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„W tajemnicy Eucharystii uobecnia się dzieło pojednania wszystkich ludzi                  
dokonane przez Krzyż i Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa”   
         Jan Paweł II 

 I Komunia Św.     Nabożeństwo        Sanktuarium  
           pierwszych sobót        św. Anny 
        

                     

 

 Do I Komunii św. dzieci naszej parafii 
przystąpią w niedzielę 4 maja podczas 
Mszy św. o godz. 11.15. Uroczyste 
nieszpory rozpoczną się o 15.30, zaś 
popołudniowa Msza św. wyjątkowo  
o 16.15. 

 

O pięknym domu babci 
Jezusa —  

czytaj str. 10 – 11  

Jakie są warunki odprawiania 
nabożeństwa wynagradzają-

cego oraz zalecane modlitwy — 
 czytaj str. 8 – 9  
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Niedziela Palmowa 
 
W rozpoczynającą Wielki Tydzień Niedzielę Pal-
mową, w święto ustanowione na pamiątkę 
triumfalnego wjazdu Chrystusa do Jerozolimy, 
przynieśliśmy do kościoła palmy wielkanocne.  
 

 
  

 

Rekolekcje Wielkopostne 
 
 
 

Z Niedzielą Palmową roz-
poczęliśmy w tym roku pa-
rafialne Rekolekcje Wielko-
postne dla dorosłych oraz 
dzieci ze szkół podstawo-
wych. Nauki rekolekcyjne 
głosił o. Marian Tarnawa ze 
Zgromadzenia Misjonarzy 
Świętej Rodziny, który go-
ścił w naszej parafii aż do 
Świąt Zmartwychwstania 
Pańskiego. 
 
 

 
 

Tradycją stało się, że  kon-
ferencje „stanowe” męż-
czyzn i kobiet zgromadziły 
licznie przybyłych parafian. 
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Wielka Środa 
 
 

W Wielką Środę swoje 
spotkanie z ojcem reko-
lekcjonistą w kościele na 
Eucharystii oraz przy stole 
w domu parafialnym mieli 
nasi chorzy i starsi wiekiem 
parafianie. 

  
 
 

 
 
 

 

Wielki 
Czwartek 

 
Mszą świętą Wieczerzy Pańskiej 
rozpoczęło się w Wielki Czwartek 
Święte Triduum Paschalne. 
Jednym z punktów uroczystości jest 
obrzęd umycia nóg. 
 
„Dałem wam bowiem przykład, 
abyście i wy tak czynili, jak Ja wam 
uczyniłem” 

(J 13,15) 
 

„Przykazanie nowe daję wam, abyście 
się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was 
umiłowałem” 

  (J 13,34)  
 
 

 

 

Podczas uroczystej Eucharystii kapłani dziękowali Bogu za dar kapłaństwa, a przedstawiciele Rady 
Parafialnej w imieniu całej wspólnoty, złożyli im życzenia. 
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Wielki 
Czwartek 
 
 

Po Mszy św. Wieczerzy 
Pańskiej nastąpiło złożenie 
Najświętszego Sakramentu 
w bocznym ołtarzu św. Jó-
zefa (ciemnicy). 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Wielki Piątek 
 
W skupieniu zgromadzono się na ceremoniach 
Wielkiego Piątku, by sprawować pamiątkę męki  
i śmierci Pana Naszego Jezusa Chrystusa. 
 
Kapłani po oddaniu czci ołtarzowi przez ukłon, 
upadli na twarz, a wszyscy zgromadzeni modlili 
się w ciszy. 
 

 
Punktem kulminacyjnym liturgii na cześć Męki 
Pańskiej była Adoracja Krzyża. Na zakończenie nastąpiło przeniesienie Najświętszego Sakramentu  
w monstrancji do Grobu Pańskiego. 
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Od kwietnia „Gość Nie-
dzielny” będzie się ukazywać  
w nowej szacie graficznej. Tygodni-
kowi przybędą też nowe dodatki  
i dział naukowo-gospodarczy.  
O zmianach poinformował  
w rozmowie z Katolicką Agencją 
Informacyjną ks. Marek Gancar-
czyk, redaktor naczelny „Gościa 
Niedzielnego”.  

Ks. Marek Gancarczyk wy-
jaśnił w rozmowie z KAI, że zmiany 
mają przede wszystkim charakter 
techniczny. Nie dotyczą pracy redak-
cji, w tym współpracy z publicystami 
i korespondentami. – Merytorycznie 
„Gość” pozostanie bez zmian – po-
wiedział. 

Nową makietę opracował 
kierownik artystyczny Witold Mo-
rawski, autor poprzedniego układu 
graficznego tygodnika. 

Zmianie ulegnie także układ 
stron „Gościa Niedzielnego”, jednak 
ich liczba pozostanie taka sama - 66. 
Umieszczany do tej pory wewnątrz 
głównego grzbietu pisma program 
telewizyjny będzie teraz dołączany  
w postaci wkładki o nazwie „Pro-
gram na tydzień”. Oprócz programu 
znajdą się w nim, drukowane dotych-
czas także w głównym grzbiecie, 
teksty liturgiczne na każdy dzień 
tygodnia. – Dodatek ten nie będzie 
zwykłym programem telewizyjnym, 
ale wkładką zawierającą słowo Boże, 
które można czytać także wtedy, gdy 
sięgamy tylko po informacje o propo-
zycjach telewizyjnych. Czegoś ta-
kiego jeszcze nie było – wyjaśnia  

ks. Gancarczyk. 
Zyskane w ten sposób 10 

stron zostaną przeznaczone m.in. na 
nowy, działający jeszcze nieformalnie 
dział – „Nauka i gospodarka”. Tek-
sty naukowo-gospodarcze pojawią się 
od pierwszego kwietniowego numeru. 

Od nowego numeru „Gość” 
będzie także drukowany na lepszym 
papierze. Zmianie ulegnie ponadto 
data ukazywania się tygodnika. Od 
kwietnia będzie to czwartek, zamiast 
środy. – Dzięki temu pozostanie wię-
cej czasu na redagowanie, a materiały 
będą świeższe – poinformował  
ks. Gancarczyk. 

Ks. Gancarczyk wyjaśnił 
również, że zmiany mają zachęcić 
czytelników, by sięgali po „Gościa 
Niedzielnego” jeszcze częściej niż 
dotychczas. – Póki co, mamy się 
czym pochwalić. Jeśli przez ostatnie 
lata tygodniki opinii traciły na 
sprzedaży, i to znacznie, to „Gość” 
nie tylko nie tracił, ale zyskiwał na tle 
tej ogólnej tendencji. Chcemy, aby ten 
wzrost został utrzymany, ale wszystko 
w rękach czytelników – dodał. 

Gość Niedzielny jest ogól-
nopolskim tygodnikiem katolickim, 
wydawanym w Katowicach od  
1923 r. Z pisma wydzielił się  
w 1927 r. „Mały Gość Niedzielny” 
przeznaczony dla dzieci. Pismo 
związane jest z Górnym Śląskiem, 
jednak w każdym numerze ukazują 
się lokalne dodatki diecezjalne. 
Tygodnik porusza tematy religijne, 
problematykę etyczną, społeczną, 
polityczną, ekonomiczną i me-

 
 
dyczną. Ponadto proponuje czytel-
nikom cykle reportaży i katechez. 
Jest forum wymiany myśli i dysku-
sji o Kościele w Polsce i na świecie, 
o polityce, problemach społecznych 
i ekonomii.  

Według najnowszych danych 
Polskich Badań Czytelnictwa „Gość 
Niedzielny” czytany jest przez 3,96 
proc. Polaków. Daje mu to 23 miejsce 
wśród tygodników. Według danych 
Związku Kontroli Dystrybucji Prasy, 
przy nakładzie 177 661 egz., sprzedaż 
„Gościa Niedzielnego” wyniosła  
w styczniu 126 149 egz. 

Pozostaje nam tylko zachę-
cić naszych szanownych parafian do 
bardziej ochoczego sięgania po 
rodzimą prasę katolicką. Niech 
„Gość Niedzielny” staje się praw-
dziwym GOŚCIEM w naszych do-
mach nie tylko w niedziele. Niech 
się stanie okazją do uzupełnienia 
naszej wiedzy religijno – społecznej 
i pogłębienia naszego życia ducho-
wego. Dziadków dalej zachęcamy 
do sponsorowania i zachęcania 
swoich milusińskich w nabywaniu 
„Małego Gościa”, a z pewnością 
wyda to w przyszłości dobry owoc. 

                                                                         
Opr. na podstawie KAI – 

proboszcz ks. Krzysztof Błotko 
 

 

 

Boże w Trójcy Przenajświętszej, dziękujemy Ci za to,  
że dałeś Kościołowi Papieża Jana Pawła II,  
w którym zajaśniała Twoja ojcowska dobroć,  
chwała krzyża Chrystusa i piękno Ducha miłości.  
On zawierzając całkowicie Twojemu miłosierdziu  
i matczynemu wstawiennictwu Maryi, 
ukazał nam żywy obraz Jezusa Dobrego Pasterza,  

wskazując świętość, która jest miarą życia chrześcijańskiego,  
jako drogę dla osiągnięcia wiecznego zjednoczenia z Tobą.  
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski,  
o którą prosimy z nadzieją, że Twój Sługa Papież Jan Paweł II,  
zostanie rychło włączony w poczet Twoich świętych.  

Amen. 
 

Czytamy „Gościa 
Niedzielnego”  

Modlitwa o beatyfikację Sługi Bożego Jana Pawła II 
w 3. rocznicę jego odejścia do Domu Ojca 
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„Pewien człowiek, który uważał się za niewierzącego spadł kiedyś z urwiska. 
Posiadał szybki refleks, udało mu się więc złapać za gałąź jakiegoś krzaka, który 
wystawał ze zbocza. Wisząc nad przepaścią zaczął krzyczeć z całych sił: 
- Boże, ratuj mnie! 
Jego krzyk, spotkał się z całkowitym milczeniem. Ale człowiek nadal wołał: 
- Boże, ratuj mnie! 
Wówczas dał się słyszeć głos z góry: 
-Wszyscy tak mówią, gdy są w tarapatach. 
-Ale nie ja, Panie! Mówię naprawdę szczerze. Będę mówił o Tobie wszystkim. 
Uwierzę we wszystkie Twoje słowa- obiecywał zdesperowany. 
-Dobrze. A więc puść gałąź- powiedział Bóg. 
-Mam puścić gałąź? Nie jestem szalony!”   (B. Ferrero) 
 

Nieraz prosząc Boga o po-
moc, zamykamy nasze serca na Jego 
głos. Boimy się, że jego odpowiedź 
będzie niezgodna z naszym pragnie-
niem rozwiązania problemu. Dlaczego 
tak się dzieje? 

Boimy się w pełni zaufać, 
powierzyć całego siebie, swoją przy-
szłość Dawcy życia.  

Dziś na wiele sposobów usi-
łuje się zagłuszyć głos Boga w ludz-
kich sercach. Przeżywamy lęk przed 
jutrem, przed pustką, przed cierpie-
niem. Kto choć trochę kocha Boga, 
ale w jakiś sposób się Go boi, nadaje 
słowom „Niech się spełnia wola 
Boża” odcień rezygnacji. Kto nato-
miast kocha Boga szczerze i praw-
dziwie, wie, że nic lepszego nie 
mógłby wypełniać. Cóż bowiem może 
być większego, jak pójść śladem ta-
kiego Ojca, który chwila po chwili nas 
prowadzi, mówiąc poprzez tysiące 
głosów: okoliczności, natchnienia, 
wydarzenia, nakazy, cierpienia, rado-
ści. Wystarczy pozwolić się prowa-
dzić, wsłuchać w głos Boga, otworzyć 
serce na miłość, która leczy, wyzwala, 
koi a przede wszystkim „nigdy nie 
ustaje”. „Zaufaj Bogu, który bogaty 
jest w miłosierdzie. Jest z tobą Chry-

stus, niezawodny Dawca nadziei” 
powiedział Sługa Boży Jan Paweł II 
podczas jednej z pielgrzymek do 
Polski.  

Zaufaj! Bóg, który kocha 
wszystkich, przygotował dla każdego 
przygodę inną i różnobarwną, zawie-
rająca sacrum i profanum, którą lepiej 
zrozumiemy trzymając w ręku busolę 
wiary. Wszyscy mamy za sobą za-
gmatwane ścieżki naszego życia,  
z których wyprowadziło nas miłosier-
dzie Boże. Kto się Jemu powierzy, 
wyjdzie na prostą. Trzeba będzie 
nieraz przejść przez „ciemną dolinę”, 
zanim wybierze się dobro.  

Wielka orędowniczka Bo-
żego Miłosierdzia s. Faustyna Kowal-
ska w dzienniczku napisała: „Nie 
rozumiem, jak można nie ufać Temu, 
który wszystko może; z Nim wszystko, 
a bez Niego - nic. On Pan, nie pozwoli 
i nie dopuści zawstydzenia dla tych, 
którzy całą ufność swoją w Nim poło-
żyli” (Dz. 358). Ufać to znaczy oddać 
ster w ręce Ojca Stworzyciela, modlić 
się, by Jego wola, a nie nasza się 
wypełniła, a wreszcie ufać to zatopić 
się w Bożym miłosierdziu! 
    
  Magda Kowalska 
 

„O poufałej 
przyjaźni  

z Jezusem” 
 

1. Kiedy Jezus jest z nami, każda 
rzecz jest dobra i nic nie wydaje się 
trudnym. Gdy Jego nie ma – wszystko 
staje się ciężarem. 

Skoro Jezus wewnątrz nas nie  
przemawia, marna jest wszelka pocie-
cha; jeśli zaś powie choćby jedno 
słowo, czujemy się bardzo pocieszeni. 

Czy Maria nie powstała zaraz  
z miejsca, gdzie płakała, skoro Marta 
do niej rzekła: Nauczyciel jest i woła 
cię (J 11, 28).  

Szczęśliwa godzina, w której Je-
zus cię woła od łez do radości ducha. 

Jakżeś oschły i twardy bez Je-
zusa! Jak bezbronny i próżny, jeżeli 
poza Jezusem pragniesz czegokol-
wiek! 

Czyż nie jest to większa szkoda, 
niż gdybyś cały świat utracił?. 
2. Co ci może dać świat bez Jezusa? 

Być bez Jezusa – to straszne pie-
kło, lecz być z Jezusem, to raj naj-
słodszy. 

Póki Jezus jest z tobą, żaden nie-
przyjaciel zaszkodzić ci nie zdoła. 

Kto znalazł Jezusa, znalazł skarb; 
owszem, dobro ponad wszelkie dobra. 

Kto traci Jezusa – traci ogromnie; 
więcej niż świat cały. 

Najbiedniejszy jest ten, kto żyje 
bez Jezusa; najbogatszy – któremu  
z Jezusem jest dobrze. 

Tomasz à Kempis 
„O naśladowaniu Chrystusa” 

 

Jezu ufam Tobie! 

 

Jezu ufam Tobie! 

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. 
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Pragniemy dla na-
szych dzieci małżeństwa sa-
kramentalnego, a czy przygo-
towaliśmy je do tego? Czy 
sami dajemy dobry przykład 
życia małżeńskiego? To py-
tanie, a jeszcze bardziej od-
powiedź na nie często poja-
wia się w naszych małżeń-
skich rozmowach.  

Nasza przysięga małżeńska 
to: „ślubuję Ci miłość, wierność  
i uczciwość małżeńską oraz, że nie 
opuszczę Cię, aż do śmierci”. Ślubuję 
Ci miłość – cóż to znaczy – rozum 
podpowiada, to nic innego jak – przy-
rzekam, że od tego dnia, aż do mojej 
śmierci będę czynił dobro dla Ciebie, 
nie dla nas, nie dla siebie, ale dla 
Ciebie. To znaczy, że zaczynam żyć 
dla Ciebie, stałem się dla Ciebie da-
rem, którym Cię Bóg obdarzył. Jakże 
pragnę być przyjętym każdego dnia 
od nowa i na zawsze. To moje Ja 
wspierane Bożą łaską staje się dopeł-
nieniem Twojego życia. Jak ważnym 
staje się to, co mam Ci do zaoferowa-
nia, czym Cię obdarowuję. Czy mogę 
dać więcej niż posiadam, albo czy 
mogę dać to czego nie posiadam, dać 
to czym nie żyję? Daję siebie takim, 
jakim jestem. Dobro i zło przenika 
mnie i wychodzi ze mnie, i tak często 
mogę powtórzyć za Św. Pawłem … 
czynię zło, którego nie chcę … (List 
do Rzymian 7,19) 

Ma wielkie znaczenie dla ja-
kości mego daru to, kogo słucham, 
kto jest moim idolem, po czyich śla-
dach chcę i kroczę. Po owocach ich 
poznacie mówi Pan. Dar, którym sam 
jestem, poznam ja sam po owocach. 
Przyjęty z miłością podlegam prze-
mianie, staję się piękniejszy, milszy, 
kochany. To ta nasza miłość mająca 
źródło w Bożej miłości jest zdolna 
okryć nasze braki indywidualne, nasze 
niedomagania, a wydobyć dobro. To 
czy przyznaję się do Jezusa miesz-
kającego od dnia mojego chrztu na 
dnie mojego serca ma ogromne zna-
czenie, jak i to czy nawiązuję z Nim 
więź przyjaźni, czy chcę być Jego 
uczniem cichym i pokornym, świa-
domym tego, iż nie przewyższę swo-
jego mistrza, ale mogącym wzbudzić 
pragnienie przylgnięcia do Niego. 
Otworzyć się na pełnię łask niezbęd-
nych do stawania się codziennie na 
nowo coraz lepszym, wspanialszym 
darem dla współmałżonka. To moja 
nieustająca formacja, życie w łasce 
uświęcającej czyni ze mnie Boży dar 
dla mojego współmałżonka, uświęca 
Go, prowadzi do życia wiecznego. I tu 
wielu małżonków się posypało – 
korzystając z wolnej woli, jaką ich 
Bóg obdarzył, wybierają życie bez 
stałej formacji, luźny kontakt z Bo-
giem – źródłem ich miłości. Zadufani 
we własne siły, w wielkość swojego 
uczucia, pewność wybranej drogi  
i tego, że to im ma być dobrze w mał-
żeństwie tracą zdolność bycia darem, 

a tym samym ich małżeństwo staje się 
areną walki o swoje. Pojawia się brak 
zaufania, zazdrość, osamotnienie, 
pojawia się życie obok siebie, ozię-
błość, brak pożycia, „ciche dni” i w 
końcu żal, cierpienie i wreszcie nie-
nawiść, niemożność życia razem. 
Szukają ponownie szansy na wspólne 
życie, może już z większą tolerancją 
dla tej drugiej osoby, ale z braku do-
stępu do sakramentów będących źró-
dłem łask niezbędnych człowiekowi, 
skazani są na namiastkę życia małżeń-
skiego i pozostaje im tylko odwołanie 
się do niezgłębionego miłosierdzia 
Bożego. Powtarzając za Św. Pawłem: 
„wszystko mogę w tym, który mnie 
umacnia” (Flp. 4,13) mówimy, iż 
najpiękniejszą rzeczą jaka nas spo-
tkała w życiu, to nasze wzajemne 
obdarowanie, to nasza nieustająca 
miłość zakorzeniona w miłości 
Jezusa, wzmacniana każdego dnia 
przez łaski sakramentu małżeństwa, 
dająca pokój naszym sercom, 
spokojny dom, radość dzieci.  
Z perspektywy 29 lat małżeństwa, 
wielu lat formacji i współpracy  
z łaską sakramentu małżeństwa wyra-
żamy Bogu wdzięczność za wspaniały 
plan połączenia ludzi w pary tworzące 
jedno. Panie Jezu błogosław wszyst-
kim małżeństwom i spraw by ta 
droga uświęcania poprzez małżeń-
stwo była dostrzegana i wybierana 
przez jak największą liczbę ludzi. 

    
  Bernadka i Piotr 

Czy łatwo być małżonkiem 
sakramentalnym? 

“Kościół... nauczając o nienaruszalnych wymogach prawa Bożego, jednocześnie obwieszcza zbawienie  
i poprzez sakramenty otwiera drogi łaski, mocą której człowiek staje się nowym stworzeniem, zdolnym  
w miłości i prawdziwej wolności odpowiedzieć na Boski plan Stworzyciela i Zbawcy oraz odczuć słodycz 
Chrystusowego jarzma. 

Niech więc małżonkowie chrześcijańscy, posłuszni Jego głosowi, pamiętają, że ich powołanie do życia 
chrześcijańskiego, zrodzone przez chrzest, zostało rozwinięte i umocnione w sakramencie małżeństwa.  
Ten bowiem sakrament daje im moc i niejako ich konsekruje, by wiernie wypełniali swe obowiązki, by swe 
powołanie doprowadzili do właściwej mu doskonałości oraz by dawali, jak na nich przystało, chrześcijańskie 
świadectwo wobec świata. Takie bowiem powierza im Pan zadanie, aby ukazywali ludziom świętość i słodycz 
tego prawa, dzięki któremu ich wzajemna miłość wiąże się ściśle z tą ich funkcją, przez którą współdziałają oni 
z miłością Boga, Twórcy ludzkiego życia” . 

          Z encykliki Humanae vitae 
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W poprzednich dwóch 

numerach „Serca Ewangelii” 
ukazał się artykuł, którego ce-
lem było omówienie istoty Na-
bożeństwa Pierwszych Sobót 
Miesiąca. W niniejszym artykule 
chcę wyjaśnić, dlaczego nabo-
żeństwo wynagradzające obej-
muje pięć kolejnych pierwszych 
sobót miesiąca, a także podać 
wskazówki dotyczące czterech 
elementów tego nabożeństwa 
zawierające modlitwy, jakie 
wprowadził Kościół w Polsce. 
Nabożeństwo wynagradzające 
Pierwszych Sobót Miesiąca 
uzyskało aprobatę kościelną  
13 września 1939 r. i odtąd 
rozwija się na całym świecie.  
 
dlaczego pięć sobót 

miesiąca ? 

Według relacji Siostry Łucji, 
która otrzymała wyjaśnienie od sa-
mego Zbawiciela chodzi o pięć ro-
dzajów zniewag i obelg, którymi 
znieważa się Niepokalane Serce Ma-
ryi. Oto one: 

1) bluźnierstwa przeciwko 
Niepokalanemu Poczęciu  NMP; 

2) bluźnierstwa przeciwko Jej 
Dziewictwu; 

3) bluźnierstwa przeciwko Jej 
Bożemu Macierzyństwu; 

4) obelgi, przez które usiłuje się 
wpoić w serca dzieci obojętność, 
wzgardę, a nawet nienawiść 
wobec nieskalanej Matki; 

5) bluźnierstwa, które znieważają 
Maryję w Jej świętych 
wizerunkach. 

Kto pozna bliżej to nabożeń-
stwo i je pokocha, z pewnością nie 
ograniczy się do praktyki tylko pięciu 
pierwszych sobót. Obok wynagrodze-
nia za niewdzięczność i grzechy 
wielu, nabożeństwo to dokonuje w 
sercach praktykujących je, wzrostu 
miłości ku Bogu, Maryi i bliźnim, 
dokonuje wzrostu świętości i prowa-
dzi do zbawienia. 

 
 

cztery warunki odpra-

wienia nabożeństwa 

 
1. SPOWIEDŹ 

WYNAGRADZAJĄCA 

Do spowiedzi należy przy-
stąpić z intencją zadośćuczynienia za 
zniewagi wobec Niepokalanego Serca 
Maryi. Należy ją odbyć w samą 
pierwszą sobotę, przed nią lub nawet 
po niej, byleby przyjąć Komunię św. 
w pierwszą sobotę w stanie łaski 
uświęcającej.  

W kolejne pierwsze soboty 
można przystąpić do spowiedzi  
w intencji wynagrodzenia za jedną  
z pięciu obelg, o których mówił Pan 
Jezus Siostrze Łucji. Można wzbudzić 
intencję podczas przygotowania się do 
spowiedzi lub w trakcie otrzymywa-
nia rozgrzeszenia. Przed spowiedzią 
można odmówić modlitwę: 

Boże, pragnę teraz przystą-
pić do świętego sakramentu pojedna-
nia, aby otrzymać przebaczenie za 
popełnione grzechy, szczególnie za te, 
którymi świadomie zadałem ból Nie-
pokalanemu Sercu Maryi. Niech ta 
spowiedź wyjedna Twoje miłosierdzie 
dla mnie oraz biednych grzeszników, 
by Niepokalane Serce Maryi zatrium-
fowało wśród nas. 

Można także podczas otrzy-
mywania rozgrzeszenia odmówić akt 
żalu: 

Boże, bądź miłościw mnie 
grzesznemu, szczególnie za moje 
grzechy przeciwko Niepokalanemu 
Sercu Maryi.  

 
2. KOMUNIA ŚWIĘTA 

WYNAGRADZAJĄCA  

W PIERWSZĄ SOBOTĘ 

MIESIĄCA 

Po przyjęciu Komunii św. 
należy wzbudzić intencję wynagra-
dzającą. Można odmówić taką lub 
podobną modlitwę: 

Najchwalebniejsza Dziewico, 
Matko Boga i Matko moja! Jedno-
cząc się z Twoim Synem pragnę wy-
nagrodzić Ci za grzechy tak wielu 
ludzi przeciw Twojemu Niepokala-
nemu Sercu. Mimo własnej nędzy  
i nieudolności chcę uczynić wszystko, 
by zadośćuczynić za te obelgi i bluź-
nierstwa. Pragnę Najświętsza Matko, 
Ciebie czcić i całym sercem kochać. 
Tego bowiem ode mnie Bóg oczekuje. 
I właśnie dlatego, że Cię kocham, 
uczynię wszystko, co tylko w mojej 
mocy, abyś przez wszystkich była 
czczona i kochana. Ty zaś, najmilsza 
Matko, Ucieczko grzesznych, racz 
przyjąć ten akt wynagrodzenia, który 
Ci składam. Przyjmij go również jako 
akt zadośćuczynienia za tych, którzy 
nie wiedząc, co mówią,, w bezbożny 
sposób złorzeczą Tobie. Wyproś im  
u Boga nawrócenie, aby przez 
udzieloną im łaskę jeszcze bardziej 
uwydatniła się Twoja macierzyńska 
dobroć, potęga i miłosierdzie. Niech  
i oni przyłączą się do tego hołdu 
i rozsławiają Twoją świętość  
i dobroć, głosząc, że jesteś błogosła-
wioną między niewiastami, Matką 
Boga, której Niepokalane Serce nie 
ustaje w czułej miłości do każdego 
człowieka. Amen. 

 
3. RÓŻANIEC 

WYNAGRADZAJĄCY  

W PIERWSZĄ SOBOTĘ 

MIESIĄCA 

            By nabożeństwo pierwszych 
sobót było wypełnione, wystarczy 
odmówić jedną część Różańca, czyli 
pięć wybranych tajemnic. Po każdym 

Nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca (3) 
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dziesiątku zaleca się odmówić 
Modlitwę Anioła z Fatimy:  

O mój Jezu przebacz nam 
nasze grzechy, zachowaj nas od 
ognia piekielnego, zaprowadź 
wszystkie dusze do nieba i pomóż 
szczególnie tym, którzy najbardziej 
potrzebują Twojego miłosierdzia.  

 Odmawiając Różaniec wyna-
gradzający za zniewagi wyrządzone 
Sercu Maryi w „Zdrowaś  Maryjo...” 
po słowach „... i błogosławiony owoc 
żywota Twojego, Jezus” włącza się 
poniższe wezwania, w każdej 
tajemnicy inne: 

1) zachowaj i pomnażaj w nas 
wiarę w Twoje Niepokalane 
Poczęcie! 

2) zachowaj i pomnażaj w nas 
wiarę w Twoje nieprzerwane 
Dziewictwo! 

3) zachowaj i pomnażaj w nas 
wiarę w Twoją rzeczywistą 
godność Matki Bożej! 

4) zachowaj i pomnażaj w nas 
cześć i miłość do Twoich 
wizerunków! 

5) rozpłomień we wszystkich 
sercach żar miłości  
i doskonałego nabożeństwa do 
Ciebie! 

 
4. PIĘTNASTOMINUTOWE 

ROZMYŚLANIE  
NAD TAJEMNICAMI 
RÓŻAŃCOWYMI  
W PIERWSZĄ SOBOTĘ 

MIESIĄCA 

Piętnastominutowe rozmyśla-
nie nad jedną wybraną tajemnicą 
Różańca powinno zostać poprzedzone 
modlitwą wstępną, aby Najświętsza 
Maryja Panna w tym czasie nam 
towarzyszyła i pomogła nam usłyszeć 
w naszych sercach Jej słowa. Można 
odmówić następującą modlitwę: 

 Zjednoczeni ze wszystkimi 
aniołami i świętymi w niebie, zapra-
szamy Ciebie, Najświętsza Panno 
Maryjo, do rozważania z nami 
tajemnic świętego Różańca, co czynić 
chcemy na cześć i chwałę Boga oraz 
dla zbawienia dusz. Pomóż nam 
unikać wszelkich rozproszeń, które 
mogłyby nas nachodzić podczas 
rozmyślań nad tajemnicami życia 
Jezusa. 
 Rozmyślanie należy rozpo-
cząć odczytaniem wybranego frag-
mentu Pisma świętego, a  następnie 
odjąć rozważanie treści danej tajem-
nicy. Matka Najświętsza nazwała ten 
rodzaj  modlitwy „dotrzymaniem Jej 
towarzystwa”. Można w tym celu 
posłużyć się np.  „Modlitewnikiem 
Fatimskim”, albo też wysłuchać kon-

ferencji lub kazania. Tej modlitwie 
powinna również towarzyszyć inten-
cja wynagradzająca. 
 
 Nasze grzechy obrażają Boga 
i bolą Matkę Najświętszą. Grzechu 
nie popełnia się bezkarnie. Rodzi on 
zło na świecie (szczególnie wojny  
i prześladowania) i ściąga na ludzi 
potępienie wieczne. Bóg chce urato-
wać ludzkość przez Nabożeństwo do 
Niepokalanego Serca Maryi. Maryja 
okaże się nam Matką, jeśli spełnimy 
to, o co prosi nas w Fatimie. Niech 
wielka obietnica Matki Bożej doty-
cząca Jej przyjścia w godzinie śmierci 
z łaskami potrzebnymi do zbawienia 
do tych, którzy spełnią Jej prośbę, 
stanie się zachętą do licznego udziału 
we Mszy św. z komunią św. wyna-
gradzającą w pierwszą sobotę mie-
siąca, po której odprawiane jest  
w naszym kościele nabożeństwo 
pierwszo-sobotnie połączone z piętna-
stominutowym rozważaniem tajemnic 
różańca i Różańcem wynagradzają-
cym. 
 
Literatura: 
 „Modlitewnik Fatimski”  

wyd. pod  kierunkiem ks. Mirosława 
Drozdka,  
 Biuletyny Fatimskie, 
 ks. Józef Orchowski: 

„Fatima”, 
 Wincenty Łaszewski: 

„Nabożeństwo pięciu pierwszych 
sobót miesiąca”, 
 Timothy Tindal-Robertson:” 

Fatima, Rosja i Jan Paweł II”. 
                                                                                                         

Alicja K. 
 

Lubisz szydełkować, haftować? 
Posiadasz pasję tworzenia, a „nić to Twoja siostra”? 

Masz wolny czas i chęci, pomysły na skracanie, zszywanie, 
urozmaicanie? 

Chcesz dekorować, ozdabiać, upiększać obrusy, serwety, 
poduszki i co dusza zapragnie? 

Jesteś amatorką lub doświadczoną panią robótek ręcznych? 
 

Przyjdź, zainspiruj swoimi pomysłami innych. Wiek nie 
gra roli. Zapraszamy zarówno młode jak i bardziej 

doświadczone panie. Zapewniamy spędzony mile czas, 
poczęstunek, zabawy z szydełkiem (kurki, jajka, 

zajączki, serwety). 
Spotkania odbywają się w każdą środę o godzinie 17:00 
u Pani Joli w pasmanterii obok kościoła Najświętszego 

Serca Pana Jezusa. 
zapraszamy

Masz szansę poznać koleżanki o podobnych 
zainteresowaniach. 

 

 
Prawdziwe „cuda” wykonane przez członkinie Koła 
można podziwiać na str. 28

Boguszowickie Koło Pasjonatek Robótek Ręcznych 
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Zważywszy na nasze 

dzieje, czyli dzieje Śląska, 
sanktuarium św. Anny było 
przez wieki związane z naszą 
ziemią. 

  Kiedy boguszowiczanie sto 
lat temu chcieli pielgrzymować do 
Częstochowy, musieli wyrobić sobie 
paszport, zwany półpaskiem, bo to 
największe sanktuarium dla ludzi 
myślących po polsku znajdowało się 
wówczas pod zaborem rosyjskim, zaś 
Kraków i Kalwaria Zebrzydowska  
w zaborze austriackim. Tylko Góra 
Św. Anny znalazła się pod 
panowaniem Prus, jak cały Śląsk, 
poza ziemią cieszyńską. 

  Do pobliskich sanktuariów  
w Jankowicach i Pszowie parafianie 
boguszowiccy pielgrzymowali na 
piechotę. Aby w początkach XX 
wieku udać się na Górę Św. Anny, 
część drogi pokonywano koleją od 
stacji w Rybniku. Taka pąć trwała co 
najmniej kilka dni i wiązał się z nią 
większy wydatek, na który tylko nie-
wielu mogło sobie pozwolić, więc 
pielgrzymkę do tego sanktuarium 
nasza parafia organizowała wspólnie  
z parafią świerklańską. 

  Sanktuarium św. Anny 
wznosi się na górze pochodzenia 
wulkanicznego i widać je z daleka. 
Jest w nim czczona Matka Najświęt-
szej Maryi Panny i Babcia Jezusa 
Chrystusa, w postaci figurki z drewna 
lipowego, wysokiej ponad pół metra. 
Figurka zwana św. Anną Samotrzeć 
przedstawia Świętą trzymającą na 
ręce lewej swoją córkę Najświętszą 
Maryję Pannę, a na prawej małego 
Jezusa. NMP podaje Jezuskowi 
jabłko. Dotychczas nikt nie rozwikłał 
tajemnicy powstania tej figurki słyną-
cej łaskami i w jaki sposób znalazła 
się ona na Górze Chełmskiej - tak 
dawniej nazywano Górę Św. Anny. 
Krąży jednak legenda, jakoby figurka 
była łupem wojennym nieznanego 
księcia hiszpańskiego. Gdy wołami 
wracał z wojny, musiał się zatrzymać 
na Górze Chełmskiej, gdyż woły 
stanęły tam jak wryte, nie chciały iść 
dalej. Odczytał to jako wolę Bożą, 

pozostawił figurkę na miejscu i wy-
budował dla niej kościół. Tyle le-
genda. Prawda okazała się jednak 
inna. Na podstawie pewnego doku-
mentu z początku XVI wieku dowia-
dujemy się, że drewniana figurka 
została sprowadzona w 1504 r.  
z Francji, z klasztoru dominikanów. 
W otworze główki umieszczone są 
relikwie św. Anny. 

Kiedy w r. 1655 na górę 
Chełmską przybyli franciszkanie, 
sprowadzeni przez właściciela góry, 
hrabiego Ferdynanda von Gaschin, 
figurkę już tam zastali. Tradycja głosi, 
że już w XII wieku na tej górze stała 
kaplica, ale kościół wzniesiono w tym 
miejscu dopiero pod koniec XV 
wieku. Niestety z biegiem lat kościół 
podupadł. Sprowadzeni tu w 1655 r. 
franciszkanie wznieśli na górze swój 
drewniany klasztor i rozbudowali 
skromny kościół. Pod koniec XVIII 
stulecia wybudowali rozległą kalwarię 
do rozważań Męki Pańskiej i tajemnic 
z życia Maryi. Uroczyste poświęcenie 
całego sanktuarium odbyło się w 1764 
roku. Wkrótce potem Góra Świętej 
Anny stała się największym ośrod-
kiem pielgrzymkowym na Opolsz-
czyźnie, a główne uroczystości reli-
gijne łączono z obchodami kalwaryj-

skimi. Do tego sanktuarium zaczęli 
napływać pątnicy z całego Śląska,  
a nawet z Wielkopolski, Galicji, 
Królestwa Polskiego, Moraw i Czech. 
Góra Św. Anny stanowiła wtedy 
twierdzę polskości. Stąd rozchodziły 
się słowa: „Tu ma Śląsk swoją 
Wandę, tu swój Wawel święty  
i tutejszą Częstochowę”, a lud śląski 
modlił się o powrót Śląska do 
Macierzy. Ale nadeszły czasy, gdy 
władze zakazywały pielgrzymowania. 
Wtedy wędrowano bocznymi drogami 
polnymi i leśnymi dróżkami. 

  Pod Górą Św. Anny toczyły 
się walki w 1921 roku podczas III 
powstania śląskiego. Zginęło pod nią 
wielu powstańców z tutejszej okolicy. 
Po powstaniach i po plebiscycie ta 
część Śląska z Górą Św. Anny 
pozostała w granicach państwa 
niemieckiego. Katolicy niemieccy na 
Opolszczyźnie czcili to sanktuarium 
jako własne, regionalne. Po II wojnie 
światowej cała Opolszczyzna przypa-
dła Polsce a część jej mieszkańców 
wyjechała do Niemiec.  

  W roku 1980 uroczyście 
obchodzono 500-lecie istnienia sank-
tuarium. Z tej okazji Stolica Apostol-
ska podniosła kościół do godności 
bazyliki mniejszej. Papieżowi Janowi 
Pawłowi II zaś na pamiątkę tego wy-
darzenia przekazano kopię figurki św. 
Anny. Przechowywał ją aż do swojej 
śmierci u siebie w prywatnym miesz-
kaniu. Trzy lata później sanktuarium 
odwiedził papież osobiście, a powitał 
go milion pielgrzymów.  

   W roku 1986 świętowano tu 
750-lecie przybycia braci mniejszych 
(czyli franciszkanów) do Polski. 
Franciszkanie, wygnani z Góry Św. 
Anny przez władze pruskie i okupanta 
hitlerowskiego wrócili i są tutaj do 
dziś.  

  W ostatnich latach sanktu-
arium gromadzi wielu pielgrzymów, 
którzy po wojnie opuścili swoje ro-
dzinne strony na Opolszczyźnie  
i wyjechali do Niemiec. Ludzie ci 
wracają do swojej patronki, św. Anny. 
Z tego względu ordynariusz opolski 
ks. bp Alfons Nosol zezwolił w roku 

Piękny dom Babci Jezusa, czyli 
sanktuarium na Górze Świętej Anny 
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1989 na odprawianie liturgii na ST 
Annaberg w języku niemieckim, 
przywracając przedwojenną tradycję. 
Obecnie miejscowość zamieszkuje 
ludność głównie pochodzenia nie-
mieckiego. 

Papież w czasie nieszporów 
podczas swojej pielgrzymki powie-
dział, że ziemia ta potrzebuje wielora-
kiego pojednania między Polakami  
i Niemcami, między żyjącymi tu na 
co dzień ludźmi o różnej świadomości 
narodowej i kulturowej. 

Nasz najbliższy region za-
wdzięcza coś Górze Św. Anny. Bo-
wiem w roku 1872 ojciec Atanazy 
Kleinwächter, późniejszy przeor, 
którego ks. Norbert Bończyk obrał 
sobie za głównego bohatera, pisząc 
poemat pt. Góra Chełmska, odprawił 
z drugim franciszkaninem  
w Szerokiej tygodniowe misje św., na 
których zgromadziło się 5 tysięcy 
wiernych z okolicy w promieniu  
10 km wraz ze swymi proboszczami, 
którzy tam udzielali sakramentu 
pokuty. Przypuszczalnie w misjach 
tych uczestniczyli też parafianie 
boguszowiccy. Parafia szerocka 
liczyła wtedy tylko 850 wiernych,  
a liczba udzielonych komunii 
wynosiła 1800. Franciszkanie 
wygłosili wtedy 23 kazania w języku 
polskim i 3 po niemiecku. 

  W roku 1909 przybyły spod 
Góry Św. Anny dwie zakonnice  

z misją założenia klasztoru ss. Słu-
żebniczek Najśw. Maryi Panny, na 
granicy Boryni z Krzyżowicami. Była 
to inicjatywa fundacji dziś błogosła-

wionego Edmunda Bojanowskiego. 
Do roku 2003 zakonnice tego klasztor 
służyły kościołowi w Krzyżowicach, 
jak również mieszkańcom tej wioski, 
opiekując się głównie chorymi  
w domach. Od kilku lat w byłym 
klasztorze mieści się „Cenacolo” – 

międzynarodowy ośrodek odwykowy 
dla narkomanów, a ich pierwszym 
opiekunem duchownym był ks. Marek 
Kardaczyński, wikariusz boguszo-
wicki. Jako ciekawostkę podam, że 
pacjenci „Cenacolo”, co roku w okre-
sie Świąt Bożego Narodzenia wysta-
wiają pod gołym niebem, na łące pod 
kościołem krzyżowickim żywą „Sta-
jenkę”. Jest to widowisko godne zo-
baczenia, bo dające wiele duchowych 
przeżyć. 

  Wracając do Góry Św. Anny 
należy dodać, że obecnie bazylika św. 
Anny urzeka bogactwem wystroju, 
przepięknym sklepieniem z malowi-
dłami nawiązującymi do życia pa-
tronki oraz historii sanktuarium. 
Sama figurka, choć bardzo mała  
w stosunku do dużej jednonawowej 
świątyni, umieszczona w głównym 
ołtarzu, specjalnie podświetlona, robi 
ogromne wrażenie. Ukoronowanie 
figurki nastąpiło w roku 1910. 

 
  Sanktuarium św. Anny, na-

zywane też perłą Śląska, jest trakto-
wane jako skarb Ślązaków i kiedy 
potrzebują duchowego wsparcia, od 
wieków śpiewają podążając w licz-
nych pielgrzymkach do swojej uko-
chanej patronki: „Niech się co chce 
ze mną dzieje, w Tobie, święta Anno 
mam nadzieję”. 

 
Helena Białecka 
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Zaledwie kilka dni temu ukazała się Pana 
książka o historii Boguszowic. Proszę powie-
dzieć jak długo trwała praca nad jej powsta-
niem? 

 
Myślę, że zaczęła się gdzieś koło roku 1999. Od tego 

czasu zbierałem materiały. Wiele dni spędziłem przegląda-
jąc dokumenty w Archiwum Archidiecezjalnym w Katowi-
cach, Bibliotece Śląskiej i Archiwum Państwowym w Raci-
borzu. Przeglądałem też roczniki „Nowin”, „Katolika”  
i „Gościa Niedzielnego” szukając wzmianek o Boguszowi-
cach. Spotkałem i poznałem przy tym wielu ciekawych 
ludzi. Stwierdziłem, że w każdej z okolicznych miejscowo-
ści jest jakiś pasjonat starający się odtworzyć losy swojej 
wioski czy rodziny. Była to naprawdę długa i żmudna praca. 
Jednak z biegiem czasu stawała się dla mnie coraz większą 
przyjemnością. A znalezienie, odczytanie i przetłumaczenie 
jakieś ważnego i nieznanego dokumentu dawało naprawdę 
niezapomnianą radość. 
 

Mówił Pan, że zachęta do napisania tej książki 
wyszła od ks. proboszcza Stanisława Gańczo-
rza. Jak do tego doszło? 

 
Tak. Uważał, że posiadam dużą wiedzę na temat hi-

storii Boguszowic i że wystarczy ją tylko przelać na papier. 
Wtedy tak oczywiście nie było. Ale ks. Stanisław bardzo mi 
pomógł. Najpierw umożliwił dostęp do archiwum parafial-
nego, kiedy zbierałem materiały o rodzie Kulów. Potem, 
dzięki jego rekomendacji, miałem ułatwiony dostęp do zbio-
rów Archiwum Archidiecezjalnego. 
 

Z wykształcenia jest Pan historykiem. Co skło-
niło Pana do podjęcia trudu odtworzenia histo-
rii Boguszowic? 

 
Faktycznie, skończyłem historię na Uniwersytecie 

Jagiellońskim. Studia i moich profesorów wspominam do 
dziś bardzo serdecznie. Pisanie zawsze przychodziło mi 
łatwo i szybko. A praca na historią Boguszowic to wynik 
zarówno zawodowych zainteresowań, jak i zwykłej pasji  
i ciekawości. 
 

Co sprawiło Panu największy kłopot w pracach 
nad książką? 

 
Zdecydowanie uciążliwe dojazdy i odczytywanie do-

kumentów. Zwłaszcza dokumenty zgromadzone w Racibo-
rzu były w bardzo złym stanie. Czasem odczytanie ich było 
zwykłym zgadywaniem. Wiele godzin spędziłem w czytelni 
mikrofilmów w Bibliotece Śląskiej, gdzie przeglądałem 
zgromadzone tam zbiory. Najzabawniejsze jest to, że teraz 
można zapoznać się z nimi bez wychodzenia z domu, bo-
wiem wiele z nich zostało udostępnionych w internecie. 
Przeglądając je ostatnio dowiedziałem się na przykład,  

że w okresie międzywojennym ojciec mojej matki figurował 
w rejestrach jako prowadzący gospodarstwo rybackie. 
 

Jaki okres historii Boguszowic, spośród tych 
opisanych w książce, lubi Pan najbardziej? 

 
Najbardziej lubię średniowiecze i historię dawną – 

gdzieś do czasu I wojny światowej. Okres międzywojenny 
opisywałem z mieszanymi uczuciami. Z jednej strony mu-
siałem te czasy opisać rzetelnie i prawdziwie, a z drugiej 
zbyt wiele było wtedy przykładów, że najgorszą rzeczą jest 
niekontrolowana władza i ludzie, którzy zainteresowani są 
tylko własną korzyścią. 
 

Jaka postać wydała się Panu najbardziej inte-
resująca? Wiem, że do niektórych miał Pan 
stosunek bardzo emocjonalny, czasem bardzo 
krytyczny. 

 
Zdecydowanie najcieplej myślę o dawnych probosz-

czach - ks. Sedlaczku i ks. Pendziałku. Ks. Sedlaczek był 
ostatnim cysterskim proboszczem Boguszowic i zarazem 
pierwszym proboszczem diecezjalnym po kasacie tego za-
konu. Cieszył się wielką sławą ludowego doktora leczącego 
ziołami, zaś po śmierci nazwano go wręcz „drugim samary-
taninem”. Z kolei ks. Pendziałek bardzo dbał o parafian  
i o parafię – to on zbudował starą farę i ogrodził cmentarz. 
Wśród świeckich mieszkańców nie było równie wielkich 

Moja przygoda z historią Boguszowic 
Rozmowa z mgr Mieczysławem Kulą – autorem książki o historii Boguszowic 
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postaci. Może też z tego powodu, że w okresie międzywo-
jennym i tuż po II wojnie światowej na palcach jednej ręki 
można było policzyć osoby, które ukończyły gimnazjum, 
nie mówiąc już o ukończonych studiach. Teraz wy młodzi 
macie znakomitą szansę, by zdobywać wykształcenie. 

 
Od wydania książki minęło 
tylko kilka dni i na razie nie-
wiele egzemplarzy trafiło do rąk 
czytelników. Czy dotarły już do 
Pana jakieś głosy i opinie na jej 
temat? 

 
Muszę powiedzieć, że pierwszy 

odbiór jest pozytywny. Książka spotkała 
się z dużym zainteresowaniem. Okazało 
się, że nawet młode osoby ciekawe są 
poznania historii swojej miejscowości,  
a coraz mniej jest osób starszych, mogą-
cych podzielić się wiedzą o przeszłości. 
 

Pierwsza wersja książki liczyła 
bodajże 600 stron. Ostatecznie 
jej objętość to 350 stron. Co 
będzie z pozostałym zebranym 
materiałem? Czy po okresie odpoczynku przy-
stąpi Pan do pracy nad kolejnymi wydawnic-
twami? 

 

Pierwsza robocza wersja liczyła 412 stron, ale więk-
szego formatu A4 i to zapisanych małym drukiem. Książka 
została z przyczyn ekonomicznych odchudzona, by mogła 
trafić do czytelników w przystępnej cenie. W książce pozo-
stały wszystkie wyjściowe tematy, a jedynie sposób ich 

opisania jest bardziej skrótowy. Może 
artykuły z szerszym ujęciem tematów oraz 
dodatkowymi dokumentami uda mi się 
opublikować na łamach „Serca Ewange-
lii”? Zobaczymy. Chciałbym także przy-
gotować indeks osób opatrzony herbem 
Boguszowic, pomyślany jako dodatek do 
książki. Na razie zastanawiam się jak przy-
gotować taką wkładkę. Indeks osób jest 
bardzo obszerny, liczy bowiem aż 20 stron 
formatu A4. Być może pomyślę także nad 
wydaniem, własnym sumptem i dla osób 
zainteresowanych, pierwotnej wersji mojej 
książki – nazwijmy ją „wersją naukową”. 
 
 
Dziękuję za rozmowę oraz za 
wspaniałą książkę. 
 
 

Rozmawiał Krystian Dziurok 
 

 
 
 
 

 W poprzednich dwóch 
numerach „Serca Ewangelii” 
ukazał się nowy cykl, który miał 
na celu, poprzez wypisy  
z „dawnej prasy śląskiej”, przy-
bliżyć czytelnikom sprawy, ja-
kimi na przełomie XIX i XX 
wieku żyli mieszkańcy naszej 
parafii oraz całego Górnego 
Śląska. Niniejsza publikacja jest 
kontynuacją różnych ciekawo-
stek i informacji, które na swo-
ich łamach zamieszczał „Kato-
lik”- czasopismo społeczno-
kulturalne. 

 Ciekawostki z „Katolika” 
27.02.1891 nr 17 Rybnik. Zaraza 

racic i pyska wybuchła na nowo w 
powiecie pszczyńskim, a mianowicie 
w miejscowościach Borek, Mizerów  
i Warszowice. Dla przytłumienia za-
raźliwej tej choroby zarządził regen-
cyjny prezydent odpowiednie środki 

w rzeczonym powiecie. Ze względu, 
aby zaraza ta nie przeniosła się na 
świnie w Żorach, odbywanie tamże 
targów na świnie zakazano również. 

 
13.03.1891 nr 21 Od Rybnika. 

Ogólnie skarżą się rolnicy na zły stan 
ozimin. Wskutek długiej i ciężkiej 
zimy siewy wiele ucierpiały. Miano-
wicie późne siewy miejscami zupełnie 
wygniły; rolę trzeba będzie drugi raz 
uprawiać i latowym (letnim M.K.) 
zbożem obsiać. Cześć pól jest zupeł-
nie oblana wodą, która ani wsiąknąć, 
ani odpłynąć nie może. Z zimowych 
siewów nie można wróżyć dobrego 
żniwa. Zima tegorocznie wiele strat 
rolnikom zgotowała. 

Żory. Za porozumieniem radnych 
miasta i wydziału obwodowego  
w Opolu sprzedał tutejszy magistrat 
miejską cegielnię na drodze licencyj-
nej. Kupił ją właściciel cegielni paro-
wej p. Dudek za 17.000 marek. 

 

31.01.1893 nr 4 Rybnik. Jak 
wielka bieda teraz w naszych wsiach 
panuje, świadczy najlepiej to, iż w 
Rybnickiej Kuźni (Rybniker-Ham-
mer) dziecię w kolebce zmarzło. Ro-
dzice byli za ubodzy, aby sobie dość 
węgla kupić. 

 
25.05.1893 nr 60 Ligota pod 

Rybnikiem. 16 go maja o godz. 4 po 
południu wybuchnął w naszej wiosce 
straszny pożar, który w krótkim czasie 
gospodarstwa P. Groborza i J. Basisty 
w perzynę obrócił. Ogień powstał 
przez zapalenie się sadz. 

 
27.07.1893 nr 87. Paruszowice. 

Jak słychać, będzie tu od 1 paździer-
nika br. urządzona agentura pocztowa. 

 
09.09.1893 nr 106 Paruszowice. 

nowo założona poczta 3 klasy z urzę-
dem telegraficznym została 1-Wrze-
śnia br. otworzoną. Poczta konna  
z Rybnika przyjeżdża 3 razy na dzień. 

 
19.12.1893 nr 149 Żory. Czwarty 

szwadron ułanów zostanie od 1-go 
kwietnia 1895 przeniesiony do Gli-

z dawnej  
prasy śląskiej (3) 
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wic. Adamowice. Dwie dzieweczki 
pokłóciły się o kawałek placka, przy 
czym jedna wpadła do garnca z go-
rącą wodą i poparzyła się bardzo 
niebezpiecznie. Lekarz wątpi, czy 
jeszcze wyzdrowieje. 

 
27.04.1895 nr 50 Jankowice. Po 

długich układach udało się wreszcie 
naszemu Przew. ks. Proboszczowi 
miejsce, gdzie jest źródełko cudowne, 
nabyć .... Do pewnego czasu pole  
w koło źródełka należało do pewnej 
prywatnej osoby, i dopiero po długich 
układach kupił je nasz Przew.  
ks. Proboszcz. Tenże zamierza jeszcze 
w tym roku wybudować grotę, taką 
jaka jest we Francji w miejscowości 
Lourdes; po wybudowaniu zaś 
podarować wszystko naszemu 
kościołowi.  

 
19.09.1895 nr 111 Rybnik. Infor-

macja o sporze między pielgrzymami 
zdążającymi do groty w Jankowicach 
a p. Marklowskim, któremu pątnicy 
czynią szkody na polach. 

 
15.10.1895 nr 122 Rybnik. Co to 

jeszcze będzie? Pan Grittner z Mar-
klowic wyznaczył teraz Przew. ks. 
proboszczowi Bolikowi 15 m. kary za 
to, że nie postarał się o pozwolenie 
policji do budowy kapliczki Janko-
wickiej. Ks. Bolik odwoła się do sądu. 
(Grittner – naczelnik okręgu urzędo-
wego) 

 
21.11.1895 nr 198 Rybnik. Izba 

karna w Raciborzu skazała majstra 
szewskiego z Leszczyn na rok więzie-
nia za fałszywe oskarżenie; czelad-
nika jego, który ową denucjację za 
namową majstra podpisał, na miesiąc 
więzienia. 

 
20.02.1896 nr 22 Rybnik. Ostatni 

jarmark na konie był nadzwyczaj 
ożywiony. Już dawno nie spędzono 
tak wielkiej ilości koni; były to atoli 
prawie wyłącznie konie robocze. Nie 
obyło się także, jak w takich razach 
bywa, bez kilku kradzieży kieszon-
kowych. Rzezimieszków udało się 
jednak policji schwycić i uwięzić. 

 
02.05.1896 nr 52 Z Rybnickiego. 

Pewne berlińskie towarzystwo zamie-
rza budować kolej wąskotorową  
z Rybnika przez Żory do Pszczyny. 
Budowa kolei tej jest już u ministra 
zameldowana. Państwo przyrzekło 
swą pomoc, jednakowoż tylko pod 

tym warunkiem, jeżeli właściciele, 
których grunty będzie kolej przerzy-
nać, grunt pod kolej dadzą za darmo. 
Spodziewają się, że budowa będzie 
wkrótce rozpoczęta, tak że w przy-
szłym roku będzie już linia z Rybnika 
do Żor otwarta.  

 
03.06.1897 nr 65 Rybnik. Od 

pewnego czasu daje się we znaki 
tutejszymi okolicznym mieszkańcom 
szajka złodziei. Trudno ja wykryć, 
gdyż cyganie (jak należy się spodzie-
wać), przeszli granicę i zbiegli do 
Śląska austriackiego. 

 
19.10.1897 nr 123 Rybnik. Naj-

głębsza dziura na całej ziemi, jaką  
w celach górniczych wywiercono, 
znajduje się w Paruszowcu pod 
Rybnikiem. Głębokość otworu wynosi 
6 700 stóp. Doświadczenia wykazały, 
że ciepłota w wnętrzu ziemi zwiększa 
się o 153 stopy o 1 stopień Celsjusza. 
I tak gdy obecnie wynosi temperatura 
na powierzchni 12 stopni ciepła, na 
spodzie są 63 stopnie gorączki. 

 
13.01.1898 nr 6 Telefony chce 

poczta wprowadzić o ile możności  
w całym państwie niemieckim. Mia-
steczka i wsie mają być połączone  
z miastem powiatowym, obwodowym 
lub ze stolicą prowincji albo głównym 
miastem okolicy. Miejscowości, które 
sobie życzą telefonu, będą musiały 
ręczyć za 10% dochodu od sumy 
kosztów zaprowadzenia telefonu. 
Okolica od głównego lub powiato-
wego miasta w okręgu 15 kilometrów 
położona, będzie lepsze warunki 
miała niż dalsze miejscowości. 
Czynsz roczny od telefonu sięgają-
cego tylko za miasto i okolicę w 
okręgu 15 kilometrów wynosi 150 m, 
za telefon na cały obwód, na Wrocław 
i Berlin płaci się 200 m rocznie, 
oprócz tego200 m kosztów zaprowa-
dzenia. Poczta zgodziła się na to, że 
wszyscy, którzy chcą mieć telefon, 
mogą koszta zaprowadzenia obniżyć 
na swoją korzyść przez dostarczenie 
drzewa potrzebnego, robotników  
i furmanek i tym podobnych rzeczy. 
W okręgu 50 kilometrów będzie 
można za 25 fenigów mówić  
3 minuty. Publiczne telefony będą nie 
tylko na pocztach, lecz gdzie poczty 
nie ma, u sołtysa, w oberży lub  
u prywatnej osoby. Kto zapłaci 25 
fen. więcej, będzie mógł nawet  
z ludźmi mówić, których dopiero 

trzeba urzędowo przywoływać do 
telefonu. 

W górnośląskim obwodzie prze-
mysłowym istnieją publiczne telefony 
na pocztach w Bytomiu, Gliwicach, 
Katowicach, Królewskiej Hucie, Tar-
nowskich Górach, Świętochłowicach  
i Mysłowicach. Kto z tych poczt chce 
porozumieć się telefonicznie z mają-
cymi własny telefon, płaci 25 fenigów 
za trzy minuty, do Mikołowa również 
25 fenigów, ze Zabrza i Gliwic do 
Raciborza także 25 fenigów, ponie-
waż odległość tych miejsc nie wynosi 
jeszcze 50 kilometrów. Na dalsze 
odległości, np. z Bytomia, Królew-
skiej Huty, Katowic do Raciborza, 
dalej do Wrocławia, Brzegu, Nysy, 
Opola, Wałbrzycha i Berlina, można 
mówić przez 3 minuty za zapłatą 
jednej marki. 

 
08.02.1898 nr 17 Rybnik. Tyfus  

w tutejszej okolicy przybiera na 
rozmiarach. cala rodzina pewnego 
górnika zapadła niedawno na tę 
chorobę. w drodze do lazaretu  
w Rybniku zmarł syn. Tego samego 
dnia zmarła matka. Ojciec rodziny 
leży dotąd ciężko chory. 

 
15.02.1898 nr 20 Od Rybnika. 

Jak niektórzy z kupców, choć Polacy, 
mało dbają o polskich odbiorców, 
wykazuje się z wypadku, któregom 
sam doświadczył. Na Nowy Rok 
chcąc swemu przyjacielowi z Westfa-
lii wysłać kartkę z powinszowaniem, 
byłem u kilku kupców i żądałem karty 
z polskim napisem. U żadnego nie 
było takich kart, tylko z niemieckimi 
napisami, a wiadomo mi, że wszyscy, 
u których byłem, są Polakami. Nic mi 
nie pozostało jak wysłać kartkę  
z niemieckim napisem. Za to od mego 
przyjaciela z Westfalii odebrałem  
w zamian kartę z polskim napisem. 
Czyżby w Westfalii mieli być lepsi 
Polacy jak na Górnym Śląsku?  

 
01.11.1898 Bytom. – Ciekawy 

spór rozstrzygnął w ostatnim czasie 
berliński kamergerycht. Policjant 
denuncjował pewnego golarza o to, że 
jeden z jego pomocników ogolił 
człowieka o to, że jeden z jego po-
mocnik ów ogolił człowieka po go-
dzinie 2 w niedzielę, któremu przed 
godziną 2 namydlił twarz, a nawet już 
go zaczął golić. Izba karna uwolniła 
go od winy; prokurator apelował do 
kamergerychtu, ale ten wyrok powyż-
szy potwierdził. Golarz słusznie na 
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swą obronę zaznaczył, że przecież 
niepodobna puszczać nikogo z ogo-
loną do połowy tylko twarzą. 

 
03.01.1899 nr 1 Rybnik. liczył 

według ostatniego spisu ludności 
6399 dusz, w roku zeszłym 6111; 
przybyło zatem w roku ostatnim 288 
mieszkańców.  

Pomiędzy dziećmi tutejszymi pa-
nuje od dłuższego czasu szkarlatyna  
i dyfteria. Na choroby te przeważnie 
zapadają dzieci uboższej klasy ludno-
ści. 

 
02.02.1899. nr 14 Pokłady soli na 

Górnym Śląsku. Z Żorów (Żor M.K.) 
donoszą, że przy wierceniu za węglem 
w bliskości młyna Biesa pod Żorami 
w głębokości 135 metrów wiertnicy 
spotkali żupę soli mającej około 30 
metrów średnicy. Potwierdzenie tej 
wiadomości dotąd nie nadeszło. 

 
07.02.1899 nr 16 Od Rybnika. 

Pewien Żyd sprowadził z Wiednia 
koleją wagon obrazków (z podobi-
znami świętych – przyp. wł.). Apel  
w gazecie, by dekorować ściany 
domów umiarkowanie i nie dawać 
zarobić Żydom. 

 
11.02.1899 Rybnik. Zawiązała się 

tutaj zeszłej niedzieli „Spółka hodowli 
świń” na powiat rybnicki. Celem 
nowej spółki jest podniesienie ho-
dowli świń w powiecie a zarazem  
o ile możności podniesienie cen na ten 
dobytek. Wielu rolników z powiatu 
zapisało się do nowej spółki. 

 
25.11.1899 nr 139 Z kontekstu 

sprawozdania sądowego dowiadujemy 
się, że w Niemczech został wprowa-
dzony 31.12.1889 §22 przepisu bu-
dowlanego, który ustalił, że wszelkie 
nowe budynki muszą mieć dach 
ogniotrwały. Dach słomiany wolno 
poprawiać, ale tylko wtedy, jeżeli 
przy tym się nie poprawi krokwi albo 
wiązania czyli zrębu dachu. 
 
 

 
 

„Katolik”  
o parafii boguszowickiej 

 
24.01. 1893 nr 10 Folwarki przy 

Żorach. (spóźnione) Nasz przew. ks. 

proboszcz z Boguszowic obchodził  
u nas ...po kolędzie. Było to znowu 
pierwszy raz po latach 40. Myśmy już 
o tym nie pamiętali, jeno nam rodzice 
opowiadali, że niegdyś był u nas taki 
zwyczaj chodzenia po kolędzie. Bóg 
zapłać za to naszemu czcigodnemu 
duszpasterzowi. 

 
09.11.1893 nr 132 Z orędników 

powiatowych: Powiat Rybnicki. 
Posiedziciel młyna Wincenty Muhra z 
Raszowca zamierza przy drodze Bo-
guszowickiej wybudować cegielnię. 
Gdyby przez to kogo poszkodował, 
powinni się podać zażalenie w dwóch 
egzemplarzach do landratury Rybnic-
kiej i tam dotąd się stawić na termin 
ustny 6-go grudnia br. o godz. 6½ 
przed południem. 

 
12.11.1895 nr 134 Boguszowice. 

Odbędzie się tutaj wkrótce niezwykły 
ślub, gdyż żeni się 18 letni młodzie-
niec z 16 letnią dziewczyną. Powo-
dem tego jest przedwczesny stosunek 
miłosny. 

 
15.06.1897 nr 69. Rybnik. 

Schwytano w Brzezinie (Brzezinach) 
bandę cyganów okradającą mieszkań-
ców. Wśród nich 1 niecygan, czelad-
nik masarski, skazany już raz na 7 lat 
zakładu karnego. 

 
22.12.1898 nr 151 Rybnik. „...2 

nieznanych właścicieli hipoteki na 
439 talarów 7 groszy i 3 fenigów po 5 
procent, zapisanej na gruncie Bogu-
szowice dla małoletniego Antoniego 
Rojka, której wymazania żąda oberży-
sta Konstanty Rojek....wzywa się 
niniejszym, aby zgłosili się za przed-
łożeniem odnośnych dokumentów 
hipotecznych najpóźniej aż do 17 
lutego 1899 roku, bo w innym razie 
hipoteki te przepadną.  

 
20.04.1899 nr 46 Ligocka Huta. 

W tutejszej okolicy pojawiła się  
u kilku mieszkańców szkarlatyna i dy-
fteryt. Umarło dotąd 7 dzieci. 
Straszny cios dotknął rodzinę T.F. 
rodzicom tym zmarły w Wielkim 
Tygodniu 3 córki. Niech Bóg raczy 
pocieszyć stroskanych rodziców. 

 
24.08.1899 nr 99 Gothardowska 

Huta. W czwartek po południu sza-
lała nad okolicą straszna burza, połą-
czona z silnym wichrem. Dachy  

z wielu domów zostały pozrywane. 
Zawalił się też dom ze stodołą cha-
łupnika Franciszka Bobrzyka.  
W stodole pracowało kilku ludzi.  
Na szczęście nikt z nich nie został 
zabity. B. ponosi znaczne straty, bo 
dopiero niedawno się pobudował. 

 
02.12.1899 nr 142 Gotartowice, 

powiat rybnicki. Niejaki Karol Sz.,  
21 lat mający, kupił sobie rewolwer, 
podobno, aby się zemścić na przeciw-
niku. Próbował strzelić na szosie, ale 
mu się jakoś nie udało. Gdy przybył 
do domu, nieszczęście czekało na 
niego, gdyż wskutek nieostrożności 
rewolwer puścił i strzał wbił mu się  
w rękę. Lekarz, do którego na drugi 
dzień poszedł, nie mógł kuli wydobyć 
i odesłał nieszczęśliwego strzelca do 
Wrocławia do kliniki uniwersyteckiej. 

 
22.02.1990 nr 23 Z Rybnickiego. 

Od dwóch lat skupuje hrabia Henckel 
Donnersmarck w Michałkowicach  
i Chwałowicach grunta i dobra Bogu-
szowice. W tym roku płacą za morgę 
już 700 marek. Słychać, że pomiędzy 
Górnymi Świerklanami a Królew-
skimi Jankowicami wkrótce będą 
kopalnie rozpoczęte. Gospodarze 
winni bardzo na to zważać, co się 
dzieje. Będzie i kolej prowadziła  
w okolicy tych wiosek.  

W ogóle powiat rybnicki ma 
wielką przyszłość, gdyż fiskus ma tam 
wiele kopalń, ale i prywatni posiedzi-
ciele otwierają kopalnie i budują fa-
bryki. 

 
05.05.1990 nr 53 Rybnik. Na szo-

sie żorskiej w lesie pomiędzy Ligotą  
i Gotartowicami został napadnięty 
Żyd z Polski. Złoczyńca strzelił dwa 
razy do niego i ciężko go pokaleczył, 
następnie mu zabrał 20 marek. Bied-
nego Żyda odwieziono do lazaretu 
sióstr miłosierdzia w Rybniku. 
Zbrodniarza policja już przytrzymała.  

 
06.10.1900 nr 118 Rybnik. Na ob-

szarze Ligoty i Gotartowic przyznano 
fiskusowi górniczemu nowe obszary 
do prawa wydobywania węgla. 

 
 

Mieczysław Kula 
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Rozmowy o Boguszowicach 
    

10 marca odbyło się coroczne spotkanie 
sprawozdawcze Rady Dzielnicy Boguszowice Stare 
z mieszkańcami Boguszowic. W spotkaniu wziął  
udział Prezydent Miasta – Adam Fudali i jego 
zastępca – Michał Śmigielski.

Na początku spotkania Przewodniczący Zarządu 
Dzielnicy pan Michał Wengerski przedstawił krótko spra-
wozdania z wykonania budżetu dzielnicy oraz pracy Rady 
za 2007 rok. 

Członek Rady oraz radny Rady Miasta pan Jan Mura 
wspomniał o pracach aktualnie prowadzonych w Boguszo-
wicach lub zaplanowanych na ten rok oraz o ich kosztach 
(kanalizacja – ok. 21 mln zł, budowa basenu – ok. 14 mln zł, 
remont hali widowiskowej – 4 mln zł, remont Domu Kul-
tury – 4,8 mln zł). 

Następnie Prezydent Miasta przedstawił najważniej-
sze prace prowadzone w mieście, największe problemy oraz 
plany. Należą do nich poprawa infrastruktury drogowej 
(m.in. modernizacja ul. Żorskiej) oraz budowa sieci szero-
kopasmowego internetu (jedna nitka obejmie też Boguszo-
wice). Prezydent zapowiedział także, że przy SP 16 powsta-
nie nowoczesne boisko ze sztuczną trawą. 

Ta część zakończyła się stosunkowo szybko, było 
zatem dużo czasu dla mieszkańców na zadanie pytań oraz 
zgłoszenie kłopotów i problemów, które ich dotykają. 
Najwięcej z zadanych pytań dotyczyło ul. Strażackiej. Oto 
problemy poruszone przez mieszkańców w trakcie 
spotkania: 
 narzekano na znaczne obciążenie ul. Strażackiej 

ruchem śmieciarek, 
 sygnalizowano problem zawężenia ul. Strażackiej po 

ułożeniu nowego dywanika asfaltowego oraz kłopotów 
w mijaniu się szerszych samochodów, 

 skarżono się na zły stan chodników na ul. Strażackiej  
i ich małą szerokość – postulowano budowę nowego 
chodnika po drugiej stronie ulicy (w miejsce 
wyciętych drzew), 

 sygnalizowano, że nowe wysepki zwalniające na  
ul. Błękitnej mogą stanowić przeszkodę dla sprzętu 
rolniczego (np. kombajnów), 

 kolejny raz pojawiła się sprawa złego stanu 
nawierzchni na ul. Błękitnej obok boiska, 

 narzekano na uciążliwości miejskiego wysypiska 
śmieci oraz pytano o plany jego rozbudowy, 

 wskazywano na zły stan dróg odtwarzanych po 
budowie kanalizacji (np. ul. Małachowskiego), 

 skarżono się na złe utrzymanie terenów miejskich (złe 
wykaszanie traw, brak sprzątania), a pojawiły się 
głosy, że Boguszowice są wręcz brudne i całkowicie 
zaniedbane, 

Pytano także o losy trasy średnicowej Racibórz-
Pszczyna, kolejki w Wydziale Komunikacji, likwidację 
nieczynnego toru na przejeździe kolejowym czy możliwość 
wprowadzenia ruchu jednokierunkowego na ul. Jesiennej. 

Wyjaśnień udzielał głównie Zastępca Prezydenta 
Miasta – pan Michał Śmigielski. Poinformował, że 
Kompania Węglowa w roku bieżącym powinna oddać 
przygotowany teren pod drogę łączącą ul. Małachowskiego  
i ul. Świerklańską. Położenie asfaltu zaplanowano na rok 
2009. Wtedy też odciążona zostanie ul. Strażacka, gdyż 
nowa droga będzie głównym dojazdem do miejskiego 
wysypiska. Wysypisko to powiększy się o jedną kwaterę, 
jednak nie przesunie się w kierunku Boguszowic. 
Dodatkowo trwa sadzenie ok. 2100 drzew mających 
stanowić pas ochronny. Powstanie także zakład segregacji 
śmieci, który będzie prowadził segregację w zamkniętych 
halach. Na wysypisku powstaje niewiele metanu, tak że 
pomimo jego ujmowania nie można nawet zapalić pochodni, 
nie mówiąc już o jego przemysłowym wykorzystaniu. Głosy 
dotyczące ul Strażackiej, stanu dróg po budowie kanalizacji 
i inne zgłaszane sprawy zostały zanotowane jako problemy 
do zbadania i rozpatrzenia. 

Do sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej przybyło 
jedynie około 50 mieszkańców dzielnicy. Być może wpływ 
na to miała wczesna godzina spotkania (16.00). Za to 
atmosfera spotkania była nadzwyczaj rzeczowa i spokojna. 
 

Krystian Dziurok 

Absolwent PWST w Krakowie, dał ponad 2000 
koncertów estradowych z Kapelą Czerniakowską w kraju  
i  za granicą (Czechy, Niemcy, Finlandia, Kanada, USA, 
Rosja) w towarzystwie największych gwiazd estrady i scen 
polskich. Nagrał płyty „Kapela Warszawska”, „Kolędy” 
oraz „Tylko we Lwowie” – pierwszą w powojennej Polsce 
„lwowską płytę”, za którą otrzymał Złotą Płytę w 1987 r. 
Od 1988 r. stale współpracował z Telewizją Polską. 
Prowadził pierwszy Koncert Życzeń w gwarze śląskiej, 
wystąpił w cyklu programów o tematyce śląskiej pt. „Życie 
Erwina Respondka”, w programach „Rozmowy o Górnym 

Wiadomości  
z naszych Dzielnic 

Śp. Józef Polok  
WSPOMNIENIE   (1958 - 2008) 
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Śląsku” Kazimierza Kutza, w których – jak napisał redaktor 
„Polityki” – po raz pierwszy opowiedziany śląski dowcip 
sięgnął miana sztuki. 

Przez pięć lat, od 2002 r. prowadził także cykl 
programów „Śląska Laba”; wg OBOP były to najbardziej 
lubiane programy rozrywkowe w 2002 r. 

Brał udział w licznych nagraniach radiowych  
i płytowych z artystami Śląska m. in. z Kabaretem „Rak”. 
Od lat 90. setki razy wystąpił z synem na estradzie; ceniony 
konferansjer spotkań oficjalnych oraz imprez 

okolicznościowych. Od 2002 r. występował najczęściej  
z „Kapelą ze Śląska” – założonym przez siebie zespołem 
estradowym skupiającym wokalistów i muzyków ze Śląska. 
W każdej swojej prezentacji estradowej czy telewizyjnej 
podkreślał swoje rybnickie korzenie, co dokumentował 
wyjątkowo piękną – bo pochodzącą z tych terenów – gwarą. 
Laureat Nagrody Hanysy 2004 za estradową elegancję. 

Ceniony biznesmen i działacz charytatywny. 
                                                                                                                      

 
 

 
 

                                                                                                                                

SZLIF NA DUSZY -
rekolekcje w Brennej Leśnicy

 
Na przełomie lutego i marca, 

wyjechaliśmy całą naszą wspólnotą 
oazową  na 3-dniowe rekolekcje do 
Brennej Leśnicy. 

Pierwszy dzień przebiegał pod 
hasłem „Postu”, gdyż w każdym dniu 
przeżywaliśmy kolejny element tzw. 
„Najważniejszych dobrych uczyn-
ków” z małego katechizmu, jakimi są: 
MODLITWA, POST, JAŁMUŻNA. 
W tym dniu każdy z nas odmówił 
sobie sytego posiłku oraz smakoły-
ków . Odczuwany post , przejawiający 
się burczeniem brzucha,  ofiarował 
Panu Bogu na znak umartwienia. 
Wieczorem miała miejsce konferencja 
ks. Michała oraz Uczta Duchowa, 
którą była Eucharystia.  

Dzień drugi skierowany był  

w stronę „Modlitwy”, już wcześnie 
rano, jeszcze „zaspanymi’ głosami 
wszyscy razem odprawiliśmy jutrznię 
z Liturgii Godzin, a następnie udali-
śmy się na upragnione śniadanie! 
Potem każdy miał czas dla siebie, na 
chociażby chwilkę rozmowy z Panem 
Bogiem w kaplicy. Po obiedzie każdy 
zorganizował sobie czas, jedni spali, 
drudzy dojadali i popijali sobie kawę, 
inni wyciągali zeszyty, książki, piór-
niki i rozwiązywali zadania z chemii, 
fizyki i niemieckiego - gdzie bardzo 
pomocnym okazał się ks. Michał. 
Pozostali, zresztą najwięksi twar-
dziele, wybrali się na wycieczkę  
w góry. Co prawda pogoda niezbyt 
dopisała, widoki były przysłonięte 
gęstą mgłą, ale liczyła się chwila 
orzeźwiającego spaceru w temp. -1 
stopnia Celsjusza. Po południu wszy-
scy zgromadzili się w kaplicy na 

Mszy Św., po czym wysłuchaliśmy 
komentarza związanego z przeżywa-
niem „Dnia Modlitwy”. Wieczorem 
po kolacji miała miejsce modlitwa 
wspólnoty, gdzie wszyscy modlili się 
prośbą, dziękczynieniem, uwielbiając 
Boga śpiewem, wykańczając przy tym 
muzycznego, bo śpiew w kaplicy 
ucichł dopiero około północy!.  

Trzeci dzień rozpoczął się 
Jutrznią pod hasłem dnia: „Jałmużna”, 
każdy oddał Bogu, swój własny du-
chowy skarb, jaki posiada. Po Eucha-
rystii udaliśmy się na spotkania  
w grupach, w których poruszaliśmy 
różne tematy i kwestie dotyczące 
Pisma Świętego. A później każda  
z grup przedstawiła wnioski ze 
spotkań na forum w formie 
opowiadania, czy też pantomimy. Po 
tym jedni mieli czas wolny, a drudzy 
męczyli się z obieraniem ziemniaków. 
Ok. 14 zjedliśmy przepyszny obiadek 
i zabraliśmy się do sprzątania domu. 
W Boguszowicach byliśmy ok. 17.00 

Te dni pozwoliły nam lepiej 
poznać dobre uczynki jakimi są: 
Modlitwa, Post i Jałmużna,  oraz 
poczuć sens i znaczenie świętego 
czasu jakim jest Wielki Post.  

Dziękujemy wszystkim 
uczestnikom tych rekolekcji  za zaan-
gażowanie,  oraz animatorom za wy-
konywanie posługi,  a ks. Michałowi 
za wszystko (i pomoc w j. niemiec-
kim!!!) Oczywiście dziękujemy naszej 
kucharce p. Danucie Torbickiej. 

                                                                                               
Krzysztof Szymura 

PS. Pragnę bardzo gorąco podzięko-
wać wszystkim uczestnikom tych trzy-
dniowych rekolekcji. Młodzieży, za ich 
świadectwo i wszelkie wykonane 
posługi. Naszym animatorom za 
ofiarną pracę oraz p. D Torbickiej, 
która jest już chyba zawodową ku-
charką naszej wspólnoty.  

Ks. Michał  

 
W czasie Namiotu Spotkania
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Rozrywka niesztywnych 
sztywniaków w Wielkim 
Poście!!! 

 
  Po raz kolejny nasza oazowa 
wspólnota potwierdziła tezę nie  
sztywniactwa, uczestnicząc w kon-
cercie zespołu 2Tm 2,3. Odbył się  
on 26 lutego w Rydułtowach. Był 
jednym z wielu na trasie koncertowej  
promującej nową płytę Dementi, któ-
rej premiera zaplanowana została na 
10 marca. Jak piszą sami muzycy,  
jest to płyta ukazująca ich  
spokojniejsze oblicze. 

Koncert zachwycał piękną 
oprawą świateł i niepowtarzalnymi 
dźwiękami.  

Występ grupy pokazał nam jak 
wspaniale można wielbić Boga 
muzyką.  

Ale to nie koniec! 15 marca 
wielu z nas udało się na koncert 
zespołu Maleo Reggae Rockers  
w Domu Kultury w Boguszowicach. 
Mogliśmy tam zobaczyć w akcji 
zespół TOMATO poprzedzający 
występ gościa głównego. Grupa ta to 
młodzi muzycy, którzy oprócz 
wspaniałej muzyki, zachwycili nas  
krótkim świadectwem  wygłoszonym 
przez wokalistę. Tak wspólnotowo 
wraz z innymi fanami tej 
niepowtarzalnej muzyki, właśnie  
w Wielkim Poście umacnialiśmy się 
świadectwem zespołów, otwarcie 
śpiewających o Bogu.  

                                                                       
Ania Skrzypiec 

 
PS. Nawiązując do artykułu z po-
przedniego numeru gazetki „Serce 
Ewangelii” , o „Niesztywnych sztyw-
niakach” nasza koleżanka Ania udo-
wadnia, że młodzież oazy potrafi 
nawet w Wielkim Poście bawić się bez 
popełniania grzechu!!! 

Chodzi oczywiście o zabawę 
„po bożemu”, w której wielbi się  
i głosi Imię Boże.  

Ktoś może zapyta: czy   
W. Post to dobra okazja do uwielbie-
nia śpiewem i tańcem?! Jak najbar-
dziej – sądzę - wystarczy pamiętać, że 
wydarzenia dotyczące męki i śmierci 
Jezusa są historią. Dla nas Jezus Żyje 
jako Zmartwychwstały Pan. Wielki 
Post to nic innego jak wytężony du-
chowy wysiłek, by przyjąć Jezusa jako 
Pana i Zbawiciela. A w takiej 
duchowej kondycji nie pozostaje 
człowiekowi nic innego jak szaleć ze 
szczęścia! Rzecz jasna, że przed Obli-

czem Pana a nie  innymi różnymi ob-
liczami: (bożkami) muzyką, dyskoteką, 
kuflem piwa itp.  

                                                                                 
Ks. Michał 

 
Najważniejsze wydarzenia  
WIELKOPOSTNE  
we wspólnocie RŚŻ 
 
1. W tym roku w każdy piątek Wiel-

kiego Postu wspólnota zorganizo-
wała Drogę Krzyżową o godz. 
18.00. Rozważania były przygo-
towane przez animatorów według 
czterech redakcji Ewangelii.  

2. Dnia 15.02. oazowicze prowadzili 
Drogę Krzyżową w ramach Stu-
dium Przedmałżeńskiego. 

3. Dnia 16.02 wspólnota animatorów 
przygotowała Odprawę Rejonową. 

4. 26.02. Koncert 2Tm 2,3 w Ryduł-
towach parafia św. Jerzego.  

5. W dniach 29.02-02.03 odbyły się 
rekolekcje w Brennej. 

6. Dnia 07.03 Czuwanie Wielko-
postne dla młodzieży parafii.  

7. Dnia 15.03. Dzień Wspólnoty 
Rejonu Boguszowice w Ligockiej 
Kuźni. 

8. W tym samym dniu (wieczorem) 
koncert Maleo Reggae Rockers  
oraz grupy TOMATO w Domu 
Kultury w Boguszowicach.   

9. Dnia 16.03. Katedra Chrystusa 
Króla w Katowicach. Światowe 
Dni Młodzieży. 

10. W Wielki Piątek o godz. 12.00  
Droga Krzyżowa dla młodzieży. 

11. Młodzież oazowa brała czynny 
udział w przygotowaniu tegorocz-
nego Triduum Paschalnego.                           

Słowa wdzięczności  
a zarazem fajny pomysł!!! 

Pragniemy w tym miejscu po-
dziękować serdecznie wszystkim 
oazowiczom za udział w Triduum 
Paschalnym. Szczególnie dziękujemy 
p. Krzysztofowi Siudzińskiemu za 
ogromny wkład w przygotowanie tej 
liturgii. Nie można też zapomnieć  
o młodzieńcach i mężczyznach, któ-
rzy w Wielki Czwartek uczestniczyli 
w ceremonii obmycia nóg. Ponadto 
słowa wdzięczności ślemy wobec 
Grupy Biblijnej za oprawę Liturgii 
Słowa. W ten sposób tegoroczne 
obchody Triduum pokazały, że parafia 
to Wspólnota Wspólnot. To ważne 
świadectwo, jak można razem z in-
nymi tworzyć jedność we wielości. 
Każda wspólnota ma swoją specyfikę, 
na co dzień nawet się nie widujemy. 
Każdy ma swoje spotkania w określo-
nym czasie i miejscu. Przygotowanie 
Liturgii Paschalnej dało okazję by się 
lepiej poznać i wspólnie uczynić coś 
dla całej parafii. Może był to zwiastun 
zacieśniania więzi i współpracy!  
W jedności tkwi moc bogactwa do-
świadczeń i talentów. Warto by na 
przyszłość pomyśleć o Dniu Wspól-
noty dla wszystkich grup formacyj-
nych parafii. Tak wielu ludzi jest 
związanych z parafią nie tylko przez 
liczne uczestnictwo w nabożeństwach. 
Liderzy wspólnot parafialnych! Po-
myślcie i przedyskutujcie tę propozy-
cję. Idzie wiosna, to dobra okazja na 
spotkanie!!! Mamy wspaniałe zaple-
cze, piękny ogród (może watro pomy-
śleć o wspólnym grilu, tak na począ-
tek). 

Ks. Michał wraz z Diakonią 

 
Droga Krzyżowa dla młodzieży 
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We wtorek wielkanocny 
na probostwie spotkaliśmy się 
z naszymi studentami. Bardzo 
zaskoczyła nas duża frekwencja 
osób, które zdecydowały się 
skorzystać z zaproszenia. Mamy 
nadzieję, że parafialne DA 
(duszpasterstwo akademickie) 
zagości u nas na stałe!

W czasie spotkania głównie 
skupiliśmy się na kwestii mediów. 
Mogliśmy nawet wysłuchać wykładu 
na temat sposobu oddziaływania me-
diów na naszą świadomość. Jednogło-
śnie doszliśmy do wniosku, że media 
dość instrumentalnie traktują Kościół, 
nie są też wolne od polityki. Oczywi-
ście, że stanowią ogromne dobro 
społeczne, niemniej należy być czuj-
nym odbiorcą. Media to w dzisiej-
szych czasach już nie czwarta władza 
w państwie- stwierdzili studenci. 
Obecnie zajęły pierwsze miejsce, 
stając się głównym źródłem kształto-
wania opinii publicznej. Niepokoi to, 
że media stają się ekspertami od 

wszystkiego – mówili uczestnicy spo-
tkania. Trzeba pamiętać – zasiadając 
przed ekranem-, że nie każdy dzienni-
karz jest kompetentny, by prezento-
wać swe przemyślenia publicznie, 
tworząc jedynie właściwy obraz rze-
czywistości. Przed kamerami w róż-
nych programach zasiadają skądinąd 
cenieni ludzie, ale biorący udział  
w debacie, w której z braku fachowej 
wiedzy, nie powinni zabierać głosu.  
A niestety często media predestynują 
ich do kompetentnego mówienia na 
każdy temat. Bez krytycznego podej-
ścia do takiej medialnej literatury - 
przekonywali studenci - w głowach 
odbiorców może tylko powstać 
„mentlik”. Dyskusja była naprawdę 
ciekawa. Niektórzy nasi studenci 
odbywali staże naukowe za granicą. 
Była to okazja do podzielenia się 
funkcjonowaniem i wpływem mediów 
na opinię publiczną poza granicami 
kraju. Jak podkreślali studenci,  
w innych krajach istnieje jasny 
podział na programy informacyjne  

i te, które podejmują debatę na dany 
temat. Niestety u nas jedno z drugim 
się miesza.  

Na spotkaniu głos zabrali nasi 
klerycy, którzy obdarowali uczestni-
ków spotkania gazetką klerycką „Na-
sza Myśl”. Studenci bardzo chętnie 
przyjęli prezent tym bardziej, że nu-
mer gazetki traktował m. innymi  
o pięknie kobiety widzianej oczyma 
kleryka!  

Pragnę bardzo gorąco podzię-
kować naszym studentom za ich 
obecność i otwartość, za szczerą dys-
kusję i w ogóle miłą atmosferę spo-
tkania. Już dziś życzymy naszym 
studentom owocnej sesji letniej… 
Będziemy o was pamiętać w modli-
twie! Zresztą, gdy zbliża się trudny 
czas sesji zawsze w liturgii Mszy Św. 
ogarniamy was modlitewnym wspar-
ciem. Mam nadzieję, że coraz więcej 
studentów będzie odpowiadać na 
nasze zaproszenie. Naprawdę warto, 
bogactwo doświadczeń, wiedzy, kul-
tury ducha, to doświadczenie, które 
może każdy zabrać ze sobą po takim 
spotkaniu. 

 
Ks. Michał 

 
 
 

 
 

Wizyta Dzieci Maryi 
oraz ministrantów w Katowi-
cach i Bieruniu Starym 

8 marca z samego rana grupa 
Dzieci Maryi wraz z Ministrantami 
wyruszyła na wycieczkę do Katowic. 
Pierwszym punktem programu było 
zwiedzanie katowickiej Katedry 
Chrystusa Króla. Niektórzy spośród 
nas, pierwszy raz byli w tak wielkiej 
świątyni. Naszym przewodnikiem był 
pan kościelny. Staliśmy w miejscu, 
gdzie przed laty modlił się Ojciec 
Święty Jan Paweł II, podziwialiśmy 
piękne witraże i mozaiki, ołtarze po-
święcone Matce Bożej Fatimskiej  
i Częstochowskiej, modliliśmy się 
przy grobach biskupów śląskich. 
Jednak najbardziej podobała nam się 

Krypta w podziemiach Katedry,  
w której sprawowane są Eucharystie 
dla studentów. Kolejnym punktem 
programu było zwiedzanie Wydziału 
Teologicznego Uniwersytetu Ślą-
skiego. Klerycy z naszej parafii: Mi-
chał Harnasz, Sebastian Mandrysz  
i Darek Trzaskalik pokazali nam aulę, 
w której uczestniczą w wykładach. 
Tam opowiadali nam o swoich stu-
diach, egzaminach i życiu w semina-
rium. Następnie udaliśmy się do gma-
chu Wyższego Śląskiego Seminarium 
Duchownego, gdzie czekała na nas 
ciepła herbatka i słodki poczęstunek. 
Klerycy pokazali nam również swoją 
kaplicę, w której codziennie modlą się 
i uczestniczą w Eucharystii.  

Później udaliśmy się do Bieru-
nia Starego, gdzie znajduje się sank-

tuarium Św. Walentego. Ten mały, 
drewniany kościółek, swoim wnę-
trzem zaciekawił nie jednego z nas. 
Ksiądz - przewodnik opowiedział 
historię tego miejsca, mówił też  
o szczególnym obchodzeniu parafial-
nego święta – 14 lutego, kiedy to, co 
godzinę odprawiana jest tam Euchary-
stia.  

Pogoda i humory dopisały nam 
przez całą wycieczkę! Pragniemy 
podziękować: Ks. Piotrowi za zorga-
nizowanie wyprawy i troskę o każ-
dego z nas, klerykom za zaproszenie 
i życzliwe przyjęcie.  

 
Magda Kowalska 

 
 
 

Wielkanocne spotkanie studentów 
– czyli nasze małe DA 

(Duszpasterstwo Akademickie) 
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Intencje 
mszalne 

Poniedziałek – 07.04.2008r. – wspomnienie 

 św. Jana Chrzciciela de la Salle, kapł. 

7.oo 1/+Józef Gąsior, Helena żona, Emil i Henryk 
synowie, Łucja i Róża synowe, zięć Stanisław 

 2/+Łucja Konsek, mąż Paweł, Robert Raszka, Anna 
żona, Zofia Prządka(Got) 

17.oo 1/+Eryk Zimończyk(Bog) 
 2/+Brunon Konsek, rodziców z obu stron(Bog) 

Wtorek – 08.04.2008r. 

7.oo 1/+Lidia Karwot(Bog) 
 2/+Helena Sobik, mąż Ryszard, rodziców, 

rodzeństwo(Bog) 
17.oo 1/wynagrodzenie za grzechy świata uczynione 

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

 2/+Ludwik i Marta Szymura, syn Edmund, 
rodziców z obu stron(Bog) 

Środa – 09.04.2008r 

7.oo 1/+Maria Słowik, Janina córka, mąż Alojzy 
 2/+Alojzy Pierchała, za ++ z rodzin Pierchała  

i Wolny 
17.oo 1/+Waleska i Tomasz Lip(Rasz) 
 2/+Helena i Wilhelm Kuczera, Florian Skrobol, 

Szczepan Szulik, rodziców(Bog) 

Czwartek – 10.04.2008r. 

7.oo 1/+Gertruda Weinert, 13 roczn, Jan Gołębiowski, 
córka Maria, pokrew. z obu stron(Bog) 

 2/+Edmund Śpiewok, żona Gertruda, rodziców  
z obu stron(Bog) 

17.oo 1/+Genowefa Sobik, mąż Serafin(Got) 
 2/+Zofia Ośliźlok, 9 roczn, mąż Herman, 34 roczn 
 3/+Alojzy Gorol, 30-ty dzień(Got) 

Piątek – 11.04.2008r. 

7.oo 1/+Józef Buchalik, 6 roczn, żona Regina, rodziców 
z obu stron, braci i szwagrów(Bog) 

 2/+Matylda Malina, 30-ty dzień(Bog) 
17.oo 1/+Lidia Karwot, mąż Wiktor, syn Stefan 
 2/+Wiktor Papierok, rodziców z obu stron, 

pokrew.(Bog) 
 3/+Wincenty Szczypka, 6 roczn(Bog) 

Sobota – 12.04.2008r. 

7.oo 1/+Ernest Bulanda(Bog) 

 2/+Augustyn Buchalik, Marta i Jadwiga żony, syn 
Stefan(Bog) 

13.oo Ślub: Łokaj Agnieszka – Korgól Damian 
17.oo 1/+Waleska Kuczera, 8 roczn, mąż Albert, 

rodziców, wnuczka Bernadeta, Maria Fizia(Got) 
 2/+Alojzy Burda, żona Magdalena, rodziców, 

rodzeństwo(Bog) 
 3/+Karol Nowrot, żona Anna, Fryderyk Kula, żona 

Emilia(Bog) 

Niedziela – 13.04.2008r. 

7.oo +Pelagia i Rudolf Sobik(Got) 
8.3o +Alojzy Kirsek(Rasz) 
10.oo Do Op.B. z okazji 18 rocznicy urodzin Kamila 

Dulko oraz w intencji rodziców i rodziców 
chrzestnych i całej rodziny z podz. za otrzymane 
łaski z prośbą o dalsze. 

11.3o Do Op.B. z okazji urodzin Bernadety i w intencji 
rodzin Korduła i Budny z podz. za otrzymane łaski 
z prośbą o dalsze. Te Deum. 

16.oo Do Op.B. z okazji 75 rocznicy urodzin Stefana 
Małysy z podz. za otrzymane łaski z prośbą  
o dalsze. Te Deum. 

Poniedziałek – 14.04.2008r. 

7.oo 1/+Paweł Maciończyk, żona Klara(Bog) 
 2/+Ziemowit Szczerbiński, ojciec Krzysztof, 

Franciszek Wesoły 
17.oo 1/+Helena Sobik, 1 roczn 
 2/+Brygida Molska(Bog) 

Wtorek – 15.04.2008r. 

7.oo 1/+Elżbieta Matuszczyk, mąż Józef, Wilhelm  
i Helena Smyczek, syn Konstanty, synowa 
Anna(Got) 

 2/+Waleska Zimończyk(Bog) 
 3/+Małgorzata Sobik, 30-ty dzień(Bog) 
17.oo 1/+Berta Buchalik, 1 roczn, mąż Franciszek, 

rodziców z obu stron 
 2/+Alojzy Orszulik, żona Marta, Łucjan Bombik, 

rodziców(Got) 

Środa – 16.04.2008r. 

7.oo 1/+Emil Mandel(Rasz) 
 2/+Stanisław Duda z okazji urodzin, rodziców  

z obu stron(Got) 
17.oo 1/+Matylda Sobik, mąż Emil, Jan Konsek(Bog) 
 2/+Florentyna Hajnisz, mąż Józef, Jan Jurczyk, 

Anastazja żona(Got) 

Czwartek – 17.04.2008r. 

7.oo 1/+Albina Filipowska, 21 roczn, mąż Adolf(Bog) 
17.oo 1/+Wincenty Ciućko, 1 roczn(Bog) 
 2/+Łucja Zielonka, 1 roczn(Got) 
 3/+Zigrid Stajer, 2 roczn(Got) 

Piątek – 18.04.2008r. 

7.oo 1/Za żywych członków Różańca 
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 2/+Bronisława Świtała, mąż Adam, córka Irena, 
zięć Eryk 

17.oo 1/+Henryk i Helena Wita, Anna Tomecka, Maria  
i Izydor Bochenek, Marta Motyka, Bronisław  
i Krystyna Pokładek, Andrzej Swaczyna(Bog) 

 2/+Maria Nikel, mąż Ryszard(Got) 
3/Do Miłosierdzia Bożego za + Kazimierza Słapę – 
od kuzynek Teresy, Krystyny i Ewy 

Sobota – 19.04.2008r. 

7.oo +Bolesław Sobik, Małgorzata żona 
12.oo Do Op.B. z okazji 50 lat małż. Marii i Leona 

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

13.oo Ślub: Woźniak – Motyka 
17.oo 1/+Zofia Szyroki – Racińska, 1 roczn 
 2/+Edward Rojek, 2 roczn(Got) 
 3/+Inocenty Wieczorek(Bog) 

Niedziela – 20.04.2008r. 

7.oo +Leszek Gomółka(Got) 
8.3o +Adolf Ośliźlok(Bog) 
10.oo 1/Do Op.B. i NSPJ oraz Niepokalanego Serca NMP 

z okazji 80 rocznicy urodzin Eufrozyny Pawela  
i w intencji dzieci z rodzinami z podz. za 
otrzymane łaski z prośbą o dalsze. Te Deum. 

 2/+Leon Pawela – w dniu urodzin, wnuk Adam, 
rodzice Karol i Anna, Alojzy Kuczera, żona 
Agnieszka, dziadków z obu stron(Got) 

11.3o Do Op.B. z okazji 25 lat małż. Kazimiery  
i Henryka Maciończyk z Bog. z podz. za otrzymane 
łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo dla całej 
rodziny i opiekę Matki Bożej oraz z okazji 18 
rocznicy urodzin córki Joanny o Dary Ducha Św.  
w dorosłym życiu. Te Deum. 

14.3o Chrzty i roczki: Adam Zemła, Alina Fojcik, Dawid 
Tytko 

16.oo Do Op.B. z okazji 20 rocznicy ślubu Danuty  
i Ryszarda Torbickich z podz. za otrzymane łaski  
z prośbą o dalsze. Te Deum. 

Poniedziałek – 21.04.2008r. 

7.oo 1/+Bolesław Kostorz(Bog) 
 2/+Waleska i Emil Dziewior(Bog) 
17.oo 1/+Antoni Zimończyk, żona Elżbieta, syn 

Stanisław, rodziców z obu stron(Bog) 
 2/+Irena Smołka, mąż Franciszek(Bog) 
18.oo W intencji trzecich klas Gimnazjum nr 7 o dary 

Ducha Św. na czas zdawania egzaminów. 

Wtorek – 22.04.2008r. 

7.oo 1/Maria Grenadier, mąż Józef, Maria Toszek, mąż 
Ernest(Bog) 

 2/+Bronisława i Emil Król, synowa Teresa(Got) 
17.oo 1/+Zofia Sobik, mąż Henryk(Got) 
 2/+Marta i Alojzy Oleś, syn Zygfryd(Bog) 

Środa – 23.04.2008r. – Uroczystość  

Św. Wojciecha bpa i męcz. 

7.oo 1/+Józef Riemel(Got) 
 2/+Leon Kaczmarczyk, żona Bronisława(Got) 

17.oo 1/+Stanisław Kemczyński, 4 roczn, Wiesław 
Dolny(Bog) 

 2/+Fryderyk Kula, żona Emilia(Bog) 

Czwartek – 24.04.2008r. – Wspomnienie 

 Św. Jerzego, męcz. 

7.oo 1/+Józef Klejnot, żona Franciszka, 6 synów,  
3 synowe, Karol Sobik, żona Paulina, Maria Nikel, 
mąż Ludwik, dusze w czyśćcu cierpiące(Got) 

 2/+Felicyta Oleś(Bog) 
17.oo 1/+Bronisław Biskupek(Bog) 
 2/+Alfred Juraszczyk, żona Matylda, syn Henryk, 

rodziców z obu stron, rodzeństwo, szwagrów(Bog) 
 3/+Maria i Emil Oleś, Karol i Marta Harnasz, córka 

Anna(Bog) 

Piątek – 25.04.2008r. – Św. Marka, ewang. 

7.oo 1/+Konstanty Kania, żona Berta, córka 
Małgorzata(Got) 

 2/+Piotr Kuśpiel(Bog) 
 3/+Teresa Tkocz(Bog) 
9.oo w intencji 3 klas LO nr 1 na zakończenie edukacji 
17.oo Msza wspólna: 

+Paweł Matuszczyk 
+Rozalia i Leopold Kostorz, Augustyn Buchalik,  
2 żony, syn Stefan 
+Alojzy Rojek, żona Monika, 2 synów, rodziców  
z obu stron(Got) 
+Stanisław Szymura, rodzice Walenty i Gertruda 
+Urszula Oleś, rodziców, Józef Oleś 
+Anna Rduch, 17 roczn, mąż Alojzy, syn Józef, 
rodziców(Got) 
+Wilhelm Zimończyk, Zofia żona, Edward syn, 
Józef Ciućka, 2 żony(Bog) 
 +Maria Maciejak, rodziców z obu stron, wnuczka 
Sabina Jurczyk(Got) 

   +Jan Fiałka, żona Jadwiga, Czesław Dombek(Got) 
   +Elfryda Przeliorz, mąż Eryk(Rasz) 
   +Władysław i Eugenia Janawa 
   +Józef i Aniela Stoszko, córka Maria 
   +Władysław i Mariannna Wilk 

 +Gerard Motyka, żona Róża, rodziców, Ernest 
Stajer(Bog) 
+Ludwina Konsek, mąż Leopold 
+Jan i Krystyna Rojek, syn Joachim, zięć Edward, 
wnuczka Marzena(Got) 
+Helena Przeliorz, rodziców z obu stron(Bog) 
+Karolina Szymura, mąż Franciszek, córka 
Monika, wnuk Franciszek, 3 zięciów(Got) 
+Maria Pyżalska, mąż Marian, Piotr Niesporek, 
Edward Skałbania, żona Regina, Jan Skałbania, 
Anastazja żona, Józef syn(Got) 
+Eugeniusz Sobik(Bog) 
+Józef Witala, żona Maria, Zofia Sobik, mąż 
Brunon(Got) 
+Kazimierz Świtoń, 8 roczn(Bog) 
+Matylda Malina – od rodziny Kula 
+Anastazja Sobik, mąż Franciszek, syn Hubert, 
Wincenty Kula, 2 żony(Got) 
+Józef Partynski, rodzice(Bog) 
+Erwin Woryna, rodziców z obu stron(Got) 
+Karol Kuś, 4 roczn, żona Emilia, syn Edward 
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+Marta Kowalczyk, 7 roczn(Got) 
+Jan Bogaczek, żona Gertruda, syn Bolesław, 
Roman Bogaczek, żona Helena(Got) 
+Marta i Wincenty Senderowicz, rodziców z obu 
stron, rodzeństwo 
+Antoni Raszka, Wilhelm Król, Maksymilian 
Jurczyk(Got) 
+Paulina Matuszczyk, mąż Fryderyk, Anna 
Werber, mąż Augustyn(Bog) 
+Józef Figas, żona Helena, Zygfryd Zając, żona 
Gertruda, Apolonia Łaszczewska, Franciszek 
Zimnol, żona Anna, Eryk Przeliorz, żona Elfryda, 
Jan Trybała, żona Aniela 
+Ema Klimek, mąż Florian, Waleska Dziwoki, mąż 
Robert 
+Emil Pawlas, Marta żona, córki, 3 zięciów 
+Elżbieta Witala(Bog) 
+Kazimierz Słapa(Kop) 
+Józef Trzeciak, Stanisław Michalak, Teodor 
Werber, żona Elżbieta, córka Zofia, syn Stefan, 
wnuk Mirosław 
+Henryk Jarno, 5 roczn 
+Regina Juraszczyk, 10 roczn, mąż Paweł, Alojzy 
Maciończyk, żona Anna, synowie Henryk  
i Krystian, Mirosław Maciończyk 
+Bronisław Jakóbczyk, 3 roczn, rodziców, Alojzy 
Joszko(Got) 

 +Marta Konsek, mąż Wilhelm, syn Ryszard(Bog) 
+Henryk Szip, żona Apolonia, Otton Rojek, 
Krystyna żona 
+Józef Raszka, żona Krystyna, rodzice Alojzy i 
Franciszka, Maksymilian Szolc, syn Maksymilian 
+Paweł Grzesica, rodziców z obu stron(Bog) 
+Krystian Gołąbek 
+Jan Goraus(Bog) 

+Gertruda Kula, mąz Nikodem, syn Walenty, 
córka Dorota 

+Emil Mura, żona Anna, rodziców z obu stron, 
Szczepan Konsek, rodziców, rodzeństwo, Eleonora 
Krakowczyk, mąż Karol, za ++ z pokrew, ++ 
sąsiadów, dusze w czyśćcu cierpiące  
+Amalia Rojek, mąż Paweł(Got) 
+Berta i Stanisław Knapek, córka Aniela,  
3 zięciów, Antoni i Jadwiga Filipowski, za ++ z 
pokrew.  Mura,Knapek, Szewczyk, 
Kucharczyk(Bog) 
+Marta Śpiewok(Bog) 
+Łucja Szmid, rodzice Wiktoria i Józef, Stanisław 
Pieńkowski, rodziców z obu stron, Bernard 
Motyka, 2 żony 
+Robert Owczorz, syn Bogusław, rodziców, Józef 
Motyka, żona Genowefa, Franciszek Motyka, 
Ludwina żona 
+Wincenty Frelich, rodziców z obu stron 
+Elżbieta Tarnawska(Bog) 
+Anna Łobodzińska, mąż Erwin, rodziców z obu 
stron 
+Berta Klossok, mąż Józef, rodziców z obu stron 
+Leokadia Pajdo, mąż Edward, syn Leopold, Feliks 
Pajdo, żona Honorata 
+Aleksander Pustółka(Bog) za ++ z rodziny 
Pagieła 
+Franciszek i Maria Gromada- od córek i syna 

+Gabriel Kiełbas(Got) 
+Paweł i Wiktoria Król, rodziców z obu stron(Bog) 
+Franciszek i Albina Lach, dzieci, wnuki, 
zięciowie, rodziców z obu stron(Bog) 
+Zygmunt i Zofia Zaleski, córka, 3 synów,  
2 zięciów, rodziców z obu stron(Bog) 
+Ryszard Kluger, Teodor Maroszek, żona 
Anastazja, syn Edmund, Teodor Kluger, żona 
Konstantyna, syn Paweł, Władysław Szewczyk, 
Józef Słowik, żona Maria, syn Erwin, Alojzy 
Brzózka, żona Maria, syn Antoni, dziadków z obu 
stron, Edward Kluger, żona Helena(Got) 
+Gerard Nowrot, 3 roczn, Emanuel Nowrot, syn 
Edward, Ludwik Nowrot, żona Ludwina, syn Józef, 
Marta Nowrot,  Józef Kopel, żona Aniela, dusze  
w czyśćcu cierpiące(Got) 
+Alojzy i Paulina Gorol, Róża Grabiec, Edeltrauda 
Gorol(Got) 
+Albertyna Henich, mąż Franciszek, Edward 
Pyszny(Got) 
+Marta Karwot, rodzice Teofil i Anna Fojcik, 
siostry Łucja, Maria i Małgorzata, 2 mężów 
Dominik i Stanisław(Bog) 
+Konstanty Sobik, żona Wiktoria, synowie, 
synowe, rodziców z obu stron, Antoni Sobik, żona 
Maria, dusze w czyśćcu cierpiące(Got) 
+Leon Wita, 7 roczn, rodzice Józef i Otylia, siostra 
Jadwiga, Wincenty Paszenda, żona Agnieszka, 

   synowie Bolesław i Bonifacy, synowa Zofia(Bog) 
+Felicyta Oleś – od rodziny Knapek(Bog) 
+Piotr Grolik, 30-ty dzień 
+Roman Polk, Franciszka żona, Alojzy Marcol 
+Jan Sobik, żona Wanda, rodziców z obu stron, 
Klara Winiarz(Bog) 
+Paweł Pierchała, żona Anna, rodziców z obu 
stron(Bog) 
+Jan Sobik, 10 roczn, żona Gertruda, rodziców  
z obu stron, rodzeństwo, Joachim Guzy(Bog) 
+Henryk i Zofia Wąsowicz(Kop) 
+Alojzy Kuczera, rodzice Karol i Marta 

Sobota – 26.04.2008 

7.oo        1/+Klara i Józef Niesporek, syn Zbigniew(Rasz) 
  2/+Maria Szymura, 30-ty dzień(Rasz) 
17.oo 1/+Józef Mura, 10 roczn(Bog) 
  2/+Roman Oleś(Bog) 
  3/+Teofil Rojek, Łucja żona, córka Weronika(Bog) 

Niedziela – 27.04.2008r. 

7.oo  za parafian 
8.3o   +Bernadeta Nowak, 5 roczn, teściowa Maria(Got) 
10.oo Do Op.B. z okazji 80 rocznicy urodzin Alfreda 

Dziwokiego i 75 rocznicy urodzin Magdaleny 
Dziwoki z podz. za otrzymane łaski z prośbą  
o dalsze. Te Deum. 

11.3o +Helena Kuczera, rodzice Wiktoria i Józef 
Muras(Rasz) 

16.oo +Tadeusz Swajda, Helena i Stefan rodzice,  
3 synów, 2 córki, Maria i Franciszek Trybuś(Bog) 
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Poniedziałek – 28.04.2008r. 

7.oo 1/+Barbara Karwot, Paweł Brzęczek, Edward 
Karwot, dziadków 

 2/+Bronisława Kaczmarczyk, 2 roczn(Got) 
17.oo 1/w intencji Apostolatu Maryjnego i Akcji 

Katolickiej 
 2/+Augustyn Gasz, żona Elżbieta 

Wtorek – 29.04.2008r. – Wspomnienie  

Św. Katarzyny Sieneńskiej, dz. i dr Kościoła 

7.oo 1/Jan Dziwoki, 2 żony, syn Jan, Franciszek Klepek, 
syn Erwin, rodziców(Bog) 

 2/+Rajmund Romański, rodzice Waleska  
i Maksymilian, Maria Romański, teściowie,  
2 szwagrów(Bog) 

17.oo 1/+Maria Sobik, mąż Antoni, Herbert Pawliczek, 
synowa Hildegarda, rodziców z obu stron(Bog) 

 2/+Feliks i Beata Potrawa, Jan i Maria Syrek, Daria 
Stawiasz, Władysław Swałtek, Maria Szymańska, 
Marian Bednarczyk 

Środa – 30.04.2008r. 

7.oo 1/+Augustyna Kula, mąż Bolesław(Bog) 
 2/+Norbert Oleś, żona Gotfryda, Wiktor Buchalik, 

Maria żona, syn Alojzy, Franciszek Buchalik 
17.oo 1/+Ernest Matuszczyk, Gertruda żona(Bog) 
 2/+Róża Korduła, za ++ z rodzin Korduła (Bog) 

Czwartek – 01.05.2008r. I-szy czwartek –  

Wspomnienie Św. Józefa, rzemieślnika 

7.oo 1/Na cześć Chrystusa Najw. Arcykapłana za 
wszystkich biskupów, kapłanów, kleryków, 
zgromadzenia zakonne i o powołania kapłańskie  
i zakonne-zamawia Raszowiec 

 2/+Henryk Malina(Bog) 
17.oo 1/+Gerard Oleś-w rocznicę urodzin, żona Marta, 

rodziców, zięć Ignacy(Bog) 
 2/+Franciszka i Ludwik Budny za ++ z rodziny 

Budny i Korduła(Bog) 
 3/+Alojzy Gorol – od chrześniaków(Got) 

Piątek – 02.05.2008r. I-szy piątek, kolekta 

charytatywna 

7.oo 1/+Jan i Matylda Sobik(Rasz) 
17.oo 1/Do Najśw. Serca Pana Jezusa w intencji rodzin 

wielodzietnych i czcicieli NSPJ 
 2/+Jadwiga Oleś, syn Erwin, rodzice Anna  

i Konstanty Buchalik, syn Alfred(Bog) 
 3/+Alojzy Tworuszka, żona Marta, pokrew(Bog) 

Sobota – 03.05.2008r. I-sza sobota –   

Uroczystość NMP, Królowej Polski 

7.oo Do Niepokalanego Serca NMP -  za parafian 
10.oo 1/W intencji Ojczyzny 
 2/Do Op.B. z okazji 18 rocznicy urodzin Moniki 

Stypułkowskiej z podz. za otrzymane łaski z prośbą 
o dalsze. 

15.3o 1/+Stanisław Związek, 7 roczn(Got) 
 2/+Waleska Gołyszny, mąż Jan, Jan Dziurok(Bog) 

 3/W intencji ++ i żyjących strażaków i ich rodzin 
OSP Boguszowice i Gortatowice 

17.oo Do Op.B. z okazji 30 lat małż. Urszuli i Tadeusza 
Pochcioł z Bog. i w intencji dzieci z rodzinami  
z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze.  
Te Deum. 

Niedziela – 04.05.2008r. 

7.oo +Maria Szymura(Rasz) 
8.3o +Roman i Jadwiga Muras, rodziców z obu 

stron(Rasz) 
10.oo Do Op.B. z okazji 18 rocznicy urodzin Szymona 

Kempskiego z Got. z podz. za otrzymane łaski  
z prośba o dalsze. 

11.15 I-sza Komunia św. 
16.15 Do Op.B. i MB. Częstochowskiej z okazji 65 

rocznicy urodzin i zakończenia pracy zawodowej 
Zygfryda Lamperta z podz. za otrzymane łaski  
z prośbą o dalsze. Te Deum. 

Poniedziałek – 05.05.2008r. 

7.oo  1/+Henryk Wiśniewski, rodziców z obu stron(Bog) 
 2/+Elżbieta Wengerska – od kuzynek 
17.oo 1/+Marta Król, mąż Franciszek(Bog) 
 2/+Scholastyka i Władysław Rynkiewicz 

Wtorek – 06.05.2008r. – Św. Apostołów  

Filipa i Jakuba 

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

 2/+Robert Mura 
17.oo 1/+Henryk Konieczny, ojciec Czesław(Bog) 
 2/+Augustyn Smołka, żona Berta, Dominik Piecha, 

rodziców(Bog) 

Środa – 07.05.2008r. 

7.oo 1/+Józef i Katarzyna Hartman, syn Alojzy, zięć 
Zygfryd 

 2/+Sylwester Kołatek, 4 roczn(Bog) 
17.oo 1/+Józef i Maria Maciończyk(Bog) 
 2/+Jan i Franciszka Dworok, córka Bronisława, syn 

Ludwik, Józef i Albina Musiolik 

Czwartek – 08.05.2008r. – Uroczystość  

Św. Stanisława, bpa i męcz. 

7.oo 1/+Jadwiga Paszek, mąż Paweł, syn Józef(Bog) 
 2/+Gertruda Hyła(Bog) 
17.oo 1/+Kazimierz Grochowski, 1 roczn 
 2/+Wiktor Sobik, 11 roczn(Got) 
 3/+Elżbieta Wengerska(Bog) 

Piątek – 09.05.2008r 

7.oo 1/+Salomea Markiewka 
 2/+Zofia Hajzyk, mąż Ryszard, syn Oskar, Alojzy 

Malina, Bronisława żona, wnuk Karol(Bog) 
!7.oo 1/+Alojzy Gorzowski, 1 roczn 
 2/+Hubert Ochojski, żona Aniela 
 3/+Emil Gorecki, 15 roczn(Bog) 
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Sobota – 10.05.2008r. 

7.oo 1/+Albina Tarabura, mąż Herman, zięć Jan, wnuk 
Czesław(Bog) 

 2/+Edward Karwot, 6 roczn, Alojzy Karwot, 
Jadwiga żona, Barbara Karwot, Jan Dziwoki,  
2 żony, Jan syn, dziadków 

15.oo W intencji rodziny Muras 
17.oo 1/+Roman Cyganek, 1 roczn 
 2/+Jerzy Dziwoki(Bog) 
 3/+Małgorzata, Walentyna i Telesfor 

Stokowy(Bog) 

Niedziela – 11.05.2008r. 

7.oo  +Franciszek Buchalik, Berta żona, rodziców z obu 
stron(Bog) 

8.3o +Anna Piecha(Got) 
10.oo Do Op.B. z okazji 18 rocznicy urodzin Macieja 

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

11.3o +Maria Nowok(Bog) 
16.oo Do Op.B. z okazji 50 rocznicy urodzin Jana 

Glinieckiego oraz 20 rocznicy urodzin syna 
Mateusza z podz. za otrzymane łaski z prośbą  
o dalsze. Te Deum. 

 
 

Przygotowała pani Kornelia Mokry 
 
 

Kronika 
parafialna 

 
Chrzty: 

 

Wiktoria Frydecka, Oliwier Konieczny, Oskar Czaja, 
Daniel Juraszczyk, Szymon Gruba, Kinga Spisak, 
Jakub Lisiński, Oskar Hoszek, Paulina Kudzielko, 
Seweryn Rybacki, Filip Kula, Krzysztof Sadowski, 
Weronika Prochownik, Dominika Juszczyk, Natalia 
Juszczyk 
 
 
Pogrzeby: 

 

Gorol Alojzy  30.10.1939 – 03.03.2008 r. 
Malina Matylda  05.09.1930 – 10.03.2008 r. 
Grolik Piotr  25.07.1956 – 09.03.2008 r. 
Sobik Małgorzata 17.06.1924 – 15.03.2008 r. 
 
 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rozwiązanie krzyżówki z nr 165/2008: 

TRIDUUM SACRUM 
 

Nagrody książkowe za prawidłowe rozwiązanie 
krzyżówki otrzymują: 
Agata Pytlik (Bog) oraz Kinga Tarnowska (Got) 
 
Gratulujemy! 
Nagrody do odbioru po mszy św. niedzielnej  
w zakrystii. 
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Wielka Sobota

 

 
W wielką sobotę tradycyjnie odwiedzano Boży 

Grób oraz przynoszono do poświęcenia pokarmy, 
które spożywano nazajutrz, podczas 

wielkanocnego śniadania.

Podczas Wigilii Paschalnej kapłan poświęcił 
ogień i pobłogosławił wodę chrzcielną trzykrotnie 

zanurzając w niej paschał. 

 
Rozbudowana w tym dniu Liturgia Słowa 

wprowadziła nas w Tajemnicę Zmartwychwstania 
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Liturgia 
Eucharystyczna  

 
Zmartwychwstały Chrystus 
zaprosi ł wszystkich  
do Stołu Pańskiego. 
Przygotował ucztę dla tych, 
których odkupił i  uświęci ł 
przez swoją śmierć  
i zmartwychwstanie.  

 
 
 
 

Procesja  
Rezurekcyjna 

 
Poprzez udział w procesj i 
rezurekcyjnej uroczyście 
ogłoszono, że Jezus 
Zmartwychwstał i Żyje 

 
 

Wszystkie uroczystości 
Świętego Triduum 
odbywały się przy bardzo 
l icznym udziale wiernych.  

 
 

Dziękujemy wszystkim, 
dzięki którym uroczystości 
Wielkiego Tygodnia miały 
szczególnie uroczysty 
charakter.  
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Grupa Dzieci Maryi oraz ministrantów przed budynkiem Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego 
 

 

W zabytkowym kościółku pw. Świętego Walentego w Bieruniu Starym 
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Rekolekcje 
oazowe 
 
O rekolekcjach 
wspólnoty RŚŻ  
w Brennej Leśnicy 
czytaj str.17  
 

 

Młodzież podczas 
wspólnego śpiewania  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Spotkanie 
studentów 
 

Mamy nadzieję, że 
parafialne DA zagości  
u nas na stałe! 
 

czytaj str. 19  
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