
 
PARAFIA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA + BOGUSZOWICE – GOTARTOWICE 

ROK XVIII + LISTOPAD 2009 + NR 180 
                                  

Kolęda 2009/10 
        
 
 
 
Fot. ks. K. Błotko 

Roraty 2009 
        
 
 
 
Barbórka 2009  
 
 
 
 
 

Urodziny  
ks. Ireneusza 
     
 
 
 
 

Rada Parafialna 
    
     

W poniedziałek 23 listopada 
przypadają urodziny ks. Irene-
usza Pawlaka. Zapraszamy do 
modlitwy w jego intencji pod-
czas Mszy św. o godz. 17.00. 
                        — czytaj str. 5 
  

W liturgiczne wspomnienie  
św. Barbary 4 grudnia podczas 
Mszy św. o godz. 9.00 modlimy 
się w intencji wszystkich gór-
ników z okazji ich święta. 
               — czytaj str. 3 
 

      
       

      
     

    
     

   
  

Od niedzieli 29 listopada roz-
poczynamy okres adwentu. 
Zapraszamy na Msze św. ro-
ratnie sprawowane od ponie-
działku do piątku o godz. 6.30. 
                             

22 października miało miejsce 
kolejne spotkanie Rady Para-
fialnej, na którym omówiono 
najistotniejsze dla parafii 
sprawy duszpasterskie i go-
spodarcze.  
                 — czytaj str. 15—16 
  

      
       

      
     

    
     

   
  

Plan tegorocznych odwiedzin 
duszpasterskich   
                       — czytaj str. 21 
                             



serce ewangelii 2 

Uroczystość 
Wszystkich Świętych 
 
Tradycyjnie w Uroczystość Wszystkich 
Świętych na parafialnym cmentarzu o godz. 
15.00 została odprawiona Msza św. w inten-
cji wszystkich zmarłych parafian. Mszę św. 
koncelebrował wspólnie z ks. proboszczem 
ks. Zenon Buchalik. Przed Mszą św. kapłani 
modlili się za zmarłych przy grobie śp. ks. 
infułata Edwarda Toboli, a wieczorem od-
było się czuwanie modlitewne przy krzyżu 
przygotowane przez młodzież oazową wraz 
z ks. Marcinem.  

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli 
udział w sprzątaniu cmentarza  

w czwartek poprzedzający  
te uroczystości. 

Dzień Papieski 
 

W niedzielę 18 października dziękowaliśmy 
za życie i dzieło Jana Pawła II oraz modlili-
śmy się o jego rychłą beatyfikację. Piękny 
program artystyczno-modlitewny, przygoto-
wała młodzież oazowa wraz z ks. Marcinem. 
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Barbórka, 4. XII. 2009 r. 
 

N a s z y m  b r a c i o m  G ó r n i k o m ,  k t ó r z y  n a d a l  t r w a j ą   
n a  s w o i c h  s t a n o w i s k a c h  i  w  p o c i e  c z o ł a  p r a c u j ą   

n a  c h l e b  p o w s z e d n i .  N i e  b o j ą  s i ę ,  c h o ć  ś m i e r ć  
s p o g l ą d a  i m  c z a s a m i  p r o s t o  w  o c z y .   

A  w i ę c  w s z y s t k i m  g ó r n i k o m  d o ł o w y m   
o r a z  p r a c o w n i k o m  z a t r u d n i o n y m  n a  p o w i e r z c h n i  

n a s z e j  i  p o b l i s k i c h  k o p a l ń .  W s z y s t k i m ,  k t ó r z y   
z  r a c j i  z a j m o w a n e g o  s t a n o w i s k a  w y t ę ż a j ą  u m y s ł   

i  b i o r ą  o d p o w i e d z i a l n o ś ć  z a  d o b r e  w y d o b y c i e   
i  b e z p i e c z e ń s t w o  p r a c u j ą c y c h  w  t r u d n y c h  w a r u n k a c h .  

W s z y s t k i m  e m e r y t o m  i  r o d z i n o m  z w i ą z a n y m   
z  G ó r n i c z y m  S t a n e m  –   

Ż y c z y m y  w i e l e  z d r o w i a ,  b ł o g o s ł a w i e ń s t w a  B o ż e g o   
i  o p i e k i  ś w i ę t e j  B a r b a r y ,  p a t r o n k i  w s z y s t k i c h  

g ó r n i k ó w .  N i e c h  J e j  w i a r a  i  w s t a w i e n n i c t w o  o r a z  
p r z y j m o w a n a  z a  j e j  p r z y k ł a d e m  j a k  n a j c z ę ś c i e j  

K o m u n i a  ś w i ę t a  z a p e w n i ą  W a m  o p i e k ę  n a j l e p s z y c h  
A n i o ł ó w  S t r ó ż ó w .  

 

W  t y m  u r o c z y s t y m  d n i u ,  z  s e r c a  ż y c z y  i  b ł o g o s ł a w i  w r a z  z e  s w o i m i  b r a ć m i   
w  k a p ł a ń s t w i e    k s .  K r z y s z t o f  B ł o t k o  –  p r o b o s z c z .  

S Z C Z Ę Ś Ć  BOŻ E ! ! !  
P.S. 
Przypominam sobie z dzieciństwa – „Górnicze skarby pod ziemią, głęboko ukryte drzemią….”  
Nieraz tym skarbem ukrytym w podziemnej skale stało się piękne, młode życie.  
Dla nich powinniśmy również zaśpiewać:  
                                       „ Salve Regina,  mater misericordiae… 
                                         Witaj, Królowo, matko miłosierdzia, życie, słodyczy  

i nadziejo nasza witaj. Do Ciebie wołamy wygnańcy, 
                                         synowie Ewy…O łaskawa , o litościwa, o słodka Panno Maryjo”. 

 
Modlitwa do św. Barbary: 
 
Święta Barbórko, zmiłuj się nade mną, 
żebym ja nie został pod tą ziemią ciemną, 
Żona by płakała, dzieci by płakały, 
iże śmierci ojca w domu nie widziały. 
Gdyby mnie zabiło, muzyka by grała, 
lecz moja rodzina w smutku by została. 
Koledzy by w dobrej mieli mnie pamięci, 
lecz zlituj się Barbórko i wy wszyscy święci. 

                          (górnicza modlitwa z XIX wieku)  
 
 
 

Modlitwa do św. Barbary: 
 
Święta Barbaro-Patronko nasza 
Do Ciebie ufny zwracamy wzrok 
Ciebie kopalni głąb nie przestrasza 
Bo światłem lica rozpraszasz mrok. 
        Chroń nasze światła, dłoni swej czarą 
        Módl się za nami, święta Barbaro. 
Miej baczną pieczę przy wartkich linach 
Gdy w ciężkiej windzie lecimy w dół 
Chciej błogosławić pracę w głębinach 
I pot obetrzyj ze zroszonych czół 
        Chroń nasze światła, dłoni swej czarą 
        Módl się za nami, święta Barbaro. 

 (modlitwa górników kruszcowych, region świętokrzyski) 

 

„NIECH ŻYJE NAM GÓRNICZY STAN, 
GÓRNICZY STAN NIECH ŻYJE NAM!” 
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Święta Cecylia jest jedną  
z najsławniejszych męczen-
nic Kościoła rzymskiego. 
Żyła najprawdopodobniej na 
przełomie II i III wieku  
w Rzymie. Niestety, w zacho-
wanych opisach jej męczeń-
stwa trudno odróżnić fakty 
historyczne od legend. 

Pochodziła z rodu patrycjuszy. 
Była ponoć olśniewająco piękna. 
Według starej tradycji z miłości do 
Chrystusa złożyła ślub czystości, 
chociaż rodzice obiecali już jej rękę 
również dobrze urodzonemu pogani-
nowi Walerianowi. W przeddzień 
ślubu Cecylia opowiedziała mu  
o swym postanowieniu i o wierze 
chrześcijańskiej. Gdy Walerian chciał 
ujrzeć anioła, który miał stać na straży 
czystości Cecylii, ta odpowiedziała: 
„Ty nie znasz prawego Boga; dopóki 
nie przyjmiesz chrztu, nie będziesz go 
mógł ujrzeć”. W ten sposób pozyskała 
Waleriana dla Chrystusa. Zaprowa-
dziła go w tajemnicy do papieża św. 
Urbana I. Ten pouczył Waleriana  
o prawdach wiary i udzielił mu chrztu. 
Gdy wrócił do domu Cecylii, ujrzał ją 
zatopioną w modlitwie, a przy niej 
stojącego w jasności anioła, który  
w postaci młodzieńca trzymał w ręku 
dwa wieńce - z róż i lilii - które wło-
żył na głowę Waleriana i Cecylii. 
Powiedział przy tym: „Te wieńce 
przez zachowanie czystości zacho-
wajcie nietknięte, bom je wam od 
Boga przyniósł”. Walerian przypro-
wadził do papieża także swego brata, 
Tyburcjusza. On również przyjął 
chrzest. Gdy wszedł do mieszkania 
Waleriana, uderzyła go przedziwna 
woń róż i lilii. Walerian wyjawił mu 
znaczenie tego zapachu.  

Wkrótce potem wybuchło prze-
śladowanie chrześcijan. Skazano na 
śmierć Waleriana i Tyburcjusza. 
Kiedy namiestnik-sędzia, Almachiusz, 
dowiedział się, że Cecylia jest chrze-
ścijanką i że zarówno własny majątek, 
jak i majątek Waleriana rozdała ubo-
gim, kazał ją aresztować. Żołnierze, 
oczarowani jej pięknością, błagali ją, 
by nie narażała swego młodego życia. 
Cecylia odpowiedziała jednak: „Nie 
lękajcie się spełnić nakazu, bowiem 
moją młodość doczesną zamienicie na 
wieczną młodość u mego oblubieńca, 
Chrystusa”. Pod wpływem jej odpo-
wiedzi miało nawrócić się 400 żołnie-
rzy, których przyprowadziła do św. 
Urbana, by udzielił im chrztu. Sędzia, 
urzeczony jej urodą, błagał ją rów-
nież, by miała wzgląd na swoją mło-
dość. Gdy Cecylia nie ustępowała, 
próbował zmusić ją do wyparcia się 
wiary stosując męki. Kazał zawiesić 
ją nad ogniem w łaźni i dusić ją parą. 
Cecylia zaś cudem Bożym zamiast 

duszącego dymu czuła orzeźwiający 
ją powiew wiatru. Rozgniewany na-
miestnik kazał ją wtedy ściąć mie-
czem. Kat wszakże na widok tak 
pięknej i młodej osoby nie miał od-
wagi jej zabić. Trzy razy ją uderzył, 
ale nie zdołał pozbawić jej życia. 
Płynącą z jej szyi krew zebrali ze 
czcią chrześcijanie jako najcenniejszą 
relikwię. Po trzech dniach Cecylia 
oddała Bogu ducha. Za czasów 
papieża Paschalisa I (817-824) 
znaleziono grób Cecylii w kata-
kumbach św. Kaliksta obok krypty 
papieży. Jej ciało było nienaruszone, 
w pozycji leżącej, lekko pochylone ku 
ziemi. Papież kazał jej ciało przenieść 
do bazyliki św. Cecylii, postawionej 
na Zatybrzu w IV wieku ku jej czci. 
Dzisiaj w ołtarzu bazyliki można 
podziwiać rzeźbę, przedstawiającą  
św. Cecylię w takiej pozycji, w jakiej 
znaleziono ją w katakumbach. 

Ponieważ legenda głosi, że Ce-
cylia grała na organach, które wów-
czas w Rzymie były bardzo wielką 
rzadkością, ikonografia przedstawia ją 
także z organami lub harfą, a święta 
została patronką muzyki kościelnej 
oraz chórów, poetów, śpiewaków  
i zespołów wokalno-muzycznych, 
muzyków, organistów, chórzystów, 
lutników, a także budowniczych 
instrumentów muzycznych i organów. 
Jest też patronką niewidomych. 

W ikonografii św. Cecylia 
przedstawiana jest jako orantka. 
Późniejsze prezentacje ukazują ją  
w tunice z palmą męczeńską w dłoni. 
Czasami gra na organach. Jej 
atrybutami są: anioł, instrumenty 
muzyczne - cytra, harfa, lutnia, 
organy, płonąca lampka, miecz, 
wieniec z białych i czerwonych róż 
oraz lilii - oznaczających jej 
niewinność i męczeństwo.  

 
 

Za: ILG, Czytelnia, Święci  
i błogosławieni  

 
Wspominając św. Cecylię patronkę muzyki kościelnej pamiętajmy znaną zachętę: kto śpiewa, ten dwa razy się 

modli. Z racji tego święta składamy naszym organistom: pani Mirosławie Milawskiej i panu Marcinowi 
Ochojskiemu oraz chórowi parafialnemu „Cor Jesu” na czele z dyrygentem panem Stefanem Przeliorzem 
najlepsze życzenia, by zawsze swoimi talentami przybliżali ludziom Boga poprzez piękną grę i śpiew. 

Życzymy Wam wiele radości z muzyki, aby zawsze uskrzydlała ducha i była światem, w którym można 
zamknąć się w poczuciu szczęścia i radości przed prozą życia.  

Niech święta Cecylia wyprasza dla Was Boże błogosławieństwo i wszelkie potrzebne łaski. 
k s .  p r o b o s z c z  K r z y s z t o f  B ł o t k o  z e  w s p ó ł p r a c o w n i k a m i  

 

22. listopada — liturgiczne 
wspomnienie św. Cecylii 
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Hymn do św. Cecylii  

Niby echo z poza świata,  
brzmi organów cudny ton,  

Świętym hymnem w niebo wzlata,  
wzbija się przed Boży tron. 

 
Pieśń przedziwna, nas zachwyca,  

skąd melodia cudna ta,  
To Cecylia Męczennica  
na organach Panu gra. 

 
W niebie sunie za Barankiem,  
orszak jasnych czystych dusz,  
Białych lilii zdobny wiankiem,  
barwny blaskiem rajskich zórz.  

 
Niech nam dusze czystość zbroi,  

niech nas zdobi cnoty kwiat,  
Co niewinność dusze stroi,  

w najpiękniejszą z wszystkich szat. 
 

Kto chce Bogu śpiewać godnie,  
kto Jezusa pragnie czcić,  

Niech zapali cnót pochodnie,  
świętych wzorem zacznie żyć.  

 
O Patronko, proś za nami,  

gdy iść trzeba w święty bój,  
Grzech niech nigdy nas nie splami,  

chlubą będzie sztandar Twój. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
„Święci i błogosławieni 

stanowią żywy argument na rzecz 
tej drogi, która wiedzie do 
królestwa niebieskiego. Są to 
ludzie – tacy jak każdy z nas – 
którzy tą drogą szli w ciągu swego 
ziemskiego życia i którzy doszli.” 

Jan Paweł II 

Adwent to czas radosnego 
oczekiwania na przyjście Je-
zusa. Rozpoczyna się w nie-
dzielę po uroczystości Chry-
stusa Króla, czyli w bieżącym 
roku 29 listopada. Adwent koń-
czy się wigilią Bożego Naro-
dzenia. Pierwsza niedziela Ad-
wentu zawsze rozpoczyna 
nowy rok liturgiczny w Kościele.  

Adwent jest wyjątkowym cza-
sem dla chrześcijan. Słowo adwent 
pochodzi z języka łacińskiego „ad-
ventus”, które oznacza przyjście. Dla 
starożytnych rzymian słowo to, ozna-
czało oficjalny przyjazd cezara. Dla 
chrześcijan to radosny czas przygoto-
wania na przyjście Pana. Oczekiwanie 
na przyjście Chrystusa musi rodzić 
radość. Dlatego też Adwent jest nie 
tyle czasem pokuty, ile raczej czasem 
pobożnego i radosnego oczekiwania.  

oczekiwanie na historyczne 
przyjście Jezusa 

Naród wybrany w starym testa-
mencie przez wieki oczekiwał na 
przyjście Mesjasza, którego przepo-
wiadali Prorocy. Wsłuchujemy się  
w głos Jana Chrzciciela, który bezpo-
średnio zapowiada przyjście Chry-
stusa. Wpatrujemy się także w Ma-
ryję, która poprzez swoje „niech mi 
się stanie” w szczególny sposób ocze-
kiwała Jezusa. 

oczekiwanie Świąt Bożego 
Narodzenia 

Poprzez modlitwę, udział w ro-
ratach, adwentowe postanowienia 
przygotowujemy się do tego świą-
tecznego czasu. Bóg stał się człowie-
kiem, przyszedł do nas, więc powin-
niśmy jak najlepiej przygotować się 
na spotkanie z Jezusem. 

oczekiwanie na ponowne 
przyjście Jezusa 

Nasze myśli biegną ku przyszło-
ści. Wierzymy, że kiedyś Jezus po-
nownie przyjdzie na ziemię, by usu-

nąć zło i zakrólować nad całym świa-
tem. Niech to oczekiwanie na przyj-
ście Jezusa będzie źródłem radości. 
Okres Adwentu przypomina nam, że 
całe nasze życie jest czekaniem na 
przychodzącego Chrystusa. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
23 listopada przypadają 

urodziny ks. wikarego Ireneusza 
Pawlaka. Zapraszamy do mo-
dlitwy w jego intencji. 

 

Z okazji kolejnej rocznicy 
urodzin najlepsze życzenia 
Bożego błogosławieństwa i 

opieki, zdrowia i wielu 
powodów do radości. 

 

Uroczysta Msza św. w inten-
cji Solenizanta sprawowana bę-
dzie w poniedziałek 23 listopada  
o godz. 17.00. 
 
Ks. Ireneusz Pawlak 

Urodził się 23 listopada 1975 r.  
w Knurowie. Pochodzi z parafii  
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa  
w Czerwionce. Święcenia kapłańskie 
przyjął 13 maja 2000 roku w Katowi-
cach. Od 30 sierpnia 2008 r. dekretem  
ks. Arcybiskupa Damiana Zimonia pełni 
funkcję wikariusza w naszej parafii. 

 

 
 
 
 
 
 

Adwent 
czas oczekiwania 

Urodziny  
ks. Ireneusza 
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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. 

                                                             
               – ks. prob. Krzysztof  

 

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

Część 2 

Widnokrąg w Dardilly jest sze-
roki i piękny. Wioska wznosi się 
stopniowo na złomie skalistego wzgó-
rza, zniżającego się w kierunku Ly-
onu. Widać stamtąd Mont d'Or i w 
niewielkiej odległości pagórki Fo-
urviere. Lecz Jasiowi najbardziej 
podobały się nizinne łąki, ścielące się 
zielonym kobiercem w Le Pre-Cusin, 
w Le Chene-Rond lub Chante-Merle. 
Tam to znajdowały się pastwiska 
należące do Vianney'ów. 

Dnia 8 maja 1793 r. Jaś skoń-
czył siódmy rok życia. Dość już był 
duży, aby móc być pożytecznym. 
Używano go zwłaszcza do pasienia 
bydła. Dwa razy każdego dnia wy-
prowadza z obory osła, krowy i owce. 
Siostrzyczkę swą Gosię trzyma za 
rączkę, bo ścieżki spuszczające się ku 
dolinom kręte są i kamyczkami 
usiane. Oboje przyrzekli, że będą 
grzeczni i zajmą się robótką włócz-
kową - w owe czasy bowiem pasterze 
i pastuszki, doglądając bydła, jedno-
cześnie robili pończochy. 

Choć głęboka dolina Chante-
Merle wraz z dawniejszym cienistym 

zagajeniem wiele utraciła z nastroju 
skupienia i samotności, wszakże i dziś 
jeszcze niemało posiada uroku ze 
swym strumieniem les Planches, 
wzdłuż brzegów którego rosną dzikie 
róże, olchy, i osiki. Roi się tam od 
ptaków śpiewających - stąd też po-
chodzi jego nazwa2. Janek ukochał ten 
zakątek i drogie wspomnienie po nim 
pozostało mu przez całe życie.  
W latach jego kapłańskiej pracy, gdy 
tłumy skupiały się dookoła niego, 
słyszano jak nieraz wzdychał do 
swych rodzinnych pól, gdzie się czuł 
tak szczęśliwy, znajdując czas na 
modlitwę w samotności i myśli o swej 
duszy. 

Po przybyciu na łąkę, brat i sio-
stra, stosownie do zalecenia matki, 
klękali do modlitwy, by ofiarować 
Bogu swe pasterskie zajęcie, po czym 
zabierali się do pasienia bydła, czu-
wając pilnie, by krowy nie robiły 
szkody w zasiewach sąsiada. Gosia 
bez wątpienia chętnie spędzała czas 
na rozmowie z Jasiem, który znał 
liczne opowieści ze Starego i Nowego 
Testamentu; uczył również siostrę 
modlitw, jakie sam umiał i udzielał 
dziewczynce rad, dotyczących poboż-
ności. Widzisz, Gosiu - mówił - kiedy 
jesteś na Mszy Św., trzeba, abyś za-
chowywała się bardzo grzecznie. -  
i zaraz dawał siostrzyczce wskazówki, 
jak to czynić należy. 

Niekiedy, odczuwając w duszy 
głód Boga i modlitwy, prosił Małgo-
się, aby za niego robiła pończochę,  
a sam szedł nad strumyk, gdzie stała 
spróchniała wierzba. Tam w wydrą-
żeniu drzew umieszczał swą statuetkę, 
przybierając ją dookoła mchem, ga-
łązkami i kwiatami - i klęknąwszy na 
trawie rozpoczynał modlitwę, prze-
suwając paciorki koronki. Brzegi 
strumienia zastępowały mu kościół, 
opuszczony i zamknięty. Niekiedy 
urządzał Janek dla swej Matki Boskiej 
całkowity ołtarzyk. Z gliny budował 
kapliczki i lepił wizerunki świętych 
lub kapłanów. Miał do tego pewną 
zdolność, która mogłaby się rozwinąć 
przy odpowiednim wykształceniu. 
Raz wcale nieźle ulepił statuetkę 
Matki Bożej. Mateusz Vianney kazał 
ją wypalić w piecu i przez czas dłuż-
szy przechowywana była w domu. 
Gdy już ołtarzyk był wykończony, Jaś 
i Gosia, przeżywając w pamięci dale-
kie wspomnienia zniesionych procesji 
z uroczystości Bożego Ciała wyśpie-
wywali wspólnie jakieś urywki ko-
ścielnych pieśni. Dookoła paśli bydło 
jeszcze inni pastuszkowie, lecz nie 
zawsze stanowili oni towarzystwo 
odpowiednie dla tych dobrze wycho-
wanych dzieci. Jednakże Janek nie 
mógł przeszkodzić im, gdy go odwie-
dzić chcieli. Niektórzy z nich przedo-
stawali się niekiedy na łąkę Vianne-
y'ów i patrzyli z podziwem na zielenią 
umajony ołtarzyk. Na wszelkie pyta-
nia tych pastuszków Jaś odpowiadał 
bez zakłopotania i bez niechęci. Dzi-
wiło jednak pobożnego chłopca, iż 
dzieci w tymże, co i on wieku, nie 
wiedziały, co przedstawiają czczone 
przez niego wizerunki. Wprawdzie 
dzieci te bywały niegdyś w kościele, 
lecz mniej od Jasia pobożne i mniej 
uważne, zapomniały już o pięknych 
niedzielnych i świątecznych ceremo-
niach. 

I oto, sam o tym nie myśląc, 
staje się mały Vianney apostołem, 
katechistą swych towarzyszów. Stojąc 
przy prostym ołtarzyku, powtarza im 
to, co sam niejednokrotnie słyszał, 
wśród trwożnej ciszy; naucza tych 
modlitw, których się sam od matki 

Proboszcz  z  Ars (3) 
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nauczył. Dziecko - mówił - nie po-
winno być nieposłuszne rodzicom, ani 
się gniewać, ani mówić słów bluźnier-
czych i grubiańskich. I kończył z po-
wagą: Moje dzieci, bądźcie zawsze 
grzeczne, kochajcie bardzo Pana 
Boga. Tak to w cieniu drzew Chante-
Merle rozwijało się kapłańskie powo-
łanie. Słuchacze z trudem tylko ustać 
mogli spokojnie na miejscu, więc 
kazania musiały być krótkie. Wszakże 
mały apostoł zatrzymywał jeszcze 
swych gości. Urządzał dla nich proce-
sje. Podczas gdy w całej Francji znie-
sione były obrzędy religijne, w tej 
nieznanej dolinie dzieci ustawiały się 
szeregiem za krzyżem, sporządzonym 
z dwóch kijków, i postępując za nim 
poważnie odmawiały koronkę lub 
śpiewały proste pieśni. Rolę probosz-
cza zawsze prawie ja spełniałem - 
mówił później ksiądz Vianney. 

Poza pobożnymi rozrywkami 
mały nasz kaznodzieja nie bardzo 
lubił przestawać z innymi dziećmi. 
Raziły go ich zabawy niespokojne  
i hałaśliwe, oraz niektóre ich 
rozmowy. Chcąc jednak rówieśnikom 
swoim sprawić przyjemność, zgadzał 
się niekiedy grać z nimi w krążki.  
W grze tej był bardzo grzeczny - 
opowiadał po siedemdziesięciu latach 
Andrzej Provin, o dwa lata młodszy 
od Jana Marii jego towarzysz z lat 
dziecięcych. - A zawsze z łatwością 
wygrywał partię. Po przegranej zwy-
kle ogarniał nas smutek, co widząc 
Jan Maria mówił: A po co było 
grać?!... Jednak, żeby nas pocieszyć, 
oddawał nam wygraną, zawsze  
z naddatkiem jednego solda. 

Niejednokrotnie przynosił  
ze sobą do Chante-Merle duży kawał 
chleba, którym dzielił się z uboższymi 
dziećmi. To ułatwiło mu dawanie 
napomnień chłopcom gwałtownym, 
którzy w napadzie złości bili kijem 
swych towarzyszów lub bydło. Nie 
trzeba tego robić - upominał łagodnie 
Jaś - to grzech!... Zazwyczaj słuchano 
go, kilka razy jednak uwaga ta nie 
podobała się jednemu ze starszych 
nieokrzesanych chłopaków. Czując 
swą bezkarność, brutal ten uderzył 
Jasia kijem po nogach, pewien iż 
dobry chłopiec razów mu nie odda. 
Na szczęście przebywały w tym gro-
nie i dzieci uprzejme, dobrze wycho-
wane, jak np. Franciszek Duclos, 
Andrzej Provin i Jan Dumond. W te 
dni, które Gosia nie mogła towarzy-
szyć bratu pozwalał ojciec Jankowi 

brać z sobą Andrzeja, Jana lub Fran-
ciszka. 

Pewnego letniego popołudnia, 
wyszedł Janek z domu rodziciel-
skiego, prowadząc osła objuczonego 
zbożem do młyna w Saint-Didier. 
Córeczka sąsiadów, Marynia (Marion) 
Vincent, która, jak Jaś, podówczas 
liczyła lat siedem, chciała chłopcu 
towarzyszyć. Ponieważ dzień był 
upalny, dzieci zatrzymały się w cie-
niu, by nieco odpocząć. Nadeszła 
wówczas dla nich godzina zwierzeń. 
Marynia lubiła swego małego sąsiada, 
który był tak cichy, tak bardzo po-
słuszny i którego oczy wyrażały 
wielką słodycz. - Janku - rzekła  
z prostotą dziewczynka - gdyby 
rodzice nasi na to się zgodzili, to 
w przyszłości moglibyśmy urządzić 
zrękowiny. - O nie, nigdy! - odparł 
żywo Jaś. - Nie mówmy o tym, 
Maryniu. Wstał, pociągnął osiołka za 
uzdę i znów dzieci udały się w dalszą 
drogę ku młynowi. W lat sześćdziesiąt 
potem, Marion Vincent, siedząc  
z kądzielą w ręku na progu swego 
domostwa, opowiadała głosem 
wzruszonym tę miłą sielankę, 
najpiękniejszą i jedyną w jej życiu.  
U Janka od najwcześniejszych lat roz-
kwitała już skromność i wstydliwość, 
która sprawiała, że opierał się naj-
czystszym i najzupełniej godziwym 
objawom czułości. - Wiedziałem, iż to 
czynić wolno - zwierzał się w później-
szych latach - czasem jednak nie mo-
głem się zdobyć na to, aby uściskać 
kochaną matkę. 

Zdawało się Konwentowi, iż 
zamykając kościoły, wytępi wszelką 
cześć oddawaną Bogu, nie zdołał 
wszakże usunąć jednego z najbardziej 
wzruszających objawów religii: miło-
ści bliźniego. Kwitła ona i nadal  
w rodzinie Vianney. Odziedziczyli oni 
tę cnotę po przodkach. Apostołem zaś 
tej na wskroś boskiej cnoty był wła-
śnie nasz święty młodzieniec. Jeden  
z towarzyszów jego w Dardilly, An-
drzej Provin, widział go, gdy prowa-
dził szarego osiołka, objuczonego 
drwami do przytułku biednych. Janek 
promieniał radością, ojciec jego bo-
wiem zrazu rzekł: Weź dwa lub trzy 
polana, lecz potem dodał: Weź tyle, 
ile będziesz mógł. Bezdomni tułacze  
z łatwością znajdowali przytułek  
w Dardilly. Rodzina Vincent - krewni 
Maryni - ułożyła się z rodziną Vian-
ney w sposób świadczący o zgodzie, 
jaka wśród nich panowała, a zwłasz-

cza o uczuciach pełnych chrześcijań-
skiego miłosierdzia i delikatności; - 
pierwsza z tych rodzin przyjmowała 
do siebie ubogie kobiety; mężczyźni 
zaś zwracać się mieli do drugiej. Jan 
Maria wskazywał żebrakom dom 
rodzicielski. Wśród tych ubogich, 
przybywających zawsze pieszo, by-
wali i tacy, co mieli z sobą małe 
dzieci. Wzruszony do łez na widok 
ich nieszczęsnej doli, Janek brał ma-
leństwa za rączki i zaraz na wstępie 
polecał je matce. Jednemu potrzeba 
było sandałów, innym kurtki, spodni 
lub koszuli. Pani Vianney zwykle 
spełniała prośby biedaków i Jaś,  
z sercem radością przepełnionym, wi-
dział, jak upragnione podarki wydo-
stawały się na wierzch z głębin wyso-
kiej szafy. 

Ubodzy zasiadali do stołu wraz 
z gospodarzami i pierwsi bywali 
obsłużeni. Pewnego wieczoru Opatrz-
ność zesłała rodzinie Vianney około 
dwudziestu gości tego rodzaju. - Już 
nie wystarczy rosołu dla wszystkich - 
mówiła gospodyni do męża. - W takim 
razie ja się obejdę - odpowiedział 
zacny człowiek. Być może, iż w licz-
bie tych błąkających się po drogach 
znajdowali się i skazani kapłani;  
a może i niedowiarkowie, przesiąkli 
ówczesnymi pojęciami. Rodziny 
Vianney, dzięki szczególniejszej 
opiece Bożej, nikt nie zdradził, po-
mimo że często narażała się na nie-
bezpieczeństwa. Po wieczerzy, gdy 
już drzwi były zamknięte, proszono 
gości, by poklękali i wnet rozbrzmie-
wać poczynał świeży i czysty głos 
dziecięcy: to Janek w imieniu wszyst-
kich odmawiał pacierz wieczorny.  
A potem wraz z braćmi prowadził 
ubogich do stodoły, albo w stronę 
pieca, gdzie czekało ich wygodne 
posłanie na słomie. I niebawem wielki 
spokój Boży ogarniał całe to miło-
sierne domostwo. 

Zanim udał się na spoczynek, 
przyszły pasterz dusz zabierał się 
jeszcze do pracy, przy której widywał 
dawniej swego ojca, a którą niegdyś 
wykonywał i dziadek jego, Piotr 
Vianney: oto zamiatał dookoła ogni-
ska, przy którem siedzieli owi biedacy 
w swych łachmanach i rozwieszał 
przy gasnącym ogniu stare ich płasz-
cze przemoczone od deszczu. Potem  
z matką lub ze starszą siostrą 
rozmawiał jeszcze o rzeczach Bożych. 
Wreszcie po odmówieniu kilku Ojcze 
nasz i Zdrowaś za dusze czyśćcowe 



serce ewangelii 8 

życzono sobie dobrej nocy. Janek 
miał już w owym czasie szczere 
nabożeństwo do dusz czyśćcowych. 

W roku 1793, opowiada Małgo-
rzata, umarła jedna z naszych ciotek. 
Mówiliśmy wtedy między sobą: Ja-
kież to nudne, że trzeba będzie dodać 
do pacierza jeszcze jedno Ojcze nasz  
i Zdrowaś, a odmawiamy ich już i tak 
wiele. Na to Janek, - który miał pod-
ówczas około siedmiu lat - rzekł: Mój 
Boże, cóż to trudnego odmówić jedno 
Ojcze nasz i jedno Zdrowaś więcej? 

Przecież to się tak prędko zmówi! Już 
od lat dość wczesnych Jaś, którego nie 
rozpieszczano bynajmniej w dzieciń-
stwie, sypiać musiał - stosownie do 
przyjętego w tych okolicach zwyczaju 
- w kącie obory, gdzie dla niego i dla 
jego brata Franciszka urządzone było 
posłanie. - Bądźmy zawsze bardzo 
grzeczni - mówił Jaś do starszego 
brata - aby nas śmierć nie zaskoczyła, 
jak grzeszników. 
 
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. 
 

 
 
 
 

    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. Kontynuujemy cykl 
rozważań poświęconych am-
bonie w naszym kościele. 

w całości 

Ambona (stara) w naszym ko-
ściele została umiejscowiona po lewej 
stronie nawy głównej niedaleko pre-
zbiterium. Przybrała postać trybuny 
zawieszonej na filarze. Jest 
bogato zdobiona elementami 
pozłacanymi w kształcie róż-
nych wzorów, kwiatów, girland 
i obramowań. Najistotniejszą 
częścią ambony jest mównica, 
do której prowadzą z poziomu 
nawy bocznej wznoszące się 
stopnie zabiegowe. Mównica 
ma kształt okrągły i jest oko-
lona balustradą. Z tego miejsca 
w czasach, gdy nie było nagło-
śnienia, rozbrzmiewały po ca-
łym kościele słowa wygłasza-
nych homilii. Na zewnętrznej 
części balustrady łatwo zauwa-
żyć płaskorzeźby czterech męż-
czyzn trzymających w rękach 
jakby jakieś książki. Wydaje się, że są 
to figury czterech Ewangelistów. Nad 
mównicą rozpościera się bogato zdo-
bione okrągłe zadaszenie - baldachim, 
wznoszący się do góry na kształt 

wieżyczki. Na uwagę zasługuje znaj-
dująca się tuż nad mównicą posre-
brzana płaskorzeźba ptaka-gołębia, 
symbolizującego Ducha Świętego. 
Ambona została wykonana z drewna 
przez pana Alojzego Zdziebłę z Paw-
łowic, który rozpoczął prace w ko-
ściele w 1937 roku, a ukończył je po 
wojnie. 

      o zrozumieniu i owocowaniu 

Sobór Watykański II mówi o dwóch 
stołach zastawianych podczas liturgii. 
Ołtarz jest stołem eucharystycznym,  
a ambona stanowi stół, który zasta-
wiony jest Słowem Bożym. Dlatego  
z ambony wykonuje się czytania, 
psalm, odczytuje się Ewangelię, wy-

głasza homilię i wypowiada modlitwę 
wiernych. Bardzo ważne jest wła-
ściwe słuchanie Słowa Bożego. Na 
temat efektywności słuchania Pan 
Jezus opowiedział niezwykle intere-
sującą przypowieść, którą zarazem 

wyjaśnił: „Wy zatem posłuchajcie 
przypowieści o siewcy! Do każdego, 
kto słucha słowa o królestwie, a nie 
rozumie go, przychodzi Zły i porywa 
to, co zasiane jest w jego sercu. Ta-
kiego człowieka oznacza ziarno po-
siane na drodze. Posiane na miejsce 
skaliste oznacza tego, kto słucha 
słowa i natychmiast z radością je 
przyjmuje; ale nie ma w sobie ko-
rzenia, lecz jest niestały. Gdy przyj-
dzie ucisk lub prześladowanie z po-
wodu słowa, zaraz się załamuje. Po-
siane między ciernie oznacza tego, kto 
słucha słowa, lecz troski doczesne  
i ułuda bogactwa zagłuszają słowo, 
tak że zostaje bezowocne. Posiane w 
końcu na ziemię żyzną oznacza tego, 

kto słucha słowa i rozumie je. On 
też wydaje plon: jeden stokrotny, 
drugi sześćdziesięciokrotny, inny 
trzydziestokrotny” –(Mt13,18-23). 
Ciekawe, że Pan Jezus uważa, iż 
słuchać = rozumieć = wydać 
owoc. Słuchanie Słowa Bożego, 
to nie jest „byle jakie” słuchanie. 
Przez analogię moglibyśmy po-
wiedzieć, że czytanie Słowa Bo-
żego, to nie jest „byle jakie” czy-
tanie. Słuchanie czy czytanie nie 
mają wartości samej w sobie. 
Słowo Boże musi zostać właści-
wie zrozumiane, gdyż tylko 
wtedy praktyczne zastosowanie 
treści usłyszanych czy 
przeczytanych słów, może być 

owocne. Z drugiej strony, tylko przy-
niesienie konkretnego owocu daje 
podstawy do uznania, że Słowo zo-
stało właściwie usłyszane i zrozu-
miane. Warto zauważyć, że na cztery 

Ołtarze mówią (36) 
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gleby, aż trzy okazują się bezowocne. 
Tylko jedna gleba - „żyzna”, gdzie 
usłyszane Słowo zostaje właściwie 
zrozumiane, owocuje. Choć owoco-
wanie jest u Boga zawsze czymś po-
zytywnym, musimy pamiętać, że plon 
może być mniejszy i większy. 

Tak więc jakość słuchania lub 
czytania Bożych Słów jest czymś 
niezwykle istotnym dla naszego życia 
duchowego. Będzie miało wpływ na 
to, czy przyniesiemy Bogu jakiekol-
wiek plony, a jeżeli już przyniesiemy, 
to jak wielkie.  

o wprowadzaniu w czyn 

Bardzo trafne obserwacje zwią-
zane z podejściem do Bożego Słowa 
przekazuje nam św. Jakub: „Wprowa-
dzajcie zaś słowo w czyn, a nie bądź-
cie tylko słuchaczami oszukującymi 
samych siebie. Jeżeli bowiem ktoś 
przysłuchuje się tylko słowu, a nie 
wypełnia go, podobny jest do czło-
wieka oglądającego w lustrze swe 
naturalne odbicie. Bo przyjrzał się 
sobie, odszedł i zaraz zapomniał, 
jakim był. Kto zaś pilnie rozważa 
doskonałe Prawo, Prawo wolności,  
i wytrwa w nim, ten nie jest słucha-
czem skłonnym do zapominania, ale 

wykonawcą dzieła; wypełniając je, 
otrzyma błogosławieństwo.” (Jk1,22-
25). 

Słowo Boże jest jakby lustrem 
duszy. Pozwala dostrzec wewnętrzne 
zepsucie i pobudza do ciągłego na-
wracania się. Problem w tym, że my 
nie chcemy się zmieniać. My wolimy 
się oszukiwać, że jest dobrze, a co 
najmniej nie jest aż tak źle. Tymcza-
sem nad Słowem Bożym należy się 
pochylić, rozważyć je i odnieść do 
swojego życia, tak by nie tylko nie 
zapomnieć, ale by wykonać wszystko 
czego pragnie Bóg. Warto zdać sobie 
sprawę, że tylko ten, kto wypełnia 
Słowo, otrzyma błogosławieństwo. 

 
końcowe refleksje 

Czy jesteśmy ludźmi roztrop-
nymi, czy nierozsądnymi? Pan Jezus 
w „Kazaniach na Górze” uzależnia 
odpowiedź na to pytanie od stosunku 
do słuchania i wypełniania Bożego 
Słowa: „Każdego więc, kto tych słów 
moich słucha i wypełnia je, można 
porównać z człowiekiem roztropnym, 
który dom swój zbudował na skale. 
Spadł deszcz, wezbrały potoki, ze-
rwały się wichry i uderzyły w ten dom. 

On jednak nie runął, bo na skale był 
utwierdzony. Każdego zaś, kto tych 
słów moich słucha, a nie wypełnia ich, 
można porównać z człowiekiem nie-
rozsądnym, który dom swój zbudował 
na piasku. Spadł deszcz, wezbrały 
potoki, zerwały się wichry i rzuciły się 
na ten dom. I runął, a upadek jego był 
wielki” (Mt7,24-27). 

Jeśli nie słuchamy, to nie wiemy 
co zastosować, ale jeśli tylko słu-
chamy, a nie stosujemy, to nasze 
życie przypomina upadek domu zbu-
dowanego na piasku. Nie bądźmy 
głupcami w swoim podejściu do Boga 
i Jego Słowa.  

 

Przy opracowywaniu tego artykułu 
korzystałem z następującej literatury: 

1. M. Lipiński CM: Słownik Litur-
giczny”. Ołtarz.pl 2006 - 2007.  
2. T. Sinka CM: Zarys liturgiki. Kra-
ków 1994.  
3. Biblia Tysiąclecia. Wydanie trze-
cie. Pallottinum. Poznań-Warszawa 
1980. 

                                                 Piotr 
 

W październiku minęło 
10 lat, kiedy doszło do roz-
mowy i spotkania parafianek: 
Otylii Zimończyk z Janiną 
Sojka. Celem tej rozmowy 
było wspólne pielgrzymowa-
nie autokarowe parafian Sta-
rych Boguszowic z parafią 
Bożego Ciała z Jankowic 
Rybnickich do Turzy Śląskiej 
na Noce Pokuty. Tej oddolnej 
inicjatywie towarzyszyło bło-
gosławieństwo Ks. Probosz-
cza Stanisława. W ogłosze-
niach duszpasterskich w 
niedzielę poprzedzającą noc 
z 29 na 30 dzień miesiąca 
informowano czcicieli Matki 
Bożej Fatimskiej o tym 
wspólnym pielgrzymowaniu. 

Tak jest również w chwili 
obecnej.  

Początek był zaprawdę obiecu-
jący i imponujący. Przez pierwsze 
trzy lata 40 osób comiesięcznie po-
święcało czuwaniu 
modlitewnemu go-
dziny wieczorne i 
nocne. Z biegiem lat 
gorliwość ostygła 
zwłaszcza w miesią-
cach zimowych i fre-
kwencja uległa znacz-
nemu zmniejszeniu 
pomimo tego, że do 
naszej grupy dołączyli 
pielgrzymi z parafii 
Św. Stanisława bi-
skupa i męczennika  
z Marklowic na czele  
z panią Marią Kowal-

ską. Toteż obecnie w miesiącach zi-
mowych zamiast autokarem pielgrzy-
mujemy samochodami przygotowa-
nymi na Noc Pokuty. Od pięciu lat 
opiekunem duchowym tej pątniczej 
grupy jest ks. Józef Zuber, który każ-

DZIESIĘĆ  LAT  PIELGRZYMOWANIA  PARAFII 
BOGUSZOWICKIEJ  DO  TURZY ŚLĄSKIEJ  

NA NOCE POKUTY 

 
Ks. Józef w Sanktuarium MB Płaczącej w Syrakuzach 

http://www.oltarz.pl/
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dego miesiąca w autokarze przewodzi 
modlitwom, a w Turzy Śląskiej po-
maga w sprawowaniu Sakramentu 
Pokuty i w intencji naszej grupy 
sprawuje Eucharystię. W kwietniu 
bieżącego roku w czasie pielgrzymki 
kapłańskiej Szlakami Św. Pawła Apo-
stoła było mu dane sprawować Mszę 
św. w Sanktuarium Matki Bożej Pła-
czącej w Syrakuzach w intencji czci-
cieli Pani Fatimskiej z naszej parafii. 
Natomiast w Turzy Śląskiej 30 paź-
dziernika przewodniczył dziękczynie-
niu z okazji 10-lecia pielgrzymowania 
parafii Boguszowickiej na Noce Po-
kuty.  

Czym są Noce Pokuty  
i czemu służą, co składa się na 
te nabożeństwa? 

Aby na te pytania odpowiedzieć, 
trzeba je przeżyć nim się o tym 
cokolwiek zdoła napisać czy 
powiedzieć.  

Zaczęły się w 1978 roku. Które-
goś 13 dnia miesiąca zgłosiła się do 
Ks. Kasperczyka ówczesnego kusto-
sza i proboszcza kościoła w Turzy 
Śląskiej grupa świeckich, z zapyta-
niem: czy mogliby się trochę pomo-
dlić wieczorem w kościele? Otrzymali 
zgodę i modlili się sami przez kilka 
godzin. Za miesiąc przyszli znowu i to 
w większej liczbie. I tak przybywało 
ich z miesiąca na miesiąc. Po jakimś 
czasie Ks. Kasperczyk zaproponował 
im odprawienie Mszy św., z czego 
bardzo się ucieszyli. W ciągu kilku 
następnych lat ustalił się cały rytuał 
tych pokutnych nocy dla uczczenia 
objawień maryjnych w Syrakuzach  
z dnia 29 sierpnia 1953 roku. We 
wspomnianym roku nad łóżkiem 
młodego małżeństwa z wiszącej gip-
sowej płaskorzeźby przedstawiającej 
Niepokalane Serce Maryi 
popłynęły łzy. Kiedy ustąpiło 
łzawienie zaczęły dziać się 
cuda związane głownie z 
uzdrowieniami. W roku 1994 
Jan Paweł II dokonał konse-
kracji nowej bazyliki, do 
której przeniesiono cudowne 
pamiątki syrakuzańskiego 
objawienia, a więc wizerunek 
Matki Bożej oraz relikwiarz 
ze łzami. Kult Matki Bożej 
Płaczącej ściśle łączy się  
z Nocami Pokuty. W każdą 
noc z 29 na 30 dzień mie-
siąca o godz. 20.00 zaczyna 
się nabożeństwo pokutne od 

odsłonięcia Cudownego Obrazu Matki 
Bożej Fatimskiej ukoronowanego 13 
czerwca 2004 roku Koronami Papie-
skimi, z modlitwami i śpiewem po  

chwalnym oraz tematycznym kaza-
niem. W tym czasie przez wiele go-
dzin w konfesjonałach rozstawionych 
na tzw. Rajskim Placu kapłani udzie-
lają Sakramentu Pokuty. Konfesjonały 
są oblężone. Niektórzy przyjeżdżają 
specjalnie po to, aby się tu wyspowia-
dać. Dokonuje się tu wiele nawróceń  
i uzdrowień duchowych. Około godz. 
21.00 sprawowana jest Msza św. 
koncelebrowana w różnych intencjach 
pielgrzymów poprzedzona prośbami  
i podziękowaniami. Bezpośrednio po 
Eucharystii jest wystawienie Naj-
świętszego Sakramentu i godzina 
przebłagania. Jest to czas szczególnie 
intensywnej modlitwy, pełnej uniże-
nia i pokory oraz przeproszenia za 
grzechy. Czasem w oczach modlących 
się widać łzy. Godzina przebłagania 
za grzechy własne i świata do Miło-
sierdzia Bożego kończy się niezwykłą 
procesją światła. Wtedy dopiero wi-
dać jak wielka jest liczba uczestni-
ków, sięgająca w miesiącach waka-

cyjnych kilku tysięcy. Rzeka palących 
się świec zdaje się nie mieć końca. Co 
jakiś czas pielgrzymi klękają, zwra-
cają się w kierunku Najświętszego 
Sakramentu i wznoszą w górę świece 
i powtarzają to samo wezwanie, 
wypraszając miłosierdzie Boże: 
Miłosierdzia Jezu mój, ześlij z nieba 
na lud Twój. Każdy z uczestników tej 
procesji toruje Chrystusowi drogę 
najpierw we własnym sercu a potem 
w życiu. O godz. 23.30 zaczyna się 
Różaniec pokutny odmawiany na 
sposób fatimski ze wzniesionymi 
rękami w górę. O północy odprawiana 
jest kolejna Msza św. – Pasterka Ma-
ryjna przy ołtarzu polowym, przy 
którym umieszcza się wizerunek 
Matki Bożej Płaczącej z Syrakuz. 
Msza sprawowana jest przez wszyst-
kich obecnych na nocy pokuty kapła-
nów. Stale zmieniające się formy 
modlitwy, dynamiczny śpiew i dobre 
prowadzenie nabożeństw przez  
ks. kustosza Gerarda Nowińskiego, 
autentyczne poczucie wspólnoty po-
zwala, by zapomnieć o zmęczeniu  
i nocnym chłodzie. 

Stałym elementem Nocy Pokuty 
jest także nabożeństwo ku czci Matki 
Bożej Płaczącej. Odbywa się ono 
bezpośrednio po Mszy sprawowanej  
o północy. Składa się ono z wezwań 
przebłagalnych i modlitw zanoszo-
nych przed tron Boży przez wsta-
wiennictwo Maryi. Uwieńczeniem 
tego nabożeństwa jest procesja światła 
z wizerunkiem Pani z Syrakuz, ze 
śpiewem pieśni maryjnych i wezwa-
niem podczas podnoszenia lampio-
nów: Ave, Ave, Ave Maryja nie płacz, 
że już Panno Maryjo. Procesja kończy 
się błogosławieństwem relikwiami  
i zasłonięciem cudownego wizerunku 
Matki Fatimskiej w głównym ołtarzu. 

Jest godzina 2.00 w nocy i o 
tej porze większość piel-
grzymów wraca do domu. 
Dla wytrwałych po przerwie 
odprawiana jest Droga Krzy-
żowa a o 4.00 nad ranem 
Msza św. kończąca Noc 
Pokuty. 

Szczególnym aktem 
pokutnym obecnym także w 
Turzańskim sanktuarium jest 
obchodzenie prezbiterium  
i głównego ołtarza na kola-
nach. Liczni pielgrzymi 
powtarzają ten gest wiele 
razy, odmawiając żarliwie 
akt żalu. Niemal każdy swoje 
uczestnictwo w czuwaniu 

 
MB Płacząca z Syrakuz 

 
Procesja światła z wizerunkiem Pani z Syrakuz 
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łączy z jakąś szczególną intencją. W 
Fatimie Maryja wzywała: Mówcie 
często zwłaszcza, gdy będziecie pono-
sili ofiary – O Jezu czynię to, … jako 
zadośćuczynienie za grzechy popeł-
nione przeciwko Niepokalanemu 
Sercu Maryi. Matka Najświętsza żąda 
poświęcenia świata swojemu Niepo-
kalanemu Sercu i zaprowadzenia 
nabożeństw Pierwszych Sobót mie-
siąca w formie poszerzonej o 15 mi-
nut rozmyślania i różaniec wynagra-
dzający. Spełnienie Jej życzeń ma do-
prowadzić do oczekiwanego „triumfu 
Niepokalanego Serca Maryi”.  

Mam nadzieję, że ten szczegó-
łowy opis Nocy Pokuty odprawianej 
w Turzy Śląskiej stanie się zachętą do 
liczniejszego pielgrzymowania para-
fian boguszowickich na nabożeństwa 
fatimskie i „godzinę łaski” Róży Du-
chownej w dniu 8 grudnia. 
     
 Pielgrzym fatimski  

      Ks. Józef 
 
Opracowano na podstawie książki 
ks. Gerarda Nowińskiego „Śląska 
Fatima w papieskiej koronie” 

 
 
 
 
 
 
 

 

Kapłaństwo jest piękne, 
ale… tymi słowami ksiądz 
rektor Wyższego Śląskiego 
Seminarium Duchownego 
zaczynał swoje konferencje.  
I coś w tym jest, bo kapłań-
stwo jest piękne, ale… Może 
zastanawia Cię drogi czytel-
niku, co może oznaczać to 
ale, bądź co się zanim kryje? 
Czy w ogóle przystoi mi mło-
demu kapłanowi z sześcio 
miesięcznym stażem, powie-
dzieć to ale? 

Pozwólcie, że na początku 
przytoczę słowa Matki Teresy z Kal-
kuty, które skierowała do kapłanów: 
„Drogi Współpracowniku Chrystusa, 
powiedziałeś Jezusowi tak, a On 
trzyma cię za słowo. Słowo Boże stało 
się Jezusem, ubogim człowiekiem. 
Stąd też ta straszna pustka, której 
doświadczasz. Bóg nie może napełnić 
czegoś, co jest pełne – może napełnić 
tylko pustkę – głębokie ubóstwo;  
a twoje tak jest właśnie początkiem 
bycia czy też stawania się pustym. Nie 
chodzi o to, jak dużo mamy do dania, 
tylko, na ile jest w nas pusto, abyśmy 
mogli w pełni otrzymać w naszym 
życiu i byśmy pozwolili Mu żyć  
w nas. W Tobie On dzisiaj pragnie 

przeżyć jeszcze raz swoje całkowite 
oddanie się Ojcu – pozwól mu na to. 
Nie jest ważne, co ty czujesz – ważne 
jest, co On czuje w tobie. Odwróć 
oczy od siebie, i rozraduj się, że nie 
masz nic, że jesteś niczym i że nic nie 
potrafisz (…). Dawaj Jezusa wiernym 
nie poprzez słowa, lecz swoim 
przykładem, przez Twoje zakochanie 
w Jezusie, przez promieniowanie Jego 

światłością i rozsiewanie woni Jego 
miłości, gdziekolwiek pójdziesz. Po 
prostu, uczyń radość Jezusa swoją siłą 
– bądź szczęśliwy i pełen pokoju, 
przyjmij wszystko, co On ci daje,  
a wszystko, cokolwiek ci odbiera, 
oddawaj z radosnym uśmiechem. 
Należysz do Niego”. 

W tychże jakże pięknych, ale za-
razem bardzo trudnych słowach 
Matka Teresa z Kalkuty pokazuje, iż 
kapłaństwo, aby było piękne musi być 
całkowitym oddaniem się Jezusowi  
i co najważniejsze musi być zakocha-
niem się w Nim, a to wymaga niesa-
mowitej odwagi i wiary w Jego obec-
ność, i w to, że On pragnie każdego 
kapłana prowadzić zgodnie ze Swoją 
wolą.  

Jednak zanim ksiądz otrzyma 
święcenia musi przejść sześcioletnią 
formację w seminarium duchownym, 
które ma być miejscem budowania 
relacji z Bogiem, co w konsekwencji 
ma prowadzić do zakochania się w 
Jezusie. W seminarium i na Wydziale 
Teologicznym każdy kleryk odkrywa 
Boga, który go wybiera i pragnie 
prowadzić do kapłaństwa.  

Jak już wspomniałem formacja 
seminaryjna trwa sześć lat. Jest to 
czas rozeznania powołania, zwłaszcza 
w pierwszych latach formacji jak rów-
nież jest to czas przygotowania się do 
kapłaństwa. W „szkole Jezusa” kle-
rycy nie tylko przygotowują się do 
kapłaństwa poprzez praktyki religijne, 
ale również przez naukę na Wydziale 
Teologicznym, gdzie zgłębiają wiedzę 
o Bogu, poznają historię Kościoła, 
historię filozofii, prawo kanoniczne,  
i wiele innych dyscyplin, które mają 

 
Prezbiterium w Sanktuarium 

MB Fatimskiej w Turzy Sląskiej 

Kapłaństwo jest piękne, ale … 

"Tobie, o słodka Pani Płacząca, powierzam Kościół i cały świat. Pochyl się nad 
tymi, którzy najbardziej potrzebują przebaczenia i pojednania, przynieś zgodę 
rodzinom oraz pokój narodom. Osusz łzy wywołane nienawiścią i przemocą  
w wielu regionach świata, zwłaszcza na Bliskim Wschodzie i na kontynencie 

afrykańskim. Niechaj Twe łzy, o Matko, staną się źródłem nawrócenia i pokoju 
dla wszystkich Twych dzieci." 

Jan Paweł II 
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pomóc przyszłemu kapłanowi  
w prowadzeniu powierzonego ludu.  

Do praktyk religijnych w semi-
narium dochodzi jeszcze tzw. forma-
cja ludzka, która obejmuje różnego 
rodzaju inicjatywy pozwalające na 
budowanie dobrych relacji z drugim 
człowiekiem poprzez różnego rodzaju 
posługi: katecheza dla dzieci upośle-
dzonych umysłowo, katecheza dla 
bezdomnych, katecheza dla osadzo-
nych w areszcie śledczym. Klerycy 
również posługują w klasztorze sióstr 
Misjonarek Miłości, które zajmują się 
osobami bezdomnymi, seminarzyści, 
zwłaszcza diakoni i akolici chodzą  
z Komunia Świętą do katowickiego 
hospicjum, zanoszą obiady do osób 
starszych i chorych.  

W formację ludzką wchodzą 
również różnego rodzaju przedsię-
wzięcia kulturalne, jak choćby róż-

nego rodzaju przedstawienia związane 
ze św. Cecylią, św. Mikołajem.  

Jednak najważniejsza w forma-
cji seminaryjnej jest osobista relacja  
z Jezusem, czyli modlitwa, rozważa-
nie Słowa Bożego, Eucharystia. Jeżeli 
tego zabraknie to jak tu mówić,  
o dobrym przygotowaniu. Kiedyś mój 
kolega zapytany o pewność swojej 
drogi powiedział takie zdanie: „przez 
sześć lat nie parzyło mnie Pismo 
święte, Eucharystia, klęcznik w ka-
plicy”. Myślę, że w tym prostym 
zdaniu kryje się wielka głębia tego, co 
powinni przeżywać nie tylko kapłani, 
ale wszyscy chrześcijanie, iż nie po-
winna nas parzyć Biblia, modlitwa, 
eucharystia, i to wszystko, co zwią-
zane jest z Kościołem.  

Kapłaństwo jest piękne, ale… 
z Jezusem i dla Jezusa, bez modlitwy, 
bez żywej przyjaźni z Jezusem, wy-

daje się momentami bez sensu,  
a wtedy staje się tylko stylem życia. 

Pozwól Drogi Czytelniku, że na 
koniec przytoczę słowa zmarłego  
w tym roku księdza Czesława Podle-
skiego, które podsumowują powyższą 
refleksję. Ks. Czesław mawiał, iż 
„kapłan to człowiek związany z Chry-
stusem i porwany przez Niego. Ka-
płan jest własnością Chrystusa. Dla-
tego powinien być z Chrystusem 
zjednoczony, zwłaszcza, że działa  
w Jego Osobie. Kapłan to osoba, która 
musi ofiarować każdego dnia godzinę 
adoracji w milczeniu, bo powołanie 
jest siłą, której człowiek nie może się 
oprzeć, stąd ważna jest odpowiedzial-
ność za kapłaństwo”. 

     
ks. Marcin 

W piątek 23.10.2009 r odbył się II Para-
fialny Turniej Szachowy, zorganizowany przez 
Parafialny Oddział Akcji Katolickiej, będący 
jednocześnie eliminacjami do  Diecezjalnego 
Turnieju Szachowego.  

Zwycięzcą II P.T.Sz. turnieju został Prze-
mysław Matuszczyk, II miejsce zajął Alojzy 
Motyka, a brązowy medal zdobył Stanisław 
Smołka. 

Zdobywcy trzech pierwszych miejsc będą uczestni-
czyć w  Diecezjalnym Turnieju Szachowym organizowa-
nym przez Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej Archidie-
cezji Katowickiej, który odbędzie się w Imielinie 
12.12.2009 r. 

Trochę smutnym jest fakt, że w naszej parafii znalazło 
się tylko sześciu miłośników tej naprawdę wspaniałej gry, 
nazywanej również „grą królewską”. Nie wiem, czy zawio-
dła reklama tego turnieju, czy zadziałała ogólna niechęć do 
uczestniczenia w rywalizacji, czy wychodzenia z domu. 

Przemysław Matuszczyk w zeszłorocznym Turnieju 
Diecezjalnym zdobył II miejsce. Nasz parafianin jest za-
wodnikiem Miejskiego Klubu Szachowego w Rybniku. 

Zapraszam wszystkich chętnych do nauki gry w sza-
chy, szczególnie dzieci, do salki szachowej przy basenie 
krytym MOSiR (przy Bazylice) codziennie o godz. 17.00. 

 
Nauczcie dzieci grać w szachy, a o ich przyszłość 

możecie być spokojni.   
 Paul Morphy  

 
                                                                    Wincenty M. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Od kilku lat, co roku na Boże Narodzenie Para-
fialny Oddział Akcji Katolickiej zaprasza do udziału  
w konkursie na szopkę bożonarodzeniową.  

Boże Narodzenie to czas niezwykły, czas radości, 
odpoczynku od codzienności, czas refleksji oraz 
wspomnień, czas adorowania tradycji chrześcijańskiej. 

Nieodłączną częścią tej tradycji jest budowanie 
świątecznych szopek. Daje ona okazję do pogłębienia 
znajomości tematu, pozwala wykazać się pomysłowo-
ścią i zręcznością, kształci zamiłowanie do sztuki, 
wymaga wiele cierpliwości. 

Konstruowanie szopek to bardzo piękny i bardzo 
stary zwyczaj świąteczny, starszy nawet niż strojenie 
choinki. 

Pragniemy, aby ten stary zwyczaj wykonywania 
szopek na najpiękniejsze święta w roku był nadal 
żywy. 

                                                                                                  
Kornelia Kaczmarczyk 

 
 

II Parafialny Turniej 
Szachowy 

Konkurs szopek 
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        PARAFIALNY  ODDZIAŁ  AKCJI  KATOLICKIEJ 
                                                         zaprasza 
                                          do udziału w konkursie 

SSZZOOPPKKAA    BBOOŻŻOONNAARROODDZZEENNIIOOWWAA  
 

      „A mały Chrystus smutny w drzwi patrzy i czeka 
       by pośród witających zobaczyć człowieka...” 

 

REGULAMIN KONKURSU 
 

TEMAT:     „PPÓÓJJDDŹŹMMYY  WWSSZZYYSSCCYY  DDOO  SSTTAAJJEENNKKII...” 
 

TERMIN I MIEJSCE:  Prace będą odbierane w kościele parafialnym przy ołtarzu Św. Barbary  
w dniach od  7 do 20 grudnia, przed i po Mszy św. roratniej,   

ZASADY  UCZESTNICTWA :  
 

o Uczestnikami konkursu mogą być klasy szkolne, grupy przedszkolne, mniejsze grupy, rodziny  
i osoby indywidualne 

o Prace mogą być wykonane z różnych materiałów i w różnych technikach 
o Zadaniem uczestnika jest wykonanie szopki bożonarodzeniowej według własnego wyboru  

i pomysłu, ale w taki sposób, aby nawiązywała do tematu konkursu 
o Do każdej pracy należy dołączyć dwie identyczne karteczki z danymi autora lub autorów pracy – 

imię i nazwisko lub nazwę grupy, wiek, nazwę i numer szkoły lub przedszkola, telefon 
 

KRYTERIA  OCENY : 
 

o Pomysłowe i niekonwencjonalne podejście do tematu 
o Wkład pracy własnej, rozwiązania techniczne, ogólny wyraz artystyczny 
o Wartość treściowa pracy, walory estetyczne szopki – budowli i postaci 
o Prace będą oceniane w dwóch kategoriach: 

—  prace indywidualne,    —  prace zbiorowe 
 

NAGRODY : 
 

o Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody rzeczowe, a wszyscy uczestnicy dyplomy i drobne 
upominki 

o Przyznana zostanie również nagroda publiczności – do specjalnej skrzynki w okresie Świąt 
Bożego Narodzenia każdy będzie mógł wrzucić kartkę ze wskazaniem na daną szopkę, podając 
swoje imię i nazwisko 

 
UWAGA! 
 

o W czasie Świąt Bożego Narodzenia zostanie zorganizowana wystawa wszystkich szopek 
zgłoszonych do konkursu 

o Dnia 17 stycznia 2010r po Mszy św. o godz. 11.30 nastąpi rozstrzygnięcie konkursu oraz 
rozdanie nagród i dyplomów 

o Odbiór prac po zakończeniu wystawy w dniu 17 stycznia 2010 r. po rozstrzygnięciu konkursu  
na Mszy Św. o 11.30  

o Dodatkowych informacji udziela pani Kornelia Kaczmarczyk tel. 4255615 
 
                                                                                            ZZAAPPRRAASSZZAAMMYY      

                                                                                                                    ŻŻYYCCZZYYMMYY    UUDDAANNYYCCHH    PPOOMMYYSSŁŁÓÓWW  !!!!!! 
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„Mieć świadomość! 
Jak często miłość mał-

żonków, gorące uczucie mię-
dzy rodzicami podupada, 
ponieważ zaniedbują działa-
nia służące jego podtrzyma-
niu i pogłębieniu. Nasza 
ludzka miłość wymaga spo-
tkania, wymiany myśli, mo-
mentów intymnych łączących 
serce z sercem. Wówczas 
jest żywa. 

To samo odnosi się do 
miłości wobec Boga. Ona 
zanika w duszy chrześcija-
nina, który nie znajduje każ-
dego dnia czasu na spotka-
nie ze swoim Panem, czasu 
na wymianę myśli, intym-
ność, czyli czasu na modli-
twę. Wówczas miłość  
w sercu ludzkim zamiera”.  

     
   O H.Caffarel 

 
Czym jest ekipa Notre-Dame? 
- c.d. z poprzedniego numeru SE 

3. JEDNA  DROGA 
Dla każdego chrześcijanina 

istnieje tylko jedna droga - Jezus 
Chrystus, Słowo Boże wcielone: 
„.błogosławieni ci, którzy słuchają 
słowa Bożego i zachowują je” (Łk. 
11,28). 

Ruch Equipes Notre-Dame nie 
zmusza swoich członków do konkret-
nej duchowości; pragnie pomagać 
małżonkom w angażowaniu się na 
drodze wyznaczonej przez Chrystusa. 

W tym celu proponuje im:  
kierunki życia, konkretne zadania  
i życie ekipy. 

Kierunki życia 

Główny kierunek jest 
wyznaczany przez miłość, którą 
przyniósł nam Chrystus: 

„Będziesz miłował Pana, Boga 
swego, całym swoim sercem, całą 
swoją duszą, całym swoim umysłem  
i całą swoją mocą... Będziesz miłował 

swego bliźniego jak siebie samego” 
(Mk 12, 30-31). 

Wzrastanie w tej miłości jest za-
daniem na całe życie. Ruch Equipes 
Notre-Dame proponuje swoim człon-
kom pomoc; prosi ich, aby wzajemnie 
wspomagali się we wzrastaniu  
w miłości Bożej poprzez: 
o przeznaczanie w swoim życiu 

dużo miejsca na modlitwę, 
o regularne obcowanie ze Słowem 

Bożym i życie Nim, 
o nieustanne pogłębianie znajomo-

ści prawd wiary, 
o częste przystępowanie do sakra-

mentów, szczególnie do Eucha-
rystii, 

o praktykowanie ascezy chrześci-
jańskiej; 

o oraz, aby wzajemnie wspomagali 
się we wzrastaniu w miłości 
bliźniego poprzez: 

o autentyczną pomoc małżeńską – 
słuchanie, dialog, dzielenie się – 
we wszystkich  

o dziedzinach, szczególnie w spra-
wach duchowych, 

o nieustanną troskę o chrześcijań-
skie wychowanie dzieci, 

o otwieranie się na innych i gościn-
ność, 

o konkretne świadczenie o miłości 
Chrystusa – zwłaszcza przez an-
gażowanie się w życie Kościoła  
i społeczności lokalnej. 

Konkretne zadania. 

Doświadczenie pokazuje, że bez 
konkretnych zadań wyznaczone kie-
runki życia mogą zostać martwą li-
terą. To dlatego ruch Equipes Notre-
Dame proponuje swoim członkom, 
aby realizowali sześć ściśle określo-
nych „zadań” oraz, aby regularnie 
kontrolowali realizację tych zadań  
i wzajemnie sobie pomagali w ich wy-
pełnianiu. 

Te zadania to:  
1) regularne „słuchanie” Słowa 

Bożego, 
2) codzienne przeznaczanie czasu 

na bezpośrednie „spotkanie”  
z Panem (modlitwa osobista), 

3) codzienne spotkanie męża i żony 
na modlitwie małżeńskiej, 

4) comiesięczny prawdziwy dialog 
małżeński pod spojrzeniem Pana, 

5) ustalanie „reguły życia” i co-
miesięczne jej sprawdzanie, 

6) coroczny udział w rekolekcjach 
(co najmniej 48 godzinnych  
i jeśli to możliwe wspólnie ze 
współmałżonkiem), aby stanąć 
twarzą w twarz przed Panem. 

Życie ekipy 

Ekipa nie jest celem sama w 
sobie, ale służy swoim członkom i 
umożliwia im  przeżywanie wspólnej 
modlitwy i dzielenia się. Członkowie 
pomagają sobie w podążaniu do Pana 
i dawa-niu o Nim świadectwa. 

Tak jak w życiu każdej wspól-
noty chrześcijańskiej, tak i w życiu 
ekipy można schematycznie rozróżnić 
trzy aspekty - trzy ważne momenty: 
o z Chrystusem, ekipa kieruje się 

ku Ojcu, aby przyjąć Jego mi-
łość; 

o w Chrystusie ekipa dzieli się tą 
miłością; 

o pobudzona przez Ducha Świę-
tego ekipa wysyła swoich człon-
ków w świat, aby objawić tę mi-
łość. 
Te trzy aspekty są przeżywane 

na spotkaniu miesięcznym, które 
składa się z czterech części: posiłku, 
który jest szczególnym czasem przy-
jaźni; wspólnej modlitwy, która jest 
centrum i szczytem spotkania i która 
może czasem mieć formę Eucharystii; 
czasu „dzielenia się” (realizacją 
zadań) i „dzielenia się życiem” (czas 
wzajemnej pomocy, w szczególności 
pomocy duchowej i apostolskiej); 
oraz czasu rozważania tematu 
miesiąca, który jest specjalnym 
czasem pogłębiania wiary. 

     
  frag. Karty END 

     
 Bernadka z Piotrkiem 
    
    

 
 

 

Equipes Notre - Dame  - 
ruch  duchowości  małżeńskiej 
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22 października miało 
miejsce kolejne spotkanie 
Rady Parafialnej. Omówiono 
na nim najistotniejsze dla 
parafii sprawy duszpaster-
skie i gospodarcze. Spotka-
niu przewodniczył ks. pro-
boszcz Krzysztof Błotko, 
który na wstępie zaznaczył, iż 
pomimo tego, że spotkania 
całej Rady Parafialnej odby-
wają się raz czy dwa razy do 
roku, to spotkania robocze 
są organizowane na bieżąco, 
zawsze, gdy zachodzi po-
trzeba skonsultowania okre-
ślonego zagadnienia czy 
podjęcia decyzji w sprawach 
gospodarczych. W spotkaniu 
uczestniczyło18 osób. Pod-
czas zebrania podsumowano 
zagadnienia omawiane na 
poprzednim spotkaniu Rady 
Parafialnej i poddano pod 
dyskusje aktualne problemy 
oraz wnioski parafian. 
„Bądźmy świadkami miłości” 

Ks. Marcin zapoznał zebranych 
z tematyką nowego roku duszpaster-
skiego 2009/2010 „Bądźmy świad-
kami miłości”, który rozpocznie się 
wraz z pierwszą niedzielą adwentu. 
Zadaniem kapłanów, ale też i ludzi 
świeckich jest skupienie się na cnocie 
miłości i realizowanie jej w życiu 
dając świadectwo i głosząc Chrystusa 
– Boga, który jest miłością i tę miłość 
wlewa w nasze serca. Ks. Marcin 
zatrzymał się nad referatem ks. bi-
skupa Andrzeja Czaji pt. „Być Ko-
ściołem ewangelizującym, czyli 
świadczyć o miłości”. Pan Bóg nie-
ustannie obdarza Kościół charyzma-
tami. Każdy z wierzących powinien 
odkrywać w sobie te charyzmaty  
i talenty, jakimi Pan Bóg go obdarzył. 
Wspólnotę parafii tworzą wszyscy 
wierni, a nie tylko kapłani i zadaniem 
Rady Parafialnej jest między innymi 
praca nad tym, w jaki sposób ulepszyć 
duszpasterstwo i poczynić refleksję 
nad oczekiwaniami świeckich w sto-
sunku do kapłanów i Kościoła. Zada-
niem każdego chrześcijanina jest 

ofiarowanie swojego życia Chrystu-
sowi, Kościołowi, a przy tym także 
drugiemu człowiekowi. Celem no-
wego roku duszpasterskiego jest to, 
by szerzyć miłość, która wypływa  
z samego Boga.  

Sprawy gospodarcze 
W dalszej części spotkania ks. 

proboszcz podsumował prace, które 
zostały zasygnalizowane na poprzed-
niej Radzie Parafialnej i są zrealizo-
wane bądź znajdują się w trakcie 
realizacji. Wśród nich wymienić na-
leży zabezpieczenie witraży, których 
cała powierzchnia pokryta została 
tworzywem sztucznym, co pozwoli im 
czekać do bardzo kosztownego 
kapitalnego remontu w najbliższych 
latach.  

Wyczyszczono i zabezpieczono 
również osprzęt sterujący ogrzewa-
niem kościoła w kotłowni. Wykonano 
poważne przedsięwzięcie podłączenia 
nowego domu parafialnego do ko-
tłowni w kościele, co pozwoli poczy-
nić oszczędności w opłatach za gaz 
ziemny.  

W miejsce zlikwidowanej si-
łowni w piwnicach domu parafialnego 
powstała nowa salka, która będzie 
wykorzystywana do potrzeb duszpa-
sterskich, czy to do spotkań w gru-
pach młodzieży przygotowującej się 
do małżeństwa, czy też do działalno-
ści wspólnoty oazowej.  

Ruszyła również sprawa drzwi 
wejściowych do kościoła. Zainstalo-
wano dwoje drzwi frontowych bocz-

nych i sukcesywnie, jeżeli pozwolą na 
to warunki atmosferyczne, będą 
montowane kolejne. 

Z tematów, które nie były poru-
szane na poprzednim spotkaniu Rady 
Parafialnej, a zostały zrealizowane 
wspomnieć należy renowację dachu 
kościelnego oraz rozpoczęcie kapital-
nego remontu starej fary z wymianą 
dachu, okien i odnowieniem części 
ścian zewnętrznych. W najbliższych 
dniach firma alpinistyczna wykonu-
jąca renowację dachu kościelnego 
zobowiązana jest wykonać ostateczne 
poprawki wynikłe z odbioru prac, co 
zakończy etap zabezpieczenia pokry-
cia dachowego. Pozwoli to na kilka-
naście lat odsunąć w czasie ewentu-
alną wymianę dachu. Dodatkowo 
została wykonana ekspertyza kon-
strukcji drewnianej dachu i wieży 
kościelnej, która potwierdziła dobry 
stan elementów konstrukcyjnych. 
Przeprowadzono również pomiary 
geodezyjne wieży i krzyża, które nie 
stwierdzają istotnych zmian i odchy-
leń. Podobne badania zgodnie z prze-
pisami prawa budowlanego będą cy-
klicznie powtarzane. 

W dobrym kierunku postępuje 
również sprawa poszerzenia drogi 
dojazdowej od ulicy Małachowskiego 
do kaplicy pogrzebowej, która jest 
monitorowana przez Radę Dzielnicy 
Boguszowice. 

Kolejnym tematem w trakcie re-
alizacji jest aktualizacja strony inter-
netowej parafii, która na przestrzeni 
kilkunastu tygodni zostanie sfinalizo-
wana. 

Sprawy wyższej konieczności 
zadecydowały również o tym, że nie 
został doprowadzony do końca pro-
blem kaplicy św. Jana Nepomucena 
znajdującej się w parku św. Waw-
rzyńca.  

Sprawy administracyjno – 
duszpasterskie 

Wprowadzono nowe osoby do 
kancelarii parafialnej. Po zasięgnięciu 
opinii i konsultacjach z parafianami 
zdecydowano się zatrudnić panią 
Aurelię Oleś, której pomocą będzie 
służył mąż Andrzej zajmujący się 
sprawami informatycznymi. Tym 
samym zostały wydłużone godziny 
otwarcia kancelarii parafialnej,  

Spotkanie Rady Parafialnej 
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a wprowadzenie przydatnych progra-
mów komputerowych ułatwi funkcjo-
nowanie parafii. 

Pozostaje otwarta sprawa zasy-
gnalizowanych wcześniej zmian go-
dzin Mszy św. niedzielnych. Odwie-
dziny duszpasterskie będą czasem 
rozeznania czy dodatkowa Msza św.  
o godz. 18.00 jest potrzebna. Przy 
okazji tego tematu wywiązała się 
dyskusja w trakcie, której zapropono-
wano, by przesunąć godzinę Mszy św. 
chrzcielnej z 14.30 na 14.00 w celu 
zapewnienia półgodzinnej przerwy 
przed nieszporami niedzielnymi  
o 15.30. Należałoby się również zasta-
nowić nad rozdzieleniem chrztów  
i roczków ze względu na coraz 
większą liczbę dzieci przyjmujących 
sakrament chrztu św. 

Poruszono też problem utrzy-
mania cmentarza parafialnego. Zasy-
gnalizowano by kosić na bieżąco 
wolne przestrzenie między grobami  
o stosunkowo dużej powierzchni oraz 
groby, które są zrównane z ziemią. 
Stwierdzono również, że należy roz-
wiązać problem kałuż i błota powsta-
jącego przy ujęciu wody obok krzyża 
na cmentarzu. Osoba, która pełni 
funkcję gospodarza cmentarza zade-
klarowała, że zgłoszone postulaty 
postara się w najbliższym czasie suk-
cesywnie rozwiązywać.  

Kolejnym problemem, który zo-
stał poruszony była przycinka drzew 
na terenie cmentarza. Zgodzono się co 
do tego, że nie jest to zadanie łatwe do 
wykonania ze względu na potencjalne 

niebezpieczeństwo uszkodzenia 
nagrobków. Firmy, które zajmowały 
się tym problemem nie wywiązały się 
dostatecznie z powierzonego im zada-
nia i prowadzone są rozmowy z no-
wym wykonawcą, który jest gotów 
spełnić oczekiwania parafii co do 
znaczącego przycięcia koron drzew.   

W dalszej części spotkania zo-
stał poruszony temat Mszy św. nie-
dzielnej dla dzieci. Po dyskusji 
stwierdzono, że ze względu na specy-
fikę parafii (duża liczba intencji jubi-
leuszowych, napięty porządek Mszy 
św., tradycyjny model rodziny wielo-
pokoleniowej, uwarunkowania loka-
lowe, itp.) byłby problem fachowego 
rozwiązania, które polegałoby na tym, 
iż dzieci są osobno na dostosowanej 
do ich wieku liturgii słowa i później 
przychodzą na liturgię euchary-
styczną. Taki model Mszy św. dla 
dzieci zgodny z przepisami prawa 
kanonicznego byłby trudny do zsyn-
chronizowania w czasie oraz niemoż-
liwy ze względu na warunki lokalowe. 

Przy okazji stwierdzono, że 
dzieci w naszej parafii mają możli-
wość czynnego udziału w specjalnie 
dla nich przygotowywanej cotygo-
dniowej czwartkowej Mszy św. 
szkolnej, w rozbudowanych roratach, 
nabożeństwach różańcowych, drodze 
krzyżowej. Niestety należy ubolewać 
nad tym, że pomimo tych działań 
frekwencja na tych nabożeństwach nie 
jest zadawalająca.  

W przypadku Mszy św. nie-
dzielnej dla dzieci, w której uczestni-

czy więcej dorosłych niż dzieci,  
a najmłodsi nie wychodzą na liturgię 
słowa istnieje niebezpieczeństwo, że 
osoby dorosłe zawsze będą słyszeć 
jakieś infantylne kazania na poziomie 
dziecka cztero czy pięcioletniego. 

Zgodzono się z tym, że jest do-
bra wola ze strony kapłanów, by objąć 
dzieci szczególną opieką i na dzień 
dzisiejszy robi się wszystko, na co 
pozwalają realia funkcjonowania 
parafii. Zwrócono również uwagę na 
to, że udział dzieci we Mszy św. ra-
zem z rodzicami jest bardzo istotny 
między innymi z tego powodu, iż 
rodzice dają swoim dzieciom świa-
dectwo modlitwy i właściwej po-
stawy. 

Zasygnalizowano również pro-
blem niewłaściwego zachowania się 
najmłodszych podczas nabożeństw  
i braku reakcji ze strony rodziców czy 
opiekunów. Zgodzono się co do tego, 
że dzieci powinny czuć się w kościele 
swobodnie, lecz stanowczo należy 
reagować na zbyt skrajne zachowania 
nie adekwatne do miejsca, co przede 
wszystkim jest obowiązkiem rodzi-
ców. 

Na zakończenie ks. proboszcz 
podziękował za wszelką inicjatywę, 
aktywne działanie i podejmowane 
wysiłki panu Hubertowi Figasowi 
oraz wszystkim, którzy bezinteresow-
nie wkładają serce i są zaangażowani 
w życie parafii. 

 
LR 

W dniach od 15 do 18 
października w Świdrze pod 
Warszawą odbył się I Kon-
gres Rodziny Szensztackiej. 
Już w dniu 15. pażdziernika  
o godz. 20.14 uroczystą Mszą 
św. nastąpiło otwarcie I Kon-
gresu Rodziny Szensztackiej 
w Polsce. Mszy świętej w Ka-
plicy Sióstr Maryi w Świdrze 
przewodniczył Bp Paweł Cie-
ślik – Protektor Ruchu 
Szensztackiego. Rozpoczy-
nając I Kongres Rodziny 
Szensztackiej w Polsce ks. 
Biskup zaprosił wszystkich 
członków Ruchu Szensztac-

kiego do modlitwy, by pod-
czas Kongresu był z nami 
Duch Święty, aby Ruch 
Szensztacki mógł dalej żyć, 
rozwijać się i by nie był tylko 
jednym z wielu zrzeszeń, ale 

prawdziwą Wspólnotą Wie-
czernika.  
 
Celem Kongresu Rodziny Szensztac-
kiej było: 
o Spojrzenie na historię rozwoju 

Rodziny Szensztackiej w Polsce  
o Spotkanie wszystkich wspólnot 

w doświadczeniu jedności pośród 
różnorodności i współpracy.  

o Refleksja nad doświadczeniem w 
pracy apostolskiej i formacyjnej, 
pozwalająca odczytać nowe 
wyzwania, przed jakimi stoi 
nasza Rodzina, oraz dająca 
odpowiedź na znaki czasu.  

o Odczytanie naszego daru dla 
Kościoła.  

I Kongres Rodziny Szensztackiej w Polsce 
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o Rozpoznanie dróg współpracy  
w naszej polskiej i międzynaro-
dowej Rodzinie oraz z innymi 
ruchami Kościoła.  

W sobotę pod osłoną nocy ko-
misja kongresowa dokonała streszcze-
nia wszystkich obrad, wniosków  
i propozycji zawierając je w krótkich 
dwóch dokumentach: Deklaracji  
i Przesłaniu Kongresowym.  

18 października - w Dzień 
Przymierza – zakończył się I Kon-
gresu Rodziny Szensztackiej w Pol-
sce. Dzień ten był dniem otwartym 
kongresu w związku z tym udział w 
zakończeniu kongresu wzięli przed-
stawiciele ruchu z naszej parafii.  

Został także wystosowany oko-
licznościowy list od uczestników 
Kongresu do papieża Benedykta XVI 

w celu zapoznania Głowy Kościoła z 
treścią i owocami I Kongresu Rodziny 
Szensztackiej w Polsce.  

Kongres stał się wielkim kro-
kiem w kierunku przygotowań do 
Jubileuszu 2014.  
     
            GP 

Od trzech lat trwa „Adopcja serca”  
w Szkole Podstawowej nr 16 w Boguszowi-
cach. Celem adopcji jest pomoc dla dzieci  
z Republiki Środkowej Afryki.  

Nasze zaadoptowane dziecko to dziew-
czynka o imieniu Zeino Rosalie. Opłacamy jej 
roczną edukację, której koszt wynosi 10 $. 
Jest to opłata pensji nauczyciela.  

W tym roku zebraliśmy 210 zł. Cała ta 
kwota została przekazana na konto Sekreta-
riatu Misyjnego w Katowicach.  

 Bez solidnej edukacji dzieci nie mają przyszłości, nie 
mają szansy na lepsze jutro. W 1998 roku w Republice 
Środkowej Afryki utworzono pierwszą szkołę podstawową,  
a potem dzięki pomocy ludzi dobrej woli otwierano kolejne. 
Na dzień dzisiejszy objęto nauką dwa tysiące dzieci  
w dziewięciu szkołach z siedemnastoma nauczycielami. Na 
terenie misji jeszcze wiele dzieci jest bez dostępu do szkoły. 
Głównym problemem w utrzymaniu szkół jest znalezienie 
środków na wypłatę dla nauczyciela. 

 
Aż trudno uwierzyć, że: 

o 50% dzieci nie ma dostępu do szkoły 
o 25% kończy szkołę podstawową 
o 70% klas nie ma biurka ani ławek czy krzeseł  

dla uczniów 
o 40% klas nie ma biurka czy krzesła dla nauczyciela 
o 45% klas nie ma tablicy 
o Od 55 do 110 uczniów uczy się w jednej klasie. 

 

 
Dzięki tej adopcji dzieci z naszej szkoły uwrażliwiają się na 
potrzeby innych, poznają świat i warunki życia innych 
dzieci w ich wieku. Uczą się świadomie działać na rzecz 
innych wykraczając poza więzi rodzinno- koleżeńsko- 
przyjacielskie.  

Kazimiera Macionczyk  
Alina Macionczyk 

 
Adwent to czas głęboko maryjny, ponieważ Maryja jest Tą, która w sposób wzorowy oczekiwała i przyjęła 
Wcielonego Syna Bożego. Niech Najświętsza Panna pomoże nam otworzyć drzwi naszych serc Chrystusowi, 
Odkupicielowi człowieka i historii; niech nauczy nas zachowywać pokorę, bo spojrzenie Boga spoczywa  

na pokornych; niech pomaga nam coraz lepiej rozumieć wartość modlitwy, 
wewnętrznego milczenia, słuchania słowa Bożego; niech nas przynagla do szczerego 
wewnętrznego poszukiwania woli Bożej, także wówczas,  gdy krzyżuje ona nasze 
plany; niech nas zachęca, byśmy oczekując Chrystusa, umieli oddawać nasz czas  
i siły potrzebującym. Matko Boża, Panno oczekująca, spraw, aby Bóg-który-
przychodzi zastał nas gotowych na przyjęcie bogactwa Jego miłosierdzia. 

                                                                                                      Jan Paweł II 

„Adopcja serca” w SP 16 w Boguszowicach 
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Tradycyjne już w pierw-
szy wtorek września nasza 
Grupa Pielgrzym, wraz ze 
swoim nowym opiekunem ks. 
Marcinem, wyruszyła w piel-
grzymce do Sanktuarium 
Matki Bożej Jasnogórskiej.  
W tym roku była to wyjąt-
kowa pielgrzymka, bo jubile-
uszowa. Wczesnym rankiem 
1 września, po raz pięćdzie-
siąty wyruszaliśmy do Czę-
stochowy.  

W Sanktuarium Częstochow-
skim uczestniczyliśmy we wspólne 
Eucharystii, Drodze Krzyżowej na 
wałach częstochowskich, jak również 
każdy miał okazję do prywatnej mo-
dlitwy przed obrazem Naszej Matki. 
Nie zabrakło również czasu na kawę  
i na nasz regionalny kołocz.  

Z Częstochowy pojechaliśmy do 

Złotego Potoku, miejscowości, której 
początki datuje się już na VIII w., gdy 
powstało grodzisko „Osiedle Wały”  
o powierzchni około 18000 m2. Pierw-
sza wzmianka o wsi Potok pochodzi  
z 1153 roku. 

Zwiedziliśmy w nim Kościół 
św. Jana Chrzciciela, który w roku 
1298 ufundował Bartosz z rodu Od-
rowążów jeszcze jako kościół drew-
niany. Już w połowie XV w. w Potoku 
stał kościół murowany, zbudowany  
w stylu gotyckim. Na przestrzeni wie-
ków był on wielokrotnie przebudo-
wywany; obecnie jest budowlą bez-
stylową. W bocznej, neogotyckiej 
kaplicy Krasińskich, pochowana jest 
Elżbietka, córka Zygmunta, a także 
jego wnuk, Karol Roger hrabia Ra-
czyński.  

Z kościoła św. Jana Chrzciciela 
udaliśmy się do parku w Złotym Po-
toku gdzie poznaliśmy historię miasta, 
jak również stojącego w parku Pałacu 

Raczyńskich. Historia pałacu Raczyń-
skich w Potoku (bo taką miał wów-
czas nazwę) sięga przełomu XIV/XV 
wieku. Wówczas należał do rodu 
Potockich herbów Jelita i Szreniawa. 
W tym czasie siedziba miała formę 
wieży mieszkalno-obronnej. W XVI 
wieku Potok przejął Jan Silnicki, a po 
nim na początku XVII wieku Jan 
Koryciński, kasztelan oświęcimski, 
który rozbudował dwór. Koryciński 
odsprzedał posiadłość wraz z zam-
kiem Stanisławowi Koniecpolskiemu, 
hetmanowi polnemu koronnemu. 
Obecnie pałac stoi pusty, niszczeje  
i czeka na szczęśliwego nabywcę.  

Złota pielgrzymka do Często-
chowy można powiedzieć przebiegała 
w duchu modlitwy, wspólnych śpie-
wów, i radosnej atmosfery. Oby jak 
najwięcej takich i innych pielgrzymek 
było udziałem grupy pielgrzym.  
                               
                               ks. Marcin 
 

W Księdze Mądrości  Sy-
racha (Eklezjastyk) cały roz-
dział 37 jest poświęcony 
zdrowiu i umiarkowaniu, a 
rozdział 38  lekarzom i lekom. 
Jest to bogaty w treść frag-
ment Pisma Świętego po-
zwalający lepiej zrozumieć 
hasło tegorocznego Roku 
Duszpasterskiego, ciągle 
zresztą aktualne „Otoczmy 
troską życie”. Fragment 
rozdz. 38 – Syr 38,4 brzmi 
„Pan stworzył z ziemi lekar-
stwa, a człowiek mądry nie 
będzie nimi gardził”.  

W naszym codziennym życiu, 
zwłaszcza kiedy zdrowie niedomaga 
jesteśmy bombardowani całym 
arsenałem lekarstw chemicznych, za 
którymi stoi potężny przemysł 
farmaceutyczny. Człowiek nie jest  
w sta-nie do końca ocenić wartości  
i przydatności tych specyfików. Jest 
zdany na zalecenia medycyny. I jakoś 
w tym wszystkim odeszliśmy daleko 
od natury, od tego, co ona nam daje. 

Zapomnieliśmy, że natura jest 
przygotowana na nasze choroby  
i dolegliwości i jest wyposażona  
w równie wspaniały zestaw lekarstw  
i surowców do ich wytwarzania, jak 
przemysł. Stosowanie ich w leczeniu 
wymaga jednak więcej czasu  
i cierpliwości, czego ciągle nam 
brakuje. Spróbujmy jednak, przy-
najmniej dla pogłębienia naszej wie-
dzy przyjrzeć się temu, co posiada 
natura dla ratowania naszego zdrowia. 
Przyjrzyjmy się przynajmniej na 
krótko ziołolecznictwu. Wg sformu-
łowań encyklopedycznych „Zioło-
lecznictwo to dział medycyny i farma-
kologii, zajmujący się wytwarzaniem 
leków z naturalnych bądź przetworzo-
nych surowców uzyskiwanych z roślin, 
oraz ich stosowaniu w profilaktyce  
i terapii chorób. Pojęcie to jest uży-
wane dla określenia gałęzi medycyny 
alternatywnej zajmującej się lecze-
niem preparatami roślinnymi”. Nasi 
przodkowie żyli „za pan brat” z naturą  
i doskonale wykorzystywali ją do 
leczenia chorób. W dobie współcze-
snej ziołolecznictwo jest upowszech-
nione wśród społeczeństw 

nieuprzemysłowionych i utożsamiane 
z medycyna ludową. Na całym 
świecie jest znanych i używanych  
w celach medycznych około 20 000 
roślin i to od najdawniejszych czasów. 
Wg dokumentów historycznych 
początki ziołolecznictwa sięgają 
okresu ok. 2 000 lat p.n.e. i związane 
są ze starożytną Babilonią, Asyrią,  
a przede wszystkim Egiptem. 
Wiadomości o tym przekazali nam 
starożytni pisarze, jak Herodot (Grek) 
i Pliniusz Starszy (Rzymianin). 
Wymieniają oni min. starożytny 
papirus Ebersa (pochodzący ze 
starożytnego Egiptu) zawierający ok. 
900 recept różnych leków 
sporządzanych na bazie ziół.  
W Europie pierwsze wzmianki  
o ziołolecznictwie oraz wiedzy 
medycznej pochodzą z V i IV w. 
p.n.e. ze starożytnej Grecji. 
Funkcjonowali tam tzw. farmakopole 
– osoby związane z kultem religijnym 
i świątyniami, odpowiedzialni za 
szukanie, zbieranie i przygotowywa-
nie ziół i sporządzanie leków. Leki te 
były sprzedawane w składach 
zwanych po grecku apotheke, od 
którego to słowa wywodzi się 
dzisiejsze słowo apteka. „Ojciec 
medycyny” Hipokrates (Grek) z Kos 

Złoty Jubileusz Grupy Pielgrzym 

O ziołolecznictwie 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Grodzisko_%28archeologia%29
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żyjący w V – IV w. p.n.e. w swoim 
dziele „Corpus Hippocraticum” opi-
sał ok. 300 leków pochodzenia roślin-
nego. 

W Rzymie w I w. p.n.e. żył  
i praktykował Dioskurides, który  
w swoim dziele „De materia medica”  
opisał wiele leków pochodzenia ro-
ślinnego. A wspomniany już Pliniusz 
Starszy w księdze XX swego dzieła 
„Naturalis historia” opisał ok. 1 000 
roślin leczniczych. Okres starożyt-
ności zamyka działalność Galena I – 
II w. n.e. Okres średniowiecza nie 
przyniósł żadnych większych doko-
nań. Należy jedynie wspomnieć, że 
ok. 1100 r. mnisi z Canterbury ko-
piowali  znane w tym czasie dzieło 
„Apuleis”. W okresie renesansu wie-
dzę o ziołolecznictwie rozwinął 
słynny Paracelsus (Szwajcar) (1493-
1541) – Phillippus Aureolus The-
ophrastus Bombastin von Hohenheim. 
Jest on autorem licznych dzieł z za-
kresu ziołolecznictwa i innych dzie-
dzin medycyny i nie tylko. Jest auto-
rem dwóch słynnych powiedzeń – 
„Wszystkie łąki i pastwiska, wszystkie 
lasy i góry są Aptekami”, „Cóż to jest 
trucizna? Wszystko jest trucizną i nie 
jest trucizną. Tylko dawka czyni, że 
dana substancja nie jest trucizną”. 
Wychodził z założenie, że Bóg dał 
ludziom lek na każdą chorobę i roz-
wijał tę myśl na wszystkie możliwe 
sposoby. Jego dzieła na długie lata 
wywarły wpływ na rozwój medycyny. 
Nawet współcześni opierają się na 
jego zasadach fitochemii (nauka  
o procesach chemicznych zachodzą-
cych w roślinach), oraz farmakognozji 
(nauka o surowcach leczniczych 
pochodzenia roślinnego, zwierzęcego 
i mineralnego). W okresie tym – rów-
nież i w Polsce -powstały też liczne 
zielniki opisujące stosowane w tym 
czasie zioła i uzyskiwane z nich leki. 
Rozwijający się w okresie XIX i XX 
w. przemysł chemiczny, pogoń za 
wielkimi zyskami z produkcji i sprze-
daży lekarstw zahamował rozwój 
ziołolecznictwa. Leki pochodzenia 
roślinnego były wypierane. Wyda-
wało się, że zostaną całkowicie wy-
parte. A jednak skutki uboczne leków 
chemicznych spowodowały, że czło-
wiek współczesny, coraz częściej 
sięga do naturalnych środków leczni-
czych, a farmakolodzy, mikrobiolo-
dzy, botanicy i chemicy poszukują 
wciąż nowych leków ziołowych sub-
stancji czynnych pochodzenia roślin-

nego. Z najnowszych danych Świato-
wej Organizacji Zdrowia wynika: 

o Obecnie 80 % ludności świata 
stosuje ziołolecznictwo (fitote-
rapię), jako element opieki 
zdrowotnej. 

o Wśród 120 aktywnych związ-
ków chemicznych szeroko sto-
sowanych w nowoczesnej me-
dycynie, 80 % wykazuje pozy-
tywny związek  między ich no-
woczesnym zastosowaniem te-
rapeutycznym i tradycyjnym 
zastosowaniem roślin, od któ-
rych one pochodzą. 

o Przynajmniej 7 000   związków 
chemicznych współczesnej 
farmakopei (farmakopea – 
urzędowo zatwierdzony spis le-
ków i surowców leczniczych, 
które powinny znajdować się w 
aptece…) pochodzi z roślin. 

o Ok. 24 % nowoczesnych leków 
stosowanych w Stanach Zjedno-
czonych jest pozyskiwanych  
z roślin. 
Nawiązując do przytoczonego 

na wstępie wyjątku z Pisma Św. po-
daje się, że w różnych jego fragmen-
tach są wzmianki o znanych i sto-
sowanych w czasach jego powstawa-
nia roślinach o właściwościach leczni-
czych. Wśród nich są min. dyptam 
jesionolistny (krzew gorejący – krzew 
Mojżesza), akacja, cyprys, figa po-
spolita, granat właściwy, kmin rzym-
ski, koper ogrodowy, len zwyczajny, 
mięta długolistna, oleander pospolity, 
oliwka europejska, rącznik pospolity. 

Osobnym wspaniałym rozdzia-
łem w naszych rozważaniach o zioło-
lecznictwie są współcześni nam, znani 
Polacy zajmujący się ziołolecz-
nictwem: 
o o. Andrzej Czesław Klimuszko  

(franciszkanin), 
o o. Grzegorz Sroka 

(franciszkanin) 
o o. Edmund Szeliga (salezjanin) 
o prof. Stanisław Tołpa (botanik). 
 

- o. Andrzej Czesław Kli-
muszko (1905-1980) przez całe swoje 
życie zajmował się ziołami  
i ziołolecznictwem. Opracował i sto-
sował w praktyce model leczenia 
ziołami, polegający na stosowaniu ich 
zespołowo, w zestawach wieloskład-
nikowych. Dobrał je wg zasad bardzo 
ważnej, harmonijnej współzależności, 
ułożonej przez niego, po wielu latach 
mozolnych doświadczeń. Pozostawił 

wiele publikacji z zakresu zioło-
lecznictwa, min. „Wróćmy do ziół”, 
gdzie zawarł swoją filozofię zioło-
lecznictwa. Pozycja ta zawiera dzie-
siątki recept z ziół na różne choro-by. 
Był również bardzo  znanym i uzna-
wanym wizjonerem, jasnowidzem. 

- o. Grzegorz Sroka (1930-
2006) znakomity zielarz swoje 
zainteresowania zielarskie rozwinął na 
szeroką skalę podczas pobytu w Ry-
chwałdzie (od 1986 aż do śmierci). 
Zbierał zioła, opracowywał recepty, 
sporządzał lekarstwa i leczył ludzi. Na 
bazie jego działalności powstało  
w Żywcu duże przedsiębiorstwo 
kontynuujące jego działalność, wy-
twarzające lekarstwa wg jego receptur 
(Bonimed powstały w 1991). 

 
- o. Edmund Szeliga (1910-

2005, urodził się w Tychach) przez 
całe swoje kapłańskie życie od 1930 r. 
był misjonarzem w Peru. Odkrył 
liczne rośliny o właściwościach 
leczniczych. Jego szczytowym 
osiągnięciem było odkrycie rośliny 
(liany) Vilcacory (Uncaria tomentosa, 
po hiszpańsku Una de Gato, polska 
nazwa czepota puszysta, popularnie 
zwana kocim pazurem, znana 
powszechnie pod starą indiańską 
nazwą jako Vilcacora; jest jej 
kilkadziesiąt gatunków), z której 
sporządzał różne lekarstwa, którymi z 
powodzeniem leczył różne choroby, 
przede wszystkim raka i AIDS. 
Leczenia prowadził w założonym 
przez siebie w Limie, Instytucie 
Fitoterapii Andyjskiej działającym do 
dzisiaj i prowadzącym badania nad 
poznaniem wszystkich właściwości tej 
rośliny, aby w świecie medycznym i 
farmaceutycznym uzyskała 
niekwestionowane uznanie 

- prof. Stanisław Tołpa (1901-
1996) – teolog, botanik, całe swoje 
życie i karierę naukową poświęcił 
torfowi. Na podstawie jego badań 
powstał preparat torfowy Tołpy, 
mający w założeniu stać się lekiem 
przeciwnowotworowym. Badania nie 
zostały doprowadzone do końca,  
a działanie preparatu jako w pełni 
skutecznego leku przeciwnowotwo-
rowego nie zostały potwierdzone. We 
Wrocławiu, gdzie spędził większość 
swego życia, postawiono mu pomnik. 

 
                             Stanisław 
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W poprzednich numerach 
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” 
 

06.03.1930; nr 11, s. 12 — Boguszo-
wice. W niedzielę 2 lutego urządziło 
Tow. Mężów Katol. wraz z Tow. 
Matek Chrześcijańskich kolendę, 
wieczór familijny i dzień święta pa-
pieskiego. Niniejszy wieczór przepę-
dzono bardzo mile wśród pięknych 
przemówień ks. proboszcza i kilku 
członków. Chór im. Moniuszki z Lig. 
Kuźni pod batutą T. Froehlicha pod-
niósł cały nastrój przez odśpiewanie 
kilku pięknych pieśni na 4 głosy. 
Kongregacja Marjańska odegrała 
sztukę religijną p. t. „Dwie Matki”  
i wesołą humoreskę. P. organista Kara 
wyświetlił i objaśnił kilkanaście obra-
zów z „Quo vadis”; gdy zaś w ostat-
nim obrazie przedstawiono postać 
panującego nam Ojca św., wszyscy 
zebrani huknęli trzykrotnym okrzy-
kiem: „Ojciec nasz święty niech 
żyje!” Odśpiewaniem pieśni 
„Wszystkie nasze dzienne sprawy” 
zakończono ten miły wieczór. 

02.08.1931; nr 31, s. 10-11 — Bogu-
szowice. W niedzielę dn. 26 lipca,  
w dniu św. Anny, Tow. Matek Chrze-
ścijańskich urządziło ku uczczeniu 
swej patronki św. Anny piękną uro-
czystość. Na intencję Towarzystwa 
odprawiona została Msza św. połą-
czona z generalną Komunją św. Po 
nieszporach, odprawionych w kaplicy 
św. Jana Nepomuckiego, udano się na 
salę p. Węgrzika, gdzie odbyło się 
miesięczne zebranie, na którem przy-
jęto 40 nowych członkiń. Po zebraniu, 
na tej samej sali, odbyła się akademja 

ku czci św. Anny i z okazji 40-lecia 
encykliki „Rerum Novarum”. Prze-
wodnicząca p. Grodoniowa wygłosiła 
referat o życiu św. Anny, poczem  
p. poseł Grzonka przemawiał na temat 
encykliki „Rerum Novarum”,  
a członkinie Towarzystwa odegrały 
sztukę religijną p.t. „Anioł Stróż”. 
Cały program akademji przeplatany 
był deklamacjami, pieśniami chóral-
nemi, występami orkiestry. Na zakoń-
czenie wzniesiono trzykrotne okrzyki 
na cześć Ojca św., ks. biskupa Adam-
skiego i całej parafji. Ks. prob. Długaj 
podziękował jeszcze wszystkim 
członkiniom i obecnym gościom za 
urządzenie tak pięknej uroczystości.  

18.10.1931; nr 42, s. 12-13 — Bogu-
szowice. (Działalność Tow. Matek 
Chrześcijańskich.) Tow. Matek 
Chrześcijańskich urządziło w ub. m. 
wycieczkę do Ligockiej Kuźni, połą-
czoną z miesięcznem zebraniem.  
O godz. 4 po południu zebrały się 
członkinie z całej parafji, przy krzyżu 
na posiadłości p. Kaczmarczyka, 
gdzie odśpiewano kilka pieśni. Gdy 
przybył Przew. ks. proboszcz, od-
śpiewano wspólnie Litanję Loterań-
ską, poczem udano się na salę  
p. Szymury, gdzie odbyło się mie-
sięczne zebranie Towarzystwa, połą-
czone z wieczorem familijnym. Prze-
wodnicząca p. Grodoniowa zagaiła 
zebranie pięknem przemówieniem, 
zachęcając do zapisania się niewiast  
z Ligockiej Kuźni do Tow. Matek 
Chrześcijańskich. W wolnych głosach 
zabrali głos: ks. proboszcz Długaj,  
p. Froehlich z Ligockiej Kuźni  
i p. poseł Grzonka z Bródku. Skutek 
przemówień był ten, że dało się zapi-
sać 41 nowych członkiń do Tow. 
Matek Chrześcijańskich, tak, że obec-
nie liczy w parafji Boguszowskiej 
przeszło 320 członkiń. Cześć zacnym 
Matkom! Przy wspólnej kawie, wy-
stępach tow. śpiewu „Moniuszki”  
z towarzyszeniem orkiestry mando-
linistów młodzieży, czas upłynął 
bardzo szybko. Na zakończenie 
przedstawiona została sztuczka p.t. 
„Gorzałka”, którą odegrano bardzo 
udatnie. Przew. ks. proboszcz podzię-
kował wszystkim obecnym za liczne 

przybycie, oraz wszystkim, którzy 
przyczynili się do upiększenia wie-
czoru. 
17.09.1933; nr 38, s. 440 — II Prze-
niesienia. Księża neopresbiterzy po-
wołani zostali na następujące wika-
riaty: Ks. Jan Odróbka do Brzezin Śl., 
Ks. Marjan Gazek do Niedobczyc,  
Ks. Kazimierz Grajewski do Wielkich 
Hajduk, Ks. Jan Janik do Łazisk Gór-
nych, Ks. Józef Kempiński do Kato-
wic (N. M. P.),  Ks. Alfred Mikusz do 
Szarleja, Ks. Jan Nita do Pawłowa, 
Ks. Alojzy Nowak do Świętochłowic, 
Ks. Engelbert Październy do Łagiew-
nik, Ks. Alfons Tomaszewski do Wo-
dzisławia, Ks. Henryk Pieprzyk do 
Józefowca, Ks. Jan Michalik do Ry-
dułtów, Ks. Julian Więckowski do 
Bierunia St., Ks. Stanisław Daniel do 
Piotrowic Śl., Ks. Jan Nagórski do 
Orzegowa, Ks. Edward Tobola tym-
czasowo do Król. Huty (Św. Jadwigi). 

10.12.1933; nr 50, s. 611 — Zabity 
przy ścinaniu drzewa. W Gotartowi-
cach przy ścinaniu drzew korona 
ściętej sosny uderzyła 68-letniego 
robotnika Hanka tak nieszczęśliwie, 
że został na miejscu zabity. 

11.02.1934; nr 6, s. 78 — Boguszo-
wice. W niedzielę, dnia 28 stycznia 
br. miejscowe Towarzystwa katolickie 
urządziły na sali p. Kuli swą coroczną 
wspólną Kolendę. Program całej uro-
czystości, około której najwięcej za-
biegała p. Grodonowa – prez. Tow. 
Matek Chrześc., wypadł wspaniale. 
Wspólna pieśń „Cicha noc”, zagajenie 
uroczystości przez p. Grzonkę, pre-
zesa T.M.K., deklamacje, przedsta-
wienie „Jasełek” i sztuczki „Sieroty  
w dniu wigilijnym”, referat p. Lud. 
Froehlicha o współpracy parafjan  
z ks. proboszczem i rozpowszechnia-
niu pism katolickich, szczególnie zaś 
„Gościa Niedzielnego” i „Głosu Misji 
Wewnętrznej”, piękne występy śpie-
wacze Tow. Śpiewu „Moniuszko”  
z Ligockiej Kuźni – oto poszczególne 
części programu, które wypadły ku 
ogólnemu zadowoleniu zebranych. 
Przemówił jeszcze p. Grzonka, na-
wołując do większego przystępowania 
do Towarzystw kościelnych, a na 
zakończenie odśpiewano wspólnie 
pieśń „W żłobie leży”. 
 
 

Mieczysław Kula 
 

 
 
 

z dawnej  
prasy śląskiej (13) 
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Odwiedziny  
Duszpasterskie 

2009/2010 
(do Świąt Bożego Narodzenia) 

 
28. 11. 2009 r. – sobota – godz. 10.00 

1 kapłan – ul. Małachowskiego parz. od początku 
2 kapłan – ul. Małachowskiego parz. od torów 
3 kapłan – ul. Jasna i Szeptyckiego 

 
29. 11. 2009 r. – niedziela – godz. 14.00 

1 kapłan – ul. Małachowskiego niep. od cmentarza 
2 kapłan – ul. Małachowskiego niep. od torów 
3 kapłan – ul. Jesienna od końca 

 
30. 11. 2009 r. – poniedziałek – godz. 17.30 

1 kapłan – ul. Pochyła od końca 
2 kapłan – ul. Pochyła od początku 

 
01. 12. 2009 r. – wtorek – godz. 17.30 

1 kapłan – ul. Jastrzębska nr 2a, 2b, 3, 4,6,8 
2 kapłan – ul. Węglowa nr 1a,1b, 2a, 2b, 4a, 4b    

 i   Jastrzębska 19 
          

02. 12. 2009 r. – środa – godz. 17.30 
1 kapłan – ul. A. Ludowej nr 25b, 25c, 25d 
2 kapłan – ul. A. Ludowej nr 25a, 27e, 27d 
3 kapłan – ul. A. Ludowej nr 27a, 27b, 27c 

 
03. 12. 2009r. – czwartek – godz. 17.30 

1 kapłan – ul. A. Ludowej nr 35a,35b, 
2 kapłan – ul. A. Ludowej nr 35c, 35d 

               
05. 12. 2009 r. – sobota – godz. 10.00 

1 kapłan – ul. Kolberga od końca 
2 kapłan – ul. Kolberga od początku 

 
06. 12. 2009 r. – niedziela – godz. 14.00 

1 kapłan – ul. Sztolniowa domki od końca 
2 kapłan – ul. Ziemska od początku 
3 kapłan - ul. Ziemska od końca  

 
07. 12. 2009 r. – poniedziałek – godz. 17.30 

1 kapłan – ul. A. Ludowej nr 35e,35f, 
2 kapłan – ul. A. Ludowej nr 37a 37b, 
3 kapłan – ul. A. Ludowej nr37c, 37d 

 
08. 12. 2009 r. – wtorek – godz. 17.30 

1 kapłan – ul. Jastrzębska nr 15a,b,c 
2 kapłan – ul. Jastrzębska nr 17a,b,c 

09. 12. 2009 r. – środa – godz. 17.30 
1 kapłan – ul. Sztolniowa nr 20a, 20b, 22a, 22b 
2 kapłan – ul. Jastrzębska nr 5, 7a, 7b 

 
10. 12. 2009 r. – czwartek – godz. 17.30 
1 kapłan – ul. Spokojna od początku 
2 kapłan – ul. Mokra od początku 

 
11. 12. 2009r. – piątek – godz. 17.30 

1 kapłan – ul. Urocza od początku 
2 kapłan – ul. Urocza od końca 

 
12. 12. 2009 r. – sobota – godz. 10.00 

1 kapłan – ul. Buchalików niep. od początku 
2 kapłan – ul. Buchalików parz. od końca 

 
13. 12. 2009 r. – niedziela – godz. 14.00 

1 kapłan – ul. Żorska niep. od Żor  
2 kapłan – ul. Żorska parz. od Rybnika  
3 kapłan – ul. Baczyńskiego od końca 

 
14. 12. 2009 r. – poniedziałek – godz. 17.30 

1 kapłan – ul. Jastrzębska nr 9a, 9b 
2 kapłan – ul. Jastrzębska nr 11a, 11b, 40 
3 kapłan – ul. Sztolniowa nr 40a, 42a, 42b 

 
           15. 12. 2009 r. – wtorek – godz. 17.30 

1 kapłan – ul. Sztolniowa nr 32d, 32e, 32f 
2 kapłan – ul. Sztolniowa nr 40b, 40c, 40d 

 
16. 12. 2009 r. – środa – godz. 17.30 

1 kapłan – ul. A. Ludowej nr 19a,19b,21a,21b 
2 kapłan – ul. A. Ludowej nr 23a, 23b, 23c 
3 kapłan – ul. A. Ludowej nr, 23d, 23,e, 23f 

 
17. 12. 2009 r. – czwartek – godz. 17.30 

1 kapłan – ul. A. Ludowej nr 31a, 31b,  
2 kapłan – ul. A. Ludowej nr 31c 31d, 31e,  
3 kapłan – ul. A. Ludowej nr 33a, 33b, 33c 

 
18. 12. 2009 r. – piątek – godz. 17.30 
1 kapłan – ul. Dunikowskiego parz. od pocz. 
2 kapłan – ul. Dunikowskiego niep. od pocz. 

 
19. 12. 2009 r. – sobota – godz. 10.00 

1 kapłan – ul. Gronowa od początku 
2 kapłan – ul. Gronowa od końca 
3 kapłan – ul. Zapłocie od końca 

 
20. 12. 2009 r. – niedziela – godz. 14.00 

1 kapłan – ul. Błękitna od początku 
2 kapłan – ul. Błękitna od końca 
3 kapłan – ul. A. Ludowej domki od końca 
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Intencje 
mszalne 

Niedziela – 22.11.2009r. – Uroczystość  
                        Chrystusa Króla Wszechświata 

7.oo Za parafian 
8.3o 1/+Tadeusz Stajer, 1 roczn, rodziców(Got). 
 2/+Jadwiga Mura, mąż Ignacy, 2 synów, 

Franciszek i Jan zięciowie, Jerzy Bażantny, Erwin 
Hlubek, Beata Mura, pokrew. Sopa, Mura, dusze  
w czyśćcu cierpiące 

10.oo 1/Do Op. B. z okazji 60 lat małżeństwa 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 oraz w intencji dzieci  
z rodzinami z podz. za otrzymane łaski z prośbą  
o dalsze. Te Deum. 

11.30 1/Do Op.B. z okazji 50 lat małżeństwa 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 +Gerard Oleś, 10 roczn, żona Marta, Zięć Ignacy, 

rodziców 

Poniedziałek – 23.11.2009r. 
7.oo 1/+Dominik Gomoła, 30-ty dzień 
 2/+Piotr Kuśpiel – od siostry 
17.oo 1/Z okazji urodzin Ks. Ireneusza 
 2/+Serafin Król(Bog) 
 2/+Emil Kuśka(Bog) 

Wtorek – 24.11. 2009r. 
7.oo 1/+Jerzy Kokosiński 
 2/intencja wolna 
17.oo 1/+Kazimierz benisz, żona Bronisława(Got) 

2/+Marta Motyka, mąż Józef, córka Krystyna, 
synowa Olga, pokrewieństwo(Bog) 

 Środa – 25.11.2009r. 
7.oo 1/+Aniela Korduła, 6 roczn. 

2/+Stanisław Lubszczyk od sąsiadów 
17.oo 1/+Helena Stajer, mąż teodor, córka Aniela, mąż 

Roman, 3 synów, zięć Edward Kula 
2/+Aleksander Pustółka 

Czwartek – 26.11.2009r. 
7.oo 1/+Maria Kula, 10 roczn, Alojzy Maciończyk, żona 

Antonina 
 2/intencja wolna 
17.oo 1/W intencji Apostolatu Maryjnego i Akcji 

Katolickiej 
 2/+Gertruda Kobyłka, 1 roczn 

Piątek – 27.11.2009r. 
7.oo 1/+Emil Mandel, 2 żony, córka Irena, rodzice Józef 

i Maria Mandel(Rasz) 
2/intencja wolna 
3/intencja wolna 

17.oo Msza wspólna: 
 +Stefan Buchalik, rodzice, Alojzy Gorzawski(Bog) 
 +Emil Sobik, żona Matylda, Jan Konsek, Antoni  

i Gertruda Konsek 
 +Janusz Rduch, 5 roczn, rodzice Otylia i Józef 

Rduch 
 +Władysław Ruś, żona Janina, rodziców z obu 

stron, teść Józef(Bog) 
 +Aleksander Szotek, żona Anna, syn Antoni(Bog) 
 +Erwin Woryna, 17 roczn, rodziców(Got) 
 +Gabriela Piechaczek, Maria Piechaczek, 

Małgorzata Zimończyk, mąż Roman 
 +Paweł Matuszczyk(Got) 
 +Stanisław Siwczak, żona Janina, Jerzy Gorol 

+Zofia i Jan Garbocz, Bronisława i Zygmunt 
Janowicz, za ++ z rodzin Smiatek, Garbocz, 
Waliczek, Gorus, Figas, dusze w czyśćcu cierpiące 
+Leopold Skiba, żona Regina, zięć Oskar 
+Marianna Firlrj, mąż Stanisław, pokrew. 
+Paweł Grzesica, 12 roczn. 
+Walenty i Albi9na Henich 
+Maria Zniszczoł, mąż Ernest5, Alfred Przeliorz, 
Gertruda Przeliorz, mąż Robert, Edward Przeliorz 
+Józef Kuziel 
+Edward Skałbania, żona regina, Piotr Niesporek, 
Marian Pyżalski, żona Maria, Alojzy Gorol(Got) 
+Józef Konsek, 23 roczn, żona Jadwiga, syn 
Stanisław, rodziców z obu stron 
+Józef Sobaszek, córka Katarzyna, za ++ z rodziny 
i pokrewieństwa(Rasz) 
+Marta Kula, mąż Alojzy, Czesław Kula, Berta 
Steblok, mąz Jan(Rasz) 
+Franciszek i Maria Gromada – od dzieci  
za ++ z rodziny Pagiełów 
+Marianna i Michał Gogólscy-od syna z rodziną 
+Paweł Rojek, żona Amalia, rodziców z obu stron 
+Alfred Klejnot 
+Jan Szulik, 19 roczn, rodziców z obu stron 
+Monika Rojek, mąż Alojzy, 2 synów, Franciszek 
Babilas 
+Alojzy Maroszek 
+Edward Kula, syn Leszek(Bog) 
+Franciszek i Małgorzata Kożuszek, Jan i Albina 
Gąszczyk 
+Irena Sobik – z okazji urodzin(Got) 
+Zygmunt Konsek, 15 roczn 
+Antoni Kołodziejczyk(Kamień) 
+Ewa Liszka, Sylwia Brząkalik(Got) 
+Jan Mędrala, Anastazja Mędrala, Anna i Paweł 
Szymura 
+Wiesław Kusiak – od znajomych z firmy Tragarz 
+Janina Buchalik, Maria Witala, mąż Józef, 
Jadwiga Buchalik, mąż Reinhold 
+Wiesław Osiak – zamiast kwiatów od Romańskiej 
z Bog. 
+Maria Sobik, 2 mężów, 4 synów 
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+Paweł Blaut, żona Joanna, 4 synów 
+Jan Kaczor, 15 roczn, Stanisława Kaczor, mąż 
Władysław, synowa Ewa, Ernest Stolorz 
+Józef Szewieczek, żona Gertruda, rodzice  
i dziadkowie z obu stron 
+Karol Harnasz, 2 żony, rodziców z trzech stron,  
za ++ z pokrewieństwa 
+Paweł Gajer, żona Marta, 2 córki, 2 zięciów, 
synowa Anna, Bolesław Maćczak, żona Wacława, 
syn Wiesław, 2 zięciów 
+Gertruda Salamon, zaginiony mąż Henryk(Bog) 
+Genowefa Mucha, mąż Walenty 
+Jan i Berta Goraus 
+Helena Hyła, mąż Henryk(Bog) 
+Franciszka Smyczek – z okazji urodzin 
+Felicja Niesłańczyk – od rodziny Palarz 
+Tekla i Alojzy Szymura 
+Maria i Antoni Ulman, Waleska i Augustyn 
Cyroń, szwagier Jędrecki 
+Henryk Połednik, Alfred Połednik, żona Helena,  
2 córki, 2 synów, wnuk, Dominik Gomoła, żona 
Stefania 
+Andrzej Konsek- od Danusi i Gabrysi zamiast 
kwiatów 
+Helena Frelich, mąż Robert, córka Maria 
+Antoni Ptaszek, 2 żony, córka Maria 
+Wanda Kocur, mąż Jan 
+Antoni Karwot, 10 roczn, rodzice Alojzy i Helena, 
Józef Gembalczyk, 15 roczn, rodzice Konstanty  
i Anna, syn Franciszek, Zbigniew Reichert, rodzice 
Kazimierz i Pelagia, za ++ z ulicy Zgodnej 
+Józef Buchalik, 17 roczn, rodziców(Got) 
+Maria i Wilhelm Konsek, syn Bronisław,  
zięć Teodor, za ++ rodziców z Rownia 
+Aniela i Józef Szyroki, rodziców 
+Ewald Szojer, 1 roczn 
+Czesław Bogaczyk, Jan Bogaczyk, żona Gertruda, 
synowie Bolesław i Alojzy, Roman Bogaczyk, żona 
Helena 

Sobota – 28.11.2009r. 
7.oo 1/+Czesław KOnsek, dziadków Herbert i Waleska 

Dawia 
2/+Jan Kipniuk – od sąsiadów 

17.oo 1/+Monika Chrószcz, 11 roczn(Rasz) 
2/+Bronisław Widera, ojciec Józef, Maria Bortlik, 
mąż Franciszek(Bog) 

Niedziela – 29.11.2009r. I – sza N. Adwentu 
7.oo Do Op.B. i M.B. Cudownego Medalika z okazji 

urodzin Anny Pierchała z Gotartowic oraz z okazji 
  urodzin wnuczki Kasi i w intencji całej rodziny  

z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze. 
8.3o +Ćwiek Helena, 30-ty dzień 
10.oo +Krystyna Kempny, 30-ty dzień 
11.3o +Andrzej Czerwiński(Got) 
16.oo    +Edeltrauda Krawczyk 

Poniedziałek – 30.11.2009r. – Św. Andrzeja, ap. 
6.3o 1/+Urszula Oleś, dziadków 
 2/+Stefania Ciemięga, mąż Roman, pokrewieństwo 

Babilasowe i Ciemięgowe 

17.oo 1/+Alojzy i Magdalena Burda 
2/+Celestyna Mieszczak, 1 roczn(Bog) 

Wtorek – 01.12.2009r. 
6.3o 1/intencja wolna 
 2/intencja wolna 
17.oo 1/intencja wolna 
 2/+Maria i Andrzej Malerz(Bog) 

Środa – 02.12.2009r. 
6.3o 1/intencja wolna 
 2/intencja wolna  
17.oo 1/+Maria Liszka 

2/+Nikodem Ogierman, 10 roczn 

Czwartek – 03.12.2009r. I – czwartek,  
                       Św. Franciszka Ksawerego, kpł. 

6.3o 1/Na cześć Chrystusa Najw. Arcykapłana  
za wszystkich biskupów, kapłanów, kleryków, 
zgromadzenia zakonne i o powołania kapłańskie  
i zakonne – zamawia Kopalnia 

 2/intencja wolna 
17.oo 1/+Józef Palarz(Bog) 
 2/+Ryszard Piechaczek, 8 roczn 

Piątek – 04.12.2009r.  I – szy piątek, kolekta  
      charytatywna, Św. Barbary, dz. i męcz. 

6.3o 1/intencja wolna 
9.oo w intencji górników 
17.oo 1/Do NSPJ w intencji rodzin wielodzietnych  

i czcicieli NSPJ 
 2/+Lidia Karwot, mąż Wiktor, syn Stefan 

Sobota – 05.12.2009r. I – sza sobota 
6.3o 1/Do Niepokalanego Serca NMP – za parafian 
 2/+Lubszczyk Stanisław 30-ty dzień po śmierci 
17.oo 1/+Kazimierz Słapa, 2 roczn. 

2/+Berta Dyczka, 1 roczn(Rasz) 

Niedziela – 06.12.2009r. 
7.oo +Grzybowska Danuta 30-ty dzień 
8.3o +Czesław Brodowski, 5 roczn. 
10.oo Do Op.B. z okazji 50 lat małż. Władysława  

i Leokadii Tymich z Bog. oraz z okazji urodzin 
Leokadii z podz. za otrzymane łaski z prośbą  
o dalsze. Te Deum. 

11.3o Do Op.B. z okazji 96 rocznicy urodzin Emila 
Garbocza z podz. za otrzymane łaski z prośba  
o dalsze. Te Deum. 

16.oo +Alojzy Szczotka, 4 roczn, żona Dorota 

Poniedziałek – 07.12.2009r. – Św. Ambrożego 
6.3o 1/+Emil i Waleska Dziewior(Bog) 
 2/Do Op.B. z okazji 70 rocznicy urodzin Marii 

Wrona z Bog z podz za otrzymane łaski z prośbą  
o dalsze. Te Deum. 

17.oo 1/+Tadeusz Karwot(Bog) 
 2/+Luiza Zawadzka, syn Herbert(Rasz) 
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Wtorek – 08.12.2009r. – Niepokalane Poczęcie 
                                                                     NMP 

6.3o 1/+Władysław Janawa, 6 roczn(Bog) 
10.oo +Waleria Dziwoki, 30-ty dzień 
15.3o 1/+Aniela i Józef Szyroki, rodziców z obu stron 
 2/Do Op.B. z okazji 80 rocznicy urodzin 

Wincentego Palarza i w intencji całej rodziny  
z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze.  
Te Deum. 

17.oo 1/wynagrodzenie za grzechy świata uczynione 
NSPJ i Niepokalanemu Sercu NMP oraz za 
członków Straży Honorowej i ich opiekuna  
Ks. Józefa 

 2/+Bolesław Buczek, żona Zofia 

Środa – 09.12.2009r. 
6.3o 1/+Alojzy Szulik, 13 roczn, rodziców z obu stron 
 2/+Maria Sobik(Rasz) 
17.oo 1/+Małgorzata Wojtecka, 30-ty dzień 
 2/+Łucja Sobik, 3 roczn(Got) 

Czwartek – 10.12.2009r. 
6.3o 1/+Roman Konsek, żona Elżbieta 
 2/+Stanisław Hein, 4 roczn(Bog) 
17.oo 1/+Małgorzata Dronszczyk, rodzice, Katarzyna 

Dronszczyk, 2 mężów 
 2/+Emil Sobik, żona Matylda 

Piątek – 11.12.2009r. 
6.3o 1/Za żywych  członków  Różanca 
 2/+Janina Kosmalska, 13 roczn, mąż Alojzy, Maria 

Słowik 
17.oo 1/+Henryk Juraszczyk, rodziców  
 2/+Bolesław i Helena Gąsior, córka Janina 
 3/+Weronika Prochownik 

Sobota – 12.12.2009r. 
6.3o 1/+Łucja Konsek, mąż Paweł, Zofia Prządka(Got) 
 2/+Anastazja Sobik, mąż Franciszek, syn Hubert, 

zięć Antoni 
14.oo Spotkanie Rodzin Szensztackich w kościele 
17.oo 1/+Cecylia Gorecki, 8 roczn(Bog) 

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

 3/+Eugeniusz Kula, Łucja i Józef rodzice, Eryk 
Wyrobek 

 4/w intencji Rodzin Szensztackich 

Niedziela – 13.12.2009r. 
7.oo 1/ Za członków Świeckiej Rodziny 

Franciszkańskiej, którzy w IV kwartale obchodzą 
swoje urodziny: Krystyna Benisz, Jadwiga Rojek, 
Teresa Merta, Elżbieta Ropjek, Otylia Zimończyk, 
Luiza Gawlik, Krystyna Rojek 

8.3o +Walenty Mucha, 1 roczn(Got) 
10.oo +Ludwik Marcisz, 30-ty dzień(Rasz) 
11.3o 1/+Józef Marcisz, żona Anna, wnuk Tomasz 
16.oo +Marta Kula, 1 roczn, mąż Paweł(Bog) 

 
 

Poniedziałek – 14.12.2009r. – Św. Jana  
                             od Krzyża, kpł. i dr Kościoła 

6.3o 1/+Regina Buchalik, 2 roczn, mąż Józef(Bog) 
 2/intencja wolna 
17.oo 1/+Łucjan Bombik, rodziców, Marta i Alojzy 

Orszulik, syn Zygmunt, rodziców z obu stron 
 2/+Elfryda Ociepka 

Wtorek – 15.12.2009r. 
6.3o 1/intencja wolna 
 2/intencja wolna 
17.oo 1/+Bronisława Sobik, mąż Alojzy, Franciszka 

Kossak, mąż ugeniusz 
 2/+Stanisław i Aniela Kula, Jan i Stanisław 

synowie, Józef Zaik, żona Jadwiga, córka 
Weronika, 2 zięciów, Elżbieta Leśnik, 2 mężów, 
Paweł Rojek 

Środa – 16.12.2009r. 
6.3o 1/intencja wolna 
 2/intencja wolna 
17.oo 1/+Elżbieta Zimończyk, mąż Antoni, syn 

Stanisław, rodziców z obu stron 
 2/+Ryszard Błaszczyk w rocznicę śmierci 

Czwartek – 17.12.2009r. 
6.3o 1/+Maria Sobik(Got) 
17.oo 1/+Szczepan Motyka, 5 roczn, rodziców,  

3 braci(Bog) 
 2/+Robert Pierchała, żona Augustyna, Alojzy 

Gorol, Regina Skałbania, mąż Edward, wnuk Piotr 
 3/+Albina i Leopold Sobik, Jan Dziurok 

Piątek – 18.12.2009r. 
6.3o 1/+Stefania Ciemięga, mąż Roman 
 2/intencja wolna 
 3/intencja wolna 
17.oo Msza wspólna: 
 +Walter i Waleska Pawlas, córka Genowefa 

Mucha, zięć Ryszard Zieliński i Walter Mucha,  
za ++ z pokrew(Got) 

 +Anna Szotek, mąż Aleksander, syn Antoni, zięć 
Ryszard 

 +Helena Hurna 
 +Marta Gajda, 15 roczn, rodziców z obu stron 
 +Berta Matuszczyk, mąż Dominik, córki Gabriela  

i Regina, dziadków z obu stron(Got) 
 +Aniela i Jan Skiba, rodziców z obu stron, Rufin 

Szip 
 +Emil Smyczek, żona Franciszka 
 +Józef Szymura, żona Franciszka, Joachim Piksa 
 +Jerzy Kuziel 
 +Wincenty Trybuś, żona Maria, rodziców z obu 

stron 
 +Wincenty Kula, 2 żony 
 +Barbara Kamer, mąż Henryk, syn Ryszard 
 +Franciszek Henich, żona Albertyna, synowa 

Elżbieta, Edward Pyszny 
 +Alfred Klejnot 
 +Franciszek Szymura, żona Zofia, córka 

Otylia(Bog) 
 +Alojzy Szymura, żona Jadwiga, rodziców 
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 +Alojzy Maroszek 
 +Edward Kula, syn Leszek(Bog) 
 +Stanisław Kuśka, rodziców z obu stron 
 +Stefan Stafarczyk, za ++ z rodziny 
 +Maksymilian Lipka, żona Wilhlelmina, 

pokrewieństwo Lipkowe 
 +Małgorzata Motyka, 10 roczn, mąż Józef, zięć 

Ignacy 
 +Antoni Głownik, żona Łucja, Józef Walter, żona 

Maria 
 +Wiesław Kusiak-od znajomych z Firmy Tragarz 
 +Jadwiga Skiba 12 rocznica, mąż Emil, zięć 

Franciszek Harnasz, rodzice 
 +Zofia i Maksymilian Stronczek, syn Jan 
 +Edward Klejnot 
 +Tadeusz Kokoszka, rodziców z obu stron, Albert 

Szyroki, żona Zofia, rodziców z obu stron,  
3 zięciów 

 +Albert Kuczera, żona Waleska, rodziców z obu 
stron, wnuczka Bernadeta, Maria i Jan Fizia 

 +Matthias Błażewicz 
 +Konstanty Kornas, Berta i Herbert synowie, 

pokrewieństwo Kornas i Balcar 
 +Jan Cyran, żona Weronika, brat Ludwik, córka 

Bronisława, syn Stanisław 
 +Emilia Dronszczyk, mąż Emil 
 +Alojzy Dziwoki, rodziców z obu stron (Rasz) 
 +Gertruda Salomon 10 rocznica (Bog) 
 +Edward Radler 9 rocznica (Bog) 
 +Anastazja Sobik, mąż Franciszek, syn Hubert, 

zięć Stefan 
 +za rodziców Józef i Anna Frelich, siostra Longina, 

brat Herbert 
 +Henryk Musiolik 4 rocznica 
 +Maksymilian Marczyk, rodziców z obu stron 
 +Maria i Antoni Ulman, Waleska i Augustyn 

Cyron, szwagier Jędrecki 
 +Wincenty i Maria Kurzela, rodziców i rodzeństwo 
 +Alojzy i Emilia Hajek, syn Janusz 
 +Mazur Gertruda, Joahim mąż, rodziców z obu 

stron 
 +Dzierżęga Janina 
 +Konrad Buchalik, córka Halina 
 +Lach Maksymilian, rodziców, Paweł i Wiktoria 

Król, rodziców, Zofia, Zygmunt Zalescy, rodziców 
 +Hieronim Sobik, Antoni Piecha, żona Franciszka, 

syn Serafin, Gertruda Piecha, Filip Sobik, żona  
Eufenia, 2 braci, 2 siostry, pokrewieństwo Kluger  
i Piecha 

 +Alojzy Pustołka z okazji urodzin, żona Aniela, 
rodziców 

Sobota – 19.12.2009r. 
6.3o +Franciszka Zimończyk, mąż Paweł, syn Florian, 

Alfred Musiolik 
17.oo 1/+Maria Sobik 9 rocznica (Got) 

2/+Rajmund Śpiewok 1 rocznica (Bog) 
3/+Marta i Paweł Kula w rocznicę śmierci (Bog) 

 
 
 

Niedziela – 20.12.2009r. 
7.oo +Stefania Zieleźny, Antoni i Maria Paris, rodzice 

(Got) 
8.3o +Rajmund Pytlik z okazji urodzin (Got) 
10.oo +Helena i Teodor Stajer (Got) 
11.3o Do Opatrzności Bożej z okazji 18 rocznicy urodzin 

Mateusza Mrozek z Gotartowic oraz o dary Ducha 
Świętego. Te Deum 

14.3o    Chrzty i roczki: Antonina Cieślak, 
16.oo +Arkadiusz Bednarkiewicz - od rodziców, od żony 

z synem i siostry z rodziną 
 
 

Przygotowała pani Kornelia Mokry 
 
 

Kronika parafialna 
Chrzty: 
 
Pączkowska Nadia, Sobik Paweł, Radko Zuzanna, Szmid 
Wiktor,  Stępień Karolina, Grzyb Aleksandra, Bluszcz 
Antoni, Karpiński Krzysztof, Drąszczyk Jan, Bober Karol, 
Goliasz Jan, Piwowarczyk Mateusz, Majchrzak Hanna. 
 
Śluby: 
 
Kałuży Dariusz – Kuś Patrycja 
Sobek Mariusz – Cnota Ewa 
Widok Marcin – Czerwińska Dorota 
Jobczyk Łukasz – Jobczyk Marlena 
Ignac Łukasz – Ogińska Lilianna 
Lassak Wojciech – Bąk Lidia 
Grzywna Sebastian – Kasińska Katarzyna 
Szramowski Robert – Konwińska Dorota 
Motyka Józef – Sobik Bożena 
Koc Łukasz – Szczypka Anna 
 

Pogrzeby: 
 
Kuczera Emil   13.12.1916 – 14.10.2009r 
Matysiewicz Marian  03.01.1929 – 17.10.2009r. 
Gomoła Dominik  11.05.1919 – 18.10.2009r. 
Ćwiek Helena  01.03.1924 – 22.10.2009r. 
Kempny Krystyna  11.05.1938 – 27.10.2009r. 
Wojtecka Małgorzata 25.07.1956 – 04.11.2009r 
Lubszczyk Stanisław  05.11.1921 – 05.11.2009r. 
Dziwoki Waleria  18.11.1928 – 07.11.2009r. 
Grzybowska Danuta  21.03.1961 – 07.11.2009r. 
Marcisz Ludwik  31.07.1928 – 09.11.2009r. 
Brożek Szymon  17.05.1981 – 10.11.2009r 
Zimończyk Stefan  11.12.1931 – 12.11.2009r. 
 

Przygotowała pani Kornelia Mokry 
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Zaduma 
 

Zima nadchodzi, dzień coraz krótszy 
Nuda osnuła ten świat 

Z dnia na dzień wkładasz sweter coraz grubszy 
I bierzesz w ręce zaschnięty już kwiat. 

By wrócić wspomnieniem do dni ciepłych lata 
Do ciepła, do kwiatów, motyla co lata 

Do ciepłych wieczorów i nieba pełnego gwiazd 
Do ptaszków, gdzie kwilą w zaciszu swych gniazd. 

Tęsknisz i wzdychasz i czekasz cierpliwie, 
Na to, co nadejść powinno, 

Słuchasz odgłosu wiatru łapczywie, 
Pijąc samotnie czerwone wino. 

I znów nadejdą dni coraz cieplejsze 
I ptaszek radośnie zaśpiewa, 

I ciężkie ubranie lżejsze ci będzie, 
Gdy spojrzysz na pąki na drzewach. 

I znowu życie potoczy się dalej 
Znowu lato przeminie 

I znowu siądziesz sobie w fotelu 
By słuchać ognia w kominie. 

 
Maria Ignacek 

 
 

Z okazji nadchodzącej Barbórki 
Składamy najserdeczniejsze życzenia 

Bezpiecznej i spokojnej pracy 
Wszystkiego najlepszego w życiu zawodowym  

i prywatnym. 
 

Dyrekcja Przedszkola nr 18  
wraz z wychowankami 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Następny numer gazetki „Serce Ewangelii” 
ukaże się 20 grudnia 2009 r. 

Materiały przeznaczone do druku  
w numerze grudniowym proszę przesyłać  

w wersji elektronicznej  
lub dostarczyć w formie papierowej  

najpóźniej do dnia 11 grudnia 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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Nabożeństwo 
fatimskie 
 
 
13 października miało miejsce 
ostatnie w tym roku nabożeń-
stwo fatimskie. Odbywały się 
one od m aja – zgodnie z prze-
biegiem objawień. W ramach 
tych nabożeństw odmawiano 
różaniec fatimski, sprawowana 
była Msza św., a na zakończe-
nie odbywała się uroczysta pro-
cesja ze świecami dookoła ko-
ścioła z figurą MB Fatimskiej, 
która ma nam przypominać  
o przesłaniu Maryi podczas 
objawień w Fatimie w 1917 r. 

 
 

Spotkanie Rady 
Parafialnej 
 
22 października miało miejsce 
kolejne spotkanie Rady Para-
fialnej, na którym omówiono 
najistotniejsze dla parafii sprawy 
duszpasterskie i gospodarcze. 
Spotkaniu przewodniczył  
ks. proboszcz Krzysztof Błotko, 
a uczestniczyło w nim 18 osób. 
 
                — czytaj str. 15—16 

 
Spotkanie Akcji 
Katolickiej 

 
29 października swoje spotkanie 
na probostwie miał Parafialny 
Oddział Akcji Katolickiej. 
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Turniej szachowy 
 
W piątek 23.10.2009 r odbył się II 
Parafialny Turniej Szachowy, zorga-
nizowany przez Parafialny Oddział Akcji 
Katolickiej, będący jednocześnie 
eliminacjami do Diecezjalnego Turnieju 
Szachowego.  
Zwycięzcą II P.T.Sz. został Przemysław 
Matuszczyk, II miejsce zajął Alojzy 
Motyka, a brązowy medal zdobył 
Stanisław Smołka. 
 
                                        — czytaj str. 12 
 
 

Nowe drzwi kościoła 
 

21 października trwały 
prace związane z wy-
mianą bocznych drzwi z 
przodu kościoła. Po de-
montażu dotychczaso-
wych, których fatalny 
stan przedstawia zdjęcie 
poniżej, zamontowano 
nowe. 

 

Nowy krzyż  
w Gotartowicach 
 
26 października miało miejsce 
poświęcenie nowego krzyża  
u wlotu ul. Ziołowej w Żorską, 
który stanął w miejsce dotych-
czasowego. Nowy krzyż został ufundowany z ofiar miesz-
kańców i mając na uwadze orzeczenie Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu dotyczące 
wieszania krzyży w szkołach należy podkreślić, że jest to 
w obecnych czasach szczególnie cenna inicjatywa,. 
 

„Serce Ewangelii” miesięcznik parafii  
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rybniku- 

Boguszowicach + Redaktor prowadzący: Lucjan Rugor + 
Adres redakcji: probostwo, ul. Małachowskiego 38,  

44-251 Rybnik-Boguszowice, tel. 42-20-322 +  
e-mail: serce_ewangelii@op.pl + Internet: www.nspj-

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

3,00 zł 
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