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„Zawitaj Królowo Różańca 
Świętego, 
Jedyna nadziejo człowieka 
grzesznego!” 
 
Fot. ks. K. Błotko 

X Biesiada 
Charytatywna 
        
 
 
 
    
 
 
Przygotowania 
formacyjne  
 
 
 
 
Uroczystość 
Wszystkich 
Świętych 
    
     
Tradycyjnie 1 listopada o godz. 
15.00 na cmentarzu parafial-
nym odprawiona zostanie Msza 
św. za zmarłych parafian,  
a o 19.00 odbędzie się czuwanie 
młodzieżowe przy cmentarnym 
krzyżu. 
 
  

 Rozpoczął się nowy cykl spo-
tkań kandydatów do sakra-
mentu bierzmowania oraz stu-
dium przedmałżeńskiego 
                 — czytaj str. 20 
 

      
       

      
     

    
     

   
  

W sobotę 3 października Zespół 
Charytatywny zorganizował już 
po raz dziesiąty „Biesiadę Cha-
rytatywną”. Dochód z imprezy 
zostanie przeznaczony na bie-
żącą działalność charytatywną 
prowadzoną przez cały rok oraz 
na organizację wypoczynku 
wakacyjnego dla dzieci 
                          — czytaj str. 2   
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X Biesiada 
Charytatywna 
 
 
 

W sobotę 3 października Pa-
rafialny Zespół Charytatywny 
zorganizował X jubileuszową 
Biesiadę Charytatywną. Jak 
zwykle zainteresowanie Bie-
siadą było bardzo duże. 
Uczestnicy stworzyli niepo-
wtarzalną, swojską atmos-
ferę. Smaczny  poczęstunek  
i przede wszystkim wspólna 
wesoła zabawa są od dziesię-
ciu lat wizytówką naszej im-
prezy. W tym roku do 
wspólnego śpiewu przygrywał 
Big Band KWK Jankowice.  
 
 
 
Zorganizowanie tej im-
prezy było możliwe dzięki 
wsparciu wielu spon-
sorów pod adresem, 
których kierujemy nasze 
podziękowania: 
 
- Szkoła Podstawowa  
nr 16 
- Firma Król - Dronszczyk 
- Państwo Potrawa 
- Państwo Nalepowie 
- Państwo Szulcowie 
- KWK „Jankowice” 

 
 

 
 
Serdeczne podziękowania 
dla Pań z zespołu chary-
tatywnego na czele z  
p. Kornelią Mokry oraz 
wszystkich dzięki, którym 
jubileuszową Biesiadę 
Charytatywną możemy 
zaliczyć do bardzo uda-
nych. 
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Już po raz 72 na Jasnej Górze zebrała się 
szczególna „rada pedagogiczna”. W dniach  
1–2 lipca 2009 r. odbyła się Ogólnopolska 
Pielgrzymka Nauczycieli i Wychowawców. 
Wzięło w niej udział około 8 tysięcy 
pedagogów. 
 

Program pielgrzymki łączył elementy intelektu-
alne i religijne. O wszystkim nie sposób napisać – były 
wykłady, dyskusja panelowa, wspólny różaniec i Msza 
św. Można i trzeba czerpać obficie z tego bogactwa, 
aby z nowym zapałem rozpocząć 1 września kolejny 
rok szkolny. 

Tegorocznej refleksji nauczycieli towarzyszyło 
hasło „WYCHOWANIE TO DZIEŁO MIŁOŚCI”.  

U progu kolejnej reformy edukacji warto wziąć 
sobie do serca te słowa, warto przypomnieć sobie, że 
istotą naszego zadania nie jest dostarczanie naszym 
uczniom informacji, lecz wychowanie. Wychowanie w 
szkole realizuje się przede wszystkim poprzez oso-
bowy kontakt ucznia z nauczycielem, którego nie za-
stąpi żaden kolorowo świecący ekran, żadna klawia-
tura, ani żaden inny cud nowoczesnej techniki”.  
(z „Apelu do polskich nauczycieli”).  

Motto tegorocznej pielgrzymki ujęte zostało  
w trzy hasła, omówione w czasie sympozjum. 

I – ONI POTRZEBUJĄ MIŁOŚCI 
Przekonywał o tym w swoim wystąpieniu 

socjolog z Uniwersytetu Zielonogórskiego, prof. Jacek 
Kurzępa. Podkreślał, że młodzi chcą być dostrzegani, 
słyszalni, potrzebują naszej bliskości, ale często nie 
umieją tego komunikować. Nauczyciele brawami 
nagrodzili słowa prelegenta, mówiące o tym,  
że „najważniejsze jest spotkanie z człowiekiem – a nie  
z papierem”. 

Konsekwencją pierwszego hasła było pytanie. 
II – CZY IM JĄ DASZ? 
Odpowiedzi na nie szukał salezjanin, ks. prof. 

Kazimierz Misiaszek z UKSW. Zauważył, że 
dokumenty MEN, między innymi nowa podstawa 
programowa, wśród postaw, jakie winny być 
kształtowane w szkole, nie mówią nic o miłości  
(np. miłości człowieka, Ojczyzny), tak jakby  
w polskiej szkole nie było miejsca dla wychowawczej 

miłości. Ks. profesor zakończył swoje wystąpienie 
optymistycznym akcentem. Stwierdził, że „niezależnie 
od strukturalnych przeobrażeń w edukacji, istnieje 
wciąż, i pewnie będzie istnieć, potrzeba mądrego 
nauczyciela, który swój autorytet będzie także 
budował na miłości, wierząc w jej przeobrażającą 
potęgę i wychowawczą skuteczność” 

III – TO JEST MOŻLIWE! 
Takie było hasło dyskusji panelowej, w której 

zaprezentowano sylwetki świętych, mądrych 
pedagogów: św. Jana Bosco, bł. Marceliny Darowskiej 
i co szczególnie cenne, dwóch nauczycielek świeckich 
– polonistek: Marii Stefanowicz–Steinhoff i Emilii 
Waśniowskiej. Obie zmarły w 2005 roku. 

 
Oto kilka myśli tej czwórki pięknych ludzi. 
 
„Nie chodzi o to, aby wychowankowie byli kochani, 
ale o to, aby czuli, że są kochani” – św. J. Bosco 

„Żeby wszczepiać cnoty, trzeba być cnotliwym” – 

bł. M. Darowska 

„Kto serce daje, serce otrzymuje” – Maria 

Stefanowicz–Steinhoff 

„Inni zbierali 
ja siałam 

w sianiu się zakochałam 

w rzucaniu słów na wiatr”  –  fragment wiersza  

E. Waśniowskiej 
 

Ostatni cytat mówi o nauczycielu jako siewcy. 
Ten motyw powracał w różnych rozważaniach  
i wystąpieniach bardzo często. Nawiązał do niego 
także bp Edward Dajczak – Delegat Konferencji 
Episkopatu Polski ds. Krajowego Duszpasterstwa 
Nauczycieli. Apelował do pedagogów: 

„Trzeba być dobrym siewcą, trzeba siać bez 
opamiętania. Nie wykiełkuje tylko to ziarno, które 

jest w dłoni” 

 

(oprac. KB) 
 

 
Pamiętajmy - Różaniec pochodzi z nieba i do nieba prowadzi. 

„Pragnę, drodzy bracia i siostry, spojrzeć przez chwilę na prostotę i zarazem głębię tej 
modlitwy, do której Matka Najświętsza w sposób szczególny nas zaprasza, zachęca  
i dodaje odwagi. Odmawiając Różaniec, wchodzimy w tajemnice życia Jezusa, które są 
równocześnie tajemnicami Jego Matki.” 

Jan Paweł II 

„WYCHOWANIE  TO  DZIEŁO  MIŁOŚCI” 
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Szanowne Koleżanki i Drodzy Koledzy Nauczyciele, Wychowawcy, Pedagodzy i wszyscy Pracownicy 
Oświaty, którzy codziennie przekraczacie progi naszych szkół mieszczących się w granicach 

boguszowickiej  parafii (ZSZ nr 4, G 7, SP 16 i SP 20) czy też  poza nią.  Z okazji październikowego 
Święta Komisji Edukacji Narodowej pragnę złożyć Wam najlepsze życzenia. Abyście codziennie 
przeżywali radość ze zmęczenia, którego nie da się do końca przeliczyć w wymiarze materialnym.  
Aby szczery uśmiech dziecka, dobra odpowiedź a nawet mądrze postawione pytanie były dla Was 
najlepszą zapłatą. Niech cieszy was widok pięknie wzrastającej młodzieży. Życzę Wam aby jak 

najwięcej było tych, którzy po latach  spotkani na ulicy przypomnieli Wam prostym pozdrowieniem 
całą swoją postawą, że dzisiejszy trud nie poszedł na marne. Niech Pan Bóg Wam Błogosławi w tym 

nie zawsze wdzięcznym trudzie życia nauczycielskiego, obdarzy zdrowiem i potrzebnymi siłami. 
 

W ramach tradycyjnej laurki przyjmijcie skromną refleksje nad ludzkim wzrastaniem.  
 Nasz umiłowany Ojciec św. Jan Paweł II rozradował serca wielu nauczycieli, pomimo tego, że przyszło Mu 

wzrastać w trudnych warunkach. Kiedy Karol skończył 9 lat, zmarła nagle na serce jego matka - Emilia. 

Strata matki musiała być bardzo bolesnym przeżyciem.  Gdy dorósł, już jako student Uniwersytetu 
Jagiellońskiego w Krakowie, wspominał ją w prostym, przejmującym liryku: 

 

 

 

 

Nad Twoją białą mogiłą  
kwitną białe życia kwiaty  

o, ileż lat to już było 

bez Ciebie - przed iluż to laty? 

Nad Twoją białą mogiłą,  
od lat tylu już zamkniętą 

 jakby w górę coś wznosiło  
coś, tak jak śmierć nie pojęte. 

Nad Twoją białą mogiłą,  
o Matko, zgasłe Kochanie  
za całą synowską miłość 

modlitwa:  Daj wieczne odpoczywanie. 

 

 

Z wyrazami szacunku  

 — ks. Krzysztof Błotko, proboszcz 

 

 

  
 

 

 

„O błogosławiony Różańcu Maryi, słodki łańcuchu, 
który łączysz nas z Bogiem! O więzi miłości, która nas 
jednoczysz z aniołami! O wieżo ocalenia od napaści 
piekła; bezpieczny porcie w morskiej katastrofie! 
Nigdy cię nie porzucimy! Będziesz nam pociechą  
w godzinie konania. Tobie ostatni pocałunek 
gasnącego życia. A ostatnim akcentem naszych warg 
będzie Twoje słodkie Imię, o Maryjo, o Królowo 
Różańca z Pompejów, o Matko nasza droga,  
o Ucieczko grzeszników, o Władczyni, Pocieszycielko 
strapionych! Bądź wszędzie błogosławiona, dziś  
i zawsze, na ziemi i w niebie!” 
 

Jan Paweł II 
z listu apostolskiego  

"Rosarium Virginis Mariae" 

M
B

 
D

om
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Rok kapłański przeży-

wany pod hasłem „Wierność 
Chrystusa, wierność ka-
płana” niech będzie tą 
szczególną okazją by nie 
tylko mówić o kapłanach, ale 
wraz z nimi i za nich podej-
mować modlitwy i proste 
wyrzeczenia. Poznajemy w 
tym roku bliżej postać Jana 
Vianneya, dlatego zachęcam 
do dalszej lektury wybranych 
fragmentów książki „Pro-
boszcz z Ars” i pogłębienia 
swojej własnej refleksji nad 
życiem kapłańskim. W kolej-
nym fragmencie lektury do-
wiemy się, w jakich czasach  
i warunkach żył i wzrastał 
prosty i biedny mały Jaś, 
przed którym była daleka i 
trudna droga do kapłaństwa. 
Zwróćmy uwagę na życie 
francuskiego Kościoła i ludzi 
wierzących w okresie Rewo-
lucji Francuskiej. 

                                                             
               – ks. prob. Krzysztof  

 

II. MAŁY PASTUSZEK W CZASIE 
RZĄDÓW TERRORU (1793-1794) 

W styczniu rewolucyjnego roku 
1791, gdy osławiona Konstytucja 
cywilna weszła w życie w prowincji 
Lyońskiej, Janek Vianney nie miał 
jeszcze pięciu lat. Ksiądz Jakub Rej, 
proboszcz w Dardilly od lat trzydzie-
stu dziewięciu, złożył w chwili słabo-
ści odszczepieńczą przysięgę. Lecz 
jeśli wierzyć miejscowym tradycjom, 
zrozumiał i potępił niebawem swój 
błąd, oświecony przykładem swego 
wikariusza i sąsiednich braci kapła-
nów, którzy złożenia tej przysięgi 
odmówili. Przez czas jakiś pozostał 
jeszcze w parafii, odprawiając Mszę 
św. w domu prywatnym, następnie 
schronił się do Lyonu. W późniejszym 
czasie udał się na dobrowolne wygna-
nie do Włoch. 

Zniknięcie księdza Rey nie 
sprawiło wszakże w Dardilly tak 
wielkiego zamieszania, jakby się 
zdawać mogło. Kościół otwarty był 
nadal, przybył bowiem inny pro-
boszcz, przysłany przez biskupa-apo-
statę z Lyonu, niejakiego Lamourette, 
przyjaciela Mirabeau'a, zainstalowa-
nego przez Konstytuantę bez rozkazu 
z Rzymu, w miejsce powszechnie 
czczonego biskupa de Marbeuf. Nowy 
proboszcz, podobnie jak i nowy bi-
skup, złożyli przysięgę; lecz jakżeby 
poczciwi mieszkańcy Dardilly podej-
rzewać mogli, iż Konstytucja cywilna, 
której może z imienia nawet nie znali, 
wiodła do schizmy i do herezji? Na 
zewnątrz nic się nie zmieniło w ob-
rzędach i zwyczajach parafialnych. 
Toteż ludzie ci, prostego serca, przez 
czas jakiś bez skrupułu chodzili na 
Mszę odprawianą przez zaprzysiężo-
nego kapłana. Czynił to również, 
zupełnie w dobrej wierze, Mateusz 
Vianney wraz ze swą rodziną. 

Wszakże z czasem otworzyły im 
się oczy. Katarzyna, najstarsza z có-
rek, choć miała wtedy dopiero lat 
dwanaście, pierwsza jęła podejrzewać 
niebezpieczeństwo. Nowy pasterz 
przemawiał z ambony nie tak, jak  
ks. Rey, chociaż omawiał te same 
tematy. Przemowy jego upstrzone 
były wyrazami obywatel, duch oby-
watelski i konstytucja. Niekiedy wy-
mykały mu się napaści na poprzedni-
ków. Przy tym lud zgromadzony w 
kościele, chociaż bardziej niż daw-
nymi czasy mieszany, począł przerze-
dzać się z każdym dniem. Niektóre 
pobożne osoby już się nie pokazywały 
na publicznych nabożeństwach, zaś te, 
które dawniej do kościoła prawie nie 
uczęszczały, zjawiały się teraz na 
pierwszych miejscach. Katarzynę 
ogarnął niepokój, z którego zwierzyła 
się przed matką. 

W tym czasie przybyła do ro-
dziny Vianney w odwiedziny ich 
krewna z Ecully. Ależ, moi drodzy, 
cóż wy robicie?! - rzekła, dowie-
dziawszy się, iż bywali oni na Mszy 
zaprzysiężonego kapłana. - Wasz 
nowy proboszcz przez złożenie przy-

sięgi oderwał się od Kościoła katolic-
kiego, i nie jest waszym pasterzem; 
nie wolno wam go słuchać. Matka 
Jana, na tę wiadomość nie posiadając 
się niemal z oburzenia, nie zawahała 
się zwrócić do nieszczęsnego kapłana, 
by mu wyrazić co myśli o jego 
rozbracie z prawdziwym Kościołem. 
Przypominając upadłemu kapłanowi 
słowa Ewangelii, iż gałązka odcięta 
od winnego szczepu, rzuconą będzie 
w ogień, doprowadziła zacna 
niewiasta do tego, iż zbłąkany sługa 
Boży wyznał jej: Ma pani słuszność, 
więcej wart szczep winny niż odpadła 
latorośl. Maria Vianney niezawodnie 
wyjaśniła dzieciom, jaką to zaciągnął 
winę ów nieszczęsny kapłan; opowia-
dają bowiem, iż mały Janek jawnie 
okazał wstręt, jaki miał do grzechu, w 
dniu, w którym począł unikać zaprzy-
siężonego proboszcza. Odtąd też  
i kościół parafialny, co niby 
relikwiarz, tyle drogich przechowywał 
wspomnień - w którym pobrali się 
rodzice, w którym ochrzczone były 
dzieci - przestał być dla rodziny 
Vianney miejscem zebrań na wspólną 
modlitwę. Niebawem zresztą został 
zamknięty. 

Nastały tymczasem dni krwa-
wych prześladowań. Każdy kapłan, 
który odmówił złożenia przysięgi, 
wystawiał się bezapelacyjnie na za-
aresztowanie i stracenie w ciągu jed-
nej doby. Denuncjant otrzymywał sto 
liwrów nagrody, a przeciwnie, każdy 
osobnik udzielający księdzu gościny, 
miał być deportowany. Tak brzmią 
prawa z 24 kwietnia, 17 września i 20 
października 1793 r. Mimo tych 
strasznych gróźb, wierni kapłani prze-
bywali w okolicach Dardilly, i dom 
rodziny Vianney wciąż ich gościł 
potajemnie. Niekiedy nawet Mszę tam 
odprawiali. Cud to prawdziwy, że 
gospodarz, będący w podejrzeniu  
u kilku miejscowych jakobinów, nie 
przypłacił życiem swej gorliwości w 
wierze. Najczęściej wszakże wy-
znawcy wiary znajdowali schronienie 
w samym Lyonie lub na przedmie-
ściach. Zaufani posłańcy z Ecully 
odwiedzali w dni oznaczone domy 
katolickie, wskazując ukrycia, w któ-

Proboszcz  z  Ars (2) 
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rych następnej nocy miały być spra-
wowane święte Tajemnice. Rodzina 
Vianney wychodziła z domu wieczo-
rem, i niekiedy przez czas długi iść 
musiała po ciemku. Janek, szczęśliwy, 
iż mógł brać udział w tej uroczystości, 
wyciąga! dzielnie swe nóżki. Bracia 
jego i siostry szemrali czasem, uwa-
żając, iż droga jest zbyt daleka; lecz 
na to odpowiadała im matka: Naśla-
dujcie Janka, który dzielnie naprzód 
spieszy. 

Gdy przybyli na umówione 
miejsce, wprowadzano ich do stodoły, 
lub słabo oświetlonego alkierza. Przy 
prostym stoliku modlił się jakiś nie-
znajomy, o zmęczonym wyrazie twa-
rzy i słodkim uśmiechu. Ujrzawszy 
nowoprzybyłych, zbliżał się wycią-
gając ku nim ręce na powitanie. Po-
tem, w najdalszym kącie, odbywała 
się wymiana poufnych zwierzeń. Za 
zaimprowizowaną kotarą, zacny ka-
płan przyciszonym głosem udzielał 
rad, uspokajał sumienia i rozgrzeszał. 
Niekiedy też młodzi narzeczeni prosili 
o pobłogosławienie ich związku mał-
żeńskiego. Wreszcie zaczynała się 
Msza święta. Msza tak upragniona 
przez starszych i młodszych... Kapłan 
układał na stole poświęcony kamień z 
relikwiami (portatyl), który przyniósł 
z sobą, kielich i pewną ilość hostii, 
gdyż nie tylko on sam miał przyjąć 
Komunię św. tej nocy; po czym ubie-
rał się naprędce w pomięte i wypło-
wiałe szaty kapłańskie i wśród głębo-
kiej ciszy rozpoczynał liturgiczne 
modły. Co za żarliwość była w jego 
głosie, a wśród otoczenia jakież sku-
pienie, jakie wzruszenie! Niejedno-

krotnie z szeptem świętych słów mo-
dlitwy łączył się odgłos płaczu. Po-
wiedziałbyś, że to Msza w katakum-
bach przed męczeńską śmiercią. Jakże 
wielkich wewnętrznych wzruszeń 
doznawała w tych niezapomnianych 
chwilach dusza małego Janka, który 
klęcząc pomiędzy matką i siostrami 
modlił się, niby anioł, a płacz innych  
i jego do płaczu pobudzał. Następnie  
z wielką uwagą słuchał przemowy 
kapłana, chociaż nie rozumiał poważ-
nych nauk czcigodnego skazańca, 
który życie swe narażał z miłości ku 
duszom. Może właśnie na tych noc-
nych zebraniach po raz pierwszy 
odczuł chłopczyna powołanie do 
stanu kapłańskiego... 

Rok 1793. Terror. W Lyonie 
krew lała się strumieniem: ustawiona 
na placu des Terreaux gilotyna nie 
próżnowała, gdyż prokonsul Chalier 
wciągnął aż dwadzieścia tysięcy 
mieszkańców miasta na listy skaza-
nych. Powstanie ludowe, kierowane 
ręką niejakiego de Precy, sprawiło, iż 
poczęli iść na rusztowanie ci sami, 
którzy innych skazywali. U katolików 
budziła się już nadzieja lepszych dni, 
kiedy wojsko Konwentu, którym 
dowodzili Couthon i Dubois-Crance, 
rozpoczęło oblężenie miasta. De Pre-
cy dzielnie stawiał opór od 8 sierpnia 
do 9 października, ale wobec głodu 
musiał ustąpić. Siedmioletni podów-
czas Jaś nie mógł jeszcze zdawać 
sobie należycie sprawy z biegu wy-
padków, chociaż na polach ojcow-
skich słyszał dolatujące z pobliża 
odgłosy walki. Dubois Crance ustawił 
swe oddziały dookoła miejscowości 

Limonest, o kilka kilometrów na pół-
noc od Dardilly. Toteż żołnierze Re-
wolucji raz po raz przechodzili przez 
wieś. Lecz pobożne dziecko mniej 
dotkliwie odczuło niepokój i zgiełk 
wojenny, niż głuche milczenie ko-
ścielnych dzwonów. 

Kościół ciągle był zamknięty. 
Przy drogach sterczały już tylko co-
koły posągów Męki Pańskiej; jacyś 
ludzie bowiem, przybyli z Lyonu, 
zwalili krzyże. W mieszkaniach pry-
watnych trzeba było starannie ukry-
wać krucyfiksy, statuetki i obrazy 
święte. Ale Jaś nie rozstał się ze swą 
Matką Boską, przeciwnie, strzegł Jej 
pilniej, niż kiedykolwiek, zabierając 
Ją z sobą na pole w kieszeni od 
bluzki. Rewolucja krwią zalewała 
Francję, ale na wsi, w Dardilly nie 
przestawały śpiewać ptaszki, ani 
jagnięta wyprawiać wesołych 
skoków... Toteż Jaś Vianney w ciągu 
strasznych miesięcy zawieruchy 
rewolucyjnej długie godziny przepę-
dzał na łonie cichej przyrody, gdzie 
nieprzyjazny człowiek nie zatarł śladu 
Boga.      (cdn.) 

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

W dniach 6 i 7 paździer-
nika 2009 r. odbyło się  
w Warszawie 349. Zebranie 
plenarne Konferencji Epi-
skopatu Polski. Obradami 
kierował Przewodniczący 
Konferencji, abp Józef Mi-
chalik. W drugim dniu obrad 
brał udział również Nuncjusz 
Apostolski, abp Józef Ko-
walczyk. W zebraniu uczest-
niczyli przedstawiciele za-
granicznych episkopatów 
(Białorusi, Chorwacji, Francji, 

Kazachstanu, Mołdawii, 
Niemiec, Serbii oraz Czarno-
góry, Macedonii i Kosowa,  
a także Słowacji, Ukrainy, 
Węgier i Włoch). Przedstawili 
oni relacje z życia i działal-
ności Kościoła w ich krajach 
(…) 

1. Biskupi – w poczuciu 
odpowiedzialności za stan przy-
gotowania kandydatów do kapłań-
stwa – podjęli decyzję w sprawie 
okresu propedeutycznego w semi-
nariach duchownych. Decydując o 

wprowadzeniu tego okresu, pozo-
stawiono możliwość szczegóło-
wych rozwiązań biskupowi diece-
zjalnemu. Okres propedeutyczny 
ma służyć pogłębieniu formacji 
wewnętrznej kandydatów do ka-
płaństwa oraz lepszemu ich przy-
gotowaniu do studiów filozo-
ficzno-teologicznych. Ma być 
czasem umocnienia osobistego 
związku z Chrystusem i budowa-
nia wspólnoty. Zwrócono również 
uwagę na konieczność uświado-
mienia sobie odpowiedzialności za 

Kapłaństwo w świetle Komisji Episkopatu Polski 
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powołania we wspólnotach dusz-
pasterzy, w rodzinach, parafiach  
i grupach apostolskich tworzących 
kulturę powołaniową. 

 
2. Dziewiętnastego paździer-

nika przypada 25. rocznica 
męczeńskiej śmierci Sługi Bożego 
ks. Jerzego Popiełuszki. Biskupi 
przypominają tę rocznicę w trwa-
jącym Roku Kapłańskim. Stanowi 
on okazję do podjęcia różnych 
inicjatyw zmierzających do „od-
nowy wszystkich kapłanów na 
rzecz silniejszego i bardziej 

wyrazistego świadectwa ewange-
licznego we współczesnym świe-
cie”. Wierni temu wskazaniu Ojca 
Świętego Benedykta XVI, biskupi 
zapraszają wszystkich kapłanów 
diecezjalnych i zakonnych, pracu-
jących w kraju i za granicą, do 
udziału w pielgrzymce na Jasną 
Górę, która odbędzie się 1 maja 
2010 roku. Biskupi zachęcają, aby 
w to kapłańskie pielgrzymowanie 
włączyli się duchowo wierni 
świeccy, wspierając w ten sposób 
kapłanów i wypraszając obfite 
owoce ich pielgrzymowania. 

 

Od września dekretem Księdza 
Arcybiskupa posługę wikarego w naszej 
parafii pełni neoprezbiter ks. Marcin Ditrich, 
którego poprosiliśmy o krótki wywiad. 

Na początku zapytam skąd ksiądz pochodzi? 

Pochodzę z parafii św. Pawła w Rudzie Śląskiej – 
Nowym Bytomiu.  
 

Słyszałem, że katechizuje ksiądz w Zespole Szkół 
Zawodowych nr 4 w Boguszowicach. Jak kojarzą się 
księdzu czasy szkolne? Czy lubił ksiądz chodzić do 
szkoły? 

 
Pamiętam, iż lata szkolne kojarzą mi się dobrze, a to ze 

względu na szkolnych kolegów i koleżanki. Pamiętam, że 
zarówno w szkole podstawowej jak i średniej mieliśmy 
bardzo zgraną klasę. Każdy mógł na drugiego liczyć. Choć 
pamiętam, że nie za bardzo chciało mi się uczyć, zresztą 
bardzo tego nie lubiłem.  

 
Jakie marzenia miał młody Marcin? 

 

Marzenia hmm… Było ich wiele. Ale takim 
największym były podróże, chciałem zostać podróżnikiem, 
geografem. Zresztą w trzeciej klasie szkoły średniej 
wybrałem już kierunek studiów, jakim była turystyka i 
rekreacja. Drugim marzeniem było założenie własnego biura 
turystycznego i dużej rodziny. Jednak Bóg przewidział inny 
plan na moje życie, za co jestem Mu bardzo wdzięczny. 

 
Kiedy ksiądz pomyślał o służbie Bogu jako o drodze 
swojego życia i co skłoniło księdza do wyboru tej 
właśnie drogi, kapłaństwa? 

 

Sama myśl, aby zostać kapłanem, a raczej, aby wstąpić 
do seminarium zrodziła się dość późno, bo pod koniec klasy 
maturalnej. Pamiętam nawet dzień i okoliczność. Był to 
wielki wtorek 2002 roku. Po naukach rekolekcyjnych 

(rekolekcje szkolne), pojechałem do mojej koleżanki, aby 
pomóc jej w angielskim. Jej mam zapytała wówczas, co 
zamierzam robić po maturze, a ja bez zastanowienia 
powiedziałem, że idę do seminarium. Pamiętam, że bardzo 
się sam sobie dziwiłem, że to powiedziałem, ale od tego 
dnia ta myśl nie dawała mi spokoju, czego konsekwencją 
było wstąpienie do seminarium 9 września 2002 r.  

A co skłoniło mnie do takiej decyzji? Wezwanie Boże! 
 
Czy księdza życie, wydarzenia, spotkani ludzie pomogli 
księdzu w życiowych wyborach? 

 

Myślę, że jak najbardziej. Ja nie wierzę w przypadki, 
wiem, że całe nasze życie, spotkania, wydarzenia, 
przeczytane słowo jest dane od Boga jako drogowskaz  
w życiu. Jedynie co trzeba zrobić, to otworzyć swoje serce 
na te wydarzeni, osoby, słowa. Otworzyć, zaufać i przyjąć 
jako wolę Boga, a na pewno się wygra życie, podejmując 
różnego rodzaju wyzwania.  

 
W pierwszej homilii wygłoszonej w naszej parafii 
zachwycał się ksiądz Pismem Świętym. Czy uważa 
ksiądz właśnie Biblię za swój pewnego rodzaju 
przewodnik w kapłańskim posługiwaniu? 

 

Nie tyle w kapłańskim życiu, co w życiu jako 
chrześcijanina, bo w pierwszej kolejności jestem 
chrześcijaninem, a dopiero później kapłanem. A Pismo 
Święte uważam za swój drogowskaz w życiu. Wie Pan jest 
ono stale aktualne, żywe, choć napisane kilka tysięcy lat 
temu. Jest żywe, bo jest natchnione, a to sprawia, że jest 
odpowiedzią na każdą sytuację naszego życia.  

 
Czy czuje się ksiądz faworytem Pana Boga? 

 
Bardzo ciekawe pytanie. Czy czuję się faworytem…?  

I tak i nie. Nie, w tym sensie, że takich wybrańców jest 
wiele tysięcy w świecie. A tak, iż zostałem wybrany przez 
Niego z pośród wielu do bycia alter Christi, czyli drugim 

 

Ks. Marcin Ditrich – nowy wikary 
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Chrystusem, a to uczy niesamowitej pokory, i uklęknięcia 
przed tą wielka tajemnicą wiary. W moich rękach zostało 
złożone wielkie zaufanie, ale i zadanie, by dawać ludziom 
Boga. To jest niesamowite i cudowne.  

 
Jakie zadania zlecił księdzu tutejszy proboszcz, a więc 
czym ksiądz się zajmuje w naszej parafii? 

 
Poza najważniejszym, czyli sprawowaniem 

sakramentów, będę duchowym opiekunem Wspólnoty 
Ruchu Światło-Życie - Oazy, Dzieci Maryi, Grupy 
Pielgrzym. Jestem również odpowiedzialny za bliższe 
przygotowanie młodych ludzi do małżeństwa.  

 
Jednym z zadań, jakie ksiądz objął w naszej parafii jest 
opieka nad Oazą. Jak postrzega ksiądz ludzi młodych, 
młodzież? 

 
Dobrze ich postrzegam, zresztą sam jestem jeszcze 

młody (śmiech). Przede wszystkim w ludziach młodych jest 
wielki potencjał, który z rożnych powodów jest nie 
wykorzystany. Poza tym, jest w nich wiele dobra, tak często 
niezauważonego przez innych ludzi. Postrzegamy ich jako 
tych złych, których trzeba się bać, z których już nic nie 
będzie. Tylko, że takie myślenie jest bardzo krzywdzące. 
Choć prawdą jest, że jest wielu, których trzeba się bać, jest 
wielu „chuliganów”, ale w ich przypadku, trzeba się 
zapytać, kogo jest to wina, że oni tacy są? Pomimo tego, 
warto się zainteresować ich życiem, ich pragnieniami,  
i doszukać się dobra tkwiącego w nich, a jest go trochę, bo 

przecież zostaliśmy stworzeni na obraz i podobieństwo 
Boga, a Bóg jest dobry.  

 
Czym wypełnia ksiądz tak zwany czas wolny? Czy ma 

ksiądz jakieś hobby? 

 
Mój czas wolny wykorzystuję na czytanie książek, 

bardzo lubię czytać i kupować książki, to jest taka moja 
słabość, poza tym jak czas pozwala to wykorzystuję go na 
jazdę na rowerze, chodzenie po górach, które bardzo 
kocham, staram się regularnie chodzić na basen. A co do 
hobby, to nie mam takiego jednego zainteresowania. Bardzo 
lubię wspomnianą już turystykę, geografię, literaturę, no  
i teologię. Bardzo też lubię chodzić do teatru, kina i na 
koncerty.  

 
Może na koniec jakieś takie swoje kapłańskie motto? 

 
Na moje hasło prymicyjne, i zarazem motto życiowe 

wybrałem słowa z Listu św. Pawła do Rzymian: Z całego 
serca pragnę ich zbawienia i modlę się za nich do Boga. 

 
Dziękując za rozmowę życzymy księdzu dużo sił  
i Bożego błogosławieństwa, opieki Matki Najświętszej, 
życzliwości nowych parafian, gorących serc  
i otwartych dłoni gotowych wesprzeć księdza 
inicjatywy. Szczęść Boże! 

 

    Ambona 
To, co najważniejsze  

w kościele ma charakter du-
chowy, jest niewidzialne  
i przyjmowane przez nas 
wiarą. To, co widzialne w ko-
ściele, a więc wyposażenie  
i wystrój, powinno współgrać 
z tym, co dzieje się w sferze 
ducha. Rozpoczynamy cykl 
kilku artykułów poświęco-
nych starej ambonie w na-
szym kościele. W tym przyj-
rzymy się historii i współcze-
sności ambon w kościołach. 

ołtarz Słowa 

Ambona (z łac. ambo lub am-
bon, z gr. ambon, co znaczy miejsce 
wywyższone, pagórek, a po polsku  
kazalnica, od kazań mówionych na 
niej do zebranego ludu) w budow-
nictwie sakralnym to miejsce służące 

kapłanom do czytania tekstów 
liturgicznych, głoszenia kazań. Am-
bona była umieszczana na podwyż-
szeniu, by głos kaznodziei mógł do-
trzeć do wszystkich wiernych Przy-
bierała różne formy architektoniczne: 
od trybuny wspartej na kolumnach 
(V-VI wiek) do zawieszonej na 
ścianie lub filarze. W kościołach 
chrześcijańskich umieszczana zazwy-
czaj po lewej stronie nawy głównej, w 
pobliżu prezbiterium. W XX wieku ze 
względu na rozwój nagłośnienia nie 
było już wymagane, żeby ambona 
była na podwyższeniu, co spowodo-
wało masowe budowanie ambon  
w prezbiterium, w pobliżu ołtarza. 
Ambony takie przybierają postać 
mównicy w postaci małego podwyż-
szenia ze stołem, na którym kładzie 
się lekcjonarz. Ambona szczególnie w 
dawnej formie była często bogato 
zdobiona rzeźbą, złoceniami i malo-

waniem, z wejściem po stopniach, a w 
czasach baroku przybierała wyszu-
kane formy, np. łodzi. Wtedy też 
umieszczano nieraz w kościołach 
dwie ambony, służące do dysput.   

W rozumieniu liturgiki ambona 
jest stołem (ołtarzem) Słowa Bożego. 
Jest to miejsce, na którym odbywa się 
pierwsza część liturgii Mszy Świętej, 
czyli liturgia słowa. Na ambonie do-
konuje się pierwszy akt liturgii - 
przemawianie Boga do człowieka.  

Wskazania Soboru Watykań-
skiego II nakazują, aby ambona znaj-
dowała się w okolicy ołtarza, tak by 
umożliwić najlepszy kontakt mówcy 
ze słuchaczami. Nie powinna również 
być zbytnio wysoka ani rozbudowana, 
aby nie odciągać uwagi wiernych.  
W przypadku, gdy miejsce celebransa 
gwarantuje wystarczającą komunika-
tywność, kazanie można wygłaszać  

Ołtarze mówią (35) 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Kapłan
http://pl.wikipedia.org/wiki/Księgi_liturgiczne
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kazanie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ściana_(budownictwo)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Filar
http://pl.wikipedia.org/wiki/Nawa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Prezbiterium
http://pl.wikipedia.org/wiki/XX_wiek
http://pl.wikipedia.org/wiki/Lekcjonarz
http://pl.wikipedia.org/wiki/Barok
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ołtarz
http://pl.wikipedia.org/wiki/Słowo_Boże
http://pl.wikipedia.org/wiki/Sobór_Watykański_II
http://pl.wikipedia.org/wiki/Sobór_Watykański_II
http://pl.wikipedia.org/wiki/Celebrans
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z tego miejsca, zamiast  
z ambony. Zalecenia te spo-
wodowały odstąpienie od 
wygłaszania homilii z do-
tychczasowych ambon,  
a rozwój nagłośnienia, rezy-
gnację z budowy nowych  
w pobliżu ołtarza. 

W kościołach prote-
stanckich ambona niejedno-
krotnie bywa połączona  
z ołtarzem głównym  
w jednolitą konstrukcję, 
będąc w nim z reguły 
umieszczona centralnie.  

W kościołach prawo-
sławnych ambona jest to 
podwyższone miejsce na środku 
kościoła przed królewską bramą,  
z którego diakon czyta Ewangelię,  
a kapłan wygłasza kazanie. 
Metaforycznie oznacza górę, z której 
nauczał Chrystus (Kazanie na Górze) 
i kamień, z którego anioł głosił 
zmartwychwstanie Chrystusa (nie-
wiastom niosącym wonności). Rzadko 
spotyka się jednak w cerkwiach pra-
wosławnych ambony w formie znanej 
z kościołów katolickich.  

 Słowa z wysoka 

Słowa z ambony są słowami z 
„wysoka”. Jak napisał św. Piotr: „Nie 
z woli bowiem ludzkiej zostało kiedyś 
przyniesione proroctwo, ale kierowani 
Duchem Świętym mówili (od Boga) 
święci ludzie” - (2P1,21). Nie sposób 
przecenić znaczenia Bożego Słowa w 
życiu każdego chrześcijanina, gdyż  
„Wszelkie Pismo od Boga natchnione 
(jest) i pożyteczne do nauczania, do 
przekonywania, do poprawiania, do 
kształcenia w sprawiedliwości, aby 
człowiek Boży był doskonały, przyspo-
sobiony do każdego dobrego czynu – 
(2Tm3,16-17).  

Sam Pan Jezus nadaje swoim 
słowom znaczenie duchowe  
i wieczne: „Duch daje życie; ciało na 
nic się nie przyda. Słowa, które Ja 
wam powiedziałem, są Duchem i są 
życiem (J6,63).   

Boże Słowo jest niezwykłym 
duchowym pokarmem, bez którego 
nie sposób stawać się prawdziwym 
uczniem Chrystusa. Boże Słowo po-
ciesza, zachęca i umacnia, ale także 
uczy, napomina i osądza: „Żywe bo-
wiem jest słowo Boże, skuteczne  
i ostrzejsze niż wszelki miecz obo-
sieczny, przenikające aż do rozdziele-
nia duszy i ducha, stawów i szpiku, 

zdolne osądzić pragnienia i myśli 
serca. Nie ma stworzenia, które by 
było przed Nim niewidzialne, prze-
ciwnie, wszystko odkryte i odsłonięte 
jest przed oczami Tego, któremu mu-
simy zdać rachunek” (Hbr4,12-13).   

 
Oto Słowo Boże - Bogu niech 

będą dzięki. 
Oto Słowo Pańskie – Chwała 

Tobie Chryste. 
 
światło duszy 

Tomasz a Kempis (+ 1471) za-
uważa: "Bez tych dwojga nie mógłbym 
żyć dobrze, gdyż Słowo Boże jest 
Światłem mej duszy, a Eucharystia 
Chlebem żywota" - (Nasi. Chr. IV,11). 
Dalej autor ten, porównując ołtarz z 
amboną, takie snuje myśli: „Na jed-
nym stole leży Ciało Chrystusowe, a 
na drugim stole nauka święta, która 
uczy wiary, wiarę rozwija i wprowa-
dza człowieka głęboko w rzeczywi-
stość nadprzyrodzoną”.  

Wielu wierzących przed rozwa-
żaniem Pisma Świętego zapala świecę 
symbolizującą Chrystusa, który po-
wiedział: „Ja jestem światłością 
świata. Kto idzie za Mną, nie będzie 
chodził w ciemności, lecz będzie miał 
światło życia” - (J8,12). Ewangelia 
św. Jana objawia o Jezusie Chrystusie 
– „Słowo, które stało się Ciałem  
i zamieszkało między nami”.  Przez to 
Słowo „wszystko się stało”, cały 
wszechświat został stworzony  
i wszystkie stworzenia na nim. Św. 
Paweł zapewnia nas, że „W Nim 
(Jezusie Chrystusie) wszystkie skarby 
mądrości i wiedzy są ukryte” 
(Kol2,3)”.  

Gdy słuchamy Słowa Bożego,  
a jeszcze lepiej gdy go przyjmujemy, 
wtedy oświetlamy swoje dusze 
najczystszą prawdą. Pozwalamy 

wniknąć w nasze wnętrza 
Chrystusowi. Psalm 119 
najdłuższy ze wszystkich, został 
poświęcony cudownemu Bożemu 
Słowu i doskonałemu Prawu 
Bożemu. Warto zauważyć jaką 
miłość do Boga, do Jego Słowa  
i do Jego przykazań posiadali 
bogobojni wierzący czasów 
Starego Przymierza. Oto wybrane 
fragmenty Psalmu 119: 
49. Pomnij na słowo swoje do 
Twojego sługi, przez które mi dałeś 
nadzieję. 
50. W moim ucisku to pociechą dla 
mnie, że Twoja mowa obdarza 
mnie życiem. 

105. Twoje słowo jest lampą dla mo-
ich stóp i światłem na mojej ścieżce. 
107. Panie, jestem bardzo udręczony, 
zachowaj mnie przy życiu według 
Twego słowa. 
111. Napomnienia Twoje są moim 
dziedzictwem na wieki, bo są radością 
mojego serca. 
127. Przeto miłuję Twoje przykazania 
bardziej niż złoto, niż złoto najczyst-
sze. 
128. Dlatego kieruję się wszystkimi 
Twoimi postanowieniami i nienawidzę 
wszelkiej drogi fałszu. 
129. Twoje napomnienia są prze-
dziwne, dlatego przestrzega ich moja 
dusza. 
130. Przystępność Twoich słów 
oświeca i naucza niedoświadczonych. 
133. Moje kroki umocnij Twoją mową, 
niech nie panuje we mnie żadna nie-
godziwość! 
134. Wyzwól mię z ludzkiego ucisku,  
a będę strzegł Twych postanowień. 
135. Okaż światło Twojego oblicza 
Twemu słudze i naucz mię Twoich 
ustaw! 

końcowe refleksje 

Warto zastanowić się nad tym, 
czy należycie poważnie traktujemy 
Słowa Boże nie tylko w kościele, ale 
w całym naszym życiu? Czy je słu-
chamy i wypełniamy? Św. Paweł  
w czasie pożegnalnego spotkania ze 
starszymi Kościoła w Efezie, poleca 
ich „Bogu i Słowu Jego łaski wład-
nemu zbudować i dać dziedzictwo  
ze wszystkimi świętymi” – (Dz20,32). 

 

Przy opracowywaniu tego artykułu 
korzystałem z następującej literatury: 

 1. R. Taylor: Przewodnik po symbo-
lice kościoła. KDC, Warszawa 2006. 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Homilia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ołtarz
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kościół_prawosławny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kościół_prawosławny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Carskie_wrota
http://pl.wikipedia.org/wiki/Diakon
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ewangelia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Chrystus
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2. M. Lipiński CM: Słownik Litur-
giczny”. Ołtarz.pl 2006 - 2007.  
3. T. Sinka CM: Zarys liturgiki. Kra-
ków 1994.  
3. Biblia Tysiąclecia. Wydanie trze-
cie. Pallottinum. Poznań-Warszawa 
1980. 

                                                 Piotr 
 

 

 
 

 

Dla Ojca, który odszedł 
 
Ojcze - ileż nie wypowiedzianych słów 

ciąży na sercu każdego z nas, 
Odszedłeś na zawsze poza  

ziemski czas,  
Nie usłyszawszy mych słów  

podzięki i miłości, 
 jaką chciałabym Ci dać.  

Tęsknię, aby posłuchać Twojego głosu 
i mądrych, dobrych rad. 

Niechaj Dobry Bóg otworzy  
przed Tobą niebo, 

Abyś mógł wraz z Matką Najświętszą 
oglądać po wszystkie wieki  

oblicze Jego! 
 

Maria Ignacek 
 

 
 
 
 
 

Treść życia 
 

Jest Ci czasem smutno – jest Ci źle 
I nie możesz pojąć, że 

Wszystko idzie obok, mija Cię 
A Ty z wiarą w sercu 

Wciąż do przodu przesz 
I złe chwile za sobą chciałbyś mieć 
Kiedy smutek mija – cieszysz się 

Że znowu świeci słońce, pada deszcz 
Zdrowie i miłość to największy dar 
I gdy jeszcze wokół krąg przyjaciół 

masz 
Oby życie trwało jeszcze długi czas 

Aż do czasu, gdy odejdziesz 
W ciemną noc bez gwiazd … 

 

Maria Ignacek 
 

Pragnę tym razem napi-
sać nieco o niebieskich du-
chach, jakimi są aniołowie. 
Nieraz podziwiani przez nas 
przy ołtarzach w naszych 
świątyniach gdzie w swych 
rzeźbach adorują Majestat 
Boga; innym razem naryso-
wani na płótnach obrazów 
lub freskach sklepień ko-
ściołów. Ileż to razy daliśmy 
komuś w prezencie albo sami 
otrzymali mała figurkę 
„sympatycznego” anioła. 
Jeszcze kilka lat temu w do-
brym zwyczaju było wieszać 
nad łóżeczkiem niemowląt 
obraz Anioła Stróża. Ale 
chwile, w których myślimy o 
aniołach są niezmiernie 
rzadkie jak i niestety modli-
twa do nich. A przecież od-
grywają niesamowita rolę w 
Historii Zbawienia i w na-
szym życiu.  

Kim zatem są owi niebiescy po-
słańcy, czyste duchy, bliskie Bogu  
a zarazem opiekunowie człowieka? 
Aniołowie są istotami ze swej natury 
różnymi od ludzi. Są to istoty du-
chowe, niematerialne, nie mające 
ciała. Jako stworzenia czysto duchowe 
aniołowie posiadają rozum i wolę: są 
stworzeniami osobowymi i 
nieśmiertelnymi (por. Łk 20, 36), 
przewyższają doskonałością wszyst-
kie stworzenia widzialne. Świadczy  
o tym blask ich chwały (por. Dn 10, 
9-12). Pośredniczą oni między 
Bogiem i ludźmi. Według Biblii 
liczba aniołów jest ogromna: "Tysiąc 
tysięcy służyło Mu, a dziesięć tysięcy 
po dziesięć tysięcy stało przed Nim" 
(Dn 7, 10). "Przystąpiliście do góry 
Syjon, do miasta Boga żyjącego, 
Jeruzalem niebieskiego, do 
niezliczonej liczby aniołów..." (Hbr 
12, 22). Na podstawie Pisma św. 
możemy podzielić aniołów na chóry. 
Ten teologiczny podział nadał 
aniołom Dionizy Areopagita. Według 
jego podziału istnieją: Serafini (Iz 6, 
2), Cherubini (Rdz 3, 24; Iz 37, 16; Ez 
10, 3) i Trony (Kol 1, 16) to ci, którzy 
bezpośrednio wpatrują się w twarz 

Boga, dla uwielbienia Boga. Kolejne 
chóry to Panowania (Kol 1, 16), które 
uczestniczą z polecenia Bożego w 
Jego mocy i wykonują polecone im 
zadania. Potem są same Moce (Ef 1, 
20-21), które rozumieją, co dzieje się 
między istotą a działaniem każdego 
bytu. Po Mocach są Władze (Kol 1, 
16), które wszelkie czynności ludzkie 
kierują do Boga. Kolejny chór to 
Księstwa (Kol 1, 16) które pomagają 
w zarządzeniu, wreszcie Archanioło-
wie (2 Tes 4, 15) i Aniołowie (Rz 8, 
38). Archaniołowie zajmują się spra-
wami, które dotyczą społeczności czy 
większej ilości ludzi. Powołani są do 
zajmowania się sprawami ważnymi 
dla tych grup osób.  

Skupmy się teraz na Archanio-
łach, których znamy z imienia, i któ-
rym Kościół oddaje cześć 28 wrze-
śnia; są to: Michał, Gabriel i Rafał.  
W tradycji chrześcijańskiej Michał to 
pierwszy i najważniejszy spośród 
aniołów (Dn 10, 13; 12, 1; Ap 12, 7 

nn), obdarzony przez Boga szczegól-
nym zaufaniem i kluczami do nieba. 
Hebrajskie imię Mika'el znaczy "Któż 
jak Bóg". Św. Jan Apostoł określa go 
w Apokalipsie, jako stojącego na 
czele duchów niebieskich, walczącego 
z szatanem (Ap 12,7). Jest uważany 
za anioła sprawiedliwości i sądu, łaski 
i zmiłowania. Michał jest księciem 
aniołów, który ma klucze do nieba. 
Jest aniołem sądu i Bożych kar, ale 
też aniołem Bożego miłosierdzia. 
Pisarze wczesnochrześcijańscy 
przypisują mu wiele ze wspomnia-

 

Aniołowie i Archaniołowie 

http://www.oltarz.pl/
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nych atrybutów; uważają go za anioła 
od szczególnie ważnych zleceń Bo-
żych. Kult św. Michała archanioła jest 
w chrześcijaństwie bardzo dawny  
i żywy, sięga on wieku II. W Konstan-
tynopolu w V w. istniał obraz św. 
Michała, czczony, jako cudowny; 
liczni pielgrzymi zabierali ze sobą 
cząstkę oliwy z lampy płonącej przed 
tym obrazem, gdyż według ich opinii 
miała ona własności lecznicze.  
W Etiopii każdy 12 dzień miesiąca 
był poświęcony św. Michałowi. 

W Polsce powstały dwa zgro-
madzenia zakonne pod wezwaniem 
św. Michała: męskie i żeńskie, zało-
żone przez błogosławionego Broni-
sława Markiewicza są to michaelici  
i michaelitki. Św. Michał archanioł 
jest patronem Cesarstwa Rzymskiego, 
Anglii, Austrii, Francji, Hiszpanii, 
Niemiec, Węgier, Małopolski; 
diecezji łomżyńskiej; Amsterdamu, 
Łańcuta; mierniczych, radiologów, 
rytowników, szermierzy, szlifierzy, 
złotników, żołnierzy, a także dobrej 
śmierci. W ikonografii św. Michał 
Archanioł przedstawiany jest w tunice 
i paliuszu, w szacie władcy, jako 
wojownik w zbroi. Skrzydła św. 
Michała są najczęściej białe, niekiedy 
pawie. Włosy upięte opaską lub 
diademem. Jego atrybutami są: 
globus, krzyż, laska, lanca, miecz, 
oszczep, puklerz, szatan w postaci 
smoka u nóg lub skrępowany, tarcza  
z napisem: Quis ut Deus - "Któż jak 
Bóg", waga.  

Drugi z Archaniołów to Ga-

briel. Po raz pierwszy pojawia się pod 
tym imieniem w Księdze Daniela (Dn 
8, 15-26; 9, 21-27). Imię "Gabriel" 
znaczy tyle, co "mąż Boży" albo 
"wojownik Boży". W tradycji chrze-
ścijańskiej (Łk 1, 11-20. 26-31) przy-
nosi Dobrą Nowinę. Ukazuje się Za-
chariaszowi zapowiadając mu naro-
dziny syna Jana Chrzciciela. Zwia-
stuje także Maryi, że zostanie Matką 
Syna Bożego. Według niektórych 
pisarzy kościelnych Gabriel był anio-
łem stróżem Świętej Rodziny. Przy-
chodził w snach do Józefa (Mt 1, 20-
24; 2, 13; 2, 19-20). Miał być aniołem 
pocieszenia w Ogrójcu (Łk 22, 43) 
oraz zwiastunem przy zmartwych-
wstaniu Pana Jezusa (Mt 28, 5-6)  
i przy Jego wniebowstąpieniu (Dz 1, 
10). Pius XII 1 kwietnia 1951 r. ogło-
sił św. Gabriela patronem telegrafu, 
telefonu, radia i telewizji. Św. Gabriel 
jest ponadto czczony, jako patron dy-
plomatów, filatelistów, posłańców  

i pocztowców. W 1705 roku św. Lu-
dwik Grignion de Montfort założył 
rodzinę zakonną pod nazwą Braci św. 
Gabriela. Zajmują się oni głównie 
opieką nad głuchymi i niewidomymi. 

W ikonografii św. Gabriel Archanioł 
występuje niekiedy jako młodzieniec, 
przeważnie uskrzydlony i z nimbem. 
Odziany w tunikę i paliusz, czasami 
nosi szaty liturgiczne. Na włosach ma 
przepaskę lub diadem. Jego skrzydła 
bywają z pawich piór. Szczególnie 
ulubioną sceną, w której jest przed-
stawiany w ciągu wieków, jest Zwia-
stowanie. Niekiedy przekazuje Maryi, 
jako herold Boży zapieczętowany list 
lub zwój. Za atrybut służy mu berło, 
lilia, gałązka palmy lub oliwki. 

Trzecim Archaniołem, którego 
znamy z imienia jest Rafał przedsta-
wił się w Księdze Tobiasza, iż jest 
jednym z "siedmiu aniołów, którzy 
stoją w pogotowiu i wchodzą przed 
majestat Pański" (Tb 12, 15). Ofiaro-
wuje młodemu Tobiaszowi wędrują-

cemu z Niniwy do Rega w Medii 
swoje towarzystwo i opiekę. Ratuje 
go z wielu niebezpiecznych przygód, 
przepędza demona Asmodeusza, 
uzdrawia niewidomego ojca Tobiasza. 
Hebrajskie imię Rafael oznacza "Bóg 
uleczył". W VII w. istniał już w We-
necji kościół ku czci św. Rafała. W 
tym samym wieku miasto Cordoba w 
Hiszpanii ogłosiło go swoim patro-
nem. Św. Rafał Archanioł ukazuje 
dobroć Opatrzności. Pobożność lu-
dowa widzi w nim prawzór Anioła 
Stróża. Jest czczony, jako patron ap-
tekarzy, chorych, lekarzy, emigran-
tów, pielgrzymów, podróżujących, 
uciekinierów, wędrowców, żeglarzy. 
W ikonografii św. Rafał Archanioł 
przedstawiany jest, jako młodzieniec 
bez zarostu w typowym stroju anioła - 
tunice i chlamidzie. Jego atrybutami 
są: krzyż, laska pielgrzyma, niekiedy 
ryba i naczynie. W ujęciu bizantyj-
skim ukazywany jest z berłem i glo-
bem. 

Dla wielu chrześcijan współcze-
snych prawda o aniołach trąci mitolo-
gią. Otóż warto sobie uświadomić, że 
nie jest to pomysł nowy. Podobnego 
zdania byli już saduceusze, którzy 
głosili, „że nie ma zmartwychwstania 
ani anioła, ani ducha” (Dz 23,8). Oso-
biście sądzę, że mamy w sobie coś  
z saduceuszy nawet wówczas, kiedy 
nie odrzucamy może wprost prawdy  
o aniołach, ale ich istnieniem 
praktycznie się nie przejmujemy.  
W wierszu Nie umiem z aniołami 
Kazimiera Iłłakowiczówna znakomi-
cie sformułowała przeciętne pro-
blemy, jakie prawda ta stwarza dzi-
siejszym chrześcijanom. Co zatem 
robić? Jak prawdę o aniołach uczynić 
żywą? 

Odpowiedź jest bardzo prosta. 
Wystarczy chcieć jeszcze więcej zbli-
żyć się do Chrystusa, który jest cen-
trum i przestrzenią naszej wspólnoty  
z aniołami. Zbliżając się do 
Chrystusa, zbliżamy się zarazem do 
Jego przyjaciół, wchodzimy w 
większym stopniu „do Jeruzalem 
niebieskiego, do niezliczonej liczby 
aniołów, na uroczyste zebranie do 
Kościoła pierworodnych, którzy są 
zapisani w niebiosach” (Hbr 12,22n). 

     
   
 Opracował  ks. Ireneusz 
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Świat miłości dotyka 

królestwa łaski.  
Zaręczone pary i młodzi 

małżonkowie przeżywają to 
zdumiewające doświadcze-
nie. Małżonkowie praktykują 
je w ciągu swego życia, kiedy 
wyrażają swoją zgodę i dają 
się prowadzić Bogu. To jest 
to, co pozwala im odkrywać 
powoli pewne przejścia, któ-
rymi można przekroczyć gra-
nicę. Prawdziwa miłość, da-
leka od zawłaszczenia serca, 
wyzwala ich i nadzwyczajnie 
przepełnia. Powiedziałbym 
więcej: zaręczeni i młodzi 
małżonkowie poznają poczu-
cie łaski, a przynajmniej 
otwierają się na łaskę. Jest 
tak dlatego, że miłość w ży-
ciu chrześcijan jest stale 
obecna, ponieważ „Bóg jest 
miłością”  

Miłość pragnie miłości. 
Bycie kochanym wywołuje 
potrzebę kochania. Pojawia 
się zachwyt, wdzięczność, 
wspaniałomyślność, to 
wszystko, co do tej pory było 
ukryte, a co pomaga zrozu-
mieć siebie. 

     
   O H.Caffarel 

 
Czym jest ekipa Notre-Dame? 

1. WIZJA 
„Pójdź za mną”: tym wezwa-

niem Chrystus zwraca sie do każdego 
z nas, do każdego z naszych mał-
żeństw, zapraszając do szerszego 
otwierania się na Jego miłość, abyśmy 
świadczyli o Nim tam, gdzie wyzna-
czył nam miejsce. 

Małżonkowie pragnący odpo-
wiedzieć na to wezwanie, świadomi 
swoich słabości, ufający łasce sakra-
mentu małżeństwa, wierzący w sku-
teczność pomocy braterskiej i w 
obietnice Chrystusa: „Bo gdzie są 
dwaj, albo trzej zebrani w imię moje, 
tam jestem pośród nich” (Mt 18,20), 

decydują się utworzyć ekipę i proszą 
Ruch, aby im w tym pomógł. Taka 
jest wspólna wizja małżeństw Equipes 
Notre-Dame. 

2. OBLICZE 
Ekipa Notre-Dame jest chrze-

ścijańska wspólnotą małżeństw. 

Wspólnota 

Nikt nie przystępuje do niej i nie 
pozostaje w niej pod przymusem. 
Każdy trwa w niej aktywnie w wier-
ności Duchowi Świętemu. 

Ekipa kieruje się własnymi re-
gułami i wymaganiami, dokonuje 
wyboru wspólnych celów i konkret-
nych sposobów ich realizacji; każdy 
uczestnik ekipy uznaje ten wybór jako 
własny. 

Ekipa sama w sobie jest cząstka 
większej wspólnoty, międzynarodo-
wego ruchu Equipes Notre-Dame,  
z którą w pełni dzieli swoje życie. 

Wspólnota chrześcijańska 

Ekipa Notre-Dame nie jest zwy-
kłą ludzką wspólnotą; gromadzi sie 
„w Imię Chrystusa” i pragnie poma-
gać swoim członkom we wzrastaniu w 
miłości do Boga i bliźniego, aby lepiej 
odpowiedzieć na Chrystusowe we-
zwanie. Chrystus chciał, aby wi-
dzialna wspólnota stawała się miej-
scem przyjmowania i praktykowania 
miłości, którą nam przekazał. On 
zgromadził wspólnotę, obiecał jej 
Swoją obecność, podarował Swojego 
Ducha, powierzył radosną nowinę, 
aby niosła ją światu. Wspólnotą tą jest 
Kościół, który jest Ciałem Chrystusa i 
który służy wspólnocie ludzkiej. Ta 
wielka wspólnota, składa się z małych 
wspólnot o wielu obliczach. Nawet 
jeśli te wspólnoty nie posiadają jej 
struktury, uczestniczą w życiu Ko-
ścioła, tak jak każda komórka uczest-
niczy w życiu całego ciała, w życiu, 
które jest miłością Chrystusa do Ojca 
i do ludzi. Ekipa Notre-Dame jest 
jedną z tych małych wspólnot; chce 
być złączona z Ojcem, w ścisłej ko-
munii z Kościołem i całkowicie 
otwarta na świat. W tym celu jest ona 
powoływana. Kapłan, który „uobecnia 
Chrystusa jako Głowę wspólnoty”, 

wspiera ją, aby nie straciła z oczu 
swojego celu ostatecznego. 

Wspólnota małżeńska 

Małżeństwo chrześcijańskie 
samo w sobie jest „wspólnotą chrze-
ścijańską” o określonej specyfice.  
Z jednej strony, ta wspólnota opiera 
się na rzeczywistości ludzkiej: jest 
darem wolnym, zupełnym, 
ostatecznym i płodnym w miłości 
małżonków. Z drugiej strony, ta 
rzeczywistość ludzka staje się  
w Chrystusie sakramentem, czyli 
znakiem, który wyraża miłość Boga 
do ludzi, miłość Chrystusa do 
Kościoła, i czyni małżonków 
współuczestnikami tej miłości. Tak 
wiec Chrystus jest obecny w szcze-
gólny sposób we wspólnocie małżeń-
skiej: 

Jego miłość do Ojca i do ludzi 
przemienia miłość ludzką. To dlatego 
miłość ludzka przeżywana po chrze-
ścijańsku jest już w swej istocie 
świadczeniem o Bogu i z jej pełni 
wynika apostolskie działanie małżeń-
stwa. 

Wzajemna pomoc w łonie ekipy 
Notre-Dame przybiera szczególne 
oblicze: małżeństwa pomagają sobie 
wzajemnie w budowaniu się w Chry-
stusie (budowanie małżeństwa jest 
dziełem nieustannym) i w oddawaniu 
swej miłości na usługi Królestwa 
Bożego. 

     
  frag. Karty END 

     
 Bernadka z Piotrkiem 
   c.d.n. 
    

 
 
 
 
 
 
 
 

Equipes Notre - Dame  - 
ruch  duchowości  małżeńskiej 
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Nadeszła jesień, za nami 
sezon wiosenno - letni w 
działalności farskiego ogro-
du na rzecz społeczności 
parafii, ale nie tylko. 

Ten miniony sezon był specy-
ficzny, gdyż wczesną wiosną rozpo-
częto poważną inwestycję i zadanie 
organizacyjne- remont budynku sta-
rego probostwa. Organizacja imprez  
i działalności farskiego ogrodu 
musiała uwzględniać prowadzone 
prace remontowe(remont dachu – 
prace na wysokości, wymiana okien  
i odnawianie elewacji budynku „starej 
fary”). Dzięki współpracy i wzajem-
nemu zrozumieniu z brygadami re-
montowymi Zakładu Blacharsko-
Dekarskiego Pana Damiana Korduły 
oraz z brygadą „niezawodnego”  
w takich sytuacjach Pana Huberta 
Figasa udało się przeprowadzić cztery 
masowe imprezy i kilkanaście  
o mniejszym zakresie i frekwencji. 

         Dla przypomnienia Czy-
telnikom „SE” były to: 

 Przegląd Zespołów Dziecięco-
młodzieżowych „ZŁOTA 
KOTEWKA 2009”, 

 Dzień Dziecka – przesunięty  
z uwagi na pogodę na moment 
zakończenia roku szkolnego, 

 XVII Farski Festyn, 

 Festyn Dożynkowy 2009 wraz  
z „Niedzielą dla zbieraczy”. 

Ponadto w scenerii farskiego 
ogrodu swoje spotkania plenerowe 
organizowały prawie wszystkie grupy 
działające w naszej parafii. 

Farski ogród był miejscem 
czerwcowych spotkań młodzieży 
naszego Gimnazjum nr 7, w tym także 
grup młodzieży z Francji i Grecji, 
przebywających w naszym mieście  
w ramach współpracy i wymiany do-
świadczeń. 

Trzykrotnie z wielkim rozma-
chem i perfekcyjnie zostały zorgani-
zowane spotkania ruchów i organiza-
cji trzeźwościowych, gdzie frekwen-
cja każdorazowo dochodziła do dwu-
stu uczestników. 

Bawiły się na świeżym powie-
trzu z piłką, grając w badmintona czy 
przy dźwiękach muzyki całe rodziny. 

Farski ogród od kilku lat jest 
poligonem działań, miejscem realiza-
cji pasji i wielkiego wkładu pracy w 
życie społeczności lokalnej Boguszo-
wic - Starych i parafii boguszowickich 
harcerzy.  

W tym roku stał się dodatkowo 
schronieniem dla nich po decyzji  
o konieczności opuszczenia lokalu bu-
dynku tzw. „harcówki”.  

O umiejętnościach zuchów  
i harcerzy zrzeszonych w Stowa-
rzyszeniu Kulturalno - Oświatowym  
„ŚLADY” świadczyć mogą działania 
i prace wykonane każdorazowo przy 
okazji organizowanych imprez, ale to 
także: oryginalny corocznie ołtarz  na 
drodze procesji Bożego Ciała, tego-
roczny Boży Grób, „dzieła” w parku 
św. Wawrzyńca np. wieczór papieski, 
stajenka. Przykładem zorganizowania 
naszej boguszowickiej rodziny har-
cerskiej, swoistą wizytówką był tego-
roczny „HARCERSKI BIWAK”, 
zbudowany w scenerii farskiego 
ogrodu w ramach tegorocznego XVII-
tego Farskiego Festynu. Przykładów 
pozytywnego działania jest więcej  
i trzeba mieć nadzieję, że problem 
boguszowickich harcerzy zostanie 
pozytywnie załatwiony dla dobra 
naszej społeczności lokalnej i satys-
fakcjonujący harcerską młodzież, 
starszyznę i rodziców dzieci. 

W każdym podsumowaniu 
oprócz statystyki winny znaleźć się 
podziękowania dla osób i instytucji, 
bez wsparcia, których społeczna 
działalność nie ma prawa bytu. W tym 
miejscu pragnę podziękować Sponso-
rom wspierającym organizację im-
prez. 

Przy sprawozdaniu z poszcze-
gólnych imprez podajemy naszych 
darczyńców, lecz w tym miejscu pra-
gnę wymienić z nazwy tych, na któ-
rych zawsze możemy liczyć: 

Cukiernia „KRÓL”, Zakład 
Wędliniarski „Dominik POTRAWA”, 
Piekarnia „NALEPA”, ACME-
J.Pierchała, KWK „Jankowice”, 

Dom Kultury Boguszowice, Zakład 
Dekarski-Damian Korduła. 

Wymienionym z nazwy  
i wszystkim bezimiennym w imieniu 
Księdza Proboszcza i własnym skła-
dam serdeczne podziękowanie - Bóg 
zapłać! 

Drugą grupą ludzi, dzięki, 
którym farski ogród żyje i możliwa 
jest organizacja imprez są ludzie, 
którzy poświęcają czas i swoje siły na 
prace, związane z organizacją imprez. 
Oprócz wymienionej już powyżej 
licznej grupy boguszowickich zuchów 
i harcerzy na czele z p. Cezarym 
Kaczmarczykiem i p. K.Liszką  są to: 
członkinie parafialnego zespołu Cha-
rytatywnego z „szefową” Panią Kor-
nelią Mokry, przedstawiciele Aposto-
latu Maryjnego z Panią Rozalią 
Szweda, członkinie Straży Honorowej 
NSPJ, boguszowiccy strażacy. 

Dalej dziękuję pojedynczym 
osobom, które w jakikolwiek sposób 
pomagają niezmiennie od kilku lat. 
Obserwując tę grupę zapaleńców 
jestem pełen podziwu, pracują po 
spełnionych obowiązkach zawodo-
wych, domowych, wychowując małe 
dzieci (dzięki Pani Ilono!), mając 
obowiązki od rana do wieczora znaj-
dują czas i dobrą wolę – w tym miej-
scu niski ukłon przed rolnikami  
i gospodarzami parafii za pomoc  
w zorganizowanie tegorocznych doży-
nek i festynu dożynkowego. 

Uczucia wdzięczności mieszają 
się z uczuciami niedosytu i pytaniami. 
Co dalej? Z kim dalej? Pytania na 
jesienno-zimowe wieczory: 

Gdzie jest reszta młodzieży, tej 
zrzeszonej i niezrzeszonej?  

Gdzie przedstawiciele innych grup? 

Gdzie? Dlaczego ....? 

        Za życzliwość, wsparcie moralne 
i akceptację działań udzielone w tym 
roku grupie Organizatorów serdecznie 
dziękuję Księdzu Proboszczowi 
K. Błotko. 

Wszystkim za wszystko –  

Bóg zapłać! 
 

FARSKI  OGRÓD  -  podsumowanie sezonu 2009 
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P.S. Przepraszam za pominięcie  
w podziękowaniu za pomoc  
w organizację dożynek i festynu 

- Rodziny:  Pawela, Sobik, Piontek, 
Stoszko ,  

- Osoby dekorujące ołtarz  
i ofiarujące płody ziemi, 

- Wystawcę Pana Piotra Grzonkę  
z Biertułtów. 

 

Z wyrazami wdzięczności 
                                                                         

Jan Zimonczyk 

 
 
 

 
 

Św. Jan Maria Vianey,  
o którym tak często sły-
szymy, bo stał się oficjalnym 
patronem Roku Kapłań-
skiego znany jest przede 
wszystkim, jako asceta  
a także wytrwały spowiednik 
i cudotwórca. Chciałbym jed-
nak nieco inny fakt z jego 
życia wydobyć na światło 
dzienne a okazja ku temu jest 
sposobna.  

Św. Jan, który żył bardzo ubogo, 
nosił tylko jedną sutannę i jadał na pół 
spleśniałe ziemniaki jednocześnie 
starał się niesamowicie o wystrój 
swojego kościoła. To, co było w ko-
ściele a więc paramenty do sprawo-

wania Mszy czy też szaty liturgiczne 
kapłana musiały być największej 
wartości i niebywałego piękna. Ten, 
który skąpił sobie, na chwałę Bożą był 
gotów oddać wszystko a nawet szukać 
sponsorów pośród bogatszej szlachty. 
Uważał (zresztą słusznie), że Bogu 
należy się to, co najpiękniejsze nawet, 
jeśli to oznaczało, że jest stosunkowo 
drogie i w mniemaniu ludzkim można 
by te pieniądze spożytkować na dzieła 
charytatywne. To zabieganie o piękno 
kościoła i szat wyrażało miłość  
i ogromny szacunek, jakim ten 
świątobliwy kapłan otaczał Majestat 
Boży. 

Od pewnego czasu także kapłani 
naszej parafii ubierają się do Mszy 
św. w nowe ornaty. Zakupiono ich aż 

dwanaście po cztery z każdego koloru 
liturgicznego to znaczy; 4 czerwone – 
kolor męczeństwa, 4 zielone – kolor 
nadziei, i 4 fioletowe – kolor pokuty  
i żałoby. Fundatorem 10 ornatów jest 
Apostolat Maryjny (46 apostołek) 
oraz 18 indywidualnych parafian,  
a dwóch pozostałych ornatów III Za-
kon Franciszkański. Wraz z ornatami 
zakupiono welony, które zakłada się 
na kielich oraz palki do nakrycia kie-
licha z Krwią Pańską. Chcemy wyra-
zić ogromną wdzięczność wszystkim 
darczyńcom. 
     
   Ks. Ireneusz 

 
 

Niedawno swój piękny 
jubileusz 60-lecia małżeń-
stwa obchodzili Elżbieta  
i Alojzy Pawelowie z Gotarto-
wic. Wzruszające było prze-
żywanie razem z nimi tej 
rocznicy i wspominanie ich 
wspólnego długiego pracowi-
tego życia. 

Przy okazji mówił jubilat Alojzy  
o swoim losie młodego Ślązaka  
w czasie wojny. Urodził się 12 listo-
pada 1922 w chłopskiej rodzinie w 
Gotartowicach. W 1943 r., w wieku 
niespełna 21 lat został wcielony do 
wermachtu. Pamięta, jak 27 lipca 
odjeżdżał bryczką razem z kuzynem 
Nawrotem na dworzec kolejowy  
w Rybniku. Stamtąd przez Katowice  
i Żagań dotarł do Görlitz, gdzie go 
wcielono do 4 kompanii 165 brygady 
65 dywizji piechoty. Po krótkim prze-
szkoleniu rekruckim skierowano go 
do Wrocławia, skąd w grudniu mógł 

się udać na tygodniowy urlop. Po 
nowym roku rzucono go do Włoch, 
gdzie został artylerzystą, i m.in. 
dowoził amunicję. Pod Nettuno, małą 
miejscowością nadmorską, około 70 
km od Rzymu przeżył ostrzał 
artyleryjski ze strony okrętów 
alianckich. Szczególnie niebezpiecz-
nie było na skrzyżowaniach dróg. Na 
początku maja 1944 r. jego jednostka 
wojskowa została przeniesiona na 
południe, kilka kilometrów na północ 
od Monte Cassino i z tą jednostką 
wycofywał się pod naporem sił 
alianckich. Miał szczęście, gdyż 
uniknął ran. Jego los odmienił się 23 
kwietnia 1945 r. gdyż wtedy – jak 
zanotował w swoich wspomnieniach – 
gdzieś nad rzeką Pad dostał się do 
niewoli amerykańskiej. Tę ważną dla 
niego datę odnotował, wypalając ją  
w niemieckim kalendarzyku, który 
przechował do dziś. Potem przebywał 
w różnych miejscowościach w połu-
dniowych Włoszech.  

27 maja 
wstąpił do 
polskiego woj-
ska. Został 

przydzielony 
do wojsk łącz-
ności. W stycz-
niu 1946 r. 

skierowano go do szkoły podoficer-
skiej, którą ukończył 18 kwietnia ze 
stopniem st. szeregowego. Tam spo-
tkał się z ks. Stanisławem Śmieją z 
Raszowca.. Spotkanie to dodało mu 
otuchy i wiary w szczęśliwy powrót 
do ojczyzny. Potem, aż do września 
służył w oddziałach łączności, w tym 
w plutonie dalekopisów. 

Na początku sierpnia 1946 r. 
wyjechał ze swoją jednostką do 
Anglii. Przebywał tam w kilku 
obozach. Zdecydował się na powrót 
do kraju. Czwartego lutego 1947 r. 
wypłynął statkiem z Glasgow do 
Polski. Trzy dni później statek dotarł 
do Gdyni, skąd po pobycie w obozie 

Nowe szaty liturgiczne 

Piękny  jubileusz 60 – lecia małzeństwa 
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w Gdańsku-Wrześni 15 lutego 
wyjechał na ukochany Śląsk i dzień 
później po marszu z Rybnika - w 
śniegu po kolana – znalazł się w domu 
rodzinnym. 

W jego zachowanych notatkach 
zobaczyłem ciekawe i wzruszające 
zapisy. Tęsknota za krajem rodziła 

sny, np: „sen, że byłem w domu  
i miałem się żenić…” 

Po powrocie do kraju podjął 
pracę na kop. Jankowice. Ożenił się  
w 1949 r. z Elżbietą z Grzelaków. 
Obok pracy zawodowej przez całe 
aktywne życie prowadził gospodar-
stwo rolne. Dziś razem z małżonką, 

niestety schorowani żyją spokojnie 
pod troskliwym okiem córki 
Agnieszki. 

                                                                      
                              M. Kula 

 
 

1. Organizator eliminacji 
Parafialny Oddział Akcji Katolickiej Archidiecezji 
Katowickiej przy parafii Najświętszego Serca Pana 
Jezusa w Boguszowicach. 

2. Cel turnieju 
Popularyzacja sportu szachowego w parafiach 
archidiecezji katowickiej. Rywalizacja sportowa 
pomiędzy parafiami. 

3. Termin 
Piątek 23.10.2009r. godz.16.00 

4. Miejsce zawodów 
Dom parafialny 

5. Warunki uczestnictwa 
a) W eliminacjach mogą brać udział wszyscy 
wielbiciele tej „królewskiej gry”, mieszkający na 
terenie. parafii. 
b) Zgłoszenia zawodników przyjmuje Wincenty 
Matuszczyk tel. 698762063 lub e-mail 

wincmat@interia.pl do dnia 20.10.2009r. 
W zgłoszeniu należy podać: Nazwisko i Imię, 
posiadaną kategorię szachową (podają zawodnicy, 
którzy ją posiadają). 
Potwierdzenie udziału nastąpi w dniu zawodów do 
godz. 16.00.  
Przy potwierdzeniu udziału należy okazać dowód 
osobisty lub legitymację szkolną . 
 

 

6. System rozgrywek i tempo gry 
Zawody zostaną przeprowadzone systemem 
szwajcarskim na dystansie 7 rund z tempem gry 10  
(lub 15)  minut na zawodnika na rozegranie całej partii. 
O kolejności miejsc decydować będzie w następującej 
kolejności: 

1. Liczba zdobytych punktów 
2. Punkty średniego Bucholza 
3. Punkty Bucholza 
4. Progres 

7. Nagrody 
Zawodnicy, którzy wygrają eliminacje (I, II, III 
miejsce) otrzymają nagrody oraz będą brali udział  
w Diecezjalnym Turnieju Szachowym organizowanym 
przez Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej 
Archidiecezji Katowickiej (Komunikat będzie dostępny 
w dniu zawodów na sali gry). 
Wręczenie nagród nastąpi bezpośrednio po 
zakończeniu turnieju. 

8. Postanowienia końcowe  
W turnieju obowiązują przepisy Kodeksu Szachowego 
PZSzach.  
Za zdolność zawodników niepełnoletnich do startu  
w zawodach odpowiedzialny jest opiekun (rodzic). 
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej 
interpretacji niniejszego regulaminu oraz możliwość 
zmian w regulaminie. 

 
Trwa Rok Kapłański 

ogłoszony przez papieża Be-
nedykta XVI. W związku z tym 
pragnę przybliżyć czytelni-
kom historię kapłanów na 
tutejszej ziemi, tj. w Bogu-
szowicach i okolicy od cza-
sów wprowadzenia tu chrze-
ścijaństwa. Na Śląsku wpro-
wadzono je około roku 900  
i to według rytu wschod-
niego, później także według 
rytu łacińskiego 

 Tutejsze ludy słowiańskie nie 
znające jeszcze Boga prawdziwego 
były już wierzące, ale wierzące ina-
czej. Jako poganie ludzie wierzyli  
w jednego Boga, pana całego świata, 
ale też w bóstwa niższe, które go  
w rządach świata zastępowały. Jedno 
bóstwo sprawowało opiekę nad 
polami i lasami, było też opiekunem 
pokoju i wojny, drugie bogiem 
domowego szczęścia i głównym 
doradcą również w rozstrzyganiu 
sporów. Mieli swoje imiona. Bogini 
Żywie czuwała nad życiem  
i żywotnością. Mniejszych bóstw 

pogańskich można naliczyć znacznie 
więcej. 
 Nasi pogańscy przodkowie 
obchodzili święta związane z życiem 
rolnika. Na wiosnę obdarowywali się 
nawzajem jajkami – symbolem życia  
i płodności. Święta letnie łączyli ze 
swobodnymi zabawami i kąpielami. 
Po żniwach odbywały się święta je-
sienne, w czasie, których dziękowano 
bóstwom za plony, wreszcie pod ko-
niec grudnia obchodzili święta zi-
mowe stanowiące powitanie coraz 
dłuższych dni i nowego roku. 
 Aby pozyskać przychylność 
bóstw, składano im ofiary w świętym 

ELIMINACJE DO DIECEZJALNEGO  TURNIEJU  SZACHOWEGO 

Pierwsi kapłani na tutejszej ziemi 

mailto:wincmat@interia.pl
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miejscu. Ludowe podanie mówi ja-
koby świątynia pogańska, obsługi-
wana przez kapłanów istniała w Żo-
rach. W małych osadach ofiary skła-
dano pod określonymi drzewami, 
uznanymi za święte. Rolę kapłana 
pełnił najstarszy, czyli najgodniejszy 
mieszkaniec. Możliwe, że i w Bogu-
szowicach było kiedyś miejsce kultu 
pogańskiego, a jeżeli tak, to najpraw-
dopodobniej w pobliżu kępy istnieją-
cej w środku Boguszowic, gdzie póź-
niej stanął pierwszy drewniany ko-
ściół. Przypuszczam tak dlatego,  
że miejsce to było łatwe do obrony  
w razie jakiejkolwiek napaści, no i w 
pobliżu znajdowało się źródło wody 
koniecznej do życia, bo na tej kępie 
osiedlili się przypuszczalnie pierwsi 
mieszkańcy Boguszowic. Ale pierwsi 
mieszkańcy mogli też przybyć do 
Boguszowic i okolicy już ochrzczeni, 
ale tych faktów jeszcze nikt nie roz-
strzygnął.  

Czy pogańscy przodkowie  
z ochotą przyjmowali chrzest i gościn-
nie zapraszali do swoich osad misjo-
narzy nowej wiary? Sprawa nie przed-
stawiała się tak łatwo, jakbyśmy są-
dzili. Poganie byli do swoich bóstw 
przywiązani, im wierzyli, im składali 
ofiary. Nowości przyjmowali niechęt-
nie. Pojedynczego kapłana – misjona-
rza nie usłuchaliby, a może w obronie 
swojej wiary zabiliby go, jak przy 
nawracaniu pogan poniósł śmierć 
święty Wojciech. Dlatego nawracanie 
na nową wiarę wyglądało tak: Do 
miejsca kultu pogańskiego przybywał 
kapłan z jednym lub dwoma zakonni-
kami do pomocy w towarzystwie 
ludzi zbrojnych i ludzi do posługiwa-
nia. Mieli ze sobą topory i misy 
chrzcielne. Zaczęli od wycinania 
świętych drzew i niszczenia bóstw,  
o ile takie wyrzeźbione w drewnie 
stały pod drzewami, czym 
udowadniali poganom, że ich bóstwa 
są nieprawdziwe, bo nie mogły się 
obronić. W miejscu ściętych świętych 
drzew postawiono drewniany krzyż. 

(W miejscu krzyża powstawał później 
kościół). Dopiero potem kapłan z 
krzyżykiem w ręku opowiadał nowym 
słuchaczom o Bogu prawdziwym, w 
Trójcy Świętej Jedynym, o Bogu 
miłosiernym, ale też karzącym, opo-
wiadał o życiu wiecznym – dla do-
brych w niebie, dla złych w piekle. 
Uczył ich miłości Boga, ale też miło-
ści bliźniego; mówił o wybaczaniu, co 
dla pogan było nowością. Zapoznawał 
ich z życiem i nauką Pana Jezusa 
Chrystusa, z cudami, jakie czynił. 
Opowiadał, że z miłości do ludzi, by 
ich zbawić poniósł śmierć krzyżową. 
Uczył słuchaczy robić znak krzyża  
i podstawowych modlitw.  

W jednym miejscu nauczał 
przynajmniej tydzień, po którym  
w przywiezionej misie, albo w potoku 
chrzcił wszystkich bez pytania  
o zgodę, powołując się na polecenie 
księcia pana. Potem cały zastęp tych 
kilku lub kilkunastu ludzi odjeżdżał 
do innego skupiska pogan, by czynić 
to samo. Kapłanów brakowało, więc 
nie zostawał wśród ochrzczonych, ale 
po kilku tygodniach wracał do nich 
już sam. Słuchał spowiedzi, odprawił 
Mszę św., dzieląc się ze słuchaczami 
zwykłym chlebem, zamienionym  
w Ciało Chrystusa, chrzcił dzieci  
i udzielał ślubu młodym parom, ale 
umarłych ludzie grzebali sami. Został 
tylko przez jakiś czas, bo musiał speł-
niać swoją misję również w innych 
osadach. I tak kapłan odwiedzał swo-
ich pierwszych wiernych co jakiś 
czas. Pierwsi stali kapłani osiedlili się 
w większych skupiskach ludzkich, 
głównie w miastach.  

Najwcześniejsza wzmianka  
o pierwszym kapłanie wiejskim w na-
szym regionie dotyczy księdza sze-
rockiego. Mianowicie zanotowano, że 
w roku 1299 kapelan księcia racibor-
skiego, Adam, był proboszczem  
w Szerokiej. Nie wiadomo jednak, czy 
pełnił swą posługę proboszczowską 
stale, czy do swojej trzody przyjeż-
dżał tylko od czasu do czasu.  

O pierwszym kapłanie, Mikołaju  
z Boguszowic, dowiadujemy się, że 
był tu proboszczem w XIV wieku, 
następny wymieniony, ks. Szymon  
z Koźla, duszpasterzował w Bogu-
szowicach w latach 1517 – 1541. 

Kiedyś, gdy misjonarze cho-
dzili po naszej tutejszej ziemi, oświe-
cając ludzi, jednym z ostatnich był  
ks. Franciszek, pochodzący z za-
możnej, szlacheckiej rodziny. W lecie 
i w zimie ten gorliwy kapłan kroczył 
zarówno po wioskach górskich jak  
i nizinnych, by nauczać młodzież  
i nieść kaganek oświaty pod chłopskie 
strzechy, by odwiedzać chorych, ka-
leki, by ich pocieszać, ale też wspo-
magać groszem, choć na wiele nie 
było go stać. 

Pewnego razu kapłana napadli 
zbóje, domagając się pieniędzy. Kiedy 
go przeszukali i pieniędzy ani kosz-
towności nie znaleźli, zamierzali go 
zamordować. Wtedy ich poprosił, by  
z wykonaniem wyroku poczekali pół 
godziny, by mógł się pożegnać z Bo-
giem. Choć niechętnie, jednak się 
zgodzili. 

Po półgodzinnej modlitwie 
misjonarz obnażył swoją szyję  
i piersi, i oczekiwał śmiertelnego 
ciosu. Ten widok tak obnażonego 
starca wzruszył rabusiów. Nie tylko 
nic mu nie zrobili, ale jeszcze dali mu 
to, co mieli przy sobie i prosili go  
o przebaczenie, przyrzekli nawrócić 
się. 
      Ksiądz pełnił wiele lat  swą  
misję, a  na  koniec  osiadł  w  jednej  
parafii,  gdzie  do  ostatnich dni  
pomagał  duszpasterzować  pro-
boszczowi. Dożył  długich  lat  życia, 
a  po  śmierci  w  jego  drodze  na 
cmentarz towarzyszyły mu z płaczem 
tłumy wieśniaków, wdzięcznych za 
jego posługę. 
 

Helena Białecka 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

"Różaniec jest to modlitwa, którą bardzo ukochałem (…). Przedziwna w swej istocie i głębi (…). Oto bowiem 
na kanwie słów Pozdrowienia Anielskiego przesuwają się przed oczyma naszej duszy główne momenty z życia 
Jezusa Chrystusa (…) jakbyśmy obcowali z Panem Jezusem przez serce Jego Matki. Równocześnie zaś w te 
same dziesiątki różańca, serce nasze może wprowadzić wszystkie sprawy, które składają się na życie człowieka, 
rodziny, narodu, Kościoła, ludzkości (…). W tajemnicach radosnych widzimy (…) radość rodziny, 
macierzyństwa, przyjaźni, wzajemnej pomocy. W tajemnicach bolesnych rozważamy w Chrystusie (i razem 
 z Jego Matką) wszystkie cierpienia człowieka. W tajemnicach chwalebnych odżywają nadzieje życia 
wiecznego. W Chrystusie zmartwychwstałym cały świat zmartwychwstaje". 

Jan Paweł II, Rzym 7 XI 1983 r. 
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Ruchy odnowy życia du-
chowego w Kościele mają na 
uwadze przede wszystkim 
pogłębienie życia religijnego 
i duchowego, a przez to także 
działalności apostolskiej 
swoich członków. Niektóre 
mają zasięg zbyt wąski i nie 
wychodzą poza obręb Ko-
ściołów lokalnych. Najważ-
niejsze z nich osiągnęły wy-
miar międzynarodowy i wy-
wierają znaczący wpływ na 
życie kościelne. Niektóre 
zdążyły zapuścić korzenie 
także w naszej parafii i na 
łamach SE wielokrotnie opi-
sywaliśmy ich duchowość. 
Intencją tego cyklu artykułów 
jest ponowne przybliżenie 
czytelnikom ruchów odnowy 
działających w naszej wspól-
nocie, by zachęcić równo-
cześnie do zaangażowania 
się w życie grup.  

W poprzednim numerze 
SE skupiliśmy się nad histo-
rią Ruchu Apostolskiego  
z Szensztat, w obecnym 
postaramy się przybliżyć 
jego duchowość. 

 
 

Założyciel … 
 

Ojciec Józef Kentenich jako za-
łożyciel przekazał swemu Dziełu 
oryginalną, bogatą duchowość mającą 
swoje źródło w jego charyzmacie. 
Pragnie ona pomóc współczesnemu 
chrześcijaninowi żyć w zlaicyzowa-
nym świecie według zasad Ewangelii 
i być w nim aktywnym misjonarzem.  

Maryja … 
Dziewica Maryja była dla ojca 

Kentenich najdoskonalszym uosobie-
niem „nowego człowieka”, „nowego 
stworzenia”, do którego zmierza 
dzieło zbawcze Chrystusa. Dlatego 

jako inspirator i wychowawca swoich 
szensztackich wspólnot kładł on silny 
nacisk na możliwie głębokie i cało-
ściowe zrozumienie miejsca i posłan-
nictwa Matki Bożej w dziele Jej Syna. 
Postać Maryi stała się wzorem dla 
miłej Bogu postawy człowieka. Ma-
ryja w duchowości szensztackiej jest 
Matką i Wychowawczynią. Sam oj-
ciec Kentenich nie pragnął niczego 
innego, jak tylko być narzędziem  
w Jej ręku. 

Przymierze … 
Dzieło Szensztackie swój orygi-

nalny charakter zawdzięcza przymie-
rzu miłości. Przez przymierze miłości 
Założyciela i generacji założycielskiej 
całe Dzieło przyjęło szczególną rela-
cję do i wobec Matki Bożej. Każdy 
członek Ruchu czyni przymierze 
zawarte z Matką Trzykroć Przedziwną 
normą i formą swojego życia. Tym 
samym wstępuje on do szkoły, która 
ma pomóc stać się osobą w najwyż-
szym stopniu zdolną do współdziała-
nia w realizowaniu historii zbawczego 
przymierza pomiędzy Bogiem a stwo-
rzeniem dokonywanego przez Chry-
stusa. Ta ścisła więź z Maryją prowa-
dzi do zdobycia maryjnej postawy, co 
oznacza świadomą i dobrowolną de-
cyzję człowieka na życie w przymie-
rzu z Bogiem, całkowite postawienie 
się do Jego dyspozycji. Dla tej opartej 
na przymierzu pobożności ojciec 
Kentenich wyznaczył następującą 

linię przewodnia: w przymierzu miło-
ści z Matką Bożą zmierzamy ku Jezu-
sowi Chrystusowi, a przez Jezusa 
Chrystusa w Duchu Świętym – ku 
Ojcu. (do Domu Ojca)  

Narzędzie … 
Na podstawie własnej historii, 

posiadającej niepozorny początek  
i przeplatanej licznymi doświadcze-
niami, Rodzina Szensztacką uważa się 
za szczególne dzieło Bożej Opatrzno-
ści. W świetle tego płynącego z wiary 
przekonania może się więc czuć owo-
cem nie tylko czysto ludzkich planów 
i działań, ale wprost narzędziem 
Matki Bożej, a wreszcie Boga  
w Trójcy Świętej Jedynego. Pielęgno-
wana jest w niej świadomość tego, że 
Szensztat jest niczym innym jak cał-
kowicie zależnym od Boga i Jego 
łaski instrumentem. Tym też pragnie 
pozostać. Uważne wsłuchiwanie się  
w głos Bożej Opatrzności, jak i stała 
gotowość służenia Bogu w realizacji 
Jego zamiarów – to filary tej specy-
ficznej, szensztackiej pobożności.  

Codzienność... 
Praktyka urzeczywistniania 

przymierza miłości w życiu codzien-
nym, która posiada mocno wycho-
wawczy charakter, doprowadziła do 
wykrystalizowania się szensztackiej 
nauki o ideale świętości dnia codzien-
nego. Jest ona formą pobożności zna-
mienną dla ludzi świeckich. Ma pro-
wadzić chrześcijan do kształtowania 
życia rodzinnego, społecznego i za-
wodowego w duchu posłannictwa 
Nowego Testamentu. Celem jej jest 
ustawiczne uświęcanie świata we 
wszystkich płaszczyznach. Idea 
świętości w życiu codziennym ode-
grała fundamentalną rolę przy po-
wstawaniu szensztackich instytutów 
świeckich. 

Wielkoduszność … 
Z życia w przymierzu miłości  

z Maryją wypływa postawa wielko-
duszności. Aby ją osiągnąć i zagwa-
rantować, ojciec Kentenich zalecał 
stosowanie w wychowaniu następują-
cej zasady: zobowiązań (opartych na 
regułach) tyle tylko, ile to konieczne; 
wolności (opartej na miłości) i pielę-

 
Maryja Trzykroć Przedziwna 

Duchowość Ruchu Szensztackiego 



serce ewangelii 18 

gnacji ducha (gwarantującej maksi-
mum miłości) tak dużo, jak to tylko 
możliwe. Ta podstawowa zasada 
znajduje swój wyraz w akcie kon-
traktu i poświęcenia, który w szensz-
tackich instytutach świeckich zajmuje 
miejsce ślubów zawieranych we 
wspólnotach zakonnych. Jak już 
wskazuje na to sama nazwa, kontrakt 
ogranicza się do opartej na prawie 
naturalnym umowy między daną 
osobą a wspólnotą. Dopiero w po-
święceniu się Trzykroć Przedziwnej 
Matce, Pani i Królowej z Szensztatu 
nabiera on charakteru religijnego  
i wyniesiony zostaje do aktu totalnego 
ofiarowania się Bogu. To bezgra-
niczne oddanie w miłości jest więc 
cechą wspólną ślubów i kontraktu. 
Różnica zaczyna się dopiero w poj-
mowaniu wypływającego z nich ob-
ciążenia sumienia. Forma kontraktu 
zrzeka się zabezpieczenia przez moż-
liwość obarczania grzechem ciężkim, 
a w zamian wybiera drogę intensyw-
nego urobienia duchowego poprzez 
wychowanie. W instytutach i związ-
kach Dzieła Szensztackiego zadanie 
tej pielęgnacji ducha spada w głównej 
mierze na wspólnoty kursowe. One to, 
na drodze swobodnej inicjatywy, 

nadają kształt wszelkim dążeniom 
ascetycznym. Punktem wyjścia dla tej 
pracy jest ideał, jaki każda z tych 
wspólnot odnajduje poprzez rozważa-
nie swojej historii, danych jej przez 
Boga darów oraz własnych zamierzeń 
i planów.  

Rodzinność … 
Podstawowe złożenia teologii 

głoszą, że łaska, aby móc udoskonalać 
naturę, powinna do niej nawiązywać  
i na niej bazować. W myśl tych 
założeń wszystkie wspólnoty Dzieła 
Szensztackiego dążą na tyle, na ile 
tylko to możliwe, do przyjęcia formy 
naturalnej rodziny. Dzięki tym 
staraniom „lud Boży” staje się „Bożą 
rodziną”. Wiedząc o tym, tym łatwiej 
jest zrozumieć sens tak bardzo  
w Szensztacie pielęgnowanego 
związania z sanktuarium Matki 
Trzykroć Przedziwnej. W nim członek 
Ruchu odnajduje miejsce swoich 
duchowych narodzin, ojczyznę  
i centralne, najważniejsze miejsce 
Rodziny Szensztackiej. Zachowaniu 
ducha rodzinności wewnątrz Dzieła 
Szensztackiego sprzyja ponadto fakt, 
że wszystkie wspólnoty widzą  
w swoim Założycielu danego im od 

Boga duchowego ojca. W jego osobie 
i działaniu znajdują odbicie Ojca 
Niebieskiego, od którego bierze 
nazwę wszelki ród na niebie i na 
ziemi (Ef 3, 15). Silna więź z Założy-
cielem, widzianym przede wszystkim 
w roli ojca rodziny, jest dla członków 
Ruchu drogą prowadzącą do odnale-
zienia i głębszego przeżycia żywej 
obecności Boga Ojca. Ma to szcze-
gólne znaczenie dla naszych czasów, 
w których Bóg jako Ojciec odbierany 
jest co raz rzadziej, a samo zagadnie-
nie ojcostwa urasta do problemu 
pierwszej rangi. Tym samym nastę-
puje powrót do klasycznego ukierun-
kowania życia chrześcijańskiego, 
którego celem jest – z Chrystusem,  
w Duchu Świętym – Ojciec. 

Podsumowanie 
Ojciec Kentenich powiedział: 

„Jeżeli ofiarujecie swoje serca Matce 
Bożej to przetrwacie wszelkie próby.” 

Jeżeli zainteresowała Cię historia 
szensztatu jak również jego ducho-
wość i widziałbyś swoje miejsce w tej 
grupie to serdecznie zapraszamy na 
spotkania członków Ruchu Szensz-
tackiego w naszej parafii. 

 
         Opracował   G.P. 
 
 

W plecakach śpiwory i słoiki z 
dżemem, górskie wędrówki, poranna, 
wspólnotowa jutrznia. Z czym może 
się to kojarzyć? Oazowicze nie mają 
wątpliwości: jedziemy na wycieczkę. 

Do Istebnej jedź,  
do Istebnej wróć 

 
Początek roku szkolnego jest 

zwykle szczególnie męczący: mało 
snu, mnóstwo nauki, stres. Dla jed-
nych - nowa szkoła, klasa; dla innych 
– ostatnie miesiące przed maturą.  
A i w domu obowiązki. Kiedy tu 
wypocząć? A przecież i weekend nie 
całkiem wolny, bo cały piątkowy wie-
czór spędza się na oazie. I tu również 
widać, że stoimy na progu roku for-
macyjnego; nie do końca jeszcze się 
znamy, nie z każdym mamy temat do 

rozmowy, nawet imiona zdarza 
się zapomnieć.  

Gdy pada słowo „wycieczka”, 
często można usłyszeć pytanie: po co? 
Szczególnie często pada ono z ust 
rodziców: przecież to już rok szkolny, 
trudno o wolną chwilę… Spróbujmy 
więc na to pytanie odpowiedzieć. 

Cel pierwszy: integracja 

Co może zbliżyć bardziej, niż 
wspólna nauka, modlitwa, wzajemne 
podtrzymywanie, gdy buty ślizgają się 
na górskich kamieniach; wspólna 
zabawa, śmiech, a wreszcie 
to najbardziej wyczekiwane – noc 
przegadana nad resztkami ciasta (bo 
do tego momentu reszta dawno zje-
dzona)? Wreszcie mamy czas, by  
z każdym porozmawiać; piątek, godz. 
18.00 wyjeżdżamy wynajętym busem. 
Przed nami cała sobota i niedziela do 
godz. 15.00, kiedy z powrotem 

umieszczamy torby w bagażniku. 
Cóż, w drodze porozmawiać dość 
trudno, za to zdzierając sobie gardła 
przy akompaniującej nam gitarze 
dowiadujemy się, jak kto śpiewa – i w 
jakim stopniu zna teksty najpopular-
niejszych piosenek… 

Integracja jest kluczem do życia 
we wspólnocie. O ileż łatwiej jest 
modlić się razem czy szczerze roz-
mawiać na spotkaniach w grupach, 
gdy otaczające nas twarze nie 
są anonimowe, a z całą wspólnotą 
łączą nas miłe wspomnienia. 

Cel drugi: odpoczynek 

Wspinaczka na Stożek i powrót 
do Istebnej obfitują w przygody. Jest 
wpadanie w błotne kałuże, jest gorąca 
czekolada, są kryzysy – są i dwa suk-
cesy: zdobycie szczytu i powrót do 
pokoi, ciągle o własnych siłach. Kil-
kugodzinne zmagania z górami są  
z całą pewnością przyjemniejsze, niż 
zmagania ze stosami książek; niestety, 
wieczorem czeka nas i to wyzwanie. 
Ale o wiele przyjemniej się uczyć, 
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gdy umysł jest odprężony, a my  
w dobrym humorze. Wspólna 
wędrówka doda sił, jeśli nie 
fizycznych, to z pewnością tych 
psychicznych na pełen stresu tydzień 
w szkole. W końcu w zdrowym ciele 
zdrowy duch. 

Cel trzeci: modlitwa 

Może dziwić, że to, co najważ-
niejsze – rozmowa z Bogiem – zostaje 
umieszczone dopiero na trzecim miej-
scu. Jednak powodem nie jest to, że 
przedkładamy spotkania z ludźmi nad 
relację z Bogiem, jest wręcz przeciw-
nie: oazowicz stara się wciąż rozwijać 
swoją modlitwę, zawsze pozostając jej 
wiernym, a Eucharystia nadal pozo-
staje centrum naszego dnia. Tyle, że 
nie jest to dzień skupienia, nie są to 
rekolekcje, ale odpoczynek, który 
chcemy przeżywać w sposób chrze-
ścijański. Stąd codzienna Eucharystia, 
podczas której sami posługujemy, 
modlitwa brewiarzowa, którą właści-
wie powinno się odmawiać wspólno-

towo – wspólnymi zresztą siłami 
odśpiewana – oraz różaniec, w dro-
dze. 

Cel czwarty: świadectwo 

Być może ten cel nie jest tak 
wyraźny jak pozostałe, ale z pewno-
ścią bardzo istotny. O czym świad-
czymy weekendową wycieczką?  
O tym, że można połączyć radość mo-
dlitwy z radością górskich wędrówek, 
że tak wiele różnych młodych ludzi 
może przeżyć kilka dni razem bez 
kłótni, razem nie tylko się bawiąc, ale 
i posługując (codziennie wyznaczone 
grupy przygotowują posiłki, zmywają 
naczynia; przed wyjazdem sprzątamy 
cały dom – to jedne 
z najradośniejszych chwil, wspólne 
sprzątanie jest okazją choćby do bitwy 
na pianę ze zlewu). Widzą to ludzie  
z tamtejszej parafii Dobrego Pasterza, 
dla których śpiewamy podczas Mszy, 
widzą nasze rodziny, widzą koledzy 
ze szkoły. Może i nasz sposób spę-
dzania wolnego czasu jest nietypowy, 

ale ile daje nam uśmiechu! 
Dawane przez nas świadectwo 

ma wpływ na jeszcze jedną kwestię: 
wizerunek oazy. Wiele jest stereoty-
pów, przedstawiających Ruch Świa-
tło-Życie w niekorzystnym świetle: 
podobno jesteśmy nudni, zakomplek-
sieni, nie potrafimy się dobrze ubrać, 
nie bawimy się, chodzimy smutni,  
a nasze życie polega na nieustannej, 
nudnej modlitwie… 

 
Cóż, jak widać – oaza potrafi się 

świetnie bawić. Cieszymy się modli-
twą, modlimy radością, jesteśmy 
grupą zgraną i bardzo różnorodną.  
Co do jednej kwestii mogę się 
zgodzić: na zdjęciach rzeczywiście 
nie wyglądamy na świetnie ubranych; 
efekt psują niestety nasze kurtki, 
plecaki, czasem plamy z błota czy pot 
płynący z czoła… Ale pozory mylą, 
czyż nie? 

 
 

Jedną z atrakcji tegorocznego Farskiego Fe-
stynu był niewątpliwie występ dziewięcioletniego 
Szymona Wróbla, ucznia III klasy Szkoły Podsta-
wowej nr 17 w Mysłowicach Krasowach, który  
w prestiżowym konkursie „Po naszymu, czyli po 
śląsku” organizowanym przez Rozgłośnię Pol-
skiego Radia w Katowicach został Młodzieżowym 
Ślązakiem Roku 2008. Korzystając z okazji pra-
gniemy na łamach SE przybliżyć jego osobę oraz 
ideę konkursu „Po naszymu, czyli po śląsku”. 

W ubiegłorocznej edycji tego konkursu Szymon był 
najmłodszym uczestnikiem. Chociaż mały, to okazał się 
bardzo odważny. Bez tremy przed komisją opowiadał  
o spotkaniu z biskupem i o tym jak to „zostoł dziećkowic-
kim gorcusiem”. Ten mały człowiek, lecz wielki jeżeli cho-
dzi o kunszt władania śląską mową, powalił publiczność na 
kolana. Na występ i udział w konkursie namówiła go mama 
Ilona, która wiedziała, że sobie poradzi, gdyż im większa 
publiczność, tym Szymek lepiej się czuje i jest bardziej 
rozgadany. Szymon już wcześniej nieraz uczestniczył w 
lokalnych konkursach gwarowych i też zawsze wygrywał. 
Od momentu zdobycia tytułu „młodzieżowego Ślązaka 
Roku” jest rozchwytywany. Występował na najróżniejszych 
imprezach, ma za sobą nagrania w telewizji oraz udzielił 
wiele wywiadów. Mama Ilona jako pasjonatka folkloru 
śląskiego jest osobą, która pisze Szymkowi teksty. Za udział 
w konkursie „Po naszymu, czyli po śląsku” Szymon dostał 
dyplom i m. in. laptopa.  

A może i w naszej wspólnocie znajdą się naśladowcy 
Szymona? Niewątpliwie pielęgnowanie pięknej, naturalnej 

gwary śląskiej, która tworzy poczucie wspólnoty jest wa-
runkiem zachowania tożsamości kulturowej naszego re-
gionu.  

Dzięki uprzejmości pani Ilony zamieszczamy na ła-
mach SE jeden z monologów, z którymi Szymon wystąpił 
na scenie Farskiego Festynu. 

Jak powstawały Boguszowice 

Jak powstawały Boguszowice, było pora chałpow,  
a jak ludzi przybywało to i chałpow przybywało, budowali: 
lauby, stodoły, zagrody, a na środku wsi wybudowali ko-
ściół. A za lasym w takim zagajniku wybudowali karczma. 
Ale wto ta karczma wybudowoł to już moja pra-babka niy 
pamiynto, ale słyszała z opowiadań łod swoji babki, że 
karczma to jest jedno wielkie zgorszynie. Bo w kożdyj 
karczmie miyszko dioboł. Ino jom wybudujom – łon już tam 
włazi i siedzi bez końca. 

I tak tyż było z tą boguszowskom karczmom. Ludzie 
sie tam schodzili, pili, hulali, przeklinali, a nojwiyncyj przy-
chodzili w niedziela w tyn cos jak w kościele łodprawiała 
sie suma. Niy pomogały prośby ani groźby faroża, kiery 
grzmioł z ambony, dugo sie Pon Bocek przyglondoł tyj 
rozpuscie w karczmie, ale miarka sie przebrała. 

Roz we Wielki Piontek łodprawili se wesele, łorkiestra 
rżła aż w całyj wsi hucało. Pili hulali, zabawiali sie rozpust-
nie, tak, że na to haharstwo niy szło już zaglondać. Jak sie 
farożyczek ło tym dowiedzieli, drapko przylecieli ku karcz-
mie – chycili za krzyż i zaczyli nim żegnać. Wtynczos 
ziemia sie zaczynsła i karczma z tymi bezbożnikami zapadła 
sie pod ziemia. Zostoł po niej ino doł i kupa kamiyni kiere 
leżom tam do dziś. 

Szymon Wróbel – Młodzieżowy Ślązak Roku 2009 
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Wraz z nowym rokiem szkolnym, kateche-
tycznym i akademickim rozpoczynamy nowy 
cykl przygotowania naszej gimnazjalnej mło-
dzieży do sakramentu bierzmowania a nieco 
starszych parafian zachęcamy do udziału w 
Studium Przedmałżeńskim. Grupy te i czy-
nione przygotowanie formacyjne wynikają nie 
tylko z nakazu Kościoła by takie przygotowa-
nie było, ale są wyrazem troski duszpasterzy, 
aby zaszczepić w młodym pokoleniu najwyż-
sze wartości i jak najlepiej przygotować do 
dorosłego i dojrzałego życia. 

Zdarza się, że rodzice uważają, iż takie przygo-
towanie powinno odbywać się tylko na lekcjach kate-
chezy w szkole. Jest to niestety błędne myślenie, po-
nieważ przygotowanie do przyjęcia sakramentów 
oprócz religii w szkole musi być wspomagane forma-
cją na parafii. W parafii, bowiem można spotkać się 
przy stole Eucharystycznym i to w parafii można sko-
rzystać z Sakramentu Pokuty a nie na szkolnym kory-
tarzu. To Chrystus jest pierwszym Nauczycielem  
i Formatorem ludzkiego serca i sumienia. 

Dzięki ofiarnemu zaangażowaniu par małżeń-
skich i animatorów świeckich dajemy młodym lu-
dziom okazję spotkania w małych, kameralnych gru-
pach gdzie możliwość dyskusji i dotarcia do każdego 
jest nieporównywalnie większa od przepełnionych 
liczbowo klas szkolnych. Nasi wspomagający mają 
dużą wiedzę, kwalifikacje i od wielu lat angażują się  
w to wspólne dzieło. 

Dla bierzmowańców i dla uczestników studium 
przedmałżeńskiego zaplanowanych jest po 6 spotkań. 
Podajemy terminy spotkań i ich tematykę. 

Bierzmowańcy mają swoje spotkania zasadniczo 
w pierwsze piątki miesiąca, wyjątek stanowi tylko 
miesiąc styczeń. Terminy to:  
P ie rw s zy  P ią te k  –  02  pa źd z ier n i k  20 09 ,  

P i e rw s zy  P ią te k  –  06  l i s to p ad  2 00 9 ,  

P ie rw s zy  P ią te k  –  04  gr ud z ie ń  20 09 ,  

Dr ug i  P ią te k  –  08  s ty c zeń  2 01 0 ,  

P ie rw s zy  P ią te k  –  05  l u t y  20 10 ,   

P ie rw s zy  P ią te k  –  05  m ar zec  2 01 0 .  

 Tematyka spotkań jest następująca: 1. Zesłanie Ducha 
Świętego, 2. Bierzmowanie - sakrament dojrzałości 
chrześcijańskiej, czy może sakrament zerwania  
z Kościołem?, 3. Serce nie sługa, 4. Czy człowiek 
wierzący musi chodzić do Kościoła?, 5. Magia, 
okultyzm, zaś ostatnie szóste spotkanie daje 

sposobność poruszenia tematu zaproponowanego 
przez animatora czy tez samą młodzież. 

Bierzmowańcy oprócz spotkań formacyjnych 
zobowiązani są do miesięcznej spowiedzi, 
uczestnictwa we Mszy Młodzieżowej, trzy razy  
w Różańcu św. i Roratach, i dwa razy w Drodze 
Krzyżowej i Gorzkich Żalach. 

Animatorami wspomagającymi przygotowanie 
kandydatów są: 
Dla grupy I - p. Kazia Macionczyk 
Dla Grupy II – p. Alina Macionczyk 
Dla Grupy III – p. Basia Sojka 
Dla Grupy IV – p. Sylwia Janicka 
Dla Grupy V – p. Bernadeta Piechoczek 
Dla Grupy VI – p. Jola Kuczera 
Dla Grupy VII – p. Mirela Szutka 
Dla Grupy VIII – p. Dorota Juraszek 
Dla Grupa IX – p. Marek Pawela 
 

Studium przedmałżeńskie odbywać się będzie  
w trzecie piątki miesiąca i trwać będzie od paździer-
nika do kwietnia z wyjątkiem lutego, kiedy to przypa-
dają Ferie Zimowe. Terminy spotkań są następujące: 
16. X. 2009; 20. XI. 2009, 18. XII. 2009, 15. I. 2010, 

19. III. 2010 i 16. IV. 2010. 

Rozpoczęcie następuje o godz. 18.10. W ramach 
spotkania przeżywamy Adorację Najświętszego 
Sakramentu z okazją do spowiedzi, następnie 
Eucharystię a po niej odbywają się spotkania 
formacyjne. W przygotowanie zaangażowane są pary 
małżeńskie, które poruszą następujące problemy  
i tematy: „Małżonkowie, jako dar dla siebie” – 
Bernadeta i Piotr Dyla, „Dar miłości w rękach ludzi” 
– Maria i Leszek Kukułka, „Przebaczenie  
w małżeństwie-szansa rozwoju” – Małgorzata i Piotr 
Zimnol, „Naturalne planowanie rodziny  
a antykoncepcja” – Barbara i Henryk Krusberski, 
„Zagrożenia dla współczesnych małżonków” – Ilona  
i Tadeusz Janyga, „Rodzina – Domowym Kościołem. 
Rola ojca w rodzinie” – Anna i Andrzej Zawada. 
 

Kandydatom i uczestnikom życzymy wytrwałości 
zaś ze strony rodziców i opiekunów liczymy na 
współpracę, bo bez tego nie można spodziewać się 
obfitych owoców czynionych przygotowań. 
 
        
      Ks. Ireneusz 

 
 

Spotkania kandydatów do BIERZMOWANIA 

oraz STUDIUM  PRZEDMAŁŻEŃSKIEGO 
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W poprzednim numerze 
rozpoczęliśmy cykl artykułów, 
które zawierają informacje o 
parafii boguszowickiej zamiesz-
czane na łamach przedwojen-
nych numerów „Gościa Nie-
dzielnego”. Niniejsza publikacja 
jest kontynuacją różnych spraw, 
jakimi na początku XX wieku żyli 
mieszkańcy naszej parafii. By 
oddać klimat tamtych czasów 
zachowano ówczesny, często 
nieporadny język czasopisma. 

 
Boguszowice  

w „Gościu Niedzielnym” 
 

15.07.1928; nr 29, s. 11 — Boguszo-

wice. W niedzielę dnia 20 maja 1928 
r. odbyło się zebranie u p. Rojca w 
Boguszowicach celem założenia 
związku pod nazwą „Mężów Katolic-
kich”. Na to zebranie zebrało się 
około 80 mężczyzn, którzy się dali 
zapisać jako członkowie. Zebranie 
zagaił Wiel. ks. proboszcz miejscowy, 
poczem oddał głos p. Grzonkowi, 
dzierżawcy domeny państwowej  
z Brodku. Pan Grzonka wygłosił refe-
rat o prześladowaniu chrześcijan w 
Meksyku, poczem przystąpiono do 
wyboru zarządu i to wybrano nastę-
pujących: 1. Przewodniczący Grzonka 
Jan, dzierż. domeny z Brodku;  
2. zastępca przew. Froehlich Teofil, 
woźny z Ligockiej; 3. sekretarz Kula 
Konstanty, sekr. okr. Boguszowice;  
4. zastępca Kawiński Józef, kier. 
szkoły; 5. skarbnik Rojek Konstanty, 
oberżysta, Boguszowice.  
Po wyborach zarządu podjął powtór-
nie głos p. Grzonka, omawiał temat: 
„O celach związkowych” i uchwalono 
jednogłośnie rezolucję przeciw gwał-
tom dokonanym na chrześcijanach w 
Meksyku. Następnie przystąpiono do 
dyskusji i wolnych głosów, przyczem 
uchwalono aby zebrania odbywały się 
przed każdem 1-szem w miesiącu a od 
płacenia składek tymczasowo odstą-
piono. Przewodniczący zakończył 
zebranie pozdrowieniem katolickiem: 
„Niech będzie pochwalony Jezus 
Chrystus!”. 

16.12.1928; nr 51, s. 10 — Z parafji 

Boguszowskiej. Tow. Katol. Mężów 
urządziło znów dnia 2 bm. wycieczkę 
do parafji w Roju, celem zachęcenia 
tamtejszych mężów do zapisywania 
się do Tow. Mężów Katolickich. 
Licznie zebrani mężczyźni i niewiasty 
oraz dziatwa szkolna oczekiwała 
przed kaplicą na przybycie Przew. ks. 
Proboszcza, przy której odśpiewano 
Litanję Loretańską, poczem udano się 
na salę p. Konska, na której odbyło się 
zebranie. Na wstępie zebrania 
kierownik szkoły p. Adamczyk od-
śpiewał z dziećmi na głosy kilka 
zwrotek „Kto się w opiekę”. Zebra-
nych powitał naczelnik gminy p. Fr. 
Karot. P. Grzybek skreślił kilka 
urywków z kroniki dziejów miejsco-
wości Roja. P. Grzonka z Brodku jako 
Przewodniczący Tow. Mężów Katol. 
w dłuższej i jędrnej przemowie wy-
łuszczył znaczenie Tow. Ligi Katolic-
kiej i apelował do zebranych o liczne 
wstępowanie do tegoż Towarzystwa. 
P. T. Froehlich z Ligockiej Kuźni dał 
wyraz zadowolenia z licznego zebra-
nia i odczytał artykuł z „Gościa Nie-
dzielnego” p.t.: „Krzyż a my” i ustęp 
z pewnej gazetki p.t.: „Jak żydzi 
znieważają naszych kapłanów” i ape-
lował, aby ludność katolicka nie po-
pierała handlu żydowskiego, który się 
obecnie tak bardzo rozwija. Przewiel. 
Ks. Proboszcz Długaj zachęcał zebra-
nych do zapisywania się na członków 
Tow. Mężów Katolickich. Cały prze-
bieg zebrania był bardzo uroczysty. 
Przeplatał takowe p. kierownik szkoły 
Adamczyk śpiewami i deklamacjami 
przez dziatwę szkolną. Przewodni-
czący p. Grzonka zamknął zebranie 
podziękowaniem za przybycie Przew. 
ks. Proboszczowi i członkom poza-
miejscowym, jako i zebranym oby-
watelom. Pieśnią „Wszystkie nasze 
dzienne sprawy” zakończono zebra-
nie.                     Jeden z obecnych. 

09.06.1929; nr 23, s. 11 — Boguszo-

wice. Tow. Mężów Kat. urządziło 
dnia 20 maja br. wycieczkę propagan-
dową do miejscowości Kłokocin, 
gdzie zostało przez tamtejszych oby-
wateli bardzo uroczyście przyjęte; 
zebrani obywatele z wszystkich sta-

nów i nauczycielstwo z dziatwą 
szkolną oczekiwali przybycia Przew. 
ks. Proboszcza i członków Tow. Mę-
żów Kat. przy krzyżu, gdzie odpra-
wione zostało nabożeństwo majowe 
przy udziale orkiestry miejscowej. 
Później wyruszono wspólnie do miej-
scowej gospody, gdzie urządzono na 
sali pogawędkę na której kilku człon-
ków Tow. Mężów Kat. zabrało głos w 
celu wyłuszczenia celu i znaczenia 
Tow. zachęcając zebranych mężów do 
zapisywania się na członków. Na-
uczycielstwo w Kłokocinie przyczy-
niło się wielce do urozmaicenia po-
gawędki przez przygotowanie dziatwy 
szkolnej do odśpiewania kilku pieśni 
religijnych i wygłoszenia deklamacji 
przez szkolne dziewczęta i chłopców. 
Pieśnią „Wszystkie nasze dzienne 
sprawy” zakończono całe zebranie, 
które wszystkim obywatelom Kłoko-
cina zostanie na długo w pamięci.  

19.05.1929; nr 20, s. 2 — 

Kościół w Boguszowicach 
 

Mieczysław Kula 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nie ma takiego problemu, ani 

osobistego, ani rodzinnego, ani 
narodowego, ani międzynarodo-
wego, którego nie można byłoby 
rozwiązać przy pomocy Różańca. 

z dawnej  
prasy śląskiej (12) 
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Intencje 
mszalne 

Poniedziałek – 19.10.2009r. 
7.oo 1/+Aniela Lubszczyk, rodziców z obu stron 
 2/+Józef Buchalik, rodziców z obu stron 
12.oo Ślub: Ogińska Lilianna – Ignac Łukasz 
17.oo 1/+Leon Pawela, 6 roczn, wnuk Adam 
 2/+Franciszek Zimończyk, Karolina żona, 

Wincenty Motyka, Marta żona, pokrew.(Bog) 

Wtorek – 20.10.2009r. – św. Jana Kantego, kpł. 
7.oo 1/+Rajmund Podleśny(Bog) 
 2/+Genowefa Buchalik – od cioci Marii z Got. 
17.oo 1/+Teresa Bulanda, mąż Karol(Bog) 
 2/+Helena Morawa 

Środa – 21.10.2009r. – bł. Jakuba Strzemię, bp. 
7.oo 1/+Maria Dziwoki, mąż Wawrzyniec(Bog) 
 2/intencja wolna 
11.oo Ślub: Bąk Lidia – Lassak Wojciech 
17.oo 1/+Wiesław Dolny, 28 roczn, Otylia Dziwoki,  

13 roczn, 2 mężów, Stanisław Kempczyński 
 2/+Zygfryd Gąsior 

Czwartek – 22.10.2009r. 
7.oo 1/+Anna Klejnot, 4 roczn, mąż Henryk, rodziców  

z obu stron 
17.oo 1/+Elżbieta Witala, 2 roczn 
 2/+Halina Matuszczyk, 3 roczn, rodziców z obu 

stron(Got) 
 3/+Joanna Pytel, 1 roczn(Rasz) 

Piątek – 23.10.2009r. 
7.oo 1/+Za żywych członków Różańca 
 2/+Elfryda Wuzik, mąż Augustyn, synowie Alojzy 

i Eugeniusz, rodziców 
17.oo 1/+Janina i Stanisław Stasiak 
 2/+Paulina Stajer, mąż Alojzy 
 3/+Eligiusz Duda, 1 roczn 

Sobota – 24.10.2009r. 
7.oo 1/+Leon Sobik, 34 roczn, Alojzy Sobik, żona 

Janina, Alojzy Sobik, żona Anna 
 2/+Leon Szyroki, żona Maria, Adam Szydłowski, 

Józef Maciejczyk 
15.oo Do Op.B. z okazji 20 lat małżeństwa Ewy  

i Krzysztofa Krupa  i z okazji urodzin Ewy z podz. 
za otrzymane łaski z prośbą o dalsze. Te Deum. 

17.oo 1/+Tadeusz Korduła, 6 roczn, żona Maria(Bog) 
 2/+Aniela Kalisz, mąż Alfred(Got) 
 3/Do Op.B. z okazji 55 lat małżeństwa Eryka  

i Stefanii Kabik z podz. za otrzymane łaski z prośbą 
o dalsze. Te Deum. 

Niedziela – 25.10.2009r. – Rocznica poświęcenia 
kościoła własnego 

7.oo za parafian 
8.3o +Józef Suchy, Karol Sztwiorok 
10.oo 1/Do Op.B.  z okazji 50 lat małżeństwa 

Konstantego i Otylii Fojcik z podz. za otrzymane 
łaski z prośbą o dalsze. Te Deum. 

 2/Do Op.B. z okazji 20 lat małżeństwa Bogusława  
i Sylwii Fojcik z podz. za otrzymane łaski z prośbą 
o dalsze. Te Deum. – od rodziców 

13.oo Ślub: Kosińska Katarzyna – Grzywna Sebastian 
11.3o Do Op. B. z okazji 70 rocznicy urodzin Ernesta 

Stebel oraz w intencji dzieci i ich rodzin z podz. za 
otrzymane łaski z prośbą o dalsze. Te Deum. 

16.oo Do Op.B. z okazji 55 lat małżeństwa Bertolda  
i Małgorzaty Karwot z Bog. oraz w intencji dzieci  
z rodzinami z podz. za otrzymane łaski z prośbą  
o dalsze. Te Deum. 

Poniedziałek – 26.10.2009r. 
7.oo 1/+Robert i Marta Korduła, 2 synów, córka 
 2/+Zygfryd Kula 
17.oo 1/Gerard Wawoczny, żona Maria, synowie Jerzy  

i Franciszek, Paweł Pierchała, żona Otylia (Rasz) 
 2/+Janusz Kubański 

Wtorek – 27.10.2009r. 
7.oo 1/+Felicja Niesłańczyk, 30-ty dzień(Got) 
17.oo 1/W intencji Apostolatu i Akcji Katolickiej 
 2/+Jerzy Gorol, rodzice Emil i Helena Gorol(Got) 
 3/+Małgorzata Motyka, mąż Józef, syn 

Ignacy(Bog) 

Środa – 28.10.2009r. – św. apostołów 
 Szymona i Judy Tadeusza 

7.oo 1/+Franciszek Zimończyk(Bog) 
 2/+Krystyna Bożek, 1 roczn, mąż Bronisław 
12.oo Ślub: Konwińska Dorota – Szramowski Robert 
17.oo 1/+Anna Musioł(Got) 
 2/+Andrzej Juraszczyk, 30-ty dzień, rodziców 

Czwartek – 29.10.2009r. 
7.oo 1/+Jan Sobik, 30-ty dzień(Got) 
11.oo Ślub: Sobik Bożena – Motyka Józef 
17.oo 1/+Mieczysław Piełka, 3 roczn. 
 2/+Salomea Sobik, 1 roczn, syn Stefan(Rasz) 
 3/+Anna Pawela, mąż Karol, Stefan i Leon 

synowie, wnuk Adam, rodziców z obu stron, 
Teodor Szweda, żona Jadwiga, Stefan syn, Robert 
Szweda, 2 żony, 4 synów, pokrew. Pawela, 
Szweda, Alojzy Mazur, Jadwiga Gruszka, 
Bronisława i Emil Król, dusze w czyśćcu cierpiące.  

Piątek – 30. 10.2009r. 
7.oo +Alojzy Gorol, rodziców i teściów(Got) 
17.oo Msza wspólna: 
 +Józef Wawrzyńczyk, rodziców z obu stron, Alojzy 

Nowrot, żona Bronisława, syn Alojzy 
 +Maksymilian Zadka, Józef Żadka, żona Józefa,  

4 synów, 2 synowe, Paweł Gasz, 2 żony, 
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4synów,córka Emilia, 2 zięciów, 2 synowe, , córka 
Zofia, Ryszard Praśniewski, 2 synów, Stanisław 
Michałowicz, żona Monika, syn Bernard, zięć 
Janusz, Maksymilian Piksa, Paweł Gojny, syn 
Zdzisław, Bartosz Pawlas 

 +Maria Przeliorz, 2 mężów, Anna i Edward 
Wiaterek, Sabina Jurczyk 

 +Jan Fiałka, żona Jadwiga(Got) 
 +Anna i Józef Przeliorz, Alojzy i Marta Tworuszka 
 +Henryk i Maria Woryna, rodziców z obu stron 
 +Stanisław Szymura, rodziców 
 +Urszula Oleś, rodziców, Józef Oleś 
 +Anastazja Kluger, mąż Rudolf(Got) 
 +Józef Niesłańczyk, 2 żony, 3 córki, 5 synów,  

3 synowe, 3 zięciów, wnuczka Lidia, wnuk Paweł, 
Ks. Infułat Edward Tobola, dusze w czyśćcu 
cierpiące, za ++ sąsiadów z ulicy Sołtystwo 

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

 +Rajmund Konsek, Rajmund Marcol, Henryk 
Żołądkiewicz, żona Zofia, pokrew(Got) 

 +Antoni Szotek, rodzice Anna i Aleksander, 
Ryszard Buchalik(Bog) 

 +Eugeniusz Wuzik(Rasz) 
 +Augustyn Weinoch, żona Marta, rodziców z obu 

stron(Got) 
 +Anna Marek, mąż Józef, 2 synów, 3 synowe, 

dusze w czyśćcu cierpiące 
 +Gertruda Reselski, mąż Czesław, córka Dorota 

Stisz, wnuk Jan 
 +Zdzisław Tartanus, Kazimierz Tartanus, żona 

Helena, Regina Matuszczyk 
 +Ewald Szojer, 1 rocz(Rasz) 
 +Klara i Józef Niesporek, syn Zbigniew 
 +Alojzy Kirsek, rodziców 
 +Franciszka i Teodor Tkocz, Maria i Józef Mura, 

syn Metody 
 +Helena i Władysław Białek, Łucja i Paweł Skiba, 

Krzysztof Michalski 
 +Emil Gembalczyk, żona Agnieszka 
 +Eugeniusz i Celestyna Mieszczak 
 +Maria i Adam Cyroń, rodzice, Józef Sobik, 

Małgorzata i Gerard Maciejczyk(Bog) 
 +Józef Kuziel 
 +Józef Naczyński 
 +Jan Gorzawski, rodzice z obu stron 
 +Franciszek Henich, żona Albertyna, synowa 

Elżbieta, Edward Pyszny 
 +Marta Konsek, mąż Wilhelm, syn Ryszard(Bog) 
 +Alfred Klejnot 
 +Stanisław Skiba, synowa Marzena, rodziców  

z obu stron 
 +Maria Zimończyk, 6 roczn(Bog) 
 +Franciszek Zimończyk, żona Waleska, syn 

Sylwester, synowa Maria, zięć Emil Karwot(Bog) 
 +Alojzy Raszka, żona Franciszka, syn Józef, żona 

Krystyna 
 +Alfred Ogon, syn Janusz 
 +Alojzy Maroszek, Jerzy Przeliorz 
 +Aniela Konka, mąż Alojzy(Got) 
 +Edward Kula, syn Leszek(Bog) 
 +Alojzy Kluger, żona Anna, syn Alojzy, rodziców 

z obu stron 

 +Franciszek Sobik, żona Anastazja, syn Hubert, 
zięć Stefan, rodziców z obu stron(Got) 
+Józef Gawlik, rodziców z obu stron 
+Jadwiga Gatnar, mąż Paweł, rodziców 
+Antoni Antoniewski, Ryszard Borowski, żona 
Marianna, Edmund Borowski, siostry z mężami, 
bracia z żonami, rodzice, dziadkowie, 
pokrewieństwo 
+Tadeusz Kuś, 5 roczn, Jan i Maria Kusz, rodzice 
+Teodor Szymura, Łucja żona, pokrewieństwo 
Jośkowe i Szymurowe 
+Wiktor Buchalik, żona Natalia 
+Ilona Łuc- zamiast kwiatów od sąsiadek 
+Konstanty Smołka, żona Celestyna, Ernest 
Zniszczoł, żona Maria, Barbara Zniszczoł, 
dziadków z obu stron, za + + z pokrew. Smołka, 
Skupień, Zniszczoł, ++ kapłanów, dusze w czyśćcu 
cierpiące, za ++ z ulicy Uroczej 
+Paweł Turczyk – zamiast kwiatów od sąsiadów 
+Apolonia Łaszczewska, Zygfryd Zając, żona 
Gertruda, za ++ z pokrew. Zając, Łaszczewski, 
Świder, Lisiak, za ++ z pokrew. i znajomych 
+Ernest Kolenda, rodziców z obu stron, Anna  
i Henryk Pakura, Jan Wenerski, Stanisława 
Owczarek 
+Edeltrauda Gorol, Marta Karwot, mąż Emil, 
Alojzy Gorol, żona Paulina, syn Alojzy(Got) 
+Edward Sobik, żona Marta, syn Józef(Bog) 
+Piotr Rojek, żona Maria, Feliks Marek, żona 
Maria 
+Reinhold Kolenda, rodzice Emil i Erna, Roman 
Smyczek, żona Konstantyna 
+Joachim Mazur, żona Gertruda 
+Alojzy Kajzerek, 11 roczn, rodziców, rodzeństwo, 
pokrewieństwo z obu stron 
+Franciszek Marcisz, żona Marta, wnuk 
Andrzej(Rasz) 
+Krystyna Janus, Daniel Janus, żona Róża, 
Reinhold Pustelny, rodziców z obu stron 
+Wiesław Kusiak – od sąsiadów z klatki 31D 
+Alojzy Marczyk, rodzice Anna i Alfred Marczyk, 
Otylia i Jan Podleśny 
+Stanisław Duda, rodziców z obu stron(Got) 
+Eryk Kula, żona Klaudia, dziadków 
+Maria i Emil Wiaterek, syn Ludwik, zięć Roman, 
Maria i Emil Benisz, za ++ z pokrew. Benisz, 
Wiaterek 
+Jadwiga Kionka, mąż Antoni, Maria Kionka, 
Maria Zipcer, syn Alfred, mąż Artrur(Got) 
+Andrzej Grima, rodziców(Got) 
+Ryszard Białecki, żona Gertruda, wnuk Damian, 
Maria Pozor, mąż Paweł, 3 córki, 2 zięciów, 
pokrew, Stajer, Białecki 
+Konrad Konsek, Alojzy Pawlas 
+Zbigniew Bakaj, ojciec Piotr, Maria i Franciszek 
Motyka 
+Henryk Kubiak 
Elżbieta i Józef Werber 
+Konstanty Sobik, żona Albina, Emil Pawlas, syn 
Antoni, żona Magdalena, Franciszek Pawlas, żona 
Amalia, Sylwia Brząkalik, Bartosz Pawlas, 
rodziców z obu stron, za ++ z pokrew i ulicy 
 Szybowcowej 
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+Alojzy Piecha, Klemens Piecha, żona  Anna, 
córka Gertruda z mężem, syn Sylwester, żona 
Amalia, Paweł Kwoka, żona Agnieszka, 2 synów, 
córka Stanisława Tajak, mąż Jan, za ++ z pokrew.  
i ulicy Kłokocińskiej 
+Halina Kamińska, mąż Jan 
+Maria Kaletka, Antoni i Maria Paris  
+Henryk i Apolonia Szip, Otton Rojek, Krystyna 
żona 

Sobota – 31.10.2009r. 
7.oo 1/+Stanisław Szymik 
 2/+Edmund Kaczmarczyk, rodziców 
17.oo 1/+Józef Herman, żona Bronisława(Bog) 
 2/+Matyjas Błażewicz, 1 roczn(Bog) 
 3/+Marian Kranc – od koleżanek i kolegów z klasy 

Niedziela – 01.11.2009r. – Wszystkich Świętych 

7.oo Za ++ ofiarodawców z Gotartowic 
8.3o +Aniela i Marian Kujawa, Karol Zahradnik, 

Stanisław Szafran, oraz chrzestni, Jadwiga, 
Eugeniusz i Halina, pokrew. z obu stron 

10.oo za parafian 
11.3o Do Op.B. z okazji 70 rocznicy urodzin Jerzego 

Przeliorza z Bog. z podz. za zdrowie i otrzymane 
łaski z prośbą o dalsze  oraz o łaskę zdrowia i Boże 
błogosławieństwo dla dzieci i ich rodzin. Te Deum. 

16.oo +Paweł i Kryspina Oleś, 2 roczn(Bog) 

Poniedziałek – 02.11.2009r. – Dzień Zaduszny 
7.oo 1/+za ++ zalecanych 
10.oo +Anna Dombek, mąż Karol, synowie Czesław  

i Stanisław 
15.3o 1/+Marta Oleś, w rocznicę urodzin, mąż Gerard, 

zięć Ignacy 
 2/Do Op.B. z okazji 65 rocznicy urodzin Roberta 

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

17.oo +Bolesław Oleś, Gertruda Wajnert 

Wtorek – 03.11.2009r. 
7.oo 1/+Władysław Mrowiec, Alfreda i Józef 

Kruszyńscy 
 2/+Jan Kipniuk, 30-ty dzień 
17.oo 1/+Róża Korduła, za ++ z rodzin Korduła i Budny 
 2/+Marta Tworuszka, mąż Alojzy, pokrew. 

Środa – 04.11.2009r. – św. Karola Boromeusza 
7.oo 1/+Antoni Gajda, żona Aniela, Dionizy 

Maciończyk, Anna i Roman Smołka 
 2/+Marcin Jończyk-od rodziców i brata z rodziną 
17.oo 1/+Paweł Sobik, Marian Jurczyk, Franciszka 

Kossak, mąż Eugeniusz 
 2/+Alojzy Gembalczyk, 2 żony, Henryk Szymura, 

rodziców 

Czwartek – 05.11.2009r. I – szy czwartek 
7.oo 1/Na cześć Chrystusa Najwyższego Arcykapłana  

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

2/ +Edward Kluger, żona Helena, Walenty 
Kuczera, żona Anastazja, Julia Reclik, Maria 
Gołąbek       

17.oo 1/+Jan Karwot, żona Elżbieta, Józef Pierchała, żona 
Łucja, Albert Szweda, żona Zofia 
2/+Aleksander Szotek, żona Anna, syn Antoni, 
Ryszard Buchalik 

Piątek – 06.11.2009r. I – szy piątek, kolekta 
 charytatywna 

7.oo 1/+Maria Misala(Rasz) 
 2/intencja wolna 
17.oo 1/Do Najśw. Serca Pana Jezusa w intencji rodzin 

wielodzietnych i czcicieli NSPJ. 
 2/+Emanuel Szostek, wnuk Tomasz, Jan i Anna 

Grosman 

Sobota – 07.11.2009r. I – sza sobota 
7.oo 1/Do Niepokalanego Serca NMP – za parafian 
 2/+Walenty Maciończyk, rodziców z obu stron 
14.oo Do Op.B. z okazji 25 lat małż. Andrzeja i Gabrieli 

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

17.oo 1/+ Róża Gruszka, 1 roczn(Got) 
 2/+Wiktor Karwot, 2 żony, 2 synów 

Niedziela – 08.11.2009r. 
7.oo +Albina Sobik, 30-ty dzień(Got) 
8.3o 1/+Wincenty Burda, wnuk Mirosław Maciończyk 
 2/Do Op.B. w intencji rodzin Czerwiński,  Widok  

i Kowalczyk z podz. za otrzymane łaski z prośbą  
o dalsze oraz za + ojca Alojzego Czerwiński –  
od nowożeńców. 

10.oo 1/+Anastazja Kandelski, mąż Józef, córka Halina 
11.3o Do Op.B  z okazji 40 lat małż. Jana i Anny Kostera 

i w intecji dzieci z rodzinami z podz. za otrzymane 
łaski z prośbą o dalsze. Te Deum. 

16.oo Do Op.B. z okazji 5 lat małżeństwa Michała  
i Joanny Korduła z podz. za otrzymane łaski  
z prośbą o dalsze. 

Poniedziałek – 09.11.2009r. 
7.oo +Jadwiga Rutkowska, 1 roczn, syn Dariusz 
17.oo 1/+Nikodem Hyła, 1 roczn(Bog) 
 2/+Michał Gruszczyk, 1 roczn(Bog) 

Wtorek – 10.11.2009r. – św. Leona Wielkiego 
7.oo 1/+Rozalia i Paweł Gembalczyk, Franciszek Mura 
 2/+Helena Śliwa, 30-ty dzień(Bog) 
17.oo 1/Wynagrodzenie za grzechy świata uczynione 

NSPJ i Niepokalanemu Sercu NMP oraz w intencji 
członków Straży Honorowej NSPJ i ich opiekuna 
Ks. Józefa 

 2/+Gertruda i Emil Pytel, Regina i Paweł 
Juraszczyk(Rasz) 

 3/+Stefan Stafarczyk, za ++ z pokrew. Stafarczyk  
i Gąszczyk 

Środa – 11.11.2009r. – św. Marcina z Tours, bp 
7.oo Do Op.B. z okazji urodzin Heleny i wnuczki 

Pauliny oraz w intencji całej rodziny z podz. za 
otrzymane łaski z prośbą o dalsze. 
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10.oo W intencji Ojczyzny 
15.3o +Zofia Zimończyk, mąż Konstanty, Eryk i Ludwik 

synowie 
17.oo 1/+Ryszard Zieliński, wnuk Dawid 
 2/+Elfryda Oles, 1 roczn(Got) 

Czwartek – 12.11.2009r. – św. Jozafata 
7.oo 1/+Eryk Przeliorz, 23 roczn, żona Elfryda 
 2/+Alojzy i Gertruda Mura, Czesław i Paweł 

synowie, Elżbieta i Władysław Kamiński 
17.oo 1/+Maria i Paweł Wodniok, syn Jan 
 2/+Józef Frelich, żona Anna, syn Antoni(Bog) 
 3/+Emil i Helena Niesłańczyk(Got) 

Piątek – 13.11.2009r. 
7.oo +Leon Kaczmarczyk, żona Bronisława, Józef 

Dyka(Got) 
17.oo 1/+Stanisław Mandel(Bog) 
 2/+Gertruda Kuczera, 2 roczn(Got) 
 3/+Eryk Szymik, 1 roczn(Rasz) 

Sobota – 14.11.2009r. 
7.oo 1/+Zygfryd Konsek(Bog) 
 2/+Stanisław Szymura, 10 roczn(Bog) 
11.oo Ślub: Szczypka Anna – Koc Łukasz 
17.oo 1/Do Op.B. z okazji 85 rocznicy urodzin Edwarda 

Oleś z Raszowca z podz. za otrzymane łaski  
z prośbą o dalsze. Te Deum. 

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

Niedziela – 15.11.2009r. 
7.oo za parafian 
8.3o Do Op.B. z okazji 30 lat małż. Zofii i Karola 

Pawela z Got.  z podz. za otrzymane łaski z prośbą 
o dalsze. Te Deum. 

10.oo Do Op.B. z okazji 50 lat małż. Małgorzaty  
i Sylwestra Wita z Bog. z podz. za otrzymane łaski 
z prośba o dalsze. Te Deum. 

11.3o 1/Do Op.B. z okazji 85 rocznicy urodzin Elżbiety 
Żadka i w intencji dzieci z rodzinami  z podz. za 
otrzymane łaski z prośbą o dalsze. Te Deum. 

 2/Do Op.B.  w intencji rodzin Kot i Szczypka  
z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze. 

14.3o Chrzty i roczki: Zuzanna Szymura 
16.oo 1/Do Op.B. z okazji 80 rocznicy urodzin w pewnej 

intencji i w intencji dzieci z rodzinami z podz. za 
otrzymane łaski z prośbą o dalsze. Te Deum. 

 2/Do Op.B. z okazji 40 lat małż. Walentego  
i Haliny Wycisło z podz za otrzymane łaski  
z prośbą o dalsze. Te Deum. 

Poniedziałek – 16.11.2009r. 
7.oo 1/+Alojzy Sobik, żona Janina, Leon Sobik, 

Franciszek i Helena Lubszczyk 
 2/+Ignacy Wojtaszek, żona Franciszka(Rasz) 
17.oo 1/+Emil Romański, żona Bronisława(Bog) 
 2/+Teresa Bulanda, mąż Karol 

Wtorek – 17.11.2009r. – św. Elżbiety Węgierskiej 

7.oo 1/+Antoni Groborz, żona Gertruda 

 2/+Roman Zimończyk, żona Małgorzata, rodziców, 
braci i teściów 

17.oo +Anna Dyczka 
 2/+Czesław Dombek 

Środa – 18.11.2009r. 
7.oo 1/+Jan Przeliorz, żona Maria, Stanisław 

Goworowski, żona Marianna(Got) 
 2/+Emil Szopa, 2 żony(Got) 
17.oo 1/+Wilhelm Karwot, żona Waleska, synowie Jan i 

Franciszek, córki Elżbieta i Gertruda, synowa Lidia 
 2/+Klara Dziewior 

Czwartek – 19.11.2009r. – bł. Salomei 
7.oo 1/+Elżbieta Konsek, mąż Roman 
 2/+Salomea Markiefka, Alojzy Pierchała(Bog) 
17.oo 1/Józef Kuczera, rodziców 
 2/+Stanisław Sulka, rodziców(Bog) 
 3/+Emil Kuczera, 30 – ty dzień(Bog) 

Piątek – 20 11.2009r. 
7.oo 1/Za ++ członków Różańca 
 2/+Wilhelm i Helena Kuczera, rodziców z obu 

stron, Józef i Emilia Berger, Józef i Stanisław 
synowie(Bog) 

17.oo 1/+Marian Buchalik(Bog) 
 2/+Zofia Zimończyk, mąż Konstanty, syn Ludwik, 

Franciszka Juraszczyk, mąż Wincenty, dusze  
w czyśćcu cierpiące 

 3/+Maria Nowok, 4 roczn 

Sobota – 21.11.2009r. – Ofiarowanie NMP 
7.oo 1/+Alfons Sojka, 22 roczn, rodziców, Franciszek 

Sojka, żona Leopoldyna, Alojzy i Walenty 
synowie, Marta Gajda, Kazimierz Pierchała, 
Gertruda i Antoni Niesłańczyk, Helena Więzik 

 2/+Gertruda i Teodor Emrych(Got) 
17.oo 1/+Maria Oleś, mąż Franciszek, Anna Oleś,  

4 synów, rodziców 
 2/+Elfryda Kuśka, mąż Józef(Bog) 

Niedziela – 22.11.2009r 
7.oo za parafian 
8.3o +Tadeusz Stajer, 1 roczn, rodziców(Got) 
10.oo 1/Do Op.B. z okazji 60 lat małż. Serafina i Berty 

Babilas z Bog. oraz w intencji dzieci z rodzinami  
z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze.  
Te Deum. 

 2/Do Op.B. z okazji 50 lat małż. Kornelii i Henryka 
Zniszczoł i w intencji dzieci z rodzinami z podz. za 
otrzymane łaski z prośbą o dalsze. Te Deum. 

11.3o 1/Do Op.B. z okazji 50 lat małż. Henryka i Barbary 
Węgrzyk oraz w intencji dzieci z rodzinami z podz. 
za otrzymane łaski  z prośbą o dalsze. Te Deum. 

 2/W intencji chóru „Cor Jezu” 
16.oo 1/+Gerard Oleś, 10 roczn, żona Marta, zięć Ignacy, 

rodziców z obu stron 
 

 
Przygotowała pani Kornelia Mokry 
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Kronika parafialna 
Chrzty: 

 
Grzyb Zuzanna, Kaznocha Franciszek, Weinert Emilia, 
Matyjach Błażej, Radko Zuzanna, Zdziarska Zofia, Wygnał 
Aleksandra, Szwed Wojciech, Skowronek Bartosz, Ciopała 
Amadeusz, Oleś Zuzanna.  
 
Śluby: 

 
Poziomka Krzysztof – Machowska Monika 
Musiolik Krzysztof – Lubszczyk Martyna 
Zysek Michał – Klimek Ewa 
Siedlaczek Tomasz – Kubiak Patrycja 
Łuczak Tomasz – Zakrzewska Dominika 
Petters Ksawery – Papierok Barbara 
Matianowski Rafał – Woryna Agata 
Słowik Leszek – Rożek Agnieszka 
Mandera  Sebastian – Bartczak Monika 
Folwarczny Gabriel – Wyra Karolina 
Pasławski Łukasz – Kowalska Barbara 
Gembalczyk Krzysztof – Czapla Anna 
Kasprowicz Jarosław – Knura Lucyna 
Kuczera Błażej – Okła Katarzyna 
Buda Grzegorz – Kochan Aneta 
Primus Grzegorz – Oślizlok Joanna 
Riemel Tomasz – Mika Katarzyna 
Mika Marcin – Jóźwicka Joanna 
 

Pogrzeby: 

 
Wowra Józef   14.01.1939 – 13.07.2009r 
Goraus Berta   14.09.1917 – 15.07.2009r. 
Szymczyk Barbara  06.01.1955 – 08.09.2009r. 
Śliwa Helena   04.04.1922 – 10.09.2009r. 
Lazar Józef   02.02.1964 – 13.09.2009r. 
Piecha Norbert  13.04.1929 – 16.09.2009r 
Niesłańczyk Felicja  14.11.1935 – 23.09.2009r. 
Sobik Jan   05.02.1948 – 27.09.2009r. 
Salamon Małgorzata  07.09.1979 – 27.09.2009r. 
Juraszczyk Andrzej  03.08.1948 – 28.09.2009r. 
Sobik Albina   13.02.1909 – 07.10.2009r. 
 

Przygotowała pani Kornelia Mokry 
 
 

Następny numer gazetki „Serce Ewangelii” 
ukaże się 22 listopada 2009 r. 

Materiały przeznaczone do druku  
w numerze listopadowym proszę przesyłać  

w wersji elektronicznej  
lub dostarczyć w formie papierowej  

najpóźniej do dnia 13 listopada 2009 r. 
 
 

Informator 
parafialny 

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

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

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

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

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

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

dziecka z USC 
 rodzicami chrzestnymi mogą być wyłącznie bierzmowani, 

wierzący i praktykujący katolicy 
 nauka przygotowująca do przyjęcia sakramentu chrztu 

odbywa się w sobotę poprzedzającą tę uroczystość  
o godz. 16.00 w domu parafialnym 

 
Sakrament pojednania 
okazja do sakramentu pojednania przed Mszą św. 
 
Odwiedziny chorych 
 
 chorych z posługą sakramentalną odwiedzamy raz w miesiącu 

- zgłoszenia w zakrystii 
 w sytuacji zagrożenia życia prosimy kapłana o każdej porze 

(zgłoszenia na probostwie) 
 
Pogrzeby 
zgłaszając pogrzeb przynosimy akt zgonu i kartę do pochowania 
zwłok oraz zaświadczenie o przyjętych sakramentach św. (wydaje 
kapelan szpitala) 
 
Konto Ochronki i Parafii 
BPH PBK S.A.  I O/Rybnik 
nr: 69 1240 4357 1111 0000 5312 7499 
 

Telefony kontaktowe w sprawie Domu 
Pogrzebowego: 

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

tel. kom.  0511 076 934 
 

Całodobowy Zakład Pogrzebowy STYX:    
032- 42 20 361,   tel. kom. 0601 530 578 
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Młodzieżowy Ślązak Roku 
2008 

 
 
 
Jedną z atrakcji tegorocznego Farskiego Festynu był 
niewątpliwie występ dziewięcioletniego Szymona Wróbla 
z Mysłowic – Krasów, który w prestiżowym konkursie 
„Po naszymu, czyli po Śląsku” został Młodzieżowym 
Ślązakiem Roku 2008 

— czytaj str. 19 
 
 

60 lat małżeństwa Państwa 
Pawela 

 

 
Niedawno swój piękny jubileusz 60 - lecia 
małżeństwa obchodzili Elżbieta i Alojzy 
Pawelowie z Gotartowic. Z t ej okazji 
składamy im najserdeczniejsze życzenia 
wielu łask Bożych na dalsze lata wspólnego 
życia. 

— czytaj str. 14 - 15 
 

Wspólne wędrowanie Oazowiczów — czytaj str. 18 i 28 
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Nowe ornaty 
 

— czytaj str. 14 

 
Spotkanie seniorów i jubilatów w Gotartowicach 
 
30 września, w jesienne, słoneczne popołudnie na tradycyjnym, corocznym spotkaniu organizowanym przez Radę 
Dzielnicy Gotartowice, w sali OSP zgromadzili się seniorzy naszej dzielnicy oraz pary małżeńskie obchodzące ju-
bileusz 45, 50, 55-lecia małżeństwa. W sumie przy wspólnym obiedzie zasiadło ponad 100 osób, dla których spo-
tkanie to było doskonałą okazją do rozmów i wspomnień. W części artystycznej wystąpiły panie  

z gotartowickiego Koła Gospo-
dyń Wiejskich, których różno-
rodne prezentacje sceniczne 
wywoływały uśmiech, ale były 
też powodem zadumy. Podczas 
uroczystości uhonorowano naj-
starszych z obecnych na sali 
osób: – panią Marię Szymura, 
oraz 98-letniego pana Alojzego 
Frelicha. Nie mogło oczywiście 
zabraknąć życzeń dla naszych 
gości oraz tradycyjnego wal-
czyka dla par małżeńskich ob-
chodzących swoje jubileusze. 
Naszym seniorom i jubilatom 
życzymy zdrowia i samych po-
godnych dni i ….czekamy za 
rok! 
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