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Uroczysty wjazd Chrystusa do Jerozolimy – fresk nad ołtarzem głównym w kościele      Foto: Ks. P. Mrozek 
w Betfage (Jerozolima). To zapowiedź Świętego Triduum, upamiętniającego zbawczą 
Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie – najważniejszego okresu roku liturgicznego — czytaj str. 6 

 Santo Subito        Rekolekcje        Sanktuarium  
         wielkopostne          w Turzy Śl. 
        

                     

 

2. kwietnia będziemy przeżywać 
kolejną rocznicę śmierci Sługi Bożego 
Jana Pawła II. Pamiętajmy w tym dniu 
o modlitwie w intencji Jego rychłej 
beatyfikacji i kanonizacji. 

O historii i teraźniejszości 
śląskiej Fatimy —  

czytaj str. 9 – 11  

Do owocnego udziału  
w rekolekcjach zapra-

szamy od Niedzieli Palmo-
wej do Wielkiej Środy.  
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Akcja 
powołaniowa 
 
W dniach 19 i 20 stycznia 
alumni Wyższego Ślą-
skiego Seminarium Du-
chownego przeprowadzili 
w naszej parafii akcję 
powołaniową. Miała ona 
przybliżyć potencjalnym 
kandydatom do kapłań-
stwa formację kleryków  
w seminarium.  
 
 

Młodzież na spotkaniu  
z klerykami  
 

 
 

 

Balik 
Dzieci Maryi 
 

2 lutego wspólnota Dzieci 
Maryi, przy dźwiękach 
wspaniałej muzyki i w 
wyśmienitych humorach 
żegnała karnawał 
 

czytaj str. 22 – 23  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Oaza 
A.D. 2008 

 
 

O animacji oazowej, Re-
kolekcjach Ewangeliza-
cyjnych oraz „Exodusie”  
w Marklowicach, czyli 
wszystko o „niesztywnych 
sztywniakach” 

czytaj str. 19 – 22  
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Okres Wielkiego Postu  

to czas refleksji nad swoim życiem, 
zadumą nad jego błędami, ale 
przede wszystkim to czas powrotu 

do Ojca, który swoim Miłosier-

dziem pragnie pokonać ludzkie 
słabości. Czas oczyszczenia ma nas 

przygotować do kulminacji roku 

liturgicznego, jakim jest Święte 
Triduum Paschalne: Męki, Śmierci 
i Zmartwychwstania Chrystusa.  

By dobrze się do niego przygotować, 
rozważamy Mękę Pańską, uczestni-
czymy w Gorzkich Żalach  

i w rekolekcjach. Wszystko to ma nas 

przybliżyć do Cierpiącego Chrystusa, 
który z krzyża patrzy pragnąc naszej 
miłości. Czeka na nasz powrót… 

Spowiedź święta to niezwykły 
sakrament uzdrowienia. Im bardziej 

ktoś jest chory, tym bardziej potrze-

buje lekarza. Im więcej dusza ma 
grzechów, tym bardziej potrzebuje 
miłosiernego przebaczenia i uzdro-

wienia zadanych przez niego ran. 

Sakrament ten jest dla mnie niezgłę-

bioną tajemnicą, bowiem to niezwy-

kłe: potrafić tak przebaczyć, by nie 
wypominać winy. W przypowieści  
o Synu Marnotrawnym, Ojciec, 

czekając na syna - który zgrzeszył - 

wybiegł mu naprzeciw. Wybiegł 
pierwszy. Wyciągał w jego stronę 

ręce, aby mu pokazać, że nie ma kija, 
tylko serce. Przebaczył, nie wypomi-
nając. Nie powiedział: „Słuchaj! 
Uciekłeś, zostawiłeś mnie, chociaż 
całe swoje życie poświęciłem, by cię 
wychować, i tak mi się za te lata od-

wdzięczyłeś !‖ 

Mało tego. Nie dość, że mu ni-
czego nie wypomniał, to dał mu jesz-

cze ubranie, pierścień na palec, san-

dały.  
Miłość Boża jest większa od 

naszych grzechów i słabości. Pamię-

tając o cierpliwym oczekiwaniu Boga 
Ojca na powrót syna marnotrawnego  
i o prawdziwej radości spotkania, mo-

żemy lepiej zrozumieć, jak ważny jest 
moment rachunku sumienia, przeży-

wanego w postawie skruchy i praw-

dziwego żalu za niewierności, które 
spowodowały oddalenie się od Bożej 
drogi. Warto zastanowić się, zwłasz-

cza w okresie Wielkiego Postu nad 

swoim życiem duchowym. Niech 
pomocą będzie krótki rachunek su-

mienia w formie wiersza Ks. Twar-

dowskiego: 

 

RACHUNEK SUMIENIA  
 
Czy nie przekrzykiwałem Ciebie 

czy nie przychodziłem stale 
wczorajszy 

czy nie uciekałem w ciemny płacz ze 
swoim sercem jak piątą klepką 

czy nie kradłem Twojego czasu 

czy nie lizałem zbyt czule łapy swego 
sumienia 

czy nie rozróżniałem uczucia 

czy gwiazd nie podnosiłem których 
dawno nie ma 

czy nie prowadziłem eleganckiego 
dziennika swoich żalów 

czy nie właziłem do ciepłego kąta 

swej wrażliwości jak gęsiej skórki 
czy nie fałszowałem pięknym głosem 

czy nie byłem miękkim despotą 

czy nie przekształcałem ewangelii  
w łagodną opowieść 

czy organy nie głuszyły mi zwykłego 
skowytu psiaka 

czy nie udowadniałem słonia 

czy modląc się do Anioła Stróża-  

nie chciałem być przypadkiem 

aniołem nie stróżem 

czy klękałem kiedy malałeś do szeptu. 
 

 

Magdalena Kowalska 
 
 

 
 

„… Jezu bądź dla małości naszej  
sprawiedliwy 

Ale wybaczaj, przebaczaj nam Panie 
Bo długie, ciemne nasze wędrowanie 
Zanim pojmiemy jak jesteś prawdziwy 
A Twoje Zmartwychwstanie i naszym  

się stanie” 
E..Bryll 

 

 

Refleksje na Wielki Post  
i Wielkanoc 2007  

 

Na nadchodzące Święta 

Zmartwychwstania 

Pańskiego życzę spotkania  

z „Ogrodnikiem”, wczesnym 

rankiem w pierwszy dzień 

tygodnia, a potem spotkań 

następnych i następnych,  

aż wreszcie tego ostatniego, 

które nigdy się już nie 

skończy. Życzę by każdy  

z nas usłyszał wówczas  

w Jego ustach swoje imię. 

Niech Zmartwychwstały Pan 

obdarzy Was pokojem  

i paschalną radością. 

 

Wszystkim parafianom 
błogosławi 

proboszcz ks. K. Błotko 
ze współpracownikami 
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Po zamknięciu starego roku, 

tradycyjnych podsumowaniach, 

które znalazły również miejsce  
w ostatnim numerze naszej gazetki 

przychodzi nam powoli żegnać się  

z zimą i z większa nadzieją przeży-

wać każdy, coraz dłuższy dzień. 

Mijająca powoli chłodna pora roku  

i tak okazała się bardzo łaskawa dla 
odpowiedzialnych za odśnieżanie, 

ogrzewanie i płacenie rachunków za 
gaz, prąd i zużyty opał. Nie mniej  
z racji galopujących cen wszystkie 
domowe gospodarstwa zostały do-

tknięte wystarczająco wysokimi 

opłatami – również z perspektywą 
na przyszłość. Dla przykładu w skali 
naszych obiektów parafialnych – 

głównie kościoła i probostwa –  

pierwsza rata za prąd płacona do  
15 lutego br. wynosiła ok. 5800 zło-

tych, za gaz ok. 2700 zł nie licząc 
węgla, którym głównie ogrzewamy 
kościół i stare probostwo. 

Potrzeba więc szukania 
oszczędności i przyglądania się 

pewnym szczegółom w funkcjono-

waniu naszych obiektów parafial-
nych. Obecnie jest to już pięć 
obiektów  
i parafialny cmentarz. Wśród wielu 
wątków, które można by poruszyć 
jest sprawa śmieci. Nie ma możli-
wości segregowania naszych cmen-

tarnych nieczystości, na dodatek ich 
ilość ciągle wzrasta. Niestety poja-

wiają się również w naszych para-

fialnych kubłach i kontenerze 
cmentarnym śmieci „podrzucane‖. 
Pojawiła się wiec potrzeba więk-

szego zabezpieczenia naszych kon-

tenerów parafialnych przed ludźmi, 
którzy uważają, że to nic nie kosz-

tuje. 

Warto wspomnieć, że przed 
podwyżką rachunek za wywóz nie-

czystości, jaki zapłaciła parafia  
w 2007 roku wynosił w całości  

12 300 złotych. (słownie: dwanaście 
tysięcy trzysta). Jest to sporo biorąc 

pod uwagę fakt, że trzeba na to 
przeznaczyć równowartość czterech 

kolekt parafialnych, które zwykle na 
przestrzeni 2 miesięcy pozostają  

w parafii. Widać, że żyjemy  
w czasach gdzie zachowanie czy-

stego środowiska oraz produkcja 

czystej wody, a przede wszystkim 

energii jest sprawą wysoce kosz-

towną. Warto przy okazji przypo-

mnieć, że wyrzucanie śmieci „byle 
gdzie‖ i palenie w piecach „byle 
czym‖ jest w ocenie dobrze ukształ-

towanego sumienia grzechem - i to 

nie lekkim. Do tego typu tematów w 
razie potrzeby jeszcze będziemy 
wracać.  

 

Co słychać w domu  
pogrzebowym?  

Pomimo lutowej aury prace 

powoli posuwają się do przodu. Za-

kończona została instalacja chłodni  

i miejsca do wystawienia trumny  

oraz  umieszczonego w tylnej części 
budynku agregatu.  

Trwa „kafelkowanie‖ sanita-

riatów i instalacja potrzebnych tam 
urządzeń. Jesteśmy po pierwszych 
oględzinach przedstawiciela  „SA-

NEPIDU‖  dlatego na pięciu stro-

nach formatu A-4 mamy wyjaśnione 
– co, gdzie i jak ma być zainstalo-

wane. Dziękujemy naszym „bu-

dowlańcom‖ za wytrwałość i zaan-

gażowanie przy powstawaniu na-

szego domu pogrzebowego. Ży-

czymy im wiele sił i zdrowia. 
 

 

W czasie odwiedzin  
kolędowych  

pojawiła się prośba ze strony para-

fian mieszkających na Sołtystwie, 

aby umożliwić im łatwiejsze przej-
ście przez parking między samocho-

dami. Samo zaznaczenie liniami na 

powierzchni parkingu od strony 

skarpy drogi dla pieszych jest moż-

liwe, ale nie przyniesie być może 

oczekiwanego efektu. Zrobienie 

natomiast poręczy, w opinii zawo-

dowych kierowców, poważnie ogra-

niczyłoby powierzchnię parkingu  
i utrudniało ruch samochodów. Stąd 

zostały wykonane tylko poręcze 
ułatwiające wchodzenie do kaplicy 

Z kącika gospodarczego i nie tylko… 
 

 

 
Panu Figasowi chyba coś chodzi po głowie… 
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św. Anny oraz do zakry-

stii szczególnie osobom 
starszym, gdy jest śli-
sko.  
 

Pomoc 
żywnościowa 
 

Dzięki dobrze 
działającemu Zespołowi 
Charytatywnemu korzy-

stamy z przysługującej 
nam pomocy Unijnej 

rozdzielanej za pośred-

nictwem Caritasu Ar-

chidiecezji Katowickiej. 

Z końcem lutego rozpo-

czął się regularny trans-

port pomiędzy Katowi-
cami a Boguszowicami 

umożliwiający odbiór 
mleka i innych podsta-

wowych produktów 
żywnościowych. 
 

                       Proboszcz 

 

 

„O królewskiej 
drodze krzyża” 

 

1. Twardą zda się dla wielu ta mowa: 
zaprzyj się sam siebie, nieś swój krzyż 
i naśladuj Jezusa. 

Lecz o wiele ciężej będzie usły-

szeć ten ostateczny wyrok: idźcie 
precz ode mnie, przeklęci, w ogień 
wieczny. 

Ci, którzy teraz chętnie słuchają 

słowa krzyża i spełniają je, ci się nie 
będą obawiać głosu wiecznego potę-

pienia. 

Znak krzyża ukaże się na niebie, 
gdy Pan przyjdzie na sąd. 

Wtedy wszyscy słudzy krzyża, 
którzy upodobnili się życiem do 
Ukrzyżowanego, przystąpią z wielką 
ufnością do Chrystusa – sędziego. 

2. Dlaczego więc obawiasz się wziąć 
krzyż, który prowadzi do królestwa? 

W krzyżu zbawienie, w krzyżu 
życie, w krzyżu obrona przed nie-

przyjaciółmi, w krzyżu źródło nie-

biańskiej słodyczy, w krzyżu moc 
ducha, w krzyżu radość serca,  
w krzyżu szczyt cnoty, w krzyżu 
doskonałość świętości. 

Poza krzyżem nie ma dla duszy 
zbawienia ani nadziei życia wiecz-

nego. 

Weź wiec swój krzyż i idź za Je-

zusem, a wejdziesz do żywota. 

On cię poprzedził, dźwigając 
krzyż dla siebie i umarł na nim za 
ciebie, abyś i ty dźwigał swój krzyż  
i pragnął na nim umrzeć. 

„O naśladowaniu Chrystusa” 

 
Wejście do zakrystii i kaplicy św. Anny  zabezpieczone  

 

 
Jeden z transportów żywnościowych 

 
dodatkową poręczą 

Zwracamy się do Wiernych Archidiecezji 
Katowickiej z prośbą o darowiznę w postaci 1% 

podatku. W formularzu podatkowym PIT  
w rubryce, gdzie podaje się nazwę organizacji 
OPP należy wpisać następującą informację: 

Caritas Archidiecezji Katowickiej 
KRS 0000221725 

Wszystkim, którzy wspierają kościelne akcje 
charytatywne wpłacając darowizny na Caritas 
Archidiecezji Katowickiej składamy serdeczne 

Bóg zapłać. 



serce ewangelii 6 

Wielki 

Czwartek 
Msza święta Wieczerzy 

Pańskiej sprawowana jest na pa-
miątkę ustanowienia Eucharystii i 
Sakramentu kapłaństwa. Tą Mszą 
św. rozpoczyna się Święte Tri-
duum Paschalne Męki, Śmierci  
i Zmartwychwstania Pańskiego, 
najważniejsze dni całego roku 
liturgicznego. Kapłani dziękują 
Bogu za dar kapłaństwa, a wszy-
scy ludzie dobrej woli składają im 
życzenia. W czasie Mszy św. pod-
czas uroczystego „Gloria” roz-
brzmiewają dzwony i dzwonki.  
Po zakończeniu hymnu milkną,  
aż do Wigilii Paschalnej. Po Mszy 
św. następuje złożenie Najświęt-
szego Sakramentu w bocznym 
ołtarzu (ciemnicy). 

Pamiętaj, miejsce w którym 
jesteś jest święte. Nie bądź 
obecny tylko fizycznie, ale przede 
wszystkim sercem szukaj Boga. 

Panie Jezu błogosław w tym 
dniu Kapłanom i całej służbie 
liturgicznej. 

 

Msza św. Wieczerzy Pańskiej 

w Wielki Czwartek rozpoczyna 

się o godz. 17.00. 
 

 

 
 

„Pragniesz mi dać do 
pożywania pokarm niebieski, Chleb 
aniołów, będący Tobą samym, 
Chlebem Bożym, który z nieba 
zstępuje i życie daje światu. 

Tomasz A Kempis 

Wielki  

Piątek 
Liturgia na cześć Męki Pań-

skiej. W skupieniu gromadzimy się 
na sprawowaniu pamiątki męki  
i śmierci Pana Naszego Jezusa 
Chrystusa. Udajemy się przed 
ołtarz gdzie, po oddaniu czci ołta-
rzowi przez ukłon, kapłani padają 
na twarz. Wszyscy zgromadzeni 
modlą się w ciszy. Po modlitwie 
kapłana mają miejsce następujące 
części liturgiczne: 

1. Liturgia słowa – czytania  
i psalmy nawiązujące do 
męki i śmierci Pana Jezusa 
oraz modlitwa wiernych 
obejmująca wszystkich ludzi i 
cały świat. 

2. Adoracja Krzyża – chcemy 
uczcić Krzyż, narzędzie 
śmierci, a zarazem znak zwy-
cięstwa i naszego zbawienia. 

3. Komunia Święta – od Krzyża 
prowadzi nas liturgia do Ko-
munii św. Pragnie nam przez 
to powiedzieć, że między 
Ofiarą na Krzyżu a Euchary-
stią istnieje ścisły związek. 
Komunia św. jest pokarmem, 
Owocem zerwanym z Drze- 
wa Krzyża. 

4. Procesja do Grobu Pań-
skiego – patrzymy na wysta-
wiony w monstrancji 
Najświętszy Sakrament. 

 
Pragniemy Cię adorować 

Panie Jezu... 
 

Początek ceremonii Wielkiego 

Piątku o godz. 17.00. 

 
 

Wielka  

Sobota 
Dzień ciszy i skupienia. 

Trwamy przy Grobie Pańskim, 
gdzie złożono Jezusa zabitego za 
nasze grzechy. Wiemy i wierzymy, 
że trwając w łączności z Chrystu-
sem wraz z Nim zwyciężymy 
śmierć. 
 

Wigilia 

paschalna 
 

W sobotni wieczór uroczy-

ście obchodzimy Wigilię paschalną 

Zmartwychwstania Pańskiego. 

1. Obrzęd światła – poświęce-
nie ognia i przygotowanie 
paschału, procesja do ko-
ścioła i orędzie wielkanocne 
(Exultet). 

2. Liturgia słowa – w czytaniach 
uobecnione są wielkie dzieła, 
jakich Bóg od początku do-
konywał dla pierwszego 
swego ludu. Zawierają one 
obietnice ważne dla nowego 
ludu Bożego. 

3. Liturgia chrzcielna – 
błogosławieństwo wody 
chrzcielnej (udzielanie chrztu 
i bierzmowania), odnowienie 
przyrzeczeń chrzcielnych. 

4. Liturgia Eucharystyczna – 
Zmartwychwstały zaprasza 
wszystkich do Stołu Pań-
skiego. Przygotował ucztę dla 
tych, których odkupił i uświę-
cił przez swoją śmierć  
i zmartwychwstanie. 

 

Przez procesję rezurekcyjną 
uroczyście ogłaszamy, że Jezus 

ZMARTWYCHWSTAŁ i ŻYJE – 

ALLELUJA!!! 
 
Początek Mszy św. Wigilii 

Paschalnej o godz. 20.00. 
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 Mamusiu, tatusiu,  dlaczego 
tyle małżeństw zawartych w Kościele, 
rozpada się, a małżonkowie nie są 
wierni swojej przysiędze? - to tak 
często stawiane pytanie. Odpowiedź 

jest prosta - ponieważ nie wierzą 
w moc sakramentu małżeństwa, nie 
żyją w stanie łaski uświęcającej, 
a przez to nie mogą przyjąć potrzeb-
nych im łask, tak by wszelkie trudno-
ści życia stały się proste i bez znacze-
nia dla ich jedności i nieugaszonej 
miłości małżeńskiej. 

To taka natychmiastowa od-
powiedź płynąca z serca, ale i z 
głowy. Z serca, bo jest mieszkaniem 
naszego Boga, z głowy, bo ciągle 
idziemy Jego śladem odnajdując Go 
na kartach Ewangelii i w dokumen-
tach Kościoła.

To sakramentalne Tak jest po-
czątkiem przyjmowania współmał-
żonka jako najwspanialszego daru, 
jakim nas Bóg obdarzył. Tak - przyj-
muję Cię jako osobę wolną w swoim 
wyborze, a jednocześnie dziękuję, 
że zechciałaś mnie przyjąć jako dar. 

To wzajemne obdarowywanie 
sobą jest wspierane przez łaskę Bożą, 
z którą będąc w stanie łaski uświęca-
jącej możemy współpracować. Miłość 
Boża rozlana w naszych sercach 
ujawnia się poprzez nasze wzajemne 
relacje, relacje z n aszymi bliskimi,  
w naszym stylu pracy, w naszym 
sposobie wartościowania. To co jest 
dla Ciebie dobre, to staje się dla mnie 
ważne. Twoje dobro jest na pierw-
szym miejscu. To podczas naszych 
szczerych rozmów mając świadomość 
obecności Jezusa w swoich sercach, 
jesteśmy w stanie wsłuchać się w głos 
współmałżonka, poznać go na tyle na 
ile się przede mną otworzy, a jedno-
cześnie wsłuchać się w Jezusa, czego 
oczekuje od naszego małżeństwa, 
jakiego świadectwa wiary. 

Troska mojego współmałżonka 
o moje życie codzienne, czyni je 
wspaniałym darem życia we dwoje, 
w tej wyczuwalnej jedności. Nie je-

stem sam, jestem połówką całości, 
którą pragnę z całego serca tworzyć 
dla dobra tej drugiej połowy. Jak 
moglibyśmy tego dokonać o własnych 
siłach, bez Bożego wsparcia – to się 

nie udaje. Tu jest potrzebna Boża 
łaska sakramentu małżeństwa, by 
chciało się żyć dla drugiego w stanie 
łaski uświęcającej i w jedności z nim.

Jako małżonkowie sakramentalni 
jesteśmy świadkami Bożej miłości 
w świecie.

Czyż nie mamy pragnąć tego 
dla naszych dzieci? Droga ich uświę-
cania wiedzie poprzez ich małżeń-
stwo, poprzez okazywaną wzajemną 
miłość, każdą pieszczotę, poprzez akt 
małżeński.  

Wychowanie naszych dzieci 
kończy się z chwilą ich zaślubin. Od 
tej chwili przejmują odpowiedzialność 
za swoje życie codzienne, za jego 
jakość, za tę wspólną pielgrzymkę do 
domu Ojca. Już nie samemu, po-
spiesznie czy może leniwie, ale za 
rękę razem z małżonkiem jednym 
krokiem. Mogą służyć pomocą swo-
jemu małżonkowi, gdy odstaje spra-
wić, by wyrównał krok, ale też po-
zwolić sobie pomóc wstać, gdy się 
upadnie, podać dłoń i prowadzić do 
źródła wody żywej. Troszczyć się, by 
któreś z nich nie zostało samo przed 
celem podróży, a gdy któreś z nich 
odejdzie wcześniej do domu Ojca, to 
drugie mając współmałżonka w sercu 
będzie dalej, każdego dnia stawać na 
modlitwie przed Panem, aż do ostat-
niej chwili swego życia.

Na mocy władzy rodziciel-
skiej możemy nasze dzieci błogosła-
wić (bo przecież ta druga połowa 
naszego dziecka jest również naszym 
dzieckiem), zawierzać codziennie 
Bogu, prosząc by przytulił je do swo-
jego serca, by nie wypuszczał ze 
swojej dłoni, by nie wyprowadzał się 

z ich serc. Nawet, gdy sił i wiary 
zabraknie naszym dzieciom to nam jej 
nie może zabraknąć. Nikt nie zwolni 

nas z odpowiedzialności za zbawienie 
naszych dzieci.  

Mamy świadomość, że po za-
ślubinach powinni zamieszkać razem 
w bezpiecznej odległości od kochają-
cych rodziców by mogli tworzyć swój 
własny dom. Miejsce wspólnego 
przebywania, miejsce spotkania sam 
na sam, miejsce modlitwy osobistej 
każdego z małżonków i wreszcie 
miejsce modlitwy małżeńskiej, 
w której małżonkowie stają przed Bo-
giem w jedności, a On jest pośród 
nich. By troszcząc się o wzrost swojej 
wiary, swobodnie uczyli się postawy 
ucznia Jezusa, by być gotowym przy-
jąć i po Katolicku wychować potom-
stwo, którym ich Bóg obdarzy.  

    
  Bernadka i Piotr 

Dlaczego pragniemy  
dla naszych dzieci związku 

sakramentalnego? (2) 

Ikona Świętej Rodziny wykonana 
przez siostrę Marię - Paulę, 
zakonnicę benedyktyńskiego 
klasztoru na Górze Oliwnej 

w Jeruzalem dla Ruchu Equipes 
Notre - Dame.
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W każdą pierwszą sobotę miesiąca  
w naszym kościele parafialnym odprawiane 
jest nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca 
połączone z piętnastominutowym rozmyśla-
niem nad tajemnicami różańcowymi  
i różańcem wynagradzającym Niepokalanemu 
Sercu Maryi. Nabożeństwo pierwszych sobót 
miesiąca należy do najważniejszych elemen-
tów kultu Niepokalanego Serca Maryi, o które 
prosiła Matka Boża w swych objawieniach  
w Fatimie danych trójce pastuszków Łucji, 
Hiacyncie i Franciszkowi w 1917r., a następnie 
w roku 1925 i 1929.  

dzieci fatimskie 

Siostra Łucja 
otrzymała od Maryi 

zadanie niezwykłe  
i trudne. Jak miała 
przekonać ludzi  
do praktykowania 

nabożeństwa? Jak 
miała przekonać 
papieża do jego 

zatwierdzenia? 

Wybrała metodę 
genialną, ale nie-

skuteczną. Wizjo-

nerka uznała, że 
ponieważ nabo-

żeństwo pierwszych 

sobót jest tak cu-

downym doświad-

czeniem, to najlep-

szym sposobem 

jego rozpowszechnienia będzie dzielenie się nim  
z innymi, drogą osobistego świadectwa. Uważała, że 
każdy kto zapozna się z takim świadectwem i sam po-

smakuje czym jest nabożeństwo do Niepokalanego 
Serca Maryi będzie pragnął przekazać je następnym 
osobom. Tak miał powstać swoisty łańcuszek. Nie-

stety, metoda ta okazała się nieskuteczna. W którymś 
momencie łańcuszek zaczął się rwać i rozpowszech-

nianie nabożeństwa pierwszych sobót zatrzymało się. 
Świat okazał się zbyt słaby wobec potęgi szatana ro-

biącego wszystko, by nie dopuścić do spełnienia fa-

timskiej prośby. Wówczas siostra Łucja zdecydowała 
się na inną drogę apostolatu. Zamknęła się w klaszto-

rze o bardzo surowej regule: wstąpiła do Karmelu w 
Coimbrze, aby rozpocząć drugi etap: zaczęła wielki 

egzorcyzm, który trwał do jej śmierci poprzez post, 
modlitwę i ofiarę. Również bł. Franciszek i bł. Hia-

cynta pozostaną dla nas niedoścignionym wzorem 
godnym do naśladowania. Ich pierwszo-sobotnie na-

bożeństwo zawierało się w słowach: WYNAGRO-

DZENIE ZA GRZESZNIKÓW. Ono właśnie towarzy-

szyło dzieciom każdego dnia i było wspólnym mia-

nownikiem wszystkich składanych przez nich ofiar. 

Ich nabożeństwo nie polegało na samym tylko odma-

wianiu określonych modlitw, czy na uczestniczeniu  

w nabożeństwach kościelnych. Oni tym nabożeństwem 
żyli i dlatego Kościół wyniósł ich na ołtarze. 

Jan Paweł II a  Fatima 

Jan Paweł II szczególnie zainteresował się Orę-

dziem Fatimskim po zamachu na swoje życie. Wspo-

minając pierwsze lata pontyfikatu, papież wyznał  
w książce „Przekroczyć próg nadziei‖: Wówczas 
jeszcze bardzo mało wiedziałem o Fatimie. I oto 
przyszedł 13 maj 1981r. Kiedy zostałem ugodzony kulą 
zamachowca na Placu św. Piotra, także nie 
uświadamiałem sobie tego, że jest to właśnie ów dzień, 
w którym Maryja objawiła się trójce dzieci  
w portugalskiej Fatimie i miała wypowiedzieć do nich 
słowa, które z końcem stulecia zdają się przybliżać  
do swego wypełnienia. 

Papież – Polak odbył trzy pielgrzymki do Fatimy: 
w 1982r., 1991r. i 2000r. Ojciec Święty dziękował tam 
za ocalone życie. 25 marca 1984r. papież poświęcił 
Rosję i świat Niepokalanemu Sercu Maryi w łączności 
z biskupami świata. Podczas trzeciej pielgrzymki Jan 

Paweł II beatyfikował Franciszka i Hiacyntę. Każda 
pierwsza sobota miesiąca była dla papieża dniem 
szczęśliwym, dniem bycia całym dla Jezusa i Maryi. 
Ojciec Święty bardzo pragnął, aby nabożeństwo 
pierwszo-sobotnie było w świecie rozpowszechnione. 
Wiedział, że jest to ostatnie niewypełnione żądanie 

Maryi.  

Jan Paweł II 
posługiwał się  
w życiu wieloma 
znakami, także 
znakiem cierpienia, 

ale to wszystko 

jeszcze nie wystar-

czało. Przemówiła 
dopiero jego śmierć 
właśnie w pierwszą 

sobotę  

2 kwietnia 2005r. 

Znakiem Opatrz-

ności jest to, że 
Ojciec Święty 
mimo agonii zdołał 

Nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca (2) 
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spełnić wszystkie warunki tego nabożeństwa. Była 
uprzednio spowiedź, była Komunia św., był różaniec, 
była intencja wynagrodzenia za nas grzeszników. I 
było towarzyszenie Maryi w Jej rozmyślaniu nad ta-

jemnicami różańcowymi – nad tajemnicą zbawienia. 

nabożeństwo, które zdecyduje o losach 

świata 

Obietnica Maryi w Fatimie: „Na koniec moje 
Niepokalane Serce zatriumfuje” została nierozerwalnie 
związana z dwoma warunkami. Teraz niebo oczekuje 
na rozpowszechnienie nabożeństwa pierwszych sobót 
miesiąca w świecie. Obecnie zatwierdzone jest ono 

przez Episkopaty tylko trzech krajów (Portugalii, Pol-
ski i Hiszpanii). A ilu Polaków przyjęło orędzie fa-

timskie i nim żyje? Pamiętajmy, że od nas samych i od 

naszej odpowiedzi na wołanie nieba zależą losy świata, 

bowiem zapowiedziany w Fatimie Triumf 

Niepokalanego Serca Maryi nadejdzie, z chwilą wy-

pełnienia obu żądań nieba. Czas nadejścia zwycięstwa, 
które przyjdzie przez Maryję Bóg złożył w ręce ludz-

kości, a więc w ręce każdego z nas i to od nas zależy, 

kiedy ten czas nadejdzie. Dopóki ludzkość nie 
uchwyci się różańca i nie zacznie żyć nabożeństwem 
pierwszych sobót miesiąca zegar fatimski będzie stał  
w miejscu. Uchwyćmy się tej ostatniej deski ratunku 
jaką jest Maryja i Jej fatimskie orędzie, i szerzmy kult 
Niepokalanego Serca poprzez praktykę nabożeństwa 
pierwszych sobót miesiąca! 

warunki odprawienia nabożeństwa  

1. Spowiedź w  pierwszą sobotę miesiąca. 
2. Komunia św. wynagradzająca w pierwszą so-

botę miesiąca. 
3. Różaniec wynagradzający w pierwszą sobotę 

miesiąca. 
4. Piętnastominutowe rozmyślanie nad tajemni-

cami różańcowymi w pierwszą sobotę miesiąca. 
 

Alicja K. 
 

Wymienione powyżej warunki nabożeństwa zo-
staną omówione w następnym numerze.                                                                                    

Najmłodsze sanktuarium ma-

ryjne, bardzo żywotne i niezbyt odle-

głe od Boguszowic, znajduje się  

w Turzy Śląskiej. Nasi parafianie 
chętnie odwiedzają to miejsce indy-

widualnie oraz podczas zbiorowych 

pielgrzymek. 

O Turzy Śląskiej zaczęło być 
głośno dopiero po II wojnie 

światowej. Niewielka 
wioska nie posiadała do 
1948 roku na miejscu ko-

ścioła, a własnego pro-

boszcza doczekała się 
dopiero w roku 1968. Na-

leżała razem z czterema 
innymi wioskami do bar-

dzo starej parafii w Jed-

łowniku, w której istnienie 
kościoła jest datowane już 
około roku 1122. 

Mieszkańcy Turzy 
bardzo ucierpieli podczas 

końcowej fazy II wojny 
światowej, bo przez wieś 
przetoczył się front, nisz-

cząc całkowicie wiele go-

spodarstw. Całą ludność 
wówczas ewakuowano. Po 
wojnie na apel ówczesnego 
biskupa Stanisława Adam-

skiego, powracających do 

swych zniszczonych domostw wsparła 
diecezjalna „Caritas‖, przywożąc po-

szkodowanym wiele niezbędnego 
sprzętu i odzież. Mimo tych działań 
sytuacja materialna wielu rodzin była 
niezwykle trudna, więc często 
zwracano się o pomoc do Boga. 
Turzanie udawali się do swojego 

parafialnego kościoła, choć znajdował 
się daleko. 

W tych dramatycznych czasach 

mieszkańcy Turzy zapragnęli mieć 
kościół bliżej, u siebie. W owym 
czasie proboszcz w Jedłowniku był 
już bardzo schorowany, więc mógł już 
tylko ofiarować swoje modlitwy  

i cierpienia w tej intencji, by 

ludziom z Turzy udało się 
wybudować własny kościół. 

Zadania tego na polecenie 

kurii podjął się w maju 1947 
roku jego następca na parafii 
w Jedłowniku, bardzo gor-
liwy, młody ks. Ewald Ka-

sperczyk. 

Wśród mieszkańców 
Turzy, mimo wielkiego entu-

zjazmu dla budowy świątyni 
początkowo brak było 
zgody, co do tego, pod jakim 

ma być wezwaniem. Sprawę 
tę rozważał ze smutkiem 
przyszły budowniczy ko-

ścioła, jadąc na pierwsze 
nabożeństwo majowe do 

kaplicy w Turzy. Kiedy 

mijał krzyż przydrożny, 
przypomniał sobie, że naza-

jutrz, 13 maja, przypada  

30-lecie objawień Matki 

Sanktuarium maryjne w Turzy Śląskiej 
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Boskiej w Fatimie. Na nabożeństwie 
zaproponował turzanom, by za pa-

tronkę obrali MB Fatimską. I o dziwo 
nie było sprzeciwu. Wszyscy chórem 
odpowiedzieli: Chcemy! Za księdzem 
powtarzali słowa: Witamy Cię Fatim-
ska Pani, odtąd Ty zawsze będziesz  
z nami. 

Proponowano kilka miejsc pod 

budowę kościoła. Wreszcie wszyscy 
zgodzili się na najwyższe wzniesienie 

w Turzy. Do pracy przy budowie 

świątyni zaangażowali się wszyscy 
mieszkańcy wioski. Ofiarność ludu 
okazała się niebywała. Robotom pa-

tronowała figura MB Fatimskiej 
ufundowana przez Proboszcza,  

a umieszczona w drewnianej 

kapliczce. 

Już 13 lipca na wybudowanych 

fundamentach przyszłego kościoła 
odprawiono pierwszą Mszę św. 

Radość z dzieła trwała jednak 
krótko, bo 1 sierpnia władze powia-

towe wstrzymały budowę. Przez mie-

siąc czasu trwała wymiana argumen-

tów pomiędzy Kościołem, a wrogimi 
jemu siłami. Ludzie nadal przycho-

dzili na budowę, a nie mogąc praco-

wać, wspólnie odmawiali różaniec. 
Wreszcie przy cichej zgodzie władz, 
po miesiącu budowa ruszyła dalej. 
Ofiary płynęły, materiałów przyby-

wało, a razem z nimi rosła nadzieja na 
rychłe ukończenie budowy. Trwała 
ona półtora roku 

Każdego 13 dnia miesiąca, na-

wet w zimie odprawiano nabożeństwa 
fatimskie, a bardzo uroczyście obcho-

dzono je 13 maja 1948 roku. W pro-

cesji z kaplicy szkolnej wyruszyła 
procesja z Przenajświętszym niesio-

nym w bursie. Uczestniczyli w niej 

nie tylko wierni z Turzy, ale także 
czciciele MB Fatimskiej z bliższej,  
a nawet dalszej okolicy. 

Dnia 12 października w kościele 
w Jedłowniku poświęcono obraz MB 

Fatimskiej, a nazajutrz trzy pary koni 

zawiozły go do nowej świątyni  
w Turzy, gdzie wieczorem cała 
parafia mogła go powitać w głównym 
ołtarzu. 

Dnia 14 listopada tego roku sta-

wił się w Turzy ks. biskup Stanisław 
Adamski w celu poświęcenia ko-

ścioła. Na tę uroczystość przybyło  
11 pielgrzymek z okolicznych parafii 

wraz z ich duszpasterzami, czcząc  
w ten sposób 30-lecie objawień fatim-

skich. Nie pamiętam, czy wśród nich 
była także pielgrzymka z parafii bo-

guszowickiej, ale o świątyni w Turzy 

było u nas głośno. Prywatnie udawano 
się tam na odpusty, na których spoty-

kało się ludzi z różnych parafii.  
Kult Matki Bożej w Turzy, w Jej 

fatimskim wizerunku, rósł z roku na 
rok. Na 40-lecie objawień fatimskich 
przybyli tu pielgrzymi z 223 polskich 

parafii, a na 50-lecie w pielgrzymkach 

do tego słynącego łaskami obrazu 
dotarły także delegacje z zagranicy,  

w tym z Fatimy. 

Na odpusty i Dni Chorych przy-

bywało do Turzy tylu pielgrzymów, 
że wszyscy nie dostali się do środka 
kościoła, a na zewnątrz brakło dla 
nich miejsca na dziedzińcu. Musiano 
organizować nabożeństwa także na 
zewnątrz. Ci, co dostali się do ko-

ścioła, na kolanach obchodzili ołtarz  
z umieszczonym w nim uwielbionym 

obrazem, by uprosić potrzebne im 
łaski, choć oficjalnie nie był on 
uznany jako cudowny. 

W roku 1959 postawiono na ze-

wnątrz Drogę krzyżową – kalwarię, 
więc pątnicy mogli się modlić przy 
poszczególnych stacjach, gdzie zo-

stały wypisane na tablicach odpo-

wiednie intencje. Np. przy IV modliły 
się matki i wdowy. Wtedy modlono 
się głównie za poległych mężów  
i synów, bo wojna jeszcze była świeża 
w pamięci. Przy stacji VI modlili się 

młodzi, głównie narzeczeni. Ludzie 
wierzyli głęboko, że modlitwy zano-

szone w Turzy mają większą moc 
dotarcia do Bożego Majestatu przez 
Maryję niż w innych kościołach. 
Przed wizerunkiem MB Fatimskiej 

zostawiano też coraz liczniejsze wota 
za wysłuchane modlitewne prośby. 

Kościół w Turzy był pierwszy  
w diecezji (także w Polsce) poświę-

cony Fatimskiej Pani. Odwiedzili go 

wszyscy biskupi katowiccy a nawet 

kilkunastu biskupów spoza diecezji. 
Wielkim orędownikiem kultu MB 

Fatimskiej stał się ks. Franciszek 

Blachnicki, późniejszy twórca Ruchu 
Światło-Życie, ówczesny dyrektor 

krucjaty Trzeźwości. W ciężkich 
czasach komunizmu sanktuarium  

w Turzy stanowiło źródło siły  
i nadziei, było ostoją duchowego 
oporu wobec ateizmu. 

Rozgłos śląskiej Fatimy zaczął 

niepokoić ówczesną władzę świecką  
i rozpoczęto przeciw niej cichą walkę. 
Zaczęto przeszkadzać w urządzaniu 
nabożeństw, szykanowano pielgrzy-

mów i księdza proboszcza z Jedłow-

nika (osobny duszpasterz jest tu do-

piero od roku 1968, a parafię erygo-

wano znacznie później, bo 21. II 1981 
roku). Ks. Proboszczowi wymierzono 

karę pieniężną, a w końcu zmuszono 
do opuszczenia parafii, gdyż zarzu-

cono mu szpiegostwo na rzecz Waty-

kanu. To samo zarzucono pewnej 

kobiecie z Katowic przyłapanej na 
przepisywaniu książki o Fatimie, a w 

jednym z objawień fatimskich MB 
przepowiedziała upadek i nawrócenie 
Rosji. Po odwilży politycznej w 1956 
roku ksiądz mógł powrócić do swojej 
parafii. Jednak w lipcu 1964 roku 

nocną porą uzbrojona i zmotoryzo-

wana milicja i funkcjonariusze służby 
bezpieczeństwa otoczyli probostwo 
wraz z placem kościelnym. Podrobio-

nymi kluczami otwarto probostwo  

i zrabowano wszystko, co było pod 
ręką, a w pokoju wikarego zostawiono 
tylko jedno łóżko i jedno krzesło. 

Aby uniemożliwić czy utrudnić 
odwiedzanie sanktuarium przez piel-

grzymów, nie dopuszczono pociągów 
do Turzy. Wysadzano pątników  
w odległym Wodzisławiu i w Jastrzę-

biu Zdroju. Ksiądz opóźnił wtedy 
nabożeństwo i poprosił tych z samo-

chodami, by pojechali naprzeciw 

idącym piechotą pielgrzymom. Zwie-

ziono wszystkich. 

W roku 1967 w czasie diece-

zjalnej peregrynacji Obrazu Jasnogór-
skiego nie wpuszczono do Turzy 

nikogo spoza parafii i kapłanów spoza 
strefy nadgranicznej, w jakiej znajduje 

się Turza. Po trzydniowej adoracji 
przed tym cudownym obrazem, turza-

nie mieli obraz uroczyście przekazać 
do parafii w Łaziskach, ale ich zawró-

cono. Parafianie jednak nie zrezy-

gnowali i przedarli się z obrazem  
do Łazisk polnymi ścieżkami. 

Kult maryjny w tym sanktu-

arium mimo różnych szykan ze strony 
władzy świeckiej ciągle wzrastał  
i rozszerzał się, a to dzięki figurze 
MB Różańcowej sprowadzonej  
z samej Fatimy, przemyślnie ukrytej 
w samochodzie pod cukierkami, któ-

rymi przepłacano strażników granicz-

nych. Ta figura rozpoczęła peregryna-

cję po okolicznych parafiach śląskich.  
Władze świeckie województwa 

zarzuciły biskupowi Adamskiemu,  
że razem z kultem MB Fatimskiej łą-

czy niemiecką politykę rewizjoni-
styczną w stosunku do ziem polskich  
i że tego rodzaju stanowisko propa-

gują ośrodki zachodnioniemieckie 

poprzez tutejszą prasę, i że ta nietra-

dycyjna forma praktyk religijnych jest 

sprzeczna z interesami państwa. 
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Złe czasy minęły i ośrodek kultu 
MB Fatimskiej już bez przeszkód 
skupia nadal każdego 13 dnia mie-

siąca liczne rzesze parafian i piel-

grzymów na uroczystym nabożeń-

stwie fatimskim z procesją ze świe-

cami i śpiewem. Także nasi parafianie 
udają się tam na Noce Pokuty i Wy-

nagrodzenia z procesją i tzw. pasterką 
maryjną, które odbywają się w nocy z 
29 na 30 dnia każdego miesiąca. Są to 
nabożeństwa ekspiacyjne połączone  
z uwielbieniem Matki Boskiej 

Płaczącej z Syrakuz na Sycylii, której 
wizerunek znajduje się też w kościele 
w Turzy. Matce Bożej w tym 
wizerunku pierwszy proboszcz 

zawdzięczał uzdrowienie. 

Turza wyróżnia się wśród in-

nych miejsc kultu maryjnego Dniami 

Chorych ze specjalnym błogosławień-

stwem dla nich na sposób lurdzki oraz 
wspomnianymi Nocami Pokuty; różni 
się od innych sanktuariów modlitew-

nym klimatem. Swoją popularność 
zawdzięcza samej MB Fatimskiej, ale 

także inicjatorowi Jej kultu, obdarzo-

nemu wielkim charyzmatem maryj-

nym. Całą duszą sławił razem z para-

fianami i pielgrzymami Maryję sły-

nącą łaskami. Zmarł w roku 1980  
i został pochowany w turzańskim ko-

ściele. Jego następcy, proboszcz  
i dwaj wikariusze, nadal dbają  
o rozwój kultu maryjnego. W roku 
1997 abp Damian Zimoń dokonał 
poświęcenia „Rajskiego Placu‖. 
Oprócz licznych odwiedzin tego miej-

sca przez pątników, dowodem na 
wzmożoną pracę obecnych duszpaste-

rzy są liczne powołania z tej parafii, 

do której obecnie należą jeszcze Ma-

rusze i Olesznica. Do roku 2004 para-

fia wydała 19 księży. 

Oficjalnie Sanktuarium Matki 

Boskiej Fatimskiej w kościele w Tu-

rzy ustanowił dopiero ks. abp Damian 
Zimoń 8 grudnia 1997 roku. 

Kościół w Turzy był jednym  
z kościołów wielkiego Jubileuszu 
Roku 2000. 

W roku 1992, w którym obcho-

dzono 75-lecie objawień fatimskich 
do kościoła w Turzy dokonano wła-

mania i oprócz wotów skradziono 
także koronę z oblicza MB Fatim-

skiej. Parafianie i pielgrzymi odżało-

wali stratę, kiedy w roku 2004 nun-

cjusz apostolski w Polsce abp Józef 
Kowalczyk dokonał koronacji obrazu 
MB Fatimskiej koronami papieskimi. 

Od października 2005 roku, 
kiedy ks. prob. Krzysztof Błotko uko-

ronował figurę MB Fatimskiej  

w naszym kościele, odbywają się 

także u nas nabożeństwa fatimskie na 
wzór tych w Fatimie i Turzy.  

Boguszowiccy parafianie jesz-

cze nadal udają się do Turzy. Dnia  
8 grudnia 2007 r. udali się tam  
w liczbie 41 osób i modlili się  

w południe, w czasie godziny łaski. 

Trudno w krótkim artykule po-

wiedzieć wszystko o sanktuarium  
w Turzy, bo w tym szczególnym miej-
scu, oprócz tych wspomnianych, 
dzieją się jeszcze inne wydarzenia 
religijne, nawet na szczeblu diecezjal-

nym. 

Tych, którzy chcieliby się wię-

cej dowiedzieć, odsyłam do książki 
napisanej przez obecnego proboszcza  

w Turzy ks. Gerarda Nowińskiego   
pt. Turza, śląska Fatima. 

 

Helena Białecka 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Parafialna Pielgrzymka w dniu 8.12.2007r. do Turzy Śl. na „Godzinę łaski‖ 

Podziękowanie 
 

Rada Rodziców i Dyrekcja Przedszkola nr 18 w Boguszowicach  

składają serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili  

się do organizacji zabawy karnawałowej dla rodziców. 

     Za zrozumienie i wyciągniętą pomocną dłoń serdecznie dziękujemy.  

                                                                     

 L.Zniszczoł 
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„Ołtarze boczne‖ w naszym kościele- ołtarz św. Józefa 
 
To co najważniejsze  

w kościele ma charakter du-
chowy, jest niewidzialne  
i przyjmowane przez nas 
wiarą. To co widzialne w ko-
ściele, a więc wyposażenie  
i wystrój, powinno współgrać 
z tym co dzieje się w sferze 
ducha. Tematem tego cyklu 
artykułów są refleksje przy-
bliżające przesłanie, jakie 
niosą ołtarze w naszym ko-
ściele parafialnym. W po-
przednim artykule rozważyli-
śmy scenę ucieczki świętej 
rodziny do Egiptu przedsta-
wioną na pozłacanym 
ozdobniku tabernakulum.  
W tym artykule przyjrzymy 
się innej pozłacanej płasko-
rzeźbie znajdującej się po 
prawej stronie tabernakulum,  
a przedstawiającej mężczy-
znę i kobietę trzymających 
wspólnie jakby kwitnącą ga-
łązkę. 

zaślubiny 

Jednym z zaskakujących atry-
butów św. Józefa jest kwitnąca laska. 
Według podania jednego 
z apokryfów, laska Józefa zakwitła 
jako znak wybrania go spośród in-
nych kandydatów do ręki Maryi. 
Kiedy Maria skończyła czternaście 
lat, przed arcykapłanem zjawił się 
anioł i polecił mu wydać Ją za mąż. 
Zgodnie z an ielskim poleceniem, 
przed świątynią zebrali się męż-
czyźni w wieku zdatnym do małżeń-
stwa, każdy z laską. Wśród zgroma-
dzonych był Józef, cieśla z Nazaretu. 
Wybór Boży objawił się w ten spo-
sób, że laska Józefa zakwitła. Alter-
natywna wersja głosi, że na lasce 
Józefa usiadł gołąb. W scenie zaślu-
bin Maryja i Józef stoją przed arcy-
kapłanem, Józef trzyma w ręku kwit-
nącą (albo zwieńczoną gołębiem) 
laskę i wkłada na palec swej Oblu-

bienicy obrączkę. W historiach ta-
kich jak powyższa, pochodzących 
z różnych pobożnych apokryfów, jest 
zbyt wiele wątków legendy, aby 
można je było traktować jako po-
ważne źródło informacji czy doku-
ment. Kwitnąca laska łącząca Maryję 
i Józefa, nierzadko utożsamiana 
z gałązką lilii, symbolizuje 
niezwykłe zaślubiny, gdyż po-
ślubiona młoda Niewiasta zakwitnie, 
pomimo braku fizycznego zbliżenia 
z Mężem. Stąd lilia jest często sym-
bolem niewinnej czystości dziewi-
czej Matki Bożej. Jeśli „kwitnąca 
laska‖ potraktowana zostanie jako 
różdżka, może także odnosić się do 
słów Izajasza : „I wyrośnie różdżka 
 z pnia Jessego, wypuści się odrośl 
 z jego korzeni” - (Iz11,1), gdyż Józef 
jest wymieniony przez św. Mateusza 
w rodowodzie Jezusa, jako potomek 
Jessego - (Mt1,1–16).

tajemnica dojrzałości 

Gdy św. Józef poślubiał mło-
dziutką izraelską dziewczynę Marię, 
z pewnością nie mógł nawet 
w najbardziej śmiałych przypuszcze-
niach domyślać się, przed jak wielką 
i niezwykłą tajemnicą Bożych planów 
stoi. Już niebawem Jego Żona stanie 
się Matką Boga. Stał przed tajemnicą, 
która go przerastała. Wnikał w nią 
krok po kroku, a ona ciągle odsłaniała 
przed nim coś niepojętego dla ludz-
kiego umysłu.  Czy potrafimy to sobie 
wyobrazić ? Z czym kojarzy się 
zwykle młodym ludziom,   młodym 
narzeczonym, a nawet młodej parze w 
dniu ślubu, małżeństwo ? Dla wielu 
jedynie z czymś atrakcyjnym, przy-
jemnym, radosnym, spełnieniem 
marzeń o szczęściu bycia razem. 
Prawda o małżeństwie bywa nie-
rzadko wielkim rozczarowaniem i/lub 
zaskoczeniem dla młodych, dla 
jednych już po kilku miesiącach, dla 
innych po kilku latach wspólnego 
życia razem. Nie tak to sobie wyobra-
żali. Tych mniej lub bardziej zaska-
kujących problemów, z jakimi można 
się spotkać po ślubie, jest nieskoń-
czona ilość. Nie można ich przewi-
dzieć, ani ogarnąć ludzkim umysłem. 
Wiele z n ich spowodowanych jest 
ludzkimi grzechami, inne spadają 
znienacka w postaci utraty pracy, 
zdrowia, nieszczęśliwych wypadków 
itp. Gdybyśmy popatrzeli na nasze 
boguszowickie rodziny, to możemy 
być pewni, że każda ma swoje radości 
i zaskakujące „krzyże‖ do niesienia, 
niestety często bardzo niechciane, 
a nawet znienawidzone! Zakochanie 
romantyczne, choć jest piękne, nie-
rzadko przysłania narzeczonym oczy 
na to, co najważniejsze w wyborze 
partnera. Zbyt lekko jest traktowany 
ten element ryzyka, związanego 
z wielką odpowiedzialnością za do-
zgonną miłość do oblubieńca. Decyzja 
o małżeństwie jest jedną z najważniej-
szych w życiu. Przed Bogiem wypo-
wiadamy cudownie piękne, ale jakże 
zobowiązujące słowa małżeńskiej 
przysięgi: „Ślubuję ci miłość, wier-
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ność i uczciwość małżeńską, oraz, że 
cię nie opuszczę, aż do śmierci. Tak 
mi dopomóż Panie Boże Wszechmo-
gący (...)”. Małżeństwo niesie w sobie 
zawsze ryzyko, gdyż jest tajemnicą, 
która nas zaskakuje i przerasta.  

A jednak tak jak Maryja i Józef, mu-

simy krok po kroku odkrywać to, co 

Bóg dla nas przygotował. Dla  
św. Józefa tajemnica powołania, była 
odkrywaniem tajemnicy Chrystusa, 

ukrytej w cudownie poczętym Synu 
jakim obdarował Bóg Jego Żonę. Cały 
sens i szczęście życia Józefa skupiło 
się wokół dorastającego Jezusa i Jego 

Matki. Bóg powierzył ich jego opiece, 
jego dojrzewającej z każdym dniem 
miłości. Prawdziwą dojrzałość 

kształtuje się i sprawdza w trudach 
odkrywania tajemnicy naszego po-

wołania. Każdy ma swoje powołanie, 
ale nie każdy chce je przyjąć, a nawet 
potrafi je przyjąć. Tajemnica naszej 
dojrzałości jest ukryta w jakości na-

szej relacji z Bogiem. To, co u ludzi 

niemożliwe, u Boga jest możliwe. On 
jest źródłem wszelkiej mocy i mądro-

ści ku ofiarnej, uczciwej i bezwarun-

kowo wiernej miłości. Kto tego nie 

rozumie, w zasadzie nie nadaje się do 
małżeństwa. Jedyna szansa, że wydo-

rośleje w trakcie niesienia małżeń-

skiego „krzyża‖. Paradoksalnie w tym 
bezwarunkowym służeniu partnerowi 
i życiu dla Boga kryje się prawdziwe 
szczęście, którego nie oddałbym za 
żadne skarby i przyjemności świata.  

tajemnica szczęścia 

Pan Jezus powiedział,  

że „więcej jest szczęścia w dawaniu 
aniżeli w braniu” - (Dz20,35). 
Dojrzałość potrzebuje dobrego 

fundamentu i czasu. Czasu na uczenie 

się dawania, na przełamywanie 
swojego egoizmu i samolubstwa, na 

praktykę miłości itp. Wszyscy 

jesteśmy w tym procesie dojrzewania 
do ostatnich chwil życia. Ciągle 
mamy szanse by coś zmienić  
i poprawić. Fundamentu jednakże nie 
możemy postawić innego „jak Tego, 
który jest położony, a którym jest 
Jezus Chrystus” (1Kor3,11). Modlę 

się byśmy wzorem świętych małżon-

ków Maryi i Józefa, konsekwentnie  
i wytrwale opierali swoje szczęście na 
Panu Jezusie, który nas zapewnia  

: „Błogosławiony (czytaj dosł. szczę-

śliwy) jest ten, kto we Mnie nie 
zwątpi” - Mt11,6. 

W następnych artykułach spró-

bujemy odkrywać dalsze tajemnice 

duchowości św. Józefa, by zrozumieć 
głębiej Jego sprawiedliwość i zachę-

cić się przez to do podążania za Chry-

stusem w sprawiedliwości i prawości 
naszego życia.  
 

Przy opracowywaniu tego artykułu 
korzystałem z następującej literatury:  

1. Augustyn Jankowski, Kazimierz 

Romaniuk, Lech Stachowiak: Ko-

mentarz praktyczny do Nowego Te-

stamentu. Wydawnictwo Pallottinum. 

Warszawa 1975. 

2. Dorothea Forstner: Świat symboliki 

chrześcijańskiej. Instytut Wydawniczy 

PAX, Warszawa 1990.  

  

3. Richard Taylor : Przewodnik po 

symbolice Kościoła. Warszawa 2006. 

                                                                                                                           

                                                                                                                                     

Piotr 

Ojciec Euzebiusz Franciszek Wieczorek urodził 
się 14 sierpnia 1931 r. w Rybniku jako syn Hermana  

i Emilii z d. Pierchała. Sakrament Chrztu św. otrzymał  

16 sierpnia 1931r. W latach 1939-1945 był ministrantem  
w kościele OO. franciszkanów. We wrześniu 1945 r. wstąpił 

do Kolegium OO. franciszkanów w Nysie. Pierwszą Komu-

nię św. przyjął 13 czerwca 1946 r. w kościele  
OO. franciszkanów w Rybniku. We wrześniu 1946 r. wstą-

pił do Franciszkańskiego Zakonu Braci Mniejszych.  

W roku 1948 zdał tzw. małą maturę w Nysie i rozpoczął we 
wrześniu roczny nowicjat w klasztorze OO. franciszkanów 
w Panewnikach. Świadectwo dojrzałości uzyskał w czerwcu 
1950 r. w Jarocinie. W 1951 r. rozpoczął studia filozoficzne 
i teologiczne. Święcenia kapłańskie otrzymał 6 lutego  
1955 r. z rąk ks. bpa Bernarda Czaplińskiego. Prymicyjną 

Mszę św. odprawił 13 lutego 1955 r. w kościele  
OO. franciszkanów w Rybniku. W tym samym roku podjął 
studia specjalistyczne na Katolickim Uniwersytecie Lubel-

skim, gdzie w 1959 r. uzyskał tytuł magistra teologii i roz-

począł wykłady z teologii dogmatycznej w panewnickim 

seminarium. W styczniu 1961 r. uzyskał tytuł doktora teolo-

gii na KUL. Na przestrzeni lat 1958-1964 został Dyrektorem 
III Zakonu i aktywnie działał w Franciszkańskim Zakonie 
Świeckich. Rozpoczął wydawać w maszynopisie w sposób 
regularny pisemko „Pokój i Dobro‖. W latach 1959-1964 

wykładał teologię dogmatyczną w seminarium OO. fran-

ciszkanów w Panewnikach. Dnia 9 stycznia 1964 r. odpra-

wił ostatnią Mszę św. w Rybniku w kościele OO. francisz-

kanów. W szpitalu przed operacją odprawił ostatnią Mszę 
św. 7 lutego. Ojciec Euzebiusz umiera w 9-tą rocznicę 
Prymicji – 13 lutego 1964 r. – w obecności ks. bpa Herberta 
Bednorza i Ojca Prowincjała Teofila Zawiei. 

A oto niektóre opinie o Nim wyrażone:  
„Chociaż duszpasterzował tylko 9 lat pozostawił  

po sobie wdzięczną pamięć tercjarzy‖ 

-Czesław Ryszka 

„Z Ojcem Euzebiuszem przecież na KUL - u razem 

studiowaliśmy, a doktorat robiliśmy obaj u ks. prof.  

W. Granata. Pamiętam jeszcze treść jego wspaniałej pracy 
nt. miłości u Dunsa Szkota. (…). Mamy zatem dobrego 
orędownika w niebie u Tego, który jest Miłością.‖ 

- ks. abp. prof. dr hab. Alfons Nossol 

„Przeżył lat niewiele. W tym jednak czasie uczynił 
wiele dla zakonu franciszkańskiego i naszej diecezji 
katowickiej.‖ 

 -  ks. bp Herbert Bednarz 

  

W oparciu o kalendarium i zebrane opinie 

przygotował  proboszcz 

 

Ojciec dr Euzebiusz Franciszek Wieczorek  /14.08.1931-13.02.1964/ 

WSPOMNIENIE   (w 44 rocznicę od Jego śmierci) 
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 W poprzednim numerze 
„Serca Ewangelii‖ ukazał się 
nowy cykl, który miał na celu, 
poprzez wypisy z „dawnej prasy 
śląskiej‖, przybliżyć czytelni-
kom sprawy, jakimi na przeło-
mie XIX i XX wieku żyli miesz-
kańcy naszej parafii oraz całego 
Górnego Śląska. Niniejsza pu-
blikacja jest kontynuacją róż-
nych ciekawostek i informacji, 
które na swoich łamach za-
mieszczał „Katolik‖- czasopi-
smo społeczno-kulturalne. 

 Ciekawostki z „Katolika‖ 

21.10.1884 nr 82 – Rybnik.  

W okolicy było wesele, naturalnie 

była i muzyka, a weselnicy tańcowali, 
a ponieważ karczma mała, nie mogli 
się w kole pomieścić, i pobili się. 
Jednego poranili prawie śmiertelnie  

w głowę, chcieli go inni bronić, a tu 
owi bijący wpadli na nich i pobili 

wszystkich, i kobiety się pobiły 
pewne, i kościelnego B. porządnie 
okrzesali, a przecież ten człowiek 
nikogo nie ukrzywdził. W tej całej 
sprawie widać ducha pogańskiego. 

- Na Ligockiej Kuźni zgorzała 

chałupa pewnemu chałupnikowi, jemu 
i komornikowi zgorzało wszystko  
do szczętu. 

- W G. podpalił chłopiec 8-letni, 

złapano go, jak uciekał skoro ogień 
podłożył; ale przecież zgaszono 
szczęśliwie, bo ludzi wczas spostrze-

gli. Chłopiec jest po niejakim nauczy-

cielu. Wy matki i gospodynie chowaj-

cie lepiej zapałki przed dziećmi, a nie 
będzie tyle nieszczęścia-!  

 

23.12.1884 Dodatek do numeru 

100 Jejkowice. – W listopadzie urzą-

dzono polowanie z nagonką i naga-

niaczami. Przyszły i szkolne dzieci.... 
Po południu dano każdemu kieliszek 
wódki. 12-letni chłopak Kacper Ber-

ger upił się jednym kieliszkiem, bo 

nic nie jadł, i odłączył się od innych, 
mówiąc, że idzie do domu..... 

10.03.1885 Od Rybnika – Nie ma 

rady z tymi balami, a muzykami, 

choćby muzyka każdodziennie, to 

będą we dnie i w nocy hulać, a lu-

dziom do kościoła idącym po drodze 
zgorszenie dawać. Bo teraz podrostki 
16-17 letni z dziewkami się wodzą, 
wstyd hańba takim dziewczynom. 

 

31.03.1885 Rybnik Bardzo źle 
słychać, gdzie się obrócisz na tym 
bożym świecie. Syn poważnego pana 
chciał jawny grzech popełnić na dro-

dze niedaleko Rybnika, lecz na ratu-

nek kobiety dobiegł kolejowy robot-

nik... W ten sam dzień niegodziwiec 
zaś idąc ku Paruszowcu drogą żela-

zną, chciał zgrzeszyć podobnie, lecz 
się nie udało.... 

 

22.05.1885 Dodatek do numeru 40 

Szeroka. Rzadko coś dobrego słychać 
o młodzieży, i u nas coraz gorzej. 

Chociaż parobcy się nie smykają po 
wsi w nocy, to teraz dziewczyny 

chodzą. Zbiorą się dwie albo cztery  
i chodzą do północy, a rodzice nie 
zważają na takie sprawy.  

 

26.06.1885 nr 49. Piszą ze Śląska. 

W nocy z 10 i 11 na 12 bm. były  
w rozmaitych stronach tak wielkie 

mrozy, że pomarzły wszystkie grochy, 
ogórki, a w części nawet i kartofle. 

 

07.07.1885 nr 52 - Sprawy spo-

łeczne. Skarżą się górnicy, hutnicy, 
strażnicy kolejowi. Cóż my mamy 
powiedzieć, mularze i cieśle, którzy  
w zimie nie mamy żadnej roboty,  
a latem nie zawsze. Tu w okolicy 

Rybnika jest wiele mularzy.  

 

31.07.1885 nr 59 – Bytom-Roz-

bark. Szeroka.  Wszędzie miłość 
ginie nawet pomiędzy rodzinami. 

Otóż pewien gospodarz sprzedał go-

spodarstwo obcemu, choć go zięć  
i córka prosili ze łzami, aby im 
takowe odstąpił, i chociaż i ksiądz 
proboszcz sobie tego życzył, aby się 
gospodarstwo w rodzinie utrzymało. 

 

18.09.1885 Dodatek do Katolika 

nr 3, Bytom-Rozbark. Od Rybnika.  

Byłem w mej rodzinnej wiosce na 
odwiedziny w niedzielę. Ledwo 

ksiądz w kościele wyrzekł „Amen‖,  
to połowa ludzi poszła z kościoła do 

karczmy. Z przodu drzwi były za-

mknięte, lecz wchodzą tyłami. Daw-

niej pito jeszcze wino i piwo, lecz 

teraz tylko samą wódkę, a piją nawet  
i dziewczyny. O czytaniu gazet i ksią-

żek nikt tu prawie nie myśli. Chodzi-
łem wiele po świecie, lecz tak wiele 
ludu ciemnego jak w Rybnickiem, 

rzadko gdzie, a może nigdzie, nie 
spotkałem. 

 

27.10.1885 Od Rybnika. „Na Pa-

ruszowcu powiesił się miłośnik pie-

kielnicy, na węglu stodoły, zostało po 
nim pięcioro dzieci, jak słyszałem to 
miał mieć ten człowiek około 4000 
talarów majątku a wszystko przehulał, 
a potem nie miał czym mieszkania 

opłacić. Niedawno sprowadził się do 
Paruszowca. Zaś będzie miała gmina 
większe ciężary‖. 

 

05.01.1886 nr 2 Od Marklowic. – 

W naszej wsi rozmaicie się dzieje. 
Rozeszło się tu pewne małżeństwo, 

które ledwie 3 lata społem żyło, i tak 
się miłościwie opuściło, że męża żona 
i jej ojciec kopaczką po głowie i twa-

rzy okropnie stłukli, trzy dni przed 

rozłączeniem, a to dlatego ponieważ 
jej ojciec tyle wiana nie dał, wiele był 
obiecał. Rodzice, tyle obiecujcie, 
wiele dacie swym córkom! Bo to nie 
jest tutaj pierwszy taki przypadek. 

 

18.06.1886 nr 47 W okolicy Ryb-

nika panowała 4. t.m. nadzwyczajna 
burza. .... Przy Kuźni i Paruszowcu 

przerwała woda opusty i zatopiła całe 

pola. – W mieście niżej położone 
ulice stały pod wodą i piwnice pełne 
wody. .... 

 

06.08.1886 nr 61. W Stodołach 

(pow. rybnicki) zamieszkały chałup-

nik Starzec, który jako żołnierz  

w ostatniej wojnie francuskiej. ... Był 
ranny w udo, kula utkwiła, w szpita-

lach nie umieli wydobyć. Wydobył ją 

sam po 16 latach. 

 

1888. Gdy Hubert, król włoski 
objeżdżał okolice Rzymu, pewna 
staruszka wołała: Niech żyje król! 
Niech żyje rewolucja. Gdy ją spytano, 

jak może krzyczeć wiwat królowi  
i rewolucji razem, odpowiedziała, że 
rewolucja to jest pewnie żona króla. 

 

18.10.1889 nr 84 Żory. Tutejsi  

i okoliczni mieszkańcy bardzo by  się 
ucieszyli, gdyby się tu osiedlił adwo-

z dawnej  
prasy śląskiej (2) 
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kat Polak, bo muszą polskiego adwo-

kata szukać aż w Raciborzu. Polak 
miałby tu wielkie powodzenie, a i dla 

nas stałaby się wygoda, gdyż nie 
potrzebowali byśmy się narażać za 
nasze pieniądze na niegrzeczności  
i grubiaństwa ze strony innych adwo-

katów. 

 

29.11.1889  nr 96   Rybnik. Nasza 

rzezalnia (rzeźnia M.K.) wykończoną 
zostanie 9 grudnia. 

 

02.09.1890 nr 68 Żory. W prze-

szłą sobotę otwartą została parowa 
cegielnia p. Ryszarda Dudka. Dzien-

nie wyrabiają w niej 15-20 tysięcy 
cegieł. 

 

09.091890 nr 70 Z Rybnickiego. 

Gazety niemieckie donoszą, że panuje 
tu tyfus, spowodowany przez głód, jak 
w r. 1847. Prosimy naszych tamtej-

szych czytelników, aby nam o tym 
donieśli. 

Rybnik. W Paruszowicach (Paru-

szowcu M.K.) zerwało się rusztowa-

nie przy budowli nowego domu  

i przygniotło 4 dziewczęta i dwóch 
chłopców. Dziewczęta odniosły mniej 
lub więcej ciężkie rany, chłopcy wy-

szli cało. 

 

30.09.1890 nr 76 Rybnik. Pewien 

robotnik odsiadywał 2 dni za karę 

szkolną. Zabrał on ze sobą do kozy 
fajkę i zapalił ją w celi. Poczuł to 
pewien dozorca, przyszedł, zabrał 

więźniowi fajkę i jeszcze mu wymie-

rzył kilka policzków. Za to skazał go 
sąd na 300 m. kary za to, że przestąpił 

swój urząd. Dozorca nie ma prawa bić 
więźnia.  

 

07.10.1890 nr 78 Rybnik. Między 
naszym miastem a Czerwionką urzą-

dzona została od 1 bm. nowa stacja 

kolei żelaznej Egersfeld. Czy miej-
scowość ta nie ma polskiej nazwy? 

 

10.10.1890 nr 79 Rybnik. Na po-

sadę burmistrza w naszym mieście 
zgłosiło się aż 72 kandydatów. Radcy 
miasta przypuścili z tychże tylko 2 do 
ściślejszego wyboru. 

 

02.12.1890 nr 94 Od Rybnika. 

Czytelnik żali się, że dzieci są pozba-

wione nauki języka polskiego. Za-

chęca do zakupu polskich elementa-

rzy. 

Stary, wytrawny złodziej niejaki P. 
z Rojca (z Roju?) wtargnął w tych 

dniach w nocy do gospodarza Sle-

ziony i oprócz mnóstwa odzieży 
skradł 21 m. w gotówce. Złodziejowi 

nie udało się jednakże osiągnąć ko-

rzyści ze skradzionych rzeczy, bo 
niebawem został przez dwóch żan-

darmów pochwycony. 

 

 

 
„Katolik‖  

o parafii boguszowickiej 
 

07.09.1886....Tego samego dnia 

(26-go m.) w nocy, młynarz Mańka  

z Raja rodem z Jejkowic, jadąc  
z Boguszowic furmanką do domu, 
pomiędzy 10 a 11 godziną, wypadło 
mu koło od wozu; Mańka chciał za-

pewne z wozu zleźć i koło naprawić, 
lecz przy tym niezawodnie nieszczę-

śliwie spadł, i dostał się pod łoś, na 
której koła nie było, i tak wleczony 
blisko pół kilometra, przez co został 
okropnie poraniony, mając niektóre 
części ciała aż do kości odarte.  
W piątek rano znaleziono nieszczęśli-
wego pod wozem nieżywego. Przy-

czyną tego nieszczęścia miała być 
podobno gorzałka. 

Chociaż późno, ale jednak muszę 
nadmienić o odpuście św. Wawrzyńca 
w Boguszowicach, który się bardzo 
uroczyście odprawił. Rozczulające 
kazanie powiedział ks. Pakuza z Ryb-

nika, nabożeństwo odprawił ks. pro-

boszcz tamtejszy. Ale pożal się Boże, 
cóż się działo po odpuście? Pijatyka  
a na ostatek bijatyka; dwa parobcy się 
rzucili na żandarma, za co ich z pew-

nością kara nie minie, co im też wcale 
nie zaszkodzi, żeby znaleźli sposob-

ność swą gorącą krew cokolwiek 
ochłodzić.  

 

22.10. 1886 Rybnik. W Gotardo-

wie (Gotartowicach?) zapił się na 
śmierć parobek dworski. W ciągu pół 

godziny wypił półtora litra „tej 
trucizny‖. 

 

08.03.1889 nr 20. Ligota przy 

Rybniku. Bardzo smutny wypadek 

zdarzył się w Boguszowickiej parafii. 
Oto 25 zmarł w 73 roku życia prze-

wielebny ksiądz fararz Fr. Borutzki, 
bardzo gorliwy, zacny kapłan. Przez 
41 lat pouczał on te swoje owieczki 
jako dobry pasterz i teraz go Pan za-

brał do wieczności. 28 odbył się uro-

czysty pogrzeb, na który przybyło 18 
księży, by nieboszczykowi oddać 

posługę i wielka liczba ludu, by na 

zawsze pożegnać swego pasterza. 
Mowę pogrzebową wygłosił czci-
godny ksiądz dziekan z Pawłowic, 
który wszystkich parafian aż do łez 

wzruszył. Za tę piękną mowę dzięku-

jemy mówcy, a nieboszczykowi 
wieczny odpoczynek racz dać panie.  

 

07.06.1889 nr 46. Boguszowice. 

27 maja wprowadzony został dotych-

czasowy kapelan w Krapkowicach, 

ks. Pendziałek na probostwo tutejsze. 

Ludu zgromadziło się bardzo wiele. 

 

09.07.1889 nr 55. Gotartowice. 

28 czerwca objął urząd nauczyciela u 
nas p. Christ nieumiejący ani słowa po 
polsku a mający uczyć tylko polskie 
dzieci. 

 

06.08.1889 nr 63. Z obczyzny. 

Nadchodzi odpust w Boguszowicach 

na św. Wawrzyńca, i może się wszy-

scy radują na tę uroczystość, osobli-
wie parafianie. Toż i ja bym się cie-

szył, alem daleko. Za to wy wszyscy, 

którzy tam dotąd pójdziecie na od-

pust, idźcie prawdziwie na odpust,  
a nie na rozpust. Wiem z dawniej-

szych lat, iż niektórzy idą do tego 
karczmiska powyżej stojącego, i tam 
może bez nabożeństwa  piją, a potem 
hałasują, aż do nieszporów, że aż 
sromota. Ja na własne oczy widzia-

łem, co opisuję. Prawdziwie aż mi się 
na płacz zbierało, gdym to wszystko 
spostrzegł, a wspomniał sobie owo  
i prośby do tego ludu wygłoszone. Ale 
to jeszcze nie wszystko, bo jak  jan-

kowicka procesja wychodzić miała  
z kościoła, to przypadło kilku 
młodych chorągwie, z takim hałasem  
i dzikością, jakby do kieliszka bez 
wszelkiego ukłonu. I nie dziwota, bo 

prawie wszyscy byli niezupełnie 
trzeźwi. Bardzo to smutno z takimi 
ludźmi lgnącymi do trunków, bo 
chociaż są katolikami i nieraz słyszą, 
że picia mają zaniechać, jednak im  
z tym jakoś niesporo.  

Co do zachowania się na odpuście, 
mówią, iż to taka moda od dawna. 
Przeto, aby i wszyscy, co tak postę-

pują się dowiedzieli, piszę te słowa, 
aby wiedzieli, jak to ludzie o nich 

sądzą. A z drugiej strony przepraszam 
wszystkich katolików osobliwie 
stamtąd, aby mi tego za złe nie mieli. 
Chciałem tylko dopomóc, ażeby 
chwała Boża nie cierpiała. 
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05.06.1891 nr 44 Z parafii Bogu-

szowickiej. Nasz kościółek zbudo-

wany jeszcze w roku 1717, a zatem 

przed 174 laty, wielce już został 
upiększony przez teraźniejszego 
proboszcza naszego, przewielebnego 

ks. Pendziałka, któregośmy dostali 
jako duszpasterza po śmierci długo-

letniego dawniejszego proboszcza 

naszego, śp. ks. Boruckiego. Stara-

niem ks. Pendziałka przybiera ko-

ściółek coraz to większe rozmiary  

i zaopatrzony został przed rokiem  
w nowe organy, przez co nie tylko 

świątynia zyskała na okazałości, ale  
i służba Boża wywiera teraz na 
modlących się zbawienniejszy wpływ, 
niż dawniej, gdy organy wydawały  
z siebie tony rozstrojone i niemiłe. 

Nadmienić warto i to, że teraz za-

krystianie ubrani są podczas nabożeń-

stwa w osobne szaty kościelne, co 
korzystne na wiernych robi wrażenie. 
Dawniej nosili zwykłe surduty, zimą 
zaś kożuchy. Ksiądz proboszcz usunął 
to i wszyscy są temu radzi. 

 

11.08.1891 nr 63 Z parafii Bogu-

szowickiej. Kościół tutejszy został za 
staraniem Przewieleb. Ks. proboszcza 

Pendziałka ładnie na nowo pomalo-

wany. Jest to dla parafian uciechą, 
widzieć kościół w nowym odpo-

wiednim przybraniu. Przy dwóch 
ołtarzach pobocznych roboty jeszcze 

nieukończone, ale spodziewamy się, 
że w dzień odpustowy, to jest w dzień 
św. Wawrzyńca, będzie wszystko 
gotowe. Niechaj Pan Bóg zapłaci 

naszemu kochanemu proboszczowi za 

jego trudy i mozoły podjęte w celu 
upiększenia naszego kościółka, a daj 

Panie Boże, ażeby się równocześnie 
także serca parafian odnowiły. 

 

29.03.1892 Od Rybnika. W la-

sach między Rybnikiem a Żorami już 

nieraz napadano i okradano spokoj-

nych przechodniów, a mianowicie 
handlarzy. Przed kilku dniami wyda-

rzyło się to samo handlarce przejeż-

dżającej tamże wozem z wielką ilo-

ścią towarów. Czterech mężczyzn 
gwałtem weszło na wóz, pozrzucali  
z niego towarów, na jakie 100 marek  
i zniknęli z łupem w okolicznym lesie. 
Można by przypuszczać, że tam 
gospodaruje w ten sposób jedna i ta 
sama banda złodziejska.  

28.06.1892 nr 52. Rybnik. Towa-

rzystwo św. Alojzego z Rybnika za 
staraniem jego prezesa urządziło  
w niedzielę 29 maja wycieczkę do 

Boguszowic. Za miastem ks. Prezes 

opisał dalszy szlak drogi. Z nimi szli 

trzej zacni goście. 

1.  przew. ks. kapelan Kunze, 

2.  nauczyciel, 

3.  przew. O. O. Reformatorów z Kra-

kowa 

Po drodze miłe pogawędki i żarty. Po 
godzinie byli w Boguszowicach. Przy 

odgłosie dzwonów i z pieśnią „Błogo-

sławieni serca czystego‖ wkroczyli do 

wioski, gdzie liczny tłum ludności 
wyszedł na powitanie. W kościele  
ks. przew. udzielił im błogosławień-

stwa. Potem pod kościołem ks. przew. 
objaśnił im znaczenie tamt. kościoła, 

który jest na kształt krzyża zbudo-

wany, po czym udali się na cmentarz, 

gdzie się pomodlili za dusze zmar-

łych, podziwiali piękne pomniki, 

których napisy są po większej części 

w ojczystym polskim języku pisane. 

Potem był mały posiłek w gościńcu. 
Tu przemówił znów ks. prezes  
i wniósł okrzyk na cześć Ojca św.  
i Cesarza, który hucznie powtórzyli. 

Śpiewali także różne pieśni  
i przeplatali je przemowami  

i deklamacjami. Na koniec zaśpiewali 
pieśń do św. Łucji, patronki żeglują-

cych, a po zmówieniu zwyczajnych 
modlitw opuścili lokal. Na podwórku 

czekała na nich niespodzianka. Za 
staraniem nauczyciela zagrała im 
tamtejsza kapela w miłych dźwiękach 
piękny marsz. Przy odgłosie muzyki  

i śpiewu ruszyli ku domowi. [...]                 

„Z postępowań towarzystwa niechyb-

nie każdy mógł się przekonać, że ten, 
co wstępuje do naszego towarzystwa, 

uznany bywa jako brat, w miłości 
więc braterskiej traktujemy go na 

braterskiej równi z innymi; nie 

odejdzie z posiedzenia skaleczony, 

zraniony, ale owszem na siłach tak 
moralnie jak i fizycznie wzmocniony; 

nie potrzebuje się obawiać, żeby go 
członkowie w brutalny sposób zelżyć 
mieli, nie znieważy go nikt rykiem 
iście szatańskim, jak to czynią 
towarzysze karczemni przy gorzałce, 
ale natomiast obsypywać go będzie 
każdy słowami miłości bliźniego, 
kierując go zawsze na drogę dobrą‖.  

Ligocka Huta. Tow. św. Alojzego 
wzięło udział w wycieczce do Dę-

bieńska W. – odbyło się nabożeństwo, 

zabawa. O godzinie 8
00

 odegrano 

polską sztukę pt. „Sąsiednik‖. Sztuka 
jest stosowana w miejscowościach,  
w których się sąsiedzi tak często  
o lada kawałek ziemi procesują.  

 

Mieczysław Kula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historia siedmiu wieków Boguszowic! 
 

Po raz pierwszy od 7 wieków istnienia Boguszowic 

powstaje książka, która ma opowiedzieć o dziejach naszej 

miejscowości. Już kilka lat pan Mieczysław Kula żmudnie stara 

się odtworzyć i opisać wszystkie karty historii Boguszowic. 

Powoli praca ta dobiega końca. Już wkrótce do naszych rąk 

trafi więc książkowa historia Boguszowic. 

Tej książki nie może zabraknąć w Twoim domu! 
 



serce ewangelii 17 

 

 

Liceum Sióstr Urszulanek 
obchodziło w ubiegłym roku 
Jubileusz 25-lecia istnienia 
szkoły od wznowienia jej dzia-
łalności w 1982 roku. Historia 

rybnickiej szkoły urszulańskiej sięga 
1923 roku, gdy do Rybnika z Kra-

kowa przybyły pierwsze cztery za-

konnice. W latach następnych Siostry 

prowadziły działalność edukacyjną  
i wychowawczą otwierając kilka róż-

nych szkół dla dziewcząt. Po pierw-

szym roku funkcjonowania szkoły 

podstawowej Siostry otwarły kolejno 
gimnazjum, szkołę średnią, a następ-

nie przedszkole i szkołę powszechną. 
W roku szkolnym 1926/1927 otwo-

rzono Prywatną Szkołę Zawodową,  
a w roku szkolnym 1928/1929 rozpo-

częło działalność Seminarium Na-

uczycielek Rzemiosł. Wszystkie te 
szkoły przetrwały aż do roku 1939. 
Lata wojenne przerwały działalność 
edukacyjną szkół, ale tuż po wyzwo-

leniu Śląska spod okupacji niemiec-

kiej Siostry Urszulanki otworzyły 
przedszkole, szkołę powszechną, 
gimnazjum, szkołę gospodarczą  
i gimnazjum krawieckie. Jednakże 
nasilające się nieustanne represje ze 
strony władz komunistycznych, 

utrudnienia przy nadawaniu praw i w 

końcu zmuszanie Sióstr do opuszcze-

nia budynków na rzecz szkół pań-

stwowych doprowadziły ostatecznie 
do zamykania szkół urszulańskich.  
W 1962 roku zamknięte zostały dwie 
ostatnie szkoły – Zasadnicza Szkoła 
Gastronomiczna i Technikum Gospo-

darcze. Do wznowienia działalności 
szkoły urszulańskiej doszło w 1982 
roku – otworzono wtedy Prywatne 

Żeńskie Liceum Ogólnokształcące 
Sióstr Urszulanek. Prywatne Liceum 
wygasło 31 sierpnia 2005 roku, jego 
miejsce zajęło koedukacyjne Pu-

bliczne Liceum Ogólnokształcące 
Sióstr Urszulanek. W 2001 roku po-

wstało Publiczne Gimnazjum Sióstr 
Urszulanek, które obecnie jest rów-

nież koedukacyjne, a od 2004 roku 

Gimnazjum i Liceum tworzą Zespół 

Szkół Urszulańskich.  
Obecnie w Gimnazjum i Liceum 

kształci się ok. 370 młodych ludzi. 
Ważnym elementem wychowania jest 

nie tylko zapewnianie uczniom 

rzetelnego przekazywania wiedzy, ale 

również troska o duchowy rozwój 
młodego człowieka. Dokonuje się on 
poprzez bogate życie religijne szkoły 
– codzienna poranna modlitwa, 

pierwszo-piątkowe  Msze Św., czu-

wania w Adwencie i Wielkim Poście, 
rekolekcje szkolne, rekolekcje wyjaz-

dowe dla klas maturalnych, nabożeń-

stwa Drogi Krzyżowej, Msze Roratnie 
dla mieszkanek internatu oraz wiele 

innych okazji stwarzanych dla wzbo-

gacania życia religijnego szkoły.  
Grono pedagogiczne tworzą 

zarówno Siostry jak i nauczyciele 
świeccy. Uczniowie mają do dyspo-

zycji bogate zaplecze edukacyjne – 

dwie pracownie komputerowe, nowo-

czesne pracownie fizyki i chemii, 

bogato wyposażoną bibliotekę z do-

stępem do Internetu, sale lekcyjne 
wyposażone w sprzęt audio-wizualny, 

studio TV, salę gimnastyczną, boisko 
oraz stołówkę. Szkoła oferuje również 
duży wybór zajęć pozalekcyjnych, 
takich jak zajęcia sportowe, koło 
teatralne, koła przedmiotowe, chór dla 
gimnazjalistów czy koło liturgiczne. 
Uczniowie mają możliwość uczestni-
czenia w projektach naukowych „Ka-

skada‖ i Sokrates Comenius. Szkoła 
prowadzi wymiany międzynarodowe 
ze szkołami Lycee Jeanne d'Arc  
w Mazamet we Francji,  Marienschule 

w Hildesheim w Niemczech i Instituto 

Bertacchi w Lecco we Włoszech.  
Uczniowie zarówno gimnazjum jak  
i liceum odnoszą wiele sukcesów  
w konkursach przedmiotowych oraz 

osiągają bardzo dobre wyniki z egza-

minów gimnazjalnych i maturalnych.  
Świętem patronalnym szkół ur-

szulańskich jest dzień 21 października 

– Święto Św. Urszuli. Tego dnia pod-

czas uroczystej Mszy Św. uczniowie 

klas I-szych składają przyrzeczenie 

sztandarowe. Jest to również nie-

rzadko okazja by w murach szkoły 
gościć Ks. Arcybiskupa Damiana 

Zimonia. Ks. Arcybiskup spotyka się 

również często z gronem nauczyciel-
skim i uczniami podczas corocznego 

spotkania opłatkowego, a ostatnio 
celebrował Jubileuszową Mszę Św.  
w dniu 26 października 2007 roku 
oraz odwiedził grono pedagogiczne  
i maturzystów 30 stycznia tego roku.  

Dla zainteresowanych nauką 
w szkole katolickiej corocznie 
organizowane są dni otwarte.  
W bieżącym roku kandydaci do 
gimnazjum zaproszeni są w dniu 
15 marca i 19 kwietnia o godz. 
10.00, a do liceum w dniu  
8 marca i 12 kwietnia również 
o godz. 10.00. Więcej informacji  
o historii, życiu i ofercie Zespołu 
Szkół Urszulańskich można 
znaleźć na stronie Internetowej: 

www.urszulanki.rybnik.pl  
  

Magdalena Wygnał 

 

Święto Szkoły 

 w Gotartowicach 
Szkoła Podstawowa nr 20 w 

Rybniku – Gotartowicach nosząca 
imię Harcerzy Buchalików, lokalnych 
bohaterów z czasów II wojny świato-

wej, rok rocznie 22 lutego obchodzi 

Święto Szkoły. W tym roku odbyło 
się pod hasłem „ Z tolerancją na ty‖. 
Wszyscy uczniowie tego dnia poznali 

zagrożenia płynące z Internetu i za-

sady bezpiecznego korzystania  

z niego, wyjaśniali pojęcie tolerancji, 
poszukiwali zachowań nietolerancyj-
nych w życiu codziennym także 
szkolnym. Starsi stworzyli drzewa 

tolerancji, młodsi zastanawiali się nad 
tym, do czego dobrego mogą służyć 
ich dłonie, aby nie krzywdzić a być 
pomocnymi. Rozstrzygnięto ogło-

szone wcześniej konkursy na: opo-

wiadanie zakończone przysłowiem 
„Nie rób drugiemu, co tobie niemiłe‖  
i rymowankę o przyjaźni. Na podsu-

mowaniu święta nagrodzono autorów 
najlepszych prac – nagrody ufundo-

wała Rada Rodziców. 

 

Urszulanki  zapraszają 
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MCI w SP 20 

— lepszy dostęp do informacji 

Od stycznia w gotartowickiej 

podstawówce działa Multimedialne 

Centrum Informacyjne. Dzięki 
funduszom EFS dzieci dostały szansę 

lepszego dostępu do informacji. Cen-

trum stanowi integralną część biblio-

teki szkolnej, jest czytelnią online  
i służy do pozyskiwania informacji na 

dowolny temat. Uczniowie mogą 
skorzystać z programów multime-

dialnych: słowników, encyklopedii 

PWN oraz atlasu świata. Dzieci, które 
nie posiadają komputera w domu 

mogą tutaj opracować referaty, odro-

bić zadanie domowe, wykonać pre-

zentację multimedialną itp. Centrum 

wyposażone jest w urządzenie wielo-

funkcyjne, za pomocą, którego można 

wydrukować potrzebne do zajęć mate-

riały. Uczniowie z trudnościami  
w nauce mogą korzystać z gier eduka-

cyjnych, ułatwiających opanowanie 
materiału omawianego na lekcjach. 

 

KT 
 

 

Szkoła Podstawowa nr 16  
w Rybniku od 12 marca 2007r.  

uczestniczy w projekcie „Równy 
start w przyszłość – wyrównywanie 
szans edukacyjnych w Rybniku” 
prowadzonym przez Urząd Miasta 
Rybnika. Program jest realizowany  

w wielu obszarach działalności naszej 
placówki oświatowej. Obejmuje 
zajęcia wyrównawcze, kółka zaintere-

sowań z różnych przedmiotów, wy-

cieczki, wyjazdy studyjne. 

Pierwsze z wyżej wymienio-

nych zajęć mają na celu przede 

wszystkim podniesienie poziomu 

wiedzy i umiejętności uczniów mają-

cych trudności w przyswojeniu sobie 
materiału objętego programami na-

uczania. Różnorodne formy pracy, 
dostosowane do indywidualnych po-

trzeb beneficjentów programu spra-

wiają, że uczniowie chętnie korzystają 

z proponowanej im pomocy. 

Możliwość udziału w licznych 
kółkach zainteresowań, ich różnorod-

ność, pozwalają uczniom naszej pla-

cówki na rozwijanie swoich zaintere-

sowań oraz na atrakcyjne, jakże inne 
od typowego współcześnie, spędzania 

czasu. Dzieci chętnie podejmują 
liczne wyzwania stawiane im w czasie 

trwania zajęć, chętnie przygotowują  
i opracowują materiały, rozwiązują 

zagadki, rebusy itp. Jednym z wielu 

widocznych efektów pracy jest arty-

styczna oprawa imprez szkolnych  

i środowiskowych. Uczestnicy 
prezentują swoje dokonania również 
podczas różnych konkursów i kon-

certów. 

W ramach projektu "Równy 
start w przyszłość" zorganizowano 

wycieczki edukacyjne, które umożli-

wiają wszystkim uczniom rozwój 
intelektualny, rozbudzają zaintereso-

wanie polską kulturą, historią i przy-

rodą.  
W październiku 2007r. Wy-

dział Edukacji Urzędu Miasta Ryb-

nika ogłosił konkurs na najlepszą  

e-wizytówkę szkoły, opisującą działa-

nia placówki w ramach wspomnia-

nego projektu. Pierwszy etap kon-

kursu polegał na oddawaniu głosów 
przez wszystkich internautów odwie-

dzających naszą stronę. W styczniu 
2008r. specjalnie powołane jury wy-

łoniło zwycięzców konkursu.  
Ku naszej ogromnej radości i satys-

fakcji zdobyliśmy II miejsce w kate-

gorii szkół podstawowych. Oprócz 
zaszczytnego wyróżnienia otrzymali-
śmy nagrodę - symboliczny czek  

o wartości 1000 zł. Pozyskane tą 
drogą środki zostaną przeznaczone na 
zakup pomocy dydaktycznych. 

Wszystkich autorów artykułów 
umieszczonych na e-wizytówce uho-

norowano wejściówkami na dowolny 

film w Multikinie. 

Pragniemy serdecznie podzię-

kować wszystkim tym, którzy ze-

chcieli podzielić się dokonaniami  
i przekazali swoje relacje i spostrzeże-

nia z realizacji działań w ramach pro-

jektu "Równy start w przyszłość - 

wyrównywanie szans edukacyjnych 
w Rybniku", które zostały umiesz-

czone na e-wizytówce naszej szkoły 
oraz tym, którzy nie tylko często od-

wiedzali naszą podstronę, ale również 
chętnie oddawali na nią głos. 

    

     Koordynator Projektu 

 
Multimedialne Centrum Informacyjne w SP 20 

 
Nagroda – symboliczny czek 

II miejsce w konkursie  

e-wizytówka dla SP 16 
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Animacja oazowa! 
Gdyby spytać pierwszego lep-

szego parafianina, z czym kojarzy mu
się oaza, prawie zawsze odpowie: 
„z modlitwą... adoracją.... ciągłym 
śpiewaniem‖. Nawiasem mówiąc, 
dobrze, że minęły te czasy, kiedy 
oazowiczki kojarzono z długimi 
sukienkami. Ten stereotyp można 
potraktować już dzisiaj w czasie past 
perfect.  

Niemniej w dalszym ciągu 
wielu spogląda na te wspólnotę 

z lekkim przymrużeniem oka, mówiąc 
o niej – niech posłużę się dzisiejszym 
neologizmem- sztywniacy! Kiedyś 
powiedziano by nawiedzeni.  

To bardzo dziwne, gdyż kiedy 
człowiek zajrzy do „ogródka‖ innej 
wspólnoty, szczególnie dorosłych, 
spotka tam zawsze tych, którzy prze-
szli formacje oazową. Nie kto inny 
decyduje się na dalszą przygodę 

z Jezusem jak ci młodzi ludzie, którzy 
w wieku 15, 16 lat wyznali szczerze, 
w głębi serca, że: „Jezus Chrystus jest 
ich Panem i Zbawicielem‖. 

Ktoś mi kiedyś powiedział, 

:‖Jeśli raz w życiu wyznasz, że Jezus 
Chrystus jest twoim Panem  
i Zbawicielem, to nawet gdybyś ty 
o tym zapomniał, On nie zapomni”. 
W życiu naszej wiary o nic innego nie 
idzie, jak o to szczere wyznanie. Raz 
w życiu wypowiedziane z wiarą, 
w szczerości serca: „Panie Jezus 
Jesteś moim Panem!‖ A wtedy Jezus 
nawet jeśli kiedykolwiek o Nim 
zapomnimy, zdradzimy jego Miłość! 
On nie pozwoli nam zginąć, bo 
pozwoliliśmy mu by kierował naszym 
życiem. Można przez całe życie 
chodzić do kościoła, modlić się, ale 
nigdy nie zaprosić Chrystusa do 
swojego osobistego życia.  

Formacja oazowa prowadzi 
młodego człowieka do tego najistot-
niejszego w życiu osobistego wyzna-
nia! Pierwszy stopień rekolekcji  na-
zywam zaślubinami człowieka 
z Chrystusem. W czasie specjalnego 
nabożeństwa każdy uczestnik, przed 
Najświętszym Sakramentem oddaje 

swoje życie Jezusowi. Proszę mi po-
kazać, jaka inna droga formacji pro-
wadzi do takich zaślubin z Chrystu-
sem! Można to uznać za swoistego 
rodzaju fenomen w dialogu człowieka 
z Bogiem. Przez jedenaście lat pro-
wadzę grupy parafialnej oazy a także 
letnie rekolekcje parafialne. Mam 
okazję doświadczać obecności tych 
osób w życiu wspólnot parafialnych. 
Jako dorośli już ludzie ożywiają swoją 

parafię, są liderami wielu grup 
formacyjnych. Można powiedzieć, że 
formacja oazowa to prawdziwa kuźnia 
elit parafialnych. Tych, którzy staną 
się najbliższymi współpracownikami 
duszpasterzy. Założyciel Ruchu 
Światło Życie,  Sługa Boży ks. Fran-
ciszek Blachnicki widział tę wspól-
notę, jako miejsce formacji, etap 
w drodze ku dojrzałości chrześcijań-
skiej. Zależało mu na tym, by mło-
dego człowieka przygotować do pracy 
w parafii. Mawiał często: „Oazowi-
czem jest się do końca życia. Nawet 
jeśli po przejściu formacji podstawo-
wej będziesz w innej wspólnocie, to 
o to chodzi. Oaza ma ci pomóc zna-
leźć swoje miejsce w kościele‖. „Tym 
miejscem może być także twoja ro-
dzina – mawiał - jeśli będziesz animo-
wał Boże życie w swojej rodzinie, to 
o to chodzi‖.  Jeden z księży opowia-
dał mi ze zdumieniem w oczach, że na 

spotkaniu grupy dorosłych, młodzi 
małżonkowie dzielą się z innymi 
doświadczeniem swej małżeńskiej 
modlitwy. Akurat znałem dobrze tych 
ludzi, starzy oazowicze!!! Wcale się 
nie zdziwiłem tym, że potrafią się 
wspólnie modlić i dawać świadectwo 
innym. W młodości nauczyli się tego 
na oazie. Modlić się z innymi nie jest 
łatwo. A co dopiero z mężem... żoną...

dziećmi. Nie jest łatwo dorosłemu 
mężczyźnie uklęknąć wraz z dorasta-
jącym synem do modlitwy. Takiej 
formy modlitewnej trzeba się 

nauczyć. 

Obserwuję nowych uczestni-
ków naszej wspólnoty na modlitwie. 
Trudno im otworzyć się przed innymi, 
wypowiedzieć głośno swoją intencję. 
Są na początku bardzo spięci, ner-
wowi. Potrzeba wiele czasu by się 
otwarli przed innymi.  

Choć upłynęło już kilkanaście 
lat od tych chwil, kiedy ks. Franciszek 
założył RŚŻ to jednak wydaje mi się, 
że dopiero dzisiaj nabiera on szcze-
gólnego znaczenia. Nie czarujmy się, 
bieg życia, kult pracy, to wszystko 
wpływa na kształt religijnego życia 
naszych rodzin. W Polsce obserwu-
jemy jeszcze dość duży procent wier-
nych obecnych na niedzielnej Eucha-
rystii. Ale jak zauważył ks. Bogdan 
Wąż podczas ostatniego spotkania 
animatorów rejonu Boguszowice: 
„Świadomość religijna ciągle spada 
w dół. Można to zauważyć w czasie 
choćby przygotowania do bierzmowa-
nia młodzieży. Kiedy przygotuje się 

dla nich adorację, zaprosi do wspólnej 

Uczymy się słuchać Słowa Bożego razem, razem, razem … 
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modlitwy to zachowują się jakby 
wyniosło się ich w przestrzeń ko-

smiczną, na inną planetę, Modlitwa 
przed Najświętszym Sakramentem 
jest po prostu kosmicznym wydarze-

niem w ich życiu‖. Na wspomnianym 
już spotkaniu animatorów, które nota 
bene odbyło się w naszej parafii, roz-

mawialiśmy między innymi o świa-

domym życiu religijnym współcze-

snych rodzin. Chyba brakuje dzisiaj 

wspólnej modlitwy w naszych do-

mach, rozważania Słowa Bożego, 
rozmowy na ważne tematy moralne, 
szczególnie z dziećmi. Poziom życia 
wiary naszych młodych mocno spada. 
Katecheza nie rozwiązuje problemu, 
choć jest ważnym elementem kształ-

towania życia religijnego, to jednak 
nie prowadzi z natury rzeczy do świa-

domego przyjęcia Jezusa jako Pana  
i Zbawiciela.  

Potrzeba dzisiaj we wspólnocie 
parafialnej takiej przestrzeni, gdzie 

młodzi ludzie będą mogli pogłębiać 

swoją wiarę. Myślę, że Oaza jest 
doskonałą przestrzenią. Choć w naszej 
parafii nie ma nas za dużo. Może ok. 
40 osób! Cóż to jest w przeliczeniu na 
młodzież parafii, ktoś powie. Ale  

z drugiej strony to 40 osób, które na 
drodze swej formacji powie Jezusowi: 

„Jesteś Moim Panem i Zbawicielem‖. 
Czterdzieści osób ma szansę na takie 
zaślubiny!!! Aż tylu ludzi będzie 
mogło zakładając rodziny wspólnie 
uklęknąć do modlitwy!!! 

  

Ps. Wracając do początku arty-

kułu! Wcale nie jesteśmy sztywnia-

kami, oprócz modlitwy nie brakuje tez 
czasu na wspólna zabawę. Na pewno 
myślicie, że biega o wspólne śpiewa-

nie z oazowego śpiewnika: GISZO-

WIEC 2002. Nie nie... zaskoczę was: 
zaliczyliśmy ostatnio film pt: Jeszcze 
Raz w nowoczesnym centrum han-

dlowym PLAZA. Naprawdę nie bo-

imy się wspólnie wyskoczyć do wiel-
kiego centrum handlowego.....  

W czasie ferii na probostwie także 
oglądaliśmy filmy....Wierzcie mi z fil-
mami jesteśmy na topie! W czasie  
ferii były też wyskoki do Pszowa na 
łyżwy.... no naprawdę!  Znamy też 
dobre Pizzerie... zdarza nam się to 
dość często .... Takie to z nas nie-

sztywne sztywniaki...  

 

Ks. Michał 
 

 

Spektakl ―Exodus‖  
w Marklowicach 

W sobotę, 9. lutego do Mar-

klowic przybyła młodzież ze wspól-
noty NINIWA z Katowic, prowadzo-

nej przez oo. Oblatów, aby wystawić 

w ramach rekolekcji parafialnych 

marklowiczan spektakl pt. ―Exodus‖. 
Słysząc o tym przedsięwzięciu same 
dobre rzeczy, skorzystaliśmy z zapro-

szenia otrzymanego od naszych zna-

jomych z NINIWY i zabraliśmy się 
kilkoma samochodami do Marklowic. 

Spektakl był już wystawiany m. in.  
w Niemczech, na Ukrainie i w wielu 

miastach w Polsce.  

―Exodus‖ to specyficzna inter-

pretacja biblijnej historii wyjścia  

(gr. Exodus) narodu wybranego  

z niewoli egipskiej pod przewodnic-

twem Mojżesza. Specyficzna, bo 
przeniesiona w ciekawy i poruszający 
sposób w realia przykładowej, pol-
skiej, dzisiejszej rodziny, w której 
zepchnięcie Boga na daleki plan 
wspólnego życia domowników powo-

duje upadek wartości, a przede 
wszystkim zanikanie wzajemnej miło-

ści. Rodzina uciskana jest przez sza-

tana, który tutaj przedstawiony jest  

w postaci Faraona, aby zwrócić 
uwagę na związek z biblijną historią. 
Jest to jedna z najważniejszych po-

staci spektaklu. Faraon rozpoczyna 

całość piosenką, której refren brzmi 
bardzo wymownie: ―Mój dom jest 
waszym piekłem! Przyzwyczajcie się, 
a dobrze wam tu będzie.‖ Później 
pojawia się on nie tylko „we własnej 

skórze‖. W każdej scenie, w której 

bierze udział zarówno on jak i człon-

kowie rodziny, wciela się w realną 
postać (dalej pozostając metaforą 

szatana), czy to jako lekarz namawia-

jący do wykonania aborcji, czy jako 
biznesmen, wręczający łapówkę. 
Skoro jest Faraon, jest też i Mojżesz, 
którym autorka scenariusza uczyniła 
ojca rodziny, wokół której toczy się 
fabuła. Postać ojca nie została jednak 
zewnętrznie ucharakteryzowana na 
biblijnego bohatera Księgi Wyjścia. 
Można jednak łatwo zauważyć wy-

raźne podobieństwo. Bohater ―Exo-

dusu‖ doświadczony kilkoma trud-

nymi wydarzeniami z jego rodziny, 

zauważa jej poważny kryzys. Szuka-

jąc wyjścia z sytuacji przeżywa na-

wrócenie. Od tego momentu podej-
muje działania mające na celu wy-

prowadzenie swoich bliskich z tej 

trudnej sytuacji, najpierw jednak de-

cyduje o przeprowadzce, która ma być 

początkiem nowego życia. Myślę też, 
że śmiało możemy powiedzieć  

o przeprowadzce do nowej, lepszej, 

obiecanej przez Boga Ziemi Obieca-

nej. 

Autorami ―Exodusu‖ są przed-

stawiciele NINIWY, którzy podzie-

leni na poszczególne sekcje z pomocą 
swojego opiekuna i przewodnika Ojca 

Tomasza zadbali o wszystko. Scena-

riusz napisała rodowita Marklowi-
czanka – Lucyna (studiująca obecnie 

w Katowicach), która przez wiele lat 
była związana z Oazą w swojej para-

fii. Uformowana w Ruchu Światło-

Życie, znalazła obecnie swoje miejsce 

 
 Główni bohaterowie „Exodusu‖ 
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w NINIWIE. Muzyka ściśle towarzy-

sząca widzowi w ciągu całego przed-

stawienia, również napisana została 

przez grupę młodych członków 
wspólnoty, którzy w niej się spotkali  
i założyli zespół grający muzykę 
chrześcijańską. Tu przewodnictwem 

obarczony był Wojtek (grający  
w spektaklu Faraona). Istotną rolę 
odegrała też tzw. sekcja taneczna, 
która przekazywała odbiorcom treść 

przedstawienia za pomocą wymow-

nych układów tanecznych. Poza wyżej 
wymienionymi również sporo ludzi 

było zaangażowanych w opiekę nad 
scenografią, sprzętem nagłaśniającym 
i oświetleniem sceny.  

Wszyscy byliśmy pod wielkim 

wrażeniem całego spektaklu. Zarówno 
fabuły jak i muzyki, gry aktorów oraz 
profesjonalnego oświetlenia i nagło-

śnienia. Gorąco również zachęcamy 

wszystkich, którzy będą mieli kiedyś 
jeszcze okazję do obejrzenia tego 

dzieła, a także kolejnych, nad którymi 
prace już się rozpoczęły. Czego się 
zresztą dowiedzieliśmy od naszych 

przyjaciół z Katowickiej wspólnoty 

oo. Oblatów NINIWA, której ży-

czymy z całego serca coraz to więk-

szej ilości nowych członków, pomyśl-
ności w jej działaniach ewangeliza-

cyjnych i ciągle takiego zapału jaki 
towarzyszy im obecnie. 

 

OARE – Oazowe Rekolekcje  
dla Animatorów Ewangelizacji 
  

W drugiej połowie ferii zimo-

wych miałem wielkie szczęście wyje-

chać do Pszczyny na ORAE. Nigdy 

wcześniej nie interesowałem się tymi 
rekolekcjami, ich tematyką i charakte-

rem. Chciałem po prostu wyjechać 
gdzieś na rekolekcje, na pustynię, aby 
pobyć trochę więcej czasu z Panem 

Bogiem. Przeglądając parę dni wcze-

śniej stronę internetową Oazy naszej 
Archidiecezji moją uwagę przykuło 
właśnie ORAE prowadzone przez  
ks. Adama Pradelę (o którym wcze-

śniej wiele dobrego słyszałem). No  

i pojechałem w ciemno do Pszczyń-

skiej parafii pw. Podwyższenia 
Krzyża Św. i Matki Bożej Często-

chowskiej (której proboszczem jest 
ks. Józef Marek – dawny wikary na-

szej parafii z lat 70-tych). Nie wie-

działem gdzie to dokładnie jest, nie 
znałem nikogo z tych, którzy byli tam 
razem ze mną, nie wiedziałem jak 
będą wyglądały te rekolekcje.  

Okazało się, że chociaż trwały 

one tylko 4 dni (za sobą mam już  

5 turnusów rekolekcji trwających 15 
dni!) i nie były poprzedzone żadnymi 
przygotowaniami - były niezwykłe. 
Nic nie zapowiadało, że będą one dla 
mnie tak ważne, bo przeżyję na nich 
swoje największe jak dotąd nawróce-

nie. W trakcie dopiero zauważyłem 
jak Bóg prowadził mnie do przeżycia 
tych czterech dni zanim dowiedziałem 
się, że spędzę je gdzieś w Pszczynie 
na rekolekcjach. Z upływem dni,  
a może raczej godzin, zauważałem 
słabość mojej wiary, żeby na końcu 
przeżyć piękne chwile nawrócenia. 

Cudowne jest to, że widziałem 
wyraźnie jak różne wydarzenia sprzed 

rekolekcji i treści, z którymi 

zetknąłem się na ORAE układały się 
w jakąś logiczną całość, w drogę od 
nagromadzenia pytań do otrzymanych 
odpowiedzi.  

Szczególnie wdzięczny jestem 
mojemu patronowi, którego wybrałem 
podczas bierzmowania – św. Janowi 

Ewangeliście, apostołowi i umiłowa-

nemu uczniowi Chrystusa. To słowa 
zapisane w jego 1. liście zrodziły we 
mnie pytania przed rekolekcjami i, co 

zaskakujące, inne słowa z tego sa-

mego listu dały odpowiedź. 

Dziękuję też Bogu za ludzi, 
przez których do mnie mówił. To 
również było niezwykle mocne do-

świadczenie Bożego działania. Posta-

nowiłem ze swoimi wątpliwościami 
pójść do tych, którzy prowadzili re-

kolekcje: księdza Adama i animato-

rów. Spotkałem ludzi, którzy w roz-

mowach zwierzali mi się, że dozna-

wali dokładnie takich samych do-

świadczeń w przeszłości, a czasem 

miewają podobne chwile i dziś. Było 
to na tyle autentyczne, że potrafili oni 
w rozmowie ze mną uprzedzać moje 

słowa. Myślałem sobie: „To niesa-

mowite‖. Tak, to było naprawdę 

wspaniałe. Namacalne działanie Je-

zusa w moim życiu – to odtąd rzecz, 
którą wiem, że powinienem (powinni-
śmy!) głosić. Jezus żyje! I to nie jest 
pustym sloganem. To jest prawda, 

która nadaje sens ludzkiemu życiu. 
„Jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, 

daremna jest nasza wiara i aż dotąd 
pozostajemy w swoich grzechach.‖ 
(por. 1 Kor 15, 17) 

Chrześcijaństwo nie jest 
skokiem w ciemno! Jest wiarą 
pewności. Niegdyś uznałbym to 
zdanie za sprzeczne, teraz, wiem,  

że nic tu się nie wyklucza. Możemy 

mieć pewność w miłość Boga i Boże 
zbawienie.  

Jednak moje słowa mało tu 
znaczą... 

“Przez to miłość osiąga w nas kres 
doskonałości, 

że mamy pełną ufność na dzień sądu, 
ponieważ tak, jak On jest w niebie, 

i my jesteśmy na tym świecie.” 
1 List św. Jana 4,17 

“A świadectwo jest takie: 
że Bóg dał nam życie wieczne, 

a to życie jest w Jego Synu. 
Ten, kto ma Syna, ma życie, 
a kto nie ma Syna Bożego, 

nie ma też i życia. 
O tym napisałem do was, 

którzy wierzycie w imię Syna Bożego, 
abyście wiedzieli, 

że macie życie wieczne.” 
1 List św. Jana 5, 11-13 

...oto Słowo Boże! 
 

Łukasz 
 

 

 

Rekolekcje Ewangelizacyjne  
 

W dniach 12 -17 stycznia uda-

łyśmy się do malowniczej Brennej 

Leśnicy, aby odbyć nasze pierwsze 

rekolekcje. Pewnie każda z Nas poje-

chała tam pełna obaw i oczekiwań. 

Do ośrodka trafiłyśmy około 
godziny 14.00. Byli już tam pierwsi 
oazowicze. Przywitaliśmy się i zasie-

dliśmy przy herbacie rozmawiając  
i śpiewając. Ok. godziny 17.00 zja-

wiła się Diakonia na czele z księdzem 
moderatorem Wojciechem Ignasia-

kiem. Rozpoczęliśmy obiad, po któ-

rym podzielono Nas na grupy. Akurat 

tak się złożyło, że każda z Nas była  
w innej grupie. Moją animatorką była 
Asia, moderatorka a zarazem anima-

torka muzyczna. Po wstępnej rozmo-

wie zaprowadzono nas do pokoi. Po 

krótki zapoznaniu okazało się,  
że w moim pokoju jestem najmłodsza.  

Nasz harmonogram dnia był 
bardzo napięty.  

O 8.00 była Jutrznia, później 
śniadanie. Po śniadaniu spotkania  

w grupach. O 11.00 szkoła śpiewu,  

a później Namiot Spotkania, na któ-

rym rozważaliśmy kolejne rozdziały  
z Ewangelii św. Jana. Zwykle około 
13.00 była Eucharystia. Później obiad 
i czas wolny, podczas którego zjada-
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łyśmy nieograniczone ilości czeko-
lady. Inni woleli wybrać się do 
sklepu, bądź na spacer. Kolacja i trzy 
najciekawsze punkty dnia. Grupa 
Dzielenia, na której dzieliliśmy się 
przeżytym dniem, refleksjami po N a-
miocie Spotkania i Eucharystii. Póź-
niej był Pogodny Wieczór, podczas 
którego tańczyliśmy (m.in. kaza-
czoka), a potem najciekawszy punkt 
dnia, na który zawsze czekałam - 
modlitwa wieczorna. Chyba najbar-
dziej utkwiła mi poniedziałkowa mo-
dlitwa, na której panowała absolutna 
cisza. Byliśmy tylko My i Pan Jezus 

wystawiony w Najświętszym Sakra-
mencie. W pamięci utkwił mi też 
wieczór pokutny, podczas którego 
można było skorzystać z Sakramentu 
Spowiedzi. Jeszcze bardzo ciekawym 
wydarzeniem było palenie swoich 
zniewoleń, które odciągają nas od 
Boga, po czym nastąpiło przyjęcie 
Chrystusa jako swojego Pana i Zba-

wiciela. Cała atmosfera tego wyjazdu 
sprawiała, że chciało się żyć całym 
dniem. Napięty plan dnia nie pozwalał 
na myślenie o tym, co zostawiłyśmy 
w Boguszowicach. A po powrocie do 
domu nie potrafiłam sobie znaleźć 

miejsca po tak uporządkowanym dniu. 
Jeszcze do teraz mam ochotę śpiewać 
Amen na 3 głosy. 

Ludzie, których tam poznały-
śmy byli niesamowici. Większość 
mieszka lub pochodzi z Rybnika, więc 
myślę, że często będziemy się spoty-
kać. 

Osobiście od bardzo dawna 
chciałam przeżyć rekolekcje i do tego
w tak wspaniałym towarzystwie. Nie 
przeszkadzały mi dyżury (dobrze, że 
obieranie ziemniaków przypadało 
chłopakom). A wszystkie obawy zo-
stały już rozwiane dzięki mojej wspa-
niałej grupie i animatorce. Ten pobyt 
dał mi bardzo dużo do myślenia nad 
moim życiem i zmotywował do
ciągłego zmieniania się na lepsze. 

Z serca chciałyśmy podzięko-
wać ks. Michałowi oraz wszystkim 
boguszowickim Oazowiczom, którzy 
motywowali nas do tego wyjazdu  

Olga we współpracy 
z Agatą, Emilką i Izą.

2. lutego wspólnota Dzieci Maryi,  
przy dźwiękach wspaniałej muzyki żegnała 
karnawał. 

Oprócz tańców, które wymagały od nas nie lada wy-
siłku, mieliśmy zorganizowane różne zabawy i atrakcje. 
Największą z nich były z pewnością odwiedziny „dziwnego 
stwora‖. Jakoś – bo tak miał na imię tajemniczy gość,
zainteresował nas wszystkich swym wyglądem i śmiesznym 
zachowaniem. Jakoś na początku był trochę nieśmiały, ale 
szybko nabrał odwagi i bawił się z n ami prawie do końca 
balu. 
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Kolorowe, pomysłowe i przepiękne stroje, dobry 
humor oraz uśmiechnięte twarze towarzyszyły nam przez 
całe popołudnie.

Karnawał się skończył i rozpoczął się Wielki Post. 

Poza tym, że co miesiąc przygotowujemy liturgię w czasie 
Mszy Świętej szkolnej, w okresie pokuty zaangażowaliśmy 
się w prowadzenie nabożeństwa Drogi Krzyżowej.

Podczas gdy jedna osoba czytała rozważanie, druga 
trzymała wysoko podniesiony obrazek narysowany na 
sobotnim spotkaniu. Po nabożeństwie wszystkie czternaście 
rysunków złożyliśmy w prezbiterium, ofiarując je Panu 
Jezusowi. 

zaprasza na pielgrzymki  
w roku 2008

I 28 – 29 kwietnia (poniedziałek/ wtorek)

TRZEBNICA – sanktuarium św. Jadwigi Śląskiej 
(nocleg) 
WROCŁAW– katedra św. Jana Chrzciciela,  

bazylika św. Elżbiety, 

Panorama Racławicka *
Grodziec – sanktuarium M.B. Grodzieńskiej 

(patronki Sybiraków)

* Panorama Racławicka to jedno z niewielu miejsc na 
świecie, gdzie podziwiać można relikt dziewiętnastowiecz-
nej kultury masowej. Wielkie malowidło (15x114 m), dzięki 
zespoleniu szczególnych zabiegów malarskich i technicz-
nych „przenosi‖ widza w inną rzeczywistość i inny czas.

II  19 maja (poniedziałek)

Jaroszowiec – Sanktuarium NM Panny  
Wspomożycielki Wiernych

Przeginia – Sanktuarium Najświętszego 
Zbawiciela 

III 3 - 4 czerwca (wtorek - środa)

LICHEŃ (nocleg) 
Charupia Mała – Sanktuarium Matki Bożej 

Charupskiej 

IV 1 września (poniedziałek)

CZĘSTOCHOWA – Jasna Góra
Mrzygłód – Sanktuarium M.B. Mrzygłódzkiej 

Wszystkich naszych parafian serdecznie 
zapraszamy do pielgrzymowania z grupą 
„Pielgrzym‖.  

Spotkania stacjonarne grupy „Piel-
grzym‖ odbywają się raz w miesiącu w Domu 
Parafialnym. Zapraszamy! 
 

Stanisław Dronszczyk
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Wiadomości z naszych Dzielnic 

 

 

 

„ Bal u królewny Śnieżki‖ 
 

29 stycznia 2008 r. salę OSP  

w Gotartowicach wypełnił kolo-

rowy tłum. To na „Bal u królowej 
Śnieżki‖ przybyli jej goście. Ko-

góż tam nie było! Księżniczki, 
królowe i królowie, Czerwone 
Kapturki, Indianie i Indianki, 

Zorro, Batmany, żabki, pszczółki, 
czarownice, wróżki i..... długo by 
jeszcze wymieniać. Królewna 

Śnieżka zaprosiła do zabawy 
wszystkie dzieci w wieku od lat 0 

do 10 i trzeba przyznać, że wszy-

scy bawili się doskonale. Co 
prawda niektórzy balowali na 
rękach u swoich mam – z tej pro-

stej przyczyny, że nie potrafili 
jeszcze….chodzić. Za to każdy, 
kto jako tako stawiał samodzielne 

kroki śmiało ruszał w tany, zachę-

cany przez pomocników Snieżki – 

czyli krasnoludków. W corocznym 
balu, zorganizowanym przez Radę 
Dzielnicy Gotartowice uczestni-

czyło ponad 150 dzieci, część z 
nich przybyła z rodzicami. Każde 
dziecko otrzymało nagrodę-nie-

spodziankę oraz słodkie „małe co 
nieco‖. Ukłony i podziękowania w 
stronę organizatorów oraz „Kró-

lewny Śnieżki i krasnoludków‖ za 

poprowadzenie zabawy. Dzięku-

jemy także dzieciom i rodzicom  

za tak liczny udział. 

Do zobaczenia za rok! 

 

Z wizytą w Gotartowicach 
 

Dobrej zabawy nigdy za 

wiele. Przekonali się o tym 
uczestnicy spotkania zorganizo-

wanego w Tłusty Czwartek – czyli 

31 stycznia 2008 r. przez Radę 
Dzielnicy Gotartowice dla ich 

przemiłych sąsiadów. Na spotka-

nie o charakterze biesiadnym przy-

było około 90 osób – przed-

stawicieli zaproszonych Dzielnic: 

Kłokocina, Boguszowic, Ligoty-

Ligockiej Kuźni i Piasków – Paru-

szowca. Celem spotkania integru-

jącego wymienione środowiska 
było: wzajemne poznanie się po-

przez zabawę, wymiana doświad-

czeń i podjęcie nowych inicjatyw 

w Dzielnicach. Wspólne harce, gry 
zręcznościowe, śpiew, opowiada-

nie kawałów, umiejętności 
strażackie i tańce przeprowadzone 

w formie „Turnieju z uśmiechem‖ 

sprawiły, że spotkanie przebiegało 
w miłej, sympatycznej atmosferze. 

W zabawie prym wiodła dzielnica 
Boguszowice, ale pozostałe dziel-
nice dzielnie dotrzymywały jej 
kroku. W trakcie spotkania przed-

stawiciele Rad Dzielnic opowia-

dali o tym, co u nich dzieje się 

ciekawego. Zwrócono uwagę m. 
in. na festyny, dożynki, wycieczki, 
zabawy taneczne, rajdy piesze, 

ogniska, biesiady, imprezy spor-

towe dla rodzin, dorosłych i dla 
dzieci, występy zespołów ludo-

wych i chóru. Zaproszono uczest-

ników spotkania do zwiedzenia 
wystawy w Muzeum w Rybniku  

i do wysłuchania operetki w Domu 

Kultury w Boguszowicach. Pod-

jęto też wstępne ustalenia doty-

czące kolejnego „roboczego‖ 

spotkania w gronie przewodniczą-

cych dzielnic, które będzie miało 
na celu ustalenie szczegółów 
współpracy. Współdziałanie to,  
w założeniu dotyczyć będzie wy-

miany informacji, pomocy w or-

Wiadomości z naszych Dzielnic 

OGŁOSZENIE 
 

Rada Dzielnicy Boguszowice Stare 
zaprasza mieszkańców na zebranie 
sprawozdawcze za rok 2007, które 
odbędzie się 10 marca 2008 r. o godz. 
16.00 w Szkole Podstawowej nr 16. 

Na zebranie został zaproszony Pan 
Adam Fudali Prezydent Miasta Rybnika 

 
   M. Wengerski 

OGŁOSZENIE 
 

Rada Dzielnicy Boguszowice Stare 
prosi mieszkańców o zgłaszanie wszelkich 
usterek dotyczących budowy kanalizacji: 
     - w poniedziałki od godz. 18.00 do godz. 
               18.45 w Szkole Podstawowej nr 16, 
     - lub telefonicznie: 0697971103,  

                          032-4220706. 
Dodatkowy dyżur będzie miał 

miejsce w miesiącu marcu i kwietniu. 
 

              M. Wengerski 
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ganizacji imprez i udziału w nich 
naszych mieszkańców. Przewodni-

czący zarządu dzielnicy Leszek 

Kuśka dziękuje wszystkim za 
przyjęcie zaproszenia i wspaniałą 
zabawę. 

 

Zdjęcia z obu imprez 
zamieszczamy na stronie 31. 

 
 
 
 

 

 

Biblia, z gr. Biblos - zwój, 
księga – to zbiór pism,  
w których Bóg przedstawia sie-
bie samego człowiekowi. Ko-
ściół uznał je za natchnione. 
Pismo Święte dzielimy oczywi-
ście na Stary i Nowy Testament. 

Ekonomia zbawienia w Starym 

Testamencie jest nastawiona, przede 

wszystkim na to, by przygotować  
i proroczo zapowiedzieć nadejście 
Mesjasza. Bóg, autor i sprawca 
natchnienia, zechciał bowiem, by 
Nowy Testament był ukryty w Sta-

rym, a Stary w Nowym znalazł swoje 
wytłumaczenie. Księgi te zawierają 

wzniosłe nauki o Bogu i kryje się  
w nich zbawienna mądrość, co do 

życia człowieka. Powinny zatem być 
przez wiernych traktowane ze szcze-

gólnym szacunkiem i czcią.  
Słowo Boże ma wielką moc, 

która prowadzi każdego z nas ku 
zbawieniu. Czy jednak we współcze-

snych katolickich rodzinach, to Święte 
Słowo rzeczywiście jest czytane, 

rozważane i przeżywane? 

 Na szczęście, w niektórych 
tak! Dowodem na to jest niesłabnące, 
wśród uczniów naszego gimnazjum, 
zainteresowanie konkursem biblij-

nym. Konkurs organizowany jest 

corocznie przez Archidiecezję Kato-

wicką. W zeszłym roku uczniowie 
czytali obie Księgi Samuela. Tym 
razem konkurs nosi tytuł: „Wysławiaj 
Pana godnie i chwal Króla wieków”, 

a uczestnicy zmierzą się z Księgami: 
Tobiasza, Judyty i Estery.  

Etap szkolny już wyłonił 
zwycięzców, którzy będą 
reprezentować naszą szkołę na 

szczeblu rejonowym, czyli 

miejskim, który tym razem 
odbędzie się w Gimnazjum 
nr 3 w Chwałowicach.  
A nasi tegoroczni przedsta-

wiciele to: Nikola Klim-

kiewicz, Dominika Kon-

sek i Jakub Zimnol.  

Życzymy wszyst-
kim powodzenia, zwłasz-

cza, że konkurs nie należy 
do najłatwiejszych, gdyż 
trzeba zapamiętać wiele 
szczegółów z tekstu.  
To rzeczywiście konkurs 
dla miłośników Pisma 
Świętego. 

   
  J. Kuczera  

 
 

 

Romek Lazar jest ministrantem, którego śpiew często możemy usłyszeć w naszym ko-
ściele. Pełni on funkcję, którą określa się w liturgii 
terminem „psałterzysta‖, „psalmista‖ lub „kantor 
psalmu‖. Przeprowadziliśmy z nim krótką roz-
mowę. 

— Kim jest psałterzysta  i jaką funkcję spełnia  
w liturgii? 
–  Jest to osoba wykonująca na danej Mszy św. psalm 
responsoryjny po pierwszym czytaniu oraz aklamację przed 
Ewangelią. Psalm między czytaniami stanowi integralną 

część Liturgii Słowa i spełnia funkcję medytacyjną. Kiedy 
więc psałterzysta śpiewa psalm, wierni powinni w myślach 
odnieść jego treść do usłyszanego wcześniej w czytaniu 
Słowa Bożego. 

Konkurs Biblijny w G 7 

Mini-wywiad z kantorem psalmu,  
czyli psałterzystą 
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–  Kto może wykonywać psalm 
podczas Liturgii Słowa? 
–  Psalm może wykonywać ministrant, 

najlepiej lektor, ale także osoba spoza 

Służby Liturgicznej, może to być także 
dziewczyna. W Ogólnym wprowadzeniu 
do Mszału rzymskiego znajdujemy bardzo 

konkretną uwagę odnoszącą się do 
wymogów stawianych tym, którzy chcą 
spełniać funkcję psałterzysty. Otóż dla 
poprawnego wykonywania swej funkcji 

psałterzysta powinien posiąść sztukę 

poprawnego wykonywania psalmodii oraz 

zdobyć umiejętność prawidłowej wymowy 
i dykcji (OWMR 102). 

–  Chóry i schole śpiewające pod-
czas liturgii przygotowują się mie-
siącami, odbywają próby, ćwiczą. Jak ministrant-
lektor wykonujący psalm przygotowuje się do 
swojej posługi? 
–  Aby zaśpiewać psalm podczas liturgii zawsze należy się 

do tego przygotować.  
W praktyce w parafii wygląda to w ten sposób, że 
przychodzi się pół godziny przed Mszą świętą, bierze się 

lekcjonarz, ustala się odpowiednią melodię z organistą  i 
ćwiczy się parę razy tekst. Zalecane jest oczywiście 
wcześniejsze przygotowanie liturgiczne, biblijne i 

muzyczne, które odbywa się na przykład podczas letnich 

diecezjalnych rekolekcji ministranckich, 

na których każdego dnia są także lekcje 
śpiewu.  

— Czy psalmista musi znać jakieś 
podstawy muzyczne, czy powinien 
grać na jakimś instrumencie i znać 
się na nutach? 
–  Dobrze jest kiedy psałterzysta potrafi 
czytać zapis nutowy i grać na jakimś 
instrumencie, choć nie jest to konieczne, 

ale na pewno ułatwia to poprawne 

wykonanie psalmu.  

— Lubisz śpiewać pieśni poza 
wykonywaniem psalmów w ko-
ściele? Czy w Twoim domu śpie-
wacie razem przy jakiś okazjach? 
–  Poza psalmami bardzo lubię śpiewać 

różne piosenki. Od paru lat uczę się gry na gitarze. Chodzę 
także na lekcje śpiewu. W domu rodzinnym także wspólnie 
kolędujemy podczas świąt Bożego Narodzenia.  

— Proszę jeszcze powiedzieć coś więcej o sobie? 
–  Jestem uczniem  I klasy Gimnazjum nr 7. Od pięciu lat 
jestem ministrantem, psalmy podczas liturgii wykonuję  
w naszym kościele już ponad 4 lata. Interesuję się także 
sportem, uprawiam siatkówkę i piłkę nożną, a zimą lubię 

jeździć na nartach i łyżwach.  

Rozmowę przeprowadził  
ks. Piotr
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Pionowo: 
1)sługa, któremu Piotr obciął ucho;  
2) wydał Jezusa na ukrzyżowanie;  
3) uwolnił go Piłat zamiast Jezusa;  
5) trybunał Piłata; 6) miejsce ustano-

wienia Eucharystii; 8) uczeń, który 

przyszedł do Jezusa nocą; 10) stał na 
czele oddziału rzymskiego składającego 
się ze 100 żołnierzy; 13) pododdział 

legionu rzymskiego liczący od 500 do 
1000 żołnierzy; 14) symbol zdrady 
Judasza; 16) reprezentacja narodu ży-

dowskiego w czasach Jezusa;  

18) poradził Żydom, że warto, aby jeden 
człowiek zginął za naród;  

Poziomo: 
2) największe doroczne święto Izraeli-
tów; 4) tam ukrzyżowano Jezusa; 7) teść 
Kajfasza; 9) miejsce pojmania Jezusa; 

11) miasto trzech religii; 12) pomagał 
dźwigać krzyż Jezusowi; 14) miejsce 

przebywania wielkorządców rzymskich 
na prowincji; 15) uczeń stojący pod 
krzyżem; 17) kolor płaszcza, w którym 
wyszydzono Jezusa; 19) siódmy dzień 
tygodnia w kalendarzu hebrajskim;  

20) szata Jezusa, o którą żołnierze rzu-

cili losy; 21)potok u stóp Góry Oliwnej; 
22) były zapłatą za wydanie Jezusa;  
23) modlitwa, post i … 
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1 2 3 4 5 6 7  

   

8 9 10 11 12 13   

   

Intencje 
mszalne 

Poniedziałek – 10.03.2008r. 

7.oo 1/+Maria Nieszporek z domu Polok– od kuzynek 

 2/intencja wolna 

17.oo 1/+Maria Pierchała, mąż Robert, synowa 
Maria(Bog) 

 2/+Herman Niemczyk, żona Gertruda, Marcin 
Grzelak, żona Julianna, Jan Niemczyk, żona 
Franciszka, Wacław Świątek, Anna żona(Bog) 

Wtorek – 11.03.2008r. 

7.oo 1/+Leon Sobik, Alojzy Sobik, Janina żona, Alojzy  
i Anna Sobik 

 2/+Stefania Przelazły, Wacław Przelazły, syn 
Kazimierz, córka Janina 

17.oo 1/wynagrodzenie za grzechy świata uczynione 
NSPJ i Niepokalanemu Sercu NMP oraz za 

członków Straży Honorowej NSPJ oraz w intencji 
ich opiekuna ks. Józefa 

 2/+Jerzy Przeliorz, 1 roczn(Bog) 

Środa – 12.03.2008r. 

7.oo 1/+Anna Gałuszka, mąż Walenty, syn Stefan, córka 
Genowefa 

 2/+Franciszek i Leopoldyna Sojka, dwóch synów,  
2 córki, 2 zięciów, Kazimierz Pierchała, 
rodziców(Got) 

17.oo 1/+Gertruda Hartman, 6 roczn, mąż Roman(Bog) 

 2/+Stefania Klimos 

Czwartek – 13.03.2008r. 

7.oo 1/+Gertruda Smołka, mąż Maksymilian, Maria  
i Piotr Kuczera, Roman i Bolesław synowie(Rasz) 

 2/+Matylda Sobik, mąż Jan, Franciszka Motyka, 
Emil mąż, Piotr Nowak(Rasz) 

17.oo 1/+Antoni i Gertruda Korduła, Bronisław 
Zawionka(Bog) 

 2/+Józef Hajnisz, Florentyna żona, Ryszard 
Hajnisz, Marta żona(Got) 

 3/+Waleska Pierchała(Bog) 

Piątek – 14.03.2008 

7.oo 1/+Za ++ członków Różańca: Marta Kula, Gertruda 
Kuczera, Regina Buchalik, Felicyta Oleś 

17.oo 1/+Maria Wielgocka(Bog) 

 2/+Zbigniew Woźniak 

 3/+Anna Pawela, mąż Karol, synowie, wnuk Adam, 
Jan Szweda, Ludwika żona, 2 synów z żonami  
i wnukami, Marianna Piątek, Marta Kraus, Wiktor 

mąż, Maria córka, ++ kapłanów, dusze w czyśćcu 
cierpiące. 

Sobota – 15.03.2008r. – wspomnienie  

Św. Klemensa Marii Hofbauera, kapł. 

7.oo 1/+Gertruda Kuczera – od rocznika 1939 

 2/W intencji NSZZ Solidarność ZTK 

17.oo 1/+Emanuel Waliczek, żona Anna, zięć Erwin, 
córka Maria, zięć Jan, wnuk Tadeusz, Ryszard 
Piecha, Marta żona, Wincenty Skrzypiec(Bog) 

 2/+Janina Ruś, 2 roczn, mąż Władysław, rodziców 
z obu stron(Bog) 

 3/+Norbert Karwot, 1 roczn(Rasz) 

Niedziela – 16.03.2008r. – Niedziela Palmowa 

7.oo Za członków Świeckiej Rodziny Franciszkańskiej, 
którzy w I kwartale obchodzą swoje urodziny 

8.3o +Gabriel Kiełbas, 2 roczn(Got) 
10.oo +Genowefa Mucha, 18 roczn(Got) 

11.15 +Alojzy i Gertruda Mura, synowie Czesław  
i Paweł(Bog) 

14.3o Chrzty i roczki: Patryk Kiesek, Kacper Goraus, 

Karol Adamski 

17.oo Do Op.B. okazji 18 rocznicy urodzin Wojciecha 

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

Poniedziałek – 17.03.2008r 

7.oo 1/+Jan Maciończyk, syn Czesław, rodziców,  
Albina i Herman Tarabura(Bog) 

 2/+Ernest Stajer(Bog) 

17.oo 1/+Józef Ostrzołek, 2 żony, synowie Alojzy  
i Szymon(Bog) 

 2/+Genowefa Wądołowska(Bog) 

Wtorek – 18.03.2008r.  

7.oo 1/+Walenty Jurczyk, Anastazja Kluger(Got) 

 2/+Franciszek Motyka(Rasz) 

17.oo 1/+Wiesław Kachniarz, 3 roczn, rodzeństwo, 

rodziców z obu stron, ++kapłanów, ++ sąsiadów  
z Raszowca. 

 2/+Łucja i Józef Kula, syn Eugeniusz, Eryk 
Wyrobek(Bog) 

Środa – 19.03.2008r. – Św. Józefa, Oblubieńca 

                              Najśw. Maryi Panny 

7.oo 1/Z okazji imienin Ks. Józefa 

 2/+Bronisława Malina, 1 roczn(Bog) 
17.oo 1/++Gertruda Motyka, mąż Konstanty, Waleska 

Krupa, Krystyna Kołodziej, mąż Franciszek,  
córka Marta, za ++ z ulicy Kłokocińskiej 

 2/W intencji mężczyzn 

Litery z pól ponumerowanych w prawym dolnym rogu, czytane od 1 do 13 utworzą 
hasło – rozwiązanie. Wśród osób, które do 23 marca 2008 r. nadeślą drogą e-mail lub  

dostarczą osobiście prawidłowe rozwiązanie, rozlosowanych zostanie 5 nagród niespo-

dzianek. 
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Czwartek – 20.03.2008r. – Wielki Czwartek 

                               Wieczerzy Pańskiej 

17.oo 1/Na cześć Chrystusa Najw. Arcykapłana 

 2/Do Serca Jezusa Konającego w intencji 
duszpasterzy naszej parafii – od Św. Rodziny 
Franciszkańskiej. 

 3/za parafian 

 

Piątek – 21.03.2008r. –  Wielki Piątek Męki  

                                                Pańskiej 

9.oo Droga Krzyżowa 

17.oo 1/Ceremonie Wielkopiątkowe 

Sobota – 22.03.2008r. – Wielka Sobota 

20.oo 1/za parafian 

 2/intencja wolna 

 3/intencja wolna 

 4/intencja wolna 

Niedziela – 23.03.2008r. Zmartwychwstania 

                                            Pańskiego 

7.oo Za parafian 

8.3o Do Op.B. z okazji urodzin Ireneusza  

z podz.  za otrzymane łaski z prośbą o Boże 
błogosławieństwo i zdrowie 

10.oo +Tomasz Winiarski – od chrzestnych 

11.3o intencja wolna 

16.oo +Alojzy Czerwiński – od kuzynek Lucyny  

i Agnieszki 

Poniedziałek – 24.03.2008r. 

7.oo +Józef Szymura, żona Franciszka, Joachim Piksa 

8.3o +Edward Motyka(Got) 

10.oo +Bolesław Kula(Bog) 

11.3o +Felicyta Oleś, 30-ty dzień(Bog) 

16.oo +Emilia Paroń, Jan mąż 

Wtorek – 25.03. 2008r. – Uroczystość 

                               Zwiastowania Pańskiego 

7.oo 1/+Berta Przeliorz, mąż Paweł, syn Nikodem, zięć 

Zygmunt, rodziców z obu stron(Rasz) 

2/+Waleska Fojcik, mężowie, Ignacy Kania, Gerard 
Fojcik, rodziców z trzech stron, Roman Szweda, 
żona Gertruda(Rasz) 

3/+Alojzy Juraszczyk, 30-ty dzień(Bog) 

17.oo 1/+Józef Babilas, 1 roczn 

2/+Maria i Józef Maciończyk, rodziców,  
 rodzeństwo, Rozalia i Józef Karwot(Bog) 

Środa – 26.03.2008r. 

7.oo 1/+Józef Dziwoki, 10 roczn, żona Marta(Bog) 

2/+Erwin Oleś, 12 roczn, matka Jadwiga, rodzice 

Anna i Konstanty Buchalik, syn Alfred(Bog) 

17.oo 1/+Franciszka Sobik, mąż Józef, synowa Janina,  
2 zięciów(Bog) 

2/+Ks. Alojzy Motyka, rodziców z obu stron, 
rodzeństwo(Bog) 

Czwartek – 27.03.2008r. 

7.oo 1/+Bronisław Motyka, syn Andrzej, 5 roczn(Bog) 

2/+Franciszek Motyka, żona Maria, Antoni  
i Franciszek synowie, Roman i Andrzej 

wnuki(Bog) 

11.oo Slub: Kudla Przemysław – Dronia Adriana 

17.oo 1/+W intencji Apostolatu Maryjnego  

i Akcji Katolickiej 

 2/+Alfred Winkler, 1 roczn(Bog) 

 3/+Bronisława Benisz, mąż Kazimierz(Got) 

Piątek – 28.03.2008r. 

7.oo 1/+Regina Buchalik – od koleżanek 

 2/+Elżbieta Wengerska, brat Marian, rodziców 

17.oo Msza wspólna 

+Franciszka  Raszka, 23 roczn, mąż Alojzy, syn 
Józef, żona Krystyna, rodziców z obu stron(Got) 

+Gabriela Piechaczek(Got) 

+Elżbieta Liszka, rodziców(Got) 

+Piotr Niesporek, Edward Skałbania, żona Regina, 
Marian Pyżalski, żona Maria, Maksymilian 
Jurczyk(Got) 

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

4 synów, córka Emilia, 2 zięciów, 2 synowe, córka 
Zofia, Ryszard Praśniewski, 2 synów, Stanisław 
Michałowicz, żona Monika, syn Bernard, zięć 
Janusz, Maksymilian Piksa, Paweł Gojny, syn 
Zdzisław(Bog) 

+Leon Wacławczyk, żona Marta, synowie Edward  
i Krzysztof, Józef Sładek, żona Marta 

+Otylia Dziwoki, 2 mężów, 2 zięciów(Bog) 

+Józef i Anna Przeliorz, rodziców z obu stron 

+Dorota i Henryk Śliwa – od znajomych 

+Wiktor Szier, żona Zofia, rodziców(Bog) 

+Łucja Raszka, 17 roczn, Józef mąż , rodziców, 
rodzeństwo(Got) 

+Stanisław i Helena Roziak, syn Jerzy 

+Robert Zieleźny, żona Maria, córka Pelagia(Got) 

+Gertruda i Ernest Matuszczyk, rodziców z obu 
stron(Bog) 

+Krystian Dziwoki, bracia Jerzy i Zbigniew, Józef 
Dziwoki, 2 żony, Teodor Szymura, Łucja żonaGot) 

+Jadwiga Buchalik, mąż Jan, Roman syn (Rasz) 

+Anna Szotek, mąż Aleksander, syn Antoni(Bog) 

+Helena Hurny(Bog) 

+Paweł Gajer, żona Maria, 2 córki, 2 zięciów, 
synowa Anna, Bolesław i Wacława Maćczak(Kop) 

+Stanisław Siwczak, 5 roczn, żona Janina,  
3 roczn(Got) 

+Marianna Gierłowska(Bog) 

+Jadwiga Konsek, 7 roczn, mąż Józef,  
syn Stanisław, rodziców z obu stron(Bog) 

+Dionizy Maciończyk, żona Aniela, Antoni Gajda 

+Józef Sobik, żona Matylda, , synowa Grażyna, 
zięć Józef Sobaszek, córka Katarzyna, rodziców  
z obu stron(Bog) 

+Alojzy Kula, żona Marta, rodziców z obu stron, 
Małgorzata i Konrad Markiton(Rasz) 

+Henryk Śmiatek, Łucja żona, Zofia Garbocz, mąż 
Jan, Bronisława Janowicz, mąż Zygmunt,  

za ++ z rodzin Śmiatek, Garbocz, Waliczek, Gorus, 
Figas, dusze w czyśćcu cierpiące. 
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+Waleria Tudzież, 20 roczn, mąż Alojzy, 16 roczn, 
Małgorzata Procek, mąż Aureliusz, syn 
Andrzej(Got) 

+Józef Gorzyński, żona Katarzyna, rodziców z obu 
stron, pokrew. 

+Józef Figas, żona Helena, Zygfryd Zając, żona 
Gertruda, Apolonia Łaszczewska, Franciszek 
Zimnol, żona Anna, Eryk Przeliorz, żona Elfryda, 
Jan Trybała, żona Aniela 

+Jan Mędrala, Anastazja Mędrala, Anna Szymura, 
mąż Paweł, pokrew. Szymurowie, Cieślikowe, 
dusze w czyśćcu 

+Bronisława Gwizdała – od Świeckiej Rodziny 
Franc. 

+Helena Kuczera, mąż Wilhelm, rodziców z obu 
stron, Jadwiga i Stanisław Sokołowski, rodziców  
z obu stron(Bog) 

+Józef Trybuś, Łucja żona, rodziców z obu stron 

+Józef Werber, żona Łucja, Feliks 
Mańkowski(Bog) 

+Kazimierz Słapa(Kop) 

+Ryszard Białecki, żona Gertruda, wnuk Damian, 
Maria Pozor, mąż Paweł, pokrew. Stajer, Białecki 
+Marta Karwot, Regina Motyka – od rodziny 

Adamski(Bog) 

+Aniela Piecha, 3 roczn, mąż Alojzy,  
14 roczn(Bog) 

+Ryszard Borowski, żona Marianna,  
za ++ z rodziny Borowskich, Antoniewskich, 

Laskowskich, bracia z żonami, siostry z mężami, 

pokrew. Kwiatoniów, Ręckowskich, Zgorzalskich, 
Węglorzów, dziadkowie z obu stron 

+Maria Piecha, mąż Ignacy, Antonina Jendrecka, 
Jan mąż, syn Henryk, Jerzy Kaczmarczyk, 
dziadków 

+Maria Kionka, Jadwiga Kionka, mąż Antoni, 

Maria Zipser, mąż Artur, syn Alfred(Got) 

+Krystian Gołąbek 

+Teresa Brzezina, Marta i Ernest Brzezina, 

Bronisława i Antoni Mandrela, Maria i Czesław 
Wilk, ++ sąsiadów z ulicy Szeptyckiego 

+Lidia Mrozik, 30-ty dzień(Got) 

+Józef i Anna Frelich, córka Longina,  
syn Herbert(Got) 

+Katarzyna Sobaszek, 7 roczn, ojciec Józef,  
za ++ z rodziny i ++ z Raszowca 

+Wiesława Musioł, 30-ty dzień(Kop) 

+Zofia Bieniek, Elżbieta Tolarz 

Sobota – 29.03.2008r. 

7.oo 1/+Elżbieta Konsek, 14 roczn, mąż Roman(Bog) 

2/+Marta Kuśka, mąż Konstanty, Adolf Ośliźlok, 
Zofia i Józef Ośliźlok, dziadków(Bog) 

11.oo Ślub: Holeczki Tomasz – Stefko Dorota 

12.oo Ślub: Kursoń Daniel – Kursoń Anna 

17.oo 1/+Konstantyna Smyczek, 1 roczn(Kop) 

2/+Stanisław Oleś, 2 roczn(Bog) 

3/+Anna Szotek, 2 roczn, mąż Aleksander,  
syn Antoni(Bog) 

Niedziela – 30.03.2008r. – Św. Miłosierdzia 

                                                            Bożego 

7.oo Do Miłosierdzia Bożego w intencji Raszowca 

8.3o +Stanisława Sawicka, 10 roczn. 

10.oo Do Op.B. z okazji 25 lat małż. Kazimierza i Renaty 

Ciszewskich oraz 50 rocznicy urodzin Kazimierza  

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

11.3o +Czesław Mura, 27 roczn, ++rodziców, Emilia 
Koszowska, mąż Józef, dziadków(Bog). 

16.oo   +Emilia Tkocz, 5 roczn(Bog) 

Poniedziałek – 31.03.2008r. 

7.oo 1/+Józef Kiczyński2/+Marta Ogierman, 25 roczn, 

mąż Wawrzyn, pokrew. z obu stron, Paweł 

Woźniok, Katarzyna żona, pokrew. z obu stron,  
++ kapłanów, dusze w czyśćcu 

17.oo 1/+Maria Bober, 1 roczn 

 2/+Henryk Hyła, żona Helena(Bog) 

Wtorek – 01.04.2008r. 

7.oo 1/+Józef Wawrzyńczyk, rodziców z obu stron, 
Alojzy Nowrot, Bronisława żona, syn Alojzy, 
Alojzy Kula(Bog) 

2/+Waleska i Herbert Dawia, Augustyn i Monika 

Konsek, Aniela Buchcik 

17.oo 1/+Krystian Dziwoki, 1 roczn 

 2/+Maria Nikel, mąż Ryszard(Got) 

Środa – 02.04.2008r. – wspomnienie 

                 Św. Franciszka z Pauli, pustelnika 

7.oo 1/+Bronisława Zimończyk, mąż Ryszard,  
syn Justyn, Alojzy Gembalczyk, 2 żony(Bog) 

2/+Helena Kuczera, mąż Eryk, córka 
Małgorzata(Bog) 

17.oo 1/+Bronisława Romański, mąż Emil, Marta  

i Antoni Gembalczyk(Bog) 

2/+Stefan Brzęczek, 1 roczn, rodziców(Bog) 

Czwartek – 03.04.2008r. I czwartek 

7.oo Na cześć Chrystusa Najw. Arcykapłana w intencji 
wszystkich biskupów, kapłanów, zgromadzenia 
zakonne i o powołania kapłańskie i zakonne – 

zamawia Kopalnia 

 2/Do Op.B. z okazji 75 rocznicy urodzin Marii 

Wilczek z Bog. oraz w intencji dzieci z rodzinami  

z podz. za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie  
i Boże błogosławieństwo Te Deum. 

17.oo 1/+Adelajda Kuna, Wanda i Stanisław Kuna,  
syn Józef(Bog) 

 2/+Franciszek Dziwoki, żona Zofia, rodziców(Bog) 

3/+Otylia Pierchała, 5 roczn, mąż Paweł (intencja  

z Bog.) 

Piątek – 04.04.2008r. I piątek –  kolekta 

                                                  charytatywna 

7.oo 1/+Ryszard Piechaczek(Bog) 

2/+Teofil Wajs, Maria żona, córka Łucja, 2 mężów, 
zięć Albin, rodziców z obu stron(Bog) 

17.oo 1/Do NSPJ w intencji rodzin wielodzietnych  

i czcicieli NSPJ. 

2/+Michał Turek, żona Maria, 4 synów,  
3 córki(Kop) 
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3/+Czesław Dombek(Got)

Sobota – 05.04.2008r. I sobota 

7.oo 1/Do Niepokalanego Serca NMP – za parafian 
11.oo Ślub: Benisz Paweł – Dziwoki Hanna 
12.oo Ślub; Sokół Anna – Sarszyński Arkadiusz
13.oo Ślub: Fiałka Piotr – Sałańska Barbara
17.oo 1/+Helena Kula, 6 roczn(Bog) 

2/+Henryk Moskaluk(Bog) 
3/+Grażyna Pietrzak(Bog) 

Niedziela – 06.04.2008r. 

7.oo 1/+Stefan Pawela – z okazji urodzin 
8.3o 2/Do Op.B. z okazji 75 rocznicy urodzin Heleny 

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

10.oo 1/Do Op.B. w intencji rodzin Benisz i Dziwoki oraz 
z okazji 50 rocznicy urodzin Bernarda Benisz  
z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze. 
Te Deum. 

 2/+Jerzy Dziwoki – od nowożeńców
11.3o 1/Do Op.B. z okazji 50 lat małż. Kazimierza 

i Małgorzaty Kozik z Got. z podz. za otrzymane 
łaski z prośbą o dalsze. Te Deum.

2/+Ludwik Kozik, Marta żona, 2 córki, 2 synów, 
3 zięciów, Andrzej Holona, Robert Sobik, Helena 
żona, Elżbieta córka, Edward syn, Wiktor Sobik, 
żona Blandyna, synowa Rozalia, Ewa Liszka, 
Maria Szal(Got) 

16.oo +Jerzy Stiel 

Przygotowała pani Kornelia Mokry
 
 

Kronika 
parafialna 

Chrzty: 
 
Dominik Viney, Emilia Plewa, Maciej Rożek, Karol 
Buchalik, Mateusz Sobik, Julia Wala, Aleksandra 
Burda, Daniel Pachowicz,  Jakub Oleś, Zofia Kaplik

Śluby: 
 
Studnik Grzegorz – Czogalik Hanna 

Pogrzeby: 
 
Czerwiński Alojzy 16.06.1929 – 29.01.2008r. 
Konsek Salomea 23.12.1930 – 31.01.2008r. 
Karwot Marta  26.04.1932 – 05.02.2008r. 
Mrozik Lidia  17.09.1922 – 16.02.2008r. 

Brachaczek Grzegorz 09.04.1967 – 18.02.2008r. 
Musioł Wiesława 11.12.1917 – 22.02.2008r. 
Juraszczyk Alojzy 09.09.1932 – 25.02.2008r. 
Oleś Felicyta  24.04.1940 -  26.02.2008r. 

Przygotowała pani Kornelia Mokry

 
 
 

Informator 
parafialny 

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

17.00 

Kancelaria parafialna 
 poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek: 8.00-12.00 
 środa: 15.00-17.00 
kancelaria w lipcu i sierpniu: 
 poniedziałek i piątek: 8.00-12.00 
 środa: 15.00-17.00 

Protokoły przedślubne 
 spisywane są każdego dnia po uprzednim osobistym lub 

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

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

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

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

dziecka z USC 
 rodzicami chrzestnymi mogą być wyłącznie bierzmowani, 

wierzący i praktykujący katolicy
 nauka przygotowująca do przyjęcia sakramentu chrztu 

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

Sakrament pojednania 
okazja do sakramentu pojednania przed Mszą św.

Odwiedziny chorych 
 chorych z posługą sakramentalną odwiedzamy raz w miesiącu 

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

(zgłoszenia na probostwie)

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

Konto Ochronki i Parafii 
BPH PBK S.A.  I O/Rybnik 
nr: 07 1060 0076 0000 4012 8001 2284 
 
 
 
 

Zebrania w sprawie naboru do Przedszkola  
nr 18 na rok szkolny 2008/2009 odbędą się: 

26 marca godz. 1700 dla rodziców 
z grup 4 i 5-latków (wych. p. K. Owczarczyk,

I. Sobik i M. Lukas) 
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Na „Bal u królowej Śnieżki‖ zorganizowany przez Radę Dzielnicy Gotartowice przybyło ponad 150 
dzieci. 
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W dniach od 25 – 27 lutego 
swoje Rekolekcje 

Wielkopostne przeżywała 
młodzież z Gimnazjum nr 7 

oraz z Zespołu Szkół 
Ponadpodstawowych nr 1. 

Rekolekcje prowadził  
ks. Grzegorz Kamiński  

ze Zgromadzenia Misjonarzy 
Świętej Rodziny, z Referatu 

Powołań w Górce Klasztornej. 
 

Nasze dzieci ze szkół podstawowych będą uczestniczyły w rekolekcjach w dniach od 17 do 19 marca 
 

 

 
 
Pamiątkowe zdjęcie podczas integracyjnego spotkania przedstawicieli Rad Dzielnic: Kłokocina, 
Boguszowic, Ligoty – Ligockiej Kuźni i Piasków – Paruszowca. 
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