
 
PARAFIA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA + BOGUSZOWICE – GOTARTOWICE 

ROK XVII + MAJ 2008 + NR 167 

„Sprawując Eucharystię, sprawujemy wielką tajemnicę wiary. I oto Wy mali chrześcijanie, dojrzeliście już 
do tego, aby w tej tajemnicy uczestniczyć w pełni. Komunia Święta – to właśnie pełne uczestnictwo  
w Eucharystii w Ofierze Chrystusa i Kościoła” 

Jan Paweł II 
Z okazji przyjęcia Sakramentu Pierwszej Komunii Świętej życzymy, aby Pan Jezus, który zamieszkał  
w Waszych sercach, był na zawsze Waszym najlepszym przyjacielem. 
          

 Młodzież w parafii              Nasza             I Komunia  
                   Majówka                Święta 
        

                     

 

 O działalności ruchu Światło-Życie, 
przygotowaniach gimnazjalistów do 
Egzaminu oraz zakończeniu roku 
szkolnego przez maturzystów pod 
przewodnictwem ks. Michała –  
       czytaj str. 18 - 20 
 

O uroczystości komunijnej 
w naszej parafii —  

czytaj str. 4 – 5  

Zapraszamy  na biesiadę „Nasza 
Majówka 2008” — 

 czytaj str. 5  
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Wieczór Papieski 
 
2 kwietnia zebraliśmy się wieczorem w naszym 
kościele parafialnym na czuwaniu w 3. rocznicę 
śmierci Jana Pawła II. Podczas spotkania 
modliliśmy się o dar jego rychłej beatyfikacji  
i kanonizacji.  
 
 

 
 

Fragment 
scenografii 

Wieczoru 
Papieskiego  

w naszej 
świątyni. 

 
 

Koncert organowy 

 
 

7 kwietnia w naszym kościele mieliśmy 
okazję wysłuchać koncertu organo-
wego Pana Adama Kuśki z pobliskich 
Jankowic. Ten niezwykle utalentowany 
młody człowiek ukończył m. in. Aka-
demię Muzyczną w Krakowie na kie-
runku Dyrygentura Chóralna, Edukacja 
Muzyczna i Muzyka Kościelna. Gra na 
organach, fortepianie i flecie, kompo-
nuje, a także, pomimo tego, że jest 
osobą niewidomą, rysuje. Laureat 
wielu konkursów muzycznych. Swoje 
prace plastyczne prezentował na 
licznych wystawach. 
 

 

Spotkanie Rady Parafialnej 

 

 

17 kwietnia odbyło się kolejne spotkanie Rady 
Parafialnej –    czytaj str. 

 

 
Prezentacja programu słowno-muzycznego. 

 

 
Artysta podczas koncertu w naszej świątyni. 
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Wieczór 
autorski 
Mieczysława 
Kuli 
 
 

3 kwietnia w boguszowic-
kiej harcówce odbył się 
wieczór autorski poświę-
cony nowo wydanej 
książce pana Mieczysława 
Kuli o historii Boguszowic. 
 
 
Czytaj str.   
  

 
Podsumowanie 
Studium 
Przedmałżeńskiego 
 
23 kwietnia po zakończeniu 
kolejnego cyklu Studium Przedmał-
żeńskiego w naszej parafii, w którym 
uczestniczyło 128 osób, miało miej-
sce spotkanie w domu parafialnym 
par małżeńskich zaangażowanych  
i prowadzących tę formę katechizacji. 
Podczas spotkania nastąpiło podsu-
mowanie całego przedsięwzięcia  
i wyciągnięcie wniosków. 

Czytaj str. 5 
 

 

 

Dom pogrzebowy  
 
Podczas spotkania Rady Parafialnej 
m. in. poruszono kwestię domu 
pogrzebowego, którego aktualny stan 
widać na zdjęciu obok. 
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Pierwsza i Wczesna 
Komunia Św. 

 

 

W pierwszą niedzielę maja obchodziliśmy w naszej 
parafii uroczystość Pierwszej i Wczesnej Komunii 
Świętej – czytaj str. 5 
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Tradycyjnie w I niedzielę 

maja odbyła się w naszej parafii 
Pierwsza i Wczesna Komunia 
Święta. W tym roku do Komunii 
przystąpiło 77 dzieci: 

  7 do wczesnej,  
  21 dzieci z Gortatowic, 
  49 dzieci z Boguszowic. 

Uroczystość komunijna jed-
noczy rodziny naszej parafii. Przygo-
towania całych rodzin odbywają się 
już od września poprzez comiesięczna 
niedzielna liturgię, do której w sposób 
czynny włączają się rodzice i dzieci. 

Miesiąc wcześniej 2.04.2008 
dzieci po raz pierwszy spotkały się  
z Panem Jezusem Miłosiernym w sa-
kramencie pokuty i pojednania. Do 
pierwszej spowiedzi przyprowadzili 
ich rodzice, którzy również towarzy-
szyli swoim dzieciom aż do kratek 
konfesjonału, trzymając zapaloną od 
Paschału świecę. Wszyscy byli bardzo 
przejęci, a nawet trochę wystraszeni 
lecz po wyjściu z konfesjonału na 
twarzach dzieci gościł uśmiech. 

W niedzielę 04.05 br.  
o godzinie 11.15 rozpoczęła się uro-
czysta Msza Święta, podczas której 
dzieci naszej parafii przystąpiły do 
Wczesnej i Pierwszej Komunii Świę-
tej. Liturgii przewodniczył ksiądz 
Proboszcz Krzysztof Błotko, który  
w czasie kazania w ramach prezentu 
zagrał na gitarze i zaśpiewał piosenkę. 
Czynnie włączyli się również rodzice, 
przez których zostały odczytane czy-
tania mszalne i modlitwa wiernych 
oraz odśpiewany psalm. Najważniej-
sze w tym dniu były jednak dzieci, 
które modliły się, recytowały wiersze 
i zaniosły dary do ołtarza. Uroczy-
stość komunijną uświetnił śpiew ze-
społu Cantate, prowadzonego przez 
panią Mirelę Szutka oraz gra naszego 
organisty pana Marcina Ochojskiego. 
Po południu odbyły się uroczyste 
nieszpory, w czasie których dzieci 
wyraziły swą wdzięczność Panu Jezu-
sowi za przyjęcie Go do swoich ser-
duszek. 

Ksiądz Proboszcz dziękuje 
rodzicom za dar złożony na potrzeby 
Kościoła oraz za zaangażowanie  
w przygotowanie tej uroczystości. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nasza Pierwsza  
Komunia Święta 

Studium Przedmałżeńskie zakończone 
 
Zakończył się w naszej parafii kolejny cykl  Studium Przed-

małżeńskiego, które trwało od października ubiegłego roku. W tej 
przedmałżeńskie katechezie uczestniczyło 128 osób. Była to głównie 
młodzież  II klas szkół ponadgimnazjalnych, ale także byli i starsi.

Dziękujemy wszystkim, zaangażowanym w to bliższe przygotowanie do 
małżeństwa: zwłaszcza podziękowania należą się parom małżeńskim prowadzą-
cym comiesięczne spotkania w grupach-  Piotr i Bernadeta Dyla, Henryk 
i Barbara Kruzberscy, Tadeusz i Ilona Janyga, Leszek i Maria Kukułka, An-
drzej i Anna Zawada, Piotr i Małgorzata Zimnol. Bóg zapłać księżom za 
Słowo Boże i Eucharystię, która zawsze rozpoczynała spotkania w ramach Stu-
dium. Podziękowania należą się także młodzieży Ruchu Światło – Życie, która 
uczestniczyła w liturgii i ją przygotowywała. 

Dziękujemy także zawsze życzliwej Dyrekcji Szkoły Podstawowej  
nr 16 w Boguszowicach, która udostępnia nam pomieszczenia szkolne na czas 
spotkań w grupach, dzięki czemu młodzież po Mszy św. może w tym samym 
czasie  w sześciu salach równocześnie realizować program formacyjny.    
 

Kolejne Studium Przedmałżeńskie rozpocznie się jesienią. 

      Ksiądz Proboszcz 
 

ZAPROSZENIE NA BIESIADĘ
„NASZA MAJÓWKA 2008”

17 maja 2008 r. (sobota) – godz. 18.00 – FARSKI OGRÓD 

W programie biesiady: wspólne śpiewanie, zabawa na wolnym 
powietrzu, dużo humoru. 

Gość biesiady: Krzysztof Zaremba – Ślązak Roku 1998  
w konkursie „Po naszymu, czyli po ślonsku ...”. 

Do zabawy przygrywają kapele: górnicza i czeska kapela  
z Rohova. 

Organizatorzy zapewniają  dobrą rozrywkę i swojskie jadło: 
kołocz, grochówkę i piwo. 

KARTY WSTĘPU w cenie 15 złotych do nabycia w kancelarii 
parafialnej, ochronce oraz przed imprezą  

(ilość miejsc ograniczona). 
 

                Zapraszają: Proboszcz parafii NSPJ i organizatorzy
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17 kwietnia odbyło się 

kolejne spotkanie Rady Para-
fialnej, na którym poruszono 
szereg ważnych dla parafian 
kwestii gospodarczych i dusz-
pasterskich.  

 
Spotkaniu przewodniczył  

ks. proboszcz Krzysztof Błotko,  
a uczestniczyli księża wikarzy oraz 20 
osób – zarówno członkowie starej 
Rady, jak i osoby nowo przybyłe. 

 
Na początku poruszono kwe-

stie wyboru nowych członków Rady  
i uzupełnienia jej składu tak, by mogła 
wykonywać swoje zadania doradcze. 
Ponieważ nie sprawdziło się zapropo-
nowane przez Ks. Proboszcza pi-
semne zgłaszanie kandydatur przez 
parafian ustalono, że nowych człon-
ków zaproponuje Ks. Proboszcz wraz 
z panem Alojzym Niklem – Przewod-
niczącym Rady. 

 
Dom Pogrzebowy 

Bardzo szeroko dyskutowano 
nad zagadnieniem funkcjonowania 
nowego Domu Pogrzebowego. Obec-
nie trwają w nim intensywne prace 
wykończeniowe i przygotowania do 
dokonywania odbiorów technicznych 
budynku. Montowane jest oświetlenie, 
trwa malowanie oraz przygotowy-
wane są aranżacja i wystrój wnętrza. 
W nowym domu będzie miejsce na 
maksymalnie ok. 60-80 krzeseł oraz  
5 trumien. Trwają też prace nad zago-
spodarowaniem obejścia. Począt-
kowo, ze względu na znaczne koszty, 
kostką wyłożony będzie tylko teren 
przylegający do Domu Pogrzebo-
wego, a pozostała część parkingu 
będzie utwardzona kamieniem. 
Kosztorys budowy opiewał na ok. 250 
tys. zł. Dzięki zaangażowaniu i pracy 
grupy parafian, a w szczególności 
pana Huberta Figasa, kwotę tę udało 
się zmniejszyć o kilkadziesiąt tysięcy 
złotych. Po zakończeniu budowy 
trzeba będzie uregulować kwestie 
eksploatacji i dostępności Domu. 
Członkowie Rady wyraźnie wskazy-
wali, że Dom ten powinien mieć jed-
nego gospodarza – osobę o niego 
dbającą i odpowiedzialną za budynek 
i wyposażenie. Nie było zgody, co do 

tego, czy powinna to być osoba zwią-
zana z parafią, czy też eksploatację 
można powierzyć jednej firmie po-
grzebowej. Zgodzono się, że po roz-
poczęciu użytkowania Domu Pogrze-
bowego trzeba będzie ustalić koszty 
jego utrzymania. Trzeba będzie także 
zadbać o osoby umiejące poprowadzić 
modlitwy za zmarłego, gdyż nie 
wszystkie rodziny same znajdują takie 
osoby. 

 
Kotłownia 

Ks. Proboszcz przedstawił 
także problemy związane z nową 
kotłownią. W trakcie eksploatacji 
pojawiły się kłopoty związane z za-
pyleniem kotłowni oraz przerwami w 
dopływie prądu. Kurz powodował 
kłopoty z elektroniką, zaś brak prądu, 
a w związku z tym przerwy w pracy 
pomp i dmuchaw, przegrzewanie się 
pieca. Obecnie trwają prace nad usu-
nięciem tych usterek i wad. 

 
Ogród farski 

Przedstawiono kalendarz im-
prez planowanych na farskim ogro-
dzie w bieżącym roku. Oprócz Far-
skiego Festynu i Majówki pojawią się 
także biesiady. Biesiady te będą im-
prezami biletowanymi. Członkowie 
Rady Parafialnej wyrazili zgodę by  
w ramach biletu wstępu serwowano 
grochówkę, kołacz i piwo. Wykonane 
zostaną oraz zakupione dodatkowe 
ławy i stoły dla potrzeb takich imprez. 

 
I Komunia św. 

Ogłoszona przez Ks. Probosz-
cza zmiana terminu I Komunii św.  
z pierwszej na trzecią niedzielę maja 
wzbudziła protesty rodziców dzieci 
komunijnych. Chociaż zmiana miała 
wejść w życie dopiero za 2 lata i zo-
stała zaproponowana przez kateche-
tów pracujących w parafii to spotkała 
się ona z dezaprobatą zainteresowa-
nych parafian. Dlatego zdecydowano 
o pozostaniu przy tradycyjnym termi-
nie I Komunii św. (pierwsza niedziela 
maja). 

 
Rozdzielanie Komunii św. 

Kwestia zmiany sposobu 
przyjmowania Komunii św. na proce-

syjny wywołała bardzo ożywioną,  
a nieraz i burzliwą dyskusję. Pojawiły 
się głosy osób niezadowolonych  
z takiej zmiany, uważających, że do-
prowadziła ona jedynie do większej 
nerwowości parafian, a nawet, że 
wywołała zgorszenie. Zdecydowana 
większość członków Rady poparła 
jednak dokonane zmiany zwracając 
uwagę na drobne niedociągnięcia  
i niedogodności. Kapłani tłumaczyli 
liturgiczne i praktyczne aspekty ta-
kiego rozdzielania Komunii św. oraz 
wyjaśniali, że do nich nie dotarły 
głosy kwestionujące ten sposób ko-
munikowania. Członkowie Rady 
zaproponowali, żeby podchodzenie do 
Komunii odbywało się nie od tyłu 
kościoła tylko od przodu - zniknie 
konieczność nerwowego odwracania 
się, by sprawdzić, kiedy powinno się 
wyjść ze swojej ławki. Komunikujący 
kapłani powinni stawać dalej od sie-
bie. Trzeba także rozwiązać problem 
pewnego zamieszania, które wywo-
łują osoby wychodzące z kaplicy  
św. Anny. Rada zaakceptowała 
formułę procesyjnego przystępowania 
do Komunii św. 

 
Msze św. 

Poruszono problem wyjazdu 
samochodów z parafialnego parkingu. 
Niewielkie choćby wydłużenie Mszy 
św. powoduje blokowanie wyjazdu  
i wjazdu na parking oraz niepotrzebną 
nerwowość. Ponieważ problem wy-
nika z krótkiego czasu pomiędzy 
zakończeniem jednej Mszy a począt-
kiem następnej (pół godziny lub 
mniej) padła propozycja zmiany go-
dzin sprawowania niedzielnych Mszy 
św. Rozstawienie Mszy św. co 2 go-
dziny (zamiast obecnych 1,5) po-
winno rozwiązać korki na parkingu. 
Ks. Proboszcz zauważył, że wszelkie 
wprowadzane zmiany zawsze prowo-
kują do wyrażania skrajnych opinii ze 
strony parafian. W tej sprawie Rada 
nie zajęła stanowiska. 

 
Liturgia 

Ks. Michał opowiedział o od-
dolnej inicjatywie młodych osób, 
która doprowadziła do przygotowania 
tegorocznych ceremonii Triduum 
Paschalnego z tak szerokim udziałem 
parafian. W trakcie tych przygotowań 
nastąpiło także ważne spotkanie osób 
młody i starszych mających okazję do 
kontaktu oraz wymienienia się swoimi 
doświadczeniami. Rada bardzo wy-

Spotkanie Rady Parafialnej 



serce ewangelii 7 

soko oceniła sposób przygotowania 
oprawy Triduum, a zwłaszcza liturgię 
Wielkiej Soboty. Pan Piotr Dyla za-
proponował powołanie do życia 
„Rady Ruchów‖ – forum spotkania 
wszystkich ruchów i grup parafial-
nych. Byłaby to okazja do uzgadnia-
nia i koordynowania swoich działań 
oraz miejsce spotkania i poznania. 
Inicjatywa ta mogłaby doprowadzić 
do ożywienia świeckich oraz do ak-
tywnego włączenia ich w życie para-
fii. 

 
 
 
 

Msza św. dla dzieci 
Padła także propozycja wpro-

wadzenia Mszy św. dla dzieci. Spo-
tkała się ona ze zdecydowaną akcep-
tacją Rady. Zwracano uwagę na zna-
komite przygotowanie i poprowadze-
nie ubiegłorocznych rorat. Nie było 
zgody czy powinna nią być Msza św. 
o godz. 11.30, 10.00, czy też dodat-
kowa Msza św. (np. o 12.30). Ksiądz 
Proboszcz zwrócił uwagę, że życze-
niem parafian jest, aby zachowany 
został właściwy i uroczysty charakter 
Mszy św. Jubileuszowych (np. 50- 
lecie sakramentu małżeństwa). Po 
dyskusji ustalono, że w miarę możli-

wości zostaną podjęte próby zreali-
zowania powyższych postulatów.  

 
Spotkania Rady Parafialnej 

Zwrócono uwagę na zbyt rzad-
kie spotkania Rady Parafialnej.  
W związku z tym padły propozycje 
spotkań co kwartał lub co najmniej  
3 razy w roku. Ks. Proboszcz 
stwierdził, że ma bieżący kontakt  
z członkami Rady i konsultuje z nimi 
ważne dla parafii sprawy. 

 
 

Notował Krystian Dziurok 
 

 

Po łagodnej i bezśnieżnej 
zimie nadeszła wiosna. 

Przyroda budzi się do ży-
cia. Nasz farski ogród też za-
czyna żyć i sposobi się do 
przyjęcia Parafian i Gości   
w ramach zaplanowanych na 
rok 2008 imprez plenerowych. 

Co się dzieje w farskim ogro-
dzie ? 

Z końcem kalendarzowej zimy 
wycięto stare, suche drzewa owo-
cowe, prześwietlono korony drzew. 
Wyrównano zapadliska na ogrodzie 
utrudniające poruszanie się i organi-
zację imprez.. W tym miejscu 
składam serdeczne podziękowanie 
Panu Adamowi Rosół, zarządcy 
cmentarza komunalnego, za 
nieodpłatne przekazanie żyznej, 
dobrej ziemi oraz za załadunek 
koparką. Podziękowania kieruję także 
do grupy harcerzy, która pomogła 
przy rozplanowaniu ziemi  
(10 przyczep ciągnikowych). Wy-
rwano stary chodnik z płytek betono-
wych, który nie spełniał już swojej 
roli, a wręcz szpecił ogród. Drogę 
przejazdową przez górny ogród upra-
wiono i użyźniono oraz zasiano nową 
trawę. W sumie do obsiania drogi 
przejazdowej, miejsc podsypanych 
ziemią i do uzupełnienia ubytków 
trawnika zużyto 30 kg trawy. Cią-
gnika, narzędzi rolniczych i swojego 
czasu użyczył Pan Marian Zi-
monczyk, któremu z tego miejsca 
składam serdeczne podziękowanie 
.Dla upiększenia ogrodu i jego 

przyszłościowego zazielenienia posa-
dzono sadzonki drzew i krzewów, 
m.in. sosny, kasztanowce, forsycje, 
jaśminowce i czarne olchy. Zdaję 
sobie sprawę, że efekt tej pracy będzie 
można docenić dopiero za kilka lat. 
Wykonano konserwację pawilonów 
(obicia blachowe i gontem) dzięki 
ofiarności  Panów Damiana Korduły  
i Tadeusza Mury. 

Sponsorom dziękuję za do-
wody życzliwości i wspieranie orga-
nizowanych imprez.  

Bez Waszego wsparcia mate-
rialnego i rzeczowego niemożliwym 
jest organizowanie tych przedsię-
wzięć. Składam z serca płynące „Bóg 
zapłać‖. 

Zwracam się do wszystkich 
chętnych do pracy przy organizacji 
imprez, zarówno z Boguszowic, jak 
również z Gotartowic, niezależnie od 
wieku.  

Zwracam się do ludzi z pomy-
słami na dalsze działania, aby ten 
farski ogród integrował naszą para-
fialną społeczność. 

Poniżej przedstawiam harmo-
nogram imprez zaplanowanych na rok 
2008, o których będziemy informo-
wać w następnych numerach „Serca 
Ewangelii‖, na plakatach i w ulotkach. 

 
HARMONOGRAM IMPREZ  

w roku 2008 - FARSKI OGRÓD 
 

1. ‖NASZA MAJÓWKA 2008‖- 
biesiada- sobota 17 maja br. 

2. DZIEN DZIECKA – sobota 31 
maja br. 

3. FESTYN ODPUSTOWY – nie-
dziela 1 czerwca br. 

4. NIEDZIELA DLA ZBIERACZY 
– niedziela 15 czerwca br. 

5. XVI FARSKI FESTYN – sobota 
30 sierpnia br. 

6. FESTYN DOŻYNKOWY – nie-
dziela 14 września br. 

 
DO ZOBACZENIA NA FARSKIM 

OGRODZIE W IMIENIU 
KSIĘDZA PROBOSZCZA  

I ORGANIZATORÓW 
ZAPRASZA 

 
Jan Zimonczyk  

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

FARSKI  OGRÓD  ZAPRASZA 
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DZIEŃ DZIECKA NA FARSKIM OGRODZIE 
Dyrekcja Szkoły Podstawowej Nr 16 oraz  Przedszkola Nr 18 w Boguszowicach zapraszają: 

dzieci, rodziców i opiekunów do udziału w tegorocznym Dniu Dziecka. 
 
W tym roku w sobotę 31 maja na farskim ogrodzie : 
 
Godz. 14.00 – Msza Św. w intencji dzieci, ich rodziców, opiekunów  

    i wychowawców (amfiteatr na farskim ogrodzie). 

Godz. 15.00 – koncert laureatów przeglądu przedszkolnych grup rytmicznych  
  „ROZTAŃCZONE PANTOFELKI”. 

 
Ponadto: gry i zabawy dla dzieci, konkursy z nagrodami, wiele atrakcji, w tym przedsmak 

odpustowych uciech. Organizatorzy przygotowali dla dzieci m.in. możliwość przejażdżki konnej, 

zabawki dmuchane, samochodziki, karuzele !!! 

                                                                                                       ZAPRASZAMY 
 

 
ZAPROSZENIE NA FESTYN ODPUSTOWY 

 
Tegoroczny odpust parafialny przeżywać będziemy w niedzielę 1 czerwca. Z uwagi na 

zbieżność terminów odpustu i Dnia Dziecka (obchody Dnia Dziecka już w sobotę 31 maja) stragany 

odpustowe rozłożone zostaną wzdłuż ulicy Strażackiej. 

Farski ogród zaprasza podobnie jak w roku ubiegłym do odwiedzin w czasie odpustu całe 

rodziny. Z myślą o najmłodszych z dala od ulicznego ruchu, organizatorzy przygotowali liczne 

atrakcje. Już od godzin przedpołudniowych zakręcą się karuzele, czynne będą dmuchane atrakcje, 

ruszą bez ryku silników akumulatorowe samochodziki. 

 O godzinie  15.00  rozpocznie się FESTYN ODPUSTOWY 2008 

W programie  FESTYNU ODPUSTOWEGO : 

- koncert orkiestry dętej, 
- występy „młodych artystów‖ z Przedszkola Nr 18 i Szkoły Podstawowej Nr 16, 
- pokazy akrobacji rowerowej, 
- pokazy gimnastyków KG Radlin, 
- występ młodzieżowego zespołu wokalno-instrumentalnego, 
- zabawa taneczna przed sceną amfiteatru, przygrywa zespół instrumentalno-wokalny  

„BRYGADA PRACUJĄCA‖, 
- pokaz ogniowy harcerzy.  

                                                                         PRZYJDŹ, ZOBACZ I ZAPROŚ BLISKICH 
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Czy jako małżonkowie 
sakramentalni myślimy o sobie 
jako o „darze”, jakim Bóg obda-
rzył współmałżonka?

 
Myślenie o sobie jako o „da-

rze‖ powoduje zmianę mojej optyki 
na nasze małżeństwo. Pojawia się 
pragnienie dobrego obdarowania,  
a jednocześnie pragnienie bycia da-
rem przyjętym przez współmałżonka. 
Co i jak mamy czynić by codziennie 
stawać się dobrym i chcianym darem, 
by nasza miłość rozbudzona w okresie 
narzeczeństwa była czynna w każdym 
wymiarze, by pragnienie bycia razem 
z latami nie gasło, a nasze małżeństwo 
było drogą naszego uświęcania się? 

Mamy świadomość, że wła-
śnie poprzez małżeństwo biegnie 
droga uświęcania się małżonków, ale 
może być również naszą drogą prze-
grywania nieba, drogą oddalającą nas 
od niego. W obu przypadkach sami 
dokonujemy wyboru. Obie drogi są 
trudne. Nas interesuje ta, która pro-
wadzi do domu Ojca. Jest kręta  
i stroma, ale opromieniona łaską Bożą 
jak słońcem. Ta łaska ogrzewa nasze 
złączone dłonie i daje siłę trzymania 
się drogi. Stałe dążenie każdego  

z małżonków do bycia w łasce uświę-
cającej czyni nas otwartych na działa-
nie łaski sakramentu małżeństwa.  
W tym stanie przyjaźni z Bogiem jest 
mam łatwiej być w przyjaźni ze sobą. 
Chętnie podejmujemy pracę nad sobą, 
by stać się bardziej ludzkimi, by mieć 
czas dla tego drugiego. Gdy znajdę 
czas dla współmałżonka to znajdę go 
również dla swojego dziecka, na roz-
mowę z nim, na przytulenie, okazanie 
miłości – bo co może być ważniejsze 
od miłości?  

Poznanie – to od niego za-
czyna się wiedza. Musimy czytać, 
słuchać, zwiększać swoją wiedzę. 
Możemy poznać metody komunikacji 
w rodzinie, jakże będzie nam łatwiej 
budować relacje pomiędzy nami oraz 
dorastającymi dziećmi. Możemy po-
znać sposoby prowadzenia rozmowy  
z małżonkiem. Możemy poznać naszą 
płodność, a co za tym idzie uporząd-
kować nasze pożycie, tak by było 
naszym uświęcaniem się. Możemy 
uczyć się poznawać siebie, stawać  
w prawdzie o samym sobie. Możemy 
uczyć się poznawać Jesusa, na róż-
nych kursach np. Jana, Pawła itp. 
Możemy uczyć się budować swoje 
życie wewnętrzne, czynić je bogat-

szym, a tym samym stawać się atrak-
cyjniejszym dla swojego małżonka. 
Możemy budzić w sobie i swoich 
bliskich pragnienie przylgnięcia do 
Jezusa, życia w Jego cieniu.  
Możemy, ale czy musimy – nie. Bóg 
uczynił mnie wolnym człowiekiem, 
dał wolną wolę, mogę nie chcieć  
z Nim rozmawiać - mogę, ale po co? 
Jaką to da mi korzyść? Czy da mi 
życie wieczne w domu Ojca? 

Zbliża się okres wakacyjny, 
w czasie, którego organizowanych jest 
wiele warsztatów, rekolekcji o prze-
różnej tematyce i organizacji. Zachę-
camy Was, kochani małżonkowie 
czytelnicy „Serca Ewangelii‖ wy-
bierzcie coś dla siebie. Jako małżon-
kowie wyjedźcie razem, zabierzcie ze 
sobą swoje dzieci. Zachęcamy Was  
i Wasze dzieci do wzmocnienia życia 
wewnętrznego wspólnym wyjazdem 
wakacyjnym – by tam w innym wy-
miarze doświadczyć miłości naszego 
Boga i budzić w sobie pragnienie 
bycia w strumieniach Jego łaski.  

    
 Bernadka i Piotr 

 
 

„Ołtarze boczne” w naszym kościele - ołtarz św. Józefa 
To co najważniejsze w ko-

ściele ma charakter duchowy, 
jest niewidzialne i przyjmowane 
przez nas wiarą. To co widzialne 
w kościele, a więc wyposażenie 
i wystrój, powinno współgrać 
z tym co dzieje się w sferze du-
cha.  Tematem tego cyklu arty-
kułów są refleksje przybliżające 

przesłanie, jakie niosą ołtarze w 
naszym kościele parafialnym. 
W poprzednim artykule rozwa-
żyliśmy scenę zaślubin Matki 
Bożej i św. Józefa. W tym arty-
kule przyjrzymy się innej pozła-
canej płaskorzeźbie znajdującej 
się po lewej stronie patrząc na 
tabernakulum, a przedstawiają-

cej mężczyznę przy pracy, któ-
remu pomaga mały chłopak. 

zawód Józefa   
Niewątpliwie scena przedsta-

wia małego Pana Jezusa, który po-
maga przy pracy swojemu Opieku-
nowi Józefowi. Kawałek drewna, 

Czy łatwo być małżonkiem 
sakramentalnym? 
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dłuto, młot, to elementy wskazujące, 
że autor płaskorzeźby przedstawia 
nam stolarza lub cieślę. Zawód  
św. Józefa jest określony na kartach 
Ewangelii greckim słowem „tekton‖ 
(Mt13,55), które oznacza rzemieślnika 
obrabiającego w drewnie lub kamie-
niu, stolarza lub cieślę. To ostatnie 
znaczenie „cieśla‖ przyjęło się po-
wszechnie w tłumaczeniach NT. Jed-
nakże tłumaczenie słowa „tekton‖ 
jako „cieśla‖ ujmuje zbyt wąsko jego 
sens. Określany tym mianem rze-
mieślnik znał się bowiem nie tylko na 
obróbce drewna, ale także kamienia,  
a więc był zarazem kamieniarzem.  
W greckich dokumentach papiruso-
wych rzemieślnicy nazywani „tekton‖ 
wykonują m. in. następujące czynno-
ści : budują śluzy, konserwują koła 
czerpakowe, wykonują drzwi, budują 
domy, naprawiają siodła itp. Ich 
działalność zawodowa jest zatem 
wielostronna. Potwierdza to już 
zresztą „Iliada‖ Homera, gdzie wystę-
puje pewien „tekton‖, „którego dłonie 
tworzyły rozmaite kunsztowne 
przedmioty‖. Św. Justyn, który żył 
blisko czasów Apostołów (w latach 
ok. 100-166) w Dialogu z Żydem 
Tryfonem pisze : „Pan Jezus pracował 
jako cieśla [...], wyrabiał pługi  
i jarzma dla wołów, ucząc [...] 
sprawiedliwości i życia pracowitego‖, 
natomiast św. Hilary z Poitiers, 
urodzony przy końcu III wieku, w 
Komentarzu na Ewangelię Marka 
twierdził, że Opiekun Jezusa był 
„istotnie synem rzemieślnika, który 
ogniem obrabiał żelazo, przetapiając 
wszelkie moce tego świata własnym 
osądem, formując materię we 
wszelkie narzędzia na pożytek 
człowieka‖. Autor Pseudoewangelii 
Filipa (III w.) nazywa św. Józefa 
stolarzem.  

Niezależnie od tego, czy Józef 
wyrabiał przedmioty z drewna, ka-
mienia, czy żelaza, był prostym rze-
mieślnikiem, znającym znój ciężkiej 
pracy. Warto zdawać sobie z tego 
sprawę, gdyż praca Józefa była także 
częstym zajęciem dorastającego,  
a potem już dorosłego Jezusa.  
Do głównych obowiązków izrael-
skiego ojca należało zapewnienie 
swemu synowi solidnego wykształce-
nia. Panowało przekonanie, że nie-
przekazanie synowi umiejętności 
rzemiosła było jednoznaczne z na-
uczeniem go zawodu zbójeckiego. 
Św. Józef jako dobry ojciec wprowa-

dził Jezusa w zawód rzemieślnika. 
Jezus pracował razem z nim, a po 
śmierci Józefa najprawdopodobniej 
sam utrzymywał swoją pracą rodzinę  
i stąd w Ewangelii św. Marka zostaje 
nazwany „cieślą z Nazaretu‖ (Mk6,3). 

praca uszlachetnia 

Wymowa życia Jezusa jest 
jednoznaczna, tak jak wymowa życia 
Józefa - obydwaj należeli do „świata 
pracy‖, mając dla niej uznanie  
i szacunek. Zauważmy, że Jezus przez 
większość swojego życia był 
rzemieślnikiem. Zaledwie kilka lat 
poświęcił na pracę związaną  
z publicznym głoszeniem Ewangelii, 
nauczaniem, uzdrawianiem  
i pomaganiem ludziom. Te lata pracy 
fizycznej, począwszy od dzieciństwa 

pod okiem Józefa, kształtowały Go. 
Pan Bóg używał dla rozwoju swojego 
Syna, tych samych prostych narzędzi, 
jakie są niezbędne w kształtowaniu 
dojrzałości każdego człowieka. 
Prostota, skromność, szacunek dla 
każdej pracy, solidność, ofiarność  
i trud. Jakże potrzeba dziś takich 
postaw. To są cechy istotne także dla 
naszej duchowej dojrzałości. I zwykle 
tak jest, że szacunek i właściwa 
postawa w pracy, pozytywnie 
kształtuje wewnętrzną postawę 
duchową, a dojrzałość duchowa 
korzystnie przyczynia się do 
szlachetnej postawy w pracy.  

Każda praca może być du-
chowa, niezależnie od rodzaju. 
Wszystko decyduje się w głowie,  
w naszym traktowaniu pracy, 
motywacjach itp. Można pracować 

jako górnik na chwałę Pana Jezusa 
mając z tego duchowe zyski u Boga,  
a można też być misjonarzem i głosić 
Ewangelię, a nie mieć z tego żadnych 
skarbów w niebie. „I wszystko 
cokolwiek czynicie słowem lub 
czynem, wszystko czyńcie w imię Pana 
Jezusa, dziękując Bogu Ojcu przez 
Niego‖ - Kol3,17. 

Św. Józef był powiernikiem 
tajemnicy samego Boga, któremu 
służył nadzwyczaj wiernie. Współ-
uczestniczył w dojrzewaniu człowie-
czeństwa Jezusa Chrystusa. Proste 
czynności znojnej pracy były prze-
niknięte życiem dla Jezusa. W jego 
życiu ważna była praca, która uświęca 
nie przez dokonywanie wielkich rze-
czy, ale przez kształtowanie zwyczaj-
nych, ludzkich, prostych cnót, praw-
dziwych i autentycznych. Bez wątpie-
nia więc Józef był rzemieślnikiem, 
który w pracy i poprzez pracę stał się 
przykładem dla wszystkich ją podej-
mujących.  

zgorszenie Synem cieśli 

„Przyszedłszy do swego miasta 
rodzinnego, nauczał ich w synagodze, 
tak że byli zdumieni i pytali: <Skąd u 
Niego ta mądrość i cuda>? Czyż nie 
jest On synem cieśli? (...) I powąt-
piewali o Nim” – Mt13,54-57. „Po-
wątpiewali o Nim‖ – w tekście grec-
kim występuje zwrot „eskandali-
dzonto en auto‖, który dosłownie 
należałoby tłumaczyć: „byli urażeni 
przez Niego‖. Prostota życiorysu 
Jezusa jest dla Jego wyznawców nie-
zwykle ujmująca. Jak pisze prorok 
Izajasz „Któż uwierzy temu, cośmy 
usłyszeli? Na kimże się ramię Pana 
objawiło? On wyrósł przed nami jak 
młode drzewo i jakby korzeń z wy-
schniętej ziemi‖ - Iz53,1-2. Jednakże  
z punktu widzenia świata, Chrystus 
pojawił się na ziemi jakby znikąd. Bez 
pozycji władzy, bez prestiżu pocho-
dzenia, wykształcenia czy bogactwa  
i bez rozgłosu. Prosto, zwyczajnie, jak 
przeciętny „człowiek‖. Jakże trudno 
uwierzyć, że Pan i Stwórca przyszedł 
do swej własności jako „syn cieśli‖,  
a nawet sam musiał pracować jako 
cieśla. A jednak wywarł na ludzkość 
wpływ niezwykły, jak żaden inny 
człowiek. Stał się wielkim znakiem 
zgorszenia nie tylko dla ówczesnych 
mieszkańców Nazaretu, czy nawet 
Izraela, ale dla całego świata po 
wszystkie wieki, aż do dziś. I będzie 
zgorszeniem, aż przyjdzie powtórnie. 
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„(...) oto kładę na Syjonie kamień 
obrazy i skałę zgorszenia, a kto wierzy 
w Niego, nie będzie zawstydzony‖- 
Rz9,33.  

Być może nie gorszy nas to, że 
Pan Jezus wychował się w małej wio-
sce Nazaret, i że był cieślą, ale czy nie 
gorszymy się Nim, gdy mowa o Jego 
nauczaniu, przykazaniach, Bóstwie, 
jedynej drodze do zbawienia itp. 
Uważajmy, byśmy nie okazali się 
„zgorszeni‖ Jezusem Chrystusem, 
gdyż tak jak w Nazarecie, tak  
i w naszym życiu „niewiele zdziała 

cudów z powodu naszego 
niedowiarstwa‖ - Mt13,58. 

W następnych artykułach spró-
bujemy odkrywać dalsze tajemnice 
duchowości św. Józefa, by zrozumieć 
głębiej Jego sprawiedliwość i zachę-
cić się przez to do podążania za Chry-
stusem w sprawiedliwości i prawości 
naszego życia.  

Przy opracowywaniu tego ar-
tykułu korzystałem z następującej 
literatury:  

1. Wojciech Hanc: Historio-
zbawczy wymiar pracy w kontekście 

wzorczej postawy św. Józefa. Sympo-
zjum w Kaliszu 2005. 

2. Joachim Gnilka: Jezus  
z Nazaretu. Orędzie i dzieje. Tłum.  
J. Zychowicz. Znak, Kraków 1997.                                                                                                                                              

3. Remigiusz Popowski: 
Wielki Słownik Grecko-Polski No-
wego Testamentu. Vocatio 2006. 

                                                                                                                                                                                                    
Piotr 

 

Najczęściej odwiedzany 
m miejscem pielgrzymkowym 
na Śląsku są z pewnością 
Piekary Śląskie z cudownym 
obrazem Matki Boskiej 
Piekarskiej i kalwarią, zbudo- 
waną na obszarze 10 ha. 
Kalwaria ta, rozłożona wśród 
drzew, obejmuje 14 kaplic Drogi 
krzyżowej, 15 kaplic różańco-
wych i 11 innych, związanych  
z życiem Jezusa i Maryi. 

To do Piekar od czasów po II 
wojnie światowej przybywają piel-
grzymki stanowe: w ostatnią niedzielę 
maja – mężczyźni, a kobiety w sierp-
niu, w niedzielę po Matce Boskiej 
Zielnej. Gromadzi się wtedy rzesza 
dziesiątek tysięcy osób. W czasie 
jednej pąci ich liczba dochodziła 
nawet do 150 tys. Każda parafia  
z ziemi śląskiej ma tutaj w te dni swo-
ich licznych przedstawicieli. 
Pielgrzymują do tego miejsca także 
ludzie z ościennych diecezji, bo 
Piekary są jednym z najważniejszych 
miejsc kultu maryjnego w naszym 
kraju. 

Kościół w Piekarach istniał już 
w 1303 roku. Był on drewniany, po-
święcony św. Bartłomiejowi Aposto-
łowi. W tym kościółku, w bocznym 
ołtarzu wisiał obraz Matki Bożej, ale 
kiedy i jak się tam dostał, i kto go 
namalował, nie wiadomo. Wiemy 
jednak, że obraz ten cieszył się wielką 
czcią, bo za jego przyczyną ludzie 
odzyskiwali utracone zdrowie. Takie 
wiadomości rozchodziły się szeroko. 
Obraz zaczęto uważać za cudowny,  
a jego sława wzrosła po 1678 roku, 

bowiem w niedalekich Tarnowskich 
Górach wybuchła wtedy zaraza. Piel-
grzymi z tej miejscowości uprosili  
u cudownej Panny Maryi łaskę 
powrotu do zdrowia dla dotkniętych 
zarazą. Kilkanaście lat później zaraza 
pojawiła się w Pradze. Wtedy cesarz 
austriacki Leopold I, któremu 
podlegały wówczas Czechy oraz 
Śląsk, wysłał prośbę do Piekar,  
by „wypożyczyły‖ obraz sprawiający 
cuda. Sprowadzony obraz spełnił 
oczekiwania, gdyż zaraza znikła,  
a arcybiskup Pragi uznał piekarski 
wizerunek Matki Bożej za cudowny. 

Nawet zwycięską odsiecz wie-
deńską króla Jana III Sobieskiego  
w dniu 12 IX 1683 roku przypisuje się 
wstawiennictwu u Boga Matki Bo-
skiej Piekarskiej, ponieważ w drodze 
do Wiednia król zatrzymał się na 
modlitwie przed Piekarską Panią. 

Niestety w czasie reformacji 
obrazowi maryjnemu zaczęło grozić 
niebezpieczeństwo ze strony prote-
stantów. Księża jezuici, opiekunowie 
sanktuarium, w roku 1702 wywieźli 
cudowny wizerunek do kościoła św. 
Krzyża w Opolu, gdzie znajduje się 
do dziś, zaś na dawne miejsce trafiła 
replika Piekarskiej Madonny. Orygi-
nalny obraz Matki Bożej Piekarskiej ( 
koronowany przez Jana Pawła II  
w 1983 r. na Górze św. Anny) 
pochodzi z przełomu XV i XVI w., 
natomiast nieco mniejsza barokowa 
kopia, o łagodnych rysach - z drugiej 
połowy XVII w. Cudowny wizerunek 
nieznany artysta namalował na desce 
lipowej. Madonnę z Dzieciątkiem na 
lewym ręku i jabłkiem w prawej dłoni 

okrywa zielony płaszcz – moforion, 
wykończony złotą lamówką i spięty 
broszą w kształcie kwiatka. Głowy 
obu postaci otaczają jasne aureole ze 
złotymi otokami. Sława tej piekarskiej 
ikony spowodowała, że obraz stał się 
pierwowzorem tzw. Madonn Piekar-
skich. W Polsce jest ich około 30.  

Zanim wywieziono obraz do 
Opola, w styczniu 1701 r. odwiedził 
cudowny wizerunek proboszcz bogu-
szowicki ks. Nivardius Tomasz Men-
trio. Towarzyszył w pielgrzymce panu 
na Rybniku, hrabiemu Węgierskiemu, 
który udał się do Piekar wraz z mał-
żonką i szwagierką oraz kapelanem 
zamkowym, w orszaku złożonym  
z ośmiu pielgrzymów. 

Choć po roku 1702 w piekar-
skim kościele wisiała tylko kopia 
cudownego obrazu, wierni nadal uda-
wali się tam na pąć i uzyskiwali po-
trzebne łaski. W roku 1703 udał się do 
Piekar Zygmunt von Foglar, pan po-
bliskiej Boryni. Przedtem ciężko 
zachorował i długo nie mógł się pod-
nieść z łóżka. Nikt nie wierzył w jego 
ozdrowienie. W akcie rozpaczy chory 
ślubował, że jeśli wyzdrowieje, odbę-

 

Piekarska Pani 
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dzie pieszą pielgrzymkę do Piekar.  
I stało się. Po 4-tygodniowej ciężkiej 
chorobie powędrował wraz z żoną  
i córką boso do Piekar, gdzie  
w księdze cudownych uzdrowień pod 
datą 1 maja wspomnianego roku 
zanotowano, że w sanktuarium przyjął 
sakramenty św. Po niespełna 300 
latach wierni z Boryni wybudowali 
swój pierwszy własny kościół  
i poświęcili go Matce Boskiej 
Piekarskiej. 

Nie wiadomo, jakie wota poda-
rowali pierwsi pątnicy z naszej oko-
licy, ale po obu stronach cudownego 
obrazu, w zaszklonych gablotach 
mieszczą się liczne wota dziękczynne, 
podarowane przez uzdrowionych 
dzięki pośrednictwu cudownego wize-
runku. 

Pielgrzymi stale przybywali do 
tego miejsca pątniczego i było ich 
coraz więcej, dlatego w roku 1826 na 
miejscu małego starego drewnianego 
kościółka za przyczyną ówczesnego 
proboszcza Jana Alojzego Ficka sta-
nęła większa świątynia, pod tym sa-
mym wezwaniem, co poprzednia, 
której dwie wysokie wieże górują nad 
miastem, a kopię czczonego obrazu 
umieszczono w głównym ołtarzu.  
To z tej świątyni wyszła odnowa mo-
ralna, bo ks. A Ficek zaczął nawoły-
wać lud do trzeźwości i akcja ta ogar-
nęła cały Górny Śląsk. Po powsta-
niach śląskich gen. Stanisław Szep-
tycki, a po nim marszałek Józef Pił-
sudski dziękowali przed Matką Boską 
Piekarską za powrót Śląska do Macie-
rzy, jak pięknie nazywano wówczas 
Polskę. 

Kiedy kościół liczył sto lat, 
kopia obrazu została ukoronowana, bo 
jak powiedział przeor jezuitów z Pie-
kar: „ Ni pędzel tu mocen, ni praca 
człowieka, ni drewno, ni płótno, jeno 
Duch Boży, który sobie to miejsce  
i ten lud upodobał .‖ Diadem do tej 
korony podarował ówczesny nuncjusz 
apostolski Achilli Ratti, późniejszy 
papież Pius XI. Matka Boska i Mały 
Jezus niedługo cieszyli się tymi koro-
nami, gdyż w czasie okupacji korony 
skradziono. Powtórnej koronacji do-
konał w 1965 r. kardynał Stefan Wy-
szyński, ale w 1984 r. nastąpiła po-
nowna kradzież koron. W rok później 
dokonano rekoronacji. Czasy się 
zmieniły i jak dotąd nikt więcej nie 
poważył się sięgać po klejnoty z głów 
cudownej kopii obrazu. Oprócz ob-
razu umieszczonego w ołtarzu, także 
w jednej z kaplic w piekarskiej świą-

tyni umieszczony jest 
wizerunek Piekarskiej 
Madonny, zwany M.B. Le-
karką. Tutaj także wiszą 
dary wotywne, a nawet kule, 
które zostawili uleczeni tu 
ludzie. 

W roku 1962 papież 
Jan XXIII podniósł kościół 
pod wezwaniem M.B. Pie-
karskiej i św. Bartłomieja do 
godności bazyliki mniejszej. 

Piekary były też bli-
skie naszemu papieżowi 
Janowi Pawłowi II. Jeszcze 
jako kardynał przybywał tu 
rokrocznie na majowe spo-
tkania mężczyzn. Wygłaszał 
kazania, a ich treść doty-
czyła poszanowania godno-
ści ludzi ciężkiej pracy i 
praw robotników. Kiedy 
nasz rodak został papieżem, 
władze Polski Ludowej nie 
wydały mu zezwolenia na 
odwiedzenie Piekar Śl., ale 
w roku 1983 spotkał się  
z milionem Ślązaków na 
lotnisku pod Katowicami 
oraz z ich piekarską patronką, bo 
Ślązacy przywieźli ze sobą obraz  
z Jej wizerunkiem. Papież nadał Pani 
Piekarskiej drugi tytuł – Matki Spra-
wiedliwości i Miłości Społecznej. 
Taki tytuł nosi też jeden  
z jastrzębskich kościołów, wybudo-
wany po tym zdarzeniu. Świadczy to 
o tym, jak bliska jest ta postać górni-
kom. 

Parafianie boguszowiccy też 
odwiedzają M.B. Piekarską, teraz 
Matkę Sprawiedliwości i Miłości 
Społecznej z okazji corocznych piel-
grzymek stanowych. Docierają tam 
autokarami i prywatnymi samocho-
dami. Pielgrzymowali do Niej także  
w czasach, gdy władze komunistyczne 
utrudniały dojazd do Piekar i od po-
stojów do samej świątyni z cudow-
nym obrazem trzeba było iść pieszo 
przez długi odcinek drogi. Ks. infułat 
E. Tobola – długoletni proboszcz 
boguszowicki też uczestniczył  
w pielgrzymkach do Piekarskiej Pani. 
Przez lata woziła go tam rodzina para-
fianki Ireny Mura swoim samocho-
dem. Najpierw czynił to mąż, a po 
jego tragicznej śmierci – jego żona, 
zaś później najstarszy syn. Z podzię-
kowaniem za otrzymane łaski  
z prośbą o dalsze, zwłaszcza o szczę-
śliwy wyjazd z dołu kopalni każdego 
dnia, za pośrednictwem cudownego 

oblicza MBP proszą coraz to nowe 
pokolenia śląskich rodzin. Dawniej  
z naszych stron udawali się do Piekar 
tylko bogaci panowie, dziś cudowny 
obraz cieszy się czcią głównie braci 
górniczej. 

Piekary świadczą o głębokiej 
wierze ludu śląskiego; tu przeszłość 
łączy się z przyszłością. 

 
       Helena Białecka 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    Wnętrze Bazyliki 
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Czwartkowy wieczór  
3 kwietnia w boguszowickiej 
harcówce wypełniony był 
zachwytami nad książką pana 
Mieczysława Kuli o historii 
Boguszowic. Sam Autor zasiadł 
na niewielkim podwyższeniu,  
w starym fotelu, skąd 
zaskoczony wysłuchiwał tych, 
jak to później nazwał, „ochów  
i achów”. 

 
W czwartek 3 kwietnia w bo-

guszowickiej harcówce odbył się 
wieczór autorski poświęcony właśnie 
wydanej książce pana Mieczysława 
Kuli o historii Boguszowic. Spotkanie 
zorganizowała Rada Dzielnicy Bogu-
szowice Stare oraz harcerze boguszo-
wickich drużyn harcerskich. Całość 
znakomicie poprowadził Cezary 
Kaczmarczyk wprowadzając zebra-
nych w klimat książki i atmosferę 
wspomnień: „Pan Mieczysław dał 
nam kompas, dzięki któremu już zaw-
sze będziemy mogli odnaleźć naszą 
małą ojczyznę i do niej powrócić – 
choćby z bardzo daleka‖. 

 
Spotkanie zgromadziło grono 

znakomitych gości na czele z panem 
Tadeuszem Gruszką – Senatorem RP, 
panem Adamem Fudali – Prezyden-

tem Miasta, ks. proboszczem Krzysz-
tofem Błotko, radnym panem Janem 
Murą oraz Naczelnikiem Biura Edu-
kacji IPN – dr Adamem Dziurokiem. 
Nie zabrakło Synów pana Mieczy-
sława wraz żonami (którym dedyko-
wana jest książka) oraz siostry – pani 
Heleny Białeckiej z mężem. Obecni 
byli także radni z okolicznych dziel-
nic, dyrektorzy placówek oświato-
wych z terenu Boguszowic, Dyrektor 
Biblioteki Miejskiej, przedstawiciele 
rybnickiego Muzeum oraz wiele in-
nych szacownych gości, w tym dzien-
nikarze lokalnych mediów. 

 
Zebrani dziękowali Autorowi 

za podjęcie trudu pracy nad opisaniem 
historii Boguszowic. Doceniano nie 
tylko włożony czas i wysiłek, ale 
także serce oraz znakomity warsztat 
naukowy. Senator Tadeusz Gruszka 
dziękował za ocalenie od zapomnienia 
i możliwość poznania dziejów połowy 
jego rodziny: „Dzieje rodziny od 
strony matki poznałem dzięki jej 
wspomnieniom i opowieściom – to 
pierwsza noga, teraz pan Mieczysław 
dał mi możność poznania drugiej 
połowy rodzinnej historii. Dzięki 
niemu mogę stanąć na obu nogach‖. 
Ks. proboszcz Krzysztof Błotko 
wspomniał jak bardzo pan Mieczy-

sław uczy go umiłowania jego dru-
giej, przybranej ojczyzny jakimi są 
dla niego Boguszowice. Od nieobec-
nego księdza proboszcza Stanisława 
Gańczorza Autor otrzymał wspaniały 
bukiet kwiatów. „Ta książka wejdzie 
do szerokiego obiegu naukowego jako 
ważne źródło poznania historii nie 
tylko Boguszowic czy Rybnika, ale 
całego Śląska‖- ocenił naukową war-
tość książki dr Adam Dziurok – jej 
recenzent. 

 
Pani Helena Białecka wyraźnie 

wzruszona wspominała trudne dzie-
ciństwo – czasy pracy na gospodar-
stwie i pieszego chodzenia do szkoły 
w Rybniku: „Całe szczęście, że nasza 
matka, choć sama prosta kobieta, 
rozumiała wartość wykształcenia  
i zrobiła wszystko byśmy mogli się 
uczyć, co w tamtych latach nie było 
ani łatwe, ani powszechne‖. Także 
pan Mieczysław skrępowany tymi 
wszystkimi „ochami i achami‖ opo-
wiadał o swoim dzieciństwie, pracy 
na roli, nauce i studiowaniu: „Dużo 
się mówi o chłopo-robotnikach, ja 
natomiast byłem chłopo-inteligentem. 
Po skończonych studiach musiałem 
wrócić pomagać rodzicom w pracy na 
gospodarstwie. Po przyjściu z pracy 
jako na szkolny nauczyciel zajmowa-
łem się pracą w polu‖. Nie zabrakło 
oczywiście opowieści o pracy nad 
książką, trudach i radościach w szu-
kaniu i zbieraniu materiałów, pisaniu  
i ostatecznym redagowaniu. O współ-
pracy z Autorem opowiadał także 
wydawca książki pan Robert Rataj-
czak, dziękując za wspaniałą współ-
pracę oraz doceniając znakomitą 
znajomość komputera i Internetu, jaka 
cechuje pana Mieczysława. 

 
Nie zabrakło smacznego po-

częstunku oraz okazji do kupienia 
książki i otrzymania dedykacji jej 
Autora, z czego wiele osób skrzętnie 
skorzystało. Dla gości spotkania har-
cerze przygotowali specjalną pamiąt-
kową zakładkę do książki. Na koniec 
spontanicznie odśpiewano Autorowi 
„Sto lat‖. 

 
             Krystian Dziurok 
 

Wieczór autorski Mieczysława Kuli 
 

 
Rada Dzielnicy Boguszowice Stare 

zaprasza wszystkich mieszkańców na 
spotkanie autorskie 

z panem Mieczysławem Kulą, 
autorem książki o historii Boguszowic, 

do Szkoły Podstawowej nr 16 

w czwartek 15 maja na godz. 18.00. 
Spotkanie to będzie okazją do zadania Autorowi 

pytań o dzieje Boguszowic i porozmawiania o samej książce. 
Będzie okazja do nabycia książki i otrzymania dedykacji. 

Zapraszamy! 
Rada Dzielnicy Boguszowice Stare 
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 W poprzednich trzech 
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” 
25.05.1900 nr 60 W bieżącym 

miesiącu upływa 25 lat, jak została 
przyaresztowana sławna na cały 
Górny Śląsk szajka rozbójnicza skła-
dająca się z Eliasza, Pistulki, Potyki, 
Kołaczyńskiego i innych mniej sław-
nych. Niezrównana zręczność i prze-
biegłość pozwoliła im długie czasy 
być prawdziwym postrachem dla 
Górnego Śląska. Łupili też i prowa-
dzili rozboje po drogach i domach ile 
im się podobało, aż w końcu pochwy-
cono najprzód Pistulkę i Potykę, póź-
niej innych, a nareszcie herszta Elia-
sza. Pistulka, Kołaczyński i Eliasz 
zostali skazani przez sąd przysięgłych 
w Bytomiu każdy na śmierć i 15 lat 
domu karnego, jednak wszystkim 
zamieniono karę śmierci na dożywot-
nie więzienie. Pistulka zmarł we dwa 
lata później, a Eliasz do dziś dnia 
siedzi w Raciborzu jako starzec spo-
kojny i dobrze się prowadzący.  

 
28.11.1902 nr 143, s.2 Z Rybnic-

kiego. Landrat tutejszy p. Plewig 
zachorował na umyśle, wskutek czego 
kierownictwo spraw powiatowych aż 
do dalszego rozporządzenia powie-
rzone zostało deputowanemu powia-
towemu, radcy gospodarczemu Mülle-
rowi ze Stanowic. (Później 
stanowisko landrata objął asesor 
Lentz z Opola. – uwaga własna) 

 
07.04.1904 nr 41, s. 3 Z Rybnika. 

Poświęcenie kamienia węgielnego 
pod nowy kościół katolicki nastąpi  

13 czerwca br. Rada Miejska 
uchwaliła zaprowadzenie drugich 
tygodniowych targów. Wydział 
rejencyjny zgodził się i dał 
pozwolenie. Więc będą się teraz 
odbywać w Rybniku 2 targi                                        
w tygodniu; jeden jak zwykle w środę, 
drugi w sobotę. Pierwszy targ ma się 
odbyć 9 kwietnia br.  

 
13.12.1904 nr 148, s. 3 Z Rybnic-

kiego. Podatek na psy zamierza 
uchwalić na swym najbliższym posie-
dzeniu sejmik powiatowy. We wnio-
sku jest przewidziany podatek roczny 
3 marek od psa, jeżeli pies nie jest 
właścicielowi koniecznie potrzebny. 

- dwóch nieznanych bliżej ludzi 
uprawiało tu w ostatnim czasie duży 
handel z tak zwanym „Częstochow-
skim balsamem klasztornym‖, który 
na wszystkie dolegliwości ma być 
bardzo skuteczny, a który w rzeczy-
wistości nigdy Częstochowy ani 
klasztoru tamtejszego nie widział. 
Balsam wartości kilku fenigów sprze-
dano za 60 fenigów butelka. Władza 
śledzi.... 

 
01.04.1905 nr 39 Z Rybnickiego. 

W Boguszowicach w oberży  
p. R. spadła w sobotę ze schodów 
kobiecina Musiolikowa i wskutek 
odniesionych obrażeń cielesnych na 
drugi dzień zmarła. 

 
03.07.1908 nr 29, s. 12 Dodatek. 

(Chrzty pruskie). Znów kilka gmin  
w powiecie rybnickim przechrzczono 
na niemieckie. Gminę i obwód dóbr 
Dolny Niewiadom przechrzczono na 
„Nieder-Birkenau‖, gminę i obwód 
dóbr Dzimierz przechrzczono na 
„Dreilinden‖, gminę i o obwód Rzu-
chów przechrzczono na „Schönburg‖, 
gminę Pstrążna przechrzczono na 
„Fischgrund‖. – No, jeśli teraz nie jest 
„faterland‖ upewniony i ubezpie-
czony, to już chyba nigdy nie będzie. 
Dla ludu polskiego jednak nazwy 
polskie jak od wieków istnieją, tak  
i nadal istnieć będą. Smutno tylko, że 
zastępstwa gminne tych prawie czysto 
polskich wsi, składające się przecie 
głównie z Polaków, na takie „chrzty‖ 

się zgodziły. Z tego widać, jak wiele 
jeszcze brak uświadomienia i poczu-
cia polskiego, nawet wśród tych, co 
chcą w gminach przewodniczyć. 

 
14.02.1911 nr 19, s. 5 (Dodatek) 

Rybnik. (zakaz noszenia długich 
szpilek w kapeluszu). Policja tutejsza 
wzywa panie, aby końce szpilek  
w kapeluszach tak ubezpieczyły, żeby 
się publiczność nie potrzebowała 
obawiać szkody. Gdyby kilkakrotne 
ostrzeżenie przed noszeniem długich                        
a niezabezpieczonych szpilek w ka-
peluszach nie odniosły skutku, policja 
będzie się czuła zmuszoną energicz-
niej jeszcze postąpić. Zakaz noszenia 
długich szpilek istnieje już w wielu 
miastach, a w Wiedniu, jak donosili-
śmy, skazano za noszenie długiej 
szpilki w kapeluszu pewną damę na 
karę pieniężną. 
 

 
 

„Katolik”  
o parafii boguszowickiej 

 
11.05.1901 nr 56 Sprawy towa-

rzystw, zebrania itd. Boguszowice. 
Towarzystwo katolicko robotnicze 
pod opieką św. Józefa odbędzie swe 
przyszłe posiedzenie w niedzielę  
30-go bm. o godz. 3-ciej. Porządek 
obrad: rozdawanie statutów, 
organizacja zabawy letniej. 

 
29.06.1901 nr 76 Boguszowice. 

Towarzystwo katolicko robotnicze 
pod opieką św. Józefa odbędzie swe 
przyszłe posiedzenie w niedzielę  
30-go bm. punktualnie o godz. 3-ciej, 
w lokalu p. Wieczorka.... 

 
30.07.1901 nr 89 Gotartowice. 

Wyrodny syn bił matkę. 
 
30.11.1901 nr 142 Ligocka  Huta. 

Na gruncie posiedziciela Kaczmar-
czyka stoi drewniana Boska męka, 
która swego czasu stała, gdzie dziś 
jest kamienna Boża męka. Ponieważ 
drzewo powyżej wymienionej Bożej 
męki było jeszcze zdrowe, umieli 
tutejsi gospodarze w porozumieniu  
z p. K. zachować ją i postawili ją  
w odpowiednim miejscu, gdzie dziś 
stoi. Był płotek około niej, ale dziś już 
go nie ma. Proszę was, postarajcie się 
znów o płotek, gdyż nie godzi się, aby 

z dawnej  
prasy śląskiej (4) 
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krzyż  poświęcony bezcześciła zwie-
rzyna. 

 
1901 grudzień Z parafii Bogu-

szowickiej.  W zaprzeszłą niedzielę, 
17 listopada, obchodzono w tutejszej 
parafii kiermasz, czyli raczej 
uroczystość poświęcenia naszego 
kościoła. Poszedłem sobie na wielkie 
nabożeństwo, myśląc, że takowe od-
będzie się za parafian, lecz nie mało 
zdziwiłem się, gdy krótko przed na-
bożeństwem usłyszałem przed ko-
ściołem jakieś trąbienie i bębnienie. 
Jak zwykle przy większych uroczy-
stościach, muzyka na nabożeństwie 
przygrywała nam do śpiewu pol-
skiego. Po skończonym nabożeństwie 
koło kościoła słyszałem znów ko-
mendę niemiecką i dowiedziałem się, 
że to „Kriegerferajn" Boguszowicki 
miał dzisiaj po raz pierwszy nabożeń-
stwo. Przepycham się przez tłum, aby 
„krigierów‖ dobrze obejrzeć i widzę, 
że p. nauczyciel z Gotartowic komen-
deruje, a ci „bildowani‖ stoją jak 
szpilki, a potem poszedł meldować 
panu pułkownikowi czy lejtnantowi - 
nie wiem, jaki tam ma tytuł. Ciekawy 
byłem, kto to taki, a tu o (dziwo) pan 
oberżysta  Rojek z Boguszowic 
odebrał całą paradę, po czym wszyscy 
szli do jego oberży. 

Dziwiłem się starym wojakom,  
z posiwiałymi włosami, że im jeszcze 
na stare lata zachciało żołnierki. Bra-
cia weterani, coście tam ongi swego 
czasu walczyli w wojnach, czy macie 
wszyscy coś z tego, macie jaką zapo-
mogę? A jeżeli który ma jaką zapo-
mogę, jak trudno ją wykołatał? Dzi-
wię wam się bardzo, że wam jeszcze 
smakuje ta niemiecka komenda, choć 
tylko „rechts‖ albo „links‖ rozumie-
cie, a w „ferajnie‖ nauczycieli słucha-
cie, a nie wiecie, co wam mówią.  

 
1902 nr 1,s.3 Z parafii Boguszo-

wickiej. Już wiele czytałem i słysza-
łem, jak się to niejedni parafianie 
uskarżają na swych księży i nauczy-
cieli z powodu germanizacji. Pragnę 
też podać wypadek, którego byłem 
naocznym świadkiem. Byłem razu 
pewnego na pogrzebie nieboszczyka 
Jana Sojki z Rogoźnej. Spostrzegam 
też pana nauczyciela z Rogoźnej  
z swymi dziećmi szkolnymi, ustawio-
nymi jak pod sznur. Na samem czele 
pan nauczyciel. Po modlitwie księdza 
proboszcza dał nauczyciel znak w te 
słowa: raz, dwa, trzy i jego dzieci 
szkolne zaczęły pieśń: „Harre meine 

Seele‖(Wytrwaj moja duszo M.K.) 
Naszego księdza zdziwiło też to bar-
dzo i gdy dzieci skończyły śpiew, 
zapytał się ksiądz żony nieboszczyka 
w te słowa: Życzyliście sobie nie-
mieckiego śpiewu tutaj przy pogrze-
bie? Na to żona i wielu innych ludzi 
odpowiedziało: Niemieckiego śpiewu 
sobie nie życzyliśmy. Na co odparł 
ksiądz: Tak więc zaśpiewajcie jeszcze 
raz wszyscy, ale p o  p o l s k u i lud 
śpiewał, pobożną pogrzebową pieśń.  
I was, kochani czytelnicy zapytuję się: 
rozumiecie wy śpiew Harre meine 
Seele? co to ma znaczyć? a spytajcie 
się waszych szkolnych dziatek, co już 
ostatni rok do szkoły chodzą? Powia-
dam wam, iż tak samo „wiedzą, jak  
i wy, albo jeszcze mniej, bom ja się 
takich pytał, co dopiero rok wyszli ze 
szkoły a mówili, że nie wiedzą. A cóż 
dopiero jak tu do kościoła niemiecki 
śpiew dopuszczą, bo już u nas są tacy, 
co się tego niemieckiego śpiewu 
domagają? Ale ci, co się tego nie-
mieckiego śpiewu domagają, niech się 
sami siebie zapytają, czy ich przod-
kowie byli Polakami czy Niemcami? 
W naszej parafii nie ma ani pół 
Niemca. Niektórzy myślą, że jak już 
potrafią pióro za uchem trzymać, a1bo 
też jakie słówko krótkie niemieckie, 
że już Niemcami się stali. 

Oj, kochani Bracia, w naszej para-
fii trzymajmy się naszego ojczystego 
polskiego języka, a niech nam W r z e 
ś n i a będzie zawsze w pamięci.  
A naszemu przewielebnemu księdzu 
proboszczowi winszujemy też szczę-
ścia, zdrowia i błogosławieństwa od 
Pana Boga na ten Nowy Rok. 
Módlmy się też za niego, żeby go Pan 
Bóg raczył wspierać w jego trudnych 
obowiązkach. 

Raz jeszcze wołam do was kochani 
parafianie: Trzymajmy się naszej 
ojczystej mowy, a ci trzej Niemcy R., 
R. i M., niech robią, co im się podoba, 
bo nas Polaków tak wielu a Niemców 
jest mniej, aniżeli przy jednej ręce 
palcy. 

 
25.01.1902 nr 11 Sprawy towa-

rzystw, zebrania itp. Boguszowice. 
Towarzystwo kat. robotników pod 
opieką św. Józefa odbędzie swe przy-
szłe posiedzenie w niedzielę, dnia 26-
go bm. na sali posiedzeń o godz. 3 po 
poł., ponieważ mamy ważne sprawy 
do załatwienia. Zarząd uprasza 
wszystkich członków, aby się co do 
jednego stawili. 

 

08.02.1902 nr 17 Sprawy tow. 
Zebranie odbędzie się w przyszłą 
niedzielę, po godz.1430. 

 
19.04.1902 nr 47 Boguszowice.  

W niedzielę na pierwszej mszy św. 
przystępowały nasze dziatki po raz 
pierwszy do Stołu Pańskiego w liczbie 
około 100. Aż się łzy do oczu cisnęły, 
gdy nasz ukochany ks. proboszcz 
wzruszającą mowę do nas i do dziatek 
wypowiedział. Niemieckiego oddziału 
tu nie ma. 

 
03.05.1902 nr 53 Sprawy towa-

rzystw, zebrania itp. Boguszowice. 
Towarzystwo Katol. Robotn. odbędzie 
swe przyszłe posiedzenie w niedzielę 
4 maja o godz. 3 po płd. na zwykłej 
sali posiedzeń. Uprasza się wszystkich 
członków o jak najliczniejsze przyby-
cie. Zarazem zawiadamia się, że po-
siedzenia nadal odbywać się będą w 
każdą niedzielę po 1-szym i 15-tym 
każdego miesiąca. Goście zawsze 
mile widziani. Zarząd. 

 
31.01.1903 nr 14 Z Rybnickiego. 

W Rybniku, Smolnej, Zamysłowie, 
Popielowie, Niedobczycach, Jejkowi-
cach, Zebrzydowicach, Orzepowi-
cach, Górnym i Dolnym Niewiado-
miu, Górnych i Dolnych Radoszo-
wach i koloniach, w Chwałowicach, 
Boguszowicach, Ligocie, Paruszowcu, 
Wielopolu i Chwałęcicach należy psy 
wiązać do 6 kwietnia br.   

 
17.03.1903 nr 33, s.3 Z Rybnic-

kiego. W Boguszowicach, w nie-
dzielę, 1 marca br. obchodzono jubi-
leusz Ojca św. „Kriegerverein‖, Straż 
Pożarna z Gotartowic, i parafianie 
urządzili pochód z pochodniami  
i lampionami. Ks. prob. Pendziałek 
przemówił po niemiecku, po czym – 
jak czytamy w „Oberschlesische 
Volkszeitung‖ – była mowa polska. 

 
 

Mieczysław Kula 
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9 kwietnia br. członkowie 
Straży Honorowej NSPJ i sym-
patycy wraz z ks. Józefem udali 
się na pielgrzymkowy szlak. 
Przed wyruszeniem w drogę  
ks. Józef nas pobłogosławił, 
pokropił wodą święconą i oddał 
w opiekę Archanioła Rafała  
i Św. Krzysztofa.  

 
Trasa pielgrzymki wiodła 

przez: Alwernię, Czerną, Łagiewniki, 
Kraków (Skałka) i Wadowice. 

 
W Alwerni zwędziliśmy Ze-

spół Sakralny OO. Bernardynów  
z sanktuarium „Ecce Homo‖.  
W ołtarzu głównym jest umieszczony 
krzyż, a w kaplicy bocznej wisi cu-
dami słynący obraz Jezusa „Ecce 
Homo‖, którego historia sięga upadku 
Konstantynopola. Wczesnobarokowe 
sanktuarium zdobią obrazy: M.B. 
Piekarskiej zwanej obecnie Alwernij-
ską, obraz Św. Antoniego,  
Św. Franciszka otrzymującego styg-
maty, obraz Serca Pana Jezusa. 

 
Po krótkiej modlitwie i zwie-

dzaniu sanktuarium udaliśmy się do 
Czernej, aby tam przed cudownym 
obrazem M.B. Szkaplerznej przyjąć 
szkaplerz. Tam też modliliśmy się  
w kaplicy św. Rafała Kalinowskiego, 

gdzie znajduje się sarkofag z jego 
relikwiami. Ten karmelita bosy został 
błogosławionym w 1983r., a świętym 
w 1991r. Zwiedziliśmy muzeum po-
święcone misjom i przeszliśmy usytu-
owane na wzgórzu, w leśnej scenerii 
stacje Drogi Krzyżowej. 

 
Z Czernej udaliśmy się do 

Sanktuarium Bożego Miłosierdzia  
w Łagiewnikach. Tutaj ks. Józef 
odprawił Mszę św. w intencji piel-
grzymów, następnie uczestniczyliśmy 
w drodze krzyżowej na błoniach przed 
bazyliką, a o godz. 1500 wzięliśmy 
udział w koronce do Miłosierdzia 
Bożego, prowadzonej przez siostry. 
W czasie wolnym mogliśmy zwiedzić 
stary kościół, pomodlić się w kaplicy 
Adoracji Najświętszego Sanktuarium. 
Pełni wrażeń i przeżyć duchowych 
udaliśmy się do Krakowa na Skałkę. 

 
Skałka to wzgórze krakowskie 

nad Wisłą, które zostało przekształ-
cone z miejsca pogańskiego kultu na 
świątynię poświęconą Bogu. Pierwszy 
kościół tam istniejący (rotunda) był 
p.w. Michała Archanioła. To w nim 
zginął od miecza biskup krakowski 
Stanisław w 1079 r. zamordowany 
przez króla Bolesława Śmiałego, 
broniąc świętości małżeństwa i zasad 
wiary. W 1472 r. kanonik Jan Długosz 

zaprosił na Skałkę Paulinów, by sze-
rzyli kult św. Stanisława. Majowa 
procesja odpustowa sięga swoją tra-
dycją 1253 r., kiedy to odbyła się 
pierwsza uroczystość ku czci  
św. Stanisława w rok po jego 
kanonizacji. Wtedy to niesione są 
relikwie św. Stanisława z Wawelu na 
Skałkę w obecności członków 
episkopatu Polski, delegacji stanów 
oraz wielotysięcznej rzeszy wiernych. 
W tym roku uroczystości majowe 
będą odprawione na dziedzińcu 
klasztornym przy nowopowstałym 
ołtarzu polowym „Trzech Tysiącleci‖. 
W bazylice modliliśmy się przed 
obrazem św. Stanisława w nawie 
bocznej. W nawie głównej znajduje 
się ołtarz Michała Archanioła 
(obecnie restaurowany). Naprzeciw 
ołtarza św. Stanisława umiejscowiony 
jest obraz Serca Pana Jezusa, 
przesłaniany obrazem M.B. 
Częstochowskiej. Mieliśmy również 
okazję zwiedzić bibliotekę i podzie-
mia, w których złożone są prochy 
zasłużonych Polaków m.in. Jana Dłu-
gosza, Stanisława. Wyspiańskiego, 
Jacka Malczewskiego, Karola Szyma-
nowskiego. 

 
Z Krakowa wracaliśmy przez 

Wadowice, gdzie wstąpiliśmy do 
kościoła p.w. św. Piotra Apostoła. 
Trafiliśmy tam na nabożeństwo do 
M.B. Fatimskiej, które było ukoro-
nowaniem naszych pielgrzymkowych 
modlitw. Wśród czcicieli Serca Pana 
Jezusa jest spora grupa czcicieli M.B. 
Fatimskiej. Utrudzeni, ale ubogaceni 
dotarliśmy szczęśliwie do Boguszo-
wic.  

 
Dziękujemy ks. Józefowi za 

przewodnictwo modlitewne w czasie 
pielgrzymki i bogaty program tego 
wyjazdu.  

                                                                                               
Joanna Z. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kwietniowe pielgrzymowanie 
Straży Honorowej NSPJ 

 
   W zespole sakralnym OO. Bernardynów w Alwerni. 
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W dniach 28 -29 kwietnia 49 
osobowa grupa pod przewodnictwem 
pana Stanisława Drąszczyka i opieką 
duchową ks. Piotra Mrozka wyjechała 
na dwudniową pielgrzymkę do Opola, 
Wrocławia, Trzebnicy i Grodźca. 

Pierwszym miejscem zatrzy-
mania na pielgrzymim szlaku była 
katedra Podwyższenia Krzyża Świę-
tego w Opolu, która jest też Sanktu-
arium Matki Bożej Opolskiej. Znaj-
dujący się tam Jej wizerunek, który 
dziwnym trafem dotarł tutaj w roku 
1702 z Piekar i do dziś czczony jest 
przez wiernych jako cudami słynący. 
Świadczą o tym wota umieszczone w 
gablotach, wpisy w Księdze Próśb, 
oraz indywidualne nawiedziny i mo-
dlitwy wiernych. Dowodem wciąż 
żywego kultu jest też koronacja ob-
razu, jakiej dokonał Papież Jan Paweł 
II w 1983 roku na Górze Świętej 
Anny. 

Kolejnym punktem na trasie 
pielgrzymkowym była stolica Dol-
nego Śląska -  Wrocław. Dużą atrak-
cją okazało się zwiedzenie Panoramy 
Racławickiej - panoramicznego ob-
razu olejnego autorstwa W. Kossaka  
i J. Styki. Wielkie malowidło 
(15x114m), dzięki zespoleniu szcze-
gólnych zabiegów malarskich (spe-
cjalna perspektywa) i technicznych 
(oświetlenie, sztuczny teren, zaciem-
nione, kręte podejście), "przenosi" 

widza w inną rzeczywistość i inny 
czas. Panorama Racławicka to pierw-
sze i jedyne zachowane do dziś pol-
skie dzieło tego rodzaju. Po zwiedze-
niu Panoramy pielgrzymi udali się na 
spacer po Wrocławiu, zatrzymując się 
między innymi w gotyckiej katedrze 
p.w. św. Jana Chrzciciela, 
postawionej w XII –XV wieku na 
miejscu pierwszej wrocławskiej 
katedry z 1000 roku. Katedra 
odbudowana ze znacznych zniszczeń 
wojennych ma we wnętrzu cenne 
zabytki, rzeźby i malarstwa: ołtarz 
główny z kręgu Wita Stwosza, stalle, 
ambonę, liczne nagrobki z okresu 
średniowiecza, baroku, ale także  
i współczesne – modliliśmy się przy 
grobowcu kard. Bolesława Kominka, 
pierwszego biskupa wrocławskiego po 
II wojnie, który pochodził z Radlina. 
Dalej spacer zmierzał w kierunku 
serca miasta, czyli Rynku, który na-
leży do największych w Polsce (drugi 
po krakowskim).To tam znajduje się 
słynny wrocławski Ratusz i wiele 
pięknych kamieniczek. Po przerwie 
obiadowej uczestnicy pielgrzymki 
udali się w kierunku Wzgórz Trzeb-
nickich. 

Trzebnica, to jedno z najstar-
szych sanktuariów na ziemiach pol-
skich. Klasztor i kościół powstał  
w 1202 roku, z fundacji Henryka Bro-
datego i jego małżonki Jadwigi. 

Opactwo trzebnickie było 
pierwszym, cysterskim 
klasztorem żeńskim na 
ziemiach polskich i tam 
znajduje się sarkofag  

św. Jadwigi Śląskiej. Kustoszami 
sanktuarium są obecnie Księża 
Salwatorianie, którzy gościnnie przy-
jęli nas na nocleg do Domu Piel-
grzyma. Po wieczornej Eucharystii 
był jeszcze czas na spacer po Trzeb-
nicy i rekreację..  

Nowy dzień pielgrzymi rozpo-
częli przy Grobie Patronki Sanktu-
arium, Mszą świętą sprawowaną  
w ich intencji, po której ksiądz prze-
wodnik zapoznał nas z życiem świętej 
Jadwigi i oprowadził po Bazylice, 
pokazując też zazwyczaj niedostępne 
miejsca, czyli romańską kryptę  
św. Bartłomieja, lapidarium  
z fragmentami detali kamiennych 
romańskich i gotyckich oraz zakrystię, 
w której można było zobaczyć 
zabytkowe relikwiarze. 

Na południowych obrzeżach 
Trzebnicy rozciąga się łagodnie po-
fałdowany teren Lasu Bukowego, 
wspaniałe miejsce spacerów i modli-
twy. Tam korzystając z pięknej po-
gody, odprawiliśmy Drogę Krzyżową, 
której kaplice kończą się przy Pustelni 
i kościółku Czternastu Świętych 
Wspomożycieli. Po krótkiej rekreacji 
pielgrzymi opuścili Trzebnicę, 
zmierzając do ostatniego miejsca, 
które było w programie wyjazdu – do 
sanktuarium maryjnego w Grodźcu. 

Grodziec to niewielka miej-
scowość na Opolszczyźnie, skąd po  
II wojnie światowej wysiedlono przy-
musowo ludność pochodzenia nie-
mieckiego, sprowadzając ludność 
polską z Kresów Wschodnich. Dla-
tego też tam znajduje się w głównym 
ołtarzu kościoła obraz Matki Boskiej, 
który wyjeżdżający repatrianci zabrali 
ze sobą ze Wschodu. Cudowny obraz, 
przyciągający coraz bardziej dawnych 
kresowiaków, a zwłaszcza sybiraków 
sprawił, iż kościół w Grodźcu zaczął 
być uważany za sanktuarium Matki 
Boskiej, patronki sybiraków. 

Pielgrzymi wrócili radośni do 
swych domów, umocnieni duchowo  
i zadowoleni że wspólnie przeżyli 
dwa piękne kwietniowe dni. 

W tym roku grupa „Pielgrzym‖ 

planuje udać się jeszcze w dniu  
19 maja do Jaroszowca, Przegini  
i Trzebini, 3 – 4 czerwca do Lichenia  
i 1 września na Jasną Górę. 

 

Grupa „Pielgrzym” na pielgrzymce 

 
Przy Grobie św. Jadwigi Śląskiej 
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DROGA DO EMAUS 
 

12 kwietnia br. cała wspólnota 
ruchu Światlo-Życie w ramach co 
piątkowych spotkań zorganizowała 
„Drogę do Emaus‖. Nabożeństwo to 
polegało na przejściu w parach spod 
Kościoła do Kapliczki na Brzezinach. 
W czasie tej drogi w parach rozważa-
liśmy fragment Ewangelii według  
Św. Łukasza (Łk 24, 13–29) 
„Uczniowie do Emaus‖ 

Naszym celem była kontem-
placja tego przepięknego fragmentu. 
Obrazem dla kontemplacji była sama 
scena ewangeliczna. Przedstawmy 
sobie dwóch uczniów opuszczających 
Jerozolimę. Zauważmy, iż w miarę 
upływu drogi miasto oddala się coraz 
bardziej. Wyobraźmy sobie także, jak 
przygodny wędrowiec dołącza się do 
uczniów. Wsłuchajmy się w szczerą 
rozmowę, jaka wywiązuje się od po-
czątku ich spotkania. A nawet może  
i prośba: Prośmy o wewnętrzne 
odczucie, iż jesteśmy na naszej drodze 
życia prowadzeni przez Jezusa, także 
w momentach, kiedy nie jesteśmy tego 
świadomi. Prośmy też, byśmy 
z otwartością i szczerością wypowia-
dali przed Jezusem wszystkie nasze 
doświadczenia wewnętrzne. 

My chcieliśmy zobaczyć 
dwóch uczniów, którzy wczesnym 
rankiem, z pośpiechem opuszczają 
Jerozolimę. Oddalają się od miasta 
coraz bardziej. W pewnym momencie 
dołącza się do nich Nieznajomy. 
Idźmy razem z nimi przez dłuższą 
chwilę. Idąc razem z dwoma uczniami 
do Emaus w towarzystwie Jezusa, 
zadajmy sobie pytania, które mogłyby 
nam pomóc określić charakter naszej 
wiary. Czy jesteśmy świadomi, iż 
nasze życie, nasza wiara jest piel-
grzymowaniem, drogą? Czy doświad-
czamy przemijania wielu spraw na-
szego życia, na podobieństwo prze-
mijania wielu wydarzeń na drodze 
pielgrzyma? Czy podejmujemy nasze 
kroczenie do Boga z całą świadomo-
ścią i dobrowolnością jako wyjście od 
Boga i zmierzanie do Niego? 

Fragment ten nasuwa także 
inne przykłady biblijne. Dwaj 

uczniowie idący do Emaus 
w towarzystwie Jezusa Zmartwych-
wstałego przypominają nam Izrael, 
który idzie przez pustynię 
w towarzystwie Jahwe do Ziemi 
Obiecanej. W słupie obłoku lub słupie 
ognia Bóg idzie na czele, aby torować 
drogę. Wody Morza Czerwonego nie 
zatrzymują Izraela w jego drodze, 
ponieważ Pan kroczy przed nimi. 
Twoja droga wiodła przez wody, 
Twoja ścieżka przez wody rozlane — 
wspomina Psalmista (Ps 77, 20). 

Około 19 dotarliśmy na miej-
sce, na upragnione zwieńczenie naszej 
wędrówki,  którą była Eucharystia. 
Była to dla nasz szczególna chwila, 
gdyż stawiamy sobie Eucharystię 
zawsze na pierwszym miejscu. Eucha-
rystię koncelebrował Ks. Michał. 

Podczas tej drogi czuwał nad 
nami senior Ks.Józef, który pozostał  
z nami aż do Agapy. Po Mszy Św.  
połamaliśmy chleb i podzieliliśmy się 
nim z każdym obecnym na Euchary-
stii. 

Po mszy wszyscy udaliśmy się 
przed kaplicę gdzie czekała na nas już 
przygotowana Agapa. Każdy został 
poczęstowany kawą, bądź herbatą 
oraz kołaczem. Przy wspólnej Agapie 
rozmawialiśmy oraz śpiewaliśmy 
piosenki. Na zakończenie zebraliśmy 
się wewnątrz kaplicy by odśpiewać 
Apel Jasnogórski, oraz Barkę. 

Na zakończenie chciałbym po-
dziękować wszystkim obecnym,  
a szczególnie Gospodarzom na 
Brzezinach, za tak miłe przyjęcie  
i liczną frekwencję. Podziękowanie  
w imieniu wszystkich kieruję także 
wobec państwa Dronszczyk  
za przepyszny kołacz! oraz  
Ks. Michała i Ks. Józefa za obecność  
i prowadzenie nas. Podziękowania 
należą się też całej wspólnocie, gdyż 
bez niej to wszystko by się nie 
wydarzyło. Szczęść Boże. 

 
 
Mateusz Pytlik - animator 
 
 
 
 

MAJÓWKA  2008
 

   Pierwszego maja, nie-
wielka grupa oazowiczów wy-
brała się na Górę Św. Anny oraz 
do Św. Jacka (Kamień Śląski). 

Odwiedziliśmy babcię Pana 
Jezusa oraz mamę Matki Bożej. Dane 
nam było uczestniczyć w uroczystej 
Eucharystii sprawowanej przez kapła-
nów z Knurowa. W zwyczaju knu-
rowskiej parafii zapisała się piel-
grzymka do Św. Anny w pierwszym 
dniu maja. 

Od Świętej Anki pojechaliśmy 
do Kamienia Śląskiego, gdzie prze-
żywaliśmy pierwsze nabożeństwo 
majowe (w kaplicy Św. Jacka).  

Pogoda choć na ładną się nie 
zapowiadała, to koniec końców, 
okazała się dla nas łaskawa!!!  
Za  wspólną pielgrzymkę i modlitwę 
za maturzystów i gimnazjalistów 
wszystkim dziękuję. 

                                                                                            
Ks. Michał 

 
 

OGÓLNOPOLSKA 
EWANGELIZACJA 

PROCHRIST  
(DLA CHRYSTUSA)  
TAKŻE W RYBNIKU!

W drugim tygodniu kwietnia 
br. (6-13 IV) odbyła się wielka ewan-
gelizacja ProChrist. Było to pierwsze 
w Polsce tego typu wydarzenie ewan-
gelizacyjne na taką skalę. Swym za-
sięgiem obejmowała bowiem ponad 
sto miejsc w naszym kraju i kilka 
wśród Polonii za granicą, w których 
wszystko działo się w tym samym 
czasie. Jak to możliwe? Otóż centrum 
ProChrist był katowicki Spodek,  
z którego transmitowano drogą sateli-
tarną wszystkie osiem wieczorów, do 
tych miejsc, w których zgłoszono 
chęć zorganizowania transmisji.  
W naszym mieście również można 
było uczestniczyć w tych wieczorach 
dzięki młodzieży Ruchu Światło-
Życie rejonu Rybnickiego z ks. Pio-
trem Urodą (moderatorem rejonu) na 
czele, która zorganizowała ProChrist 
w auli Politechniki Śląskiej przy ulicy 
Kościuszki. Wydarzenie to miało 
wymiar ekumeniczny, gdyż do grona 
głównych organizatorów obok Ko-
ścioła Rzymsko-Katolickiego należeli 
również Ewangelicy oraz takie 
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wspólnoty kościelne jak Zielono-
świątkowcy czy Babtyści. 

Każdego dnia transmisja roz-
poczynała się o godzinie 18.20  
i trwała do 20.00. Każdy z wieczorów 
miał inny temat, nad którym głównie 
można się było skupić słuchając kon-
ferencji ks. Urlicha Parzanego (pa-
stora ewangelickiego z Niemiec), 
tłumaczonego przez ks. Sławomira.  
Poza tym częściami składowymi każ-
dego z programów był gość muzyczny 
reprezentujący polską scenę chrześci-
jańską, krótkie sztuki teatralne  
w wykonaniu dwuosobowego ―teatru‖ 
ewangelizacyjnego oraz świadectwa 
różnych osób, związanych z różnymi 
wspólnotami (m. in. ks. Ryszarda 
Nowaka – moderatora diecezjalnego 
RŚ-Ż). Za każdym razem wieczór 
rozpoczynał się wprowadzeniem  
i modlitwą biskupa z różnych 

wspólnot chrześcijańskich obecnych 
w Polsce (reprezentantem Kościoła 
Katolickiego był gospodarz miejsca 
ks. bp. Damian Zimoń). Zaś na 
zakończenie każdego dnia ProChrist 
ks. Parzany zapraszał wszystkich 
zebranych w Spodku oraz tych  
w miejscach przekazu transmisji, aby 
podeszli ze swych miejsc do krzyża 
przygotowanego specjalnie na tę 
okazję, aby tam oddać swe życie 
Jezusowi Chrystusowi przez wspólne 
powtarzanie słów modlitwy 
prowadzonej przez ks. Parzanego.  
Z kolei po zakończeniu transmisji 
zapraszano tych, którzy chcieli  
o czymś porozmawiać, dla których 
coś okazało się być niezrozumiałe lub 
interesujące, do rozmowy  
z duszpasterzami obecnymi zarówno 
w Spodku jak i w każdym miejscu 
satelitarnego przekazu. 

Po zakończeniu całego tygo-
dnia ProChrist pozostaje nam mieć 
nadzieję, że ten ogromny wkład mo-
dlitwy, pracy i pieniędzy zaowocuje 
choć jednym człowiekiem, który od-
krył lub dopiero dzięki ProChrist 
odkryje, że to Jezus jest jedynym 
dobrem i szczęściem dla tego świata  
i dla każdego człowieka. 

Oczywiście członkowie naszej 
wspólnoty RŚŻ również gromadzili 
się w rybnickiej auli Politechniki 
Śląskiej. A nawet jeden z naszych 
uczestników miał swój osobisty wkład 
w występ zespołu muzycznego, który 
towarzyszył jednemu ze spotkań.  

 
                                                                                                                         
Łukasz - animator 

 
 

 
 

W poniedziałek 21.04.08 mło-
dzież klas III Gimnazjum Nr. 7 ze-
brała się w naszej świątyni na Eucha-
rystii. Cieszę się bardzo, że nie zabra-
kło także rodziców. A intencja była 
dość szczególna: z prośbą o Dary 
Ducha Św. na czas egzaminów gimna-
zjalnych. 

Oprawą liturgii zajęła się nie-
zawodna młodzież oazowa, pragnę im 
podziękować za przygotowanie litur-
gii i prowadzenie śpiewów.  

Szczególnym momentem w tej 
liturgii było błogosławieństwo osobi-
ste każdego gimnazjalisty. Modliłem 
się nad każdym z uczniów, prosząc  
o ducha rozumu, roztropności oraz 
męstwa. To bardzo potrzebne dary, 
szczególnie, kiedy siada się do testu 
egzaminacyjnego. Można mieć wie-
dzę, ale potrzebna jest rozumność - by 
dobrze ją spożytkować. Ważna jest 
roztropność, która szczególnie w mo-
mentach stresu chroni przed niewła-
ściwą decyzją. W końcu konieczna 
jest cnota męstwa - by mimo stresu  
i obaw podjąć wezwanie, ruszyć do 
boju i zwycięsko rozprawić się z te-
stem.  

 

Na końcu w prezbiterium zro-
biliśmy sobie zdjęcie pamiątkowe. 
Znak, że Pan Bóg pozwolił nam się 
spotkać w takiej a nie innej grupie. 
Każdy z nas wniósł wzajemnie coś do 
osobistego życia. Trzeba o tym zaw-
sze pamiętać i dziękować za ludzi, 
których spotykamy na naszej drodze 
życia.  

Może ktoś powie, że cała ta 
akcja to naciąganie Pana Boga w myśl 
zasady: Jak trwoga to do Boga! Po-
wiem tak, niech sobie każdy myśli jak 
chce. Chrześcijanin ma prawo  
i obowiązek prosić Boga o pomoc, 
nawet, jeśli zrobił wszystko co w jego 
mocy. Ostatecznie przecież nie jeste-
śmy wszechwiedzący, wszechmocni, 
bezbłędni. Zawsze potrzeba nam Da-
rów Ducha Świętego, nawet gdy 
jesteśmy w oczach tego świata profe-
sjonalistami, w takich czy innych 
sprawach.   

Jeszcze raz wszystkim dziękuję 
za obecność. Zachęcam do modlitwy 
w intencji naszych gimnazjalistów, 
którzy niedługo rozpoczną nowy etap 
życiowej drogi 

                     Ks. Michał 
 
 

Ps.  
Egzaminy gimnazjalne 

mamy już za sobą. Prasa donosi  
o wielu nieprawidłowościach. 
Okazuje się, że tegoroczny 
egzamin szczególnie z części 
humanistycznej wywołał nie małe 
zamieszanie. Dobór lektur okazał 

się nietrafny. Bo niektórzy 
nauczyciele z takich czy innych 
powodów nie przerobili z uczniami 
wywołanego na egzaminie materiału. 
W sumie to chyba nasz polski 
fenomen egzamin w ciągu roku 
szkolnego. Taki system sprawdzający 
wiedzę ucznia niestety, hipotetycznie 
z góry narażony jest na takie nieporo-
zumienia. By uniknąć jakichkolwiek 
kontrowersji należałoby objąć egza-
minem materiał z zakresu I i II klasy 
gimnazjum. Teorie teoriami, oczywi-
ście ktoś powie, że materiał rozłożony 
jest według Ministerstwa Oświaty, 
które w rozkładzie zajęć klas III gim-
nazjalnych wybrany zakres lektur 
miało prawo uznać za przerobiony. 
Praktyka jednak pokazuje coś innego, 
choroba nauczyciela, realizacja ście-
żek przedmiotowych, niestety w wielu 
przypadkach nie pozwoliły jeszcze na 
przerobienie materiału. Koniec koń-
ców, właściwie nic się nie stało. Do 
końca roku pozostało jeszcze trochę 
czasu, szkoda tylko, że niektórzy 
uczniowie nie z własnej winy, stanęli 
wobec dylematu: co tu napisać w te-
ście. 

 

Eucharystia i modlitwa do Ducha Św. 
– kilka słów o tym jak nasi gimnazjaliści duchowo 

przygotowali się do Egzaminu! 
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Dziś chyba mamy do czynienia 
ze szczególnym zjawiskiem przesu-
wania odpowiedzialności dorosłych 
na ludzi młodych. Bałagan, chyba 
niekompetencja i brak wyobraźni do-
rosłych jest powodem tego stanu 
rzeczy. Ale oczywiście winna jest 
młodzież. Młodzi powinni się uczyć a 
nie dyskutować. Jak nie umieją to 
zawsze ich wina, bez dyskusji , w 
myśl zasady: „dzieci i ryby głosu nie 
mają‖. 

Myślę, że obecny system 
oświaty jest wyborem drogi „na 
oślep‖. Chyba mało kto wie o co wła-
ściwie chodzi. Ciągłe zmiany  
w oświacie spowodowały taki bała-
gan, że naszym ministrom trudno już 
się połapać we własnych rozporządze-
niach! Ilość dokumentacji, wydanych 
rozporządzeń, wiedzie w podejmo-
wanych decyzjach do powstawania 
błędów formalnych. Tzn. tyle, że 
coraz częściej nowe rozporządzenia są 
niezgodne z obowiązującymi. Jedne 
wykluczają drugie. Nic w tym dziw-
nego, scheda oświatowa przejmowana 
jest z ręki do ręki. Zresztą jak wszyst-
kie inne ministerstwa. W polskim 
parlamentaryźmie można zaobserwo-

wać wojnę o bastiony ministerialne. 
Szkoda, że na tym wszystkim cierpi 
przeciętny obywatel, a w interesują-
cym nas temacie młody człowiek, 
przyszłość narodu. Zmieniający się w 
tempie atomowym funkcjonariusze 
oświaty, po prostu mają kłopot by 
zwyczajnie zapoznać się ze stertą 
rozporządzeń już istniejących.  
A decyzje trzeba wydawać od zaraz... 
nie ma czasu na czytanie.... No i wła-
śnie zamyka się koło niekompetencji  
i bałaganu. A wszystkiemu winna jest 
młodzież i nauczyciele w szkołach. 
Winna jest nauczycielka, że zachoro-
wała... no i nie przerobiła Kamieni na 
Szaniec. Opieszałość nauczycieli, 
lenistwo uczniów to zapewne źródło 
powstałego zamieszania. W myśl 
zasady Bodwella: „Władza nigdy się 
nie myli a jak się pomyli to winę 
zawsze, w każdym przypadku, ponosi 
obywatel. W myśl tej teorii, ministro-
wie konstruują tylko rozporządzenia, 
a obywatele sami muszą się w nich 
odnaleźć. 

Powiem, że mam takie wraże-
nie, że współczesna demokracja jest 
nowa formą zniewolenia-totalizmu. 
Oczywiście władza nie prześladuje 

bezpośrednio obywatela, nie ograni-
cza wolności słowa, wieców, prasy. 
Każdy może się wypowiedzieć. Ale 
co to daje.... Myślę, że dzisiaj jeszcze 
bardziej niż kiedykolwiek boimy się 
władzy, która skonstruowała nowy 
mechanizm zniewolenia- biurokra-
tyczny model zniewalania obywatela. 
Dziś każdy z nas, przeciętnych ludzi,  
boi się fiskusa, jesteśmy karani, stra-
szeni nawet więzieniem za najdrob-
niejsze pomyłki czy uchybienia. 
‖Gamma‖ naszych zobowiązań wobec 
państwa jest tak duża, że naszą wol-
ność rozumiemy jako osobistą wydol-
ność wobec państwa. Jaśniej mówiąc, 
jesteśmy szczęśliwi jeśli uda się nam 
zapłacić wszystkie podatki i zobowią-
zania, dobrze wypełnić PiT taki czy 
inny. A wielkich tego świata sądzi się 
za malwersacje aż do momentu 
przedawnienia sprawy, kiedy jest już 
po sprawie. Nas przeciętnych obywa-
teli kara się od razu, my nie mamy 
głosu, jesteśmy szarą masą pracującą  
na rzeczy tych co rządzą rzędem dusz. 

 
                           Ks. Michał 
 

 

Dzięki inicjatywie pani kate-
chetki młodzież maturalna wraz z 
wychowawcami wyruszyła na piel-
grzymkę do Matki Bożej Częstochow-
skiej. Celu i intencji naszego wyjazdu 
nie trzeba chyba przedstawiać.  

 
Mieliśmy okazję uczestnicze-

nia we Mszy Św. w kaplicy św. Pio-
tra.  Dzięki usilnym staraniom udało 
mi się namówić siostrę zakrystiankę 
by pozwoliła nam osobno w małej 
kaplicy sprawować Eucharystię.  

 
Bezpośrednio po Eucharystii 

wszyscy poszli na osobistą modlitwę 
przed obrazem Matki Bożej Często-
chowskiej. Było nam dane uczestni-
czyć w ceremonii odsłonięcia cudow-
nego obrazu o godz. 13.00. 

 
A, że 23.04.08 w Często-

chowie nie było zbyt tłoczno, zebrało 
nam się jeszcze na zwiedzanie miedzy 

innymi: Muzeum Jasnogórskiego, Sali 
Rycerskiej, czy Skarbca.  

 
Wychowawcom, pani kate-

chetce a przede wszystkim maturzy-
stom dziękuję za to wspólne religijno-
kulturalne przeżycie! 

                                                                                                      
Ks. Michał 

 
Msza św. na zakończenie 

roku szkolnego dla 
maturzystów ZSP nr 1  

w Boguszowicach 
 

Dzień 25.04.08 to szczególna 
data w życiu maturzysty. Otóż skoń-
czyła się dla nich edukacja w zakresie 
szkoły średniej. O godzinie 10. 15. 
każdy otrzymał świadectwo ukończe-
nia szkoły średniej. Wszyscy mogli 
zaśpiewać, żegnaj szkoło! Choć pozo-
stał jeszcze mały szczególik w proce-

sie edukacji MATURA. Ale to dało 
się przecież w takim dniu „wyciąć‖.  

 
Ten dzień wpisał się również  

w życie naszej wspólnoty parafialnej. 
Otóż o godz. 9.00 Ci myślący już  
o wolności od szkolnej ławy, przyszli 
najpierw do świątyni. By..... powiecie 
znowu o coś prosić! Nie,  wyobraźcie 
sobie by  podziękować Bogu za trzy 
lata edukacji, za wspólną drogę  
i wychowawców.  

 
Pan Bóg na ten dzień podaro-

wał im szczególny dar Słowa w Litur-
gii Czytań, by wszystko w swoim życiu 
Jemu oddać! Z takim przesłaniem 
poszli dopiero do szkoły po świa-
dectwa. 

 
Wszystkim maturzystom dzię-

kuję za trzy lata wspólnej drogi, za 
udział w Eucharystii. Dziękuję rów-
nież wychowawcom klas, którzy jako 
ostatni akord wychowawczy, po pro-
stu wraz z nimi się modlili! Słowa 
wdzięczności należą się także  
ks. Proboszczowi za dobre słowo 
skierowane do maturzystów. 

                                                                                                     
Ks. Michał      

     

Maturzyści naszego ZSP nr 1 
w Częstochowie 
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Jesteśmy uczennicami klasy VI d Szkoły 
Podstawowej nr 16 w Rybniku. Od marca 2007 r. 
nasza szkoła uczestniczy w programie „Równy 
start w przyszłość – czyli wyrównywanie szans 
edukacyjnych w Rybniku”. W ramach tego projektu 
powstało wiele kół zainteresowań między innymi 
koło języka polskiego „Klub Miłośników Języka 
Polskiego”. Na jednych zajęciach bawiliśmy się  
w dziennikarzy. Nasza grupa postanowiła przepro-
wadzić wywiad z dyrektorem naszej szkoły.  
Od września 2007 roku funkcję tę pełni Pani Teresa 
Uchyła. Jest osobą pogodną, sympatyczną i bar-
dzo przez nas lubianą. 

 
Uczennice: Przed objęciem stanowiska dyrektora naszej 
szkoły była Pani nauczycielem. Ile lat pracuje Pani w naszej 
szkole? 
Pani Dyrektor: W tej szkole pracuję od września 1991 r. 
 
U: Lubi Pani pracować z dziećmi? 
D: Kocham pracę z dziećmi. Nie wyobrażam sobie innej. 
Nauczyciel to najwspanialszy zawód jaki może być.  
 
U: Jakie ma pani wykształcenie? 
D: Ukończyłam wyższe studia magisterskie z kształcenia 
zintegrowanego, potem uzyskałam dodatkowe kwalifikacje 
na studiach podyplomowych z informatyki, zarządzania  
i przedsiębiorczości oraz wychowania do życia w rodzinie.  
 
U: Czy kierowanie szkołą jest trudne? 
D: Bardzo trudne, ale ja lubię nowe wyzwania, lubię jak 
wokół mnie coś się dzieje. Moje najważniejsze zadanie to 
zapewnienie wam bezpieczeństwa no i stworzenie takich 
warunków w szkole, byście czuli się w niej dobrze. Pomaga 
mi Rada Pedagogiczna, rodzice pomagacie mi również wy 
jako Samorząd Uczniowski. 
 
U: W tym roku szkolnym obowiązują mundurki. Będą one 
noszone przez uczniów w kolejnych latach? 
D: Jeżeli chodzi o mnie to uważam, że bardzo ładnie w nich 
wyglądacie. Zresztą to wy wybraliście sobie taki model, wy 
i wasi rodzice. Jak będzie w przyszłym roku, zadecydują 
wasi rodzice.  
 
U: Szkoła jest otynkowana i pomalowana, skąd pani bierze 
fundusze na remont szkoły? 
D: Oczywiście z budżetu Miasta. To miasto dba o zapew-
nienie środków finansowych na utrzymanie szkół. Wszyst-
kie inwestycje czy remonty są finansowane z tych środków. 
Chciałabym przy okazji podziękować władzom Miasta  
za  działania, które wspierają nasz rozwój. 
 
U: Może Pani zdradzić, kto wybrał kolor szkoły?  
D: Najpierw pytanie: A podoba się wam czy nie? 
 
U: Jest bardzo ładny. 

D: Ogłosiłam konkurs na kolor szkoły między uczniami, 
rodzicami i nauczycielami. Ile grup, tyle propozycji. Każ-
demu podoba się coś innego. W końcu musiałam sama za-
decydować. Myślę, że to był trafny wybór.  
 
U: My uważamy podobnie.  Budynek jest odnowiony, ład-
nie się prezentuje. Dookoła mamy dużo zieleni. Ogólny ten 
widok szpeci boisko szkolne, z którego nie da się już korzy-
stać bo jest bardzo zniszczone. Co zamierza Pani zrobić  
w tym kierunku? 
D: Ja również uważam, że nasza szkoła jest śliczna. A to,  
że jest tak pięknie, to również wasza zasługa. To wy 
sadziliście drzewka, kwiaty, krzewy, dbacie o porządek. 
Jeżeli chodzi o boisko, to już wiem, że Miasto przeznaczyło 
w tegorocznym budżecie środki finansowe na jego remont. 
Marzy mi się boisko ze sztuczną nawierzchnią, może uda się 
nam to zrealizować. 
 
U: Z rampy mogą korzystać tylko nasi starsi koledzy i kole-
żanki. Stoi na naszym placu nieużyteczna. Może dałoby się 
ją przekształcić na  scenę teatralną? 
D: Bardzo ciekawy pomysł! Może faktycznie 
wykorzystamy ją w inny sposób. Warto o tym pomyśleć. 
 
U: Mamy w szkole dużo nowych pomocy dydaktycznych, 
książek w bibliotece i sprzętów. Skąd czerpie Pani pieniądze 
na ten cel? 
D: Tak jak mówiłam wcześniej głównie z budżetu Miasta, 
ale w ostatnim czasie dużo pomocy kupiliśmy z funduszy 
unijnych, które otrzymaliśmy w ramach projektu realizowa-
nego w naszej szkole. Pomaga nam również Rada Rodzi-
ców, która poszukuje sponsorów, organizuje zabawy i dzięki 
temu wspiera działalność szkoły. 
 
U: 17 maja organizowane są Dni Otwarte Szkoły, czy może 
nam Pani zdradzić, jakie będą atrakcje? 
D: Bardzo się cieszę, że będą Dni Otwarte w naszej szkole. 
Jest to pomysł rodziców i Rady Pedagogicznej. Nie chcę 
zdradzać szczegółów, będą one na plakatach i zaprosze-
niach. Powiem tylko, że tego dnia wszyscy będą mogli zo-
baczyć zaplecze dydaktyczne naszej szkoły, pracownie: 
językową, komputerową oraz efekty pracy uczniów. Już 
teraz zapraszamy wszystkich. 
 
U: Jak widać cała społeczność szkolna jest zaangażowana  
w prace na rzecz szkoły. Jak Pani udaje się tego dokonać? 
D: Cieszę się z tego powodu i chciałabym wszystkim za to 
podziękować. Szkoła to  nie tylko nauczyciele i uczniowie,  
to również rodzice, którzy są współgospodarzami a wszyscy 
razem możemy zdziałać wiele. Nasze środowisko jest 
otwarte i chętne do pomocy, dlatego wiem, że można na nie 
liczyć bo przecież mamy wspólny cel: dobro naszych dzieci. 
 
U: Dziękujemy za poświęcenie nam czasu i wyczerpujące 
informacje. Do widzenia. 
D: Ja również dziękuje. Miło się z Wami rozmawiało.  
Do widzenia. 

      Z Panią  Dyrektor Teresą Uchyłą rozmawiały: 
Marta Zaik 
Alicja Araszczuk  
Aleksandra Szymura 
Daria Memła 

Jak to jest  
w „Szesnastce”? 
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Koniec roku szkolnego zbliża się 
nieuchronnie. Dla szóstoklasistów, a więc 
kandydatów do gimnazjów, nadchodzi czas 
składania dokumentów (5 maja – 13 czerwca 
2008r.). Zapraszamy więc wszystkich do 
zapoznania się z naszą szkołą.  

 
O NAS: 

 Gimnazjum nr 7 im. Czesława Milosza w Rybniku 
jest szkołą przyjazną młodzieży, nowoczesną  
i przestronną. Obecnie uczniowie uczą się w 24 
oddziałach. Dwa z nich to klasy sportowe o profilu 
siatkówka i lekka atletyka. Od trzech lat młodzież 
uczy się również w klasach integracyjnych. Szkoła 
nasza dostosowana jest dla uczniów 
niepełnosprawnych ruchowo. 

 Mamy bibliotekę i czytelnię, a w niej centrum 
multimedialne z czterema stanowiskami 
komputerowymi. Szkoła posiada także 3 sale 
komputerowe z 30 stanowiskami komputerowymi  
z dostępem do internetu. W szkole uczymy się 
trzech języków: francuskiego, niemieckiego  
i angielskiego. Działają liczne koła zainteresowań, 
w programie, których każdy znajdzie coś dla siebie 
(polonistyczne, matematyczne, geograficzne, 
historyczne, muzyczne, literacko - wokalne, języka 
francuskiego, angielskiego, niemieckiego).  

 
 Uczniowie z kółka dziennikarskiego wydają gazetkę 

szkolną "Przystanek 7", a z kółka komputerowego 
internetową.  

 
 Mamy i coś dla sportowców. Dla nich przygo-

towano zajęcia z piłki nożnej, siatkówki oraz 
koszykówki. Oprócz tych zajęć działa w naszym 
gimnazjum Szkolna Liga Mistrzów. Zajęcia  
z wychowania fizycznego i inne zajęcia sportowe 
odbywają się w nowo wybudowanej, nowoczesnej  
i dobrze wyposażonej sali gimnastycznej, auli 
szkolnej, siłowni, sali do tenisa stołowego lub na 
boiskach szkolnych. 

 
 

Szkoła Podstawowa nr 16  
 

serdecznie zaprasza 
 

UCZNIÓW I ICH RODZICÓW 
 

na Dni Otwarte Szkoły, 
 

które odbędą się 17 maja 2008r. od godz. 11.00 do 15.00 
 

na terenie naszej placówki. 
 
  W programie wiele atrakcji, w tym m.in.: 

- możliwość zapoznania się z bazą dydaktyczną szkoły, 
- artystyczne występy naszych wspaniałych i utalentowanych uczniów, 
- aukcja prac dzieci i nie tylko, 
- turnieje sportowe z udziałem rodziców, 
- loteria fantowa – każdy los wygrywa! 
- możliwość degustacji przysmaków przygotowanych przez rodziców. 

 
  Pozyskane dochody zostaną przeznaczone na poprawę zaplecza sportowego. 
 
 
          Dyrekcja i Grono Pedagogiczne 
 

Siedem gór przejdziecie, 
Siedem rzek przepłyniecie, 

Takiej szkoły jak G 7  
nie znajdziecie! 
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 Szkoła posiada wykwalifikowana kadrę 
pedagogiczną, pracują u nas także dwie panie 
pedagog, które troszczą się o dobrą kondycję 
psychiczną wychowanków, pomagając  
w trudnych sytuacjach. 

 
 Od 12.03.2007 r. uczestniczymy w projekcie 

"Równy start w przyszłość - 
wyrównywanie szans edukacyjnych  
w Rybniku". W ramach projektu działają 
zajęcia wyrównawcze, koła zainteresowań, 
zajęcia motywacyjne, koła językowe oraz 
koła komputerowe. Zajęcia wyrównawcze 
prowadzone są z matematyki, fizyki, historii, 
geografii.  

 
 COMENIUS Od października 2007 r. nasze 

gimnazjum, obok takich szkół jak: Liceum 
Zawodowe Sonia Delaunay z Francji, Liceum 
Techniczne Le Puits De L'Aune również  
z Francji, oraz Szkoła Podstawowa Dimotiko 
Scholio Thessalonikis z Grecji, jest partnerem 
projektu "Poznać, aby chronić". Projekt realizowany 
jest w języku francuskim i uczestniczy w nim  
30 uczniów naszej szkoły.  

 
 Na koniec obowiązkowo trzeba wspomnieć  

o ostatnim sukcesie reprezentacji naszego 
gimnazjum (Rafał Podleśny, Mateusz Kaczor  
i Adam Janowicz). Nasi uczniowie zajęli III 
miejsce w Finale Krajowym Teleturnieju  

„Na olimpijskim szlaku”, który odbył się  
w Centrum Olimpijskim im. Jana Pawła II  
w Warszawie. 

 
 Więcej informacji o naszej szkole można znaleźć na 

stronie: www.rybnik.pl/g7/. 
 

ZAPRASZAMY 
        

Intencje 
mszalne 

Niedziela –11.05.2008r. – Uroczystość  

        Zesłania Ducha Świętego 

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. 

 
Poniedziałek – 12.05.2008r. – NMP Matki  

           Kościoła 

7.oo 1/+Edward Bedka, rodziców z obu stron(Bog) 
 2/Zaginiony Antoni Sobik(Got)_ 

17.oo 1/+Celestyna Smołka, mąż Konstanty, Anna 
Papierok, mąż Maksymilian, syn Ambroży, 
dziadków(Bog) 

 2/+Maria i Henryk Szadziul, Aniela i Eryk 
Korduła(Bog) 

Wtorek – 13.05.2008r. – NMP Fatimskiej 

7.oo 1/+Alojzy Maciończyk, Antonina żona, córka 
Maria(Bog) 

 2/+Franciszek Kania, Gertruda żona, rodziców, Jan 
Klejnot, zona Gertruda(Got) 

17.oo 1/+Franciszek Zdziarskii, żona Jadwiga, córka 
Barbara, syn Leszek Kula 

 2/+Zofia Szier, Wiktor mąż, rodziców(Bog) 
19.oo 1/Nabożeństwo Fatimskie 
 2/O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla 

wszystkich emerytów i rencistów  oraz ich rodzin  
Koła nr13 z Boguszowic. 

Środa – 14.05.2008r. – Św. Macieja, ap. 

7.oo 1/+Paweł Przeliorz, żona Berta, syn Nikodem, zięć 
Zygmunt, rodziców z obu stron(Rasz) 

 2/+Albert Bernacki, rodziców, Ignacy Reclik, żona 
Zofia(Bog) 

17.oo 1/+Ryszard Nikel, żona Maria(Got) 
 2/+Anna Dyczka(Bog) 
 3/+Władysław Kuczera, 30-ty dzień(Got) 
 
 

 
   Telewizja w naszej szkole. 
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Czwartek – 15.05.2008r. 

7.oo 1/+Teodor Eliasz, żona Marta(Rasz) 
 2/+Alfred Piontek, teściów, Józef i Zofia 

Lubszczyk(Bog) 
17.oo 1/+Aniela Kula(Bog) 
 2/+Dorota Adamczyk, Gertruda i Nikodem 

Kula(Bog) 
 3/Do Miłosierdzia Bożego za + Kazimierza Słapę – 

od siostry Anny z rodziną(Kop) 
 4/w intencji prezbiterów z rocznika święceń 1997. 

Piątek – 16.05.2008 – Św. Andrzeja Boboli,   

 kpł. i męcz. 

7.oo 1/+Zofia Nikel, mąż Jan, 2 córki, 2 zięciów, 2 
synów, 2 synowe(Got) 

 2/+Maksymilian Krupa, żona Helena(Got) 
17.oo 1/+Jan Karwot(Bog) 
 2/+Maria Pierchała, Robert Pierchała, Maria 

żona(Bog) 
 3/+Felicyta Oleś- od sąsiadów z ulicy Sołtystwo i 

Spacerowej(Bog). 

Sobota – 17.05.2008r. 

7.oo 1/+Gertruda Matuszczyk, mąż Ernest(Bog) 
 2/+Matylda Juraszczyk, 2 mężów, syn 

Henryk(Bog) 
 3/Do Op.B. w  pewnej intencji z podz. za 

otrzymane łaski z prośbą o dalsze,  oraz za 
++rodziców Kazimierza i Katarzynę Spytko, Łucję 
i Emila Babilas(Got) 

12.oo Ślub: Masłowska Angelika – Bockach Wolfgang 
16.oo Do Op.B. z okazji 60 rocznicu urodzin Bernarda 

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

17.oo 1/+Serafin Szymura, 1 roczn(Bog) 
 2/+Paweł Witala, Albina żona, synowie Bolesław i 

Stanisław, córka Lidia, ++ rodziców(Bog) 

Niedziela – 18.05.2008r. – Uroczystość  

          Trójcy Przenajświętszej 

7.oo +Eryk Zimończyk, 1 roczn(Bog) 
8.3o +Mirosław Maciończyk, 4 roczn 
10.oo Do Op.B. z okazji 18 rocznicy urodzin Kingi  

z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze. 
11.30 Do Op. B. z okazji urodzin w pewnej intencji oraz 

za ++ z rodzin Nowackich, Biernackich, Jagłów  
i Jarczewskich. 

14.3o Chrzty i roczki: Hubert Łodygowski, Daria 
Stefunyn, Natalia Adamczyk, Jakub i Daniel 
Nowak 

16.oo +Weronika Zniszczoł, syn Czesław(Bog). 

Poniedziałek – 19.05.2008r. 

7.oo 1/+Erwin Piontek, żona Renata, Józef i Gertruda 
Piontek(Bog) 

 2/+Walenty Jurczyk, 4 roczn, syn Marian(Got) 
17.oo 1/+Alojzy Oleś, rodziców, Roman i Monika Biskupek, 

synowie Paweł i Bronisław(Rasz) Szymon(Bog) 
 2/+Maksymilian i Helena Szymura, rodziców z obu 

stron, Stefania Wengerska, Paweł Śliwka(Rasz) 

Wtorek – 20.05.2008r. 

7.oo 1/+Wincenty Konsek(Bog) 
 2/+Alojzy Karwot, Jadwiga żona, Barbara Karwot, 

Jan Dziwoki, 2 żony, syn Jan, dziadków 
17.oo 1/+Waleska Ogórka, 1 roczn(Bog). 
 2/+Ryszard Oleś, 8 roczn 
 3/+Józef Szafraniec 

Środa – 21.05.2008r. – Św. Jana  

   Nepomucena, kapł. I męcz. 

7.oo 1/+Antoni Juraszczyk, 9 roczn, żona Zofia(Bog) 
 2/+Maria Klimanek, Wincenta i Franciszek Kucz, 

Franciszek i Maria Klimanek(Bog) 
17.oo 1 Do Najśw. Oblicza Pana Jezusa i Niepokalanego 

Serca NMP z okazji 70 rocznicy urodzin Ernestyny 
Burda oraz w intencji całej rodziny z podz. za 
otrzymane łaski z prośba o dalszą  Bożą opiekę 
oraz o łaskę zdrowia  na dalsze lata życia,  
Te Deum. 

 2/+Ludwik Burda, 8 roczn, rodzice Maria i Józef 
Burda, Franciszek Konsek, Alfred Buchalik, 
Helena żona, Alfred Konsek, Bronisław Buchalik, 
Józef Kłosek 

Czwartek – 22.05.2008r. – Boże Ciało 

7.oo 1/+Maria Sadanowicz - z okazji urodzin 
8.oo za parafian 
11.3o Do Op.B. z okazji 18 rocznicy urodzin Magdaleny 

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

16.oo +Helena Studnik(Bog) 

Piątek – 23.05.2008r. 

7.oo 1/za ++ członków Różańca : Alojzy Gorol, Matylda  
Malina, Małgorzata Sobik 

 2/+Eugenia i Emil Sodzawiczny 
3/+Franciszek Mura, Regina żona, Dorota córka,  
Albin Zimoń, Maria żona, Franciszek Mura, Zofia  
zona(Got) 

17.oo Msza wspólna: 
 +Edward Rojek, Maria Sobik, mąż Franciszek, syn  
 Aleksander, Ewa Kudyba(Got) 
 +Anna i Józef Przeliorz, rodziców(Bog) 
 +Maria i Henryk Woryna, rodziców 
 +Walenty Szymura, żona Gertruda, 3 synów,  
 wnuczka Sylwia, rodziców z obu stron 
 +Jadwiga Groborz, córka Krystyna(Bog) 
 +Florian Buchalik, Maria żona, 3 synów 

+Leopold Szymura, żona Franciszka, 2 córki Elżbieta 
i Anna, syn Walenty, Marta i Alojzy Orszulik,  
2 zięciów, dusze w czyśćcu cierpiące(Got) 
+Walenty Przeliorz(Bog) 

+Gertruda Korduła, 25 roczn, Antoni Korduła, żona 
Gertruda, Józef Janko, Berta żona, Józef Mikos, 
Agata żona, Krzysztof Kandybowicz(Bog) 
+Eugeniusz Langowski, żona Eugenia, 4 synów,  
3 wnuków, 2 córki, Brygida Molska i Matylda 
Brzozowska(Bog) 
+Józef Zaik, żona Jadwiga, córka Weronika,  
2 zięciów, Stanisław i Aniela Kula, Jan i Stanisław 
synowie, Elżbieta Leśnik, Paweł Rojek(Bog) 
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+Gerard Groborz, 5 roczn, rodzice Anna i Robert, 
Józef Marek, żona Anna, za ++ z pokrew(Bog) 
+Piotr Niesporek, Edward Skałbania, Regina żona, 
Marian Pyżalski , Maria żona(Got) 
+Marta Weinoch, mąż Augustyn, rodziców z obu 
stron 
+Zofia Sobik, 3 roczn, mąż Brunon, rodziców  
z obu stron(Got) 
+Wilhelm Maciończyk, żona Bronisława, synowie 
Hubert i Dionizy, synowa Aniela, Gertruda 
Kula(Got) 
+Berta Sobik, mąż Józef, syn Bronisław, Leokadia  
i Jan Torbicki(Got) 
+Paweł Machulec, żona Monika, córka Marta, 
Emil, Roman i Józef synowie, dusze w czyśćcu 
cierpiące(Bog) 
+Gertruda Kula, Zygmunt Torbicki, ++dziadków, 
Rufin i Zofia Kula, Maria Kołodziej, 2 mężów(Got) 
+Anna Mura, mąż Emil, rodziców z obu stron, 
dziadków, Szczepan Konsek, ks. infułat Edward 
Tobola, + sąsiadów, dusze w czyśćcu cierpiące 
+Ruta Lip, Gertruda i Alojzy rodzice, Monika 
Miller, mąż Alojzy, rodziców z obu stron, dusze  
w czyśćcu cierpiące, ++ sąsiadów 
+Józef Figas, żona Helena, Zygfryd Zając, żona 
Gertruda, Apolonia Łaszczewska, Franciszek 
Zimno, żona Anna, Eryk Przeliorz, żona Elfryda, 
Jan Trybała, żona Aniela 
+Marta Sztroki-z okazji Dnia Matki, mąż 
Leon(Bog) 
+Kazimierz Słapa(Kop) 
+Maksymilian Marczyk, 
+Anna Groborz, mąż Robert, Alfred Marczyk, żona 
Anna 
+Henryk Musiolik 
+Zofia Motyka, mąż Jan, córka Halina, Antoni 
Węgrzyk, 2 żony(Bog) 
+Józef Riemel, Antoni Riemel, żona Waleska(Got) 
+Jerzy Kaczmarczyk, 5 roczn. 
+Helena i Adolf Stajer(Got) 
+Helena Sieroń, mąż Franciszek, Stanisław 
Szewczyk 
+Maria i Faustyn Kuśka, rodzice(Bog) 
+Helena i Antoni Wątroba(Bog) 
+Krystian Gołąbek 
+Józef Kania(Bog) 
+Zofia Sobik, mąż Brunon(Bog) 
+Krystyna Konieczny(Got) 
+Berta Klossok, mąż Józef, rodziców(Bog) 
+Halina Buchalik, ojciec Konrad(Bog) 
+Paweł Sobik, Maria i Marta żony, 3 synów,  
synowa(Got) 

   +Łucja Buchalik, mąż Wincenty, 3 synów,  
   synowa(Bog) 
    +Helena Sieroń, mąż Franciszek 

+Albertyna Henich, mąż Franciszek, Edward  
Pyszny(Got) 

  +Marta Kula, Elżbieta Kula, mąż Wincenty(Got) 
   +Łucja Parma, mąż Ernest, zięć Robert  
    Juraszczyk(Kop) 

+Regina Skiba, mąż Leopold 
+Franciszek Zadka, Józef Żadka, żona Józefa,  
4 synów, synowa Hildegarda, Paweł Gasz, 2 żony, 

4 synów, córka Emilia, 2 zięciów, 2 synowe, córka 
Zofia, Ryszard Prasniewski, 2 synów, wnuk 
Bartosz Pawlas, Stanisław Michałowicz, żona 
Monika, syn Bernard, zięć Janusz, Maksymilian 
Piksa, Paeł Gojny, syn Zdzisław 
+Konrad Konsek, rodziców, Irena Kuśka(Got) 
+Jan Kandulski, żona Marta, syn, synowa, 3 córki, 
3 zięciów, dziadków, pradziadków z obu stron, 
Halina Matuszczyk, Władysław Sarzyński, Joachim 
Rojek, Bolesław Kruk, Franciszek Podbioł ,żona 
Katarzyna, dusze w czyśćcu cierpiące(Got) 
+Brunon Stajer, 2 żony, Wilhelm Garbocz, żona 
Marta, Małgorzata Flak, Walenty Kuśka, żona 
Gertruda, Jan Karwot, dziadków z obu stron, 
siostry zakonne(Bog) 
+Filip Kuźnik, rodzice z obu stron 
+Alojzy i Elfryda Pakura, rodzice z obu stron 
Józef i Aniela Wyżgoł, rodzice z obu stron 
+Jan Byczek 
+Zofia Szewczyk, mąż Leon, 3 synów, córka, zięć  
i wnuk, 2 synowe(Rasz) 
+Stefan Malinowski, żona Leokadia, Bolesław Oleś 
+Gabriela Piechaczek, Małgorzata Zimończyk 
+Henryk Modzelewski, matka Anna, ojciec 
Stanisław, siostra Celina 
+Alojzy Marczyk, rodzice Anna i Alfred Marczyk, 
Otylia i Jan Podleśny 
+Ryszard i Maria Krótki, córka Helena, Alojzy  
i Maria Nowrot, rodzice z obu stron 
++rodziców i rodzeństwo z rodziny Konsek  
i Szymański, 
+ Maria Szymura – od kuzynki 
+Janus Daniel, żona Róza, synowa Krystyna 
+Karol i Tekla Hytrek, rodziców(Got) 
+Paweł Witala, Albina żona, Monika Remisz,  
2 mężów 
+Henryk Podleśny, rodziców z obu stron, Dariusz 
Gruszka(Got) 
+Jan Adamczyk, żona Maria, Franciszek Palarz, 
żona Anna(Bog) 
+Aniela Pomykoł, Łucja Adamczyk, Helena 
Niesłańczyk, mąż Emil, syn Paweł – od rodziny 
Palarz 
+Matylda Malina, syn Henryk – od rodziny Palarz 
+Jadwiga Szymura, mąż Alojzy, rodziców(Bog) 
+Józef Lis, zięć Ireneusz Rudnicki, Anna 
Małolepszy, córki Róża i Helena z mężami, syn 
Andrzej Janik, synowie Jerzy i Eryk, rodzice Maria 
i Andrzej Lis, Franciszka Kania z mężem, dusze  
w czyśćcu cierpiące(Bog) 
+Mirosław Pustułka(Got) 
+Alojzy Gorol – od Św. Rodziny Franc 
+Ryszard Sobik, żona Helena, Teofil Malina, żona 
Maria, córka Helena, syn Alojzy, żona Marta, 
Matylda Malina, syn Henryk(Bog) 
+Agnieszka Juraszczyk, 3 roczn 
+Henryk Berger, 30-ty dzień, rodziców z obu 
stron(Kop). 
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Sobota – 24.05.2008r. – NMP 

                   Wspomożycielki Wiernych 

7.oo 1/+Marta Orszulik, mąż Alojzy(Bog) 
 2/+Franciszek Szweda(Bog) 
12.oo Ślub: Mortka Monika – Srokol Szymon 
13.oo Ślub: Flis Marta – Sobik Michał 
17.oo 1/+Małgorzata Sobik, 1 roczn 
 2/+Roman Benisz(Got) 

Niedziela – 25.05.2008r. 

7.oo Za parafian 
8.3o +Krystyna Kuczera, 10 roczn. 
10.oo +Jerzy Wawoczny, 9 roczn(intencja z Raszowca) 
11.3o +Felicyta Oleś(Bog) 
16.oo +Anna Musioł, Jadwiga Cyrulik, Franciszek 

Cyrulik 

Poniedziałek – 26.05.2008r. 

7.oo 1/+Florian Skrobol, Wilhelm i Helena Kuczera,  
 rodziców(Bog) 
 2/+Aniela Lubszczyk – od dzieci z okazji Dnia Matki 
17.oo 1/W intencji Matek 
 2/+Florentyna Hajnisz, mąż Józef(Got) 

Wtorek – 27.05. 2008r. 

7.oo 1/+Augustyn Buchalik, 2 żony, syn Stefan(Bog) 
2/+Franciszka Matuszczyk, mąż Antoni, żona 
Gertruda(Bog) 

17.oo 1/W intencji Apostolatu Maryjnego i Akcji  
 Katolickiej 

2/+Lidia Lubszczyk, rodziców z obu stron(Got) 

Środa – 28.05.2008r. 

7.oo 1/+Alojzy Zniszczoł, 13 roczn, rodzice Paweł  
i Łucja, 2 szwagrów(Bog) 

2/+Alojzy Knebel, żona Stefania(Got) 
17.oo 1/+Aniela Pomykoł, Jan Adamczyk, Maria żona,  
 Zofia Pomykoł, mąż Alfred(Bog) 
 2/+Franciszka Matuszczyk, mąż Antoni, Antoni  
 Gembalczyk, Gertruda Matuszczyk(Bog) 

Czwartek – 29.05.2008r. 

7.oo 1/+Ewald Buchalik, syn Marian(Bog) 
 2/+Jan Wencka(Bog) 
17.oo 1/+Marian Jurczyk(Bog)j 
 2/+Katarzyna Dronszczyk, 13 roczn, 2 mężów,  
 synowa Małgorzata(Bog) 
 3/+Edward Kocjan, rodziców, Bolesław Dronszczyk, 

 pokrew(Bog) 

Piątek – 30.05.2008r. – Uroczystość NSPJ 

7.oo 1/+Łucja Adamczyk, Ludwik Dronszczyk, Marta 
żona, 2 synów 

 2/+Wojciech Szefczyk, 3 roczn(Bog) 
17.oo Msza  św. na cmentarzu 

Sobota – 31.05.2008r. – Niepokalanego  

      Serca Maryi 

7.oo 1/+Dominik Sobik, żona Kunegunda, rodziców z obu 
 stron(Bog) 

2/+Marta Dziwoki, mąż Jan, syn Jan, Maria Dziwoki, 
 Franciszek Klepek, syn Erwin, rodziców  

17.oo 1/+Feliks i Gertruda Hyła, Paweł i Maria Wodniok,  
 syn Jan(Bog) 

2/+Jan Adamski, pokrew. Adamski i Budny(Bog) 
3/+Leopold i Albina Sobik, Jan Dziurok(Bog) 

Niedziela – 01.06.2008r. 

7.oo za ofiarodawców z Gotartowic 
8.3o +Felicyta Oleś – od koleżanek zamiast kwiatów 
10.oo +Genowefa Przybyło, 20 roczn(Bog)  
11.3o Suma odpustowa – za parafian 
13.oo Ślub: Zimoń - Gejsler 
16.oo   +Emilia Kocyba, mąż Gerard, rodziców 

Poniedziałek – 02.06.2008r. 

7.oo 1/+Elżbieta Mandel, mąż Emil, Franciszka Mandel, 
córka Irena(Rasz) 
2/+Feliks Pomykoł, Bernard Garbocz, rodzice 
Anna i Wiktor(Bog) 

17.oo 1/+Tomasz Szostek(Bog) 
 2/+Ignacy Szewczyk, rodzice Maria i Wiktor(Got) 

Wtorek – 03.06.2008r. 

7.oo 1/+Rajmund Romański, 5 roczn, rodzice Waleska  
i Maksymilian, Maria Romański, teściowie,  
2 szwagrów(Bog) 

17.oo 1/+Jan Kampczyk, 7 roczn(Bog) 
 2/+Marian  Stasiak 

Środa – 04.06.2008r. 

7.oo 1/+Teresa Tkocz(Bog) 
11.oo Ślub: Gunia Monika – Kremiec Paweł 
17.oo 1/+Gertruda Karwot, mąż Norbert 

2/+Anna Smyczek(Bog) 

Czwartek – 05.06.2008r. I czwartek 

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

17.oo 1/+Henryk Sobik, żona Zofia(Got) 
 2/+Anna Szotek – z okazji urodzin, mąż Aleksander, 

syn Antoni, pokrew.(Bog) 
3/+Walenty Kaczmarczyk, rodziców z obu  
stron( Bog.) 

Piątek – 06.06.2008r. I piątek _ kolekta 

charytatywna 

7.oo 1/+Berta Szotek, rodziców z obu stron, rodzeństwo 
 2/+Henryk Szymura, 30-ty dzień(Bog) 
17.oo 1/Do NSPJ w intencji rodzin wielodzietnych  

i czcicieli NSPJ. 
2/+Jan Wodniok, Łucja i Emil Smołka, Maria  
i Paweł Wodniok(Bog) 

 3/+Nikodem Ogierman(Bog) 

Sobota – 07.06.2008r. I sobota 

7.oo 1/Do Niepokalanego Serca NMP – za parafian 
 2/+Wincenty Misala, żona Anna, Henryk  
 Misala(Bog)  
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11.oo Ślub: Kuśka Magdalena  – Juszczakiewicz Paweł 
12.oo Ślub; Janik Sylwia – Brański Dominik 
13.oo Ślub: Kuna Donata – Pitera Andrzej 
14.oo Ślub: Szymura Anna – Spandel Dariusz 
17.oo 1/+Waleska Karwot, mąż Wilhelm, synowa Lidia, 

 synowie Jan i Franciszek(Bog) 
2/+Elżbieta Kula, 7 roczn, mąż Józef(Got) 

Niedziela – 08.06.2008r. 

7.oo Od gradu w intencji Raszowca 
8.3o +Oskar Kafka(Got)  
10.oo +Piotr Pławecki, 40 roczn, żona Stefania, córka 

Rozalia, syn Jan 
11.3o 1/Do Op.B.   w intencji rodzin Kuśka, 

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

16.oo 1/Do Op.B. z okazji 80 rocznicy urodzin Agrypiny 
Sobik z Got. oraz w intencji dzieci z rodzinami  
z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze.. Te 
Deum. 

 2/Do Op.B. z okazji 35 lat małż. Stanisława i Ireny 
Godlewskich z podz. za otrzymane łaski z prośbą  
o dalsze. Te Deum. 

Poniedziałek – 09.06.2008r. 

7.oo 1/+Alojzy Pierchała(Bog) 
17.oo 1/+Józef Rozkoszek(Got) 
 2/+Franciszka Podleśny, mąż Alojzy(Got) 
 3/+Marta Szyroki, mąż Leon(Bog) 
 4/+Emil i Emilia Dronszczyk, rodziców z obu 

stron(Bog) – Ks. Mariusz 

Wtorek – 10.06.2008r. 

7.oo 1/+Jan Górecki, żona Łucja, syn Franciszek,  
2 zięciów(Bog) 

 2/+Kazimierz Pierchała, rodziców z obu stron(Got) 
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 Mura, Hubert Mispel;, Edward Liszka, 
Anna żona, rodziców, Paweł Rotkegel, 2 żony, 
Gertruda i Ewald Klimek, Anna Zniszczoł, Józef 
Paszek 

Środa – 11.06.2008r. 

7.oo 1/+Stanisław Witala, Paweł Witala, żona Albina, 
Jan Szymik(Bog) 

 2/+Gertruda Pawlica, mąż Władysław(Got) 
17.oo 1/+Edward Musioł(Got) 

2/+Jan Szymura, Konstanty i Bronisława Szymura 

Czwartek – 12.06.2008r. 

7.oo 1/+Łucja Kionka(Got) 
17.oo 1/+Emil i Łucja Babilas, syn Walenty, Stefan i Anna 

 Dyczka(Got) 
2/+Zbisław Marszałek, 12 roczn, rodziców, 
Franciszek Waliczek, żona Marta, syn Józef, Ernest 
Kula, żona Maria(Bog) 
3/+Ryszard Wałach, 23 roczn. 
 

Piątek – 13.06.2008r. 

7.oo 1/+Zofia Ogierman, 2 roczn(Bog) 
2/+Berta Buchalik, mąż Franciszek, rodziców z obu 
stron, Ludwika Szarlej, mąż Jan Kanty(Bog) 

17.oo 1/+Konrad Konsek, 20 roczn, żona Anna, 2 córki,  
2 synów, 2 zięciów, rodziców z obu stron, 
 ++ kapłanów i sąsiadów z Raszowca 

 2/+Zofia Mandel, mąż Józef, Franciszka Mandel, 
Józef syn, Maria Skupień, mąż Alojzy(Bog) 

19.oo Nabożeństwo Fatimskie 

Sobota – 14.06.2008r. 

7.oo +Ryszard Borowski, żona Marianna, za ++ z rodzin 
Borowskich, Antoniewskich, Laskowskich, bracia  
z żonami, siostry z mężami, pokrew. Kwiatoniów, 
Rębkowskich, Zgorzalskich, Węglorzów, 
dziadkowie z obu stron(Bog) 

11.oo Ślub: Wawoczny Monika – Brzoza Adrian 
12.oo Ślub: Kałwa Toman – Jankowiak Katarzyna 
15.3o Zjazd rodzinny – w intencji rodziny Duda  

z Gortatowic 
17.oo 1/+Alfred Kula, 2 roczn, żona Helena(Bog) 
 2/+Wincenty i Stanisława Adamski, Jan, Józef  

i Wincenty synowie, pokrew. Adamski, Biczysko, 
brat Stefan, rodziców, rodzeństwo, Franciszek  
i Wiktoria Jędrzejczyk(Bog) 

 3/+Otton Danel, żona Łucja, Józef Filipowski, żona 
Elżbieta(Bog) 

Niedziela – 15.06.2008r. 

7.oo 1/Za członków Świeckiej Rodziny 
Franciszkańskiej, którzy w II kwartale ochodzą 
swoje urodziny: Łucja Stolorz, Tekla Smyczek, 
Irena Torebko, Maria Gorol, Maria Wencka, Zofia 
Bombik, Róża Oleś, Marta Kula, Anna Pyszny, 
Hildegarda Kuś, Małgorzata Dulniok 

8.3o +Ks. Infułat Edward Tobola 
10.oo Do Op.B. z okazji 50 lat małż. Bronisławy i Eryka 

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

11.3o 1/+Ks. Alojzy Motyka, rodziców, rodzeństwo(Bog) 
 2/Do Op.B. z okazji 87 rocznicy urodzin Marty 

Szymura z Bog. z podz. za otrzymane łaski  
z prośbą o dalsze. te Deum. 

13.oo Ślub: Wójcik Agnieszka – Filipiak Jakub 
14.3o Chrzty i roczki :  Malwina Nowak 
16.oo Do Op.B. z okazji rocznicy ślubu w pewnej intencji 

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

 
 
 

Przygotowała pani Kornelia Mokry 
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Kronika 
parafialna 

 
Chrzty: 

 

Artur Darda, Filip Kuczera, Michał Brudny, Marta 
Zieleźny, Kamil  Michalski, Julia Wala, Maria 
Kaznocha, Łukasz Kozielski, Julia Dzianok,  
Dawid Sobik, Kamil Surma, Mateusz Gamon, 
Nikola Dragon, Jakub Roezner, Sebastian 
Wawrzyńczyk, Julia Jobczyk 
 
Śluby: 

 
Kudla Przemysław – Dronia Adriana 
Holeczki Tomasz – Stefko Dorota 
Kuroń Daniel – Kurc oń Anna 
Benisz Paweł – Dziwoki Hanna 
Fiałka Piotr – Sałańska Barbara 
Serszyński Arkadiusz – Sokół Joanna 
Korgól Damian – Łokaj Agnieszka 
Motyka Rafał – Woźniak Michalina 
 
Pogrzeby: 

 

Szymura Maria  06.05.1927 – 30.03.2008r. 
Kuczera Władysław 25.08.1923 – 13.04.2008r. 
Wądołowski Stanisław 24.12.1923 – 15.04.2008r. 
Berger Henryk  05.02.1937 – 18.04.2008r. 
 
 
 

Przygotowała pani Kornelia Mokry 
 
 

PAPIESKIE INTENCJE 
MODLITEWNE NA MAJ 2008: 

 
Ogólna:  

Aby chrześcijanie w większym stopniu wykorzystywali 

literaturę, sztukę i środki przekazu, sprzyjając 
rozwojowi kultury, która broni i umacnia wartości 

osoby. 
 

Misyjna: 
 Aby Najświętsza Maryja Panna, Gwiazda Ewangelizacji 

i Królowa Apostołów, która towarzyszyła apostołom  

u początków Kościoła, również i dziś prowadziła  
z matczyną miłością misjonarzy i misjonarki rozsianych 

po całym świecie. 
 

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: 69 1240 4357 1111 0000 5312 7499 
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25 lat Kapłaństwa
 

 
26 kwietnia swój jubileusz 25 lat kapłaństwa 

obchodził Ks. Piotr Kurzela – kapłan 
wywodzący się z naszej parafii, który 

obecnie pełni funkcję Dyrektora Wydziału 
Duszpasterskiego w Kurii Metropolitalnej  

w Katowicach.  
Podczas uroczystej Eucharystii razem  

z Jubilatem modlili się m. in.: Ks. Arcybiskup 
Damian Zimoń oraz licznie zgromadzeni  

kapłani i wierni.  

Obchody 3 Maja 
 
W intencji Ojczyzny modliliśmy się na Mszy św. 

o godz. 10.00, zaś Msza św. w intencji 
strażaków z Boguszowic i Gotartowic oraz ich 

rodzin była sprawowana o godz. 15.30.  
Po Eucharystii miało miejsce poświęcenie 

pojazdów. 
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Droga do 
Emaus  

 
Wspólne zdjęcie 
wspólnoty oazowej przed 
kaplicą na Brzezinach 
podczas „Drogi do 
Emaus” 12 kwietnia.  

 
 

czytaj str.  18  

 
 
 
 
 

Majówka 2008 
 

Pierwszego maja, niewielka 
grupa oazowiczów wybrała 
się na Górę Św. Anny  
oraz do Św. Jacka (Kamień 
Śląski). 
 
czytaj str. 18 

 
 
 
Wspólne zdjęcie na górze 
św. Anny  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Góra Św. Anny -  ołtarz 
polowy, miejsce 
przewodniczenia 
Eucharysti i  przez Jana 
Pawła I I   
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Pamiątkowe zdjęcie młodzieży III klas Gimnazjum nr 7 po zakończeniu Eucharystii, podczas której 

duchowo przygotowywali się do Egzaminu – czytaj str. 19 

 
Maturzyści ZSP nr 1 w Boguszowicach podczas pielgrzymki do Częstochowy – czytaj str. 20 
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Zakończenie 
roku szk. 
maturzystów 
 
Podziękowania 
maturzystów za trzy lata 
wspólnej drogi po Mszy 
św. na zakończenie 
roku szkolnego  
 
 

czytaj str. 20  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Modlitwa  
do Ducha 
Świętego 
 

 
 

o dar rozumu, 
roztropności i męstwa 
 

czytaj str. 19  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

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

w Rybniku- Boguszowicach + Redaktor 

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

44-251 Rybnik-Boguszowice,  
tel. 42-20-322 +  

e-mail: serce_ewangelii@op.pl + Internet: 
www.nspj-boguszowice. katowice. opoka.org.pl 

+ Nakład: 1.400 egz. 

ofiara za gazetkę 

 

                        3,00 zł 
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