż 
nam przezwyciężyć grozę zła, które 
tak łatwo zakorzenia się w sercach 
współczesnych ludzi - zła, które w 
swych niewymiernych skutkach ciąży 
już nad naszą współczesnością i zdaje 
się zamykać drogi ku przyszłości. Od 
głodu i wojny - wybaw nas!”  

I dodał, mocno akcentując sło-
wa:  

„Od wojny atomowej, od nieob-
liczalnego samozniszczenia, od wszel-
kiej wojny - wybaw nas! Od grzechów 
przeciw życiu człowieka od jego zara-
nia - wybaw nas! Od nienawiści i 
podeptania godności dzieci Bożych - 
wybaw nas! Przyjmij, o Matko Chry-
stusa, to wołanie nabrzmiałe cierpie-
niem wszystkich ludzi!” 

Dziś wiemy, że to historyczne 
wydarzenie pozwoliło uniknąć wojny 
atomowej, która miała się rozpętać w 
1985 roku. Potwierdziła to siostra 
Łucja, ostatnia wizjonerka z Fatimy, 
która podczas objawienia w 1984 r. 
rozmawiała z Maryją o dokonanym 
przez Papieża poświęceniu i przy tej 
okazji mistyczka dowiedziała się, że 
uniknięto wojny nuklearnej. Patrząc z 
historycznego punktu widzenia wy-
buch wojny atomowej w 1985 r. był 
wielce prawdopodobny. W latach 
1983 - 1984 maksymalnie wzrosło 
napięcie między blokiem sowieckim i 
NATO. Rozmieszczenie przez Ame-
rykanów na terenie Niemiec Zachod-
nich pocisków Pershing II i Cruise, 
które były w stanie w ciągu dziesięciu 
minut uderzyć w stolicę ZSRR, stało 
się najbardziej dramatycznym mo-
mentem całej zimnej wojny. Napięcie 
rosło coraz bardziej, przy czym w 
ZSRR, na Kremlu, rosło też politycz-
ne zamieszanie na linii Andropow - 
Czernienko. Był to również czas so-
wieckiej inwazji na Afganistan. To 
wszystko dotyczyło potęgi nuklearnej 
bardzo agresywnej militarnie, a jed-
nocześnie paranoicznej i obawiającej 
się wrogich ataków. Z nastaniem 
Czernienki w miejsce Andropowa 
sowieckie przywództwo było coraz 
bardziej przekonane, że wo-
bec militarnej i gospodarczej potęgi 
Ameryki Regana i NATO, Związek 
Sowiecki (niebędący w stanie do-
trzymać kroku Stanom Zjednoczonym 
i poradzić sobie z wewnętrznymi 
sprzecznościami) może uratować 
władzę komunistyczną tylko za po-
mocą ataku prewencyjnego. 70 tysię-
cy pocisków nuklearnych, którymi 

wówczas dysponowano, w zupełności 
wystarczało, aby obrócić w popiół 
całą planetę.  

I właśnie  w tych apokaliptycz-
nych okolicznościach, 25 marca 1984 
roku na Placu św. Piotra Jan Paweł II 
przed figurą Matki Bożej Fatimskiej, 
w jedności z biskupami, dokonał, 
korzystając również z telewizyjnego 
przekazu międzykontynentalnego, 
uroczystego aktu, wypowiadając 
 dramatyczne słowa o bliskim nukle-
arnym samozniszczeniu. Jaka była 
odpowiedź Matki Bożej Fatimskiej na 
to pełne troski błaganie? Zaledwie 
dwa miesiące po tym wydarzeniu, 13 
maja 1984 r., w święto  Matki Bożej 
Fatimskiej i rocznicę pierwszego 
objawienia w Fatimie, w sowieckiej 
bazie w Siewieromorsku na Morzu 
Północnym doszło do wypadku, który 
prawdopodobnie odsunął straszliwy 
miecz Damoklesa wiszący nad świa-
tem. Jak donosił dziennik „The New 
York Times” z 11 lipca 1984 r., w 
leżącym na obrzeżach Siewieromor-
ska, głównym składzie amunicji ra-
dzieckiej Floty Północnej Okolnaja, 
13 maja 1984 roku, doszło do eksplo-
zji. Naciskane o wiadomości o kata-
strofie, radzieckie władze, nie udzieli-
ły jakichkolwiek informacji. Żadne 
doniesienia na ten temat nie pojawiły 
się również w sowieckich mediach. 
Amerykańscy dyplomaci i attachés 
wojskowi dowiedzieli się o wypadku 
z otrzymanych z Waszyngtonu rapor-
tów i nie dysponowali informacjami z 
żadnego niezależnego źródła. Z ze-
branych na podstawie danych sateli-
tarnych, relacji przebywających w 
rejonie zdarzenia podróżnych oraz 
innych źródeł wynika, że w serii po-
tężnych eksplozji zniszczone zostały 
wielkie ilości amunicji, składowanej 
w głównym magazynie sowieckiej 
Floty Północnej. Według doniesień, w 
katastrofie zginęło od 200 do 300 
osób, w dużej części członków perso-
nelu technicznego, wysyłanych do 
akcji ratunkowej polegającej na roz-
brajaniu i unieszkodliwianiu zagrożo-
nej eksplozją amunicji, wśród wywo-
łanych wybuchami pożarów. Zabiegi 
te zakończyły się niepowodzeniem, 
doprowadzając do trwających wiele 
godzin łańcuchowych eksplozji skła-
dowanych pocisków, przechowywa-
nych w zbyt wielkich ilościach, zbyt 
blisko siebie. Według amerykańskie-
go czasopisma Jane’s Defence 
Weekly, była to największa katastro-
fa, jaka zdarzyła się w sowieckiej 
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flocie od czasów II wojny światowej. 
Poziom strat, zniszczonych w eksplo-
zjach pocisków i amunicji był tak 
wysoki, że przez następne pół roku, 
sowiecka flota przestała się liczyć 
jako realna siła bojowa. Według sza-
cunkowych danych w trakcie zdarze-
nia zostało zniszczonych 580 z 900 
znajdujących się w posiadaniu floty 
rakiet ziemia-powietrze SA-N-1 i SA-
N-3 oraz prawie 320 z 400 zdolnych 
do przenoszenia ładunków nuklear-
nych pocisków SS-N-3 i SS-N-
12. Alberto Leoni, ekspert historii 
wojskowej, napisał: „Bez tego syste-
mu pocisków kontrolujących Atlantyk 
ZSRR nie miało już najmniejszych 
szans na zwycięstwo. Dlatego opcja 
militarna została przekreślona”. Mi-
mo podejrzeń, że wśród wybuchają-
cych pocisków mogła się znajdować 
amunicja nuklearna, w wyniku prze-
prowadzonych badań nie stwierdzono 
występowania promieniowania radio-
aktywnego ani żadnych śladów wybu-
chu atomowego. Cytowane przez 
NASA sowieckie źródła podawały, że 
przyczyną katastrofy było „oświetle-
nie” składów wiązką promieni radaru 
pozahoryzontalnego (OTH). Według 
innych przyczyną katastrofy było 
zaprószenie ognia od nieostrożnie 
wyrzuconego niedopałka papierosa. Z 
całą pewnością to nie przypadek, że 
wybuch w Siewieromorsku miał miej-
sce właśnie 13 maja.   

Po akcie poświęcenia świata, a 
szczególnie Rosji, Niepokalanemu 
Sercu Maryi, którego uroczyście do-
konał Jan Paweł II 25 marca 1984 
roku, na zakończenie Roku Odkupie-
nia staliśmy się również świadkami 
rozpadu sowieckiego imperium. 10 
marca 1985 roku zmarł Konstantin 
Czernienko, a wraz z nim idea podno-
szenia głowy i grożenia Zachodowi na 
jego własnym terytorium. Dzień póź-
niej władzę w ZSRR objął Michaił 
Gorbaczow. Gospodarka Związku 
Radzieckiego była w bardzo złym 
stanie. Podczas pierwszych lat rządów 
Gorbaczow zrestrukturyzował biuro-
krację państwową i partyjną, zrezy-
gnował z doktryny Breżniewa, stwier-
dzającej, że w krajach Układu War-
szawskiego obowiązuje ograniczenie 
suwerenności państw członkowskich 
na rzecz interesów wspólnoty socjali-
stycznej oraz rozpoczął proces rozbro-
jenia. W marcu 1986 roku w ZSRR 
rozpoczął się program reform gospo-
darczych i społecznych nazwa-

ny pierestrojką, który jednak okazał 
się niemożliwy do zrealizowania. 
Reformy Gorbaczowa wywołały 
wzrost napięć narodowościowych i 
niezadowolenie społeczne wynikające 
z klęski pierestrojki. W kwietniu 1989 
roku wojska radzieckie wysłano 
na Zakaukazie, by stłumić demonstra-
cje w stolicy Gruzji - Tbilisi, zaś w 
styczniu 1990 roku armię wysłano do 
Armenii i Azerbejdżanu w celu stłu-
mienia wojny domowej o Górski 
Karabach. 1 grudnia 1989 r., Michaił 
Gorbaczow spotkał się z Janem 
Pawłem II w Watykanie. To nieocze-
kiwane i można powiedzieć sensacyj-
ne no owe czasy wydarzenie, zwa-
żywszy na to, iż przez 70 lat - od 
rewolucji bolszewickiej po lata dzie-
więćdziesiąte - papieże byli najwięk-
szymi wrogami narodu rosyjskiego - 
takie przekonanie wszczepiano lu-
dziom w komunistycznym Kraju Rad. 
Sekretarz generalny KPZR wyznał 
później, że Papież Słowianin wywarł 
decydujący wpływ  zarówno na niego 
samego, jak i na wydarzenia, które 
doprowadziły do rozpadu bloku ra-
dzieckiego. 

W grudniu 1989 roku Michaił 
Gorbaczow oraz George Bush ogłosili 
zakończenie zimnej wojny. Na mocy 
nowej konstytucji w 1990 roku Gor-
baczow został prezydentem Związku 
Radzieckiego. Wkrótce po wyborze 
na prezydenta Gorbaczow zaakcepto-
wał niekomunistyczne rządy w Euro-
pie Środkowo-Wschodniej. Przez cały 
1990 rok sytuacja polityczna i eko-
nomiczna w Związku Radzieckim 
pogarszała się. W republikach pojawi-
ły się nowe rządy, które domagały się 
uzyskania niepodległości. Ostatnią 
próbą zatrzymania czasu i odbudowy 
starego reżimu był tzw. pucz mo-
skiewski, do którego doszło 19 sierp-
nia 1991 r., mający za zadanie obalić 
władzę Gorbaczowa.  Ze względu na 
brak poparcia od Rosjan oraz krytykę 
ze strony innych państw pucz upadł. 
Nieudany zamach stanu przyspieszył 
rozpad Związku Sowieckiego. Pod-
czas puczu kraje bałtyckie: Litwa, 
Łotwa i Estonia ogłosiły niepodle-
głość. Po puczu niepodległość ogłosi-
ły także kolejne republiki.  

Za ostateczny upadek imperium 
sowieckiego uznaje się podpisanie 
tzw. układu białowieskiego, który 
głosił, że Związek Socjalistycznych 
Republik Radzieckich jako pod-
miot prawa międzynarodowego i byt 

geopolityczny przestał istnieć, a na 
jego miejsce suwerenne kraje powołu-
ją Wspólnotę Niepodległych Państw. 
Układ podpisali ze strony Rosji Borys 
Jelcyn, Białorusi Stanisław Szuszkie-
wicz i Ukrainy Leonid Krawczuk. 
Układ podpisano 8 grudnia 1991 roku 
podczas spotkania w Wiskulach (w 
białoruskiej części Puszczy Białowie-
skiej). Znamienną jest data rozwiąza-
nia Związku Sowieckiego. W tym 
dniu obchodzimy w Kościele uroczy-
stość Niepokalanego Poczęcia Naj-
świętszej Maryi Panny. Warto przy-
pomnieć, że Matka Boża, ukazując się 
w Fatimie, tak zakończyła dramatycz-
ną przepowiednię o rozlewaniu się 
komunizmu: „Na koniec jednak moje 
Niepokalane Serce zatriumfuje”. 

Upadek komunizmu i wyzwole-
nie narodów z jarzma marksistow-
skiego totalitaryzmu były niewątpli-
wie związane z objawieniami fatim-
skimi, z zawierzeniem świata, a w 
szczególności Rosji - Matce Bożej, 
zgodnie z tym, o co Ona poprosiła 
Kościół i Papieża. 

Warto na koniec zastanowić się 
nad tym, co oznaczają kluczowe sło-
wa fatimskich przepowiedni „Moje 
Niepokalane Serce zatriumfuje”? 
Odpowiedzi na to pytanie najpełniej 
udzielił kard. Joseph Ratzinger, jako 
Prefekt Kongregacji Nauki Wiary w 
komentarzu do tzw. trzeciej tajemnicy 
fatimskiej. Pisze on: „Serce otwarte 
na Boga i oczyszczone przez kontem-
plację Boga jest silniejsze niż karabi-
ny i oręż wszelkiego rodzaju. Fiat 
wypowiedziane przez Maryję, to słowo 
Jej serca, zmieniło bieg dziejów świa-
ta, ponieważ Ona wydała na ten świat 
Zbawiciela – ponieważ dzięki Jej 
«Tak» Bóg mógł się stać człowiekiem 
w naszym świecie i pozostaje nim na 
zawsze. Szatan ma moc nad tym świa-
tem, widzimy to i nieustannie tego 
doświadczamy; ma moc, bo nasza 
wolność pozwala się wciąż odwodzić 
od Boga. Od kiedy jednak sam Bóg 
ma ludzkie serce i dzięki temu skiero-
wał wolność człowieka ku dobru, ku 
Bogu, wolność do czynienia zła nie 
ma już ostatniego słowa. Od tamtej 
pory nabiera mocy słowo: «Na świe-
cie doznacie ucisku, ale miejcie od-
wagę: Jam zwyciężył świat» (J 16, 
33). Orędzie z Fatimy wzywa nas, 
byśmy zaufali tej obietnicy.” 

LR 



serce ewangelii 16 

Zmartwychwstanie Pana 
Jezusa to ogień w naszych 
sercach, taki stan, który 
szkoda gasić, tylko dlatego, 
że w życiu trzeba być twar-
dym. 

Wiele słyszymy w życiu kazań, 
czy to w niedziele, czy przy okazji 
wielkich uroczystości w Kościele, ale 
czasami bywają takie, że całe nasze 
rozumowanie zmienia się całkowicie. 
Do takich niewątpliwie należało ka-
zanie ks. Tomasza, w którym porów-
nanie zmartwychwstania i trzęsienia 
ziemi, z pewnością w niejednym sercu 
wywołało pewne zamieszanie. Pewnie 
o to chodziło, żeby coś wreszcie za-
częło się w naszym życiu zmieniać, 
trwamy często w jakimś swoim wyob-
rażeniu, mamy jakieś swoje plany na 
życie, jedne ambitne, inne mniej. Jak 
powiedział ks. Tomasz, trzęsienie 
ziemi, to nie jakaś miła i sympatyczna 
scenka, tylko konkretne uderzenie, 
pęknięcie, zburzenie tego, co buduje-
my czasami latami: „ziemia zadrżała i 
skały zaczęły pękać” (Mt 27,51).  

Taki zawsze jest początek 
zmian, nie chodzi o to, że zaraz ktoś 
ma wywracać całe życie, ale może ma 
jakieś od dawna noszone w sercu 
pragnienia, może jakieś nie odkryte 
talenty, którymi mógłby się podzielić. 
Może chodzi o zmianę myślenia, jak 
patrzy na ten świat, widzi otaczające 
zło, nie widzi szczęścia i piękna, które 
ma blisko siebie. Kochający rodzic, 
żona, syn, albo ktoś obcy, ale na 
przykład z radością obserwujący za-
kochaną parę uśmiechającą się do 
siebie, albo mama, która próbuje 
ogarnąć wszystkie swoje dzieci, aby 
były grzeczne. Może po prostu skoń-
czyć narzekać, widząc tylko nieszczę-
ścia, komentując, że wszystko jest bez 
sensu i do niczego. Jeżeli ktoś przy 

Zmartwychwstaniu Pana Jezusa po-
czuł taki ogień w sercu, to może warto 
go ciągle podsycać: „Nie pożądałem 
srebra ani złota, ani szaty niczyjej…”. 
(Dz. 20, 33). 

Każdy z nas jest powołany do 
tego, żeby taki ogień poczuł w sercu, 
każda Pascha Pana jest czymś no-
wym, to nie jest tak, że to są kolejne 
Święta, ale za każdym razem powin-
niśmy poczuć pewną nowość, pewną 
świeżość. Tylko serce otwarte, takie, 
które chce, aby ogień nigdy nie zgasł, 
podtrzymuje go, ale jednocześnie chce 
przekazywać ten ogień innym, może 
być naprawdę szczęśliwym. Jest w 
Kościele niesamowita jedność, taka 
wspólnota serc, która jednoczy się w 
Sercu Pana Jezusa, kiedy chcemy 
dobra i radości dla nas wszystkich, 
kiedy nie zamykamy się tylko w tym, 
co mamy, ale troską obejmujemy nas 
wszystkich: „Chrześcijanie są ludźmi, 
mężczyznami i kobietami, którzy po-
zwalają sobie poszerzyć duszę, by 
dzięki mocy Ducha Świętego, po 
otrzymaniu Ciała i Krwi Chrystusa, 
pozwólcie sobie rozszerzyć dusze, nie 
takie wąskie, ściśnięte, malutkie, egoi-
styczne, nie, ale rozszerzone, wielkie 
dusze z wielkimi horyzontami…”. 
(Ojciec Święty Franciszek).  

Ktoś może powiedzieć, życie 
wygląda zupełnie inaczej, mamy 
mnóstwo różnych spraw, zajęć, obo-
wiązków, może są pewne chwile, 
które sprawiają nam radość, ale ogól-
nie i tak więcej jest sytuacji nacecho-
wanych pewnym napięciem. Takie 
życie, ciągła gonitwa, terminy, spra-
wy, trudno znaleźć chwile wytchnie-
nia, trzeba dalej do przodu, nie ma 
czasu na wspomnienia, nawet jak 
słyszymy jakieś ciekawe słowo, to 
jednak w wirze codzienności po pro-
stu nam umyka, na szczęście jest 
Ktoś, Kto nie pozwala o Sobie zapo-
mnieć, rozumie nas bardzo, jak tylko 
trzymamy się blisko Kościoła, On Jest 
zawsze blisko nas, Jezus nieustannie 

nas karmi słowem w Eucharystii, i nie 
tylko: „W tym świecie zmian, pośpie-
chu i niestabilności jedno jest pewne i 
niezmienne: miłosierdzie Boże. Czyli 
coś więcej niż to, co się należy. Coś 
zupełnie innego, niż się należy. Jak-
kolwiek by człowiek poukładał swoje 
życie, jakkolwiek by się ustawił, w 
którąkolwiek by poszedł stronę, zaw-
sze dopadnie go taki moment, że bę-
dzie musiał komuś zaufać. Nie da się 
żyć nie ufając nikomu”. (ks. Adam 
Pawlaszczyk). 

Czasami może się nam wyda-
wać, że jakoś ognia nie czujemy, 
może wtedy tak, ale codzienność 
wygląda zupełnie inaczej. Widzimy 
zmiany u innych, a my tak jakby sto-
imy w miejscu. Wszystko bez zmian, 
jakaś stabilność jest, ale jakiegoś 
wielkiego szału nie ma, powoli, jed-
nostajnie do przodu, może bez cofania 
się, jakiś względnie zachowany po-
ziom. Uważamy i pielęgnujemy co 
mamy, żeby tego nie stracić, nie od-
ważamy się pójść dalej, wyżej, choć 
wiemy, że możemy więcej, stać nas 
na dużo więcej, więcej możemy z 
siebie dać, jednak czujemy jakieś 
opory : „ Ojcowie Kościoła pisali, że 
Poczęcie w Maryi było większym 
dziełem niż stworzenie świata,(…), 
bardzo wiele mocy Bożej dzieje się w 
twoim życiu, jeszcze o tym nie wiesz, 
bardzo wiele Bożego działania dzieje 
się w tobie, ale jeszcze o tym nie 
wiesz, (…) jeżeli masz takie doświad-
czenie, u mnie Pan Bóg nie działa, 
wszyscy mają znaki Bożej mocy, a u 
mnie nie ma, uważaj, uważaj, bo naj-
większe dzieło Boże było przez wielki, 
długi czas zakryte przed światem…”. 
o. Adam Szustak OP. 

W życiu trzeba być twardym, 
znaczy twardo stąpać po ziemi, robić 
wszystko, żeby zmieniać niekomfor-
towe sytuacje, ale jednocześnie nie 
gasić ognia, który ciągle płonie. 

 Jola

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogień 

„Żyjemy w niezwykłej epoce, porywającej i zarazem pełnej sprzeczności. Ludzkość dysponuje dziś niesłychanie 
skutecznymi środkami, którymi może zamienić świat w kwitnący ogród albo obrócić go w ruinę.  

Posiada niezwykłe możliwości oddziaływania na same źródła życia: może je wykorzystywać ku dobru, w grani-
cach zakreślonych przez prawo moralne, ale może też iść za głosem krótkowzrocznej pychy, która każe nauce 
odrzucać wszelkie ograniczenia i prowadzi ją nawet do podeptania szacunku należnego każdej istocie ludzkiej.  

Dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek w przeszłości ludzkość stoi na rozdrożu.” 
Jan Paweł II 
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Trwała długa wojna, na-
zwana później 30-letnią. 
Śląsk, nasza tutejsza ziemia, 
wchodził wówczas w skład 
cesarstwa austriackiego. Ce-
sarz Leopold, jako strona w 
tej przedłużającej się wojnie, 
był nie tylko zadłużony wo-
bec królów polskich, bo nie 
wypłacił dotąd sum posago-
wych nieżyjącym już trzem 
córkom cesarskim, które zo-
stały żonami monarchów 
polskich, ale potrzebował 
pilnie pieniędzy na dalsze 
prowadzenie wojny. 

Król polski, Władysław IV, po 
śmierci żony Habsburżanki, Cecylii 
Renaty, upominał się o zaległe posagi, 
nie tyle dla siebie, co dla całej Rze-
czypospolitej. Rozpoczęły się długie 
negocjacje, które doszły do skutku w 
1645 roku, gdy cesarz uzyskał obiet-
nicę wysokiej pożyczki od naszego 
króla. Cesarz nie miał pieniędzy, ale 
władał ogromnym państwem i w za-
mian za łączne wiano dla trzech kró-
lowych z jego rodu odstąpił królowi 
Władysławowi IV na 50 lat ziemię 
opolsko-raciborską, ziemię, na której 
leżała nasza parafia. Zastrzegł sobie 
jednak zwierzchnictwo nad tym księ-
stwem. Był to kontrakt niefortunny, 
bo po wojnie 30-letniej niegdyś kwit-
nące miasta i zamożne wioski ziemi 
śląskiej na skutek zniszczeń nie mogły 
wyrównać poniesionych wydatków. 
Otwierał jednak szansę, wtedy jeszcze 
niewiadomą, polskiej obecności na 
Śląsku i utrwalenia wzajemnych sto-
sunków. Od tego czasu król polski 
używał dodatkowo tytułu Dux Opo-
liae et Ratiboriae (książę Opola i 
Raciborza). 

Król zobowiązał się wpłacić ty-
tułem pożyczki do kasy cesarskiej do 
6 stycznia 1656 r. 200 tys. dukatów. 
W roku 1645 ożenił się po raz drugi, 
tym razem z Ludwiką Marią Gonzagą, 
córką znakomitego rodu francuskiego, 
od wczesnej młodości przebywającą 
na dworze królewskim w Paryżu. W 
czasie trzymiesięcznej podróży do 
Polski królowa Ludwika napotykała 
ślady trwającej wojny. Polska przyjęła 
ją bramami powitalnymi. Nowa kró-
lowa udzieliła mężowi znacznej po-
życzki na wpłacenie ostatniej raty 

umożliwiającej wejść całkowicie w 
zastawne posiadanie ziemi opolsko-
raciborskiej, bez stacjonujących tu 
dotąd wojsk cesarskich.  

Górny Śląsk w zastawie obej-
mował około 11 tys. km2, liczył 
178 850 mieszkańców, co stanowiło 
18,8 osoby na 1 km2. Przynosił rocz-
nie 300 tys. zł. polskich dochodu. 
Księstwo opolsko-raciborskie już od 
roku 1532 wielokrotnie zmieniało 
właściciela. Habsburgowie traktowali 
te ziemie jako obiekt do przetargów 
politycznych i finansowych, zastawia-
li je lub wymieniali. Lennicy nie dbali 
o rozwój tej krainy, ale chcieli uzy-
skać z niej maksymalne dochody. 

   Nowy zwierzchnik księstwa - 
król Władysław musiał się liczyć z 21 
potężnymi feudałami Rzeszy, bowiem 
odgrywali ważną rolę w sejmiku, 
który gospodarzył na własnym tere-
nie. Musiał też liczyć się z ducho-
wieństwem i jego reprezentantami z 6 
miast królewskich, w tym z pobliskich 
Żor. Miasto od 1335 r. było siedzibą 
archiprezbiteratu, dziś powiedzieliby-
śmy – dekanatu, skupiającego nie 
tylko okoliczne parafie wiejskie, takie 
jak boguszowicka, ale także miasto 
Rybnik i okresowo Wodzisław.  

Jednak król nie pożył już długo, 
bo zmarł w 1648 r. Sejmik ogłosił 6-
tygodniową żałobę w całym księstwie, 
na czas której odwołano uroczystości 
świeckie i kościelne oraz odłożono 
termin sesji sądu ziemskiego, zazwy-
czaj hucznego z okazji zjazdu szlach-
ty. 

Nowym królem Polski został w 
1649 r. przyrodni brat zmarłego, Jan 
Kazimierz, który wiosną  1650 r. 
ożenił się z Marią Ludwiką, wdową 
po bracie królu. Władztwo nad za-
stawnym księstwem przypadło jednak 
jego bratu, księciu biskupowi wro-
cławskiemu Karolowi Ferdynandowi. 
Sprawował je aż do swojej śmierci, tj. 
do 9 maja 1655 r. W testamencie 
przekazał dziedzictwo ziem zastaw-
nych bratu, królowi Janowi Kazimie-
rzowi. Cesarz nie przyznał mu jednak 
tytułu księcia opolsko-raciborskiego, 
jaki mieli poprzednicy. Dnia 6 lipca 
1655 r., jeszcze przed inwazją 
szwedzką, prawa do księstwa przeka-
zał król żonie, choć ingres na Śląsk 
otrzymała dopiero w czerwcu 1658 r.  

Wkrótce potem król szwedzki, 
Karol Gustaw, napadł z wielką armią 
na Polskę. Wobec tej napaści zalewa-
jącej Polskę jak potop i lojalności 
możnowładców polskich w stosunku 
do najeźdźcy, król został sam, nie-
zdolny wtedy do obrony. Król i kró-
lowa nie czuli się bezpiecznie ani w 
Warszawie ani w Krakowie. Jedynie 
Górny Śląsk, już po wojnie 30-letniej, 
jawił im się jako kraina wolna od 
napaści. Przed 26 września królowa 
Ludwika wyruszyła z Krakowa na 
Górny Śląsk, do własnych posiadło-
ści, do księstwa sprzymierzonego z 
Polską wiekowymi sojuszami i wie-
kową tradycją. Jechała nie tylko z 
królewskim dworem, ale razem z 
polskimi senatorami świeckimi i du-
chownymi oraz ich dworzanami, frau-
cymerem, służbą, zakonnikami i za-
konnicami. Cały orszak posuwał się 
trasą na Żywiec, Bielsko i Koźle. 
Zatem musiał przejeżdżać także przez 
Rowień, Gotartowice i Ligotę – wio-
ski z ówczesnej parafii boguszowic-
kiej. 

Przez całą drogę królowa ob-
serwowała, jak wojna i najazd Szwe-
dów doświadczyły te ziemie. Miasta 
górnośląskie w liczbie 27 padły ofiarą 
rabunku, pożarów, zniszczeń. Jeszcze 
gorzej było z wioskami. Niektóre 
zostały przez wojska jakby zmiecione 
z powierzchni ziemi, jak Rogoźna  
z dawnej naszej parafii i Borynia z 
obecnego dekanatu boguszowickiego. 
Królowa zamierzała zatrzymać się w 
Koźlu lub w Nysie, a skończyło się na 
Głogówku. Tam przyjął ją z całym 
orszakiem śląski magnat hrabia Fran-
ciszek Oppersdorff, ofiarując dworo-
wi gościnę w swym pałacu. Dnia 12 
października 1655 r. na zamku w 
Opolu dwaj wysłannicy króla w jego 
imieniu odebrali hołd i przysięgę na 
wierność nowemu panu od stanów 
śląskich, które z tej okazji wręczyły 
dla króla 20 tys. zł. polskich. 

Król Jan Kazimierz opuścił Kra-
ków pod koniec września, udając się 
do Żywca, bowiem Żywiec był dzie-
dziczną posiadłością Jana Kazimierza, 
zakupioną przez jego matkę, królową 
Konstancję. Tu szukał pomocy. Udało 
mu się zwerbować 200 żołnierzy 
spośród górali. Tam dotrwał do paź-
dziernika.  

Król Jan Kazimierz przejazdem przez parafię boguszowicką 
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Dnia 13 października 1655 r. 
król Jan Kazimierz wyjeżdżając do 
żony, do Głogówka, zatrzymał się na 
pierwszy postój w Żorach. Pojawił się 
w niewielkiej asyście, liczącej 150 
żołnierzy. Za nim ciągnęły wozy 
ładowne, jego dwór i personel służeb-
ny w otoczeniu eskorty wojskowej. 
Łącznie jechało z nim 1800 osób.  

Należy przypuszczać, że Żory przyję-
ły polskiego monarchę gościnnie w 
swoich zajazdach, gdyż nie było ba-
riery językowej, a od zakończenia 
wojny 30-letniej minęło już siedem lat 
i blizny wojenne zdołało miasto już 
częściowo zaleczyć.  

Spotkanie królewskiej pary na-
stąpiło 17 października. Nie było 
radosne. Królowa Ludwika zarzucała 
mężowi, że z państwa uciekł.  Króla 
cechowała wtedy postawa zachowaw-
cza, królowa zaś była pełna woli wal-
ki o kraj.  Pod jej wpływem Jan Ka-
zimierz opuścił Głogówek, udając się 
drogą przez Cieszyn do Lwowa, by 
zorganizować obronę kraju. W sumie 
za panowania tego króla było dzie-
więtnaście lat wojen, zakończonych 
katastrofalnie dla Polski. 

Królowa spędziła w Głogówku 9 
miesięcy. Pobyt ten nie był jej niemi-
ły, gdyż zewsząd otaczała ją mowa 
polska i niemal te same zwyczaje, co 
w Polsce. Wracała przez Częstocho-

wę, jednak nie dojechała do Warsza-
wy, bo doszły ją wieści o ponownym 
opanowaniu stolicy przez Szwedów. 
Musiała zawrócić na Śląsk, ale nie 
pojechała już do Głogówka, ale do 
Opola. W sumie królowa spędziła w 
swym księstwie 10 lat. Nie miała 
następcy i w 1664 r. wywianowała 
księstwem swą siostrzenicę z mężem 
Kondeuszem. W 1666 r. cesarz wyku-
pił księstwo od sukcesorów królowej. 
Otrzymał Śląsk z powrotem za wy-
stawienie Polakom 16 tys. swoich 
żołnierzy do wojny ze Szwedami.  

Helena Białecka 

Wykorzystana literatura:  

Zofia Lubiszowska, Królowa Ludwika 
Maria na Śląsku,1986 

Marcin Spórna, Piotr Wierzbicki, 
Słownik władców Polski, 2006 

Augustyn Weltzel, Historia miasta 
Żory na Górnym Śląsku, 1888 

 

 
„Pachnąca, zielona, 

WIOSNA, piękna Pani, sło-
neczko na niebie mocno 
grzeje dla niej!” Słowami 
piosenki przywitaliśmy nową 
porę roku. W naszym przed-
szkolu wiele się wydarzyło, o 
czym bardzo chcemy opo-
wiedzieć. 

6 marca już tradycyjnie obcho-
dziliśmy Europejski Dzień Logopedy. 
Tego dnia nie mogliśmy zapomnieć o 
naszej kochanej Pani Agnieszce, lo-
gopedzie, która codziennie dba  
o naszą piękną wymowę. Dzieci, 
zebrały się w jednej z sal, żeby w 
odpowiednim momencie krzyknąć 
głośno i wyraźnie: NIESPODZIAN-
KA!, zaśpiewać „Sto lat!” oraz wrę-
czyć ręcznie robiony upominek - 
tulipanki z ukrytymi życzeniami. 
Jesteśmy wdzięczni Pani Agnieszce, 
za jej pracę i profesjonalną opiekę. 

Również 6 marca odbył się w 
naszym przedszkolu Dzień Otwarty 
dla dzieci i rodziców, którzy chcieliby 
od nowego roku szkolnego rozpocząć 
z nami swoją przedszkolną przygodę. 
Frekwencja bardzo dopisała. Dzieci 

miały okazję zobaczyć sale, pobawić 
się, wykonać pracę plastyczną z masy 
solnej oraz po wyczerpującej zabawie 
zjeść samodzielnie przygotowane 
owocowe koreczki i szaszłyki. Mamy 
nadzieję, że spotkamy się znów już 
we wrześniu! 

8 marca odwiedzili nas niezwy-
kli goście - przedstawiciele projektu 
Wyjście Smoga oraz Radny i Prze-
wodniczący Rady Dzielnicy Bogu-
szowice Stare Pan Łukasz Kłosek. 
Panowie z projektu Emil Nagalewski i 

Janusz Piechoczek przeprowadzili 
dzieciom z grup „Słoneczka” i 
„Pszczółki” zajęcia na temat smogu, a 
dokładnie skąd się on bierze, jakie ma 
skutki dla naszego zdrowia i jak sobie 
z nim radzić. Dzieci miały okazję 
przeprowadzić doświadczenia, obej-
rzeć maski antysmogowe i „smog w 
słoiku”. Ponadto Pan Łukasz Kłosek 
podarował przedszkolu oczyszczacz 
powietrza, który dzieci od razu wy-
próbowały i dzięki czujnikowi 
umieszczonemu w sali, obserwowały 
jak poprawia się jakość powietrza, 

A w Przedszkolu nr 18 w Boguszowicach... 

 
Zajęcia o smogu 
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którym oddychają. Bardzo dziękuje-
my za wspaniałe spotkanie i prezent! 

9 marca najstarsza grupa 
„Pszczółki” uczestniczyła w akcji 
przygotowanej przez Szkołę Podsta-
wową nr 16 „Od przedszkolaka do 
pierwszaka”. Przedszkolaki miały 
okazję na chwilę usiąść w prawdziwej 
ławce, poznać tajemnice szkolnej 
biblioteki, wziąć udział w lekcji zajęć 
komputerowych, w-f i fizyki. W 
przedszkolu jest wspaniale, ale dzięki 
takim akcjom wiemy, że w szkole 
będzie równie ciekawie. 

13 marca dwie najstarsze grupy: 
5-latki i 6-latki wybrały się na wy-
cieczkę do Urzędu Miasta w Rybniku. 
Dzieci oglądały pomieszczenia w 
budynku UM, wzięły udział  
w specjalnie zorganizowanym dla 
nich posiedzeniu, podczas którego 
pracowały nad własnym budżetem 
przedszkolnym, oczywiście wszystko 
w formie zabawy. I może nie byłoby 
w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie 
to, że podczas zwiedzania dzieci spo-
tkały się z samym Panem Prezyden-
tem Piotrem Kuczerą. Pan Prezydent 
ugościł nasze przedszkolaki najpierw  
w oficjalnej sali dla gości, a następnie 
w swoim prywatnym gabinecie opo-
wiedział im o swojej pracy. Niektóre 
dzieci, zasiadając w fotelu prezydenc-
kim, czuły się jak ryby w wodzie! Kto 
wie, może wśród nich rośnie przyszły 
zastępca?  

 O tym, że nasze przedszkolaki 
uwielbiają pomagać innym, nie trzeba 
nikogo przekonywać. Od 15 marca 
włączyliśmy się do projektu ministe-
rialnego pod Patronatem Ministerstwa 
Edukacji Narodowej „Anioły ze szko-
ły”. Projekt ten zakłada zbiórkę kar-
my, koców, misek dla zwierząt ze 
Schroniska w Jastrzębiu Zdroju. Po-

nadto dzieci wezmą udział w poga-
dance edukacyjnej na temat opieki 
nad zwierzętami oraz w konkursie 
plastycznym o takiej samej tematyce. 
Czteronogi też mają uczucia i potrze-
by, o czym chcemy pamiętać. 

21 marca, ubrani w wiosenne 
kolory, przywitaliśmy nową porę roku 
- wiosnę! Tradycyjnie udaliśmy się 
kolorowym korowodem, podczas 
którego towarzyszyła nam Marzanna- 
zimowa panna. Odwiedziliśmy rów-
nież szkołę, gdzie oglądaliśmy Ma-
rzanny wykonane przez dzieci na 
konkurs. 21 marca to nie tylko pierw-
szy dzień wiosny. Tego dnia obcho-
dzony jest także Światowy Dzień 
Zespołu Downa. Nasze przedszkole 
już po raz drugi przyłączyło się do 
akcji "Kolorowej skarpetki" na znak 
solidarności z osobami z Zespołem 
Downa. W grupach odbyły się zajęcia 
na temat niepełnosprawności, uświa-
damiające dzieciom, że wszyscy jeste-
śmy równi, bez względu na stan 
zdrowia. 

22 marca obchodziliśmy Świa-
towy Dzień Wody. Podczas zajęć 

uświadamialiśmy dzieciom, jak wiel-
ką rolę odgrywa woda i jak wielkie 
zagrożenie niesie ze sobą spadek jej 
zasobów. Przeprowadzaliśmy wodne 
doświadczenia, poznaliśmy właściwo-
ści wody, zastanawialiśmy się, czy 
woda może zmienić kolor, a także 
sprawdziliśmy, co tonie, a co pływa.  

Ostatni tydzień marca był dla 
nas bardzo pracowity. W piątek 23 
marca zorganizowaliśmy kiermasz 
ozdób i kartek wielkanocnych, ręcznie 
wykonanych przez nasze panie nau-
czycielki. 27 marca zasiedliśmy do 
wspólnego wielkanocnego śniadania, 
na którym jak zwykle nie zabrakło 
pyszności: zajączków z jajek, wędlin, 
rzeżuchy, świątecznej babki i baranka. 
Zajączek wielkanocny, którego po-
mocnikiem była pani Sabinka, przy-
gotował zajączkowe podchody i mimo 
padającego na zewnątrz deszczu, 
wędrując za wskazówkami po całym 
przedszkolu, bawiliśmy się doskona-
le! 

                   Anna Kukla-Fojt 

 
 

 
W gabinecie Pana Prezydenta Piotra Kuczery 

F E S T Y N  W  G O T A R T O W I C A C H 

 Rada Dzielnicy Gotartowice serdecznie zaprasza na Festyn Rodzinny. 
Festyn odbędzie się dnia 19 maja 2018 r od godz. 15.30, na terenie KS „U WALKA” przy ulicy Szybowcowej. 
 W programie: 
� Msza św. 
� Występy artystyczne 
� Rozgrywki sportowe oraz gry i zabawy 
� Swojskie jadło 
� Zabawa taneczna na wolnym powietrzu   * Z  A  P  R A  S  Z  A  M  Y * 

Szczegóły na plakatach 

                   Przewodnicząca Zarządu Urszula Stajer 
           Przewodnicząca Rady Mirela Szutka 
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Intencje 
mszalne 

Niedziela – 22.04.2018r.   NIEDZIELA DOBREGO 
                                                                  PASTERZA 

7.oo 1/+Leon i Eufrozyna Pawela, na pamiątkę urodzin 
8.3o 1/+Edward Rojek, 12 rocznica śmierci (Got) 

2/+Stefania Buchalik,  30-sty dzień po śmierci 
10.oo 1/+Eugenia Rojek, 4 rocznica śmierci 

2/+Czesław Kocyba, 30-ty dzień po śmierci 
11.3o 1/+Bernard Benisz 

2/+Kazimierz Kozik, wnuk Andrzej, rodzice  
i rodzeństwo z obu stron, Ewa Liszka 

13.oo 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 35 rocznicy ślubu 
Kazimiery i Henryka Maciończyk, z podziękowa-
niem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze oraz o Bo-
że błogosławieństwo dla dzieci z rodzinami. TD 

16.oo 1/+Maksymilian Szymura, żona Helena, zięć Eryk, 
rodzice z obu stron (Rasz) 
2/+Marian Gryzik, 30-ty dzień po śmierci 

20.3o 1/ 

Poniedziałek – 23.04.2018r.            UROCZYSTOŚĆ 
           ŚW. WOJCIECHA, BISKUPA I MĘCZENNIKA, 
                                              głównego patrona Polski                                

7.oo 1/+Helena Kuczera, mąż Eryk, córka Małgorzata 
2/+Jadwiga Paszek, mąż Paweł, syn Józef 

17.oo 1/+Józef i Stanisława Dyduch (Bog) 
2/+Stanisław Kempczyński, 14 rocznica śmierci, 
Wiesław Dolny, rodzice z obu stron (Bog) 

Wtorek –  24.04.2018r. 

7.oo 1/+Józef Grenadier, żona Maria, Antoni Grenadier, 
żona Urszula, Ernest Toszek, żona Maria, Gerard To-
szek, żona Teresa 

17.oo 1/+Felicyta Oleś (Bog) 
 2/+Wanda Gembalczyk–Muszyńska na pamiątkę 

urodzin. 

Środa – 25.04.2018r.              ŚWIĘTO ŚW. MARKA,  
                                                           EWANGELISTY                                   

7.oo 1/+Adolf Oślizlok 
17.oo 1/+Beata Potrawa, na pamiątkę 100-tnych urodzin, 

mąż Feliks(Bog) 
2/+Konrad Winkler, żona Maria, Stanisław Wądo-
łowski, żona Genowefa (Bog) 
3/Apostolat 

Czwartek – 26.04.2018r. 

7.oo 1/+Kazimierz Sobik, 6 rocznica śmierci, Wiktor 
Sobik, żona Helena, Konstanty Przeliorz, żona Ja-
dwiga, 3 synów (Got) 

17.oo 1/+Teresa Merta, 2 rocznica śmierci, mąż Ryszard 
 2/+Hildegarda i Eryk Gruszka (Bog) 

 

 

Piątek –  27.04.2018r.                                           

7.oo 1/+Czesław Kocyba, z podziękowaniem od kolegów 
z pracy 

17.oo 1/Msza św.  wspólna: 
+Franciszek  Szymura, żona Karolina, syn Paweł, 3 córki 
(Got) 
+Helena i Ryszard Sobik (Bog) 
+Bronisław Boda, rodzice, Gertruda i Franciszek Pawliczek 
+Alojzy i Magdalena Burda, Adolf i Marta Maroszek (Bog) 
+Leon Szopa, Emil Szopa, 2 żony, Jan Przeliorz, żona Maria 
(Got) 
+Stanisław Błaszczyk, żona Maria, Ginter Szyndzielorz, 
Joachim Albrecht, syn Janusz 
+Marianna i Stanisław Goworowski, syn Jan, żona Janina 
(Got) 
+Leopold Kostorz, żona Rozalia, Augustyn Buchalik,  
2 żony, 2 synów (Bog) 
+Paweł Matuszczyk, Dominik Matuszczyk, żona Berta, 
Ryszard Konsek, żona Maria 
+Alojzy Rojek, żona Monika, synowie Paweł i Edward, 
synowa Łucja (Got) 
+Alojzy Konka, 18 rocznica śmierci, żona Aniela, 9 roczni-
ca śmierci rodzice z obu stron 
+Wincenty Szczypka, 16 rocznica śmierci, rodzice z obu 
stron (Bog) 
+Zofia Osuch, 20 rocznica śmierci 
+Maria i Jan Gembalczyk, rodzice dziadkowie (Bog) 
+Anastazja Sobik, mąż Franciszek, syn Hubert, Maria Szy-
mura, mąż Stefan 
+Stefan Hajduk, rodzice z obu stron, Waleska i Robert Dzi-
woki 
+Józef Partyński, rodzice: Stanisław i Aniela, Augustyn 
Rojek, żona Albina 
+Wincenty Ciućka, 11 rocznica śmierci, Wilhelm Zimoń-
czyk, żona Zofia, syn Edward, synowa Irena, Józef Ciućka, 
2 żony 
+Henryk Piecha, 1 rocznica śmierci 
+Antoni Raszka, Waleska i Augustyn Czembor, Anna  
i Wiktor Raszka, Maksymilian Jurczyk, Wilhelm Król 
+Marta Zniszczoł, od Anieli 
+Józef Witala, żona Maria, Brunon i Zofia Sobik, dusze  
w czyśćcu cierpiące 
+Kazimierz Świtoń, 18 rocznica śmierci (Bog) 
+Genowefa Kłapczyk, mąż Bertold, syn Janusz 
+Bronisław Jakubczyk, Alojzy Joszko, żona Helena, dziad-
kowie 
+Anna i Florian Kowalczyk, rodzice i rodzeństwo 
+Józef Raszka, żona Krystyna, rodziców, dziadków, szwa-
gier Ryszard Rajzer 
+Gertruda Mędrala, mąż Jan, matka Anastazja, Anna  
i Paweł Szymura, Franciszek i Berta Szczyrba 
+Jan Fiałka, żona Jadwiga, syn Józef 
+Gotfryda Oleś, mąż Norbert, rodzice z obu stron (Got) 
+Kazimiera Raczkowska, 8 rocznica śmierci 
+Jerzy Majewski, 5 rocznica śmierci 
+Maria Kuczera mąż Józef, Marta Motyka, mąż Wiktor 
(Got) 
+Berta Klossok, mąż Józef, zięć Marian, rodzice z obu stron 
+Józef i Anastazja Kandelski, córka Halina, Franciszek  
i Matylda Karwot, synowa Maria, Anna i Alojzy Trybuś, 
Dorota Nowak, Kazimierz Kędelski, Felicja Szymura, 
dziadków z obu stron (Got)  
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+Joachim i Gertruda Mazur, rodzice z obu stron 
+Stanisława i Piotr Suchocki, syn Ryszard, Rodzice z obu 
stron, Zofia i Janusz Kołodziejscy 
+Irena Wita (Rasz) 
+Emil Zegrocki, żona Wiktoria, rodzice z obu stron, Zbi-
gniew Kujtkowski,  rodzice z obu stron 
+Bernadeta Nowak, 15 rocznica śmierci, Maria i Maksymi-
lian Nowak, zięć Marian 
+Waleska Kuczera, 18 rocznica śmierci, mąż Albert, rodzice 
z obu stron, Maria i Jan Fizia 
+Gertruda Kula, mąż Nikodem, syn Walenty, córka Dorota, 
dziadków z obu stron, za zmarłych z pokrewieństwa 
+Anna i Alojzy Marcol, Franciszka i Roman Polk 
+Berta i Stanisław Knapek, córka Aniela, 3 zięciów, wnuk 
Paweł, pokrewieństwo Murowe i Knapkowe 
+Antoni i Jadwiga Filipowscy, syn Eugeniusz, pokrewień-
stwo Szewczykowe, Filipowski, Kucharczyk, Aniela Bąk, 
Józef Gitner, Paweł Adamczyk, Bolesław Mura 
+Lidia Tlałka, mąż Ignacy, Wiesław Łunarzewski 
+Elżbieta Tarnawska (Bog) 
+Natalia Papierok, mąż Andrzej, od koleżanek 
+Osfald Ulman, rodzice, Waleska i Augustyn Cyroń, Euge-
nia i Henryk Jędreccy 
+Marta Konsek, mąż Wilhelm, syn Ryszard 
+Irena i Alojzy Podleśny, na pamiątkę urodzin 
+Aniela Maciończyk, 2 mężów, wnuk Paweł, rodzice: Berta 
i Stanisław Knapek, zięć Alojzy,  Wiktoria i Hieronim Gaj-
da, Bronisława i Wilhelm Maciończyk, syn Hubert, zięć 
Ignacy, Otylia Górecka, Wiktoria i Czesław Spaleniak 
+Helena i Alfred Musiolik 
+Stanisław Duda, rodzice z obu stron (Got) 
+Oskar Pustelny, Ema i Eryk Pustelny, Berta i Czesław 
Kula 
+Jerzy Klimek, rodzice Henryk i Marta, Emilia i Edward 
Przeliorz, synowie Leon i Antoni 
+Gertruda i Alojzy Zniszczoł 
+Róża Goły, mąż Edmund, rodziców z obu stron, Francisz-
ka Hajder, Józef Konsek 
+Halina Kuczera, od Anny z rodziną (Got) 
+Amalia Rojek, mąż Paweł , rodzice z obu stron 
+Józef Werber, żona Elżbieta, córka Elfryda, zięć Kazimierz 
+Oskar Stajer, rodzice z obu stron, szwagier Ernest, pokre-
wieństwo, dusze w czyśćcu cierpiące 
+Eugeniusz Sobik, rodzice i teściowie 

Sobota – 28.04.2018r.  

7.oo 1/+Róża Marczyk, od kuzynki Natalii Szweda  
z rodziną 
2/+Waleska Fojcik, 2 mężów, Gertruda Szweda, mąż 
Roman 

13.oo Ślub:  Koziołek  Grzegorz  -  Soj Anna 
14.3o Ślub: Kruczkowski Jacek  -  Kruczkowska Marta 
 Chrzest: Zuzanna Kruczkowska 
15.3o 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 30 rocznicy ślubu 

Aldony i Witolda Kołuckich z podziękowaniem za 
otrzymane łaski z prośbą o dalsze. TD 

17.oo 1/+Roman i Jadwiga Rojek (Bog) 
2/Do Opatrzności Bożej w podziękowaniu z okazji 
10 rocznicy ślubu  Marzeny i Krzysztofa  Głodow-
skich oraz z okazji urodzin córki Natalki. TD 

Niedziela –29.04.2018 r.     V Niedziela Wielkanocna 

7.oo 1/+Zenona Studniczek, 1 rocznica śmierci 

2/+Mieczysław Muras, 10 rocznica śmierci 
8.3o 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 45 rocznicy ślubu 

Róży i Alojzego Benisz z Boguszowic z podzięko-
waniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze. TD 

10.oo 1/+Zyta Sojka , 4 rocznica śmierci (Got) 
2/+Eugenia Drozd, na pamiątkę urodzin 

11.3o 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 25 rocznicy ślubu 
Arkadiusza i Aleksandry Gruszka z podziękowaniem 
za otrzymane łaski z prośbą o dalsze. TD 
Po Mszy św.  Chrzest: Jan Motyka 

16.oo 1/+Mirosław Wawoczny (Bog) 
2/+Maria Kusz, 30 dzień po śmierci 

20.3o 1/+Rozalia Szweda, na pamiątkę urodzin (Bog) 
2/+Halina Kuczera, 30-ty dzień po śmierci 

Poniedziałek –  30.04.2018r.                                 

7.oo 1/+Teresa i Hieronim Dziwoki (Bog) 
2/+Henryka Krzemińska, 30-ty dzień po śmierci 

17.oo 1/+Stefania Buchalik, od sąsiadki Berty 
2/+Alojzy Konsek, 1 rocznica śmierci (Bog) 

Wtorek – 01.05.2018r.          ŚWIĘTO ŚW. JÓZEFA, 
                                                          RZEMIEŚLNIKA 

7.oo 1/+Czesław Kocyba, od mieszkańców z ul. Ziemskiej 
17.oo 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 45 rocznicy ślubu 

Tadeusza i Urszuli Pochcioł z Boguszowic, z podzię-
kowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze oraz 
w intencji dzieci z rodzinami. TD 

 2/+Józef i Marta Dziwoki, córka Krystyna, Izydor 
Pochcioł, synowa Otylia (Bog) 

Środa –  02.05.2018r.  Wsp. św. Atanazego, bpa i dK                           

7.oo 1/+Jadwiga Oleś, na pamiątkę urodzin, mąż Antoni, 
syn Erwin, Anna i Konstanty Buchalik, syn Alfred 
(Bog) 

17.oo 1/+Henryk Wiśniewski, Józef Herman (Bog) 
2/+Maria Sojka, mąż Alfons, rodzice (Got) 

Czwartek – 03.05.2018r.       UROCZYSTOŚĆ NMP, 
             KRÓLOWEJ POLSKI, głównej patronki Polski 

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

10.oo 1/Msza św. w intencji Ojczyzny 
12.oo Ślub:  Kowalski Marek  -  Kuczmarska Dorota 
14.oo 1/Msza św. w intencji żywych i zmarłych członków 

OSP Gotartowice i Boguszowice 
15.3o 1/Do Opatrzności Bożej  i Matki Boskiej  Cudowne-

go Medalika z podziękowaniem za otrzymane łaski z 
prośbą o dalsze, o zdrowie w intencji Marii Oślizlok 
z okazji 75 rocznicy urodzin i błogosławieństwo dla 
całej rodziny. TD 

17.oo 1/+Stanisław Chrószcz żona Maria (Got) 
 2/+Bolesław Pomykoł, 5 rocznica  śmierci, żona 

Aniela, Zofia Pomykoł, mąż Alfred, Maria Adam-
czyk , mąż Jan 

Piątek – 04.05.2018r.         Wsp. św. Floriana, męcz., 
                                                    patrona archidiecezji                                          

7.oo 1/+Florian Skrobol, żona Helena, rodzice (Bog) 
2/+Rufin Karwot, żona Anna, synowie: Franciszek, 
Engelbert i Józef, wnuk Adam, rodzice z obu stron 

17.oo 1/Msza św. w intencji rodzin wielodzietnych 



serce ewangelii 22 

2/ Wynagrodzenie NSPJ  za grzechy swoje i świata 
całego, w intencji kapłanów naszej parafii oraz 
członków Straży Honorowej NSPJ 

Sobota – 05.05.2018r.  

7.oo 1/ Wynagrodzenie Niepokalanemu  Sercu NMP za 
grzechy swoje i świata całego, za parafian 
2/+Bronisława Tkocz, 30-ty dzień po śmierci ( Bog) 

13.oo Ślub: Smołka Przemysław - Muzyk  Sylwia 
14.oo 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 40 rocznicy urodzin 

Krzysztofa Siudzińskiego z podziękowaniem za 
otrzymane łaski, z prośba o dalsze. TD 

17.oo 1/+Erwin Mokry, 1 rocznica śmierci (Bog) 
 2/+Ryszard Nikel, żona Maria (Got) 

3/+Józef Mura (Bog) 
4/+Stanisław i Karolina Toboła, syn ks. Jan 

Niedziela – 06.05.2018 r.   VI Niedziela Wielkanocna 

7.oo 1/ 
8.3o 1/+Jadwiga i Roman Muras, rodzice 
10.oo 1/+Henryk  Malina 

2/+Otylia Dziwoki, 30-ty dzień po śmierci 
11.15 1/I  KOMUNIA  ŚWIĘTA 
16.oo 1/+Maciek Markiewka, 4 rocznica śmierci 

2/+Benedykt Cybulski, 3 rocznica śmierci 
20.3o 1/+Alojzy Buchalik 8 rocznica śmierci 

Poniedziałek –  07.05.2018r.                                 

7.oo 1/+Serafin Smyczek, 3 braci, rodziców (Got) 
2/+Elżbieta i Józef Matuszczyk, rodziców, 2 braci 

12.oo 1/Msza św. w intencji dzieci I Komunijnych 
17.oo 1/+Alojzy i Anna Sobik, Leon Sobik, Alojzy Sobik, 

żona Janina, Franciszek i Helena Lubszczyk (Bog) 
2/+Alojzy Kuczera i za poległych górników, którzy 
zginęli w katastrofie 1950 roku 

Wtorek – 08.05.2018r.                    UROCZYSTOŚĆ 
                              ŚW. STANISŁAWA, BPA I MĘCZ., 
                                              głównego patrona Polski 

7.oo 1/+ Józef i Maria Maciończyk, rodzice i rodzeństwo, 
Rozalia i Józef Karwot (Bog) 
2/+Ks. Stanisław Garbocz, na pamiątkę imienin 

17.oo 1/Zmarła Sigrid Stajer, mąż Stanisław (Got) 
 2/+Stanisław Kubiak, na pamiątkę imienin 

Środa – 09.05.2018r.                                    

7.oo 1/+Gertruda Hyła, 14 rocznica śmierci, rodzice 
17.oo 1/+Albina Tarabura, mąż Herman, zięć Jan, wnuk 

Czesław (Bog) 
2/+Kazimierz Buch, na pamiątkę urodzin (Rasz) 

Czwartek –  10.05.2018r. 

7.oo 1/ 
17.oo 1/+Maria i Eryk Zimończyk, w rocznicę śmierci 
 2/+Alojzy Gorzawski (Bog) 

Piątek – 11.05.2018r.                                           

7.oo 1/+Zofia Schier, mąż Wiktor rodzice z obu stron, 
Krystyna Sładek, mąż Maksymilian, Emil Fizia 
2/+Marta Przeliorz, mąż Walenty, syn Paweł, rodzice 
z obu stron (Bog) 

17.oo 1/+Henryk Szymura, 10 rocznica śmierci, rodzice Jan 
i Paulina, Alojzy Gembalczyk, żony Eufemia i Kry-
styna (Bog) 
2/+Franciszek Korduła, 6 rocznica śmierci 

Sobota – 12.05.2018r.  

7.oo 1/+Edward Bedka, żona Marta (Bog) 
2/+Edward Karwot, żona Franciszka, rodzice z obu 
stron (Got) 

15.oo 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 95 rocznicy urodzin 
Elżbiety Oleś, z podziękowaniem za otrzymane łaski 
z prośbą o dalsze oraz o  Boże błogosławieństwo dla 
dzieci i ich rodzin. TD 

17.oo 1/+Elżbieta Musioł, mąż Edward (Got) 
 2/+Izydor Chrószcz, żona Monika, syn Stanisław, 

zięć Jan (Rasz) 

Niedziela – 13.05.2018 r.                 UROCZYSTOŚĆ 
                           WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO 

7.oo 1/Msza św.  od gradu  Gotartowice 
8.3o 1/+Wiktor Sobik, żona Helena, Stanisław Związek, 

rodzice: Zofia i Józef 
2/+Konrad Konsek, na pamiątkę urodzin (Got) 

10.oo 1/+Antoni Baraniok, 3 rocznica śmierci 
2/+Emil Gorecki, 25 rocznica śmierci (Bog) 

11.3o 1/+Edward Kula, żona Marta, syn Leszek (Bog) 
2/+Barbara Jaworska, rodzice: Jadwiga i Franciszek 
Zdziarski (Bog) 

16.oo 1/+Paweł Sobik, 5 rocznica śmierci (Got) 
2+Paweł I Maria Sobik, 5 synów, synowa Małgorzata 
(Got) 

19.3o Nabożeństwo Fatimskie 
20.3o Msza św. 

Poniedziałek – 14.05.2018r.                         ŚWIĘTO 
                                         ŚW. MACIEJA, APOSTOŁA                                

7.oo 1/ 
17.oo 1//+Elżbieta Oleś, 1 rocznica śmierci 

2/+ Edyta Wawrzyńczyk, 1 rocznica śmierci 

Wtorek – 15.05.2018r. 

7.oo 1/+Ryszard Hajzyk, żona Zofia, syn Oskar, Alojzy 
Malina, żona Bronisława, wnuk Karol (Bog) 
2/+Zofia i Józef Lubszczyk, zmarłych z rodziny(Bog) 

17.oo 1/+Albert Bernacki, żona Marta, Ignacy Reclik, żona 
Zofia (Bog) 

Środa –  16.05.2018r.        ŚWIĘTO ŚW. ANDRZEJA 
                       BOBOLI, prezb. i męcz., patrona Polski                                   

7.oo 1/+Krzysztof Motyka, 2 rocznica śmierci, ojciec 
Bronisław, brat Andrzej 
2/+Matylda Juraszczyk, mąż Alfred, syn Henryk 

17.oo 1/+Gertruda Oleś, 1 rocznica śmierci (Got) 
2/+Aniela i Eryk Korduła, Maria i Henryk Szadziul 
(Bog) 

Czwartek –  17.05.2018r. 

7.oo 1/+Paweł Witala, żona Albina, Monika Remisz, mąż 
Jan, Piotr Dąbrowski 
2/+Franciszek Buchalik, żona Berta, rodzice z obu 
stron 

17.oo 1/+Jan Karwot z ul. Rajskiej 
 2/+Alfreda i Józef Kruszyński 
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Piątek – 18.05.2018r.                                           

7.oo 1/Różaniec 
2/Zaginiony Antoni Sobik (Got) 

17.oo 1/+Serafin Brząkalik, 3 rocznica śmierci 
2/+Maria Pierchała, Gertruda i Herman Niemczyk, 
córka Anna, Robert Pierchała, żona Maria (Bog) 

Sobota – 19.05.2018r.  

7.oo 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 50 rocznicy urodzin 
Krzysztofa Kaczmarczyka, z podziękowaniem za 
otrzymane łaski  z prośbą o dalsze. TD 

12.oo Ślub:  Wojciechowski Sebastian  -  Skura Olga 
15.oo 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 70 rocznicy urodzin 

Bernarda Palarz, z podziękowaniem za otrzymane ła-
ski, z prośbą o dalsze. TD 

17.oo 1/+Serafin Szymura, 11 rocznica śmierci (Bog) 
 2/+Eleonora Gembalczyk, 4 rocznica śmierci (Bog) 

Niedziela – 20.05.2018 r.                 UROCZYSTOŚĆ 
                                  ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO 

7.oo 1/+Joanna Dziwoki, dziadkowie,  od rodziców (Got) 
8.3o 1/+Ryszard Oleś, 18 rocznica, rodzice i rodzeństwo 

2/+Józef Szafraniec, 52 rocznica śmierci, ojciec 
Maksymilian, za poległych na wojnie 

10.oo 1/+Maria Sadanowicz, na pamiątkę urodzin 
2/+Lidia Lubszczyk, rodzice z obu stron 

11.3o 1/+Walenty Jurczyk żona Dorota, syn Marian, Jan 
Jurczyk, żona Anastazja 
2/+Alojzy Hartman, na pamiątkę urodzin (Bog) 

14.15 1/Chrzty i roczki: Zofia Sokołowska, Robert Soko-
łowski, Maria Sosnowska 

16.oo 1/+Alojzy Oślizlok, 5 rocznica śmierci 
2/+Stanisław Lasek, żona Janina, Paweł Hulim, żona 
Maria   

20.3o 1/+Bronisław Papierok, na pamiątkę urodzin 
2/+Halina Kuczera, od dzieci 

Poniedziałek – 21.05.2018r.               ŚWIĘTO NMP, 
                                                       MATKI KOŚCIOŁA                                 

7.oo 1/+Piotr Niesporek, Edward Skałbania, żona Regina, 
Marian Pyżalski, żona Maria (Got) 
2/+Dorota Adamczyk, 50 rocznica śmierci 

17.oo 1/+Małgorzata Smyczek, rodzice z obu stron 
2/+Feliks Hyła, żona Gertruda, rodzice (Bog) 

Wtorek –  22.05.2018r. 

7.oo 1/+Franciszka Matuszczyk, mąż Antoni 
17.oo 1/+Antoni Gembalczyk, żona Wanda 
 2/+Stefan Pierchała, 7 rocznica śmierci (Got) 

Środa –  23.05.2018r.                                    

7.oo 1/+Eugenia Sodzawiczny, mąż  Emil, Salomea Mar-
kiewka (Bog) 

17.oo 1/+Jerzy Wawoczny (Rasz) 
2/+Leon Zimończyk (Bog) 

Czwartek – 24.05.2018r.               ŚWIĘTO JEZUSA 
                                   CHRYSTUSA NAJWYŻSZEGO 
                                            I WIECZNEGO KAPŁANA                                    

7.oo 1/ 
17.oo 1/+Berta Podlińska, Łucja Kozielska, na pamiątkę 

Dnia Matki (Bog) 
 2/+Alfred Kuczera, na pamiątkę urodzin (Bog) 

Piątek – 25.05.2018r.                                           

7.oo 1/Msza św. w intencji Boguszowic, od gradu (świę-
cenie świec) 

13.oo Ślub:  Brzezina Szymon  -  Fuchs Natalia 
17.oo Msza św.  wspólna: 
+Joachim  Procek, na pamiątkę urodzin 
+Franciszek Kania, żona Gertruda, wnuczka Joanna, syno-
wie Roman i Józef (Got) 
+Urszula Fojcik, Marta i Paweł Fojcik, Monika i Edward 
Nowrot, Aniela i Józef Forajter, Eugeniusz Szulc (Got) 
+Alojzy Gąsior, 5 rocznica śmierci, brat Stefan, zmarłych  
rodziców 
+Gabriela Piechaczek, Roman Zimończyk, żona Małgorzata 
+Otylia Dziwoki, z okazji Dnia Matki, od córki 
+Marta i Elżbieta Kula, mąż Wincenty, Zofia Przeliorz, 2 
mężów, Wincenty Kula, 2 żony 
+Antoni Juraszczyk, 20 rocznica śmierci żona Zofia, rodzice 
z obu stron, córka Irena 
+Marta Wajnoch, mąż Augustyn, dziadków z obu stron, 
wnuczka Marzena 
+Aniela Lubszczyk, Berta Gąsiorkiewicz, Łucja Zieleźny, 
Bronisława Skrzypiec, z okazji Dnia Matki od dzieci 
+Gerard Oleś, na pamiątkę urodzin, żona Marta, zięć Igna-
cy, rodzice 
+Ernest Kozielski, rodzice i bracia 
+Marta i Franciszek Szmid, syn Stanisław 
+Maksymilian Marczyk, rodzice z obu stron, Henryk Mu-
siolik 
+Henryk Sobik, żona Zofia 
+Gerard Kuśka, 4 rocznica 
+Eugenia Langowska, 20 rocznica śmierci, mąż Eugeniusz 
40 rocznica śmierci, wnuk Stanisław, córka Brygida Molska 
+Józef Kania, żona Anna, zięć Jan, synowa Danuta 
+Józef Zaik, żona Jadwiga, córka Weronika i Stefania, zię-
ciowie: Kazimierz i Mirosław, Stanisław Kula, żona Aniela, 
synowie: Jan Stanisław i Walenty, Elżbieta Leśnik, syn 
Paweł Rojek 
+Józef Gembalczyk, żona Maria, wnuk Piotr, Florian Kukla, 
żona Maria, 4 córki i syn, Alojzy Klepek, żona Elżbieta 
+Paweł Machulec, żona Monika, 3 synów i córka, 3 synowe, 
2 wnuków, ks. Antoni Brzóska, Amalia Urban, Anna Ga-
łuszka, dusze w czyśćcu cierpiące 
+Mathias Błażewicz, o radość życia wiecznego 
+Konstanty i Elżbieta Kornas, synowie: Bernard i Herbert, 
pokrewieństwo Kornas, Balcar, Gorzawski 
+Jan i Weronika Cyran, brat Ludwik, synowie: Stanisław i 
Władysław, córka Bronisława 
+Jadwiga Groborz córka Krystyna 
+Wilhelm Kuczera, żona Helena, córka Róża, rodzice z obu 
stron 
+Stanisław Sokołowski, żona Jadwiga, rodzice z obu stron 
+Gertruda   Mędrala 
+Jadwiga Szymura, mąż Alojzy, Józef Zimończyk, żona 
Aniela, rodzice 
+Łucja i Emil Smołka, Jan Wodniok, córka Ewa 
+Elżbieta i Marta Kula, mąż Wincenty 
+Czesław Reselski, żona Gertruda, córka Dorota Stisz, 
wnuk Jan (Rasz) 
+Jerzy Kaczmarczyk, 15 rocznica śmierci 
+Zenon Pałka, syn Janusz 
+Berta Klossok, mąż Józef, zięć Marian, rodzice 
+Helena Sobik, z okazji Dnia Matki, oraz Łucja Adamczyk 
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+Antoni Piecha, żona Franciszka, córka Helena, mąż Hiero-
nim Sobik, syn Serafin, Gertruda Piecha, syn Ludwik, sy-
nowa Aniela, Eufemia i Filip Sobik, 2 braci, 2 siostry, po-
krewieństwo: Piechowe, Sobikowe i Klugrowe 
+Zofia Sobik, mąż Brunon, dziadków z obu stron (Bog) 
+Franciszek Jurczyk, żona Zofia, córka Stefania, Edmund 
Goły, żona Róża, rodzice z obu stron 
+Maria i Stefan Hartman, od syna z rodziną 
+Helena i Franciszek Sieroń, rodzice z obu stron 
+Maria i Faustyn Kuśka 
+Osfald Ulman, rodzice Maria i Antoni 
+Paweł Sobik, 3 żony, 5 synów, synowa Małgorzata, 2 
zięciów: Józef i Konrad, wnuczka Halina, dusze w czyśćcu 
cierpiące 
+Halina Buchalik, ojciec Konrad, rodzice z obu stron, dusze 
w czyśćcu cierpiące 
+Renata Piątek, mąż Erwin, Brunon i Anna Szulik 
+Józef i Gertruda Piątek, Karol i Hildegarda Kuchta 
Wszystkich zmarłych członków Świeckiej Rodziny Fran-
ciszkańskiej 
+Emil Pyszny, Albertyna i Franciszek Henich, synowa Elż-
bieta (Got) 
+Gerard Pawlas, na pamiątkę urodzin, syn Zbigniew 
+Krystyna Konieczny, z okazji Dnia Matki, mąż Leon, 
synowa Krystyna, Maria Nikel, mąż Ludwik 

Sobota – 26.05.2018r.Wsp. św. Filipa Nereusza, prezb.  

7.oo 1/+Florentyna Hajnisz, mąż Józef, Oskar Hajzyk, 
rodzice z obu stron (Got) 
2/+Teofila i Franciszek Hojnacki 

12.oo Ślub: Woźnica Szymon  -  Oleksińska Alicja 
17.oo 1/+Cecylia Kaczor, 1 rocznica śmierci 
 2/+Edward Kocjan (Bog) 

3/+Felicyta Oleś, Jan Kukułka 

Niedziela – 27.05.2018 r.                 UROCZYSTOŚĆ 
                                           NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY 

7.oo 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 70 rocznicy urodzin 
Reginy Janickiej z podziękowaniem za otrzymane ła-
ski, z prośba o dalsze oraz o błogosławieństwo Boże 
dla całej rodziny. TD 

8.3o 1/+Ks. Alojzy Motyka, rodzice i rodzeństwo 
2/+Eryk Lubszczyk, Ludwik i Agata Lubszczyk, syn 
Alojzy, Edward Dworok 

10.oo 1/+Jan i Krystyna Rojek (Got) 
2/+Danuta Kowalska, na pamiątkę urodzin 

11.3o Msza Św. Prymicyjna:  Łukasz Torbicki 
16.oo 1/+Krystyna Kuczera, na pamiątkę urodzin  

2/Do Opatrzności Bożej z okazji 10 rocznicy ślubu 
Moniki i Szymona Srokol, z podziękowaniem za 
otrzymane łaski z prośbą o dalsze i opiekę Matki Bo-
żej i dary Ducha Świętego dla synów. TD 

20.3o 1/ 

Poniedziałek – 28.05.2018r.                                 

7.oo 1/+Jan Wencka, Gertruda i Ernest Matuszczyk 
2/+Waleska Zieleźny, rodzice  Robert i Maria (Got) 

17.oo 1/Apostolat 
2/+Leon Benisz, w rocznicę śmierci, rodzice, Alojzy 
i Marta Tworuszka, pokrewieństwo (Bog) 

 

 

Wtorek – 29.05.2018r.                     Wsp. św. Urszuli  
                                                       Ledóchowskiej, dz.  

7.oo 1/+Alojzy Zniszczoł, w rocznicę śmierci, syn Alojzy, 
3 zięciów (Bog) 
2/+Kazimierz Kędelski, na pamiątkę urodzin 

17.oo 1/+Franciszek Szweda, żona Rozalia (Bog) 
 2/+Jan Adamski, rodzice, rodzeństwo, pokrewień-

stwo Adamski i Budny (Bog) 

Środa –  30.05.2018r.        Wsp. św. Jana Sarkandra,  
                                                               prezb. i męcz.                                   

7.oo 1/+Łucja Adamczyk 
13.oo Ślub:  Gorzawski Andrzej  -  Sobik Kinga 
17.oo 1/+Katarzyna Dronszczyk, 2 mężów, Małgorzata 

Dronszczyk, Marta Lubszczyk (Bog) 

2/+Emilia Kocyba, mąż Gerard, rodzice i rodzeństwo 

Czwartek – 31.05.2018r.                 UROCZYSTOŚĆ 
        NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA 

7.oo 1/Na cześć Chrystusa Najwyższego Arcykapłana za 
wszystkich biskupów, kapłanów, kleryków, zgroma-
dzenia zakonne oraz nowe powołania kapłańskie  
i zakonne -  zamawiają Gotartowice 

8.oo 1/Za parafian 
11.3o 1/Msza św. w intencji rocznego dziecka: Franciszek 

Hajnisz 
16.oo 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 75 rocznicy urodzin 

Stanisława Kolaniaka, z podziękowaniem za otrzy-
mane łaski z prośbą o dalsze. TD 

20.3o 1/ 

Piątek  –  01.06.2018r.        Wsp. św. Justyna, męcz. 

7.oo 1/ Wynagrodzenie NSPJ  za grzechy swoje i świata 
całego, w intencji kapłanów naszej parafii, oraz 
członków Straży Honorowej NSPJ. 
2/+Maria i Antoni Smołka, syn Andrzej, Alojzy Kro-
czek (Bog) 

17.oo 1/W intencji rodzin wielodzietnych i czcicieli NSPJ 
2/+Agnieszka Przeliorz, 1 rocznica śmierci (Got) 

Sobota  –  02.06.2018r. 

7.oo 1/ Wynagrodzenie Niepokalanemu Sercu NMP za 
grzechy swoje i świata całego, za parafian 
2/+Jan Kampczyk, rodzice z obu stron, rodzeństwo, 
Helena Fudala (Bog) 

12.oo Ślub:  Jaroński Piotr  -  Raburska Krystyna 
17.oo 1/+Henryk Piecha, 1 rocznica śmierci (Got) 

2/+Tomasz Szostek, dziadków Emanuel i Aniela 
Szostek, Wiktor i Gertruda Mojżesz (Bog) 
3/+Walter Matuszczyk, 8 rocznica śmierci, rodzice z 
obu stron, Bronisława i Zygmunt Janowicz, zięć Ad-
am i Czesław, Zofia i Jan Garbocz (Bog) 

Niedziela – 03.06.2018r. 

7.oo 1/+Małgorzata Zimończyk, na pamiątkę urodzin, 
Roman Zimończyk, 9 rocznica śmierci (Bog) 
2/Msza św. od gradu w intencji Raszowca (święcenie 
świec) 

8.3o 1/+Helena Szymura, rodzice z obu stron (Rasz) 
2/+Stefania Buchalik, od chrześniaczki z rodziną 

10.oo 1/+Alojzy Konka, 18 rocznica śmierci, żona Aniela 
(Got) 
2/+Stanisław Cincio, 8 rocznica śmierci (Got) 
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11.3o 1/+Stefan Adamowicz, 4 rocznica śmierci, rodzice  
i rodzeństwo z obu stron (Got) 

16.oo 1/+Natalia Papierok, 1 rocznica śmierci 
2/+Pelagia Hliwa, 3 rocznica śmierci, mąż Józef,  
4 rocznica śmierci 

20.3o 1/ 
Po wszystkich Mszach św. błogosławieństwo prymi-
cyjne ks. Łukasza 

Poniedziałek – 04.06.2018r. 

7.oo 1/+Nikodem i Pelagia Ogierman (Bog) 
2/+Helena Oleś, mąż Stanisław, rodzice z obu stron 
(Bog) 

17.oo 1/+Róża i Jan Korduła, Franciszka i Ludwik Budny, 
zmarłych z rodzin: Korduła i Budny (Bog) 
2/+Emilia i Władysław  Martyniak 

Wtorek – 05.06.2018r.             Wsp. św. Bonifacego, 
                                                                   bpa i męcz. 

7.oo 1/+Stanisław Witala, córka Ewa 
17.oo 1/+Anna Szotek, mąż Aleksander, syn Antoni, zięć 

Ryszard (Bog) 
2/+Aniela i Jan Abrachamczyk(Bog) 

Środa  –  06.06.2018r. 

7.oo 1/+Feliks Pomykoł, rodzice (Bog) 
2/+Bernard Garbocz (Bog) 

12.oo Ślub:  Mazurek Miłosz  -  Olszewska Ewa 
17.oo 1/+Ryszard Piechaczek 

2/+Aniela Benisz, mąż Ryszard (Got) 

Czwartek – 07.06.2018r. 

7.oo 1/+Berta Waliczek, na pamiątkę urodzin 
2/Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem św. Ja-
na Pawła II i Matki Boskiej Częstochowskiej w 50 
rocznicę  urodzin Jacka Pierchały, jako dziękczynie-
nie i prośba o dalsze łaski. TD 

17.oo 1/+Stefan Ciszewski, 7 rocznica śmierci 
2/+Maria Pierchała, mąż Paweł, Alojzy Stajer, żona 
Paulina (Got) 

Piątek  –  08.06.2018r.                    UROCZYSTOŚĆ 
                NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA 

7.oo 1/ 
15.oo Ślub:  Włusek Mateusz  -  Kaczmarek Judyta 
17.oo 1/Msza św.  na Cmentarzu 

Sobota  –  09.06.2018r.              Wsp. Niepokalanego 
                                                                   Serca NMP 

7.oo 1/+Anna Gawliczek, mąż Józef, rodzice z obu stron 
(Got) 

14.oo Ślub:  Krzysztof Maroszek  -  Natalia Jabłońska 
17.oo 1/+Alojzy Frelich, w rocznicę śmierci i na pamiątkę 

urodzin 
2/+Łucja Danel, mężowie: Otton i Marian, Elżbieta  
i Józef Filipowscy 
3/+Maria Nikel, mąż Alojzy, rodzice z obu stron 

Niedziela  –  10.06.2018 r.   ODPUST  PARAFIALNY 

7.oo 1/Świecka Rodzina Franciszkańska  -  Urodziny 
8.3o 1/+Piotr Pławecki, 50 rocznica śmierci, żona Stefa-

nia, syn Jan, córka Rozalia, wnuk Bogusław, syn 
Edward, synowa Rita 

10.oo 1/+Jerzy Jurczyk, na pamiątkę urodzin, wnuczka 
Sabina Jurczyk 

11.3o SUMA ODPUSTOWA  -  ZA PARAFIAN 
13.3o 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 90 rocznicy urodzin  

Agrypiny Sobik, z podziękowaniem za otrzymane ła-
ski z prośbą o dalsze oraz w intencji dzieci z rodzi-
nami. TD 

16.oo 1/+Genowefa Przybyło, 30 rocznica śmierci 
20.3o 1/ 

Poniedziałek – 11.06.2018r.         Wsp. św. Barnaby, 
                                                                       Apostoła 

7.oo 1/+Wiktor Matuszczyk, na pamiątkę urodzin 
17.oo 1/+Józef Rozkoszek 

 2/+Maria i Jan Gembalczyk, rodzice, dziadkowie 
(Bog) 

Wtorek – 12.06.2018r.          Wspomnienie bł. Józefa 
       Czempiela i Emila Szramka, prezb. i Tow., męcz. 

7.oo 1/+Łucja Kionka, Anna i Leon Sobik, za zmarłych z 
rodziny, dusze w czyśćcu cierpiące 
2/+Danuta Dziwoki, rodzice Paweł i Augustyna No-
wrot, brat Krystian, za zmarłych teściów, dusze w 
czyśćcu cierpiące 

17.oo 1/+Marian Jurczyk, Paweł Sobik (Bog) 
2/+Robert Korduła, żona Marta, 2 synów (Bog) 

Środa –  13.06.2018r.    Wspomnienie św. Antoniego 
                                                    z Padwy, prezb. i dK 

7.oo 1/+Halina Kuczera, od córki z rodziną 
17.oo 1/+Roksana Mirzyńska, 1 rocznica śmierci 

2/+Anna Szymura, 2 mężów 
19.oo Nabożeństwo Fatimskie 

Czwartek –  14.06.2018r.   Wspomnienie bł. Michała 
                                                      Kozala, bpa i męcz. 

7.oo 1/+Alojzy Pierchała (Bog) 
2/+Zofia Ogierman, 12 rocznica śmierci, rodzice z 
obu stron, Dominik Ogierman, Blanka Gasz 

14.oo Ślub: Raszyński Aron  -  Buchalik Sonia 
17.oo 1/+Jerzy Brząkalik, 1 rocznica śmierci (Got) 

2/+Stefania Klimosz 

Piątek  –  15.06.2018 

7.oo 1/+Ks. infułat Edward Tobola 
17.oo 1/+Adam Hudek (Bog) 

2/+Łucja Śmiatek, mąż Henryk, Walter Matuszczyk, 
Bronisława i Zygmunt Janowicz, zięć Adam  i Cze-
sław, Zofia i Jan Garbocz (Bog) 

Sobota – 16.06.2018r. 

7.oo 1/+Anna i Szymon  Cofalik, rodzice z obu stron 
13.oo 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 25 rocznicy ślubu 

Wiolety i Zdzisława Peterko, z podziękowaniem za 
otrzymane łaski z prośbą o dalsze oraz o błogosła-
wieństwo dla córek Angeliki i Nikoli. TD 

18.oo 1/ BIERZMOWANIE 

Niedziela –  17.06.2018 

7.oo 1/Msza św. w intencji ofiarodawców z Gotartowic 
8.3o 1/+Katarzyna Zawadzka, mąż Jan 

2/+Janina Skrzypiec, mąż Joachim, synowie Andrzej 
i Stefan, Kunegunda Zawadzka, rodzice z obu stron 
(Rasz) 

10.oo 1/+Zenon Polak (Bog) 
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11.3o 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 15 rocznicy ślubu 
Michała i Małgorzaty Kocyba, z podziękowaniem za 
otrzymane łaski z prośbą o dalsze oraz z okazji uro-
dzin córek Zuzanny i Karoliny 

13.oo 1/Przed nami małżeństwo 
14.15 1/Chrzty i roczki: Kacper Szyrocki, Julia Dworok 
16.oo 1/+Cezary Kaczmarczyk, ojciec Walenty na pamiąt-

kę urodzin (Bog) 
2/+Aniela Pomykoł, na pamiątkę urodzin, mąż Bole-
sław 

20.3o 1/+Łucja i Emil Babilas, syn Walenty, Anna Dyczka, 
mąż Stefan, córka Urszula (Got) 
2/+Alojzy Szymura, 32 rocznica śmierci (Got) 

Poniedziałek – 18.06.2018r. 

7.oo 1/Do Opatrzności Bożej w intencji pielgrzymów 
udających się na pielgrzymkę do Zakopanego 

17.oo 1/+Albert i Marta Bernacki, Teodor i Waleska Urba-
nek (Bog) 
2/+Małgorzata Matuszczyk, mąż Ernest, syn Ryszard 
(Bog) 

Wtorek – 19.06.2018 r. 

7.oo 1/+Teofil Wajs, żona Maria, córka Łucja, 2 mężów, 
zięć Albin, rodzice z obu stron 

17.oo 1/+Zofia Mandel, mąż Józef, Franciszka Mandel, syn 
Józef, wnuczka Barbara, Maria Skupień, mąż Alojzy, 
Serafin Babilas, Konstanty Liszka, żona Anna (Bog) 
2/+Cecylia Łapińska, 2 rocznica śmierci 

Środa –  20.06.2018r. 

7.oo 1/+Klara Dziewior Bog) 
2/+Szymon Wrona (Bog) 

17.oo 1/+Zygfryd Merkel, żona Regina, w rocznicę śmierci 
(Bog) 
2/+Stefan Buchalik, córka Danuta, Leopold Kostorz, 
żona Rozalia (Bog) 

Czwartek – 21.06.2018r. Wspomnienie św. Alojzego 
                                                                Gonzagi, zak. 

7.oo 1/+Alojzy Ostrzołek (Bog) 
2/+Wilhelm Matuszczyk, żona Otylia 

17.oo 1/+Ryszard Buchalik, na pamiątkę urodzin (Bog) 
2/+Henryk Werber, 6 rocznica śmierci, synowie Sta-
nisław i Janusz, rodzice z obu stron 

Piątek –  22.06.208r. 

7.oo 1/Różaniec 
17.oo 1/+Stefan Karwot, ojciec Wiktor 

2/+Jan Gawlas 

Sobota – 23.06.2018r. 

7.oo 1/+Jan Przeliorz, żona Maria, Stanisław i Marianna 
Goworowski (Got) 
2/+Rufin Pawlak 

12.oo Ślub:  Woletz Clemens  -  Pustółka Malwina 
13.3o 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 70 rocznicy uro-

dzin, Walentego i Haliny Stajer, z podziękowaniem 
za otrzymane łaski z prośbą o dalsze oraz o Boże 
błogosławieństwo dla dzieci z rodzinami. TD 

17.oo 1/+Maria i Józef Przeliorz, syn Jerzy, córka Marta, 
zięć Franciszek (Bog) 
2/+Aleksandra Wronka, na pamiątkę urodzin (Bog) 

Niedziela –  24.06.2018r.                 UROCZYSTOŚĆ  
                   NARODZENIA ŚW. JANA CHRZCICIELA 

7.oo 1/Msza św. od gradu w intencji Gotartowic (święce-
nie świec) 
2/+Kazimierz Pierchała, na pamiątkę urodzin 

8.3o 1/+Alfred Konsek, 23 rocznica  śmierci , żona Anie-
la, wnuczka Sonia, rodzice Antoni i Gertruda Kon-
sek, teściowie Leon i Maria Malina (Bog) 

10.oo 1/+Aniela Gomółka, 8 rocznica śmierci (Got) 
2/+Elżbieta Zydorkiewicz na pamiątkę urodzin, ro-
dzice, Marianna i Kazimierz Cieślak 

11.3o 1/+Paweł Szulik, (Kop) 
2/Do Opatrzności Bożej z okazji 12 rocznicy urodzin 
Magdaleny Wyględowskiej oraz 76 rocznicy urodzin 
babci Ewy Barańskiej 

16.oo 1/Do Opatrzności Bożej, z okazji 40 lat małżeństwa 
Urszuli i Bogusława Martyniak, z podziękowaniem 
za otrzymane łaski z prośbą o dalsze. TD 

20.3o 1/+Paweł Kula 24 rocznica śmierci (Got) 

Poniedziałek – 25.06.2018r. 

7.oo 1/+Rajmund Podleśny 
17.oo 1/+Henryk Gembalczyk, 7 rocznica śmierci i na 

pamiątkę urodzin (Bog) 
2/+Urszula Rosiak zd, Lis, 1 rocznica śmierci, Do-
minik Woś 

Wtorek – 26.06.2018r. 

7.oo 1/ 
17.oo 1/+Paweł Wengerski, żona Gertruda, córka Elżbieta, 

syn Marian (Bog) 
2/+Stanisław Kuna, 3 rocznica śmierci (Bog) 

Środa – 27.04.2018r. 

7.oo 1/+Maria Oleś mąż Franciszek, Anna Oleś , 4 synów 
(Bog) 

17.oo 1/Apostolat 
2/+Gertruda Błaszczyk (ul. Dunikowskiego) na pa-
miątkę urodzin 

Czwartek – 28.06.2018r.            Wsp. św. Ireneusza, 
                                                                   bpa i męcz. 

7.oo 1/+Irena Szymik, na pamiątkę urodzin i 3 rocznicy 
śmierci 

17.oo 1/+Franciszek Burcek, 6 rocznica śmierci (Bog) 
2/+Franciszek Zadka, 19 rocznica śmierci 

Piątek – 29.06.2018     UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTYCH 
                                APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA 

7.oo 1/ 
10.oo 1/Msza św. w intencji rocznika 1946 SP Boguszowice 
15.3o 1/ 
17.oo 1/Msza św. wspólna: 
+Franciszek Korduła z okazji Dnia Ojca 
+Dominik Matuszczyk, żona Berta, syn Paweł, córki: Regi-
na i Gabriela, dziadków z obu stron 
+Emil Zacher, Wiesław Dolny Emil Dziwoki, Stanisław 
Kempczyński, z okazji Dnia Ojca od dzieci 
+Paweł Sobik, na pamiątkę urodzin (Got) 
+Łucja Śmiatek, mąż Henryk, Zofia Garbocz, mąż Jan, 
Walter Matuszczyk, Bronisława Janowicz, mąż Zygmunt, 
zmarłych z rodzin, Śmiatek, Garbocz, Waliczek, Gorus, 
Figas, dusze w czyśćcu cierpiące (Bog) 
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+Czesław Kasprowicz, 35 rocznica śmierci 
+Łucja i Teofil Rojek, córka Weronika, Berta i Franciszek 
Kroczek, synowie Czesław i Alojzy, Anna i Paweł Smołka, 
zmarłych z rodziny 
+Stanisław Lubszczyk, Wiesław Gąsiorkiewicz, Jerzy Zie-
leźny, Wincenty Skrzypiec, z okazji Dnia Ojca od dzieci 
+Helena Piecha, mąż Alojzy, Paweł Kwoka, żona Agniesz-
ka pokrewieństwo 
+Marta Oleś, 17 rocznica śmierci mąż Gerard, zięć Ignacy 
rodziców 
+Józef Wawrzyńczyk, 19 rocznica śmierci, rodzice z obu 
stron, Bronisława Nowrot, mąż Alojzy, syn Alojzy 
+Maria Szewczyk, mąż Ignacy (Got) 
+Leon Plekaniec 
+Ernest Zniszczoł, żona Maria, Alfred Przeliorz, Robert 
Przeliorz, żona Gertruda, Edward Przeliorz, żona Maria 
+Anna Kania, mąż Józef, zięć Jan, synowa Danuta  
+Gertruda Mędrala  
+Edward Babilas, żona Małgorzata, rodzice z obu stron 
+Stefan Szymura, żona Maria 
+Eryk Kabik 
+Jan Wodniok, córka Ewa, Łucja i Emil Smołka, Maria i 
Paweł Wodniok 
+Marta i Elżbieta Kula, mąż Wincenty 
+Dariusz Kaczor, na pamiątkę urodzin  
+Zbisław Marszołek, rodzice: Franciszek Waliczek, żona 
Marta, syn Józef, Ernest Jula, żona Maria (Bog) 
+Berta Steblok, mąż Jan, syn Antoni, wnuczka Danuta 
Wróbel, Renata Klimek, mąż Jerzy, Czesław Kula, Berta 
Steblok, mąż Jan, syn Antoni, wnuczka Danuta Wróbel 
(Rasz) 
+Walenty Gembalczyk, z okazji Dnia Ojca od córek 
+Franciszka Mucha, mąż Ewald, córka Jadwiga, Walenty 
Mucha, żona Genowefa (Got) 
+Józef Malina, 2 żony, zięć Kazimierz, rodzice (Bog) 
+Robert i Anna Gembalczyk, Albert Rugor, 2 żony: Regina 
i Róża 
+Stanisław Wójcik, 2 rocznica śmierci (Kop) 
+Bernadeta Nowak, na pamiątkę urodzin, Paweł i Paulina 
Garbocz, wnuczka Anna 
+Maria Zimończyk, mąż Emil, syn Paweł 
+Danuta Oleś, 8 rocznica śmierci, rodzice Gertruda i Walen-
ty Szymura, Józef Oleś 
+Konstanty Sobik, żona Wiktoria, rodzeństwo (Got) 
+Daniel Janus, żona Róża, synowa Krystyna 
+Eugenia Rojek, Felicja Szymura (Got) 
+Anna i Franciszek Szymura, rodzice (Got) 
+Hubert Mispel, rodzice Paweł i Berta Mispel, Ludwik 
Mura, Edward Liszka 
+Bronisław Boda, 5 rocznica śmierci 
+Konstanty Wiaterek, żona Anna, córka Krystyna, zięć 
Wilhelm, syn Łukasz, Józef Wiaterek, 2 żony, dziadków z 
obu stron (Got) 
+Aniela Klamet, mąż Jan, Jerzy Grenadier, rodziców 
+Jadwiga Buchalik, mąż Reinhold, Maria Witala, mąż Józef  
+Jan Piotrowski, rodzice z obu stron 
+Zofia Sobik, mąż Brunon, rodzice z obu stron, dusze w 
czyśćcu cierpiące 
+Stanisław Sobik, rodzice z obu stron, zmarłych z rodziny 
+Andrzej Kudla, rodzice  
+Józef Pierchała, żona Eufemia, rodzice 

 

Sobota – 30.06.2018r. 

7.oo 1/+Edmund Kaczmarczyk, rodzice, rodzeństwo 
11.oo Ślub:  Adamczyk  Daniel  -  Sobik Anna 
14.oo 1/Msza św. z okazji 30 rocznicy ślubu  Bogusława i 

Izabeli Szymura z podziękowaniem za otrzymane ła-
ski  z prośbą o dalsze,  z okazji 50 rocznicy urodzin 
Izabeli oraz w intencji dzieci i córki z rodziną. TD 
2/Do Opatrzności Bożej z okazji 70 rocznicy urodzin 
Małgorzaty Dulniok, z podziękowaniem za otrzyma-
ne łaski z prośbą o dalsze. TD 

17.oo 1/+Alfred Kula, żona Helena (Bog) 
2/+Krzysztof Rychter, siostra Grażyna, Henryk Mo-
skaluk (Bog) 

Niedziela – 01.07.2018r. 

7.oo 1/+Rajmund Pytlik, 15 rocznica śmierci, rodzice z 
obu stron 
2/+Maria Jakubowska, na pamiątkę urodzin 

8.3o 1/+Marta Garbocz, mąż Emil, na pamiątkę setnej 
rocznicy urodzin (Bog) 
2/+Renata Ptaś, 2 rocznica śmierci 

10.oo 1/+Maria Juraszczyk, 6 rocznica śmierci (Bog) 
2/+Krzysztof Ciszkowski, córka Anna (Got) 

11.3o 1/+Berta Goraus, mąż Jan 
2/+Janusz Przeliorz, 4 rocznica śmierci 

16.oo 1/+Mieczysław Frąckiewicz, na pamiątkę urodzin. 
2/Do Opatrzności Bożej z okazji 20 rocznicy ślubu 
Barbary i Artura Szostak, z podziękowaniem za 
otrzymane łaski z prośba o dalsze. TD 

20.3o 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 18 rocznicy urodzin 
Klary Kaczmarczyk z podziękowaniem za otrzymane 
łaski z prośbą o dalsze. 

 
  

Przygotowały panie: Teresa Szymczak i Kornelia Mokry 
 
 
 
 

Kronika parafialna 

Chrzty: 

Ignacy Gembalczyk, Aleksandra Brzęczek, Marianna Mi-
kulska-Krosta, Krzysztof Karwot, Michalina Wita, Woj-
ciech Wójcikowski, Hanna Kokoszek ,Alicja Szymura, 
Zofia Jary, Wojciech Teresiak, Antoni Rochalski, Iga Har-
nasz, Maria Kolenda, Regina Kołtun, Marcel Wiśniewski,  
Lena Totoś, Marta Goleśny Maciej Garbacz, Lena Stefan, 
Lilianna Pluta 

Śluby: 

Boksa Łukasz  -  Boksa zd. Ponikierska Aleksandra 
Chrobok Rafał  -  Reclik Katarzyna 
 

Pogrzeby: 

Dominik Woś                17.05.2013  -  21.02.2018r. 
Marianna Nowogrodzka  22.10.1953  -  22.02.2018r. 
Laurencja Rubin              06.10.1929  -  25.02.2018r. 
Róża  Marczyk                06.01.1931  -  01.03.2018r. 
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Stefania Kruk               24.03.1929  -  27.02.2018r. 
Aniela Konsek                 20.05,1929  -  06.03.2018r. 
Jolanta Ciurlik                 14.04.1970  -  06.03.2018r. 
Norbert Nieszporek        06.06.1937  -  11.03.2018r. 
Czesław Kocyba              20.02.1953  -  13.03.2018r. 
Marian Gryzik                16.08.1941  -  13.03.2018r. 
Stefania Buchalik             29.03.1954  -  14.03.2018r. 
Józef Panyło                      22.02.1944  -  11.03.2018r. 
Maria Kusz                        08.09.1934  -  26.03.2018r. 
Halina Kuczera                 10.02.1948  -  28.03.2018r. 
Otylia Dziwoki                28.12.1938  -  30.03.2018r. 
Henryka Krzemińska       14.02.1941  -  29.03.2018r. 
Bronisława Tkocz             21.01.1938  -  30.03.2018r. 
Agnieszka Krochmalny    02.12.1930  -  15.04.2018r. 
 
 

Przygotowały panie: Teresa Szymczak i Kornelia Mokry 
 

PAPIESKIE INTENCJE 

APOSTOLSTWA MODLITWY  

Maj 

1. Intencje Matki Bożej: o pokój na świecie i nawrócenie 
grzeszników. 
2. Intencje papieża Franciszka: 
-) Intencja ewangelizacyjna: Aby wierni świeccy wypełnia-
li swoją specyficzną misję, wykorzystując swoje twórcze 
zdolności, by odpowiadać na wyzwania dzisiejszego świata. 

Czerwiec 

1. Intencje Matki Bożej: o pokój na świecie i nawrócenie 
grzeszników. 
2. Intencje papieża Franciszka: 
-) Intencja powszechna: Aby sieci społecznościowe sprzy-
jały solidarności i poszanowaniu drugiego w jego odmien-
ności. 

Lipiec 

1. Intencje Matki Bożej: o pokój na świecie i nawrócenie 
grzeszników. 
2. Intencje papieża Franciszka: 
-) Intencja powszechna: Aby kapłani, którzy w trudzie  
i samotności żyją swoją pracą duszpasterską, czuli się 
wspomagani i pokrzepiani przez przyjaźń z Panem i braćmi. 
 

Informator parafialny 
Msze św. 
� w niedziele: 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 16.00, 20.30 
� w święta nie uznawane przez państwo: 7.00, 10.00, 15.30, 

17.00 

Kancelaria parafialna 

� poniedziałek i piątek: 8.00 – 12.00 i 16.00 – 18.00 
� wtorek i czwartek: 8.00 – 12.00 
� środa: 16.00-18.00 

 

Protokoły przedślubne 

� spisywane są każdego dnia po uprzednim osobistym lub 
telefonicznym (tel. 32-42-20-322) uzgodnieniu terminu 
i godziny z księdzem Proboszczem 

� narzeczeni zgłaszają się w kancelarii trzy miesiące przed pla-
nowanym terminem ślubu przynosząc ze sobą: dowody osobi-
ste, metryki chrztu i bierzmowania, świadectwo ukończenia ka-
techizacji młodzieżowej i Studium Przedmałżeńskiego 

Sakrament chrztu 

� udzielany jest w pierwszą niedzielę po 15. dniu danego mie-
siąca podczas Mszy św. o godz. 14.15 

� zgłaszając chrzest w kancelarii przynosimy akt urodzenia 
dziecka z USC 

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

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

Sakrament pojednania 

okazja do sakramentu pojednania przed Mszą św. 

Odwiedziny chorych 

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

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

Pogrzeby 

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

Konto Ochronki i Parafii 

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

 

 

 

 
Następny numer gazetki „Serce Ewangelii” 

ukaże się 1 lipca 2018 r. 
Materiały przeznaczone do druku  

w numerze lipcowym proszę przesyłać  
w wersji elektronicznej  

lub dostarczyć w formie papierowej  
najpóźniej do dnia 15 czerwca 2018 r. 

 
 

Mszał Rzymski: Uroczystość Świętych Apostołów  
Piotra i Pawła 

Telefony kontaktowe w sprawie Domu Po-
grzebowego: 

 

Pan Hubert Figas:   tel. kom.  0511 076 934 
 

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

W sobotę 10 marca nasi ministranci odprawiali 
Drogę Krzyżową ulicami Boguszowic.  

Niedziela Palmowa 
W rozpoczynającą Wielki Tydzień Niedzielę 
Palmową tradycyjnie miało miejsce poświęce-
nie palm na pamiątkę triumfalnego wjazdu 
Chrystusa do Jerozolimy. 

Msza Krzyżma św. 
29 marca w Wielki Czwartek w Katedrze Chrystusa 
Króla w Katowicach Mszy Krzyżma o godz. 10.oo 
przewodniczył abp Wiktor Skworc. Razem z nim mo-
dlili się biskupi i kapłani naszej archidiecezji. 

Ciemna Jutrznia 

Ciemna Jutrznia jest modlitwą brewiarzową 
o specjalnej, dostosowanej do dni Triduum, treści. 
Jest to nasz wyraz czuwania z Chrystusem. Groma-
dzimy się przy pustym tabernakulum oraz przy ogo-
łoconym ołtarzu, co jest symbolem opuszczenia 
Chrystusa przez swoich uczniów.   

 
 

 
 

 
Uroczysta Eucharystia w Niedzielę Palmową 

 
 

 

 

W Wielki Piątek i Wielką Sobotę o godz. 7.oo w na-
szej świątyni sprawowane było nabożeństwo tzw. 
Ciemnej Jutrzni. 
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Wielki Piątek Męki Pańskiej 

Wielkopiątkowa Liturgia Męki Pańskiej upamiętnia wydarzenia z 
życia Jezusa od pojmania Go w ogrodzie Getsemani, aż do Jego 
śmierci na krzyżu. 

Wielka Sobota 
Dzień ciszy i oczekiwania. Tradycją Wiel-

kiej Soboty jest święcenie pokarmów wiel-

kanocnych oraz odwiedzanie Bożego Gro-

bu. Po zachodzie słońca rozpoczyna się 

uroczysta liturgia paschalna. 

 

 
Rozpoczęcie liturgii Wielkiego Piątku 

 

 
Liturgię światła rozpoczyna poświęcenie ognia 

 

 
Adoracja Krzyża 

.  

 
Święcenie pokarmów 
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Konwent Wielkanocny 
We wtorek 3 kwietnia w parafii p.w. Matki 
Boskiej Piekarskiej miał miejsce tradycyjny 
Konwent Wielkanocny Kapłanów Dekanatu 
Boguszowickiego.  

Urodziny ks. Karola  
W Poniedziałek Wielkanocny, czyli 2 kwiet-
nia swoje pierwsze urodziny w naszej para-
fii obchodził ks. Karol Płonka. Modliliśmy 
się w Jego intencji podczas Mszy św. o 
godz. 11.3o. Po Eucharystii życzenia sole-
nizantowi złożyli przedstawiciele Rady Pa-
rafialnej oraz grup działających przy parafii. 

Pierwsza spowiedź 

W sobotę 7 kwietnia odbyła się pierwsza spowiedź 

przed Pierwszą i Wczesną Komunią św.   

 

 

 
Konwentowi przewodniczył dziekan ks. Jerzy Paliński -  

proboszcz ze Świerklan /na zdj. w środku/ 

 
. 

 
Życzenia składają przedstawiciele Rady Parafialnej 

 

 

 
 

 
. 
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Z kącika gospodarczego 
Po długich, zimowych miesiącach, nadeszła oczekiwana przez 
wszystkich wiosna. Wraz z nią z większym rozmachem ruszyły 
prace na naszych obiektach parafialnych. 

— czytaj str. 5-6 

 
 

 
Zakończył się ostatni etap prac związanych z montażem nowych 

sedilli w prezbiterium dla kapłanów i służby liturgicznej 

 
Gruntowne czyszczenie ołtarzy 

 

 

 
Zabezpieczenie salki ministrantów przed wilgocią 
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