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„Każdy człowiek ma swoją Bramę, którą wchodzi w nieskończone przestrzenie nieba.
Fot. ks. K. Błotko
Dla wielu, dla bardzo wielu tą Bramą są góry”
Romano Cornuto
Zbliża się sezon urlopowy, pamiętajmy jednak, że nie ma wakacji od Pana Boga. „Dziś, jutro i pojutrze
muszę być w drodze” (Łk 13,33)

XVI Farski Festyn

Farski
Ogród

Urodziny
Kapłanów

Na
sobotę
30
sierpnia
zaplanowano
kolejny
16.
Farski Festyn. Tym razem Relację z „Naszej Majówki 3 sierpnia przypadają urodziny ks. proboszcza
oraz
Festynu Krzysztofa Błotko, zaś 26 sierpnia urodziny
gwiazdą
wspólnej
zabawy 2008”
ks.Michała Lepicha. Zapraszamy do modlitwy
Odpustowego
znajdziesz
będzie zespół „VOX” –
w ich intencji – czytaj str. 7
na
—
str.
9
10
czytaj str. 19

—

czytaj str. 4 – 5
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Boże Ciało
Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi
Pańskiej obchodziliśmy w tym roku
wyjątkowo wcześnie, bo już 22 maja.
Uroczysta procesja do czterech ołtarzy
przeszła ulicami Małachowskiego,
Sztolniową, Armii Ludowej i z powrotem Sztolniową, Małachowskiego do
kościoła. Licznie uczestnicząc w procesji daliśmy publiczne świadectwo
wiary i pobożności wobec Jezusa
w Najświętszym Sakramencie.
Wszystkim budowniczym ołtarzy za
zaangażowanie, serce i pomysłowość
składamy serdeczne „Bóg zapłać”.

Fot. K. Liszka
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Odpust
parafialny
Uroczystość
odpustowa
w tym roku przypadła
01
czerwca.
Uroczystą
sumę odprawił i homilię wygłosił ks. Krzysztof Gajda –
dyrektor Wydziału Gospodarczego Kurii Metropolitalnej w Katowicach. Zgodnie
z tradycją msza św. za
zmarłych parafian została
odprawiona na cmentarzu
w piątek w Uroczystość Najświętszego Serca Pana
Jezusa.

Procesja eucharystyczna na
zakończenie uroczystej sumy
odpustowej,

Festyn Odpustowy
W niedzielne popołudnie świętowaliśmy
odpust, całymi rodzinami podczas
festynu na Farskim ogrodzie.

Czytaj str. 10

Występy gimnastyków KG Radlin.

Popisy wokalno-instrumentalne.
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Spotkanie księży
rocznika święceń
1997
W czwartek 11 maja miało miejsce
w
naszej
parafii
spotkanie
rocznikowe księży, którzy święcenia
kapłańskie przyjęli 11 lat temu.
Miejsce
spotkania
nie
było
przypadkowe, gdyż gospodarzami
spotkania
byli
zarówno
ks. Michał jak i ks. Piotr.

Czytaj str. 8

Spotkanie
formacyjne
księży Dekanatu
Boguszowice
W każdy drugi czwartek miesiąca
kapłani dekanatu gromadzą się na
spotkaniu
formacyjnym,
które
prowadzi Ksiądz Dziekan, którym
obecnie jest proboszcz jankowicki
ks. Tadeusz Stachoń.

Czytaj str. 8

Nabożeństwo Fatimskie
13 maja przeżyliśmy pierwszy tegoroczny wieczór
Fatimski. Minęła właśnie czwarta rocznica od
poświecenia Figury MB Fatimskiej w naszej parafii.
Zgodnie z kształtującą się powoli tradycją świątynia
nasza wypełniona była liczną grupą czcicieli Matki
Bożej, którzy uczestniczyli w Eucharystii poprzedzonej
modlitwą różańcową prowadzoną przez ks. Piotra. Po
Mszy św. w czasie, której homilię wygłosił ks. proboszcz
Krzysztof Błotko przeszliśmy uroczystą procesją
z Figurą Matki Bożej dookoła kościoła.
Zachęcamy wszystkich parafian do udziału w nabożeństwach Fatimskich 13-tego każdego miesiąca od maja
do października. Zachęceni przez Maryję w Fatimie
„odmawiajmy różaniec i czyńmy pokutę”.
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Procesja ze świecami wokół kościoła z figurą MB Fatimskiej

Pielgrzymka dzieci
komunijnych
Od kilku lat zwyczajem w naszej parafii stało się
pielgrzymowanie dzieci komunijnych z rodzicami
do Krakowa- Łagiewnik, Kalwarii Zebrzydowskiej i Wadowic. Podobnie było i w tym roku.
W sobotę następującej bezpośrednio po uroczystości komunijnej, przy wyjątkowo pięknej
pogodzie nawiedziliśmy Sanktuarium Miłosierdzia Bożego gdzie uczestniczyliśmy we Mszy
św. odprawionej przez proboszcza w intencji
dzieci komunijnych i ich rodziców.
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Pielgrzymująca grupa przed łagiewnicką bazyliką.

Pielgrzymujące dzieci przed bazyliką w Kalwarii Zebrzydowskiej.
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Z kącika gospodarczego i nie tylko
Kiedy nastąpi uruchomienie i otwarcie kaplicy pogrzebowej ?
To pytanie stawiają niektórzy
parafianie. Potrzeba więc wyjaśnienia, że po szesnastu miesiącach prac - nie licząc wcześniejszych przygotowań na bazie projektowania i pozyskiwania pozwoleń od odpowiednich instytucji
– jesteśmy na etapie ukończenia
budowy z wyjątkiem instalacji
szyb ozdobnych w chłodni gdzie
będzie wystawiana trumna z ciałem zmarłej osoby. Pozostanie
także zawieszenie krzyża ozdobnego na centralnej ścianie wewnątrz kaplicy, w miejsce którego
w przyszłości planujemy ozdobną
płaskorzeźbę.
Konieczne będzie również
wykonanie ruchomego katafalku
i wyposażenie kaplicy, w co najmniej 80 krzeseł dla uczestników
modlitwy. Po drobnych pracach
kosmetycznych (np. uzupełnieniu
uchwytów w ubikacji dla osób
niepełnosprawnych) nastąpi dokładne wyczyszczenie obiektu
i oczekiwanie na odbiór ze strony
kompetentnych władz i służb.
Obiekt jest wykonany zgodnie
z projektem i sugestiami tzw. „odbioru w trakcie budowy”. Myślę,
że zgodę na użytkowanie kaplicy
pogrzebowej będziemy w stanie
uzyskać jeszcze w miesiącu
czerwcu br. W obiekcie mogą
działać już chłodnie, kurtyny powietrzne służące między innymi
do ogrzania pomieszczenia kaplicy
i ubikacji dla osób niepełnosprawnych oraz wymagane inne urządzenia sanitarno – epidemiologiczne, zgodnie z normami budowlanymi dla tego typu domów.
Jest rzeczą wiadomą, że nasz
obiekt powstaję w miejscu, które
jest na nowo ukształtowane, teren
zagospodarowany, aby mógł służyć również jako trzecia część

parkingu przeznaczonego głównie
na niedziele i święta oraz na dni
związane z pogrzebem w parafii.
Doprowadzenie tego terenu do
ostatecznego
uporządkowania,
wybrukowania,
zakrzewienia
i ogrodzenia wymaga jeszcze trochę czasu i zwiększenia środków
finansowych. Planowane koszta
budowy zwiększają się w ten sposób z 250 tys. złotych na około
350 tys. i pomimo poczynionych
oszczędności w trakcie prac
(o czym była już mowa w innym
miejscu) dotknęły nas również
gwałtowne podwyżki cen materiałów budowlanych co jest rzeczą
powszechnie znaną. Różnią się
one zdecydowanie od tych cen,
które funkcjonowały w latach
2003/2004, gdy podejmowaliśmy
chociażby prace wykończeniowe
na nowym probostwie.
Ostateczne oddanie kaplicy
i jej poświecenie planujemy więc
nie wcześniej jak we wrześniu.
Wówczas, jak Pan Bóg pozwoli ta
część posesji parafii będzie „zapięta na ostatni guzik”, a firmy
pracujące na naszym terenie okażą
odrobinę
cierpliwości
wobec
tempa wyrównania rachunków.
Pragniemy, aby w godnych
warunkach znajdowały się ciała
naszych zmarłych, abyśmy mieli
poczucie dobrego wypełnienia
jednego z uczynków miłosierdzia
– zmarłych pogrzebać.
Do tego miejsca będzie przybywało również wiele osób z poza
parafii. Chcemy w przyszłości
modlić się w cieniu naszej świątyni za tych, którzy właśnie odchodzą do Domu Ojca, a którym
winniśmy wiele wdzięczności.
Bóg zapłać wszystkim, którzy
wspierają nasze skromne dzieło
modlitwą, pracą, darem pieniężnym i wszelką życzliwością.
Proboszcz
ks. Krzysztof Błotko

Urodziny
kapłanów
3 sierpnia przypadają urodziny
ks. proboszcza Krzysztofa Błotko,
zaś 26 sierpnia urodziny ks.
wikarego Michała Lepicha.
Zapraszamy
do
modlitwy
w ich intencji.

Urodziny ks. Proboszcza
Z okazji okrągłej rocznicy
urodzin najlepsze życzenia
Bożego błogosławieństwa i
opieki, zdrowia i wielu
powodów do radości.
Ks. proboszcz Krzysztof Błotko
urodził się 3 sierpnia 1958 r.
w Kosztowach. Święcenia kapłańskie przyjął w dniu 27.3.1986 r.
Jest
magistrem
teologii.
Od 27 lipca 2003 r. jest proboszczem naszej parafii.
Uroczysta Msza św. urodzinowa w intencji Solenizanta sprawowana będzie w
niedzielę
3 sierpnia o godz. 10.00.

Urodziny ks. Michała
Ks. Michał Lepich urodził się
26 sierpnia 1972 r. w Rydułtowach, a święcenia kapłańskie
przyjął 10 maja 1997 r. Od 29
sierpnia 2005 r. jest wikarym w
naszej parafii.
Uroczysta Msza św. urodzinowa w jego intencji sprawowana
będzie we wtorek 26 sierpnia
o godz. 17.00.
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Spotkanie
księży rocznika
święceń 2007
W czwartek 15 maja
miało miejsce w naszej parafii
spotkanie
rocznikowe
księży, którzy przyjęli święcenia kapłańskie 11 lat temu.
Co roku w okolicach daty swoich
święceń, prezbiterzy spotykają się
razem, by dziękować Panu Bogu za
kolejne lata kapłaństwa i przy okazji
spotkać się przy wspólnym stole. Tym
razem miejsce spotkania rocznika
1997 zostało wyznaczone w Boguszowicach, gdyż zarówno ks. Michał
jak i ks. Piotr mogli być gospodarzami
rocznikowego zjazdu. Spotkanie
rozpoczęło się Eucharystią a kontynuowane było na probostwie. Dotarło 15 księży – wielu z nich pracuje
w duszpasterstwie parafialnym jako
wikarzy, ale jest już i jeden proboszcz, są wykładowcy Wydziału
Teologicznego UŚ, jest prefekt seminarium, dyrektor oddziału katowickiego „Gościa Niedzielnego”, pracownik Sądu Biskupiego; niektórzy
nie dojechali z racji, że pracują poza
granicami Polski lub inne obowiązki
im na to nie pozwoliły.

Spotkanie
formacyjne
księży Dekanatu
Boguszowice
W każdy drugi czwartek
miesiąca kapłani dekanatu
gromadzą się na spotkaniu
formacyjnym, w czasie którego wysłuchują konferencji
Ojca Duchownego, wspólnie
się modlą a następnie przy
stole
omawiają
bieżące
sprawy dotyczące duszpasterstwa w dekanacie i diecezji. Spotkanie prowadzi
Ksiądz
Dziekan,
którym
obecnie jest proboszcz jan-

kowicki – ks. Tadeusz Stachoń. Funkcję Ojca Duchownego kapłanów w dekanacie
pełni ks. Eugeniusz Mencel.
Na zdjęciu zamieszczonym na
stronie 4 od prawej: ks.Łukasz Jarek
(Świerklany), ks.Marek Urbanek
(Świerklany), ks.Bronisław Metysek
(Ligocka Kuźnia),
ks.Andrzej
Gruszka (Kłokocin), ks.Andrzej Szorek (Borynia), ks.Jan Klyczka (Świerklany), ks.Piotr Skrobol (Jankowice),
ks.Tadeusz Stachom (Jankowice),
ks.Eugeniusz Mencel (Kłokocin),
ks.Rudolf Myszom (Boguszowice
Osiedle), ks.Krzysztof Błotko (Boguszowice Stare), ks.Józef Zuber (Boguszowice Stare), ks.Bogdan Wąż
(Boguszowice Osiedle),
ks.Piotr
Mrozek
(Boguszowice
Stare),
ks.Sławomir Maćkowiak (Boguszowice Osiedle).

Dziękuję!
1 czerwca obchodzone
było pierwszy raz w historii
Kościoła w Polsce Święto
Dziękczynienia. Dzień, który
może nie od razu sprawi,
że nasza przyszłość wejdzie
na nowe, pełne dobroci
i wzajemnego szacunku tory,
ale może sprawi, że docenimy, a przede wszystkim
podziękujemy za to, co nas
spotkało i spotyka.
Myślę, że idea tego święta to
czas skupienia się na tym, co dobre
i pozytywne. Słowo dziękuje - było
z pewnością jednym z pierwszych,
jakie uczyli nas rodzice. Szkoła nauczyła nas, że jest to jedno z trzech
„magicznych” słów. Jakby miało
w sobie „moc”, jak czarodziejska
różdżka zmiany rzeczywistości powodując uśmiech na twarzy osoby,
do której było skierowane. Współcześnie zapomina się o „misji” tego
słowa. Jedno z najpiękniejszych słów
w polskim języku zbyt często jest
przykryte kurzem i oddane do lamusa.
Wielu ludzi chodzi dzisiaj smutnych, że nikt im nie powiedział „dziękuję”, a często niczego innego nie
chcieli za to, co zrobili. Mamy prawo
mówić: Bądź całkowicie bezintere-

sowny. Pracuj za tzw. „ Bóg zapłać”,
niech Ci Pan Bóg zapłaci. To jest taki
piękny ideał, ale to ludzkie „dziękuje”
jest szalenie ważne w dobrych międzyludzkich relacjach.
Dziękujemy na ogół za coś dobrego, życzliwego, a jak dziękować
Bogu za katastrofę? Jak dziękować
Bogu za śmierć kogoś bliskiego? Jak
dziękować Bogu za niepowodzenia?
Jak dziękować za kiepską pogodę, kiedy miało się zaplanowany
wyjazd? Myślę, że to temat głębokiego rozważenia. Św. Paweł w Liście
do Efezjan pisze: „zawsze i wszędzie
składać dziękczynienie” (Ef 5,20). Jak
tu zobaczyć tę drugą stronę wszystkich trudnych rzeczy, z którymi się
spotykamy, a które skłaniają do podziękowania?
Tawie ze „Skrzypka na dachu”
mówił do Pana Boga, by Ten trochę
się mniej nim zajmował. Prosił:
„Może nie zajmuj się mną i daj mi
spokój.” A jednak On jest naszym
Ojcem i nie chce nam dać spokoju.
A chce pokazać, że za wszystko warto
Mu dziękować. Pomyślmy o tym.
„Dzień Dziękczynienia to czas,
kiedy można się na chwilę zatrzymać
i popatrzeć na świat, który nas otacza,
na jego piękno, ludzi, przyrodę i podziękować tym, którzy niosą nam
dobro i uśmiech” w liście do wiernych
napisał abp Nycz: „Niech ten dzień
nie będzie w naszych domach, sercu
obchodzony tylko raz do roku, ale
w każdym dniu będzie słychać to
magiczne słowo”.
Zawsze i wszędzie dziękować.
To nic nie kosztuje, a zawsze się podwójnie zwraca… :)
A ty, za co Bogu i ludziom dziś
byś podziękował?
Magdalena Kowalska

serce ewangelii 9

17 maja br. w sobotnie
późne popołudnie i wieczór
około trzysta osób bawiło się
na farskim ogrodzie w trakcie
tegorocznej
„NASZEJ
MAJÓWKI”, zorganizowanej
w tym roku w formie biesiady. Wśród biesiadników
przeważali
boguszowiccy
Parafianie, ale przybyli także
goście z sąsiednich miejscowości, których korzenie
rodzinne tkwią w Boguszowicach.

poju. Zorganizowanie tej biesiady to
wspólny wysiłek wielu grup i pojedynczych osób oraz życzliwość
i wsparcie materialne lokalnych sponsorów.
W tym miejscu na łamach
„SERCA EWANGELII” organizatorzy składają serdeczne podziękowanie
– „Bóg zapłać”.

Przez całą imprezę organizatorzy
i uczestnicy spoglądali w zachmurzone niebo, ale i tym razem Opatrzność czuwała nad nami i polało dopiero w niedzielę.
W trakcie biesiady przygrywały
do wspólnej zabawy orkiestry dęte,
rodzima górnicza oparta na orkiestrze
KWK „Jankowice” oraz czeska kapela z przygranicznego Rohova.
Prowadzący w trakcie biesiady
urozmaicali czas między grą orkiestr
monologami i „wicami”. Gościem
biesiady był Krzysztof Zaremba,
laureat konkursu gwarowego „Po
naszymu, czyli po Śląsku”.
Biesiada odbyła się w scenerii
farskiego ogrodu, przystosowanego
przez zawsze pomysłowych boguszowickich harcerzy do zacisznej,
rodzinnej atmosfery.
Przygotowane dla uczestników
ławy i stoły otuliła czasza z siatek
maskujących, zawieszonych w sposób
wiadomy tylko wspomnianym już
harcerzom. Było zielono, kolorowo i
swojsko, co podkreśliło wielu przybyłych na imprezę.
Ustawione stoły, dzięki sprawnej
obsłudze (wspaniale zorganizowany,
niezawodny Parafialny Zespół Charytatywny) i zapleczu w kuchni starej
fary, zapełniły się swojskim kołoczem
z kawą, pyszną grochówką, której
smak rozszedł się po ogrodzie. Do
poprawy humoru i wzmocnienia siły
głosu uczestników organizatorzy
zaserwowali kufelki złocistego na-

ZESPÓŁ CHARYTATYWNY
z szefową Panią Kornelią Mokry

GRUPY ZAANGAŻOWANE
W ORGANIZACJĘ
„NASZEJ MAJÓWKI 2008”:

BOGUSZOWICCY
HARCERZE, głównie starszyzna
drużyny
CZŁONKINIE ŻYWEGO
RÓŻAŃCA I APOSTOLATU
MARYJNEGO
STRAŻACY OSP
BOGUSZOWICE
PARAFIANIE WSPIERAJĄCY
„FARSKI OGRÓD”.

SPONSORZY
I OFIARODAWCY
„NASZEJ MAJÓWKI 2008”:
CUKIERNIA „KRÓL”
MASARSTWOWĘDLINIARSTWO Dominik
Potrawa

ZAKŁAD WETERYNARYJNY
Michał Godziek
WYRÓB PUSTAKÓW TRANSPORT Piotr Pierchała

Ośrodek szkolenia kierowców
„TRAFIC”
Pani Anna Gąsior
DOM KULTURY
Boguszowice

Modlitwa o dobry
HUMOR
Panie, daj mi dobre trawienie
i także coś do przetrawienia.
Daj mi zdrowie ciała i pogodę
ducha, bym mógł je zachować.
Panie daj mi prosty umysł,
bym umiał gromadzić skarby
ze wszystkiego, co dobre,
i abym się nie przerażał na
widok zła, ale raczej bym
potrafił wszystko dobrze
rozumieć.
Daj mi takiego ducha,
który by nie znał znużenia,
szemrania, wzdychania, skargi,
i nie pozwól, bym się zbytnio
zadręczał tą rzeczą tak
zawadzającą, która się nazywa
moim „ja”.

BISTRO „POD
NAPIĘCIEM” Państwo
Ulman

Panie, daj mi poczucie dobrego
humoru.
Udziel mi łaski rozumienia
żartów, abym potrafił odkryć
w życiu odrobinę radości
i mógł sprawiać radość także
innym.

KWK „JANKOWICE”

Tomasz More

PIEKARNIA „Nalepa”

APTEKA „AVE”
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Tegoroczny odpust parafialny zbiegł się z Dniem
Dziecka.
Z uwagi na obchody Dnia
Dziecka
już
w
sobotę
31 maja, ze względów organizacyjnych nie ustawiono
w tym roku straganów na
terenie farskiego ogrodu.
Z myślą o najmłodszych, ich
bezpieczeństwie i możliwości
spotkań rodzinnych organizatorzy przygotowali odpustowe atrakcje oraz program
artystyczny w ramach festynu odpustowego.
W scenerii farskiego ogrodu zakręciły się karuzele, do dyspozycji
milusińskich były tradycyjne już na
farskim ogrodzie tzw. „dmuchańce”,
następcy Roberta Kubicy mogli zasiąść za kierownicą akumulatorowych
samochodzików, była batuta i tradycyjne huśtawki.
Od godziny 15-tej „zaczęło się
dziać” na scenie amfiteatru.
Na początek pomieszanie rutyny
z młodością. Orkiestra dęta zagrała
popularne melodie i tzw. szlagiery.
Pełny podziw dla tych muzyków
dmuchających w swoje instrumenty
przy 30-sto stopniowym upale.
Następnie w bardzo ciekawych
i
perfekcyjnie
przygotowanych
programach
wystąpili
najmłodsi
artyści z Przedszkola Nr 18 i Szkoły
Podstawowej Nr 16. Gorącymi
brawami
zebrana
publiczność

dziękowała występującym dzieciom
oraz ich opiekunom.
Potem przyszła kolej na młodzież. W dwóch blokach pokazowych
zaprezentowała się grupa akrobacji
rowerowej TRIAL. Należy podziwiać
ten zespół za umiejętności sportowe,
ale także za wysiłek organizacyjny
przy budowie toru przeszkód.
Na tym nie koniec sportu w ramach festynu. Przed sceną zaprezentowali swoje wysokie umiejętności
młodzi gimnastycy KG Radlin. Przewrotki, salta i „kręcone kółka” wzbudziły zachwyt widzów. W tym miejscu wyrażam zdziwienie, że klub
o takich tradycjach i spełniający pożyteczną rolę w prawidłowym rozwoju
i wychowaniu naszych dzieci zbiera
datki na swoją działalność uczestnicząc w festynach i plenerowych pokazach. Dziękujemy gimnastykom i ich
opiekunom za występ w ramach tego
festynu.
Fachowo komentował ten pokaz
Prezes klubu i jednocześnie ojciec
olimpijczyka i mistrza świata Leszka
Blanika.
W dalszej części programu wystąpił zespół wokalno-instrumentalny
„Za kątkiem.....” z Rybnika. Balladowy charakter tego występu przypadł do gustu zebranej publiczności.
Z tego miejsca dziękuje kierownikowi
grupy i całemu zespołowi za poświęcony czas i wysoki poziom artystyczny występu.
Potem przyszła kolej na rodzimy
zespół
Pana
Kwaśnego,
czyli
„BRYGADĘ PRACUJĄCĄ”. Oj
napracowali się, napracowali, żeby

W dniach 30.07. – 3.08. 2008 roku
odbędzie się 63 Piesza Pielgrzymka na Jasną
Górę i Pielgrzymka Archidiecezji Katowickiej
w 25 rocznicę pobytu Jana Pawła II
w Katowicach. Tegoroczna pielgrzymka
odbywać się będzie pod hasłem: „Jesteśmy
uczniami Chrystusa”.

poderwać do tańca zebranych widzów. Popularnymi przebojami zespół
umilał nam czas do zmroku. Wielkie
dzięki i brawa dla „Brygady pracującej” za charytatywny występ.
Na zakończenie festynu prowadzący konferansjerkę Pan Cezary
Kaczmarczyk zaprosił przed scenę
Bractwo Ogniowe „Spaleni”. I tym
razem występujący artyści ognia
i muzyki zaskoczyli pomysłowością
i nowym układem. Każdy ich występ
poprzedzają godziny ćwiczeń i bólu
(czytaj poparzeń). I tym iście ognistym akcentem zakończył się drugi
już festyn odpustowy.
Składam gorące podziękowanie
za pracę, ofiarowane umiejętności
i środki materialne.
Pragnę wymienić z nazwy dobroczyńców: żeńska i męska drużyna harcerska, członkowie Rady
Dzielnicy Boguszowice-Stare, Dom
Kultury Boguszowice, występujące
zespoły artystyczne i sportowe.
Tradycyjnie materialnie organizację festynu wsparli sponsorzy: cukiernia „Król”, zakład „Masarstwowędliniarstwo – Dominik Potrawa”,
Wytwórnia Wód Mineralnych „Borucin” oraz Państwo Ostrzołek –
Bóg zapłać.
Przysłowie mówi „do trzech razy
sztuka”- jaki będzie? odpust za rok na
farskim ogrodzie pokaże czas i opinie
Parafian.

Jan Zimończyk

będzie miała w tym roku kolor kremowy. Miejsca noclegowe na trasie pielgrzymi tej grupy mają w Gliwicach
w par. Chrystusa Króla, w Opatowie i Starych Tarnowicach
oraz w Babienicy. Za transport bagaży odpowiedzialny jest
pan Jan Mura, opiekę duchową sprawuje ks. Piotr Mrozek.
Kierownikiem całej pielgrzymki jest ks. Marek Bernacki.

63 Piesza Rybnicka Pielgrzymka na Jasną Górę
Warto zauważyć, że Rybnicka Pielgrzymka jest największą pielgrzymką pieszą w archidiecezji katowickiej
i jedną z najstarszych, 7 w Polsce, gdy chodzi o ilość pielgrzymów (4,5 tys. uczestników). Szlak pielgrzymi wynosi
prawie 115 km, który pielgrzymi pokonują podczas 4 dni
marszu idąc w 8 grupach.
Większość
naszych
parafian
pielgrzymuje
w „Grupie 3” w tzw. GRUPIE BOGUSZOWICKIEJ, która

Koszty pielgrzymki są następujące:
- wpisowe 25 zł od osoby (chusta, znaczek, regulamin,
ubezpieczenie, zupa, opieka medyczna na trasie, koszty
organizacyjne pielgrzymki)
Uwaga!
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Dzieci i młodzież ucząca się (za okazaniem legitymacji)
płacą 18 zł + bagaż, jeśli idą oboje rodzice - dzieci gratis,
dzieci do lat 3 gratis.
- bagaż 13 zł od sztuki
- dodatkowy nocleg w Częstochowie, jeśli ktoś zostaje
- powrotny transport autobusowy, można wracać pociągiem
lub prywatnie.
Zapisy w parafialnej kancelarii w godzinach
urzędowania.

ABC Pielgrzyma
1. POSTAWA PIELGRZYMA
Pielgrzymka jest aktem religijnym i ma charakter
dziękczynno - pokutny. Cechuje ją duch modlitwy, ofiary,
braterskiej miłości oraz porządek zewnętrzny. Pielgrzymi
przestrzegają przepisów drogowych i dostosowują się do
poleceń służby porządkowej. Każdy pielgrzym nosi stale
chustę i znaczek pielgrzymkowy. Wszyscy tworzymy jedną
wspólnotę braci i sióstr. W czasie pielgrzymki nie pijemy
alkoholu, nie palimy papierosów, wykluczone są
jakiekolwiek środki odurzające.
2. OSOBISTE WYPOSAŻENIE PIELGRZYMA
śpiewnik, różaniec, modlitewnik,
dowód tożsamości (osobisty lub legitymacja szkolna),
odcinek renty lub emerytury lub książeczka
karta ubezpieczeniowa,
niepełnoletni idą pod opieką dorosłych i mają przy sobie
zezwolenie rodziców, że w przypadku zaistnienia konieczności
zgadzają
się
na
hospitalizacje
dziecka
i wszelkie konieczne zabiegi,
odpowiedni strój, wygodne buty, nakrycie przeciwdeszczowe, nakrycie głowy, okulary przeciwsłoneczne, śpiwór,
karimata, ewentualnie namiot, chlebak i bidon na drogę,
podręczne materiały opatrunkowe (igły jednorazowe nr 9,
zasypka, bandaż elastyczny i swoje osobiste lekarstwa).
3. OPIEKA MEDYCZNA
Na całej trasie są dwa wozy medyczne (w tym jedna
karetka pogotowia), którymi jadą lekarze. W grupach idą
pielęgniarki. Do nich zwracamy się o pomoc.
4. TRANSPORT
Bagaż jest przewożony samochodami ciężarowymi,
osobno dla każdej grupy. Bagaż otrzymuje się dopiero na

noclegu w danym dniu. Bagaż trzeba podpisać. Bagaż to
jedna torba lub jeden plecak. Kierownictwo pielgrzymki nie
bierze odpowiedzialności za bagaże.
5. WYŻYWIENIE
We własnym zakresie. Po drodze w czasie postojów
można kupić prowiant. Każdy zapisany pielgrzym ma prawo
do otrzymania bezpłatnej zupy (środa, czwartek, piątek).
6. NOCLEGI
Miejsca noclegowe są miejscami wypoczynku po całodziennym wysiłku. Konieczna jest cisza nocna. Śpimy w
domach prywatnych, mieszkaniach, salkach katechetycznych, stodołach, szkołach. Wszędzie obowiązuje zasada
rozdziału płci. W miejscach noclegowych pielgrzyma obowiązuje kultura zachowania i samodyscyplina. Wszelkie
sprawy dyscyplinarne zgłaszać należy do porządkowych lub
kierownika pielgrzymki. Noclegi w Częstochowie wykupujemy na trasie pielgrzymki lub rezerwując przez stronę internetową: www.pielgrzymka.rybnik.pl
7. ORGANIZACJA MARSZU
Pielgrzymka składa się z ośmiu grup. Każdy pielgrzym
jest zobowiązany do marszu w swojej grupie. Ruchem kierują chorągiewkowi. Na czele idzie krzyż i emblemat grupy.
Idziemy bardzo ruchliwa trasą z Rybnika przez Gliwice,
Tarnowskie Góry do Częstochowy. Należy zachować szczególną ostrożność. Grupa musi być zwarta, nie rozciągamy,
nie oddalamy się od grupy. W trakcie marszu angażujemy
się w modlitwy i śpiewy prowadzone w grupach. Słuchamy
też głoszonych konferencji. Naganną jest postawa wyprzedzania grupy i odłączania się od grupy.
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„Ołtarze boczne” w naszym kościele - ołtarz św. Józefa
To, co najważniejsze
w kościele 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
ducha. Tematem tego cyklu
artykułów są refleksje przybliżające przesłanie, jakie
niosą ołtarze w naszym kościele parafialnym. W poprzednim artykule rozważyliśmy scenę wspólnej pracy
św. Józefa i małego Jezusa.
W tym artykule przyjrzymy
się innej pozłacanej płaskorzeźbie, znajdującej się pod
tabernakulum, a przedstawiającej mężczyznę umierającego lub ciężko chorego,
przy którym czuwają kobieta
i drugi mężczyzna.
śmierć Józefa
Tym mężczyzną umierającym,
przedstawionym na płaskorzeźbie jest
bez wątpienia św. Józef, którego
śmierci towarzyszy jego żona Maryja
i oczywiście sam Jezus. Po raz ostatni
św. Józef pojawia się na kartach Pisma Świętego, kiedy udaje się z rodziną do Jerozolimy na coroczne
święto Paschy. Musi potem szukać
dwunastoletniego Jezusa w Świątyni,
gdzie toczy On teologiczne rozprawy
z uczonymi w Piśmie. Według starożytnej tradycji, niedługo potem Józef
umarł. Nie wiemy jednakże dokładnie
kiedy to nastąpiło. Wydaje się, że
Józef nie doczekał czasu, kiedy Jezus
mając około 30 lat, rozpoczął publiczne głoszenie Ewangelii. Ewangeliści opisując szeroko ten kilkuletni
okres działalności Pana Jezusa, milczą
o Józefie. Z całą pewnością nie było
już Józefa na tym świecie, kiedy Jezus
umierając na krzyżu opiekę nad Maryją powierzył swojemu uczniowi
Janowi.
Według popularnej opowieści
koptyjskiej z V w. „Historia o Józefie
cieśli”, Józef chorował, a potem
umarł otoczony troskliwą opieką
swojej Żony i Jezusa : „Pewnego dnia
z rana uczuł się św. Józef nader sła-

bym. Zrozumiał, iż nadszedł już dlań
koniec ziemskiej pielgrzymki. Przywołał przeto Dziecię oraz Matkę Jego.
Rzekł Im - <Odchodzę, nie jestem
lepszym od Ojców moich, a po śmierci
przy nich spoczywać będę. Kochałem
Was bardzo, boleśnie mi opuszczać
Was. Podajcie mi dłoń Waszą, dopomóżcie w straszliwym przejściu
z czasu do wieczności. Z Wami, Jezu
i Mario, tak wierzę i wiem, niczego
lękać mi się nie trzeba>”. Miał więc
św. Józef piękną śmierć, bo na rękach
Jezusa i Maryi. Miał także najuroczystszy pogrzeb, bo z Ich udziałem.
Może dlatego Józef jest uważany za
szczególnego patrona dobrej śmierci.
eutanazja
Być może, tak jak mnie tak i was
drodzy czytelnicy, zaskoczy fakt, że
słowo eutanazja pochodzi z języka
greckiego (gr. eu/tanatos) i oznacza
dosłownie „dobra/śmierć”. Za „dobrą
śmierć”, czyli eutanazję, wielu ludzi
rozumie dziś zabicie drugiego człowieka na jego żądanie i pod wpływem
rzekomego współczucia. Odbywa się
to najczęściej w szpitalu i polega na
zaniechaniu leczenia lub odłączeniu
urządzeń podtrzymujących życie
(eutanazja bierna) albo na podaniu
substancji zatrzymujących pracę serca
i płuc (eutanazja czynna).1
Na czym więc właściwie polega
dobra śmierć? Wbrew pozorom nie
jest to wcale takie błahe pytanie. Czy
dobrą śmiercią jest uniknięcie długotrwałego cierpienia i bezbolesne zaśnięcie w otoczeniu bliskich nam
osób? Czy dobra śmierć ma związek
z długim i szczęśliwym życiem na
ziemi? A może jest to śmierć bohaterska poniesiona przykładowo podczas ratowania ludzi w pożarze lub
w czasie wojny? Gdy prosimy Boga
o dobrą śmierć – Co mamy na myśli?
czuwanie
„Niech będą przepasane biodra
wasze i zapalone pochodnie. A wy
podobni do ludzi oczekujących swego
Pana, kiedy z uczty weselnej powróci,
aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie
i zakołacze. Szczęśliwi owi słudzy,
których Pan zastanie czuwających,
gdy nadejdzie” – (Łk12,35-37). Tymi
słowami Pan Jezus daje nam wskazówkę, jak przygotować się do
śmierci. Mamy żyć gotowi do niej jak

do niezwykłej podróży, na którą zaprosi nas Pan Młody. Problem w tym,
że On przyjdzie niespodziewanie.
Szczęśliwi w owej godzinie będą ci,
którzy czuwają, których Pan zastanie
na pełnieniu Jego woli, na pomnażaniu Jego talentów i darów, na pokornej służbie, na gromadzeniu skarbów
niebieskich. Pan Jezus uczy nas, że
najlepszym sposobem przygotowania
się na Jego przyjście jest czuwanie.
Żyjmy dzisiaj tak, jakbyśmy jutro
mieli umrzeć. Żyjmy każdego dnia dla
Pana Jezusa, abyśmy z ufnością byli
gotowi przyjąć śmierć, jako oczekiwane spotkanie z Nim. Św. Paweł
napisał: „Dla mnie bowiem żyć – to
Chrystus, a umrzeć to zysk. Jeśli bowiem żyć w ciele – to dla mnie
owocna praca” – (Flp1,21-22).
umrzeć by żyć
Chociaż Pan Jezus gdy był na
ziemi, wskrzesił, kilka osób ze
śmierci, a wielu osobom ulżył w ich
najróżniejszych cierpieniach, sam
pozwolił się zabić najbardziej haniebną z ówczesnych metod wymierzania kary śmierci, przez ukrzyżowanie. Kilka lat wcześniej pozwolił, by
przez kaprys nierządnej kobiety,
ścięto głowę Jana Chrzciciela, którego
Jezus nazwał największym z proroków. Wreszcie przeznaczył swoich
najbliższych uczniów na misję, którą
wszyscy okupili męczeństwem. Na
przestrzeni wieków tysiące bogobojnych ludzi umierało dla Chrystusa.
Jedni mieli tę łaskę, by odejść do Pana
prawie bezboleśnie, jakby przez sen.
Inni wiernie zmagali się z cierpieniem
długotrwałych chorób, a pewną grupę
świętych, „których świat nie był
wart” (Hbr11,38), wybrał sobie Pan
by umarli dla Niego w męczarniach.
Tak więc dobra śmierć nie ma w
oczach Bożych związku z tym w
jakich okolicznościach i w jaki sposób
umieramy. Tak naprawdę liczy się
tylko to, dla kogo żyliśmy przed
śmiercią. Jeśli nasze życie poświęciliśmy dla Jezusa i żyjemy pojednani z
Nim, nie mamy potrzeby bać się spotkania z dobrym Ojcem w niebie.
Dobry łotr, który został ukrzyżowany
wraz z Jezusem, znalazł tę łaskę pojednania tuż przed śmiercią. Ale nie
warto ryzykować pozostawienia momentu pojednania na ostatnią chwilę
przed śmiercią, nie tylko dlatego, że
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możemy nie zdążyć, ale także z powodu świadomości, że „wszyscy bowiem musimy stanąć przed trybunałem Chrystusa, aby każdy otrzymał
zapłatę za uczynki dokonane w ciele,
złe lub dobre” – (2Kor5,10).
umrzeć z Jezusem
Święty Józef umarł na rękach Jezusa, dla którego poświęcił swoje
życie. Niech jego przykład będzie dla
nas umocnieniem i zachęceniem do
wiernego czuwania na spotkanie
Tego, na którego rękach pragniemy
umrzeć, a dla którego żyjemy, i którego kochamy - Jezusa Chrystusa.
„Niewielkie bowiem utrapienia obecnego czasu gotują bezmiar chwały
przyszłego wieku dla nas, którzy się
wpatrujemy nie w to, co widzialne,
lecz w to, co niewidzialne. To bowiem, co widzialne przemija, to zaś,
co niewidzialne, trwa wiecznie” (2Kor4,18).
W następnych artykułach spróbujemy odkrywać dalsze tajemnice
duchowości św. Józefa, by zrozumieć
głębiej Jego sprawiedliwość i zachęKalwaria
Zebrzydowska,
choć niezbyt odległa od Boguszowic, leży jednak poza Śląskiem. Z opowiadań matki wiem,
że mój dziadek Franciszek, którego życie w większości przy-

cić się przez to do podążania za Chrystusem w sprawiedliwości i prawości
naszego życia.
1. Kościół katolicki wielokrotnie wypowiedział się na temat eutanazji. Najważniejszymi wypowiedziami są Deklaracja Kongregacji Doktryny Wiary „Iura et bona”, „Evangelium vitae” oraz Katechizm Kościoła Katolickiego. Wszystkie te dokumenty na pierwszym
miejscu stawiają problem wiary i prawa człowieka do życia. Życie ludzkie pochodzi od
samego Boga. Tylko Bóg jest Panem życia. Jest
ono święte i nietykalne. Eutanazja jest zabójstwem. Prawo dopuszczające możliwość pozbawienia życia jest uzurpowaniem sobie
prawa, którego nikt nie posiada. Kościół jednak
bardzo precyzyjnie określa co rozumie przez
eutanazję. Eutanazją jest czynne spowodowanie
śmierci człowieka chorego lub cierpiącego. Nie
jest zaś eutanazją zaprzestanie działań, gdy choroba zbliża się ku śmierci i nie można temu

Kościoła podyktowana jest z jednej strony
wiernością

przekazanemu

objawieniu,

a z drugiej strony miłością bliźniego.

Przy opracowywaniu tego artykułu korzystałem z następującej
literatury:
1. Martin Bocian: Leksykon postaci
biblijnych. Tłum. J. Zychowicz. Znak,
Kraków 1998.
2. Marek Rybarczyk: Umrzeć
po szwajcarsku. Przekrój 3/2006.
3. Ks. Tomasz Stroynowski: Religijne
aspekty eutanazji. Czytelnia. Serwis
Katolicki Mateusz.
4. Richard Taylor: Przewodnik
po symbolice Kościoła. Warszawa
2006.

Piotr

przeszkodzić. Nie jest też eutanazją podawanie
choremu środków znieczulających, które mogą
skrócić życie, jeśli mogą one ulżyć choremu,

z odwiedzaniem Wadowic, miejsca
urodzenia polskiego Papieża.
Kalwaria Zebrzydowska jest
cenna z wielu powodów i dlatego
została wpisana w 1999 roku jako
jedyna kalwaria w Europie na Listę

Kalwaria
Zebrzydowska
padło
na
czasy
pruskie,
pielgrzymował do tej kalwarii,
będącej pod zaborem austriackim. Przedtem musiał sobie
wyrobić paszport. O zbiorowym
pielgrzymowaniu do Kalwarii
Zebrzydowskiej z naszej parafii
nie było wtedy mowy, ze
względu na jej odległe położenie.
Za to po II wojnie światowej parafianie boguszowiccy już licznie się
tam udawali. Początkowo organizowano pąć do tego sanktuarium wspólnie z Jankowicami. Obecnie pielgrzymki parafialne do tego miejsca
odbywają się często i są połączone

a śmierć jest nieuchronna. Taka postawa

Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO.
Oddalona o 28 km od Krakowa, przypomina do złudzenia wzgórza Jerozolimy. Usiana kaplicami i kościółkami
przyciąga milion pielgrzymów rocznie
z Polski i całego świata. Jest po Jasnej
Górze najważniejszym sanktuarium
w Polsce. Jej obszar jest 12 razy
większy od obszaru Watykanu. Serce
zebrzydowskiego miejsca pątniczego
stanowi kościół, a w nim cudowny
obraz Matki Bożej Anielskiej – Kalwaryjskiej. Oprócz kościoła, od 1979
– bazyliki, sanktuarium obejmuje
klasztor bernardynów i dróżki kalwaryjskie.

Niemal przy każdym sanktuarium w Polsce powstały kalwarie,
upamiętniające męczeńską śmierć
naszego Zbawiciela, ale Kalwaria
Zebrzydowska, powstała jako pierwsza w Polsce, jest największa i najbardziej przypomina drogę krzyżową
Pana Jezusa. Istnieje od XVII wieku,
a powstała dzięki staraniom wojewody krakowskiego Mikołaja Zebrzydowskiego. Najpierw wybudowano pustelnię, a po niej kościółek
Ukrzyżowania. Okoliczny krajobraz
natchnął pobożnego wojewodę do
zbudowania polskiej Jerozolimy.
W dalszych latach mały kościół
rozbudowano i przekazano pod opiekę
bernardynom z klasztoru wybudowanego obok. Potem stanęła kaplica
Grobu Chrystusa. Do roku 1620 wybudowano na obszarze należącym do
fundatora 21 kościółków i kaplic
pasyjnych. Wokół nich rozwinęło się
nabożeństwo Męki Pańskiej, zwane
dróżkami Pana Jezusa. Dzieło Mikołaja kontynuowali jego syn Jan i wnuk
Michał. Pierwszy wystawił m.in.
dróżki Matki Bożej: cztery kaplice
Pogrzebu i cztery kaplice Triumfu
Maryi.
Pierwsi pątnicy dotarli tu już
w 1606 roku na nabożeństwa pasyjne.
Od 1609 tysiące pielgrzymów przybywało na uroczystość Znalezienia
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Krzyża i odpust Podwyższenia
Krzyża. W 1614 roku przybyły tu
pielgrzymki ze Słowacji i Śląska Cieszyńskiego. Obok kultu pasyjnego
rozwijał się kult maryjny, a obiektem
tego kultu była srebrna figura Matki
Boskiej Anielskiej, zakupiona przez
Zebrzydowskiego w Loreto. Do dziś
znajduje się w ołtarzu głównym bazyliki.
Przed kościołem urządzono obszerny plac dla pątników, nazwany
Rajskim
Sanktuarium zyskało na sławie
jeszcze bardziej, gdy w 1641 r. pojawił się tam obraz Matki Bożej, który
zapłakał krwawymi łzami. Od tej pory
zaczęły się tam dziać wielkie cuda.
15 sierpnia 1887 roku dokonano
koronacji obrazu Matki Bożej
Kalwaryjskiej. W tej uroczystości
wzięły udział tysiące wiernych ze
wszystkich dzielnic Polski, a także
z Węgier, Słowacji, Czech no i ze Śląska, będącego pod władaniem Prus.
Może to na tę uroczystość udał się do
Kalwarii Zebrzydowskiej mój dziadek?
Obecnie najwięcej wiernych
przybywa na główne uroczystości w
Wielkim Tygodniu, kiedy to odbywa
się misterium Męki Pańskiej oraz na
Wniebowzięcie NMP czczone procesjami Pogrzebu i Triumfu Maryi. Oba

obrzędy – wielkopostny i sierpniowy
mają długą tradycję i niezwykle bogatą oprawę. Specyficzne są też nabożeństwa na dróżkach kalwaryjskich
trwające po kilka godzin, których
trasa wynosi około 5 km. Uczestnicy
dróżek Pana Jezusa odwiedzają modląc się, 28 stacji w 24 obiektach.
Dróżki Matki Bożej odprawia się w
odwrotnym kierunku i odwiedza się
wtedy 24 stacje w 21 obiektach. Są
też tu dróżki odwiedzane w intencji
zmarłych. Do ciekawostek należy
domek pustelnika, wzbudzający zainteresowanie głównie dzieci. Szczęściarzom może się udać spotkać nawet
samego pustelnika, choć nie jest to już
pustelnik w dawnym słowa tego
rozumieniu, bo swój domek odwiedza
tylko od czasu do czasu, a mieszka
w klasztorze.
Kalwaria Zebrzydowska była
miejscem szczególnie bliskim Janowi
Pawłowi II. Już jego przodkowie
przybywali tu jako przewodnicy pielgrzymek. On sam po dróżkach kalwaryjskich wędrował od najmłodszych
lat. Nawet w krużgankach klasztoru
można oglądać jego zdjęcie z ojcem
z roku 1930. Tu docierał też często
w latach swojego kapłaństwa,
zajmując różne stanowiska kościelne.
Jako Papież odwiedził to cudowne
miejsce już podczas swej pierwszej

pielgrzymki do ojczyzny w 1979
roku. Kościołowi sanktuaryjnemu
nadał wówczas tytuł bazyliki, a do
zebranych wiernych zwrócił się
słowami: „A jeśli do czego pragnę
was zachęcić i zapalić, to abyście nie
przestali nawiedzać tego sanktuarium.
I o to proszę, abyście się za mnie tu
modlili, za życia mojego i po śmierci”
Prośbę tę ponowił 19. 8. 2002 r.,
w
roku
jubileuszu
400-lecia

Artykuł pod takim tytułem
ukazał się na łamach polskiej

zaczyna pić po to, żeby zostać alkoholikiem. Choroba jest rezultatem

charakter picia wprowadza w błąd
chorego, jego rodzinę, a często także
lekarzy; jest dla nich dowodem panowania nad alkoholem. (…) Istotą
choroby jest utrata kontroli nad alkoholem. (…) Mimo, że każde pijaństwo
powoduje coraz poważniejsze problemy zdrowotne, rodzinne, towarzyskie, często i prawne, alkoholik ponownie się upija. Jak gdyby zupełnie
nie potrafił uczyć się na przykrych
doświadczeniach. (…) Podobnie jak w
przypadku narkomanii, lekomanii,
wszelkich innych uzależnień i niektórych chorób psychicznych – integralną częścią uzależnienia od alkoholu jest mechanizm, który nieustannie przekonuje chorego o tym, że nie
jest on alkoholikiem”.
***
Wielu z nas Anonimowych Alkoholików przekonało się „na własnej
skórze” o tym, że aby chory zapragnął
nie pić, musi zacząć ponosić konsekwencje swojego pijaństwa, również
te najbardziej dotkliwe, bo tylko znalezienie się „na dnie” może go skłonić
do wołania o pomoc. We wspólnocie

Grzech czy choroba?
prasy w 1985 roku. Dzięki niemu
tysiące
ludzi
w
Polsce
dowiedziało się, że alkoholizm
jest
śmiertelną
chorobą,
poznało jej podstępną naturę,
ale też otrzymało nadzieję na
uzyskanie skutecznej pomocy.
Artykuł ten był w owym czasie
często nazywany „ratującym
życie”. Oto jego fragmenty:
***
„Zdecydowana Większość ludzi
po dziś dzień patrzy na alkoholizm
raczej w kategoriach moralnych niż
medycznych: alkoholizm jest dowodem słabego charakteru i upadku
moralnego człowieka. Medycyna
zaczęła uznawać alkoholizm za chorobę, a nie grzech, gdy lekarze wyciągnęli wnioski z dość oczywistego
spostrzeżenia, że przecież nikt nie

zachodzących w organizmie procesów, na które chory nie ma wpływu.
Procesy te są anomalią, bo przecież
nie występują u każdego, kto pije. Co
więcej, nie każdy, kto dużo pije jest
alkoholikiem. Alkoholik najczęściej
wcale nie jest wiecznie pijanym ”kolesiem” spod budki z piwem, czy
z rynsztoka. W rzeczywistości, zdecydowana większość alkoholików to
ludzie bardzo sprawni społecznie;
zawodowo bywają oni – do czasu –
sprawniejsi od niealkoholików. Alkoholik nie musi też wcale pić denaturatu. Blisko jedna trzecia alkoholików
nigdy w życiu nie wypiła mocniejszego trunku niż piwo. Alkoholik nie
musi pić codziennie; przeszło połowa
pije okresowo: po pijackich ciągach
następują – z czasem coraz krótsze –
okresy abstynencji. Ten okresowy

Dzień otwarty
w Szesnastce
sanktuarium. W roku 1987, na stulecie
koronacji cudownego wizerunku,
Papież podarował Pani Kalwaryjskiej
przywiezionej na krakowskie Błonia
złotą różę „jako wyraz wdzięczności
i za to, czym była i nie przestaje być
w moim życiu”, natomiast w 2002
roku krzyż ze złota i masy perłowej.
Z racji jego osobistych związków
z
tym
sanktuarium
Kalwaria
Zebrzydowska nazywana jest też
Kalwarią Papieską.

Helena Białecka
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AA można usłyszeć bolesną prawdę:
„Każdy alkoholik kiedyś przestaje pić
- nielicznym udaje się to za życia”.
Nam się udało, a ściślej rzecz
ujmując: dziś udaje się nam nie pić,
bo skupiamy się na dniu dzisiejszym „Nie troszczcie się więc zbytnio
o jutro, bo jutrzejszy dzień sam

o siebie troszczyć się będzie. Dosyć
ma dzień swojej biedy” (Mt 6, 34).
W salce pod probostwem, w każdy
piątek o godz. 1815 spotykamy się już
ponad trzy i pół roku, dzieląc się doświadczeniem, siłą i nadzieją.
W każdy pierwszy piątek miesiąca zapraszamy każdego zainteresowanego

problem
otwarty.

Grupa Pielgrzym wraz z księdzem Piotrem Mrozkiem 3 czerwca

wiedzić liczne kaplice poświęcone
świętym i błogosławionym. Wieczo-

W programie znalazła się między
innymi loteria fantowa, w której
każdy los wygrywał, a fanty zostały
zebrane wspólnie przez wychowawców i dzieci. Dzięki ogromnemu zainteresowaniu loterią wszystkie losy
zostały sprzedane w ciągu godziny!
Dużą popularnością cieszyły się
popisy karaoke. Dziewczęta i chłopcy
chętnie śpiewali przeboje ulubionych
wykonawców z profesjonalnym podkładem muzycznym.
Córki z mamami rozegrały mecz
w dwa ognie. Zarówno młode jak
i młodsze zawodniczki dały z siebie
wszystko, aby wynik był jak najlepszy. Podobnie chłopcy i ich ojcowie.
Mecze piłki nożnej zostały rozegrane
z ogromnym poświęceniem.
Odbyła się również prowadzona
przez Panią Dyrektor licytacja piłki,
z
jakże
cennymi,
podpisami
nauczycieli.
Nasi młodzi artyści: muzycy
i aktorzy mieli możliwość zaprezentowania swych umiejętności na przygotowanej wcześniej scenie.
W czasie obchodów Dnia
Otwartego rodzice mogli również
kupić wykonane wcześniej przez ich
pociechy prace plastyczne. Każda
mama i każdy ojciec z dumą nabywali
ozdoby, których autorami były ich
dzieci. Potem wspólnie mogli udać się
na spacer po szkole i zapoznać z bazą
materialną placówki. W każdej sali
czekali na nich klasowi przewodnicy,
którzy w ciekawy sposób opowiadali
o szkole.
Rodzice
zaangażowali
się
w przygotowanie przekąsek, słodkości
i napoi, których degustacja umilała
chwile spędzone w naszej szkole.
Wszystkim
Rodzicom,
Uczniom i Nauczycielom serdecznie
dziękujemy za poświęcony czas
i zaangażowanie w przygotowanie
bardzo udanej, jak sądzimy, imprezy.

BOŻEJ MATKI GŁOS
wyruszyła do Sanktuarium Matki
Bożej Bolesnej Królowej Polski
w Licheniu. Wyjazd zorganizowano
już bladym świtem, aby móc jak
najwięcej czasu spędzić z Najświętszą
Panienką. Maryja podczas jednego
z objawień zapewniła o nieustannej
opiece, pocieszeniu w trudnościach,
uzdrowieniu chorych ciał i dusz, a
także o napełnieniu serc pielgrzymów
prawdziwą radością. Nasz pobyt w
Sanktuarium rozpoczęliśmy Eucharystią, podczas której powierzyliśmy
Chrystusowi nasze intencje. Msza
Święta odbyła się w Bazylice licheńskiej, która jest największą świątynią
w Polsce. W jej dolnej części znajdują
się kaplice, które stanowią doskonałe
miejsce do indywidualnej modlitwy.
Najstarszą z nich jest kaplica Trójcy
Przenajświętszej. Maryja już podczas
jednego z objawień przepowiedziała
chwile wielkości Lichenia mówiąc:
„Będzie tu wybudowany ku mej czci
wspaniały kościół. Na tym miejscu
powstanie klasztor, gdzie mi służyć
będą moi synowie”. W Bazylice posługę kapłańska sprawuje Zgromadzenie Księży Marianów.
Po pierwszym spotkaniu z Cudownym obrazem Matki Boskiej
można było skierować swoje kroki do
Golgoty. Jest to jedne z ciekawszych
i oryginalniejszych miejsc w Sanktuarium Licheńskim. Składa się z labiryntu przejść, grot, kapliczek, figur
i płaskorzeźb. Nad całością góruje
Chrystus Ukrzyżowany wraz z Matką
Boską i św. Janem. Podczas rozważania Męki Pańskiej ta kamienna góra
przekazywała nam prawdę o grzechu,
odkupieniu, zdradzie i o prawdziwej
Bożej Miłości. Później niektórzy udali
się na Wieżę Widokową, gdzie mogli
podziwiać Bazylikę i jej otoczenie z
wysokości 50 m, można było też od-

rem nasza grupa uczestniczyła w
Apelu Jasnogórskim, który kończył
się wspólnym odśpiewaniem „Barki”
przy pomniku Jana Pawła II.
W drugim dniu s. Małgorzata ze
Zgromadzenia Najświętszego Imienia
Jezus oprowadziła nas po Sanktuarium. Pokazała nam miejsca związane z objawieniami Matki Boskiej
Mikołajowi Sikatce, jak i wiele innych charakterystycznych dla tego
Sanktuarium. Po Eucharystii udaliśmy
się do Lasu Grąblińskiego, gdzie w
ciszy i skupieniu rozważaliśmy Drogę
Krzyżową składającą się z XV stacji.
W drodze powrotnej odwiedziliśmy
Sanktuarium Matki Bożej Charłupskiej - Księżnej Sieradza. O historii
tego miejsca z prawdziwym poczuciem humoru opowiadał nam miejscowy proboszcz. W drodze powrotnej nie zabrakło wspólnej modlitwy,
śpiewu, a przede wszystkim radości
z odwiedzin Najświętszej Panienki
i pewności, że nasze życie jest we
właściwych - matczynych rękach.
Cudowna Licheńska Maryjo nasza,
Tylu łaskami wsławiona
Niechaj świat cały cześć Twą ogłasza,
Na wieki bądź pochwalona!
Judyta Kaczmarek

17 maja 2008r. w Szkole
Podstawowej nr 16 w Rybniku
miał miejsce Dzień Otwarty.
W przygotowanie tej imprezy zaangażowali się wszyscy: nauczyciele, rodzice i uczniowie.

alkoholizmu

na

mityng

Grupa AA „U Hanysów”

Dyrekcja SP nr 16
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W poprzednich czterech

ówczesnego

ruchu

trzeźwości

na

z dawnej
prasy śląskiej (5)
numerach „Serca Ewangelii”
ukazał się nowy cykl, który miał
na
celu,
poprzez
wypisy
z „dawnej prasy śląskiej”, przybliżyć czytelnikom sprawy, jakimi na przełomie XIX i XX
wieku żyli mieszkańcy naszej
parafii oraz całego Górnego
Śląska. Niniejsza publikacja jest
kontynuacją różnych ciekawostek i informacji, które na swoich łamach zamieszczał „Katolik”- czasopismo społecznokulturalne.

Ciekawostki z „Katolika”
17.02.1912 nr 21, s. 5 (Dodatek)
Rocznica śp. ks. Ficka.
Jak już w tych dniach wspomniano
w korespondencji z Piekar, mija dnia
18 lutego br. lat 50 od zgonu głośnego
proboszcza piekarskiego śp. ks. Jana
Alojzego Ficka. Z życia tego wielkiego męża zaznaczamy jeszcze kilka
dat: Po wyświęceniu w r. 1817 był on
najprzód kapelanem w Czeladzi,
miasteczku w Królestwie Polskim,
gdzie pracował przez 3 lata. W r. 1820
powołany jako administrator a potem
jako proboszcz do Ziemięcic, gdzie
pracował przez 6 lat. Od wiosny 1826
roku przeniesiony był jako proboszcz
do Piekar. Tu rozwinął bardzo
ożywioną i błogą działalność.
W r. 1833 mianowany został
dziekanem a dwa lata później
oficjałem na powiat staro bytomski
i pszczyński. Niebawem też zaczął
budowę
nowego
kościoła
w Piekarach, kościoła większego,
murowanego; nie mając funduszów,
zebrał niemal wszystko z ofiar wiernej
ludności. Dnia 2 lutego 1844 r.
założył bractwo trzeźwości, które było
wzorem i zachętą dla głośnego

Górnym Śląsku; pierwsze kazanie
w sprawie trzeźwości wygłosił
w Piekarach dnia 2 lutego 1844 r.
Reformat O. Szczepan Brzozowski
z Krakowa. Bractwo to miało także
swój fundusz na odprawianie Mszy
św., za zmarłych członków. dalej
zaprowadził ks. Ficek w r. 1842
nabożeństwo majowe, które było
także wzorem dla innych parafii.
W ogóle o bractwa i życie kościelne
dbał ks. Ficek z jak największą
troskliwością.
oprócz
bractwa
trzeźwości, założył jeszcze bractwo
Mariańskie; bractwo Serca Jezusowego, bractwo Różańca św., bractwo
Serca Maryi Panny, bractwo Szkaplerza św., dalej zaprowadził uroczyste
40 – godzinne nabożeństwa, muzykę
kościelną założył w Piekarach i wzorowo uporządkował, dalej różne fundusze z Wotywami itd. itd. Przez jakiś
czas dla ludu wydawał gazetę polską
„Tygodnik Katolicki, pismo Towarzystwa Marsjańskiego”; dbał także bardzo o szkoły, które wówczas były
jeszcze polskie; ostatnią szkołę założył w Szarleju. – W ogóle nie było
dziedziny, mającej łączność z moralnym wychowaniem ludu, której by ks.
Ficek nie był poświecił swej uwagi
i pracy. Był on, jak go słusznie nazywano, prawdziwym apostołem Górnego Śląska. Piekary i piekarska parafia były wzorem i szkołą dla całego
Śląska Górnego. Wpływ, jaki
ks. Ficek wywarł na stosunki
ówczesne, był ogromny, i ten wpływ
działał długo i jeszcze dziś nie wygasł
zupełnie. Takiego też kapłana, jak
ks. Ficek, lud nasz na zawsze
zachowa we wdzięcznej pamięci
i błogosławić będzie zawsze jego
imieniowi. (imieniu M.K.)
27.02.1912 nr 25, s.3 Bytom. Posłowie prawicy w parlamencie niemieckim stawili między innymi wnio-

sek, ażeby kanclerz wpłynął na państwa chrześcijańskie, w celu ustanowienia Wielkiej nocy na pierwszą
niedzielę po pierwszym kwietniu.
Chodzi przy tym głównie o interesy
kupców, którzy przez ciągłe zmiany
świąt wielkanocnych wiele są stratni.
Czy sprawa ta, dawno już żądana, da
się przeprowadzić, należy odczekać.
29.02.1912 nr 26, s. 5 (Dodatek)
Przepisy postne dla diecezji
wrocławskiej i delegatury
Na mocy upoważnienia otrzymanego od św. Stolicy Apostolskiej
rozporządzamy, aby, co się tyczy
zachowania postu i abstynencji, aż do
przyszłego postanowienia obowiązywały następujące przepisy:
I. Nakazane dni postne ze ścisłą abstynencją (wstrzymaniem się od
mięsa), w które wolno tylko raz na
dzień się nasycić a pozywanie mięsnych potraw zupełnie jest zakazane, są następujące:
1. środa popielcowa i trzy dni
ostatnie Wielkiego Tygodnia;
2. piątki suchedniowe i piątki
w czasie Wielkiego Postu i Adwentu;
3. wigilie przed Bożym Narodzeniem i Zielonymi Świątkami.
IV. Nakazane dni postne bez ścisłej
abstynencji, w które wolno tylko
raz na dzień się
V. nasycić i równocześnie jeść
mięso, są następujące:
4. wszystkie inne dni Wielkiego
Postu nie wyliczone pod nr I. z wyjątkiem niedziel;
5. środy i soboty suchedniowe
i środy adwentowe;
6. wigilie Wniebowzięcia N. Marii
Panny, św. Piotra i Pawła i Wszystkich Świętych (i św. Jana Chrzciciela
w mieście Wrocławiu).
IV. Dotychczasowego
zwyczaju
panującego w diecezji, że oprócz
obiadu dozwolony jest jeszcze
mały mięsny posiłek w dni postne
wyliczone pod nr II. 1 do 3,
wolno się trzymać także na przyszłość. Jedynie abstynencja bez
postu obowiązuje: we wszystkie
inne piątki całego roku, w które
nie przypada święto nakazane.
Obowiązanym do abstynencji jest
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każdy od 7 roku życia aż do
śmierci, do postu od 21 do 60
roku życia. Wojskowi, podróżni,
oberżyści, służba u niekatolików,
jako
też
wszyscy,
którzy
zmuszeni są jadać w oberżach
albo potraw sobie sami dobierać
nie mogą, obowiązani są do
abstynencji tylko we Wielki
Piątek. Jednakże podróżni i ci
wszyscy, co nie mają własnej
kuchni, winni się wstrzymać
także
we
wszystkie
dni
abstynencyjne
od
mięsnych
potraw, skoro równie łatwo i tanio
w oberżach mogą dostać potraw
Postnych.
V. W każdy dzień postny czy to
z abstynencją lub bez abstynencji
wolno używać tak, jak w dni
abstynencyjne
bez
postu
(w piątki), potraw z mleka i jaj
przyrządzonych,
stopionego
tłuszczu
(smalcu),
masła
sztucznego i, z wyjątkiem
Wielkiego Piątku, także rosołu
(bulionu).
VI. Mięsa i ryb równocześnie nie
wolno używać we wszystkie dni
postne połączone z abstynencją
lub bez tejże, i we wszystkie niedziele Wielkiego Postu.
VII. Wszystkich księży proboszczów
i spowiedników upoważniamy do
udzielania dyspensy tym wiernym, którzy z ważnych przyczyn
proszą o dalsze ulgi co do postu
i abstynencji. Wszelkie dyspensy
i ulgi udzielone przez nas osobno
w przeszłym roku, są ważne
i w tym roku.
VIII. Wierni winni się starać, zasłużyć na tę łaskawość Kościoła
przez
hojniejsze
jałmużny
i podwojoną gorliwość w modlitwie, i mają każdego dnia, w którym używają tej dyspensy postnej, wzbudzić akty wiary, nadziei
i miłości i odmówić jedno Ojcze
nasz i Zdrowaś Maria na intencję
Kościoła św. – Według możności
powinni też złożyć osobną jałmużnę postną, którą w tym roku
przeznaczamy dla stowarzyszenia
św. Bonifacego. Jałmużnę postną
mają Księża Proboszczowie przesłać do skarbnika tegoż stowarzyszenia.
IX. Przez cały tzw. czas zakazany, to
jest od pierwszej niedzieli adwentowej aż do uroczystości św.
Trzech Króli włącznie, i od Środy
Popielcowej aż do pierwszej nie-

dzieli po Wielkanocy włącznie,
zakazane są śluby i wesela. Również nie wolno urządzać zabaw
publicznych ani tańców.
X. Ze względu na rozległość diecezji
i na brak kapłanów we wielkich
i rozrzuconych parafiach przedłuż
się czas Spowiedzi wielkanocnej
i Komunii św. od niedzieli Starozapustnej
aż
do
niedzieli
św.
Trójcy
włącznie.
Przypominamy także dawny
przepis, że świętą Komunię
Wielkanocną należy przyjmować
we
własnym
kościele
parafialnym.
D a n we W r o c ł a w i u, dnia
15 stycznia 1912 r.
Jerzy. Kard. Kopp.
Książę – Biskup wrocławski.
20.06.1912 nr 74, s. 3 Kogo
uważa się za pijaka. Pewien gospodarz w X został zapisany na listę pijaków. Wniósł przeciw rzekomo nieprawnemu temu zarządzeniu władzy
policyjnej skargę do sądu, lecz chociaż przeprowadził skargę przez
wszystkie instancje, wyrok sądowy
wypadł dla niego nieprzychylny. Wyrok brzmi bowiem tak: aby kogo zapisać na listę pijaków, nie potrzebuje
władza policyjna naprzód stwierdzać,
czy ów pijak rzeczywiście nie może
się obejść bez trunków alkoholowych,
lecz wystarczy mu całkiem prawidłowe jej zarządzenie nawet, już
obawa, iż ów pijak mógłby zakłócić
spokój publiczny. Bo, jeżeli kto
dziennie pracuje i w porządku trzyma,
to nie wyklucza jeszcze przypuszczenia, iż po inny czas oddaje się nałogowemu pijaństwu, prze co stać się
może przyczyną zakłócenia porządku
publicznego.

„Katolik”
o parafii boguszowickiej
1903 nr 125 s. 3. Dwaj czcigodni
księża, ks. Skowroński i ks. Pendziałek są członkami polskiego komitetu
wyborczego i należy im się za to
wielka wdzięczność. Biorąc udział w
tej pracy publicznej obaj księża uczynili to z miłości do ludu i do sprawy

polskiej. Ponieważ wszyscy położenie
naszych księży, ludowi życzliwych
znamy, przeto obowiązkiem każdego
z nas, a mianowicie gazet jest, oddając hołd odwadze obu wymienionych
księży, zachować się wobec nich
z rozwagą i nie przyczyniać im kłopotu. Sądzimy przeto, że „Górnoś1ązak” błąd polityczny popełnił,
nadużywając obu księży w rozmowie
niedzielnego numeru do swoich celów. Twierdzi mianowicie, że „Górnoślązaka” niesłusznie oczerniano,
skoro teraz dwóch księży staje na
czele partii, do której „Górnoślązak”
należy. Protestujemy przeciwko temu.
Partia, do której obaj księża należą,
nie jest i nie była partią
„Górnoślązaka” z przeszłości. Żaden
też z nich nie może posłużyć za dowód, że to, co „Górnoślązak” przed
założeniem komitetu pisał lub robił,
było dobre lub, że mu niesprawiedliwe zarzuty czyniono. Obaj księża
za przeszłość „Górnoślązaka”, ani w
ogóle żadnej gazety nie odpowiadają.
Żadna gazeta nie ma prawa zastawiać
się tymi księżmi przy tym, co pisze
i robi. Każda musi mieć tyle odwagi,
ażeby odpowiedzialność za siebie
ponosiła sama. Górnoślązak” posunął
się tak daleko, że nawet zaznaczył
przeciwieństwo obu księży do Najprzew. księdza kardynała Koppa.
Uważamy to za lekkomyślność,
utrudniającą stanowisko obu księżom.
Stwierdzamy, że Najprzew. ks.
kardynał Kopp, wydając orędzie przeciwko „Górnoślązakowi”, wyraźnie
zaznaczył, iż odzywa się jako pasterz
diecezji z pobudek religijnych, ale
w politykę mieszać się nie chce.
Zatarg „Górnoślązaka” z władzą duchowną, był i pozostał jego osobistą
sprawą, której przyczyn należy szukać
na polu religijno – moralnym.
Komitet, do którego obaj księża
należą, jest nową polityczną organizacją katolicką, zaczynającą dopiero
swój żywot. Nie przejęła ona żadnego
spadku po nikim, a najmniej zatargu
„Górnoślązaka” z władzą duchowną.
Dla tego nie może być mowy
o jakimkolwiek przeciwieństwie obu
księży do swojego biskupa, o którym
rozprawia „Górnoślązak”.
I tu znowu uważamy, że „Górnoślązak” powinien mieć tyle odwagi,
aby za swoją, przez siebie samego,
z własnej woli stworzoną przeszłość,
jak słusznie odpowiadał sam, a nie
chował się za księży i nie narażał ich
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na niepotrzebne i niezasłużone trudności.
12.01.1903 nr 5, s.4 – Ogłoszenie:
Szafarza do roli, który potrafi udowodnić, iż jest zupełnie trzeźwy, poszukuje
przy
wysokim
mycie
i deputacie Król. dwór w Gotartowicach pod Rybnikiem.
30.01.1904 nr 13, s.3
W Boguszowicach miał się odbyć
w ubiegłą niedzielę teatr pod protektoratem ks. proboszcza Pendziałka,
lecz policja zakazała teatru ze
względu na niebezpieczeństwo w
razie pożaru. Przeciw zakazowi
podobno założono apelację
10.05.1904 nr 55 (Dodatek)
Z Rybnickiego. Fiskus pruski
kazał zapisać do księgi gruntowej
kopalni węgla Rogoźna 1, która się
rozciąga na Rogoźną, Rój, Brodek
i Kłokocin na obszarze 218 hektarów
90 arów; dalej na kopalnię soli Żory II
w gminach Rowniu, Szczejkowicach
i Palowicach na obszarze 218
hektarów 87 arów 98 kwadrat metr.
03.09.1904 Po Moritzu. Kandydaci:
- miszmasz patriotyczny: p. Lukas
z Bełku
- partia
radykalnych
Polaków:
p. Kowalczyk z Katowic
15.09.1904 nr 110, s. 1 Okręg
Pszczyńsko – Rybnicki […] Polski
Komitet Wyborczy dla Śląska postawił ks. Proboszcza Pendziałka z Boguszowic jednogłośnie jako kandydata
przy wyborach do sejmu w miejsce
posła śp. dr. Moritza z Pilchowic…
17.09.1904 nr 111, s. 1 kandydaci
do sejmu są:
1. ks. proboszcz Pendziałek
z Boguszowic ze strony polskiego komitetu wyborczego,
2. ks. dr Stephan z Katowic, ze
strony partii centrowej.
3. Inspektor szkół Rzesnitzek
z
Raciborza,
dawniej
w Pszczynie, ze strony
konserwatystów rządowców.
Wybory elektorów (Wahlmann)
obędą się 27.9., a wybory posła
w Żorach nastąpią 6.10.
06.10.1904 nr 119, s.1 Wybory do
sejmu w Pszczyńsko – Rybnickiem.
[...] Polskim wyborcom (walmanom)
donosimy niniejszym, że w Żorach

w czwartek, dnia 6-go października
przed wyborami odbędzie się narada
o godzinie 8½ rano w mieszkaniu
p Hanslika w rynku, w tym samym
domu, gdzie jest konsum.
Bytom G. Śląsk, w październiku
1904.
Polski Komitet Wyborczy dla Śląska.
08.10.1904 nr 120, s. 3 Ostatnie
wiadomości. Rządowiec wybrany!
Wybory jednego posła do sejmu
z okręgu pszczyńsko – rybnickiego
odbyły się w czwartek w Żorach
i miały taki wynik, że inspektor
szkolny
Rzesnitzek
(rządowiec)
otrzymał 336 głosów i został wybrany. Kandydat polski ks. prob. Pendziałek otrzymał 88 głosów a kandydat centrowy ks. dr Stephan otrzymał
286 głosów. Przy ściślejszych wyborach zaś ks. dr Stephan 316 głosów.
Głosujący na ks. prob. Pendziałka
walmani po większej części nie głosowali na ks. Stephana.
27.10.1904 nr 128, s. 2 W Żorach
na targu skradziono w środę gospodarzowi Gamoniowi z Gotartowic konia
z wozem. Dotąd złodzieja nie
wyśledzono i nie wiadomo, gdzie się
koń z wozem znajduje.
19.11.1904 nr 138, s. 2 Od przewiel. ks. proboszcza Pendziałka
otrzymujemy list następujący:
„Boguszowice, dnia 13 listopada 1904
r. Szanowną Redakcję upraszam
o łaskawe umieszczenie oświadczenia
następującego: „Dla miłego spokoju
i dla uniknięcia zaczepek składam
przewodnictwo w Polskim Komitecie
Wyborczym i występuję z takowego.
To powinno wystarczyć.
Pendziałek, proboszcz
w Boguszowicach”.
26.05.1906 nr 62, s. 4 – Z parafii
Boguszowickiej. W niedzielę po
Wielkiej Nocy przystępowały nasze
dziatki pierwszy raz do Komunii św.
O godz. 8 rano się wszystkie zeszły
do szkoły, skąd były prowadzone do
kościoła. Było ich dziewcząt i chłopców około 140, wszystkie po polsku
przygotowane, bo naturalnie u nas
Niemców nie ma. Potem się zaczęła
msza św. przed samą komunią wygłosił nasz Przewielebny Ksiądz Proboszcz stosowne kazanie od ołtarza.
Po nabożeństwie wszystkie dziatki
udały się na probostwo, gdzie je
ugoszczono i obdarowano Różańcami
na pamiątkę. Z probostwa wszystkie

zaś wróciły do kościoła na Sumę. Tak
się ta uroczystość pięknie zakończyła.
naszemu Przewielebnemu ks. Proboszczowi ze serca dziękujemy staropolskim „Bóg zapłać:! Niech mu Pan
Bóg wszelkiego szczęścia udzieli!
Jeden z wielu.
s.6 Rybnik. W Kłokoczynie tutejszego powiatu kupiła żona chałupnika
Hartmanna krowę na jarmarku
w Żorach. Gdy później Hartmannowa
prowadziła tę krowę na paszę, krowa
ją pobodła i pokaleczyła tak, że
nieszczęśliwa kobieta wskutek tych
okaleczeń zmarła. Także inna kobieta,
która Hartmannowej pobiegła z pomocą, została pokaleczona.
10.03.1908 nr 3, s. 3 Rybnik.
baczność na pieniądze! Pewna kobieta
z Boguszowic podczas ostatniego
środowego targu sprzedała wieprzka
za 50 marek, lecz niezadługo potem
już pieniędzy nie miała, i nie wie, czy
je zgubiła czy też może pieniądze jej
skradziono.
16.04.1908 nr 46. s.4
Z Rybnickiego. Wybory gminne
w Boguszowicach dały następujące
wyniki: W klasie III wybrani zostali
pp. Franciszek Smołka, Wiktor Sobik,
Jan Brzezina, Wincenty Buchalik;
w klasie II wybrani pp. W. Rojek,
Franc. Gruszczyk, Wincenty Korduła,
Teodor Siemianowski; w klasie I
wybrani
pp.
A.
Wieczorek,
L. Zgrzędek, Franc. Kąsek, Wincenty
Mura.

Mieczysław Kula
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XVI FARSKI FESTYN
odbędzie się w ostatnią sobotę wakacji tj. 30 sierpnia br.

Gwiazdą tegorocznego festynu będzie zespół „VOX”
W związku z tegorocznym festynem już dzisiaj zapraszamy do udziału
w konkursach i imprezach towarzyszących.

1.Dla dzieci konkurs plastyczny „Moje wakacje”.
2. Dla uzdolnionych kulinarnie (mogą to być także grupy
działające w parafii)konkurs na najsmaczniejszy wypiek (ciasto bez kremu).
3. Tradycyjny turniej skata - PIĄTEK 29.08. br Dom Parafialny
godz. 18.00
dla Tych co im karta „idzie”, dla Tych co im nie „idzie”,
trza umieć grać i wygrać
– no to do grana.......
4. Loteria fantowa – każdy los wygrany, cenne nagrody główne.
Dla zwycięzców konkursów przewidziano cenne nagrody.
Szczegóły przed imprezą w ogłoszeniach parafialnych i na
ulotkach reklamowych.
JUŻ DZIŚ ZAREZERWUJ SOBIE CZAS

SERDECZNIE ZAPRASZAMY – PROBOSZCZ PARAFII oraz ORGANIZATORZY
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DZIEŃ WSPÓLNOTY
RŚŻ
Jednym z najistotniejszych
elementów życia Ruchu ŚwiatłoŻycie jest idea wspólnoty
wspólnot, akcentowana silnie
podczas Soboru Watykańskiego
II w odniesieniu do życia całego
Kościoła. Stąd każdą Oazę parafialną tworzą małe grupy formacyjne skupione wokół animatora, a na jej czele stoi ksiądz
moderator i moderatorka. Z kolei parafialne wspólnoty (Oazy
Średnie) łączą się w tzw. Oazę
Wielką – rejon, który na ogół
jest zarazem dekanatem.
Nie można sobie wyobrazić
Oazy, która miałaby się nie spotykać.
Na tym polega jej życie, charyzmat.
Stąd spotykamy się nie tylko jako
wspólnota w parafii, ale cztery razy w
roku gromadzimy się na Dniach
Wspólnoty. Odbywają się one co raz
to w innej parafii. 31 maja odbył się
ostatni w tym roku formacyjnym
Dzień Wspólnoty naszego rejonu.
Tym razem był wyjątkowy dla naszej
parafialnej Oazy pod dwoma względami. Po pierwsze zaprosiliśmy inne
wspólnoty z dekanatu do naszego
kościoła. Po drugie było to ostatnie
nasze rejonowe spotkanie przed rekolekcjami wakacyjnymi. Tego dnia
każdy dowiedział się gdzie przypadło
mu jechać tego lata.
Rozpoczęliśmy o 13.30 wspólnym przywitaniem i modlitwą do
Ducha Świętego. W tym czasie księża
spowiadali w konfesjonałach, a około

godzinę później rozpoczęła się Eucharystia. Zaraz po niej wszyscy udaliśmy się na probostwo na agapę.
Każda przybyła wspólnota przyniosła
ze sobą ciasto, a my zadbaliśmy o całą
resztę. Cieszyliśmy się liczną obecnością zarówno uczestników, jak
i księży moderatorów. To daje
nadzieję na następny rok. Nadzieję na
to, że będzie jeszcze lepiej. Młodzież
chętnie przychodzić będzie na
piątkowe
spotkania,
animatorzy
znajdą dość czasu, aby służyć
w swoich wspólnotach, a na
rekolekcje pojedzie jeszcze więcej
osób niż tego roku.
Łukasz

GRUPA BIBLIJNA
ORAZ OAZOWICZE!!!
Oazowicz jest powołany
do służby w Kościele. W szczególności zaś w Kościele lokalnym, a więc w życiu parafii. Według tej zasady poproszeni
przez parafialną Grupę Biblijną
o pomoc, z otwartością przyjęliśmy tę potrzebę za obowiązek.
W dniach 23-25 maja rodziny
należące do Grupy Biblijnej
wyjechały na rekolekcje do
ośrodka oazowego w Wiśle Jaworniku. Poproszono nas o opiekę
nad najmłodszymi dziećmi, które
w trakcie, gdy dorośli spotykali się na
studiowaniu i rozważaniu Słowa Bożego, nie mogły pozostać bez opieki.
Wyjechaliśmy w piątkę razem
z Grupą Biblijną. Dzieląc się tym co
mamy dobrego pomagaliśmy również

Jak wygląda nasza religijność?
Socjologia na użytek duszpasterski
W maju pan Szymon Bryk
ukończył swoją pracę na temat:
„Model religijności w parafii
*
NSPJ
w
Boguszowicach” .
Praca była pisana na semina-

rium z socjologii. Liczy sobie
zgoła ponad 100 stron. Jak to
bywa z pracami z zakresu socjologii autor przeprowadził w
naszej parafii ankietę wśród

animować śpiewy oraz w przygotowaniu liturgii Mszy Świętej. Z pewnością ten nasz wspólny pobyt był
bardzo miłym i radosnym czasem
przebywania we wspólnocie chrześcijan, zgromadzonych nad Pismem
Świętym, a co za tym idzie znacząco
nas ubogacił. Poznanie innej grupy
skupionej na Słowie Bożym wiele nas
nauczyło. Niezwykle cenne doświadczeniem jest porównanie życia naszej
parafialnej Oazy z inną wspólnotą –
w tym przypadku Kręgiem Biblijnym.
Bardzo długo pewnie będziemy jeszcze wspominać również te chwile
spędzone razem poza oficjalnymi
punktami dnia. Pocieszającym może
być fakt o zacieraniu się barier wiekowych między nami a nieco od nas
dojrzalszą młodzieżą Kręgu Biblijnego (oczywiście nie zupełne).
Wspólne rozmowy, dyskusje, śpiewy
czy posiłki były tego znakomitym
dowodem. Stąd też z tego miejsca
chciałbym w naszym imieniu jeszcze
raz za tą otwartość i wszelkie otrzymane dobro gorąco podziękować.
To był niezwykły czas, z którego
zdecydowanie każdy mógł wynieść
coś dla siebie – i wierzę, że tak
właśnie było!
Po wyjeździe pozostaje nadzieja
na to, że nie było to nasze ostatnie
wspólne spotkanie, a będziemy mogli
ubogacać się nawzajem jeszcze nie
jeden raz. Należy również ufać w to,
że nasze wspólnoty będą się ciągle
rozrastać i umacniać oraz troszczyć
się o to, by nigdy nam samym nie
zabrakło zapału do ich tworzenia
i pracy w nich. Trwajmy w tej ufności
i przekonaniu, nasze wysiłki i starania
nie są nadaremne. Módlmy się w tej
intencji!
Łukasz

grona 145 parafian w różnym
przedziale wiekowym. Bardzo
interesujące są wyniki przeprowadzonego badania.
Chciałbym je przedstawić w bardzo wielkim skrócie, poddając je
własnej analizie, której celem będzie
przedstawienie naszej religijności
w oparciu o grupę przebadanych parafian.
Biorąc pod uwagę liczbę respondentów (145) należy przyznać, że
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wyniki osiągnięte w trakcie analizy
badawczej są wielce miarodajne1.
W zakresie autodeklaracji wiary
(czyli wstępnego i bardzo ogólnego
parametru) 31% przebadanych uznaje
się za osoby bardzo religijne, zaś 62%
za raczej religijne. Obojętność religijną deklaruje zaledwie 4% respondentów! W przeprowadzonej ankiecie
autor zastosował także parametr
wieku. Wedle tej kategorii badawczej
za bardzo religijne uznały się osoby
w przedziale wiekowym od 18-28
roku życia. Taki wysoki poziom
autodeklaracji wiary w tym przedziale
wiekowym może mieć związek zdaniem autora- ze zwiększoną
socjalizacją religijną w tym okresie
życia:
katecheza
w
szkole,
przygotowanie do małżeństwa, nauki
przedślubne, nauki przedchrzcielne
oraz
uczestnictwo
w
grupach
parafialnych. Warto podkreślić, że
z 50% tych którzy poddali się badaniu
w przedziale wiekowym: 18-28, aż
43% przyznała się, że przynależy do
grupy parafialnej! Patrząc na te
wyniki okiem duszpasterza, człowiek
zauważa, że duszpasterskie wysiłki
pracy z młodzieżą nie idą na marne.
Okazuje się, że praca z młodzieżą w
szkole,
w
oazie,
w
czasie
przygotowania do małżeństwa, bierzmowania, ma duży wpływ na identyfikację młodego człowieka z wiarą.
Myślę, że dla rodziców ten wysoki
parametr autodeklaracji wiary wśród
młodych, może być wielce pouczający. Tym bardziej, że rodzice nieraz
buntują się kiedy duszpasterze wymagają od ich dzieci czynnego uczestnictwa w katechezie, studium przedmałżeńskim,
przygotowaniu
do
bierzmowania itp. Uzyskany wskaźnik jest wezwaniem dla dynamizowania życia religijnego wśród ludzi młodych. Jest czytelnym znakiem dla
duszpasterzy, katechetów oraz animatorów grup formacyjnych. Parametr autodeklaracji ukazuje ponadto
dość niepokojące zjawisko braku
jednoznacznej identyfikacji z wiarą
wśród osób od 29- 35 roku życia.
W tej kategorii wiekowej najczęściej
respondenci zakreślali odpowiedź:
raczej religijny, niereligijny. Mamy tu
do czynienia z tą grupa społeczną,
1

Spełniają standardy konieczne do
przebadania populacji dla osiągnięcia
rezultatów badawczych określonych
przez znanych socjologów religii:
Piwowarski, Majka.

która posiada małe dzieci, bądź dorastającą młodzież (15-17 roku życia).
Jeśli zgodzić się z nauczaniem Soboru
Watykańskiego II, że rodzina jest
pierwszym środowiskiem religijnym
dla dzieci i młodzieży, to osiągnięte
w ankiecie wyniki mogą być niepokojące.
W trzecim rozdziale swej pracy
autor opisał istniejące w naszej parafii
grupy formacyjne. Na pierwszy rzut
oka ilość formacji religijnych jest
imponująca. Głębsza jednak analiza
pokazuje, że istniejące grupy skupiają
osoby w przedziale od 15-20 roku
życia. A potem od 45 wzwyż. Istnieje
dość poważna luka! Brakuje poza
END i Grupą biblijną wspólnot dla
osób w średnim wieku. Z punktu
widzenia duszpasterskiego rodzi się
postulat: próba zainicjowania wspólnot dla młodych małżonków, a może
większa promocja istniejących END2.
Warto jeszcze wspomnieć, że analiza
wyników ankiety pozwala wnioskować, że wśród respondentów w przedziale 29-35 wszystkie inne parametry
też są najniższe( przyjmowanie zasad
przykazań, wymóg postu, modlitwy
osobistej, niedzielnej Eucharystii,
Spowiedzi Św.).
Jeśli przyjrzeć się wskaźnikom
przynależności do grup formacyjnych
to 40% przebadanych należy do organizacji parafialnych. Ponad 25% wykazuje zainteresowanie i deklaruje
chęć przynależności. Wśród tych 25%
najwyższy wskaźnik wykazują ci z
przedziału 29-35. Te wyniki wskazują
na to, że istnieje wśród parafian w tej
kategorii chęć przynależności do grup
formacyjnych. Ciekawe, że ci którzy
z jednej strony deklarują najczęściej
swoją niereligijność chcą należeć do
wspólnoty parafialnej. Pozwolę sobie
ostrożnie wnioskować, że deklaracja
niereligijności w tym przypadku jest
po prostu poczuciem jakiejś pustki,
braku większego związku z parafią.
2

END: Gqipes Notre-Dame, grupa
formacyjna dla małżonków. Na temat
charyzmatu wspólnoty można
przeczytać w naszej gazetce
parafialnej: Serce Ewangelii, wrzesień
2007, s. 19; październik 2007, s. 1113; listopad 2007, s. 8-10; grudzień
2007, s. 10. Zachęcam do lektury.
Wiem, że szczególnie starsi parafianie
posiadają wszystkie numery gazetki.
Pożyczcie je swoim wnukom tym
którzy żyją w stanie małżeńskim bądź
mają zamiar weń wstąpić.

Jest wyrazem jakiegoś niedosytu.
Może ten parametr dla nas duszpasterzy i animatorów grup jest szczególnym wyzwaniem!!!
Ponadto analiza danych pozwala
postawić tezę, że wśród respondentów
istnieje dość wysoki poziom religijności oraz identyfikacji z wymogami
religijnymi. Zwrócę jeszcze jednak
uwagę, że wśród wymogów związanych z Wielkim Postem na ostatnim
miejscu znalazła się Droga Krzyżowa
i nabożeństwo Gorzkich Żali! Czyżby
te nabożeństwa traciły powoli swoją jak dotąd - czołową pozycje wśród
wielkopostnych praktyk religijnych?
Opr. Ks. Michał
*

Opracowano na podstawie pracy
Szymona Bryk: Model religijności
w parafii NSPJ w Rybniku, Racibórz
2008.

Co słychać w G 7
Wycieczki prawie
ekstremalne
Już od jakiegoś czasu uczniowie
naszego gimnazjum uczestniczą w
trzydniowych
wycieczkach
do
Srebrnej Góry. To turystyczna miejscowość, położona w paśmie Sudetów
Środkowych, na stoku wschodnim,
opadającego grzbietu Gór Sowich.
Zamyka Kotlinę Kłodzką od północy.
Niby nic specjalnego, a jednak.
W miejscowości działa, bowiem Centrum Turystyki Niekonwencjonalnej.
I tu właśnie zaczyna się zabawa.
Trzeba przyznać, że takiej wycieczki
nie sposób zapomnieć.
Już pierwszego dnia emocje sięgnęły prawie zenitu, kiedy pani przewodnik postanowiła wprowadzić nas
w techniki alpinistyczne. Nie było
wyjścia. Trzeba było stanąć na 30metrowym wiadukcie kolejki zębatej
z początku XX wieku i… zjechać
w dół na linie. Nie wszyscy się
odważyli, a szkoda, bo zabawa
naprawdę przednia.
Znacznie więcej osób zdecydowało się zapoznać z inną sportową
dyscypliną, a mianowicie strzelaniem
z łuku. Ze strzelnicy XVIII-wiecznego
fortu niektórzy wyszli, co prawda
odrobinę posiniaczeni, ale za to wszyscy w doskonałych humorach. Strze-
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lanie z wiatrówek nastroiło nas równie
radośnie.
Wspinaczka na sztuczną ściankę
alpinistyczną i jazda konna, to inne
atrakcje, których pewnie niejeden
z uczestników wycieczki nie zapomni.
Może nawet zechce bliżej zapoznać
się z którąś z tych form aktywności.

Dla pasjonatów historii także nie
zabrakło atrakcji. W programie
uwzględniono, bowiem zwiedzanie
XVIII-wiecznej twierdzy, okrytych
tajemnicą fortyfikacji z czasów Fryderyka Wielkiego. Była również wyprawa szlakiem sztolni dawnych kopalni srebra, w poszukiwaniu rudy

Rok wielkich sukcesów
sportowych w SP 20
w Gotartowicach
Zbliżający się koniec roku
szkolnego jest okazją do jego
podsumowania. Z perspektywy
czasu oraz po ilości zdobytych
pucharów i medali widać, że był
on szczególnie udany dla
szkolnego sportu.
Uczniowie nasi brali udział
w wielu rozgrywkach i zawodach
osiągając znakomite rezultaty.
Uczestniczyliśmy w rozgrywkach na szczeblu miejskim, rejonowym i wojewódzkim. Do największych osiągnięć należą m.in.:
I m – w miejskich zawodach
Piłki Siatkowej dziewcząt
I m – w rejonowych zawodach
Piłki Siatkowej dziewcząt

IV m – w półfinałach wojewódzkich Piłki Siatkowej dziewcząt
I m – w miejskich zawodach
Lekkoatletycznych oraz w miejskich
Igrzyskach SP i G w konkurencji skok
w dal chłopców
I m – w miejskich zawodach
Pływackich
stylem
klasycznym
i dowolnym dziewcząt oraz stylem
klasycznym chłopców
I m – w miejskich zawodach
Czwórboju Lekkoatletycznego dziewcząt

srebra. To kolejna możliwość cofnięcia się w czasie, tym razem do XIV XVI wieku, czyli czasów świetności
Srebrnej Góry.
Oczywiście nie można zapomnieć o przewodnikach z ogromnym
poczuciem humoru, który dopisywał
im zwłaszcza, gdy prawie „zrzucali”
nas z mostu i straszyli niechybna
śmiercią.
Wieczorem oczywiście ognisko,
kiełbaski… i chleba nam trochę brakło, ale to nic.
I wszystko byłoby cudownie
i sielankowo, ale … po każdym dniu
przychodzi noc i pora na spanie. Niestety, młode ciała uczniów regenerują
się w zawrotnym tempie, dawno już
pełnoletnie ciało pedagogiczne potrzebuje na to nieco więcej czasu. No,
co tu dużo mówić. Panie wychowawczynie z lekko podkrążonymi oczami,
straciły cokolwiek na urodzie, ale to
był naprawdę jedyny mankament tej
wycieczki.
J. Kuczera

II m – w rejonowych zawodach
Czwórboju Lekkoatletycznego dziewcząt
I m – w miejskich Igrzyskach SP
i G w Plażowej Piłce Siatkowej
dziewcząt
I m - w miejskich Igrzyskach SP
i G w Plażowej Piłce Siatkowej
chłopców
I m – w miejskich Igrzyskach SP
i G w Pływaniu stylem dowolnym
i klasycznym dziewcząt
W
rankingu
wszystkich
rybnickich szkół podstawowych po
ostatnich XIV Igrzyskach Szkół
Podstawowych i Gimnazjów „Rybnik
2008” uplasowaliśmy się na trzeciej
pozycji. Uzyskując tak doskonałe
wyniki
pokazaliśmy
naszym
przeciwnikom, że z nami trzeba się
liczyć!
E. Szatoń

Intencje
mszalne
Poniedziałek –16.06.2008r.
7.oo
1/+Anna Cofalik, 3 roczn, mąż Szymon, rodziców z
obu stron, rodzeństwo(Bog))
2/+Małgorzata Zimończyk, rodziców i
teściów(Bog)
17.oo 1/+Emil Klaja(Bog)
2/+Stefan Karwot, rodziców(Bog)
Wtorek – 17.06.2008r.
7.oo
1/+Marta i Antoni Gembalczyk, syn Tadeusz, córka
Bronisława, zięć Albert(Bog)
2/+Robert i Anna Gembalczyk, rodziców z obu
stron, za ++ z pokrewieństwa
17.oo 1+Maria i Jan Gembalczyk, rodziców
i dziadków(Bog)
2/+Maria Zimończyk, mąż Emil, syn Paweł(Bog)
Środa – 18.06.2008r
7.oo
1/+Helena Kaczmarczyk, 2 roczn, mąż Józef
15.oo w intencji VI klas z Bog. z okazji zakończenia roku
szkolnego
17.oo 1/+Józef Mielnicki, Andrzej Swaczyna, Franciszek
Swaczyna(Bog)
2/+Klara Dziewior(Bog)
3/+Konstanty Kornas, Bernard i Herbert synowie,
pokrew. Kornas, Balcer(Bog)
Czwartek – 19.06.2008r.
7.oo
1/+Alfred Urbanek, rodziców z obu stron,
rodzeństwo(Bog)
2/+Łucja Śmiatek, 17 roczn, mąż Henryk, rodziców
z obu stron, Bronisława Janowicz, mąż
Zygmunt(Bog)
17.oo 1/+Amalia i Edward Łukoszek(Kop)
2/+Wilhelm Matuszczyk, żona Otylia, rodziców z
obu stron(Bog)
3/+Do Miłosierdzia Bożego i Niepokalanego Serca
NMP za + Kazimierza Słapę – od żony z
dziećmi(Kop)
Piątek – 20.06.2008r.
7.oo
1/+Za żywych członków Różańca
2/+Zygfryd Merkel, 32 rocznica, rodziców, zięć
Ludwik(Bog)
17.oo 1/+Alojzy Zniszczoł, syn Roman(Bog)
2/+Łucja i Wiktor Rojek, syn Jan, wnuczka
Małgorzata(Got)
3/+Do Op.B. z okazji 60 rocznicy urodzin Teresy
Gorzawskiej z Got. z podz. za otrzymane łaski
z prośbą o dalsze. – od córek i syna
Sobota – 21.06.2008r.
7.oo
1/+Rajmund Podleśny, 3 roczn(Bog)
2/+Alojzy Ostrzołek(Bog)
11.oo Ślub: Kandelska Małgorzata – Sobik Michał
12.oo Ślub: Hartman Piotr – Smyczek Julia
13.oo Ślub: Buchalik Łukasz – Żydziak Monika
17.oo 1/+Katarzyna Zawadzka, mąż Jan
2/+Paweł Szulik, 7 roczn(Kop)

Niedziela – 22.06.2008r.
7.oo
+Franciszek Smyczek, rodziców z obu stron,
Pelagia Szymura, mąż, Wilhelm, Jan i Teodor
Emrych, żona Gertruda, Zofia Maciejończyk, mąż
Paweł(Got)
8.3o
Do Op.B. z okazji 70 rocznicy urodzin Bernarda
Jandy z Bog. z podz. za otrzymane łaski z prośbą
o dalsze.. Te Deum.
10.oo +Walenty i Halina Stajer
11.3o Msza dziękczynna z okazji 45 lat kapłaństwa Kś.
Józefa Zubera
16.oo 1/+Marta Oleś, 7 roczn, mąż Gerard, rodziców, zięć
Ignacy(Bog)
2/Do Op.B. z okazji urodzin Marty Kula z Bog.
z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze..
Poniedziałek – 23.06.2008r.
7.oo
1/+Jan Przeliorz, żona Maria, rodziców z obu
stron(Got)
17.oo 1/+Eryk Zimończyk(Bog)
2/+Tomasz Kania, Berta i Maksymilian Kania(Bog)
Wtorek – 24.06.2008r.
7.oo
1/Od gradu w intencji Gortatowic(święcenie świec)
17.oo 1/+Alfred Konsek, 13 roczn, Leon i Maria
Malina(Bog)
2/+Maria Małysa, 1 roczn
Środa – 25.06.2008r.
7.oo
1/+Renata Piontek, mąż Erwin, Karol i Hildegarda
Kuchta(Bog)
17.oo 1/+Stefan Buchalik, Leopold Kostorz, żona
Rozalia, Augustyn Buchalik, 2 żony, Alojzy
Gorzawski
Czwartek – 26.06.2008r.
7.oo
1/+Gertruda i Paweł Wengerski, syn Marian, córka
Elżbieta(Bog)
2/Od gradu w intencji Boguszowic - święcenie
świec)
17.oo 1/+Paweł Sobik(Bog)
Piątek – 27.06.2008r.
7.oo
1/+Maria Oleś, mąż Franciszek, Anna Oleś,
4 synów(Bog)
17.oo Msza wspólna
+Aniela i Jan Skiba, rodziców z obu stron, Rufin
Szip
+Maria Król, rodziców, Franciszek Hartman, żona
Anna, Jan Lindner, żona Marta, córka Monika, 6
zięciów, dusze w czyśćcu cierpiące
+Zygfryd Konsek, Antoni Bernacki, Jan Śpiewok,
Marta żona, Emil syn, 4 synów
+Stanisław Sobik, rodziców z obu stron, za ++ z
rodziny(Bog)
+Berta Juraszczyk, mąż Roman, żięć Jerzy
Gorol(Got)
+Robert Dziwoki, żona Waleska, Ema Klimek, mąż
Florian(Bog)
+Alojzy Konka, 8 roczn(Got)
+Franciszka Mucha, mąż Ewald, rodziców, córka
Jadwiga, Genowefa Mucha, Józef Szymura, żona
Maria, rodziców(Got)
+Maria Malina, mąż Józef, rodziców(Bog)
+Dominik Matuszczyk, Berta żona, syn Paweł,
córki Gabriela i Regina, dziadków z obu stron(Got)
Ernest Zniszczoł, Maria żona, Alfred Przeliorz,
rodziców
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+Łucja i Emil Smołka, Eugeniusz Sobik,
rodziców(Bog)
+Stanisław Konsek, 6 roczn, rodziców(Bog)
+Zofia Kula w rocznicę śmierci, mąż Rufin,
rodziców z obu stron, Zygmunt Torbicki
+Marta Kula, mąż Alojzy, Konrad Markiton,
Małgorzata żona(Rasz)
+Łucja Śmiatek, 17 roczn, Henryk mąż, Zofia
Garbocz, mąż Jan, Bronisława Janowicz, mąż
Zygmunt, za ++ z rodzin, Śmiatek, Garbocz,
Waliczek, Gorus, Figas, dusze w czyśćcu cierpiące
+Franciszek Mrozek, żona Anna, syn Benedykt,
Adelajda Pieczka, pokrewieństwo z trzech stron, za
++ z ulicy Niskiej(Got)
+Józef Figas, żona Helena,, Zygfryd Zająć, żona
Gertruda, Apolonia Łaszczewska, Franciszek
Zimnol, żona Anna, Eryk Przeliorz, żona Elfryda,
Jan Trybała, żona Aniela.
+Józef i Stanisław Sokołowski, rodziców z obu
stron, Wilhelm i Helena Kuczera, rodziców z obu
stron(Bog)
+Kazimierz Słapa(Kop)
+Ryszard Praśniewski, 2 synów, Bartosz Pawlas,
Józef i Józefa Zadka, 5 braci
+Magdalena Pawlas, mąż Antoni, Jan Wiśniak,
żona Zofia(Got)
+Szczepan Konsek, rodziców, siostra Irena, brat
Konrad, Emil Mura, żona Anna, rodziców z obu
stron, pokrewieństwo, ++ sąsiadów, dusze w
czyśćcu cierpiące
+Józef Śpiewok, 9 roczn.,syn Jan
+Czesław Kasprowicz, 25 roczn(Bog)
+Anna Kozielska, Ludwik mąż, syn Alfons,
Franciszek Szmid, syn Stanisław
+Anastazja i Jan Polok, Konrad i Julianna Szmid
+Piotr Rojek, żona Maria, Feliks Marek, żona
Maria(Got)
+Konstanty Wiaterek, żona Anna, zięć Wilhelm,
Józef Wiaterek, 2 żony, dziadków z obu stron(Got)
+Roman Pawlas, 6 roczn., rodzice Karol i Anna,
Stanisław Łuczak, żona Franciszka(Bog)
+Jan Piotrowski, rodziców z obu stron(Got)
+Eryk Gruszka, żona Hildegarda, wnuk
Mariusz(Bog)
+Antoni Szotek, rodzice Anna i Aleksander(Bog)
+Józef Arndt, Anna żona, syn Oskar, córka
Adelajda, Filomena Kipka(Got)
+Grzegorz Rojek, ojciec Reinhold, Józef Mstowski,
żona Berta, córka Stefania
+Jadwiga Buchalik, mąż Reinhold, Maria Witala,
mąż Józef, Janina Buchalik(Bog)
+Gertruda i Józef Szewieczek, rodziców z obu
stron(Got)
+Alojzy i Maria Nowrot, Ryszard i Maria Krótki,
córka Helena, rodziców z obu stron
+Ema Pustelny, mąż Eryk, Czesław Kula(Bog)
+Józef Mizgała, 2 roczn, rodzice Marianna i
Stanisław, Teść Edward Weber(Bog)
+Franciszek Szymura, Anna żona, rodziców z obu
stron(Got)
+Józef Monitor, żona Zofia, zaginiony syn
Ryszard, wnuk Hubert, Franciszek Hulim, żona

Bronisława, syn Alojzy, wnuk Bernard, ++
kapłanów, dusze w czyśćcu cierpiące(Got)
+Anna Stebel, 30 roczn.
+Jan Ulman(Bog)
+Antoni Piecha, żona Franciszka, syn Serafin,
Gertruda Piecha, synowa Aniela, Hieronim Sobik,
rodziców, 2 braci, 2 siostry, Łucja Adamczyk(Got)
+Marta Kula, mąż Wincenty, Elżbieta Kula(Got)
+Aniela Pustułka- z okazji urodzin, mąż Alojzy,
rodziców(Bog)
+Andrzej Kudla, rodziców z obu stron, za ++ z
pokrewieństwa(Kop)
+Klara Jarochnik, Jadwiga Król, rodziców,
rodzeństwo(Rasz)
+Paweł Holesz, rodziców(Bog)
+Krzysztof Zniszczoł(Got)
+Józef Suchy, Karol Sztwiorok
+Alojzy Piecha, Klemens Piecha, żona Anna,
Sylwester Piecha, żona Amalia, Gertruda Piecha,
mąż Emil, 2 synów, Paweł Kwoka, żona
Agnieszka, 2 synów, Konstanty Sobik, Emil
Pawlas, Antoni Pawlas, żona Magdalena,
Franciszek Pawlas , żona Amalia(Got)
+Bartosz Pawlas – od prababci(Got)
+Ignacy Tlałka, Wiesław Łunarzewski, Witold
Korduła, żona Monika, synowa Małgorzata,
Eugeniusz Rojek(Bog)
+Wilhelm Kostorz, żona Helena(Got)
+Wilhelm Maciończyk, żona Bronisława, 2 synów,
synowa Aniela(Got)
+Krzysztof Zniszczoł(Got)
+Walenty i Albina Henich, Maria i Emil Kłosek
+Albert Pustułka, Mirosław i Aleksander synowie
+Jadwiga Szymura, brat Józef(Got)
+Maria Matuszczyk – 30-ty dzień(Bog)
+Elżbieta Pawletko, mąż Edward, syn Zygfryd,
dziadków z obu stron, Otylia Konsek, Rudolf
Piechula, rodziców(Got)
+Alojzy Niesporek, w dniu urodzin, dziadków z
obu stron
+Alojzy Bogaczek
+Franciszek Muras, 30-ty dzień(Rasz)
Sobota – 28.06.2008r.
7.oo
+Franciszek Żadka, 9 roczn(Bog)
13.oo Ślub: Barańska Angelika – Ferens Krzysztof
17.oo 1/+Maksymilian Tkocz, 1 roczn
2/+Bernadeta Nowak, teściowa Maria(Got)
Niedziela – 29.06.2008r.
7.oo
+Ludwik Lankocz, 3 roczn, żona Kornelia- w
rocznicę urodzin
8.3o
+Piotr Nowak(Bog)
10.oo 1/Do Op.B., NSPJ z okazji 18 rocznicy urodzin
Macieja z podz. za otrzymane łaski z prośbą o
dalsze.
11.3o +Tomasz Winiarski, 7 roczn.
16.oo +Alojzy Szymura, 22 roczn, rodzice(Got)
Poniedziałek – 30.06.2008r.
7.oo
1/+Kunegunda Zawadzki, Janina Skrzypiec, mąz
Joachim(Rasz)
17.oo 1/+Edmund Kaczmarczyk, rodziców,
rodzeństwo(Bog)
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Wtorek – 01.07.2008r.
7.oo
1/+Józef Motyka, żona Marta, córka Krystyna,
synowa Olga, pokrew(Bog)
17.oo 1/+Halina Kula(Bog)
Środa – 02.07.2008r.
7.oo
1/+Józef Wawrzyńczyk, 9 roczn(Bog)
17.oo 1/+Tadeusz Korduła, żona Maria, Gertruda i Antoni
Korduła, rodzice
Czwartek – 03.07.2008r.
7.oo
1/+Na cześć Chrystusa Najw. Arcykapłana za
wszystkich biskupów, kapłanów, kleryków,
zgromadzenia zakonne i o powołania kapłańskie i
zakonne – zamawiają Boguszowice
12.oo Ślub: Juraszek Joanna – Buchta Mariusz
17.oo 1/+Wiktor Karwot, 2 żony, 2 synów(Bog)
Piątek – 04.07.2008r. – kolekta charytatywna
7.oo
1/+Klara Maciończyk, mąż Paweł(Bog)
2/Do Miłosierdzia Bożego za + Kazimierza Słapę –
od siostry Barbary z rodziną
17.oo Do NSPJ w intencji rodzin wielodzietnych i
czcicieli NSPJ:
Sobota – 05.07.2008
7.oo 1/Do Niepokalanego Serca NMP – za parafian
11.oo Ślub: Wałach Robert – Szostek Dominika
12.oo Ślub: Gwizdała Małgorzata – Pomykoł Dominik
17.oo 1/+Konrad Konsek, 3 roczn(Got)
Niedziela – 06.07.2008r.
7.oo +Rajmund Pytlik, 5 roczn(Got)
8.3o
Do Op.B. z okazji 50 rocznicy urodzin Eugeniusza
Buchalika z Got. z podz. za otrzymane łaski z
prośbą o dalsze. Te Deum.
10.oo +Bartosz Pawlas(Got).
11.3o Do Op. B w intencji rodzin Wałach i Szostek z
podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze.
16.oo +Ludwik Zimończyk w rocznicę śmierci(Bog)
Poniedziałek – 07.07.2008r.
7.oo
1/+Justyn Zimończyk, Ryszard Zimończyk, żona
Bronisława, rodziców z obu stron(Bog)
17.oo 1/+Roman Zniszczoł, ojciec Alojzy(Bog)
Wtorek – 08.07.2008r.
7.oo
1/+Wilhelm Matuszczyk, żona Otylia, rodziców z
obu stron(Bog)
17.oo 1/+Janina Stajer, 6 roczn(Got)
Środa – 09.07.2008r.
7.oo
1/+Alojzy Pierchała, 4 roczn
17.oo 1/+Antoni Michalik, 11 roczn(Kop)
Czwartek –1 0.07.2008r.
7.oo
1/+Jan Gawlas, rodziców(Bog)
17.oo 1/+Jan Karwot, 12 roczn(Bog)
Piątek – 11.07.2008r.
7.oo
1/+Anna Dziwoki(Bog)
17.oo 1/+Jadwiga Ostrzołek, Maria i Józef
Maciończyk(Bog)
Sobota – 12.07.2008r.
7.oo
+Jadwiga Buchalik, mąż Jan, syn Roman(Bog)
12.oo Ślub: Gawliczek – Gawliczek
13.oo Ślub: Ogiński Przemysław – Bilska Joanna
17.oo +Jan Konsek, 2 roczn(Bog).
Niedziela – 13.07.2008r.
7.oo
+Emil a Szymura, rodziców z obu stron(Got)
8.3o
++Emil Malina, 2 roczn
10.oo +Sabina Jurczyk, 5 roczn(Got)

11.30

1/Do Op.B. z okazji 65 rocznicy urodzin Marianny
Frąckiewicz z Bog. z podz. za otrzymane łaski z
prośbą o dalsze.
2/Do Op. z okazji pierwszej rocznicy ślubu Adriany
i Karola Bąk z podz. za otrzymane łaski z prośbą o
dalsze..
16.oo +Aniela Kulik, 5 roczn(Got)
19.oo Nabożeństwo Fatimskie
Poniedziałek – 14.07.2008r.
7.oo
1/+Józef Pustółka, rodziców i teściów, Róża
Kostorz, Longin Błanik, Wiktor Kuchcik, syn
Eugeniusz(Bog)
17.oo 1/+Danuta Krzyształa, 1 roczn
2/+Ewa Czosnyka, 1 roczn
Wtorek – 15.07.2008r.
7.oo
1/+Agnieszka Pierchała, mąż Emil(Bog)
17.oo 1/+Paweł Gembalczyk, żona Rozalia
Środa – 16.07.2008r.
7.oo
1/+Józef Konsek, 20 roczn, Aniela Konsek, 11
roczn
17.oo 1/+Helena Mura, mąż Jan(Rasz)
Czwartek –17.07.2008r.
7.oo
1/+Helena Kluger, 7 roczn, mąż Edward(Got)
17.oo 1/+Alojzy Pustołka, żona Aniela, rodziców z obu
stron(Bog)
Piątek – 18.07.2008r
7.oo
1/Za ++ członków Różańca
!7.oo 1/+Ernest Bulanda, 15 roczn
Sobota – 19.07.2008r.
7.oo
1/+Mieczysław Listwoń(Bog)
11.oo Ślub: Piela Grzegorz – Ogierman Kamila
15.oo Ślub: Grodon Krzysztof – Grodon Katarzyna
17.oo 1/+Serafin Król(Bog)
2/+Wiktor Wojtecki, 1 roczn, Gertruda żona, syn
Henryk, rodzice Roman i Maria Tkocz(Bog)
Niedziela – 20.07.2008r.
7.oo
+Marta Szmid, mąż Jerzy(Bog)
8.3o
Do Op.B. z okazji 18 rocznicy urodzin Nikoli
Kubat z Bog z podz. za otrzymane łaski z prośbą o
dalsze.
10.oo Do Op.B. z okazji 55 lat małż. Marii i Zenona
Pałka z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze
Te Deum.
11.3o +Józef Kandulski
13.oo Ślub: Ostapiuk Hanna – Horbaczewski Łukasz
14.3o Chrzty i roczki: Dominik Kula, Karol Sokołowski,
Paweł Kieloch, Michał Skorupa, Natalia Oleś
16.oo Do Op.B. i MB Częstochowskiej z okazji pierwszej
rocznicy ślubu Grażyny i Adama Lampert z podz.
za otrzymane łaski z prośbą o dalsze.. Te Deum.
Poniedziałek – 21.07.2008r.
7.oo
1/+Maria i Roman Sobik, Emil Machulec(Bog)
17.oo 1/+Robert Frelich, żona Helena(Bog)
Wtorek – 22.07.2008r.
7.oo
1/+Rufin Pawlak(Bog)
17.oo 1/+Józef Lubszczyk, żona Zofia(Bog)
Środa – 23.07.2008r.
7.oo
1/+Adolf Ośliźlok, 4 rocz(Bog)
17.oo 1/+Władysław Ruś, 12 roczn, żona Janina,
rodziców z obu stron(Bog)
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Czwartek – 24.07.2008r.
7,oo
1/+Alfred Musiolik, rodziców z obu stron(Bog)
17.oo 1/+Teofil Piksa, Zofia żona, syn Alojzy, Alfred
Winkler(Bog)
Piątek – 25.07.2008r
7.oo
1/+Zenon Lewandowski, 16 roczn(Bog)
17.oo Msza wspólna:
+Leon Wacławczyk, żona Marta, synowie Edward i
Krzysztof, Józef Sładek, żona Marta
+Emil Dziwoki, 36 roczn, żona Otylia, 2
zięciów(Bog)
+Jan i Franciszka Dworok, córka Bronisława, syn
Ludwik, rodziców z obu stron, Wilhelm i Anna
Duda, Emanuel Mura
+Wincenty Karwot Marta żona, Wanda Kocur, mąż
Jan(Bog)
+Leokadia Podleśny(Bog)
+Helena i Leon Dziewior(Bog)
+Anna Sobik, mąż Paweł, syn Jan, wnuczka
Agnieszka
+Jerzy Motyka, rodziców, 3 braci, 3 zięciów(Bog)
+Zenon Jeżewski, ojciec Władysław(Rasz)
+Jan i Krystyna Rojek, syn Joachim, zięć Edward,
wnuczka Marzena(Got)
+Robert Groborz, żona Anna, syn Gerard,
dziadków, Józef Marek, żona Anna, za ++ z
rodziny i pokrew(Bog)
+Regina Skałbania, mąż Edward, Piotr Niesporek,
Marian Pyżalski, Maria żona,
Jerzy Gorol(Got)
+Wiktor Buchalik, żona Maria, syn Alojzy, Norbert
Oleś, Gotfryda żona, Franciszek Buchalik(Got)
+Eugeniusz Sobik, 4 roczn, rodziców i teściów
+Brunon Sobik, 26 roczn, żona Zofia, rodziców z
obu stron(Got)
+Emil Zimończyk, 2 żony, Leon Świtoń, żona
Władysława(Bog)
+Józef Konsek, żona Jadwiga, syn Stanisław,
rodziców z obu stron(Bog)
+Zygmunt Torbicki, 6 roczn, Jan i Leokadia
rodzice
+Rufin Kula, 6 roczn, 2 żony, rodziców z obu stron
+Alojzy Kula, Marta żona, Konrad i Małgorzata
Markiton(Rasz)
+Władysław Hulbój, 5 roczn
+Józef Figas, żona Helena, Zygfryd Zając, żona
Gertruda, Apolonia Łaszczewska, Franciszek
Zimno, żona Anna, Eryk Przeliorz, żona Elfryda, ,
Jan Trybała, żona Aniela
+Franciszek Jurczyk, żona Zofia, córka Stefania,
Edmund Goły, żona Róża, rodziców z obu stron
+Kazimierz Słapa(Kop)
+Antoni Rajzer, żona Janina, rodziców z obu stron
+Magda Lubosz, Edward Pyszny, córka Róża, mąż
Alojzy(Got)
+Blandyna Sobik, 5 roczn(Got)
+Kazimierz i Katarzyna Spytko, Łucja i Emil
Babilas(Got)
+Franciszek Zadka, Józef Zadka, żona Józefa, 4
synów, synowa Hildegarda, Paweł Gasz, 2 żony, 4
synów, córka Emilia, 2 zięciów, 2 synowe, córka
Zofia, Ryszard Praśniewski, 2 synów, wnuk
Bartosz Pawlas, Stanisław Michałowicz, żona

Monika, syn Bernard, zięć Janusz, Maksymilian
Piksa, Paweł Gojny, syn Zdzisław
+Marta Motyka, mąż Wiktor, Maria Kuczera, mąż
Józef(Got)
+Paweł Gatnar, Jadwiga żona, rodzice z obu
stron(Bog)
+Franciszka Karwot, mąż Ignacy, rodziców z obu
stron(Got)
+Stefan Duda, żona Maria, Józef Tkocz, żona
Hildegarda, syn Jerzy(Got)
+Piotr Grolik, ojciec Maksymilian, Stanisław
Gancarczyk, dziadków z obu stron(Bog)
+Maria Kusz, mąż Jan, syn Tadeusz, Anna
Waliczek, mąż Emanuel
+Karol Dulniok, żona Maria, syn Stanisław,
Marianna Gruszka, dziadków z obu stron(Bog)
+Krzysztof Zniszczoł(Got)
+Klara Musiolik, 12 roczn, mąż Herman, rodziców
z obu stron, wnuk Henryk Musiolik, za ++ z
rodziny Krzyżowski(Bog)
+Gertruda Dziwoki, 2 roczn, synowa Gabriela,
rodziców z obu stron, za ++ z rodziny Dziwoki,
Brudny, Gawłowski i Rojek
+Antoni i Marta Gembalczyk, syn Tadeusz, córka
Bronisława, zięć Albert(Bog)
Sobota – 26.07.2008r.
7.oo
1/+Emil i Waleska Dziewior(Bog)
11.oo Ślub: Albrecht Alicja – Pietras Mariusz
17.oo 1/+Konstanty Zimończyk, Zofia żona, Ludwik i
Eryk synowie, Wincenty Juraszczyk, żona
Franciszka, 3 córki, 3 synów(Bog)
Niedziela – 27.07.2008r.
7.oo
+Teresa i Franciszek Sobik, Ludwik i Agata
Lubszczyk, ks. Alojzy Motyka(Bog)
8.3o
Do Op.B. z okazji 60 rocznicy urodzin Czesława
Kuczery z podz. za otrzymane łaski z prośbą o
dalsze. Te Deum
10.oo Do Op. B z okazji 18 rocznicy urodzin Natalii
Riemel z Got. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o
dalsze. Te Deum.
11.3o 1/Z okazji 110 rocznicy Świeckiej Rodziny
Franciszkańskiej i 10 lecia relikwii św. Franciszka
w naszej parafii.
2/Do Op.B i MB Pośredniczki Łaski z okazji
urodzin Anny Gąsior oraz z okazji urodzin wnuczki
Anny i 18 rocznicy urodzin wnuka Roberta z podz.
za otrzymane łaski z prośbą o dalsze.. Te Deum.
14.00 Ślub: Janyga Józefina – Sobieraj Paweł
16.oo 1/+Zbigniew Woźniak
Poniedziałek – 28.07.2008r.
7.oo
+Herman Tarabura, żona Albina, zięć Jan, wnuk
Czesław(Bog)
17.oo +Regina Skałbania, 1 roczn(Got)
Wtorek – 29.07.2008r.
7.oo
+Adolf Filipowski, 25 roczn, zona Albina(Bog)
17.oo +Ignacy Motyka w rocznicę urodzin, rodziców z
obu stron(Bog)
Środa – 30.07.2008r.
7.oo
+Julianna Grzelak, 2 mężów,, Jan syn, poległy
Paweł syn, córki z mężami, synowie z żonami,
wnuczki i wnuki, Jadwiga Kucan, 3 córki z
mężami, 2 synów z żonami, Alojzy Mazur,
Agnieszka Kaplik, Paweł mąż, Weronika Smołka,
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rodziców, ++ kapłanów, za ++ z ulicy
Gotartowickiej
12.oo Ślub: Sieroń Marek – Szewczyk Anita
17.oo +Eugeniusz Mieszczak, 1 roczn
Czwartek – 31.07.2008r.
7.oo
Na cześć Chrystusa Najw. Arcykapłana za
wszystkich biskupów, kapłanów, kleryków,
zgromadzenia zakonne i powołania kapłańskie
i zakonne – zamawiają Gortatowice
17.oo +Robert Musiolik – z okazji urodzin
Piątek – 01.08.2008r.
7.oo
+Waleska Karwot, mąż Wilhelm, synowie Jan i
Franciszek, synowa Lidia
17.oo 1/Do Najśw. Serca Pana Jezusa w intencji rodzin
wielodzietnych oraz czcicieli NSPJ.
2/+Gertruda Siwek, 1 roczn
Sobota – 02.08.2008r.
7.oo
Do Niepokalanego Serca NMP – za parafian
12.oo Ślub: Weinoch Iwona – Mazur Dariusz
13.oo Ślub: Zbróg – Mikulska
17.oo 1/+Dominik Sobik, 4 roczn(Got)
2/+Józef Sobik, 2 roczn, rodziców(Got)
Niedziela – 03.08.2008r.
7.oo
+Jan Kuś, 7 roczn(Bog)
8.3o
+Kazimierz Janiczek(Rasz)
10.oo Z okazji urodzin Ks. Proboszcza
11.3o +Jan Nogły(Bog)
16.oo Do Op.B. i MB Częstochowskiej z okazji 10 lat
małż. Gabrieli i Adama Pawliczek z Kop. z podz.
za otrzymane łaski z prośbą o dalsze. Te Deum.
Poniedziałek – 04.08.2008r.
7.oo
+Bolesław Oleś, 9 roczn(Bog)
17.oo +Roman Hartman, 13 roczn, żona Gertruda,
rodziców z obu stron(Bog)
Wtorek – 05.08.2008r.
7.oo
+Alfred Piontek, zięć Marian(Bog)
17.oo 1/+Aleksander Bajerski, 1 roczn
2/+Andrzej Swaczyna, 1 roczn
Środa - .06.08.2008r.
7.oo +Florian Kula, żona Marta, syn Edward, Jerzy
Dziwoki, Ludwik Raszka(Bog)
17.oo +Marta Dziwoki, 4 roczn, mąż Józef(Bog)
Czwartek – 07.08.2008r.
7.oo +Otylia Matuszczyk, mąz Wilhelm, rodziców z obu
stron(Bog)
17.oo Do OP.B. z okazji 50 rocznicy urodzin Zygmunta
Jóźkowiaka z podz. za otrzymane łaski z prośbą o
dalsze. Te Deum.
Piątek – 08.08.2008r.
7.oo +Maria Klimanek, Karol i Agnieszka Łodziana(Bog)
17.oo 1/+Helena Mura, mąż Jan(Rasz)
2/+Ryszard Nikel, żona Maria(Got)
Sobota – 09.08.2008r.
7.oo Do Miłosierdzia Bożego za + Kazimierza Słapę –
od kuzynek Teresy, Krystyny i Ewy
11.oo Ślub: Cygan Diana – Maciończyk Wojciech
12.oo Ślub: Merta Piotr – Buch Michalina
13.oo Ślub: Pander Krystyna – Podkowik Michał
17.oo Do OP.B. z okazji 18 rocznicy urodzin Klaudii
Mandel z Bog. z podz. za otrzymane łaski z prośbą
o dalsze.

Niedziela – 10.08.2008r.
7.oo Za ofiarodawców z Gortatowic
8.3o +Jerzy Dziwoki(Bog)
10.oo za parafian
11.3o Do Op.B. z okazji 75 rocznicy urodzin Teresy
Mura z Raszowca z podz. za otrzymane łaski z
prośbą o dalsze. Te Deum.
13.oo Ślub: Czech Magdalena- Krzan Dawid
16.oo +Helena Drzęźla, mąż Antoni(Bog)
Poniedziałek – 11.08.2008r.
7.oo
+Dominik Piecha, rodziców z obu stron(Got)
17.oo +Józef Oleś, Franciszek Oleś, 2 żony, 3 synów,
synowa, Urszula, Marta i Franciszek Marszałek,
2 synów, 2 synowe, córka Joanna, mąż Antoni
Wtorek – 12.08.2008r.
7.oo
+Maria Szewczyk, mąż Wiktor, 3 synów, Henryk
Banak(Bog)
17.oo 1/+Eryk Konsek, 1 roczn
2/+Anna Zimończyk, mąż Albert, Józef Frelich,
żona Anna, syn Antoni, rodziców z obu stron
Środa – 13.08.2008r.
7.oo
+Elżbieta Mandel(Rasz)
17.oo +Stanisław Kostuś, żona Matylda, rodziców(Bog)
19.oo Nabożeństwo Fatimskie
Czwartek – 14.08.2008r.
7.oo
1/+Wawrzyniec Dziwoki, żona Maria(Bog)
2/Do Miłosierdzia Bożego za zmarłego Kazimierza
Słapę(Kop)
17.oo +Józef Szymura(Got)
Piątek -15.08.2008r.
7.oo
+Antoni Sobik, żona Maria, syn Alojzy, córka
Klementyna(Rasz)
8.3o
+Alojzy Smyczek(Bog)
10.oo +Aniela Nowok(Bog)
11.3o za parafian
16.oo 1/Do Op.B. z okazji urodzin Urszuli Kuśka z Got.
z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze.
2/ Do Op.B. z okazji 18 rocznicy urodzin
Mirosławy Kocyba z podz. za otrzymane łaski
z prośbą o dalsze.
Sobota – 16.08.2008r.
7.oo
1/+Klara Dziewior(Bog)
2/+Henryk Szymura, rodziców(Bog)
17.oo +Franciszek Babilas, 12 roczn(Got)
Niedziela – 17.08.2008r.
7.oo
+Marta i Karol Kuczera, za ++ z rodziny(Got)
8.3o
+Edward Motyka, 4 roczn(Got)
10.oo +Aniela Nowok(Bog)
11.3o +Felicyta Oleś – od Natalii(Bog)
14.3o Chrzty i roczki
16.oo W intencji Faustyny Kukułka w pierwszą rocznicę
Chrztu św. przez wstawiennictwo Aniołów Stróżów
oraz w intencji rodziców i rodziców chrzestnych.
Poniedziałek – 18.08.2008r.
7.oo
+Ignacy Karwot, żona Franciszka(Bog)
17.oo +Edward Kluger, żona Helena, rodziców z obu
stron, Gertruda Zniszczoł(Got)
Wtorek – 19.08.2008r.
7.oo
+Józef Potyrcha, 13 roczn, rodziców z obu stron,
rodzeństwo, szwagrów(Bog)
17.oo +Mieczysław Jóźkowiak(Bog)
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Środa – 20.08.2008r.
7.oo
+Alojzy Zniszczoł, rodzice Alojzy i Matylda(Bog)
12.oo Ślub: Garus Anna – Benisz Leszek
17.oo 1/+Edward Musioł(Got)
Czwartek – 21.08.2008r.
7.oo
+Gertruda Kuczera, mąż Władysław(Got)
17.oo 1/+Józef Herman, żona Bronisława(Bog)
2/+Leszek Kula(Bog)
Piątek – 22.08.2008r.
7.oo
+Berta Kania, mąż Konstanty, córka
Małgorzata(Got)
17.oo +Marta Śpiewok, 1 roczn
Sobota – 23.08.2008r.
7.oo
+Nikodem Przeliorz, 5 roczn(Rasz)
12.oo Ślub: Piechota Joanna – Piwowarczyk Tomasz
17.oo 1/+Piotr Rojek, żona Maria, Feliks Marek, żona
Maria(Got)
2/+Justyn Oleś, rodziców z obu stron(Bog)
Niedziela – 24.08.2008r.
7.oo
Do Op.B. z okazji 50 rocznicy urodzin, Henryka
Kuli z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze.
Te Deum.
8.3o
+Anna Piecha(Got)
10.oo Do Op.B. z okazji 80 rocznicy urodzin Ludwika
Korduły z Bog. z podz. za otrzymane łaski z prośbą
o dalsze. Te Deum.
11.3o Do Op.B. z okazji 25 rocznicy ślubu Henryka i
Leokadii Stajer z Got. z podz. za otrzymane łaski z
prośbą o dalsze.Te Deum.
16.oo +Edward Kula, 20 roczn(Got)
Poniedziałek – 25.08.2008r.
7.oo
+Justyn Zieleźny(Got)
17.oo +Janina Krupa, ojciec Bolesław Gąsior(Bog)
Wtorek – 26.08.2008r.
7.oo
+Jadwiga Karwot, mąż Alojzy, syn Edward,
Barbara Karwot, Jan Dziwoki 2 żony, syn Jan,
dziadków
17.oo 1/+Krystian Gołąbek, 1 roczn
2/z okazji urodzin Ks. Michała
Środa – 27.08.2008r.
7.oo
+Franciszek Wałach, 6 roczn, rodzice Marta i
Wacław, siostra Elżbieta, pokrew(Bog)
17.oo +Kazimierz Kasprzak, 2 żony, Józef Szulik, żona
Helena(Kop)
Czwartek – 28.08.2008r.
7.oo
+Bernard Garbocz, Feliks Pomykoł
17.oo 1/+Jan Zawadzki, 2 żony
2/+Teresa Frelich(Bog)
Piątek 29.08.2008r.
7.oo
+Zygmunt Szymura, Maksymilian Dzierbicki, żona
Irena, syn Stanisław(Rasz)
17.oo Msza wspólna:
+Edward Rojek(Got)

+Franciszek Sobik, Maria żona, syn Aleksander,
Ewa Kudyba(Got)
+Wiktoria i Paweł Król, rodziców z obu stron
+Józef Raszka, 18 roczn, Łucja żona, rodziców
z obu stron(Got)
+Józef Rduch, 5 roczn, rodziców i teściów(Got)
+Franciszek Buchalik, 19 roczn, Edward Klejnot
+Bernard Pakura, rodziców(Bog)
+Łucja Śmiatek, mąż Henryk, rodziców z obu
stron, Bronisława i Zygmunt Janowic, Zofia i Jan
Garbocz, Józef Matuszczyk, córka Helena, syn
Edward(Bog)
+Stanisław Firlej, żona Marianna, 2 zięciów,
synowa
+Małgorzata Grzybek, 13 roczn(Bog)
+Elżbieta Leśnik, Paweł Rojek, za ++ z rodzin
Kula, Zaik(Bog)
+Berta i Roman Juraszczyk, rodziców z obu stron,
zięć Jerzy(Got)
+Nikodem Szymura, rodziców(Got)
+Alojzy Czerwiński, 17 roczn(Got)
+Jan Garbocz, 21 roczn, żona Zofia , 15 roczn,
Łucja Śmiatek, mąż Henryk, Bronisława Janowicz,
mąż Zygmunt, za ++ z rodzin Garbocz, Śmiatek,
Waliczek, Gorus, Figas, dusze w czyśćcu cierpiące
+Józef Sobik, żona Łucja, córka Halina, syn
Bolesław, synowa Małgorzata, rodziców z obu
stron, pokrew.
+Józef Figas, żona Helena, Zygfryd Zając, żona
Gertruda, , Apolonia Łaszczewska, Franciszek
Zimno, żona Anna, Eryk Przeliorz, żona Elfryda,
an Trybała, żona Aniela
+Hubert Ochojski, żona Aniela, synowa Eugenia,
Teresa Ochojski, mąż Paweł
+Kazimierz Słapa(Kop)
+Jan Kajzerek, Marta żona(Got)
+Antoni i Jadwiga Filipowski, za ++ z rodziny
Filipowski(Bog)
+Magdalena Korycińska, 1 roczn
+Albert Czyż, żona Jadwiga, syn Walter, córki
Amalia i Krystyna, zięciowie Erwin i Andrzej,
rodziców z obu stron
+Kazimierz i Katarzyna Spytko, Łucja i Emil
Babilas(Got)
+Roman Pawlas, rodzice Karol i Anna, Stanisław
Łuczak, Zona Franciszka(Bog)
+Jan Piotrowski, rodziców z obu stron
+Irena Kuśka, rodziców z obu stron, Helena Gigla,
mąż Konrad(Got)
+Anna Szotek, mąż Aleksander, syn Antoni,
Franciszek Wałach, rodzice Marta i Wacław,
siostra Elżbieta(Bog)
+Józef Gawlik, rodziców z obu stron(Got)
+Monika i Edward Nowrot, córka Maria, żięć
Stefan, Marta Fojcik, mąż Paweł, syn Walter,
Aniela Foreiter(Got)
+Augustyna Filec, 2 mężów(Got)
+Irena i Ryszard Cichy, Kazimierz Pyśk
+Herbert Dawia, żona Waleska, Czesław Konsek,
Augustyn i Monika Konsek, Ludwika
Skrzypiec(Rasz)
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Sobota – 30.09.2008r.
7.oo +Bolesław Kostorz, rodziców z obu stron,
braci, bratowa, Wiktoria i Franciszek Wojaczek,
Bronisław Kordaczek, za ++ z rodziny
12.oo Ślub: Jagieła Sylwia – Skowronek Marcin
13.oo Ślub: Gliniecka Barbara – Waleczek Andrzej
14.oo Ślub: Zapert Anna – Temich Robert
15.oo Ślub: Kania Joanna – Grudziński Tomasz
17.oo 1/+Elfryda Ociepka(Bog)
2/+Gertruda Karwot, mąż Norbert(Rasz)
Niedziela – 31 09.2008r.
7.oo +Bolesław Głupczyk
8.3o +Andrzej Marcisz, 15 rocz(Bog)
10.oo Do Op.B. z okazji 80 rocznicy urodzin Antoniego
Antoniewskiego z Bog. z podz. za otrzymane łaski
z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla
całej rodziny. Te Deum.
11.3o Do Op.B. z okazji 7 rocznicy ślubu Andrzeja i
Małgorzaty oraz z okazji 5 rocznicy urodzin
Szymona z podz. za otrzymane łaski z prośbą o
dalsze.
13.oo Ślub: Uchyła Damian – Płoneczka Karolina
16.oo +Maria Smyczek, 30 roczn, mąż Piotr(Bog)
Poniedziałek – 01.09.2008r.
7.oo
1/z okazji rozpoczęcia roku szkolnego
2/+Maria Kopiec, syn Janusz, córka Ilona
17.oo 1/+Bronisława Romański, 21 roczn, mąż Emil,
Marcin Rugor, 6 roczn(Bog)
2/+Alfred Piontek, zięć Marian, Ewald Buchalik,
syn Marian(Bog)
Wtorek – 02.09.2008r.
7.oo
1/+Alojzy Kula, rodziców z obu stron, Brunon
Pawlas, Gertruda żona, Józef Wawrzyńczyk(Got)
2/+Albert Kuczera, żona Waleska, rodziców,
wnuczka Bernadeta, Maria Fizia, Paweł Garbocz,
żona Paulina(Got)
17.oo 1/+Stefania Klimosz
2/+Halina Kula(Bog)
Środa – 03.09.2008r.
7.oo
1/+Franciszek Mura, Paweł Gembalczyk, żona
Rozalia
2/+Paweł Żyła, żona Marta, syn Eryk(Bog)
17.oo 1/+Franciszek Smołka, 20 roczn, żona Maria, Emil
Matuszczyk, żona Anna(Bog)
2/+Jadwiga Żabczyk, 2 mężów, Leon i Maria
Żabczyk, syn Eryk, dusze w czyśćcu
cierpiące(Bog)
Czwartek – 04.09.2008r.
7.oo
1/Na cześć Chrystusa Najw. Arcykapłana za
wszystkich biskupów, kapłanów, kleryków,
zgromadzenia zakonne i o powołania kapłańskie i
zakonne – zamawia Raszowiec
2/+Alojzy Pawlik, żona Anna, rodziców z obu
stron(Rasz)
17.oo 1/+Gertruda Wengerska, 1 roczn(Bog)
2/+Jerzy Dziwoki, 11 roczn(Bog)

3/+Alojzy Stajer, żona Paulina, rodziców z obu
stron(Got)
Piątek – 05.09.2008r. I-szy piątek, kolekta charytatywna
7.oo
1/+Alojzy Zimończyk, żona Augustyna, Józef
Razim, żona Maria(Bog)
17.oo 1/Do NSPJ w intencji rodzin wielodzietnych i
czcicieli NSPJ
2/+Franciszek Cyrulik, 1 roczn
3/+Bronisława Sobik, mąż Alojzy, Gertruda Kania,
mąż Janusz, Franciszka Kossak, mąż
Eugeniusz(Bog)
Sobota – 06.09.2008r.
7.oo
Do Niepokalanego Serca NMP – za parafian
2/+Jan Maciończyk, syn Czesław(Bog)
12.oo Ślub: Szweda Sabina – Korduła Marian
17.oo 1/Do Op.B. z okazji 50 rocznicy urodzin Jolanty
Gawenda oraz z okazji 30 lat małż. Jolanty i
Janusza z podz. za otrzymane łaski z prośbą o
dalsze. Te Deum.
2/+Wiesława Spałek, 1 roczn(Bog)
Niedziela – 07.09.2008r.
7.oo
+Matylda Malina z okazji urodzin
8.3o
Do Op.B. z okazji 70 rocznicy urodzin Stefana
Juraszczyka z Bog. oraz w intencji dzieci z
rodzinami z podz. za otrzymane łaski z prośbą o
dalsze. Te Deum.
10.oo 1/msza dziękczynna – (dożynkowa)
2/za organizatorów i sponsorów festynu
11.3o Do Op.B. z okazji 45 lat małż. Marii i Stefana
Hartman oraz w intencji dzieci z rodzinami z podz.
za otrzymane łaski z prośbą o dalsze.Te Deum.
16.oo 1/ za zmarłą Zigrid Stajer(Got)
2/Do Op. B.z okazji urodzin Haliny Swajda z Bog.
oraz w intencji dzieci z rodzinami z podz. za
otrzymane łaski z prośbą o dalsze. Te Deum.

Przygotowała pani Kornelia Mokry
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Kronika
parafialna
Chrzty:

Justyna Szymik, Łukasz Małek, Marta Buchalik,
Michał Hulim, Michał Patas
Śluby:

Srokol Szymon – Mortka Monika
Bockach Wolfgang – Masłowska Angelika
Geisler Arkadiusz – Zimoń Agata
Kremie Paweł – Gunia Monika
Juszczakiewicz Paweł – Kuśka Magdalena
Brański Dominik – Janik Sylwia
Pitera Andrzej – Kuna Donata
Spandel Dariusz – Szymura Anna
Pogrzeby:

Szymura Henryk
Jończyk Marcin
Muras Mieczysław
Wiaterek Anna
Matuszczyk Maria
Muras Franciszek

13.08.1942 – 02.05.2008r.
04.11.1983 – 05.05.2008r.
10.08.1954 – 09.05.2008r.
09.10.1916 – 08.05.2008r.
28.11.1946 – 28.05.2008r.
10.06.1923 – 07.06.2008r.

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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Nasza
Majówka
2008
17 maja bawiliśmy się na
Farskim Ogrodzie podczas
„Naszej Majówki”
zorganizowanej w tym roku
w formie biesiady.

Czytaj str. 10

Dom pogrzebowy
Trwają prace finalizujące budowę domu
pogrzebowego, którego aktualny stan
widać na zdjęciu obok.
Czytaj str. 7
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Dzień Dziecka
na Farskim Ogrodzie
W sobotę 31 maja zaprosiliśmy wszystkie
dzieci na imprezę zorganizowaną z okazji
ich święta przypadającego w uroczystość
odpustową. Gry, konkursy i inne atrakcje
poprzedziła Msza św. sprawowana w ich
intencji. O tym, że zabawa była znakomita
świadczą uśmiechnięte buzie naszych
pociech.
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Pielgrzymowa
nie
Grupy
PIELGRZYM

O pielgrzymce do Lichenia
w dniach 3 – 4 czerwca
Czytaj str. 15

Grupa Pielgrzym podczas
pielgrzymki do Jaroszowca,
Przegini, Czernej i Trzebini
zorganizowanej
w
dniu
19 maja.

Kurs
lektorski
Ministranci w ramach sobotnich zbiórek brali udział
przez kilka tygodni w kursie
lektorskim,
prowadzonym
przez panią Joannę Bulandę
- Gorol, doskonaląc prawidłową wymowę i dykcję podczas czytania Słowa Bożego.
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Dzień wspólnoty
RŚŻ
Czytaj str. 20

Rekolekcje Grupy
Biblijnej w Wiśle
Jaworniku
Czytaj str. 20
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Rekolekcje Grupy
Biblijnej w Wiśle
Jaworniku

Podczas liturgii Mszy św.

Spotkania przy kawie.

Zabawy dla dzieci były
specjalnością oazowiczek.

serce ewangelii 33

„Złotka”
z Gotartowic
O sukcesach sportowych
uczniów ze Szkoły
Podstawowej nr 20
w Gotartowicach –
czytaj str. 22

Dzień otwarty
szesnastki
Czytaj str. 15
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