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„Boże, z Twoich rąk żyjemy, choć naszymi pracujemy!                                                                 Fot. B. Benisz 
Z Ciebie plenność miewa rola, my zbieramy z Twego pola” 

 
 
          

 XVI Farski Festyn        Dożynki              Nowy Wikary 
              2008                 
        

                     

 

 W sobotę 30 sierpnia odbył się 
kolejny 16. Farski Festyn. 
Różnorodne atrakcje festynowe 
zgromadziły jak zwykle tłumy 
uczestników –  
      czytaj str. 10 - 12 
 

26 sierpnia podziękowaliśmy Panu Bogu  
za 3 lata posługi kapłańskiej ks. Michała 
Lepicha. Na jego miejsce Ks. Arcybiskup 
mianował ks. Ireneusza Pawlaka, którego 
witamy bardzo serdecznie w naszej 
wspólnocie -  

czytaj str. 9 –10  

Relację z Dożynek  oraz 
Festynu Dożynkowego 
znajdziesz na  
                  — str. 13, 14, 30   
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Fotograficzna relacja  
z zakończenia roku 
formacyjnego 
wspólnot parafialnych: 
 
 
ruchu duchowości małżeńskiej 
Equipes Notre-Dame 
(14 czerwca 2008 r.) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Rodziny szensztackiej 
(09 czerwca 2008 r.) 
 
 
 
 

 
 

 

Ruchu Światło – Życie (14 czerwca 2008 r.) 

 

 

 
Dzieci Maryi (21 czerwca 2008 r.) 
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Niedziela  
dla zbieraczy 
 

 

W niedzielę 14 czerwca br. w scenerii 
Farskiego Ogrodu przy niezbyt sprzyja-
jącej pogodzie spotkali się kolekcjone-
rzy, hobbyści i pasjonaci, którzy oprócz 
obowiązków zawodowych czy rodzin-
nych realizują na swój sposób maksymę 
o wykorzystaniu drzemiącego w każdym 
z nas talentu. 

 
Czytaj str. 13 

 

 
 

 
 

 

 

 

  
 



serce ewangelii 4 

Niedziela 
ewangelizacyjna 
 
W niedzielę 22 czerwca gościła  
w naszej wspólnocie parafialnej 
grupa młodzieży współpracującej   
w czasie swoich wakacji z księżmi 
Oblatami NMP z Katowic, którzy 
prowadzą misje na Ukrainie. 
Poprzez swoje osobiste świadectwo 
przybliżyli nam posługę świeckich 
na misjach. 

 

 
 
 
 
 

45 lat 
kapłaństwa  
Ks. Józefa Zubera 
 
 

W niedzielę 22 czerwca podczas 
Mszy św. o godz. 11.30 swój Jubi-
leusz 45-lecia święceń kapłańskich 
obchodził Ks. Józef Zuber. W uro-
czystości uczestniczyli licznie 
zgromadzeni kapłani, krewni i zna-
jomi dostojnego Jubilata oraz 
wspólnota parafialna. Nie zabrakło 
również życzeń Ks. Proboszcza, 
przedstawicieli Rady Parafialnej 
oraz grup formacyjnych. 
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102. rocznica 
urodzin  
 

 

06. lipca 102 lata ukończył nasz 
parafianin pan Ryszard Kluger. Z tej 
okazji solenizant wraz z najbliższą 
rodziną uczestniczył we Mszy św. 
sprawowanej w domu przez  
Ks. Proboszcza w jego intencji. 
Solenizanta nie opuszcza dobry 
humor. Optymistycznie twierdzi, że 
po ukończeniu 100 lat zaczyna 
liczyć swój wiek od początku, więc 
obecnie skończył dopiero 2 lata. 
 
 

 
 

 

110 lat Świeckiej 
Rodziny 
Franciszkańskiej 
 

 

W niedzielę 27 lipca o godz. 11.30 
sprawowana była Msza św. z okazji 
110 Rocznicy Świeckiej Rodziny 
Franciszkańskiej i 10 lecia relikwii 
św. Franciszka w naszej parafii. 
Uroczystą liturgię koncelebrowali 
opiekunowie duchowni z Katowic-
Panewnik, O. Zacheusz Dulniok 
oraz Ks. Dziekan Tadeusz Stachoń. 
Po Mszy św. w domu parafialnym 
miała miejsce tradycyjna agapa.  
 
 

 

Wakacyjne remonty 
 

Pomimo wakacji na przełomie czerwca i lipca trwały prace remontowe 
związane z tynkowaniem licznych ubytków w elewacji murów kościoła. 
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Urodziny Księdza 
Proboszcza  
 
 

W niedzielę 03. sierpnia swoje 50-te 
urodziny obchodził Ks. Proboszcz 
Krzysztof Błotko. Z tej okazji 
życzenia solenizantowi składali 
kapłani, rodzina, …  
 

 

 
 
 

Urodziny Księdza 
Michała  
 
 

Podczas Eucharystii o godz. 17.00 
we wtorek 26 sierpnia modliliśmy 
się w intencji Ks. Michała Lepicha, 
który w tym dniu obchodził swoje 
urodziny. Była to zarazem okazja 
do podziękowania za jego 
trzyletnią posługę w naszej parafii 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
oraz zawsze życzliwy księdzu Proboszczowi  

Ks. Dziekan Stanisław Gańczorz.  

 

 

 

 
przedstawiciele Rady Parafialnej i poszczególnych grup  



obchodzony od 29 czerwca 2008 
do 29 czerwca 2009 r. Ogłosił go 
Benedykt XVI podczas uroczys-
tych nieszporów w wigilię uro-
czystości św. Piotra i Pawła, 
patronów Rzymu. 

Najważniejszym miejscem  
obchodów będzie w pierwszym 
rzędzie bazylika św. Pawła za 
Murami, gdzie spoczywają jego 
doczesne szczątki. 

W homilii podczas nabożeństwa, 
odprawianego w tej właśnie świątyni, 
Ojciec Święty przypomniał, że obaj 
Apostołowie ostatni raz widzieli się 
w pobliżu miejsca, w którym wznosi 
się dziś bazylika.

„Od początku więc tradycja 
chrześcijańska uważała Piotra i Pawła 
za nieodłącznych, chociaż każdy miał 
inną misję do spełnienia: Piotr jako 
pierwszy wyznał wiarę w Chrystusa, 
Paweł otrzymał w darze możliwość 
pogłębienia jej bogactwa. Piotr zało-
żył pierwszą wspólnotę chrześcijan, 
pochodzących z narodu wybranego, 
Paweł został apostołem pogan. Po-
przez odmienne charyzmaty zabiegali 
o tę samą sprawę: budowę Kościoła 
Chrystusowego” - mówił Benedykt 
XVI. 

„W Rzymie więzi łączące Piotra 
i Pawła w tej misji nabrały od pierw-
szych wieków bardzo szczególnego 
znaczenia. Niczym mityczna para 
braci Romulusa i Remusa, z którymi 
wiążą się narodziny Rzymu, Piotr 
i Paweł uważani byli za założycieli 
Kościoła rzymskiego” - zauważył 
papież. Dlatego, dodał, „można po-
wiedzieć, że Kościół Rzymu obchodzi 
dziś dzień swych narodzin, jako że 
obaj Apostołowie położyli jego pod-
waliny”. 

Benedykt XVI przypomniał, co 
sam Apostoł Narodów pisał o sobie 
w swoich Listach, m.in. to, że nie był 
wybitnym mówcą. Stwierdził, 
że „jego nadzwyczajnych osiągnięć 
apostolskich „nie można zatem” przy-
pisać błyskotliwej retoryce czy wyra-
finowanej strategii apologetycznej  

i misyjnej”. „Sukces jego apostolatu 
zależy przede wszystkim od osobi-
stego zaangażowania się w głoszenie
Ewangelii z całkowitym oddaniem 
Chrystusowi; oddaniem, które nie 
lękało się niebezpieczeństw, trudności 
ani prześladowań: «Ani śmierć, ani 
życie, ani aniołowie, ani Zwierzchno-
ści, ani rzeczy teraźniejsze, ani przy-
szłe, ani Moce, ani co wysokie, ani co 
głębokie, ani jakiekolwiek inne stwo-
rzenie nie zdoła nas odłączyć od miło-
ści Boga, która jest w Jezusie Chry-
stusie, Panu naszym»” - wskazał Oj-
ciec Święty.

Podkreślił, że „możemy z tego 
wyciągnąć jak najbardziej istotną 
naukę dla każdego chrześcijanina. 
Działalność Kościoła jest wiarygodna 
i skuteczna tylko na tyle, na ile ci, 
którzy doń należą, gotowi są osobiście 
zapłacić za wierność Chrystusowi, 
w każdej sytuacji. Tam, gdzie brak tej 
gotowości, brakuje decydującego 
argumentu prawdy, od której zależy 
sam Kościół” - wskazał Benedykt 
XVI. 

„Dziś także Chrystus potrzebuje 
apostołów gotowych poświęcić sa-
mych siebie. Potrzebuje świadków 
i męczenników, jak św. Paweł: kiedyś 
gwałtowny prześladowca chrześcijan, 
kiedy na drodze do Damaszku padł na 
ziemię oślepiony boskim światłem, 
bez wahania przeszedł na stronę 
Krzyża i poszedł za nim bez zastano-
wienia. Żył i pracował dla Chrystusa; 
dla Niego cierpiał i umarł. Jakże aktu-
alny jest jego przykład!” - powiedział 
papież.

Na zakończenie Benedykt XVI 
ogłosił Rok św. Pawła, „z okazji 
dwutysięcznej rocznicy jego narodzin, 
przez historyków datowanych między 
7 i 10 rokiem po Chrystusie”. Głów-
nym miejscem obchodów będzie 
Rzym.  

Jako boguszowicka 
wspólnota kościelna przeży-
wamy na swój sposób podaro-
wany nam ten szczególny du-
chowy czas. Przede wszystkim 

przez poddanie się szeregu in-
spiracjom docierającym do nas 
poprzez media: telewizję, prze-
kaz internetowy, czasopisma 
religijne i słowa naszych bisku-
pów. Mamy okazję do lepszego 
wsłuchania się co Ci dwaj 
święci, a w szczególności  
św. Paweł mają nam do 
przekazania. Spróbujmy jeszcze 
raz zgłębić wielki dar łaski 
Bożej, jaki stał się udziałem  
w życiu św. Pawła, który sam 
siebie nazywa „płodem poro-
nionym”, inni widzieli w nim 
mordercę zaś w ostatecznym 
rozrachunku życiowym jawi 
nam się jako największy 
głosiciel prawdy o Jezusie  
i męczennik oddający za nią 
swoje życie. W refleksji nad tym 
doświadczeniem Pawłowym nie 
może nam zabraknąć wyrażenia 
osobistej wdzięczności Panu 
Bogu za łaski, jakimi obdarza 
nas w naszym życiu.  

Na koniec zachęcam naszą 
młodzież do skorzystania  
z nadążającej się okazji w ciągu 
obecnego Roku Pawłowego  
i wyrażenia na swój sposób 
tego kim jest dla nich św. Paweł, 
co o Nim wiedzą i jak rozumieją 
Jego przesłanie i świadectwo.

                                                                                                                             
Ks. K Błotko – proboszcz 
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Mijają kolejne miesiące. 

Dopiero co zakończyliśmy 
rok szkolny, a tu się nie obej-
rzeć, już dawno po waka-
cjach i znowu wchodzimy  
w nowe obowiązki wrze-
śniowe i to wszystko co jest 
przed nami. W naszej wspól-
nocie parafialnej tempo życia 
jest bardzo znaczne i wiele 
się dzieje. Zauważają to przy-
chodzący i odchodzący ka-
płani i stwierdzają, że tutaj 
nie ma chwili na wytchnienie. 
Dzień jest wypełniony od 
rana do wieczora. I tak dzień 
po dniu, tydzień po tygodniu, 
miesiąc po miesiącu… 

Przeżyliśmy w czasie ostat-
nich miesięcy szereg podniosłych 
chwil jak chociażby jubileusz  
45-lecia kapłaństwa ks. Józefa czy 
też 50 lat moich urodzin. Jeszcze 
raz z serca dziękuję za wszelkie 
przejawy życzliwości. Pożegnali-
śmy po trzech latach służby ka-

płańskiej ks. Michała przyjmując 
na jego miejsce nowego wikarego 

ks. Ireneusza Pawlaka, który od 
pierwszych chwil wnosi w nasze 

progi probostwa i parafii wiele 

radości. Cieszymy się również, że 
chętnie odwiedzają nas O. Zache-

usz Dulniok z Cypru i O. Piotr 

Oleś z Rawenny. Dziękuję im za 
tegoroczny pobyt wakacyjny  

w „Ojcowskim domu” i za 
wszelką okazaną nam pomoc  
w sprawach liturgicznych. 

Widać jednocześnie, iż  
w ślad za nimi podążają następni 
młodzi ludzie, którzy w tym roku 
weszli na drogę życia zakonnego. 

Należą do nich Ania Eckert (ani-

matorka Dzieci Maryi) z Bogu-

szowic, która rozpoczęła swoją 
formację w Zgromadzeniu Sióstr 
Elżbietanek Cieszyńskich i Łukasz 
Torbicki znany nam dobrze mini-

strant i „oazowicz”, który  rozpo-

czął swój czas próby we wspólno-

cie  Salezjańskiej. Wiele osób  
w naszej parafii dba o jednoczenie 

się  społeczności wykorzystując do 
tego celu wszystkie nadarzające 
się okazje jak chociażby ogrodowe 
imprezy przykościelne. Są to 

festyny, biesiady, wystawy, 

dożynki i tym podobne. Dziękuję 
w tym miejscu głównemu inicjato-

rowi tych działań panu inż. Jan-

kowi Zimończykowi oraz dyrek-

torowi Domu Kultury w Bogu-

szowicach panu Maćkowi Kacz-

marczykowi i wszystkim, którzy  
z nimi współpracują. W czasie 
tego lata zakończyliśmy budowę 
naszego Domu Pogrzebowego, co 

było możliwe przede wszystkim 
dzięki  panu Hubertowi Figasowi, 

który włożył w to dzieło wiele 
wysiłku i serca. Pan inżynier Józef 
Jośko zabiega o to by obiekt ten 
mógł być jak najszybciej oddany 

do użytku - o co często  
z niecierpliwością pytają nasi 
parafianie. Właśnie czekamy na 
formalny odbiór obiektu, po któ-

rym można dopiero zaprosić sto-

sowną osobę duchowną do jego 
poświęcenia.  

Kolejny raz wyjechały dzieci 
na kolonie charytatywne i odpo-

czynek ministrancki. Ponad 30 

młodych ludzi uczestniczyło przy 
wsparciu parafii w rekolekcjach 

oazowych. Dziękujemy naszemu 
zespołowi charytatywnemu za 
wszelkie dobre działanie, a panu 

Rugorowi z Gotartowic za posłu-

żenie jako kierowca przewożący 
towar żywnościowy z Katowic-

kiego Caritasu do naszej kuchni 

charytatywnej.  

Piętrzą się nasze problemy 

gospodarcze i administracyjne, 

ciągłe naprawy, remonty, które 
były i będą zawsze. Dobrze 
wykonujący swoje zadanie „mu-

rarze–alpiniści” mają zapewnioną 
pracę na naszych dachach i gzym-

sach.      

Pytamy się dalej - co jest 

najważniejsze? A najważniejszy 

jest człowiek. Dlatego w pierw-

szych dniach września miałem 
okazję podziękować pani Marysi 

Buchalik za całokształt jej służby 
katechetycznej. Okazją było prze-

życie 50 lat pracy katechetycznej, 

w czasie której dała piękne świa-

dectwo wiary oraz radosnej i cier-

pliwej współpracy z młodym 
człowiekiem i jego rodzicami. 

Poprosiłem panią Marysię, aby 

sama napisała coś na ten temat  
w innym miejscu. Dziękujemy. 

Bogu można powierzyć 
wszystko. Zarówno te sprawy 
duchowe jak i materialne. W mo-

dlitwie pamiętamy o tych, których 
dotykają bolesne doświadczenia. 
Łączymy się z ofiarami wypadku 
drogowego w ich cierpieniach  

i smutkach. Pragnę wyrazić rów-

nież współczucie rodzinom powią-

zanym (niezależnie od strony)  
z tragedią jaka miała miejsce na 
naszym osiedlu, której ofiarą stała 
się 19 - letnia Dorota i jej młode 
życie. Szczerze łączę się z tymi, 
którzy cierpią najbardziej. Zachę-

cam parafian do dojrzałej postawy, 

głębszej refleksji nad tym, co 

sprzyja, że w człowieku dominuje 
zło nad dobrem, zaś wszelką ocenę 

należy pozostawić wymiarowi 
sprawiedliwości, a przede wszyst-

kim samemu Bogu. W całym 
moim życiu kapłańskim jak rów-

nież w szóstym roku posługi pro-

boszcza bardzo cenne i przydatne 

wydają mi się słowa św. Pawła  
(wielokrotnie przypominane przez 

ks. Jerzego Popiełuszkę) zapisane 
na moim obrazku prymicyjnym… 

                                              

„Nie daj się zwyciężyć złu, ale 

zło dobrem zwyciężaj” 

(Rz 12,21) 

                                                                                  

Szczęść Boże –  

ks. Krzysztof Błotko, 

                   proboszcz. 

Co jest najważniejsze? 
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Od września dekretem Księdza Arcybiskupa 
posługę wikarego w naszej parafii pełni  
Ks. Ireneusz Pawlak, którego poprosiliśmy o krótki 
wywiad. 

Skąd ksiądz pochodzi, jak wygląda księdza najbliższa 
rodzina? 
Pochodzę z małej miejscowości, która nazywa się 
Czerwionka, tam w parafii, która nosi wezwanie takie jak 
tutejsza, przyjąłem wszystkie sakramenty i odprawiłem 
swoją pierwszą Mszę św. jako kapłan. 
Moi Rodzice – Janusz i Dorota – od przeszło pięciu lat 
mieszkają w Leszczynach wraz z moim młodszym bratem. 
W Czerwionce jednak pozostał starszy brat, który ma żonę  
i trójkę małych synów. Ojciec od wielu lat jest na rencie  
a mama nadal pracuje. 

Wybór drogi życiowej nie jest łatwą decyzją. W jaki sposób 
Ksiądz odkrył w sobie powołanie? Kiedy ksiądz usłyszał to 
Chrystusowe wezwanie – pójdź za Mną? 

Wiadomo, że kapłaństwo to dar a zarazem tajemnica, trudno 

tak wprost odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ już od 
najmłodszych lat żywiłem pragnienie by zostać kapłanem. 
Wspominam, więc w życiu wiele chwil i wydarzeń, które 
złożyły się na decyzję by pójść do seminarium i ostatecznie 

przyjąć Sakrament Święceń. Od strony czysto ludzkiej to 
wiadomo: szkoła podstawowa, później II Liceum Ogólno-

kształcące w Rybniku i studia w Katowicach. Od strony 
duchowej to ministrantura, później Oaza, wspaniali kate-

checi (jeszcze na religii przy parafii); mój ukochany pro-

boszcz ks. Feliks Hanusek – przykład pokory i pogody du-

cha zarazem oraz wspaniała rodzina. Od strony osobistej to 
modlitwa i jakieś głębokie przekonanie, że kapłaństwo to 
moja życiowa droga. Trzeba jednak zaznaczyć, że nie obyło 
się bez przeszkód i problemów. 

Skoro II Liceum to znaczy, że ksiądz miał kontakt z nasza 
ziemią? 

Tak oczywiście i to wiele lat przed liceum przyjeżdżałem do 
Rybnika; tu były sklepy, wielki targ, kino, teatr… 

w Czerwionce tego brakowało. A potem cztery piękne lata 

spędzone w liceum w tzw. „Hanie”. Z sentymentem 
wspominam Grono Pedagogiczne oraz wspaniałych 
kolegów i koleżanki zwłaszcza z mojej klsy „c” o profilu 
biologiczno-chemicznym, poprzez ten wywiad serdecznie 

ich pozdrawiam! 

Proszę nam teraz opowiedzieć o swojej drodze do parafii 
boguszowickiej.  

Zaraz po święceniach, które przyjąłem 13 maja 2000 roku, 
zostałem skierowany jako neoprezbiter do parafii pod 
wezwaniem św. Pawła w Nowym Bytomiu, jest to główna 
dzielnica Rudy Śląskiej. Tam pracowałem przez pięć lat, 
nabierając tak zwanych szlifów kapłańskich pod okiem 
pierwszego proboszcza Ks. prof. Jana Góreckiego 
(dzisiejszego wykładowcy na Wydziale Teologicznym 
Uniwersytetu Śląskiego), a następne lata we współpracy  
z drugim proboszczem Ks. Janem Janiczkiem. Od końca 

sierpnia 2005 roku podjąłem obowiązki w nowej parafii 
Najświętszego Serca Pana Jezusa w Piaśnikach (dzielnica 
Świętochłowic), gdzie spędziłem ostatnie trzy lata 
współpracując z kolejnym proboszczem Ks. Markiem 
Kotyczką. 

Czym się ksiądz zajmował w Nowym Bytomiu, a czym  
w Piaśnikach? 

Tym, co kapłan zwykle robi, jeśli chodzi o kościół  
i konfesjonał. W pierwszej parafii byłem opiekunem Grupy 
Misyjnej, Odnowy w Duchu Świętym, katechezy dla kobiet 
i nauczycieli. 

W drugiej miałem pod opieką Dzieci Maryi oraz Bractwo 

Szkaplerza Świętego (III Zakon Karmelitański).  
W szczególny sposób czułem się związany ze czcicielami 

Miłosierdzia Bożego i Matki Bożej Nieustającej Pomocy,  

bo właśnie te nabożeństwa tam prowadziłem.  
Oprócz tego od początku pobytu w Nowym Bytomiu byłem 
kapelanem hospicjum w Rudzie Śląskiej. 

Czyli miał ksiądz jakby dwie funkcje? 

Dwie funkcje i dwa dekrety: wikariusza i kapelana. 

Na czym polega posługa kapelana w hospicjum? 

Najpierw trzeba wyjaśnić, czym hospicjum jest. Jest 
miejscem gdzie człowiekowi towarzyszy się w życiu, które 
na skutek ciężkiej choroby powoli się wypala. Hospicjum to 
miejsce nadziei, dzielenia się sercem. Miejsce gdzie czas 
oddaje się choremu. Dla mnie każde spotkanie z chorym  
i jego rodziną było wspaniałą lekcją pokory i świętości. 
Chodziłem do podopiecznych z modlitwą, a przede 

wszystkim z Sakramentami i głęboko wierzę, że „reszty” 
dokonywał sam Bóg. Kapelan jest także dla wolontariuszy  
i personelu medycznego, od czasu do czasu spotyka się  
z rodzinami osieroconymi, czyli utrzymuje kontakt z tymi, 

którzy już pożegnali swoich bliskich. Aby doskonalić swój 
warsztat w tej materii wyjeżdżałem kilka razy w roku na 
szkolenia i zjazdy naukowe. Po 8 latach otrzymałem dekret 
zwalniający mnie z obowiązków kapelana, ale sercem czuję 
się nadal z tym środowiskiem związany. 

Czy uczył ksiądz w szkole? 

Oczywiście! Od września 2000 roku aż do teraz byłem 
katechetą w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1  
w Rudzie Śląskiej. To ogromna szkoła składająca się  
z technikum i szkoły zawodowej. Te osiem lat nauczyło 
mnie dobrego kontaktu z młodzieżą, co nie znaczy, że 
czasami nie było jakiś tam problemów. Cieszę się jednak 
kiedy pierwsi z moich absolwentów odnajdują mnie i proszą 
np. o udzielenie im ślubu. Kontynuując pracę w szkole  
w Rudzie Śląskiej w 2005 roku zostałem także katechetą  
w Szkole Podstawowej nr 1 w Świetochłowicach – 

Paśnikach. Tu z kolei większość moich uczniów to byli 
drugoklasiści przygotowujący się do I Komunii św. 
 

 

Ks. Ireneusz Pawlak – nowy wikary 
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Jakie zadania zlecił księdzu tutejszy Proboszcz, a więc 
czym ksiądz się będzie zajmował w naszej parafii? Jakie 
grupy zostały powierzone Księdza opiece? 

Po paru dniach muszę powiedzieć, że dopiero się 
przyglądam, rozpoznaje teren itd., ciągle się rozpakowuję.
Na dzień dzisiejszy Proboszcz zlecił mi opiekę nad Oazą 
Młodzieżową, Grupą Biblijną. Katechizuję też w 
Gimnazjum Nr 7, uczę klasy trzecie i jednocześnie 
przygotowuję je do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania.

W naszej wspólnocie parafialnej jest Ksiądz od tygodnia. 
Jakie są Księdza pierwsze wrażenia?  

Chyba jeszcze za wcześnie by wydawać jakiekolwiek 
oceny. Cieszę się z każdego człowieka obecnego na 
Eucharystii i podchodzącego do kratek konfesjonału. Raduje 
kapłańskie serce jak więcej ludzi jest na nabożeństwach. 
Żywię nadzieję, że coraz więcej dzieci i młodzieży będzie 
uczestniczyć w mszach szkolnych i młodzieżowych. Bardzo 
cieszy mnie wspaniała atmosfera na probostwie gdzie czuję
się jak w rodzinnym domu. Na więcej ocen trzeba po prostu 

czasu. 

Czym wypełnia ksiądz tak zwany czas wolny? Czy ma 
ksiądz jakieś hobby? 

Z czasem wolnym różnie bywa…W chwilach wolnych 
spotykam się z Rodzicami, dalszą rodziną, przyjaciółmi. 
Czasami wyjeżdżam gdzieś „tam” by wypocząć poza 
miastem. Nie stronię też od wartościowego filmu (w kinie) 
i dobrej książki. Lubię się uczyć języków obcych; czy też 
doskonalić już poznane.

Może na koniec jakieś takie swoje kapłańskie motto? 

Może przytoczę słowa, które wypisałem na swoim obrazku 
prymicyjnym, one nadal są dla mnie bardzo ważne: Chcę 
tego, czego Ty chcesz. Chcę, dlatego, że Ty chcesz. Chcę jak 
Ty chcesz i jak długo chcesz. 

Dziękując za rozmowę życzymy Księdzu dużo sił i Bożego 
błogosławieństwa, opieki Matki Najświętszej, życzliwości 
nowych parafian, gorących serc i otwartych dłoni 
gotowych wesprzeć Księdza inicjatywy. Szczęść Boże! 

Ostatnia sobota wakacji 
jest od 16 lat czasem spotka-
nia i wspólnej zabawy na far-
skim ogrodzie. I tym razem 
ciemne chmury stanowiły 
jedynie oprawę Farskiego 
Festynu. Ogród był, dosłow-
nie i w przenośni, pełen 
atrakcji dla wszystkich i dla 
każdego. Koncerty, wystawy, 
stoiska z pysznym jedze-
niem, malowanie twarzy, 
przejażdżki na koniach przy-
kuwały uwagę bardzo licz-
nych uczestników Festynu. 

I choć sobotnie rano nie zapo-
wiadało dnia bez deszczu, a początek 
festynu tłumu uczestników wszystko 
udało się znakomicie. Można byłoby 
dodać „znowu”. W sobotę 30 sierpnia 
już bowiem po raz szesnasty udało się 
zaprosić mieszkańców naszej parafii 
na spotkanie i wspólną zabawę na 

farskim ogrodzie. I jak co roku z za-
proszenia tego chętnie i licznie sko-
rzystano. 

Na program tegorocznego fe-
stynu złożyły się występy zespołu 
„Cantate”, Big-bandu KWK „Janko-
wice”, zespołu „Za... kątkiem” oraz 
koncert gwiazdy wieczoru czyli ze-
społu „VOX”. Naprawdę było czym 
ucieszyć ucho zwłaszcza, że tym 
razem nagłośnienie było bardzo do-
bre. 

Były oczywiście i konkursy fe-
stynowe. Najlepszym szkaciorzem 
okazał się w tym roku pan Erwin 
Mokry, zaś najlepsze kołocze wyszły 
z pieca pani Urszuli Szymury. Pani 
Urszula wraz z rodziną będzie 
mogła... wznieść się aż pod niebiosa, 
a to dzięki przelotowi ufundowanemu 
przez Aeroklub ROW. Nagrodą 
główną w festynowej loterii był kurs 
prawa jazdy podarowany przez szkołę 
nauki jazdy TRAFIC. 

Nie zabrakło oczywiście i spe-
cjalnych festynowych gości. Był więc 
prezydent Rybnika pan Adam Fudali, 
senator RP – pan Tadeusz Gruszka 
oraz... nowy wikary ks. Ireneusz 
Pawlak. Ksiądz Ireneusz przepyty-
wany przez dociekliwych konferansje-
rów przyznał, że jego droga kapłańska 
wiedzie „od serca do serca” czyli od 
swojej rodzinnej parafii Serca Jezu-
sowego w Czerwionce do Boguszo-
wic. 

Na scenie prym wiedli prowa-
dzący imprezę Mirela Szutka oraz 
Cezary (Maciek) Kaczmarczyk. Tak 
jak na scenie królowali Mirela i Ma-
ciek, tak na górnym ogrodzie rządził 
Michał Siedlecki na swoim nowym-
starym motorze. W pełnym ekwi-
punku wyglądał jakby pospieszył się 
o dwa dni i... spóźnił aż o 69 lat. Nie-
wątpliwie przejażdżka na wojskowym 
motorze z przyczepką, syreną i... 
karabinem maszynowym dostarczała 
wielkich wrażeń. Na tych, którzy wo-
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leli przejażdżki w bardziej staro-
świeckim stylu czekały piękne konie 
pana Józefa Stoszko.

Odwiedzających ogród kusiły 
stoiska z kołoczem, bigosem, słody-
czami i grillem oraz wystawy robótek 
ręcznych czy prac konkursu plastycz-
nego dla najmłodszych. Można było
fantazyjnie pomalować twarz oraz 
kupić losy festynowej loterii.

Wieczorem, mimo naprawdę ni-
skiej temperatury, na ogrodzie trwała 
gorąca zabawa podczas występu ze-
społu VOX. Przy starych przebojach 
dobrze bawili się i starsi i młodsi. 
Festyn zakończył się tradycyjnie mo-
dlitwą prowadzoną przez ks. probosz-
cza Krzysztofa Błotko oraz atrakcyj-
nym pokazem sztucznych ogni przy-
gotowanym przez Wojciecha Szutkę.

Warto przypomnieć, że Farski 
Festyn jest jedynym znanym mi festy-
nem bezalkoholowym. Festynem, 
który stale udowadnia, że także i bez 
piwa można się świetnie bawić. 

Zabawa mogła się udać dzięki 
pomocy i wsparciu wielu sponsorów, 
a w szczególności wsparciu Rady 
Dzielnicy Boguszowice Stare oraz 
grantowi Urzędu Miasta Rybnika.

Trzeba w tym miejscu podzię-
kować panu Janowi Zimonczykowi –
głównemu organizatorowi Festynu, 
niezawodnym boguszowickim harce-
rzom, ministrantom oraz wszystkim 
osobom i grupom parafialnym zaan-
gażowanym w przygotowanie XVI 
Farskiego Festynu. 

Okazja, żeby wszystkich wspo-
mnieć i podziękować wszystkim or-
ganizatorom, sponsorom i uczestni-
kom była podczas Mszy św. 7 wrze-
śnia.

Krystian Dziurok 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turniej Skata o Puchar 
Farski
z udziałem 24 zawodników: 

I miejsce – Erwin Mokry

II miejsce – Wojciech Bartosik

III miejsce – Zenon Dzikowski 

Tradycyjny konkurs na 

najsmaczniejszy wypiek

Wśród 10 kucharek zwyciężyły

I miejsce – Urszula Szymura

II miejsce – Urszula Mandel

III miejsce – Mariola Kostek

Wyróżnienie – Zofia Kania

1. BECKER-WARKOP – Systemy dla górnictwa

2. „TRAFIC”-Ośrodek Szkolenia Kierowców, 

ul. Małachowskiego 38

3. „ACME” P.P.H.U. uL. Strażacka 60A -  
Pan Jerzy Pierchała

4. KW S.A. KWK „Jankowice”

5. Organizacje Związkowe KWK „Jankowice” –

ZZG, NSZZ „Solidarność”, ZZD „KADRA” 

6. AEROKLUB ROW 
7. HOTEL „OLECKI”, Boguszowice, 

ul. Małachowskiego 130

8. PTKiGK Rybnik, ul. Kłokocińska

9. HYDROTECH S.A. 
10. „ROJEK-DECOR” Rybnik, ul. Brzezińska

11. CUKIERNIA „KRÓL” –Państwo Maria i Jerzy 

Król, ul. Rajska 2a 
12. MURA G&T- HURTOWNIA MATERIAŁÓW 

BUDOWLANYCH 
13. WARSZTAT BLACHARSKO- DEKARSKI –

Damian KORDUŁA

14. P.P.H.U. Pierchała – WYRÓB PUSTAKÓW, 

TRANSPORT – Pan Piotr Pierchała .

15. ZAKŁAD WETERYNARYJNY 
ul. Małachowskiego 18 – Pan Michał Godziek

Rozstrzygnięcie 
konkursów 

festynowych 
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16. PIEKARNIA „NALEPA”ul. Nowomiejska 7 

17. ZAKŁAD WĘDLINIARSKI – Państwo Danuta 

i Dominik Potrawa 

18. Państwo  KRYSTYNA I KRZYSZTOF 
KEMPNY    

19. ZAKŁAD POGRZEBOWY„STYX”- Państwo 

Ilona i Krystian Wałach  

20.  AM TRANS – Pan Antoni Ogierman,  

ul. Gotartowicka 68 

21. HURTOWNIA „ELMIS” – Pan Tadeusz Cisek 

22.  APTEKA „AVE”- Państwo Gabriela i Roman 

Szulc 

23. „DREW DACH” – Pan Janusz Malina 

24. DOM PRZYJĘĆ, ul. Rajska 16 - Państwo 
Gabriela i Piotr Kusz 

25. „WSZYSTKO DLA GOŁĘBI” -  Pani 

Magdalena Kania  

26. PIZZERIA „ROMA” – Pan Adam Muratowski 

27. KAWIARNIA „AXA” – Mariola i Wojciech 

KUCZERA 

28. Janeta Sobik – „PARYS” – Sklep 

ogólnospożywczy 

29. HURTOWNIA „KAJTUŚ”- Pan Ireneusz 

Błaszczyk 

30. BISTRO „POD NAPIĘCIEM” – Państwo Beata 

i Grzegorz Ulman 

31. MORAJ COLECTION, Rybnik, ul. Żorska 

32. SKLEP OGÓLNOSPOŻYWCZY „ARO”  - 

Pani Grażyna Stacha 

33. PIEKARNIA „KRISTOF” – Pani Emilia  

KRISTOF 

34. SKLEP KOMPUTEROWY „MEGA-BIT” 

ul. Sztolniowa - Pan Rafał Łapiński  
35. SALON MEBLOWY „Kasia” , ul. ŻORSKA 

36. KAMBEP- Usługi w branży elektrycznej,  

ul. Gronowa 27A – Pan Piotr Dyla 

37. SKLEP „BASTEK” – Państwo  Sylwia  

i Bogusław Fojcik 

38. SKLEP MIĘSNY – FIRMA STEFAN 

NOWROTH  

39. SKLEP MIĘSNY –ZAKŁADY MIĘSNE 
CIESZYN  

40. KSIĘGARNIA – SKOCZEK,GIGLA 

41. Państwo Weronika i Jerzy Toszek 

42. „DARMEX” – Centrum Podłóg Drewnianych- 

Pan Dariusz Szulik 

43. Zakład fryzjerski: Maria Kajzerek,  

ul. Boguszowicka 

44. Zakład fryzjerski „Halina”, Pani Halina 

Ogińska, ul. Małachowskiego 

45. Państwo Aleksandra i Jan Wronka 

46. „DREWNOTEX” – Państwo Helena i Alojzy 

Michalski 

47. SKLEP OGÓLNOSPOŻYWCZY –  

Pani Małgorzata Wołowiec 

48. SALON KOSMETYCZNY – Halina Przeliorz 

49. SALON KOSMETYCZNY „BOŻENA” –  

Pani Edyta Stajer 

50. Państwo Teresa i Adam Pierchała 

51. SKLEP SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWY,  

ul. Małachowskiego – Państwo Bernadeta  
i Zbigniew Harnasz 

52. KWIATY - Państwo Joanna i Jarosław Tlałka  

53. Pan Józef Stoszko - konie. „BLIŻEJ LUDZI, 
BLIŻEJ NATURY” 

54. P.W. ADGO- Hurtownia Materiałów 
budowlanych i instalacyjnych 

55. Zakład Fryzjerski: Pani Joanna Mura,  

ul. Szybowcowa 

56. Biuro rachunkowe „SILESIA”, ul. Żorska 29 

57. WYRÓB, SPRZEDAŻ PALM I WIEŃCOW 

POGRZEBOWYC - Pan Tomasz Wałach 

58. Pani Justyna Matlanga – Salon 

kosmetyczny 

59. HURTOWNIA ODZIEŻOWA 
„ADAM” 

60. BIURO PODRÓZY „San 
Antonio” 

61. PIEKARNIA Micha Ptak, 

Żory-Rój 

62. Sobik Janina – Sklep 

spożywczo- przemysłowy 

63. DOM KULTURY – 

Boguszowice 

64. Paweł Stoszko – MASAŻ 
LECZNICZY 

65. Państwo Ostrzołek. 

66. RADIO Katowice 

67. Rada Dzielnicy Boguszowice- 

Stare 

68. Urząd Miasta Rybnika 

 
 

Podczas festynowej zabawy 
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DZIĘKUJEMY!!! 
 

 

      W niedzielę 14. 
czerwca br. w scenerii Far-
skiego Ogrodu przy niezbyt 
sprzyjającej pogodzie spo-
tkali się kolekcjonerzy, hob-
byści i pasjonaci, którzy 
oprócz obowiązków zawo-
dowych czy rodzinnych reali-
zują na swój sposób mak-
symę o wykorzystaniu drze-
miącego w każdym z nas ta-
lentu. Przekrój przedstawio-
nych kolekcji, ich różnorod-
ność świadczą o wielorakich 
zainteresowaniach naszych 
Parafian (także Gości). 

W sumie eksponaty do publicz-
nej prezentacji przedstawiło 15 wy-
stawców, z których na szczególne 
wyróżnienie za sposób organizacji 
i przedmiot zainteresowań zasłużyły: 
Koło Pasjonatek Robótek Ręcznych 
z Panią Bogumiłą Mandrysz na czele
(szefuje 15 paniom) oraz Warsztaty
Wiklinowe Domu Kultury (Goście 
z Boguszowic – Osiedla). 

Pięknym było pokoleniowe ze-
stawienie twórczości nestorów: Wil-
helma Niemca, Jerzego Klimka  
z pracami młodych: Aleksandry Kęski 
czy Andrzeja Kani. O różnorodności 

zainteresowań i pasji świadczy zesta-

wienie wystawców tegorocznej edycji 
„NIEDZIELI DLA ZBIERACZY”. 

Z tego miejsca organizatorzy 
„NIEDZIELI DLA ZBIERACZY”
dziękują wszystkim wystawcom za 
włożony wysiłek w przedstawienie 
swoich prac i zbiorów oraz osobom 
(szkoda, że nielicznym), które 
odwiedziły Farski Ogród i doceniły 
uzdolnienia wystawiających. 
Dla wszystkich zbieraczy i twórców 
chętnych do publicznego pokazania 
swoich zbiorów i prac okazja za rok. 

(jz).  
 

WYKAZ 
WYSTAWCÓW 

UCZESTNICZĄCYCH 
W  „NIEDZIELI  DLA 

ZBIERACZY”: 
 Koło pasjonatek robótek 

ręcznych, 

 Warsztaty wiklinowe 
Domu Kultury 
Boguszowice, 

 „INDYGO” - Aleksander 
Fros, Zenon Głowala – 

fotografia, 

 Wilhelm Niemiec – 
malarstwo, 

 Jerzy Klimek – malarstwo, 
rzeźba, 

 Danuta i Roman 
Zakrzewscy – 
kolekcjonerzy staroci, 

 Michał Marszałek – 
hodowca kanarków, 

 Krzysztof Liszka – 
fotografia artystyczna, 

 Andrzej Kania – rysunek, 

 Kazimierz Majchrzak – 
rzeźba, 

 Alojzy Woźniok – kolekcja 
„broni białej”, 

 Joanna Kęska – malarstwo 
na szkle, 

 Bronisława Teresiak – 
kolekcja książek „starych  
i wersji mini”, 

 Ewa Krawczyk – 
kompozycje kwiatowe, 

 Jan Zimonczyk – kolekcja 

pamiątek górniczych. 
 

W niedzielę 07. września 
tradycyjnie dziękowaliśmy Panu 
Bogu za tegoroczne plony.  

Przepiękny korowód organizo-
wany wspólnie przez społeczność 
Boguszowic i Gotartowic przybył do 
naszego parafialnego kościoła. Uro-
czysta oprawa liturgii podkreślała jej 
wyjątkowy charakter i dziękczynienie 
za owoce ziemi i pracy rąk ludzkich.

Dziękując rolnikom za ich trud jedno-
cześnie chcemy podkreślić szacunek 
dla chleba.  

W godzinach popołudniowych 
w scenerii farskiego ogrodu odbył się 
Festyn Dożynkowy, podczas którego 
organizatorzy zapewnili uczestnikom 
liczne atrakcje: występy zespołów 
artystycznych, kapel regionalnych, 
wystawy gołębi rasowych i drobnego 
inwentarza, starych maszyn i narzędzi 

rolniczych, potraw regionalnych  
i wiele innych.  

Krótka refleksja po „NIEDZIELI dla ZBIERACZY”
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1. WYSTAWA STARYCH MASZYN 
I NARZĘDZI ROLNICZYCH

GŁÓWNY ORGANIZATOR –  
Pan 

MARIAN 
ZIMONCZYK 

2. WYSTAWA 
PTAKÓW 

OZDOBNY
CH 
I
DROBNEG
O
INWENTAR
ZA

GŁÓWNY ORGANIZATOR –  
Pan JERZY KLIMEK Z ŻONĄ

WYSTAWCY: 
 Lucjan Rugor 
 Henryk Bienia 
 Roman Kuczera 
 Piotr Pałka

 Jerzy Klimek 

3. WYSTAWA GOŁĘBI POCZTOWYCH  

GŁÓWNY ORGANIZATOR –  
Pan JÓZEF WĄTROBA

NAJLEPSZE LOTNIKI HODOWCÓW 
Z SEKCJI: BOGUSZOWICE  
I GOTARTOWICE 

4. WYSTAWA STAREGO SPRZĘTU 
GOSPODARSTWA DOMOWEGO

GŁÓWNI ORGANIZATORZY –
Państwo DANUTA I ROMAN ZAKRZEWSCY

5. WYSTAWA POTRAW REGIONALNYCH

ORGANIZATORZY – Pani ROZALIA  
       SZWEDA i Pani URSZULA SZYMURA

6. WYSTAWY WYROBÓW 
RĘKODZIELNICZYCH

SWOJE WYROBY ZAPREZENTOWALI: 
KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH z Gotartowic, 
KOŁO PASJONATEK ROBÓTEK RĘCZNYCH 
z Boguszowic 

30 lipca po raz 63 udali-
śmy się na Pieszą rybnicką 
Pielgrzymkę na Jasną Górę. 
Mszą święta w Bazylice p.w. 
Św. Antoniego rozpoczęli-
śmy naszą ponad 110 - kilo-
metrową wędrówkę do Ja-
snogórskiej Pani. Pierwszy 
raz zostaliśmy nazwani „du-
beltowymi” pielgrzymami, 
gdyż rybnicka pielgrzymka 
była również mianowana 
Pielgrzymką Archidiecezji 
Katowickiej.  

Było nas prawie 4 tysiące 
uczestników. Każdego dnia pokony-

waliśmy prawie 30 kilometrowe od-
cinki drogi. Pielgrzymi szli w 8 gru-
pach. Duchowym opiekunem naszej 
grupy był wędrujący z nami po raz 
drugi ks. Piotr Mrozek, ale mieliśmy 
również 3 kleryków: Michała i dwóch 
braci salwatorianów: Huberta i Łuka-
sza. Hasło tegorocznej pielgrzymki 
brzmiało: „Jesteśmy uczniami Chry-
stusa”. W tym roku wśród pątników 
była, co bardzo cieszy, duża grupa 
młodzieży. Z roku na rok jest nas 
coraz więcej i tak trzymać!

Najtrudniejszy odcinek drogi był 
pierwszego dnia - do Gliwic. Droga 
strasznie się dłużyła, ale to nie 
wycieczka tylko pielgrzymka więc się 
nie narzeka. Choć upał nam dokuczał, 

szliśmy wytrwale do przodu, a każdy 
odcisk, zmęczenie ofiarowaliśmy  
w intencji z którą zmierzaliśmy do
Matki. Drugi dzień jest o wiele lżej-
szy. W Górnikach nastąpiła prezenta-
cja grup, a później  uczestniczyliśmy 
we Mszy Św.  z udziałem neoprezbi-
tera ks. Michała Matuszyńskiego. 
Trzeciego dnia maszerowaliśmy 8 
godzin, mając po drodze jedną prze-
rwę w Miotku, gdzie była godzina 
świadectw i Eucharystia sprawowana 
przez ks. Bp. Jana Wieczorka. Ostatni 
dzień, ma już inny charakter, wiemy, 
że już niedługo będziemy u celu. 
Czekaliśmy, aż za zakrętem pojawi 
się Jasna Góra. Dla każdego 
pielgrzyma najważniejszym, 

Wystawy na farskim ogrodzie w ramach Festynu 
Dożynkowego 

Na pielgrzymkowym szlaku 
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najbardziej wzruszającym momentem
jest  wejście na Jasną Górę.  Idziemy  
z chustami wzniesionymi w górę, 
padamy na twarz przed szczytem 
Jasnej Góry, nie kryjemy łez. 
Zmęczenie nagle odchodzi. Tego 
uczucia nie da się słowami opisać. 
4 dni zmagań , nie tylko z pogodą ale 
i z samym sobą i nagle w sercu 
pojawia się ogromna radość, serce 
krzyczy: „Maryjo udało się, 
dziękuję!” 

Tradycją już stał się deszcz, 
który wita nas na wałach. Ale wtedy 
to nieważne i zdawać by się mogło, że 
w ogóle nam to nie przeszkadzało. 
Witający zgromadzonych podprzeor 
Jasnej góry o. Sebastian Matecki 

powiedział:” Wszyscy czujcie się 
pozdrowieni i zaproszeni. Właśnie 
w domu Matki każdy ma czuć się jak 
u siebie. Tu na Jasnej Górze jest dom 
nas wszystkich i was wszystkich.” 
Pozdrowił nas również od naszego 
parafianina, który obecnie jest na 
placówce w Rawennie, ojca Piotra 
Olesia, w ten sposób dziękując rów-
nież wszystkim, którzy pielgrzymo-
wali duchowo. Abp. Damian Zimoń 
podczas homilii wygłoszonej na Ja-

snej Górze powiedział, że piel-
grzymka nie kończy się wraz z wej-
ściem na wzgórze jasnogórskie, bo 
ona  rozpoczyna się tak naprawdę 
dopiero wtedy, gdy wracamy do 
domu. Pielgrzymka to czas ładowania 

„akumulatorów” na cały rok. Prze-
miana, która w nas następuje powinna  
kończyć się wraz z przyjazdem do 
domu. Zaczyna się wtedy czas świa-
dectwa, działania. 

Mnie najbardziej podobało się 
czuwanie nocne, przy obrazie MB 
Częstochowskiej. Było to niesamo-
wite przeżycie. Duży i mały, starszy 
i młody, każdy śpiewał „Hossana!” 
Cała kaplica drżała od naszego uwiel-
bienia. Tam oddychało się Bogiem. 

Stanowiliśmy jedność. Teraz czekam 
już na następną pielgrzymkę….

Magdalena Kowalska

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

ściele ma charakter duchowy, 
jest niewidzialne i przyjmowane 
przez nas wiarą. To, co 
widzialne w kościele, a więc 
wyposażenie i wystrój, powinno 
współgrać z tym, co dzieje się w 
sferze ducha. Tematem tego 
cyklu artykułów są refleksje 
przybliżające przesłanie, jakie 
niosą ołtarze w naszym kościele 
parafialnym. W poprzednim 
artykule rozważyliśmy scenę 
śmierci św. Józefa. W tym 
artykule przyjrzymy się bogato 
zdobionemu monogramowi 
Pana Jezusa, znajdującego się 
na zwieńczeniu górnej części 
ołtarza.  

 
IHS 
Imię Jezusa pisane po g recku 

(IHCOYC) już bardzo wcześnie (ok. 
200r.) było skracane do dwóch liter. 
Pisano te litery obok siebie (IH) sple-
cione ze sobą tak, że tworzyły ta-
jemny znak krzyża. Potwierdzają to 
inskrypcje odkryte w katakumbach  
z III w. Od IV w. dodawano do I H 
jeszcze C (grecka litera sigma). 
Wskutek latynizacji w miejsce grec-
kiej litery C upowszechniło się użycie 

łacińskiej S, i stąd   powstał znak IHS, 
który pojawiał się już na monetach 
Justyniana II (VII-VIII w.). Tę formę 
zapisu starano się uzasadnić powołu-
jąc się na dawną wymowę słowa Je-
zus – Ihesus.  

Teolog i historyk kościoła Euze-
biusz z Cezarei żyjący na przełomie 
III/IV w. napisał, że cesarz rzymski 
Konstantyn Wielki w czasie marszu 
na Rzym ujrzał na niebie świecący 
krzyż z podpisem gr.: en toúto nika
("tym zwyciężysz"), po czym pokonał 
Maksencjusza pod Saxa Rubra,  
w pobliżu Rzymu, 23 X 312r. W póź-
niejszych czasach powiązano to wy-
darzenie z monogramem Jezusa  
i nadawano tym trzem literom błędne 
znaczenie, czytając je po łacinie: 
In hoc signo vinces, co znaczy - „pod 
tym znakiem zwyciężysz” i dodawano 
do nich często krzyż i trzy gwoździe, 
które początkowo miały oznaczać 
literę V (od łac. vince). 

Towarzystwo Jezusowe (Jezuici) 
wybrało skrót IHS jako swój znak 
szczególny i wyjaśniało go jako skrót 
łacińskiego wyrażenia Jesu humilis 
societas, co znaczy - „Jezusa pokorne 
towarzystwo”. 

Współcześnie można też spotkać 
się z popularnym tłumaczeniem 
skrótu IHS od łacińskich słów Iesus 
hominum salvator, co znaczy - „Jezus 
zbawiciel ludzi”.

Choć IHS to monogram często 
spotykany w kościołach, na szatach 
liturgicznych, na tabernakulach itp., to 
jak to przedstawiłem powyżej, może 
być w szczegółach różnie rozumiany. 
Nie powinniśmy mieć jednakże żad-
nych wątpliwości, że znak IHS, jest 
przede wszystkim skrótem najświęt-
szego imienia JEZUS. 

imię Jezus 

W Piśmie Świętym imię najczę-
ściej określa osobę, jej charakter, 
godność, przeznaczenie. Stąd mo-
dlimy się - „Ojcze nasz, święć się imię 
Twoje (...)”. Imię wyróżnia osobę 
spośród innych, ma również charakter 
porządkujący i służy do identyfikacji 
osób. Spośród wszystkich imion Pan 
Bóg wybrał dla swojego Syna imię 
Jezus  : „W szóstym miesiącu posłał 
Bóg Ojciec anioła Gabriela do miasta 
zwanego Nazaret, do Dziewicy poślu-
bionej mężowi, imieniem Józef... anioł 
rzekł do Niej - <Nie bój się, Maryjo, 
znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto 
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poczniesz i porodzisz Syna i nadasz 
Mu imię Jezus>” - (Łk 1, 26-31). 

Imię Jezus (hebrajskie: 
Jehoszu'a, forma skrócona: Jeszu'a, 
greckie: Jesus) oznacza: Jahwe zba-

wia,  pomaga, ratuje. W księgach 
Nowego Testamentu to imię wspo-

mniano 913 razy w odniesieniu do 

osoby Jezusa. Z czasem, dla odróż-

nienia innych osób o imieniu Jezus od 
osoby naszego Pana, zaczęto do Jego 
imienia dodawać przydomek: "Naza-

rejczyk" (Mk 14, 67), "z Nazaretu" 

(Mt 21,11) lub tytuł Chrystus (Mk 
1,1). Dla chrześcijan imię Jezus jest 
najdroższe i najświętsze. Oznacza ono 
bowiem osobę Syna Bożego, w któ-

rym jest nasze pojednanie z Bogiem  

i wieczne zbawienie, gdyż „nie dano 
ludziom pod niebem żadnego innego 
imienia, w którym moglibyśmy być 
zbawieni" - (Dz 4,12). 

Każdy z nas ma ten niezwykły 
przywilej i szansę, by decyzją własnej 
i nieprzymuszonej woli zawierzyć 
swoje życie tej jedynej i niepowta-

rzalnej Osobie, jaka objawiła się 
światu, by uratować od śmierci 
wiecznej każdego, kto uzna w Niej 

Pana i Boga. Nie łudźmy się, przyj-
dzie czas, że każdy człowiek i każda 
istota uzna w Jezusie Chrystusie Pana, 

ale wtedy dla wielu będzie to zbyt 
późno, by znaleźć ratunek i zbawienie 
- „Dlatego też Bóg Go nad wszystko 
wywyższył i darował Mu imię ponad 
wszelkie imię, aby na imię Jezusa 
zgięło się każde kolano istot niebie-
skich i ziemskich, i podziemnych” - 
(Flp2,9-10). 

imię Boga 

Orygenes o tym Imieniu pisze: 

Imię Jezus - to imię Wszechmocnego... 
To imię Pańskie, które niech będzie 

błogosławione na wieki. 

Rozpowszechnienie monogramu 

imienia Jezus – IHS, zawdzięczamy 
wysiłkom św. Bernardyna ze Sieny 
(zm. 1444 r.). Ułożył on przepiękny 

hymn ku czci Imienia Jezusa: Wszyst-
kie Boże przymioty dają się słyszeć 
uszom moim na dźwięk Imienia Jezus. 
Czczym jest wszelki pokarm, gdy tym 
olejem nie jest namaszczony... Gdy 
piszesz, nie rozumiem, gdy tam nie 
czytam Jezusa. Gdy dyskusję wie-
dziesz i rozmawiasz, nie pojmuję, gdy 
nie dźwięczy w niej Imię Jezus... Jezus 
jest miodem w ustach moich, słodką 
melodią w uszach, radosną uciechą w 
sercu... Smuci się kto z was? Niech 
tylko Jezus przyjdzie do jego serca, 
niech wypłynie na jego usta - a oto 
wobec światłości Jego Imienia 
pierzchnie każda chmura i powróci 
wesele (Sermo 15 super Cantica).  

Św. Bernardyn nosił ze sobą ta-

blicę, na której złotymi głoskami był 
wypisany monogram Pana Jezusa i w 

każdym kazaniu adorował to Imię. 
Mówił: O Imię Jezusa, wyniesione 
ponad wszelkie imię! O Imię zwycię-
skie! Radości aniołów, szczęście 
sprawiedliwych, przerażenie potępio-
nych... Umysł się miesza, język drę-
twieje, wargi niezdolne są wyrzec 
słowo, gdy się ma sławić Najświętsze 
Imię Jezusa. Chodziło mu o to, aby 
słuchacze ukochali imię Zbawiciela, 
często obrażane przez bluźnierstwa  
i krzywoprzysięstwa lub przez bez-

myślne jego wymawianie. Poznając 
problematykę związaną z imieniem 
naszego Pana, zapewne wielu z nas 

uświadomi sobie, że nie zawsze to 
Imię wypowiadamy i traktujemy  
z szacunkiem i czcią. W Starym 

Testamencie tak wielką czcią 
otaczano imię Boga, że bali się Go 
wymawiać nawet kapłani. Przy 
czytaniu publicznym zamieniano imię 
Jahwe na zastępcze: Pan, Władca itp. 
Cześć Imienia Bożego wymaga, aby  
i dziś nie wymawiać go bez potrzeby. 
Drugie przykazanie Dekalogu mówi 
wyraźnie: "Nie będziesz brał Imienia 

Pana Boga twego nadaremnie". 

Współczesne pokolenie jest być 
może najbardziej nieświadome skut-
ków bluźnierstw i kłamstw pod adre-

sem osoby Jezusa. W mediach coraz 

częściej i bardziej zdecydowanie 
atakowany jest Ewangeliczny Jezus, 

którego imię jest nadużywane lub 
szargane, przez ludzi o spaczonym 
umyśle i sercu zatwardziałym. Nie 
rozpoznali imienia swojego Wybawi-

ciela, który z miłości umarł za grze-

chy każdego człowieka. Ludzie ci nie 
boją się nikogo i niczego, nawet Boga 
i piekła. Warto pamiętać o ostrzeżeniu 
Jezusa: „Wielu bowiem przyjdzie pod 
moim imieniem i będą mówić: Ja 
jestem Chrystusem. I wielu w błąd 
wprowadzą” - (Mt24,5). 

imię Zbawiciela 

Każdy z nas ma swój jakiś oso-

bisty stosunek do imienia Jezusa. 

Obojętny, wrogi, przyjazny, na dy-

stans, bliski itp. Mamy od Boga daną 
wolność wyboru sposobu traktowania 
Jego Syna. Musimy jednakże pamię-

tać, że nasze zbawienie wieczne, choć 
jest w 100% przygotowane przez 

Jezusa, zależy od naszego potrakto-

wania Jego osoby i Jego dzieła odku-

pienia - „Jeżeli więc ustami swoimi 
wyznasz, że Jezus jest Panem i w 
sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go  
z martwych wskrzesił - osiągniesz zba-
wienie. Bo sercem przyjęta wiara 
prowadzi do usprawiedliwienia, a jej 
wyznawanie ustami do zbawienia. (...) 
Albowiem każdy kto wezwie imienia 
Pańskiego będzie zbawiony” -  
( Rz10,9-10 i 13).  

Św. Wawrzyniec Justynian pi-
sze: W przeciwnościach, w niebezpie-
czeństwach, w lęku - w domu, na dro-
dze, na pustkowiu, na falach - gdzie-
kolwiek się znajdziesz, wszędzie wzy-
waj Imienia Zbawiciela. 

Przy opracowywaniu tego ar-

tykułu korzystałem z następującej 
literatury:  

1. Dorothea Forstner: Świat 
symboliki chrześcijańskiej. 
PAX, Warszawa 1990,                        

2. Ks. Stanisław Hołodok: 

Najświętsze imię Jezus. 
Opoka.org, 

3. Remigiusz Recław SJ:  

Co oznacza symbol IHS? 

Czytelnia, katolik.pl. 

                                                                                                                                                                                                    

Piotr 

 

Wadowice - 
miasto Papieża Polaka 
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My Polacy wiemy chyba 
wszyscy, że Wadowice to mia-
sto, gdzie urodził się Ojciec 
Święty Jan Paweł II. Wielu  
z pewnością odwiedziło już to 
miejsce. Nasze pielgrzymki pa-
rafialne do Krakowa, Łagiewnik, 
Kalwarii Zebrzydowskiej najczę-
ściej zbaczają nieco z drogi, by 
zobaczyć to najsłynniejsze mia-
sto Pogórza Karpackiego, le-
żące nad rzeką Skawą.  

 
 
 
 
Pierwszą wzmiankę o Wado- 

wicach zanotowano w 1327 roku  

w akcie hołdu lennego, jaki złożył 
ówczesny książę oświęcimski Jan I 
Scholastyk królowi czeskiemu Janowi 

Luksemburskiemu. Sto lat później 

miejscowość nawiedził pożar, 
niszcząc ją doszczętnie. Wtedy  
w listopadzie 1430 roku kolejny 

książę oświęcimski Kazimierz I, aby 
zachęcić mieszkańców do szybkiej 
odbudowy Wadowic, nadał im prawo 
chełmińskie, czyli prawa miejskie. 

Przywilej książęcy zapewniał miesz-

kańcom znaczne korzyści, np. zostali 
oni zwolnieni od wszelkich powinno-

ści na rzecz księcia przez okres sze-

ściu lat. Zyskali również zezwolenie 
na swobodny wyrąb drewna w lasach 
książęcych i na połów ryb w środy  
i piątki w Skawie. Wadowiczanie uzy-

skali również prawo do wolnego targu 
wraz z prawem jednej mili, tj. wy-

łącznym prawem prowadzenia rze-

miosła i usług w promieniu jednej 

mili od miasta. Takie prawo otrzymali 

krawcy, szewcy i sukiennicy oraz 

karczmarze i piwowarzy. To spowo-

dowało szybką odbudowę miasta. 
 Miasto rozwijało się i w XVI 

wieku było prężnym ośrodkiem rze-

miosła i kupiectwa. Potem w XVII 
wieku ucierpiało mocno w czasie 
wojny trzydziestoletniej, ale po latach 

podźwignęło się z upadku i na po-

czątku XIX wieku stało się wolnym 
miastem, bo gmina miejska wykupiła 
prawa dominialne. W 1819 r. Wado-

wice stanęły na czele cyrkułu (ob-

wodu) wadowickiego obejmującego 
10 miast, 2 osady targowe i 340 wio-

sek. Od połowy XIX w. są siedzibą 
powiatu. 

 W czasie okupacji niemieckiej 

hitlerowcy nazwali Wadowice urzę-

dowo Frauenstad – Miasto kobiet, 

choć to nie one, za wyjątkiem dwóch 

spośród siedemnastu, stały się zna-

nymi osobistościami związanymi  
z Wadowicami. Wśród nich oprócz 
Papieża są sławni artyści, poeci, ar-
chitekci, a najważniejszy z nich  
św. Rafał Kalinowski – kapłan, 
karmelita, powstaniec, pedagog. 

Przedtem nazwa niemiecka miasta 

brzmiała - Wadowitz. 

 W latach 1975 – 98 miasto ad-

ministracyjnie należało do woje-

wództwa bielskiego. Obecnie należy 
do województwa małopolskiego i jest 
gminą miejsko-wiejską. Istnieje tu 
przemysł maszynowy, metalurgiczny, 
papierniczy, materiałów budowlanych 
oraz zielarski. Liczba mieszkańców 
oscyluje obecnie około 19,5 tys. 

 Liczni pielgrzymi przybywa-

jący na Plac Jana Pawła II nawiedzają 
najpierw XVIII – wieczny barokowy 

kościół pw. Ofiarowania Najświętszej 
Marii Panny, podniesiony przez Ojca 

Świętego w 1992 r. do godności ba-

zyliki mniejszej, a w nim chrzcielnicę, 
w której 20 czerwca 1920 r. został 
ochrzczony Karol Wojtyła. Tak 
wspomina o niej sam Papież:„Kiedy 
patrzę wstecz, widzę jak droga mo-

jego życia poprzez środowisko tutej-
sze, poprzez parafię, poprzez moją 
rodzinę, prowadzi mnie do jednego 

miejsca – do chrzcielnicy w wado-

wickim kościele parafialnym. Przy tej 
chrzcielnicy zostałem przyjęty do 
łaski Bożego synostwa i wiary Odku-

piciela mojego, do wspólnoty Jego 
Kościoła.(…) Chrzcielnicę tę już raz 
uroczyście ucałowałem w roku Ty-

siąclecia Chrztu Polski jako ówczesny 
arcybiskup krakowski. Potem uczy-

niłem to po raz drugi – na 50. rocznicę 
mego chrztu – jako kardynał, a dzisiaj 
po raz trzeci ucałowałem tę chrzciel-
nicę, przybywając z Rzymu jako Na-

stępca św. Piotra”. 
 Wśród bogatego wystroju wa-

dowickiej świątyni znajduje się XIX – 

wieczny obraz Matki Boskiej Nie-

ustającej Pomocy, bardzo bliski Pa-

pieżowi, bo nieraz sam, albo z kole-

gami szkolnymi prosił Matkę Boską  
w tym wizerunku o wsparcie w nauce 

i dziękował za nie. Podczas ostatniego 

pobytu w Wadowicach dokonał koro-

nacji tego obrazu. W każdą środę  
w kaplicy Świętokrzyskiej trwa no-

wenna do M.B. Nieustającej Pomocy, 
a za przykładem nabożeństwa wado-

wickiego inne parafie też czczą raz  
w tygodniu ten cudowny wizerunek  

w swoich kościołach. Ojciec Święty, 
obecnie Sługa Boży, odwiedził Wa-

dowice trzykrotnie: w 1979, 1991  

i 1999, zawsze serdecznie witany 

przez tłumy wiernych z bliższych  
i dalszych okolic. 

To dla Papieża przybywają do 
Wadowic liczni pielgrzymi z kraju  

i z zagranicy. „W tym mieście 
wszystko się zaczęło…” powie Papież 
w 1999 r. podczas ostatnich 

odwiedzin swej małej ojczyzny. 
Bowiem tu spędził swoje 18 lat życia. 
Sługa Boży Jan Paweł II przyszedł na 
świat 18 maja 1920 r. w domu, który 
stoi w sąsiedztwie bazyliki, przy  

ul. Kościelnej 7. Przed wojną dom był 
własnością Chama Bałamutha. W nim 
na pierwszym piętrze,  
w dwupokojowym mieszkaniu żyli 
jego rodzice – Emilia (z domu 

Kaczorowska) i Karol Wojtyłowie. 
Mieli dwóch synów i córeczkę 
wcześnie zmarłą. Brat też zmarł 
młodo i młodo zmarła matka. Od 
roku1984 w tym domu mieści się 
muzeum prowadzone przez siostry 

nazaretanki. Mały Karolek był  
w ochronce przez nich wychowy- 

wany. Muzeum, nazwano Domem 

Papieskim, bo przechowuje pamiątki 
po nim i stanowi drugie miejsce 

odwiedzin pielgrzymów. Jest w planie 
przebudowa tego muzeum, gdyż 
wszystkie eksponaty nie mieszczą się 
na dotychczasowej ekspozycji. Na 

wystawę zostaną udostępnione 
piwnice i poddasze. 

Oprócz zabytków związanych  
z J.P.II w Wadowicach warto 

zwiedzić klasztor Ojców Karmelitów 
Bosych i Sanktuarium św. Józefa „Na 
Górce” z roku 1899. Klasztor został 
zbudowany przez ojca Rafała 
Kalinowskiego, który zmarł w nim  
w 1907 r. Ojciec Święty kanonizował 
go w Rzymie w 1991 roku. 

W latach 1984-1991 wadowi-

czanie wybudowali nowy kościół  
pw. Św. Piotra Apostoła, jako wotum 
wdzięczności za Papieża Polaka oraz 
za uratowanie jego życia po zamachu 
na placu św. Piotra w Rzymie 13 maja 
1981 roku. Jan Paweł II osobiście 
konsekrował ten kościół w 1991 r. 
Koronował wówczas również figurę 
Matki Boskiej Fatimskiej – dar bi-

skupa z Portugalii. Odtąd odprawiane 
są tu od maja do października nabo-

żeństwa fatimskie, podobnie jak  
w boguszowickiej świątyni. 

Dnia 27 maja 2006 roku miasto 

odwiedził Następca Jana Pawła II na 
tronie Piotrowym, nowy Papież Bene-

dykt XVI. 
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Wadowice mają własną 
gazetę: Wiadomości Powiatowe.
Dzieje się tu wiele imprez 
pokazywanych przez telewizję. 
Okoliczna ludność ściąga tu na Dni 
Wadowic, zaczynające się od Mszy 
św. na Placu Jana Pawła II. 
W maju br. odbyło się tu spotkanie 
dzieci i młodzieży szkół im. Jana 
Pawła II. 

Na koniec należy wspomnieć 
o wadowickich, świetnych kremów-
kach, najsłynniejszych kremówkach 
na świecie, których smakiem delek-
tuje się każdy zwiedzający Wadowice. 
W Wadowicach być, a kremówek nie 

skosztować, to tak jak być w Rzymie, 
a Papieża nie widzieć. Proszę wyba-
czyć tę trochę nieodpowiednią para-
frazę, ale to przecież Ojciec Święty 
rozsławił te kremówki.

Helena Białecka 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

Minął okres wakacji  
i możemy z nowymi siłami 
przystąpić do pracy w no-
wym roku formacyjnym. Tak 
możemy! - jest nam dany 
nowy czas, czas jesieni, zimy 
i  wiosny po to, by stawać się 
dobrym dla otaczających nas 
osób, by uczyć się wyznawać 
wiarę świadcząc o nieskoń-
czonej miłości Stwórcy do 
człowieka. Takie przed nami 
zadanie. 

A co z radością 
minionych wakacji? – zapyta 
ktoś. 

Wakacje, cudowny czas, 
słodkie nic nie robienie, jak bardzo 
to jest nam potrzebne, a jak bardzo 
potrzebne to jest naszym dzieciom, 
nie trzeba nikogo o t ym przeko-
nywać. Potrzeby jest nam czas 
wyciszenia, budowania relacji  
z naszym Bogiem Ojcem z Jego 
synem Jezusem Chrystusem obec-
nym w Eucharystii i Duchem 
Świętym działającym w Kościele.  
Tego nie da się przecenić. Mając 
tego świadomość, wyjechaliśmy 
by werbalizować to bycie 
świadkami we wspólnocie 
małżonków sakramentalnych. 

Było nas 16 par małżeńskich 
ze swoimi pociechami, którymi 

zajmowały się w czasie naszych 
wspólnych spotkań trzy opiekunki 
posiadające do tego kwalifikacje 
zawodowe. Jako małżonkowie 
mieliśmy czas dla siebie, czas na 
przemyślenie tematu formacyj-
nego – „Miłość i odpowiedzial-
ność wg Jana Pawła II”. Zajęcia 
były prowadzone w formie 
warsztatów: pochylanie się nad 
tekstami  
z Pisma Świętego, konferencje, 
spotkania w grupach jak i dziele-
nie się swoim rozumieniem zada-
nego tematu. Oczywiście od 
obiadu do kolacji (w czasie dla 
rodziny) mogliśmy z naszymi 
dziećmi zwiedzać okolicę, być na 
basenie, na lodach, ciastku i co 
tam jeszcze komu przyszło na 
myśl.

Był także mecz piłkarski, 
były nagrody dla zwycięzców, 
a także dla najaktywniejszego ki-
bica. 

Po kolacji adoracja Najświęt-
szego Sakramentu – takie podsu-
mowanie dnia, czas ciszy przed 
Bogiem. Po tym spotkaniu z Jezu-
sem udawaliśmy się na spotkanie 
całej grupy, by aktywnie uczestni-
czyć w przygotowanych konkur-
sach, piosence i różnego rodzaju 
zabawie, by bliżej poznać naszych 
nowych przyjaciół z Bydgoszczy, 
Katowic, Krakowa, Poznania, 
Warszawy, Wrocławia, Żor 
i Rybnika. O godz. 21:00 oddając
pod opiekę Matce Najświętszej 
nasze rodziny, naszych bliskich  
i całą Polskę kończyliśmy dzień.

Centralnym jednak punktem 
naszych rekolekcji była Euchary-

stia sprawowana każdego dnia 
o godz. 12:30. Źródło i szczyt 
życia chrześcijanina. Przygotowa-
niem do niej były informacje 
z OWMR (ogólne wprowadzenie 
do Mszału Rzymskiego) – czyli 
jak godnie sprawować  
i uczestniczyć w Eucharystii oraz 
przygotowanie na wysokim po-
ziomie śpiewów liturgicznych.

Rekolekcje zawsze prowadzi 
kapłan. Tę posługę kapłańską spra-
wował  ks. Michał Lepich, któ-
remu tą drogą dziękujemy całując 
kapłańskie dłonie, przez które 
obficie rozlewała się Boża łaska. 
Dziękujemy za sprawowaną z tak 
ogromnym szacunkiem i godno-
ścią Eucharystię, za każdy sakra-
ment pojednania, za wszelkie roz-
mowy edukacyjne, za to, że po-
dzieliłeś się z nami swoim wolnym 
czasem.  

Prowadzeni przez kapłana 
przebijaliśmy się przez takie za-
gadnienie jak: „Osoba przedmio-
tem i podmiotem działania”, „Mi-
łość jako cnota, miłość oblubień-
cza”, „Wolność w miłości”, 
„Struktura grzechu w miłości 
małżeńskiej”, „Przykazanie miło-
ści, a norma personalistyczna”.

To był piękny czas refleksji, 
a w połączeniu z dużą aktywnością 
uczestników bardzo budujący. Dla 
małżonków o długim stażu bycia 
w ruchu duchowości małżeńskiej 
był to czas powrotu do źródła mi-
łości, a dla początkujących, 
a i tych nie będących członkami 
ruchu był to czas udziału 
w chrześcijańskiej wspólnocie 

Wspomnienia  
z wakacyjnych rekolekcji 
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poszukującej źródła miłości –
Boga.   

Pozdrawiamy serdecznie 
uczestników tych dni 
rekolekcyjnych i do zobaczenia 
gdzieś tam na drogach wiary.

      
             Bernadka i Piotr  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Jakże trudno w obecnym czasie budzić w sobie 
pragnienie bycia chrześcijaninem tzn. uczniem Chry-
stusa. Uczniem, który chce poznać swego Mistrza, 
który z wiarą wyznaje, że Jezus jest jego Zbawicielem, 
jest królem jego życia. Jak trudno nam żyjącym tu 
i teraz w to wierzyć, a przecież w każdą niedzielę 
w czasie Eucharystii wypowiadamy słowa „wierzę 
w...” Ile w tym wyznaniu jest rzeczywistości, a ile 
tradycji? Koniecznym staje się stała osobista formacja, 
dodatkowy udział w małej wspólnocie kościoła, 
posiadającej charyzmat założycielski, która daje swym 
uczestnikom, dzięki swej dydaktyce bodźce do 
osobistego wzrostu w przyjaźni z Jezusem. Bowiem 
bez tej zażyłości nie ma trwania w nadziei 
zmartwychwstania.  

Rozpoczyna się nowy rok pracy szkolnej, dajmy 
naszym dzieciom przykład podjęcia trudu formacji 
ewangelicznej, znajdźmy dla siebie wspólnotę, w któ-
rej będziemy wzrastać dla Boga i ludzi. Nam osobiście 
blisko jest do ruchu duchowości małżeńskiej bazują-
cym w swej pedagogice na sakramencie małżeństwa, 

na łasce tego sakramentu. Bóg przed szukającymi Go 
małżonkami odkrywa ogromne przestrzenie do zago-
spodarowania miłością. To stawanie się jednością 
w małżeństwie trzeba praktykować, ćwiczyć. 
Potrzebny jest trener. Pedagogika ruchu sprawdzana 
przez dziesięciolecia daje dobre wyniki w tej materii. 

Możecie dać nowy impuls Waszemu małżeństwu, 
możecie wkroczyć na drogę formacji małżeńskiej, 
by po l atach zobaczyć oczami swoich dzieci, jak 
bardzo zmieniły się Wasze wzajemne relacje, jak 
zbliżyliście się do siebie, jak Wasze życie jest Waszym 
wspólnym byciem, a nie dwóch osób żyjących niby 
razem, a jednak obok siebie.  

  
Zapraszamy Was kochani małżonkowie 

sakramentalni na spotkanie z grupą mał-
żeństw z naszej parafii będących członkami 
ruchu duchowości małżeńskiej, którzy po-
dzielą się z Wami swoją radością z własnej 
formacji oraz odpowiedzą na Wasze pytania 
czy wątpliwości.  

Termin spotkania to niedziela 21. 09. 2008 
o godz. 17.00 w Domu Parafialnym w Bogu-
szowicach 

  Bardzo serdecznie zapraszamy   

     
     
       Bernadka 
i Piotr 
Telef. 0 32 42 20 593 
 

Nasze dotychczasowe doświadczenie 
formacji każe nam głosić wszem i wobec o 
dobrodziejstwach uczestnictwa w żywych wspólnotach 
Kościoła. 
 
 

 

W tym roku nasza służba 
liturgiczna zawitała do sło-
necznej Białki Tatrzańskiej. 
Wakacyjny wyjazd jak zaw-
sze był doskonałą okazją nie 
tylko do fizycznego odpo-
czynku wśród przepięknych 

tatrzańskich gór i potoków, 
ale także do duchowego 
wzrostu naszych ministran-
tów. Nie od dziś wiadomo, że 
doświadczenie piękna przy-
rody jest zarazem doświad-
czeniem stwórczej miłości 
samego Boga. To ważna 

sprawa, aby nasz wypoczy-
nek nie był odpoczynkiem od 
Pana Boga. 

Po całorocznej służbie przy Bo-
żym ołtarzu, z utęsknieniem wycze-
kuje się wspólnego wyjazdu 
z przyjaciółmi z ministranckiej 

ZAPROSZENIE  

MINISTRANCI  w BIAŁCE 
TATRZAŃSKIEJ 
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paczki. Nasi ministranci swoją ta-

trzańską przygodę rozpoczęli standar-

dowo od podróży autokarem. Nie był 
to czas nudy i snu jak to zwykle  

w autobusach bywa, ale radości, 
śpiewu i gromkich braw.  Po dotarciu 
na miejsce po raz kolejny 

zachwyciliśmy się Białką. Te same 
góry choć widziane wielokrotnie, za 

każdym razem odkrywają coś nowego 
przed nami. Każdy dzień naszego 
pobytu miał swoją specyfikę. Jednak 
centrum wszystkiego znajdowała się 
codzienna Msza św., podczas której 
doświadczaliśmy zbawczej miłości 
Bożego Syna - Jezusa Chrystusa.  

W programie nie zabrakło górskich 

wędrówek czy rześkich kąpieli  
w rzece Białce. Jak zawsze wielką 
frajdę sprawił wspólny wypad na 
zakopiańskie Krupówki i gorące 
kąpiele w Termach Podchalańskich. 
Zdaniem opiekunów ks. Piotra i Pana 
Bernarda - naszego kościelnego, do 
pełni szczęścia boguszowickim 

ministrantom, potrzeba jedynie trzech 

rzeczy: dobrej pogody, piłki nożnej  
i  wody (rzeki czy basenu).   Aby móc 
w pełni sił biegać za piłką, konieczne 
są syte posiłki i o to właśnie 
zatroszczyły się nasze niezawodne 

kucharki z panią Kornelią Mokry na 

czele. Dzień wyjazdu to dzień 
podziękowań, nie tylko organizatorom 

i opiekunom, ale również Państwu 
Sarna, którzy przyjęli nas pod swój 
dach i sprawili, że czuliśmy się niemal 
jak we własnym domu. 

Każdy nasz ministrancki wyjazd 

ma na celu integrację wspólnoty. Tak 
naprawdę nie jest ważne miejsce,  

a nawet pogoda, ale przede wszystkim 

ludzie, i to żeby być ze sobą, wspólnie 

razem. Będąc razem w tych dobrych 
chwilach, łatwiej nam będzie być dla 
siebie pomocą w tych trudnych mo-

mentach. 

 

Dariusz Trzaskalik 
 
 

 
Po raz kolejny na prze-

łomie czerwca i lipca grupa 
dzieci z naszej parafii udała 
się na tygodniowy wypoczy-
nek do Białki Tatrzańskiej.  

 

Trzeba przyznać, że opiekuno-

wie pomyśleli o tym, żeby urozmaicić 
uczestnikom wypoczynek. Były wy-

jazdy do Zakopanego na Krupówki  
i na Gubałówkę. Szczególną atrakcją 
okazały się wyjazdy do miejscowości 

Szaflary na baseny geotermalne, gdzie 

mimo deszczowej pogody dzieci 

mogły się kąpać dowoli. Miło także 
spędzały czas nad rzeką Białką, która 
płynęła nieopodal miejsca zakwate-

rowania. Na koloniach nie zabrakło 
wspólnych zabaw, ogniska połączo-

nego z pieczeniem kiełbasy  

i wspólnego śpiewu. Opieką duchową 
wspierał wszystkich ksiądz Michał, 
dzięki któremu każdy dzień 
rozpoczynał się Mszą św. i kończył 
wspólną modlitwą. Oczywiście nie 
można byłoby zapewnić dzieciom tyle 

atrakcji gdyby nie ofiarność sponso-

rów, ludzi dobrego serca, którzy po-

przez swoje dary wspierają 
działalność charytatywną naszej 
parafii.  

 Serdeczne podziękowania 
wszystkim, którzy okazali pomoc  

i serce w zorganizowaniu tak miłego  
i udanego wypoczynku.  

 

   Uczestnicy  
 
 

  

KOLONIE w BIAŁCE TATRZAŃSKIEJ 
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Turniej Dzielnic 
 

21 czerwca 2008 r. na 
rybnickim rynku miała miej-
sce rywalizacja rybnickich 
dzielnic. Zorganizowana po 
raz pierwszy impreza, na-
zwana Turniejem Dzielnic, 
zgromadziła przedstawicieli 
dziewięciu – losowo wybra-
nych dzielnic.  

Ich zadaniem była prezentacja 
charakterystycznych cech swojej 

„małej Ojczyzny”, a także wykazanie 
się różnorodnymi umiejętnościami 
podczas zorganizowanych konkuren-

cji turniejowych. Gotartowice posta-

wiły na tradycję, prezentując zebranej 
na rynku publiczności śląskie wesele. 

Były więc wykupiny, błogosławień-

stwo rodziców no i obowiązkowe 
„szlogi”, a wszystko ubarwione śląską 
godką i przyśpiewkami. Gotartowi-
czanie – mimo lejącego się z nieba 
żaru – pokazali, że doskonale potrafią 
się bawić, ruszając ochoczo  
w tany i porywając do tańca przed-

stawicieli ośmiu pozostałych dzielnic. 
Widać prezentacja dawnych obrzędów 
spodobała się także jury, ponieważ 
dzielnica nasza w Turnieju Dzielnic 

2008 zajęła pierwsze miejsce, 

zdobywając okazały puchar  
i nagrodę pieniężną.  

 

VIII Rodzinny 
Festyn 
Dzielnicowy 

23 sierpnia mieszkańcy 
Gotartowic bawili się na VIII 
Rodzinnym Festynie Dzielni-
cowym. Jak zwykle wspólną 
zabawę rozpoczęła Msza św. 
sprawowana przez Ks. pro-
boszcza Krzysztofa Błotko.  

A potem każdy mógł znaleźć 
coś dla siebie: dla dzieci 
zorganizowano gry i zabawy nagra-

dzane słodyczami, nieco starsi brali 

udział w rozgrywkach sportowych. 
Obficie zaopatrzone stoiska gwaran-

towały, że nikt nie był głodny ani 

spragniony. Jak zwykle mieszkańcy 
licznie dopisali, biorąc udział w loterii 
fantowej oraz bawiąc się przy dźwię-

kach zespołu muzycznego. Na dziel-

nicowej scenie zaprezentowały się 
także młode talenty – grając, śpiewa-

jąc i tańcząc, wzbudzając przy tym 
entuzjazm młodszej części widowni. 
Ponadto ze sceny dobiegały śląskie 
pieśniczki i godki”, co z kolei spra-

wiło radość nieco starszym widzom. 

Festyn można zaliczyć do bardzo 
udanych. Zawdzięczamy to organiza-

torom, czyli członkom Rady Dziel-

 
Nad rzeką Białką nie można się było nudzić! 

Wiadomości  

z naszych dzielnic 
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nicy, a także wielu osobom, bez któ-

rych to przedsięwzięcie nie byłoby 
możliwe. W tym roku wyjątkowo 

liczna była grupa osób i instytucji, 
które zechciały nas wesprzeć podczas 
organizacji tej środowiskowej im-

prezy. Gorąco im dziękujemy! Szcze-

gólne podziękowania kierujemy  
w stronę wszystkich mieszkańców za 
tak liczny udział we wspólnej zaba-

wie. Bez Was nie byłoby festynu! 
 

 

  Barbara Benisz 
 

 

Łucja z  
Boguszowic  
 

W maju niewielka grupa 
naszych parafian, z panem 
Romanem Olesiem na czele, 
wybrała się do warszawskiej 
Opery Narodowej na premie-
rowe przedstawienie opery 
Gaetano Donizettiego „Łucja 
z Lammermooru”. Jaki to 
miało związek z naszą para-
fią? Otóż w tytułowej roli wy-
stąpiła pochodząca z Bogu-
szowic Katarzyna Oleś-Bla-
cha. 

 

Z Boguszowic Katarzyna trafiła 
na deski operowe Krakowa, Bydgosz-

czy i Łodzi, by wreszcie  
20 maja móc wystąpić w Operze Na-

rodowej w Warszawie. Wiele razy 

mieliśmy okazję słuchać jej śpiewu w 
naszym kościele – z racji obowiązków 
zawodowych niestety coraz rzadziej. 

Za każdym razem jej śpiewowi towa-

rzyszą zachwyty oraz pełne zdziwie-

nia zerkanie w stronę balkonu. 
 

Sama „Łucja z Lammermooru” 
była realizacją przygotowaną z roz-

machem i na światowym poziomie.  

W tytułowej roli Łucji – Miss Luci 

Ashton wystąpiła właśnie Katarzyna 
Oleś-Blacha. Przedstawienie wywo-

łało zachwyt widzów, zaś realizacja 
reżysera – Michała Znanieckiego 
zebrała bardzo dobre recenzje. Wy-

pada tylko życzyć Katarzynie wielu 
dalszych sukcesów i spełnienia się na 
scenie i poza nią. Trzymamy kciuki. 

 

            Krystian Dziurok 
 

 

Katarzyna Oleś-Blacha 
Sopran koloraturowy. W 2001 r. 
ukończyła Wydział Wokalno-Ak-
torski Akademii Muzycznej  
w Krakowie. Od października  
2001 r. pracuje jako asystent przy 
Katedrze Wokalistyki AM  
w Krakowie. We wrześniu 2006 
roku został jej nadany tytuł doktora 
w dziedzinie sztuk muzycznych – 
wokalistyki. Jest laureatką wielu 
krajowych i międzynarodowych 
konkursów i festiwali. W 1998 r. 
otrzymała pierwszą nagrodę na VII 
Międzynarodowym Festiwalu Wo-
kalnym w Powell River w Kana-
dzie, w kategorii młodych solistów 
poniżej 25. roku życia. Na VI Mię-
dzyuczelnianym Konkursie Wokal-
nym w Dusznikach Zdroju (2000) 
otrzymała wyróżnienie; jest laure-
atką Nagrody Publiczności na VIII 
Międzynarodowym Seminarium 
Wokalnym w Beeskow k. Berlina 
(1999). Otrzymała Nagrodę Twór-
czą Miasta Krakowa (2000) oraz III 
nagrodę i nagrodę publiczności na 
Kursie Interpretacji Muzyki Wło-
skiej, prowadzonym przez prof. 
Ryszarda Karczykowskiego 
(2000). W sezonie 1999/2000 była 
stypendystką Ministra Kultury i 
Sztuki. Kunszt wokalny doskona-
liła podczas licznych kursów mi-
strzowskich i interpretacyjnych u 
tak znamienitych pedagogów i 
śpiewaków, jak Paul Esswood, 
Anne Raynolds, Lioba Braun, 

Christian Elssner, Ryszard Kar-
czykowski. 
Jest solistką Opery Krakowskiej, 
gdzie debiutowała w 2001 r. partią 
Królowej Nocy w „Czarodziejskim 
flecie” Mozarta. Z zespołami 
Opery Nova w Bydgoszczy, Teatru 
Wielkiego w Łodzi, Opery Bałtyc-
kiej w Gdańsku, Teatru Muzycz-
nego w Lublinie, Opery Krakow-
skiej, Opery na Zamku w Szczeci-
nie odbyła kilka tournée po Austrii, 
Belgii, Francji, Hiszpanii, Holandii, 
Niemczech i Szwajcarii, goszcząc 
w takich salach, jak: Festspiel und 
Kongresshaus w Bregenz, Theater 
am Aegi w Hannoverze, Philhar-
monie w Berlinie, Philharmonie  
w Monachium, Gewandhaus w 
Lipsku, Rotterdamse Schouwburg 
w Rotterdamie. 
W Operze Narodowej zadebiuto-
wała partią Łucji w „Łucji z Lam-
mermooru” Donizettiego (2008). 

 
[za stroną internetową Opery Na-
rodowej w Warszawie] 

 
 

 

 
Katarzyna Oleś-Blacha 



Intencje 
mszalne 

Niedziela – 14. 09. 2008r. 

7.oo 1/W intencji członków Świeckiej Rodziny 
Franciszkańskiej, którzy w II kwartale obchodzą 
urodziny: Klara Hartman, Krystyna Staszczyk, 

Jolanta Winkler, Gertruda Oleś, Róża Skiba, Berta 
Szmid, Wiktoria Michalski, Małgorzata Gruca,  
Maria Kula 

8.3o +Roman i Jadwiga Muras, rodziców z obu stron 

(Rasz) 

10.oo Do Op.B. z okazji 25 lat małż. Michaliny i Jana 
Kuśka z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze. 
Te Deum. 

11.3o +Frąckiewicz Jerzy, 2 roczn(Bog) 
16.oo 1/Do Op.B. z okazji  urodzin Felicji Szymura z podz. 

za otrzymane łaski z prośbą o dalsze. Te Deum. 
2/Do Op.B. z okazji 50 rocznicy urodzin Franciszka 

Kowalskiego i 18-tych urodzin Hanny Kowalskiej  

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

 
Poniedziałek – 15. 09. 2008r. 

7.oo 1/+Franciszek Oleś, żona Maria, Anna Oleś,  
4 synów, Jadwiga Cnota, mąż Wilhelm, syn Jan, 
wnuk Henryk(Bog) 

 2/+Nikodem Przeliorz(Rasz) 

17.oo 1/+Tomasz Lip, żona Waleska(Rasz) 
 2/+Konstanty Szymura, żona Bronisława, syn Jan 

 

Wtorek – 16. 09. 2008r. 

7.oo 1/+Gertruda Kania, mąż Franciszek, Józef Babilas, 
żona Franciszka(Got) 
2/+Gotfryda Oleś, mąż Norbert, Maria Buchalik, mąż 
Wiktor, syn Alojzy, Franciszek Buchalik 

17.oo 1/+Edeltrauda Krawczyk(Got) 

 2/+Maria Kiczyńska 

 3/+Benedykt Szweda, 30-ty dzień(Rasz) 
 

Środa – 17. 09. 2008r. 

7.oo 1/+Alfred Musiolik, Regina Sobala(Bog) 

 2/+Paweł Gruszka, żona Anastazja(Got) 
17.oo 1/+Elżbieta Gasz, 2 roczn, mąż Augustyn 

 2/+Tadeusz Bizoń, 1 roczn(Rasz) 
 3/+Stanisław Stasiak, 30-ty dzień 

 

Czwartek – 18. 09. 2008r. 

7.oo 1/+Helena Kuczera, mąż Eryk, córka 
Małgorzata(Bog) 
2/Do Op.B. z okazji 70 rocznicy urodzin w pewnej 

intencji oraz w intencji dzieci z rodzinami z podz.  

za otrzymane łaski z prośbą o dalsze. 
17.oo 1/+Alojzy Papała, 1 roczn(Rasz) 
 2/+Bronisława Herman, mąż Józef  

3/Do Miłosierdzia Bożego za + Kazimierza Słapę – 

od szwagierek Barbary, Marii i Grażyny(Kop) 

 

Piątek – 19. 09. 2008r. 

7.oo 1/+Ignacy Reclik, żona Zofia, Albert Bernacki(Bog) 

2/+Wawrzyn Ogierman, żona Marta, pokrew. z obu 
stron, Paweł Woźniok, żona Katarzyna, pokrew.  
z obu stron, ++ kapłanów, dusze w czyśćcu cierpiące. 

17.oo 1/+Bartosz Pawlas, 1 roczn(Got) 

 2/+Janusz Kubański(Bog) 
3/Do Op.B. z okazji 85 rocznicy urodzin w pewnej 

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

Sobota – 20. 09. 2008r. 

7.oo 1/+Erwin Piecha, 10 roczn, rodziców z obu 
stron(Bog) 

11.oo Msza św. Kapłanów rocznika święceń 1986 z okazji 
minionej 50 rocznicy urodzin ks. proboszcza 

17.oo 1/+Paweł i Gertruda Lampart, Rozalia i Józef Karwot 
 2/+Anna i Józef Musiolik, Eugeniusz Żak 

3/+Bronisław Jakubczyk, rodziców, Alojzy Joszko, 
Władysław Frąckiewicz(Got) 
4/Do Op.B. z okazji 70 rocznicy urodzin Józefa 
Sobika z Gortatowic z podz. za otrzymane łaski  
z prośbą o dalsze. Te Deum. 
 

Niedziela – 21. 09. 2008r. 

7.oo Za żywych i zmarłych ofiarodawców z Raszowca 

8.3o +Emil Babilas, żona Łucja, Paweł Sobik,  
3 żony(Got) 

10.oo 1/Do Op.B. z okazji 50 lat małż. Małgorzaty i 
Józefa Kula z Bog. i w intencji dzieci z rodzinami  

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

 2/Do Op.B. z okazji 25 lat małż. Danuty i Andrzeja 
Sobik z podz. za otrzymane łaski z prosbą o dalsze. 
Te Deum. 

11.3o Do Op.B. z okazji 50 lat małż. Małgorzaty i 
Romana Rduch z Got. z podz. za otrzymane łaski  
z prośbą o dalsze. Te Deum. 

14.3o Chrzty i roczki: Mateusz Karwot, Natalia Vogel, 

Jakub Musiolik, Laura Górska, Aleksandra Konsek, 
Maja Bernacka 

 2/Do Op.B. z okazji 55 rocznicy urodzin Bernadety 

Hein z Bog. z podz. za otrzymane łaski z prośbą  
o dalsze. Te Deum. – ksiądz obcy 

16.oo 1/+Antoni Szotek, 5 roczn, rodzice Anna  

i Aleksander(Bog) 

 2/+Ks. Marek Drogosz, rodziców 

 

Poniedziałek – 22. 09. 2008r. 

7.oo 1/+Alojzy Malina, żona Bronisława, wnuk Karol, 
Ryszard Hajzyk, żona Zofia, syn Oskar(Bog) 

 2/+Roman Podleśny, żona Marta, Rajmund 
Podleśny, Alojzy Zimończyk, Augustyna żona, 2 
synów, synowa, wnuk, dziadków z obu stron(Bog) 

17.oo 1/+Emil i Łucja Babilas, syn Walenty(Got) 
 2/+Józef Frelich, żona Anna, syn Antoni(Bog) 

 3/+Jadwiga Konsek, 30-ty dzień(Bog) 
 

Wtorek – 23. 09. 2008r. 

7.oo 1/+Szymon Cofalik, żona Anna, rodziców z obu 
stron(Bog) 

 2/+Krystyna Sobik, matka Jadwiga(Bog) 

17.oo 1/+Jan Matuszczyk, 4 roczn, Zofia żona(Bog) 
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 2/+Bolesław Gąsior, córka Janina(Bog) 
 

Środa – 24. 09. 2008r. 

7.oo 1/+Eugenia Janawa, 5 roczn(Bog) 

 2/+Edmund Maroszek, Ryszard i Maria 

Krótki(Bog) 
17.oo 1/+Albina Gembalczyk(Bog) 

 2/+Konstanty Smołka, żona Celestyna, 
Maksymilian Papierok, żona Anna, syn Ambroży, 
dziadków(Bog) 

 

Czwartek – 25. 09. 2008r. 

7.oo 1/+Jan Dziwoki, rodziców, Maria Dziwoki, Edward 
Karwot, Alojzy Karwot, Jadwiga żona, Barbara 
Karwot, dziadków 

12.oo Ślub: Majchrzak Joanna – Krawczuk Wojciech 

17.oo 1/+Krystyna Dziwoki(Bog) 

 2/+Bolesław Sobik, 7 roczn., żona Małgorzata 

 3/+Bronisława Benisz, mąż Kazimierz(Got) 
 

Piątek – 26. 09. 2008r. 

7.oo 1/Za ++ członków Różańca: Anna Wiaterek 

 2/intencja  wolna 

 3/intencja wolna 

17.oo Msza wspólna:  
 +Franciszek Oleś, żona Maria, Anna Oleś,  

4 synów, Józef Klejnot, Franciszka żona, 
rodziców(Got) 

 +Anna i Józef Przeliorz, Alojzy i Marta Tworuszka 

 +Maria Król, rodziców, Franciszek Hartman, żona 
Anna, Jan Lindner, żona Marta, córka Monika,  
6 zięciów, dusze w czyśćcu cierpiące 

 +Władysław Ruś, żona Janina, rodziców z obu 
stron, teść Józef 

 +Adolf Maroszek, żona Marta, syn Reinhold, żona 
Róża, zięć Wiesław(Bog) 

 +Zbigniew Dziwoki, bracia Jerzy i Krystian, Józef 
Joszko, Paulina żona, Maksymilian syn(Got) 

 +Marta Motyka, 2 mężów, Edward i Brunon 
synowie(Got) 

 +Hieronim Zimończyk, żona Maria, Józef syn, 

wnuk Janusz 

 +Wawrzyniec Niemiec, żona Genowefa(Got) 
 +Jan i Jadwiga Fiałka, syn Józef, Waleska 

Pierchała(Got) 
 +Jadwiga Front, mąż Józef(Bog) 
 +Justyn Liszka, 6 roczn, córka Ewa, dziadków(Got) 
 +Maria Motyka, mąż Paweł, 4 synów, 3 zięciów, 

wnuk Andrzej(Bog) 

 +Regina Skałbania, mąż Edward, Piotr Niesporek, 
Jerzy Gorol, Marian Pyżalski, żona Maria, 
Augustyna Pierchała, mąż Robert(Got) 

 +Salomea i Benedykt Sobik, syn Eugeniusz(Bog) 

 +Edward Kuś, 2 roczn, rodzice Karol i Emilia 

 +Gertruda Pawlas, mąż Brunon, wnuk Krzysztof, 

Szczepan Jaśko(Got) 
 +Jadwiga Konsek, mąż Józef, Stanisław syn, 

rodziców z obu stron(Bog) 
 +Matylda Sobik, mąż Józef, synowa Grażyna, zięć 

Józef Sobaszek, córka Katarzyna, rodziców z obu 
stron(Bog) 

 +Ireneusz Culic 

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

  +Tadeusz Ślusarek, żona Eugenia, córka 
Mirosława, rodziców z obu stron(Bog) 

 +Kazimierz Słapa(Kop) 
 +Zofia Szymura, mąż Franciszek, córka 

Otylia(Bog) 

 +Teresa Brzezina, Marta i Ernest Brzezina, 

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

 +Stanisław Knapek, żona Berta, córka Aniela,  
3 zięciów, Antoni i Jadwiga Filipowski(Bog) 

 +Krystyna Konieczny, rodziców z obu stron 

 +Konrad Buchalik, córka Halina(Bog) 
 +Stanisław i Franciszek Szmid 

 +Antoni Szotek, rodzice Anna i Aleksander(Bog) 

 +Józef Kuczera, żona Maria, Wiktor Motyka, żona 
Marta(Got) 

 +Andrzej Kozik, 10 roczn(Kop) 

 +Dariusz Gruszka, Rajmund Gruszka, 

rodziców(Got) 
 +Bolesław Mucha, Stefan Małek, Maria i Konrad 

Dziwoki, oraz za ich ++ dzieci 

 +Jan Kusz, żona Maria, syn Tadeusz 

 +Walenty i Albina Henich, Emil i Maria Kłosek 

 +Jadwiga Mura, mąż Ignacy, rodziców z obu 
stron(Got) 

 +Maria Kuczera, mąż Paweł, Helena Kotula, mąż 
Henryk, dziadków z obu stron 

 +Elżbieta Kabik, Roman i Marta Kabik, za ++ z 
rodziny 

 +Augustyn Rojek, żona Albina, Józef Pertyński 
 +Jan Karwot, 32 rocznica(Bog) 

 +Helena i Wilhelm Smyczek, syn Konstanty, 

synowa Anna, rodzice(Got) 

 +Elżbieta i Józef Matuszczyk, rodziców z obu 
stron(Got) 

 +Łucja Głownik, 2 mężów 

 +Damian Dziwoki – od chrześniaka i rodzin 
Kolarczyk i Sobik 

 +Henryk Kobyłka, syn Czesław(Bog) 
 +Regina Wycisło, mąż Jan-z okazji urodzin  

od córki Anny z mężem 

 +Władysław Pawlica, żona Gertruda(Got) 
 +Agata i Józef Skrzypiec, 4 roczn, rodziców 

Michalski, Skrzypiec, Markowski, za ++ z pokrew., 

i sąsiadów(Bog) 
 +Maria Waler , 30-ty dzień(Bog) 
 +Wiktoria Król, 6 roczn, mąż Paweł, rodziców  

z obu stron, Dominik Piechoczek, żona Gertruda 

 +Emil Niesporek, żona Otylia, Maksymilian Baron, 
żona Wiktoria, Leon Maciejczyk 

 +Jan i Elżbieta Kempski(Got) 
+Józef Pawliczek, Bronisława i Maks Pawliczek, 
Maria i Marcin Nowak, 2 synów, 2 synowe, 
Stanisław Staszczyk, rodzice, teście, Maryla Hernas 

+Marian Bącik 

+Henryk Berger, rodziców z obu stron(Kop) 
+Zofia i Franciszek Harnasz, 3 synów, 4 synowe,  
2 córki(Kop) 
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+Maria i Eryk Kuczera, syn Walter, dziadków  
z obu stron(Bog) 

+Maria i Maksymilian Kolarski, zięć Wacław, 
dziadków z obu stron(Bog) 
+Emil i Maria Wiaterek, syn Zygfryd, zięć 
Roman(Got) 

+Paweł i Zofia Huda, córka Anna, 2 synów, 
synowa, 2 zięciów, Wincenty Szczypka, za ++ z 
ulicy Zapłocie, dusze w czyśćcu cierpiące(Got) 
+Krzysztof Zniszczoł(Got) 
+Krystyna Masarz, 6 roczn, Maria Pikuła,  
19 roczn(Got) 

+Marian Kacprzyk, Józef Orzołek 

+Otylia Koziołek, mąż Jerzy, syn 
Maksymilian(Bog) 

+Franciszek Muras, rodziców, Anna Wiaterek, 
Edward Wiaterek, dusze w czyśćcu cierpiące(Got) 
+Anna michalska, 30-ty dzień, Helena i Halina 

Piekut(Bog) 

+Emilian Maciejasz, 30-ty dzień(Bog) 
+Jan Szymik, 30-ty dzień(Rasz) 
 

Sobota 27. 09. 2008r. 

7.oo +Agnieszka Filec – od sióstr i braci(Got) 
12.oo Ślub: Juraszczyk Sylwia – Grzyb Łukasz 

17.oo 1/+Józef Ostrzołek, 2 żony, 2 synów(Bog) 
2/+Aniela Lubszczyk, 3 roczn, rodziców z obu 
stron(Bog) 

 3/+Weronika Zniszczoł, syn Czesław(Bog) 
4/W intencji rocznika 1963 z Gortatowic oraz za + 

koleżankę Krystynę janusz 

 

Niedziela – 28. 09. 2008r. 

7.oo +Stefania Klimosz 

8.3o +Monika Misala, 1 roczn i Józef Misala,  

1 roczn(Rasz) 

10.oo 1/Do Op.B. z okazji 25 lat małż. Weroniki i Stefana 
Szymury z Bog. z podz. za otrzymane łaski  
z prośbą o dalsze. Te Deum. 

 2/Do Op.B. z okazji 18 rocznicy urodzin Agnieszki 

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

11.3o Do Op.B. z okazji 90 rocznicy urodzin Marty 

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

13.oo Ślub: Gałeczka Robert – Kuśka Barbara 

16.oo 1/Do Op.B. z okazji 40 lat małż. Haliny i Jana 
Pawlas oraz z okazji urodzin Haliny z podz. za 

otrzymane łaski z prośbą o dalsze. Te Deum. 
 2/Do Op.B. z okazji 18 rocznicy urodzin Damiana 

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

 

Poniedziałek – 29. 09. 2008r. 

7.oo 1/+Henryk Szymura, Łucjan Bombik(Got) 
 2/+Maria Matuszczyk – od szwagierek  

i szwagrów(Bog) 
17.oo 1/+Norbert Stajer, rodzice Adolf i Helena, Maria  

i Jan Rduch, rodziców z obu stron, wnuk 
Janusz(Got) 

 2/W intencji Apostolatu Maryjnego i Akcji 

Katolickiej 

 

Wtorek – 30. 09. 2008r. 

7.oo 1/+Helena i Józef Gąsior, Emil i Henryk synowie, 

Łucja i Róża synowe, zięć Stanisław(Bog) 
 2/+Berta Strzoda, mąż Jan, rodziców z obu stron, 

Jerzy Dziwoki(Bog) 

17.oo 1/+Paweł Kluger, córka Aniela Fizia, 
rodziców(Got) 

 2/+Jerzy Grenadier, rodzice Franciszek i Marta 

Grenadier 

 

Środa – 01. 10. 2008r. 

7.oo 1/+Alfred Garbocz, 30-ty dzień(Bog) 
 2/intencja wolna 

13.oo Ślub: Bojarska Beata – Szarlej Marek 

17.oo 1/+Renata i Erwin Piontek, Brunon Szuli(Bog) 

 2/+Emilia Lampert, 6 roczn(Bog) 

 

Czwartek – 02. 10. 2008r. – pierwszy czwartek 

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

 2/+Bronisław Motyka, syn Andrzej, rodziców z obu 
stron, 3 braci, 7 szwagrów, Gertruda Hanasz(Bog) 

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

 2/+Wincenty Szczypka, Walenty Przeliorz(Bog) 

 3/+Regina Szalik 

 

Piątek – 03. 10. 2008r. – kolekta charytatywna 

7.oo 1/ +Edward Musioł(Got) 
 2/+Robert Musioł, Waleska żona, 2 synów 

 3/W intencji Świeckiej Rodziny Franciszkańskiej 
17.oo 1/Do Najśw. Serca Pana Jezusa w intencji rodzin 

wielodzietnych czcicieli NSPJ. 

 2/+Łucja i Emil Smołka, Jan Wodniok, 
rodziców(Bog) 

 

Sobota – 04. 10. 2008r. – pierwsza sobota miesiąca 

7.oo Do Niepokalanego Serca Najśw. Maryi Panny –  

za parafian 

 2/+Łucja Zieleźny, 12 roczn(Got) 
12.oo Ślub: Wartalska Joanna – Małecki Marcin 

17.oo 1/+Jerzy Gorol, rodzice Emil i Helena Gorol(Got) 

 2/+Maria i Józef Mura, zięć Alojzy, syn 
Metody(Rasz) 

 3/Do Op.B. z okazji 25 lat małż. Gabrieli i Janusza 
Sierżęga z podz. za otrzymane łaski z prośbą  
o dalsze. Te Deum. 

 

Niedziela – 05. 10. 2008r. 

7.oo Do Op.B. z okazji 55 lat małż. Heleny i Leona Szopa 
z Got.  oraz w intencji dzieci z rodzinami z podz. za 

otrzymane łaski z prośbą o dalsze. Te Deum. 
8.3o Do Op.B. z okazji 18 rocznicy urodzin Kamila 

Cichos z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze. 
10.oo Do Op.B. z okazji 25 lat małż. Stefanii i Zygmunta  

Juźkowiak z Got. oraz w intencji całej rodziny  
z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze. Te 
Deum. 

11.3o 1/Do Op.B. z okazji 45 lat małż. Jana i Edyty 
Śmiatek oraz w intencji dzieci z rodzinami z podz. za 
otrzymane łaski z prośbą o dalsze. Te Deum. 
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2/Do Op.B. z okazji 70 rocznicy urodzin Zygmunta 

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

16.oo +Andrzej Swaczyna(Bog) 

 

Poniedziałek – 06. 10. 2008r. 

7.oo 1/+Marta Szyroki, 1 roczn(Bog) 

 2/+Matylda Ogon,  

17.oo 1/+Helena Gąsior, od rodziny Barankiewicz 

 2/+Teresa Frelich(Bog) 

 

Wtorek – 07. 10. 2008r. 

7.oo 1/+Joachim Mazur, żona Gertruda(Bog) 
 2/+Jerzy Musioł, 30-ty dzień(Bog) 
17.oo 1/+Florentyna Hajnisz, mąż Józef, Oskar Haczyk, 

Anastazja Jurczyk, mąż Jan(Got) 
2/+Konstanty Smołka, żona Celestyna, Albina Oleś, 
mąż Antoni, synowie Jan i Bernard, dziadków z obu 
stron(Bog) 

 

Środa – 08. 10. 2008r. 

7.oo 1/+Józef Buchalik, rodziców z obu stron(Rasz) 
 2/+Paweł Paszek, żona Jadwiga, syn Józef(Bog) 
17.oo 1/+Faustyn Sobik(Got) 

 2/+Alojzy Podleśny, Franciszka żona(Got) 
 

Czwartek – 09. 10. 2008r. 

7.oo 1/+Helena Lubszczyk, 35 roczn, mąż Franciszek, 
Leon Sobik, Alojzy Sobik, żona Jadwiga(Bog) 

 2/+Alojzy Pierchała(Bog) 
17.oo 1/+Emil Zimończyk, żona Maria, syn Paweł(Bog) 

2/+Maria i Józef Przeliorz, syn Jerzy, córka Marta z 
mężem 

3/+Elżbieta i Izydor Frelich, za ++ z pokrew. Drelich 

i Hupka(Bog) 

 

Piątek – 10. 10. 2008r. 

7.oo 1/+Henryk Mura 

 2/+Franciszek Musioł(Bog) 
17.oo 1/+Emilia i Jakub Grzegierzec(Bog) 

2/+Teresa Bulanda, mąż Karol, rodziców z obu 
stron(Bog) 

 3/+Maksymilian Żelawski, żona Gertruda(Got) 
 

Sobota – 11. 10. 2008r. 

7.oo 1/+Emil Karwot(Bog) 

11.oo Ślub: Procek Karolina – Grolik Paweł 
17.oo 1/+Anna Frelich, mąż Józef, syn Antoni, Anna  

i Albert Zimończyk, rodziców z obu stron 

2/+Ludwik i Franciszka Budny, Marian Matejko, 

pokrew. Adamski, Budny(Bog) 

 3/+Henryk Kusiak(Bog) 

 

Niedziela – 12. 10. 2008r. 

7.oo +Florian Gruszka, żona Waleska, 2 synów, synowa  
i wnuk Krystian(Bog) 

8.3o +Andrzej Marcisz(Bog) 

10.oo Do Op.B. z okazji 50 lat małż. Alojzego i Krystyny 
Zimończyk z Bog. z podz. za otrzymane łaski  
z prośbą o dalsze. Te Deum. 

11.3o Do Op.B. z okazji 25 lat małż. Bożeny i Eugeniusza 
Sojka z Got. z podz. za otrzymane łaski z prośbą  
o dalsze. Te Deum. 

16.oo Do Op.B. z okazji 18 rocznicy urodzin Agnieszki 

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

 

Przygotowała pani Kornelia Mokry 
 
 

Kronika parafialna 
Chrzty: 

 
Mateusz Karwat, Maksymilian Gasz, Zuzanna Łopatka, 
Maria Przeliorz, Sandra Kępa, Aneta Fojt, Paulina 
Połomska, Anna Połomska, Ewelina Kołodziej, Szymon 
Gajda, Magdalena Szmura, Maria Szkopiak, Maciej Konsek, 

Bartosz Adamczyk, Rene Muras, Mateusz Jagielski, Justyna 

Niesłańczyk, Kamil Kwiecień, Julia Gąsior, Dawid 
Bednarczyk, Cyprian Szymura, Eliza Ciućko, Oliwier 
Karman, Mateusz Brudny, Marta Machoczek, Mikołaj 
Olczak, Kamil Wiwatowski, Gabriela Kuźniarka, Emilia 

Dulniok, Franciszek Zakrzewski, Karolina Młoczek, Nikola 
Hanusek, Robert Panasiuk, Antoni Barszczak, Julia Racis, 

Aleksandra Kruszyńska, Julia Bącik, Julia Szojer, Nikola 
Juranda 

 

Śluby: 

 
Brzoza Adrian – Wawoczny Monika 

Kałwa Tomasz – Jankowiak Katarzyna 

Filipiak Jakub – Wójcik Agnieszka 

Hartman Piotr – Smyczek Julia 

Buchalik Łukasz – Żydziak Monika 

Ferens Krzysztof – Bargańska Angelika 

Buchata Mariusz – Juraszek Joanna 

Pomykoł Dominik – Gwizdała Małgorzata 

Wałach Robert – Szostek Dominika 

Ogiński Przemysław – Bilska Joanna 

Piela Grzegorz – Ogierman Kamila 

Grodom Krzysztof – Ziębora Katarzyna 

Horbaczewski Łukasz – Ostapiuk Hanna 

Pietras Mariusz – Albrecht Alicja 

Sobieraj Paweł – Janyga Józefina 

Sieroń Marek – Szewczyk Anita 

Mazur Dariusz – Weinoch Iwona 

Zbróg Radosław – Mikulska Małgorzata 

Maciończyk Wojciech – Cygan Diana 

Merta Piotr – Buch Michalina 

Podkowik Michał – Pander Krystyna 

Krzan Dawid – Czech Magdalena 

Benisz Leszek – Garus Anna 

Lenik Dawid – Kabat Wioleta 

Piwowarczyk Tomasz – Piechota Joanna 

Skowronek Marcin – Jagieła Sylwia 

Waleczek Andrzej – Gliniecka Barbara 

Temich Robert – Zapert Anna 

Grudziński Tomasz – Kania Joanna 

Śmigielski Rafał – Matuszczyk Katarzyna 

Uchyła Damian – Płoneczka Karolina 

Korduła Marian – Szweda Sabina 

Racis Sebastian – Kokosińska Agnieszka 

Bujar Szymon – Mroczek Anita 
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Pogrzeby: 

 
Wojnarowicz Paweł  18.06.1956 – 12.06.2008r. 

Karwot Helena  03.04.1926 – 25.06.2008r. 

Ciszkowski Krzysztof 17.07.1969 – 29.062008r. 

Filec Agnieszka  16.01.1942 – 05.07.2008r. 

Pawlaszczyk Stefania 29.06.1928 – 13.07.2008r. 

Culic Marek   07.04.1954 – 14.07.2008r. 

Ciszkowska Anna  04.07.2005 – 15.07.2008r. 

Antoniewski Antoni  31.08.1928 – 23.07.2008r. 

Anioł Irena   17.07.1937 – 24.07.2008r. 

Rychter Krzysztof  07.06.1952 – 28.07.2008r. 

Malina Walenty  11.12.1928 – 03.08.2008r. 

Osiak Bronisława  07.10.1918 – 07.07.2008r. 

Fejdasz Andrzej  22.11.1930 – 08.07.2008r. 

Krótki Józef   06.07.1949 – 09.08.2008r. 

Szewczyk Stefan  25.07.1930 – 11.08.2008r. 

Stasiak Stanisław  10.10.1926 – 16.08.2008r. 

Szweda Benedykt  18.03.1940 – 18.08.2008r. 

Konsek Jadwiga  09.01.1924 – 21.08.2008r. 

Waler Maria   11.04.1923 – 14.08.2008r. 

Maciejasz Emilian  01.09.1922 – 29.08.2008r. 

Gąsior Helena  03.02.1928 – 31.08.2008r. 

Garbocz Alfred  04.01.1940 – 31.08.2008r. 

Szymik Jan   27.12.1961 – 29.08.2008r. 

Gruszka Jadwiga   17.09.1922 – 05.08.2008r. 

Michalska Anna  21,06.1923 – 05.09.2008r. 

Półtorak Stanisław  15.03.1957 – 05.09.2008r. 

 

 
 

Przygotowała pani Kornelia Mokry 

 

Informator 
parafialny 

 

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

17.00 
 
Kancelaria parafialna 
 poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek: 8.00-12.00 
 środa: 15.00-17.00 
kancelaria w lipcu i sierpniu: 
 poniedziałek i piątek: 8.00-12.00 
 środa: 15.00-17.00 
 
Protokoły przedślubne 
 spisywane są każdego dnia po uprzednim osobistym lub 

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

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

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

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

dziecka z USC 
 rodzicami chrzestnymi mogą być wyłącznie bierzmowani, 

wierzący i praktykujący katolicy 
 nauka przygotowująca do przyjęcia sakramentu chrztu 

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

 
Sakrament pojednania 
okazja do sakramentu pojednania przed Mszą św. 
 
Odwiedziny chorych 
 chorych z posługą sakramentalną odwiedzamy raz w miesiącu 

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

(zgłoszenia na probostwie) 
 
Pogrzeby 
zgłaszając pogrzeb przynosimy akt zgonu i kartę do pochowania 
zwłok oraz zaświadczenie o przyjętych sakramentach św. (wydaje 
kapelan szpitala) 
 
Konto Ochronki i Parafii 
BPH PBK S.A.  I O/Rybnik 
nr: 69 1240 4357 1111 0000 5312 7499 
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Grupa 
ministrantów 
podczas swojego 
wakacyjnego 
wypoczynku  
w Białce 
Tatrzańskiej –  
czytaj str. 19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Uczestnicy kolonii charytatywnych przed Sanktuarium MB Fatimskiej na Krzeptówkach – 

czytaj str. 20 
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Archidiecezjalna Pielgrzymka Ministrantów do Turzy Śl. w dniu 30 sierpnia 

 
Małżonkowie biorący udział w wakacyjnych rekolekcjach wspólnoty Equipes Notre-Dame –  

czytaj str.  18 



 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

XVI Farski Festyn 

 

Ogród był, dosłownie i w 
przenośni, pełen atrakcji dla 
wszystkich i dla każdego. 
Koncerty, wystawy, stoiska z 
pysznym jedzeniem, malowa-
nie twarzy, przejażdżki na ko-
niach przykuwały uwagę bar-
dzo licznych uczestników Fe-
stynu. 
 

Czytaj str. 10 - 12 
 
 
 
 
 
 

Na Festynie nie zabrakło 
również specjalnych gości. 
Byli m.in. prezydent Rybnika 
pan Adam Fudali oraz  
senator RP – pan Tadeusz 
Gruszka 
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Dożynki  
A.D. 2008 
 
 
Czytaj str. 13 – 14  
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50 lat pracy 
katechetycznej 
Pani Marii 
Buchalik 

 

 

 

z tej okazji dostojna Jubilatka 
otrzymała gorące 
podziękowania  
od Ks. Proboszcza oraz Pań 
katechetek za wieloletnią 
posługę. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pożegnanie Ani 
 
która rozpoczęła swoją 
formację w Zgromadzeniu 
Sióstr Elżbietanek 
Cieszyńskich  
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Chór Cor Jesu  
po wakacyjnej 
przerwie 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

O Turnieju 
Dzielnic o Puchar 
Prezydenta 
Miasta Rybnika 
oraz o VIII 
Rodzinnym 
Festynie 
Dzielnicowym  
w Gotartowicach 

 
Czytaj str. 21 
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