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IX Biesiada 
Charytatywna 
 
 
 
 
 
 

       

Na cmentarzu  
 
 
 
 
 
 
Urodziny  
ks. Piotra 

W sobotę 4 października Zespół 
Charytatywny zorganizował ko-
lejną „Biesiadę Charytatywną”. 
Dochód z imprezy przeznaczony 
zostanie na organizację wypo-
czynku wakacyjnego dla dzieci 
oraz na bieżącą działalność cha-
rytatywną prowadzoną przez 
cały rok. 
               czytaj str. 3 
 

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  

Tradycyjnie 1 listopada o godz. 
15.00 na cmentarzu parafialnym 
odprawiona zostanie Msza św.  
za zmarłych parafian, a o 19.00 
odbędzie się czuwanie młodzie-
żowe przy cmentarnym krzyżu. 
Na sprzątanie cmentarza zapra-
szamy w godzinach porannych  
w sobotę 25 października. 

W niedzielę 9 listopada przypa-
dają urodziny ks. Piotra Mrozka. 
Zapraszamy do modlitwy w jego 
intencji podczas Mszy św.   
o godz. 11.30. 
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Spotkanie 
rocznikowe 
kapłanów  
 

„Dać świadectwo prawdzie” 
   (J 18,37) 

 
20 września w naszej parafii 
miało miejsce spotkanie 
rocznikowe kapłanów, którzy 
swoje święcenia przyjęli dnia 
27 marca 1986 r. w katowic-
kiej Katedrze Chrystusa 
Króla. 
 
Czytaj str. 5 
 

 
 

Nowy rok 
akademicki 
 
 

Kolejny rok formacji semi-
naryjnej rozpoczęli nasi 
klerycy: Dariusz Trzaskalik, 
Sebastian Mandrysz i Mi-
chał Harnasz, a na drogę 
zakonnego nowicjatu we 
wspólnocie salezjańskiej 
wstąpił Łukasz Torbicki. 
Życząc im ciągłego wzra-
stania w powołaniu zapew-
niamy o modlitwie w tej 
intencji. 
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IX Biesiada 
Charytatywna 

 
W sobotę 4 października 

Parafialny Zespół Chary-
tatywny zorganizował IX 

już Biesiadę Charytatywną. 
Biesiada to zawsze swojska 

atmosfera, dobry poczę-
stunek, ale przede wszyst-

kim wspólna wesoła za-

bawa. Tym razem dobrą 
zabawę zapewnił Big Band 

KWK Jankowice oraz pro-
wadzący Pan Janusz Zi-

mończyk.  
 

Jak zawsze zainteresowa-

nie Biesiadą było bardzo 
duże. Oprócz rodowitych 

parafian uczestniczyło w 
niej bardzo dużo osób  

z poza parafii. Obecni byli 

również ks. proboszcz,  
który swoim słowem roz-

poczynał i kończył biesiadę 
oraz ks. wikarzy. Swoją 

obecnością zaszczycił nas 

również ks. Józef i ks. 
Arkadiusz, który obecnie 

pełni posługę w Pawłowi-
cach.  

 
Zorganizowanie tej im-

prezy było możliwe 

dzięki wsparciu wielu 
sponsorów pod adre-

sem, których kierujemy 
nasze podziękowania: 

 

- Szkoła Podstawowa nr 16 
- Firma Król - Dronszczyk 

- Państwo Potrawa 
- Państwo Nalepa 

- KWK „Jankowice” 
- Państwo Mura 

- Państwo Szulc 
 

Serdeczne podziękowania dla Pań  

z zespołu charytatywnego, mło-
dzieży, Pań w kuchni oraz wszystkich 

uczestników Biesiady, którzy stwo-
rzyli niepowtarzalną atmosferę.                
 

                                         KM 
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Spotkanie 
ewangelizacyjne 
bierzmowańców 
 

 

4 października przybyła do nas 
pod duchowym wsparciem Ojca 
Tomasza ze zgromadzenia 
Misjonarzy Oblatów, grupa 
ewangelizacyjna „Niniwa”  
z Katowic by przeprowadzić 
spotkanie ewangelizacyjne dla 
kandydatów przygotowujących 
się do przyjęcia sakramentu 
bierzmowania. 
 
Czytaj str. 17 
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z zachętą by poszukać swojego miejsca w parafialnej świątyni, 
gdzie przed laty przesuwałem paciorki różańca. 
 

„O, błogosławiony różańcu Maryi, słodki 
łańcuchu, który łączysz nas z Bogiem;  

więzi miłości, która nas jednoczysz z aniołami; 
wieżo ocalenia od napaści piekła;  

bezpieczny porcie w morskiej katastrofie!  
Nigdy cię już nie porzucimy. Będziesz nam 
pociechą w godzinie konania. Tobie ostatni 

pocałunek gasnącego życia. A ostatnim akcentem 
naszych warg będzie Twoje słodkie imię,  

o Królowo Różańca z Pompei, o Matko nasza 
droga, o Ucieczko grzeszników, o Władczyni, 

Pocieszycielko strapionych. Bądź wszędzie 
błogosławiona, dziś i zawsze,  

na ziemi i w niebie”.  
 
         Są to s łowa błogosławionego Bartłomieja Longo ,  
k tóre przytoczył  Ojc iec  Święty Jan Paweł I I  na zakończenie 
swojego L is tu Aposto lsk iego  ROSARIUM VIRGINIS MARIAE  
w dniu 16 października 2002 roku.  

 
Kapłani wyświęceni 27. marca 1986 r. na wiosnę i jesienią 

przeżywają swoje spotkania rocznikowe połączone z Eucharystią  
i spotkaniem przy stole. Tegoroczne spotkanie odbyło się w naszej 
parafii z racji 50 rocznicy urodzin proboszcza ks. Krzysztofa Błotko, 
która miała miejsce 3. sierpnia.  

Proboszcz jest drugą osobą na roczniku, która doświadczyła już 50 lat życia. 
Spotkanie rocznikowe odbyło się w sobotę 20 września i uczestniczyło w nim  
14 kapłanów. Na Mszę św. o godz. 11.oo przybyli Ci, którzy mieli taką możliwość, 
pozostali zaś uczynili to w innym terminie. Proboszcz przyjął od swoich kolegów 
rocznikowych najlepsze życzenia urodzinowe oraz podziękował im za pamięć  
i modlitwę. Większość przybyłych kapłanów to proboszczowie z naszej Archidie-
cezji, niektórzy pełnią posługę w diecezjach Gliwickiej i Bielsko-Żywieckiej lub są 
wykładowcami akademickimi na wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego.  

 

9 listopada przypadają urodziny  
ks. wikarego Piotra Mrozka.  

Zapraszamy do modlitwy  
w jego intencji. 

 

Z okazji rocznicy urodzin 

najlepsze życzenia Bożego 
błogosławieństwa i opieki, 

zdrowia i wielu powodów do 

radości. 

Uroczysta Msza św. w intencji 
Solenizanta sprawowana będzie 
w niedzielę 9 listopada o godz. 11.30. 
 
Ks. Piotr Mrozek 
Urodził się 9 listopada 1972 r.  
w Wodzisławiu Śląskim. Pochodzi  
z parafii pw. M.B. Fatimskiej w Turzy 
Śl. Święcenia kapłańskie przyjął 10 maja 
1997 roku w Katowicach. Od 30 
sierpnia 2006 r. jest wikarym w naszej 
parafii. 

 

 

 

Homilię w czasie Eucharystii 
wygłosił ks. Marek Wachowiak, 
proboszcz z Orzesza – Zawiści, ży-
czenia złożył obecny duktor roczni-
kowy ks. Andrzej Noras proboszcz  
z katowickiej Dąbrówki Małej, zaś 
wśród rozpoznawalnych postaci zna-
lazł się proboszcz z Imielina a nasz 
parafianin ks. Eugeniusz Mura  
z Raszowca. Szczególne podziękowa-
nie wyraził proboszcz naszym wier-
nym, którzy ubogacili tę uroczystość 
swoją obecnością.  

Spotkanie  rocznikowe 
kapłanów 

Urodziny  
ks. Piotra 
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Nie, czego nauczasz, jakich 
metod używasz, jaki jest twój status 
zawodowy, jakie masz wybitne osią-
gnięcia dydaktyczne i wychowawcze, 
ale  KIM JESTEŚ?  

Do poszukiwania odpowiedzi na 
to pytanie zmusiła ją własna klasa. 
Niespodziewanie i boleśnie jednocze-
śnie. Nie, to nie była zła klasa, mieli 
opinię dobrych i kulturalnych dziecia-
ków. Sama też tak ich postrzegała 
choć chwilami miała wrażenie, że ta 
klasa ma „drugą twarz”. Czuła, że te 
dobre dzieciaki czasem uśmiechają się 
do swoich myśli, jakby chciały jej 
powiedzieć: „Niech się Pani nam tak 
nie przymila, nie o to chodzi!” 

Wczorajszego dnia nigdy nie 
zapomni. Laura, najlepsza uczennica 
w klasie odmówiła odpowiedzi na 
pytanie i rzuciła jej z wściekłością w 
twarz: „Niech sobie Pani schowa tę 
swoją głupią wiedzę z historii dla 
siebie. Mnie do niczego to nie jest 
potrzebne, mam te Pani pytania i całą 
tą gównianą szkołę gdzieś!” Zamarła 
na chwilę, potem zrobiła kilka kroków 
w jej kierunku. Chciała ją przygarnąć, 
uspokoić, powiedzieć żeby się nie 
denerwowała 

„Niech Pani ją zostawi  
w spokoju” - wykrzyknął Wojtek – 
„Pani nie jest od przytulania  
i pocieszania. Mamuśkę to ona ma  
w domu, a Pani nie jest ani naszą 
matką, ani ciocią do zwierzeń”. 

W klasie zapadła grobowa cisza. 
Usiadła przy swoim biurku i patrzyła 
na nich bez słowa, a w głowie kłębiło 
się jej mnóstwo pytań i myśli. Dla-
czego tak? Dlaczego są tacy nie-
wdzięczni? Przecież tyle chciała dla 
nich zrobić, być tak blisko nich, stać 
się niemal cząstką tej klasy, ich przy-
jacielem wszystko zrozumieć, wytłu-
maczyć. Nigdy nie podniosła  
w ich obecności głosu, nigdy nie sta-
wiała nie wiadomo jakich wymagań, 
bardziej usprawiedliwiała i tłumaczyła 
niż wymagała. Nie narzucała swoich 
poglądów, nie zmuszała do przyjmo-
wania określonej wizji życia. Dawała 
im prawo wyboru, własnego myśle-
nia, widzenia świata. Czasem niepo-
koiło ją ich myślenie, bo było raczej 

powtarzaniem medialnych sloganów 
niż próbą odkrywania prawdy, ale 
przecież uczyli ją, że dzieciaków nie 
można stresować, że nade wszystko 
należy szanować ich wolność.  

Cisza panująca w klasie stawała 
się nie do zniesienia. - Skoro tak - 
powiedziała patrząc na nich ze smut-
kiem - to kim jestem, kim? Nie do-
kończyła pytania, bo zabrzmiał dzwo-
nek, który tym razem był jak głos 
wyzwoliciela.  

Dziś w pokoju nauczycielskim 
czekał na nią list od Majki. Majka 
prawie nigdy się nie odzywała, tym 
bardziej więc zaskoczył ją ten list. 
Dziewczyna pisała:  

"Niech się Pani nie gniewa za to, 
co napiszę, ale myślę, że nauczyciel 
powinien być przede wszystkim 
autorytetem. Ja sama szukam kogoś 
takiego, ale nie znajduję. Na początku 
myślałam, że Pani kimś takim będzie, 
ale teraz to już nie wiem. Dlaczego? 
Bo zdaje mi się, że Pani za bardzo 
chce, żebyśmy Panią lubili i że nie ma 
Pani określonego zdania na pewne 
trudne sprawy. Bo teraz wszyscy nas 
ciągle pocieszają, współczują, że 
mamy trudną młodość, ale nikt (no 
może prawie nikt) nie chce nam 
pomóc zrozumieć, co jest prawdą, jaki 
jest sens życia i co czyni człowieka 
szczęśliwym. I jeszcze tak sobie 
myślę, że najbardziej to chyba 
pomaga ktoś, kto potrafi dużo 
wymagać... 

Może i nasi uczniowie mogliby 
napisać taki list, jak Majka? Trzeba 
zadać sobie pytanie, kim jestem jako 
nauczyciel. Belfrem? Kumplem? 
Terapeutą? Urzędnikiem? Pocieszy-
cielem? Mamuśką? Autorytetem?  
Kim więc staję się i jestem jako na-
uczyciel?   

(Dołączam w ramach skrom-
nej laurki ten krótki felieton z py-
tajnikiem, wyjęty z miesięcznika 
„Wychowawca”, październik 2004. 
s. M Urszula Kłusek-katechetka)  

 

 

Bodaj byś cudze 
dzieci uczył… 

 

Szanowne grono peda-
gogiczne naszych Bogu-
szowickich i Gotartowic-
kich oraz znanych mi do-
brze innych szkół i placó-
wek oświatowych z terenu 
Śląska - z Rogowa, Ja-
strzębia, Żor, Rudziczki, 
Świętochłowic i zawsze 
sympatycznych Murcek.  

W dniu Święta Eduka-
cji Narodowej, popular-
nego Dnia Nauczyciela, 
życzę, aby te słowa powta-
rzanego tzw. „przekleń-
stwa” nie miały racji bytu 
w Waszym życiu. Niech 
będą jedynie okazją do 
humorystycznego wyraże-
nia całokształtu doświad-
czeń nauczycielskich lub 
ewentualnego krótkiego 
westchnienia gdy jest 
„troszkę ciężko”. Znacie 
przecież wasze prawa  
i obowiązki ustalane za 
biurkami „teoretyków  
z wyższych sfer”.  Mimo to 
jesteście mądrzy i od-
ważni. Potraficie podej-
mować, nieraz z wielkim 
entuzjazmem i radością, 
codzienny trud uczenia  
i wychowania młodych. 
Jako kapłan mam w tym 
dziele również swój udział 
i od kilkunastu już lat 
możliwość bliższego po-
znania oraz współpracy  
z gronem do którego mnie 
Opatrzność Boża posyła.   

 
 

Jesteś nauczycielem, to znaczy kim? 
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Niech więc Bóg Wam Błogosławi. Obdarzy zdrowiem  
i wytrwałością, a dobre owoce Waszej pracy  

i wdzięczność uczniów niech będą dla was najlepszą 
nagrodą. A może będzie tak jak o swoim nauczycielu 

pisał poeta Julian Tuwim: 
 

„Słyszę Twój głos  
w wieczornym pacierzu wiatru , 
w mruganiu gwiazd na niebie, 

idziesz ze mną przez całe życie . 
Dobrocią patrzą Twoje oczy 

przez okno nocy 
bierzesz moją łzę.” 

 

Z najlepszymi życzeniami dla Szanownych 
Nauczycieli  

ks. Krzysztof Błotko – proboszcz 

 

 
W pierwszych dniach 

września dziękowaliśmy pani 
Marii Buchalik za całokształt jej 
służby katechetycznej. Okazją 
było przeżycie 50 lat pracy kate-
chetycznej, w czasie której dała 
piękne świadectwo wiary oraz 
radosnej i cierpliwej współ- 
pracy z młodym człowiekiem  
i jego rodzicami. W tym 
numerze SE Pani Maria dzieli 
się z nami swoimi wspomnie- 
niami z wieloletniej posługi.  

 
Rozpoczęłam katechizować  

w  1958, pomimo tego, że sama się 
jeszcze uczyłam. Nasza parafia była 
bardzo rozległa. Należały do niej 
wioski: Ligocka Kuźnia, Rowień, 
Kłokocin, Gotartowice, Raszowiec, 
Kopalnia i budowano również nowe 
osiedle. Katechetek było mało, dla-
tego pozwolono mi na prośbę  
ks. Proboszcza Toboli tak wcześnie 
zacząć uczyć. Księdzu infułatowi 
zależało, aby uczyły się dzieci  
w wieku przedszkolnym. Mówił: 
„Katechizując te dzieci, katechizu-
jemy dorosłych” (dlatego, że dzieci 
przychodziły na lekcje ze swoimi 
rodzicami). Ponieważ do Boguszowic 
miały kawałek drogi, dużo ich nie 
przychodziło, dlatego ja jako naj-
młodsza z katechetek musiałam cho-
dzić do nich. Autobusów jeździło 
mało, więc chodziłam pieszo. Wio-
sną, jesienią, gdy pogoda dopisywała 
jeździłam rowerem. Uczyłam w do-
mach prywatnych na Raszowcu,  
w Ligockiej Kużni, Gotartowicach, 
Kłokocinie i na Osiedlu. Na Osiedlu 
uczyłam w bloku. Ale jednemu  
z lokatorów to się nie podobało, cho-
ciaż jego syn i żona też chodzili na 
lekcje religii. Zawiadomił Milicję, no 
i pan milicjant przyszedł w czasie 
katechezy, na której był też jego syn 
z babcią. Musiał jednak spisać proto-
kół, no i miałam kolegium i karę.  
Po tym incydencie mieszkańcy 
Osiedla przychodzili na ul. Rajską, 
gdzie uczyłam w jednym z domów 

 

Wspomnienia 
Pani Marii 

Buchalik 

 
Pani Maria Buchalik (z prawej) z grupą „wcześniaków” – maj 1964r. 
W środku śp.Ks. infułat Edward Tobola, po lewej – Pani Elżbieta Ratajczak 
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prywatnych. W Rowniu uczyłam  
w kaplicy. W tych punktach uczyły 
się też klasy II i III. Dzieci komunijne 
chodziły do salek. Gdy do Kłokocina 
został przeniesiony kościół, uczyłam 
już w salce pod kościołem. Tak samo 
gdy na Osiedlu wybudowano kościół 
– uczyłam w salkach pod kościołem. 
W Kłokocinie i na Osiedlu uczyłam 
do 1982 r. Równocześnie uczyłam  
w Boguszowicach. Zawsze miałam 
ponad 30 lekcji tygodniowo. W 1990 
katecheza weszła do szkół. W pierw-
szym roku uczyłam w szkole w Go-
tartowicach i Boguszowicach oraz  
w przedszkolach. Były problemy  
z planem godzin lekcyjnych, więc  
w drugim roku uczyłam już tylko  
w Boguszowicach. Uczyłam 7 drugich 
klas, które liczyły do 35 uczniów. 
Uczyłam też część I, II, III i IV klas  
i tak było aż do roku 2001, do eme-
rytury. Na emeryturze uczyłam jesz-
cze przy parafii 5-latki i Wczesną 
Komunię do czerwca tego roku, czyli 
do 2008. Ucząc 50 lat ze względu na 
stan zdrowia, pożegnałam się  
z dziećmi i zakończyłam katechizo-
wanie. 

         Mogę z pewnością powie-
dzieć, że tą ciężką i odpowiedzialną 
pracę zawsze rekompensował mi 
uśmiech i radość dzieci, czego będzie 
mi bardzo brakować. Mam nadzieję, 
że zrealizowałam plan, który Pan Bóg 

miał wobec mnie i za to Mu bardzo 
dziękuję. 

 
                                                                                                                               

Maria Buchalik 

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

ściele ma charakter duchowy, 
jest niewidzialne i przyjmowane 
przez nas wiarą. To, co wi-
dzialne w kościele, a więc wy-
posażenie 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 poprzednich 
ośmiu artykułach, przyglądali-
śmy się ołtarzowi św. Józefa  
i odkrywaliśmy przy tym tajem-
nice Jego duchowości i spra-
wiedliwości. Począwszy od tego 
artykułu rozpoczniemy cykl po-
święcony ołtarzowi św. Barbary. 
 
 
 

ołtarz w całości 
Ołtarz św. Barbary znajduje się 

we wnęce bocznej, niedaleko ołtarza 
św. Józefa. Kojarzy mi się z małymi 
dziećmi siadającymi w czasie Mszy 
Świętej na stopniach podestu ołtarza, 
ze scholą śpiewającą w pobliżu ołta-
rza, jak również z konkursowymi 
szopkami bożonarodzeniowymi, rok-
rocznie licznie zapełniającymi teren 
przy ołtarzu. W rejonie ołtarza budo-
wany jest także tradycyjny Grób Pań-
ski, upamiętniający miejsce zmar-
twychwstania naszego Pana.  

Ołtarz św. Barbary podobnie jak 
ołtarz główny, ołtarz Matki Bożej i 
ołtarz św. Józefa, został wykonany 
przez artystę rzeźbiarza Alojzego 
Ździebłę z Pawłowic. Artysta ten 
wykonał także dla naszego kościoła 
ambonę, drogę krzyżową i piękną 
chrzcielnicę. 

Ołtarz składa się z części dolnej 
zwanej podstawą i górnej zwanej 
nadstawą. Część dolną stanowi płyta 
główna zwana mensą, nad którą znaj-
duje się tabernakulum, ozdobione 
ciekawym pozłacanym monogramem 
Pana Jezusa. Mensa znajduje się na 
podwyższeniu, dlatego podchodzi się 
do niej po trzech stopniach schodków. 
Po obu stronach mensy widoczne są 
duże pozłacane napisy w języku łaciń-
skim. Po bokach z obu stron ołtarza 
zwracają uwagę duże figury górników 
w postawie półklęczącej, w tradycyj-
nych strojach galowych, z dawnymi 
lampkami górniczymi w prawej ręce  
i czapką górniczą w lewej. Podstawy, 
na których stoją górnicy, są ozdobione 
herbami górniczymi w kształcie 
skrzyżowanych młotów.  

Część górną stanowi centralna 
rzeźba tego ołtarza, przedstawiająca 

 
Pani Maria Buchalik (z prawej) z grupą „wcześniaków” – 20 maj 1979r. 
W środku śp.Ks. infułat Edward Tobola oraz śp. Ks. Jerzy Grala 
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postać św. Barbary, od której rozcho-
dzą się złote promienie. Barbara 
trzyma wysoko uniesiony złoty kie-
lich z białą hostią, a nad jej głową 
unosi się srebrny wieniec. Po lewej  
i prawej stronie figury centralnej, 
umieszczone są pozłacane płasko-
rzeźby, przedstawiające sceny z życia 
św. Barbary. W całość wkompono-
wany jest ogromny witraż, wznoszący 
się nad ołtarzem, a przedstawiający 
patronkę naszego ołtarza. 

do nawrócenia 
 
Św. Barbara jest jedną z tych 

świętych, których życiorys jest  
w większości oparty o średniowieczne 
legendy. Trudno ustalić faktyczny 
przebieg jej życia, z powodu wielości 
często wykluczających się ze sobą 
przekazów. Z drugiej strony, ta wie-
lość przekazów, jest świadectwem 
żywej pamięci i bogactwa powstają-
cych w różnym czasie i miejscu ży-
ciorysów tej niezwykłej męczennicy 
za wiarę w Pana. 

Urodziła się pod koniec III w., 
zależnie od tradycji przejętych ze 
średniowiecznych legend, w Nikome-
dii (dziś Izmid w Turcji), lub w He-
liopolis (dziś Stary Kair), mieście 
położonym w pobliżu Aleksandrii – 
ówczesnej wielkiej metropolii rzym-
skiej. Rodzicami Barbary byli: nie-
znana z imienia matka, która prawdo-
podobnie umarła w młodym wieku  
i ojciec Dioskur, który był bogatym, 
wpływowym i nienawidzącym chrze-
ścijan człowiekiem. Pragnąc jak naj-
lepiej wykształcić jedynaczkę, zatrud-
niał w domu dobrych i wszechstron-
nych nauczycieli. Jednym z nich był 
Walentyn, nauczyciel retoryki, sztuki, 
muzyki i filozofii. Walentyn był wy-
znawcą Chrystusa, o czym nie wie-
dział Dioskur. To on stanął u podstaw 
nawrócenia się na chrześcijaństwo 
młodej Rzymianki. O jej rękę ubie-
gało się wtedy wielu znakomitych 
młodzieńców, gdyż dziewczyna po-
siadała nie tylko pokaźny posag, ale 
była także obdarzona wielką urodą  
i światłym umysłem. Jednak Barbara 
wszystkich odrzucała, ponieważ  
w tajemnicy przed ojcem przyjęła 
wiarę chrześcijańską i złożyła 
dozgonny ślub czystości. Spotykała 
się z niewielką grupką chrześcijan, 
którzy ukrywali się wówczas przed 
prześladowaniami ze strony jednego  
z najokrutniejszych cesarzy - 
Galeriusza Waleriusza Maksymina. 

 
dosłownie Barbara 

Imię Barbara, które przyjęła na 
chrzcie nasza Święta (niektórzy bio-
grafowie podają, że to było jej imię od 
urodzenia), tłumaczone z języka ła-
cińskiego, oznacza dosłownie: nie 
Greczynka, cudzoziemka, obca wśród 
swoich lub obca kulturze i religii 
pogańskiej. Piękna, młoda, wykształ-
cona i bogata kobieta, której imienia 
sprzed nawrócenia nie znamy, wy-
brała Chrystusa. Całkowicie Mu się 
oddała, stała się Jego oblubienicą. 
Przybrane imię świadczy o radykali-
zmie i całkowitym pogrzebaniu sta-
rego, pogańskiego stylu życia. Bar-
bara „zdjęła starego wewnętrznego 
człowieka, a przyoblekła się w no-
wego na wzór Chrystusa” (Ef 4,22-
24), dla którego postanowiła dozgon-
nie pozostać czystą. 

Choć nie zawsze zdajemy sobie 
z tego sprawę, bycie chrześcijaninem, 
to bycie cudzoziemcem w świecie, 
pielgrzymem ku ojczyźnie niebieskiej. 
„Nawracajcie się i wierzcie w Ewan-
gelię” (Mk1,5) – głosił Pan Jezus. 
Użyte przez Niego słowo „metanoja” 
czyli nawrócenie, tłumaczone do-
słownie z języka greckiego, oznacza 
”zmianę myślenia”. Uwierzeniu w 
dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie ma 
bowiem towarzyszyć zmiana per-
spektywy widzenia świata, zmiana 
celów i sensu życia, przemiana serca 
ku szczeremu pragnieniu służenia 
Bogu i życia tylko dla Niego. Oddaniu 
się Chrystusowi towarzyszy 
przemożne dążenie do „skosztowania 

jak dobry jest Pan” (1P2,3) i zachwyt 
z niezwykłej osobistej więzi z Żywym 
Bogiem, który pozwala zbliżać się do 
Siebie grzesznikowi. Prawdziwe na-
wrócenie przeciwstawia się staremu 
stylowi życia polegającemu na zaspo-
kajaniu wszelkich swoich pożądliwo-
ści i przyjemności doczesnych oraz na 
zdobywaniu krótkoterminowych zy-
sków w świecie. 

Cechą świętych ludzi jest bez-
kompromisowość w pójściu za Pa-
nem, często wbrew okolicznościom 
życia i z gotowością na poniesienie 
wszelkich kosztów, z oddaniem życia 
włącznie. Taką była święta Barbara.  

Na dalsze refleksje o świętej 
Barbarze i kolejne etapy jej życia, 
wydobyte z obrazów i znaków ołtarza 
jej poświęconego, zapraszam do arty-
kułów w następnych numerach „Serca 
Ewangelii”. 

Przy opracowywaniu tego arty-
kułu korzystałem z następującej lite-
ratury :  

1. Wincenty Zalewski: Święci 
na każdy dzień. Wydawnictwo Sale-
zjańskie. Warszawa 1989. 

2. Kronika budowy kościoła pa-
rafialnego NSPJ w Boguszowicach 
wg zapisków członka Rady Parafial-
nej  Teofila Froelicha z 16.10.1938 r. 

3. Stanisław Hołodok: Święta 
Barbara. Czytelnia Opoka.org. 

4. Życie i śmierć świętej Bar-
bary. Opracowanie Parafii św. Bar-
bary w Strumieniu (para-
fia.strumień.com).    

                                          Piotr 

 
Ołtarz św. Barbary 
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Rozpoczynamy kolejny rok 
naszej pracy formacyjnej, który 
będzie kontynuacją kierunku 
życia wskazanego nam podczas 
Międzynarodowego Zgroma-
dzenia w Lourdes: "Equipes 
Notre Dame, żywymi wspólno-
tami małżeństw; prawdziwym 
odbiciem miłości Chrystusa". 

Zostaliśmy zaproszeni, aby na 
nowo rozważyć naszą rolę jako 
wspólnota ekipy i naszą zdolność, 
jako małżeństwo i jako ekipa, by być 
naprawdę otwartymi na świat. Dlatego 
hasło, które będzie nam pomagało w 
realizacji naszego programu, to słowa 
Chrystusa, które skierował do tych, 
których wybrał i powołał do głoszenia 
Ewangelii: "Idźcie i głoście"  
(Mt 10,7). Misją Jezusa było głosze-
nie Dobrej Nowiny o Królestwie Bo-
żym i taka sama misja jest obowiąz-
kiem każdego chrześcijanina. Idźcie - 
to wezwanie Pana, by wyruszyć na 
drogę miłości, by głosić przez świa-
dectwo życia i służbę orędzie naszej 
wiary. 

Podczas Międzynarodowego 
Zgromadzenia w Rzymie w 1970 roku 
O. Caffarel bardzo gorąco wzywał 
ekipy, "by stały się świadkami Boga 
żywego". I jako dobry praktyk, mówił 
o konkretnych sposobach, poprzez 
które można to osiągnąć: przez Słowo 
Boże, modlitwę i ascezę, które "do-
dane do innych zadań pozwalają na 
wzmocnienie życia duchowego mał-
żonków i czynią je zdolnymi do 
świadczenia o wierze". I dalej dodał: 
"Czyż nie jest opatrznościową misją 
ekip wyrażoną od założenia, gro-
madzenie się małżeństw, które od-
ważą się bez kompromisu przeży-
wać po chrześcijańsku ideał miłości 
życia małżeńskiego?" Zatem na 
mocy Sakramentu Chrztu świętego  
i Sakramentu Małżeństwa jesteśmy 
wezwani do świadczenia, że małżeń-
stwo jest źródłem miłości, szczęścia  

i świętości oraz pełni człowieczeń-
stwa. 

Nasze działania powinniśmy 
kierować do wszystkich małżonków 
chrześcijańskich, pomagając im  
w rozwoju ich duchowości małżeń-
skiej, dzięki której buduje się Króle-
stwo Boże w dzisiejszym świecie. Jest 
to również realizacją celu naszego Ru-
chu, który jest bardzo misyjny: 

"Equipes Notre Dame mają za 
podstawowy cel pomagać małżeń-
stwom w dążeniu do świętości. Ani 
więcej ani mniej" 

O.H.Caffarel 
Nasza misja we współczesnym 

świecie powinna polegać na naszej 
otwartości na Ducha Świętego, który 
prowadzi nas nieustannie i przynagla 
do misji. Ale jest warunek: musi to 
być faktycznie misja w rozumieniu 
Ewangelii, a nie według wzorów tego 
świata. W swojej istocie polega ona 
nie tyle na nauczaniu, lecz na czynie-
niu uczniów. Ów proces wymaga 
inicjatywy, aktywności i zaangażowa-
nia: idźcie! Nie wolno nam trwać  
w bezruchu i czekać, lecz trzeba 
podejmować różne działania, które 
pozwolą dotrzeć do innych ludzi  
z orędziem Ewangelii. Słysząc 
zachętę do dawania świadectwa  
o naszej wierze w Jezusa, często 
mówimy sobie, że nie potrafimy tego 
robić, że jesteśmy zbyt słabi. Niech 
nasza odpowiedź na jego wezwanie 
nie będzie formułowana w słowach: 
"nie teraz", "dlaczego ja", "jestem za 
bardzo zajęty", "inni są lepsi"; lecz 
niech będzie postawą otwartości na to 
wezwanie i rozpoznaniu na czym ma 
polegać służba, do której jesteśmy 
zaproszeni. Nie zapominajmy, że to 
przecież nie własną mocą mamy być 
świadkami Ewangelii, mamy iść  
i głosić, ale mocą udzieloną nam 
przez samego Boga. 

Zaproszenie do pełnienia misji, 
dla każdego z nas będzie związane  
z różną odpowiedzialnością w ramach 

Ruchu. Bycie małżeństwem misjonar-
skim wymaga postawy otwartości, 
umiejętności słuchania, wiary, łatwo-
ści w nawiązywaniu kontaktów, cier-
pliwości. Powinniśmy właściwie ro-
zumieć jaki jest charyzmat naszego 
Ruchu oraz uważnie obserwować 
"znaki czasu" i określać aktualne 
potrzeby. W końcu powinniśmy dzia-
łać zgodnie z naszymi przekonaniami, 
aby w sposób jasny przekazywać 
parom małżeńskim, szczególnie mło-
dym, to, że nasz Sakrament Małżeń-
stwa jest drogą do świętości. 

Wszystkie nasze działania po-
winny wypływać z naszej wierności 
Ewangelii. Przykład postawy Jezusa, 
kiedy umywał Apostołom nogi, mó-
wiąc: 

"Przykazanie nowe daję wam, 
abyście się wzajemnie miłowali tak, 
jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy 
tak się miłowali wzajemnie. Po tym 
wszyscy poznają, żeście uczniami 
moimi, jeśli będziecie się wzajemnie 
miłowali". 

J 13, 34-35 
niech będzie podstawą naszej misji. 
Jako para małżeńska, codziennie 
jesteśmy powołani, tam gdzie 
przebywamy, by realizować w życiu 
to, co jest zawarte w nauczaniu Chry-
stusa: sprawiedliwość, miłość, pokój, 
przebaczenie i wyzwolenie dla 
wszystkich, szczególnie dla tych, 
którzy pozbawieni są wolności, powa-
żania, sensu albo nadziei w życiu. 
Naszym chrześcijańskim powołaniem 
jest być solą ziemi, światłem świata  
i zaczynem w cieście. I chociaż 

"Equipes Notre- Dame nie jest 
ruchem akcji, to pragnie być ruchem 
ludzi aktywnych" 

 /dokument: Czym jest ekipa 
Notre Dame / 

Dlatego każda osoba, każda 
para, musi odkryć, przez modlitwę  
i refleksję, potrzebę zaangażowania 
się tam, gdzie czują się powołani. 
Nasza aktywność i zaangażowanie 

Idźcie i głoście –  
hasło roku formacyjnego 2008/09 
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powinny jednak wypływać z naszej 
formacji. A nie ma lepszych słów 
motywujących do bycia parą misjo-
narską niż te, które wypowiedział 
założyciel END O.Caffarel: 

"Paro ludzka, ukochane stwo-
rzenie Boże, uprzywilejowany 
świadku Boży, czy rozumiesz dla-
czego jesteś tak droga Bogu wśród 
wszystkich stworzeń, czy rozumiesz 
ogromną nadzieję, jaką Bóg w tobie 
pokłada? Jesteś nosicielem Bożej 
reputacji, Bożej chwały, jesteś dla 
wszechświata największym powodem 
nadziei, ponieważ jesteś miłością”. 

 
Ruch Equipes Notre Dame jako 

wspólnota Kościoła wielokrotnie 
otrzymywał od Pasterzy Kościoła  
i swojego Założyciela słowa wyraża-
jące troskę, by członkowie Ruchu byli 
w pełni świadomi swojej religijnej  
i misyjnej odpowiedzialności  
w dzisiejszym świecie oraz nadzieję 
dawania przez nich nieustannego  
i widocznego świadectwa o wielkości 
i pięknie ludzkiej miłości małżeńskiej 
i rodzinnej. Niechaj te słowa będą 
inspiracją naszych działań. 

"Wasza misja jako małżeństw 
chrześcijańskich i rodziców wykracza 
daleko poza granice wyznaczone 
przez rodzinę. Ochrona prywatności 
domu nie oznacza zmiany go tylko na 
środowisko przeznaczone dla siebie  
i wyizolowane. Miłość sięga swojej 
doskonałości poprzez dar z siebie  
i uświęca się przez podjęcie zadań 
określonych przez Kościół i społe-
czeństwo, przez co wasz dom dozna 
swego pełnego chrześcijańskiego 
rozkwitu. Prosimy, aby wielu człon-
ków Ruchu END zachęconych przez 
ducha misyjnego, włączyło się  
w życie Akcji Katolickiej i różnych 
innych organizacji uznanych przez 
hierarchię. Z całego serca popieramy 
tę orientację Ruchu, bez której nie 
osiągnie on celu jaki sobie postawił: 
formacji prawdziwie chrześcijańskich 
rodzin." 

/Jan XXII rok 1959/ 
Punktem wyjściowym apostol-

stwa Ruchu END jest świadectwo 
życia jego członków, które ma tak 
przekonywującą moc. Udręczone  
i zabiegane nasze społeczeństwo 
waha się pomiędzy obawą i nadzieją. 
W mocy Chrystusa możecie i dlatego 
też powinniście wykonać wielkie 
rzeczy. Małżonkowie, którzy się ko-

chają, uśmiech dziecka, pokój domu, 
to kazanie bez słów, ale zadziwiająco 
przemawiające kazania, w których 
wszyscy mogą zobaczyć odbicie innej 
miłości, nieogarnionego wezwania. 
Małżeństwa, które idą tą drogą, 
szczęśliwe małżeństwa, małżeństwa 
wierzące, wy stanowicie dla Kościoła 
i dla świata przygotowanie nowej 
wiosny, której pierwsze pączki napa-
wają nas radością. Dlatego drogie 
małżeństwa z Ruchu Equipes Notre – 
Dame podążajcie z gorliwością waszą 
piękną drogą. Wracajcie do swoich 
krajów, zanieście promieniujący 
przykład życia małżeńskiego o wiel-
kiej duchowej wartości. Przyciągajcie 
inne małżeństwa do waszych wznio-
słych ideałów. Powiedzcie im, że 
Papież zna wasz Ruch, że on go po-
piera i że przekazuje swoje ojcowskie 
błogosławieństwo dla jego Założy-
ciela, jego liderów i wszystkich tych, 
którzy są członkami tego Ruchu  
i trudzą się nad jego rozszerzeniem. 

/Paweł VI rok 1970/ 
Patrząc radośnie na już przyjęte 

zaangażowania, zachęcam wszystkich 
członków ekip, aby brali coraz bar-
dziej aktywny udział w życiu Ko-
ścioła, szczególnie wśród młodych, 
którzy czekają na chrześcijańskie 
nauczanie o miłości ludzkiej, równo-
cześnie wymagającej i zachwycającej. 
W tej perspektywie, członkowie ekip 
mogą im pomóc przeżyć okres młodo-
ści i narzeczeństwa w wierności przy-
kazaniom Chrystusa i Kościoła, po-
zwalając im znaleźć prawdziwe szczę-
ście w dojrzałości ich życia uczucio-
wego. 

Drodzy przyjaciele, dziękuję 
Bogu za owoce Waszego Ruchu  
w świecie, zachęcając Was do nie-
ustannego i widocznego świadectwa 
o wielkości i pięknie ludzkiej miłości 
małżeńskiej i rodzinnej. 

/Jan Paweł II styczeń 2003/ 
Gdziekolwiek jesteście macie 

być rękami, nogami, językiem  
i ustami Kościoła, w szczególności  
w dziedzinie życia małżeńskiego i ro-
dzinnego. I to jest, być może, naj-
większy przejaw wiarygodności Ko-
ścioła naszych czasów. I jaka jest 
wasza szczególna misja? Ona jest 
podwójna: są dwa zadania, które na 
pierwszy rzut oka wydają się para-
doksalnie i prawie sprzeczne, ale 
takimi nie są. Pierwszym zadaniem 
waszej misji jest zachowanie, pomimo 
wszechobecnych ataków, pomimo 
rzeczywistości naszych czasów, 

wzniosłego ideału małżeństwa chrze-
ścijańskiego. Drugie zadanie, tak 
samo ważne, jak pierwsze, jest takie, 
żebyście proponując światu i społe-
czeństwu ideał małżeństwa chrześci-
jańskiego, pozostali nadal przepeł-
nieni współczuciem dla tych, którzy 
osiedli na mieliźnie. 

/Kardynał Dannels, prymas Bel-
gii, podczas Kolegium END w lipcu 

1998 roku/ 
Współczesne społeczeństwo po-

trzebuje szczególnie świadectwa par, 
które trwają w małżeństwie, jako 
wymownego Znaku (nawet, jeżeli 
czasami jest on trudny do dźwigania) 
naszej ludzkiej kondycji i niezmien-
nej miłości Boga. 

/Jan Paweł II, Agenda na Trze-
cie Tysiąclecie/ 

Dziękuję, że nie zostawiliście 
nas samych w głoszeniu piękna miło-
ści i wielkości zjednoczonej i płodnej 
pary małżeńskiej. Dziękuję wam 
wszystkim w imieniu duszpasterzy 
Kościoła. Wasza praca jest znacząca, 
ponieważ wy stanowicie w dużej mie-
rze o wiarygodności Kościoła. 

/Kardynał Danneels 40 Rocznica 
Karty/ 

Materiał z naszej strony internetowej 
http://www.end.org.pl  

  
 Bernadka i Piotr 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

„Trzeba, abyśmy dziś i zawsze 
widzieli w różańcu potężny oręż, 
który umożliwi nam zwycięstwo  
w naszych wewnętrznych zmaganiach 
i który będzie pomocą dla każdej du-
szy. 

Niech usta nasze wychwalają 
Najświętszą Maryję Pannę. Bóg ocze-
kuje od nas zadośćuczynienia i mo-
dlitwy. 

Obyśmy zawsze umieli i pra-
gnęli rozsiewać pokój i radość na 
całym świecie poprzez tę wspaniałą 
modlitwę do Matki Boskiej i poprzez 
naszą czuwającą miłość. 

Josemaria Escriva de Balaguer 
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W numerze 158 (kwiecień 
2007) Serca Ewangelii ukazała 
się I część artykułu zatytułowa-
nego: Pszów - parafia i sanktu-
arium, ta o parafii. Drugą część, 
ważniejszą, ukazującą historię 
sanktuarium, prezentujemy po-
niżej. 

Historia Pszowskiego 
Sanktuarium Maryjnego 

1722 – Pielgrzymi z Pszowa kupili  
w Częstochowie obraz Matki Boskiej 
z Jej częstochowskim obliczem, otarli 
go o obraz cudowny i przywieźli do 
Pszowa w podniszczonym stanie 
wskutek złych warunków pogodo-
wych. 
1723 – Obraz przemalował Fryderyk 
Sedlaczek z Wodzisławia, zmieniając 
postacie Matki Boskiej i Dzieciątka  
i nadając jasny koloryt ich twarzom. 
1723 – 1727 – Noszono obraz w pro-
cesjach. Na co dzień wisiał w zakry-
stii, potem na filarze kościoła p.w. 
Wszystkich Świętych. Zaczął się kult 
obrazu. 
1728 – Kult obrazu się wzmógł.  
Do Pszowa przybyło 4000 pątników 
ze Śląska, będącego wtedy  
w granicach Austro –Węgier, z Polski 
i Moraw. Przed obrazem ludzie do-
znawali niezwykłych łask i cudów. 
Od tego roku pojawiły się przy obra-
zie złote i srebrne tabliczki wotywne, 
monety i medale. W podzięce za 
uzdrowienie i inne dobrodziejstwa 
uzyskane od Maryi w Jej cudownym 
obliczu, zostawiano złote łańcuszki, 
pierścienie z rubinami i szmaragdami, 
krzyżyki z diamentami, srebrny krzy-
żyk na cedrowym drzewie, złote oczy 
za odzyskanie wzroku i różne inne 
kosztowności a także berła i laski od 
osób, które odzyskały władzę w no-
gach i już żadnych podpór nie potrze-
bowały. 
1729 – Wikariat wrocławski – odpo-
wiednik dzisiejszej kurii – przysłał 
specjalną komisję do zbadania cu-
downości obrazu. Komisja przesłu-
chała wielu świadków zarówno z ludu 
jak i ze stanu szlacheckiego. Choć 
komisja po przesłuchaniach nie orze-
kła cudownego charakteru obrazu, 
pątnicy nadal przychodzili. 

1732 – Przeniesiono obraz do bocz-
nego ołtarza w kościele, przyozdo-
biono go koronami. 
1743 – Na miejscu wyburzonego 
starego kościółka p.w. Wszystkich 
Świętych zaczęto wznosić nowy ko-
ściół p.w. Niepokalanego Poczęcia 
Najśw. Maryi Panny. 
1747 – Nowy kościół został bene-
dykowany (pobłogosławiony). 
1750 – Powstał nowy ołtarz główny, 
do którego uroczyście przeniesiono 
obraz słynący cudami. Przed obraz 
nieprzerwanie przychodzili piel-
grzymi z prośbami o łaskę i doznawali 
jej. 
1774 – Wydanym dekretem Kuria 
Wrocławska uznała obraz NMP za 
cudowny, a kościół za sanktuarium 
maryjne. 

1795 – Stolica Apostolska wydała 
papieskie „breve”, udzielające odpu-
stu zupełnego każdemu pątnikowi  
w dowolnym dniu raz w roku, pod 
znanymi warunkami. 
1847 – Rozpoczęcie budowy pierw-
szej wieży na kościele; 
1850 – Ukończenie budowy drugiej 
wieży; 
1862 – Konsekracja kościoła pąt-
niczego, ale już p.w. Narodzenia 
NMP. 
Druga połowa XIX w – Do Pszowa 
przychodzili pątnicy używający ję-
zyka niemieckiego, morawskiego,  

a przede wszystkim polskiego –  
od Głubczyc, Koźla, Gliwic, 
Raciborza po Strumień, Skoczów, 
Cieszyn, Bogumin, ale najwięcej  
z okolic Rybnika, Żor, Mikołowa 
Wodzisławia i Pszczyny. 
 1872 - W czasie Kulturkampfu wła-
dze pruskie zabroniły odbywania 
pielgrzymek do cudownego obrazu 
Pszowskiej Panienki. Pielgrzymki 
rozpędzano, łamano krzyże i chorą-
gwie. Żandarmeria pruska siłą rozpę-
dzała zbliżających się do kościoła 
pątników. 
1900 – Zlikwidowanie zza ołtarza 
mnóstwa drewnianych, ale już zmur-
szałych kul i lasek, które zostawili 
tam ludzie uzdrowieni.  
1906 - 1929 – Wybudowanie Kalwarii 
Pszowskiej – Drogi Krzyżowej i ma-
łego kościółka p.w. Zmartwychwsta-
nia Pańskiego, w planach jako 15 
stacja Drogi Krzyżowej. 
1963 – Wskutek szkód górniczych 
wymiana stropu w świątyni i pozba-
wienie kościoła niemal zupełnie deko-
racji. 
1965 – Remont organów i naprawa 
zegara na wieży kościelnej. 
1968 - Przybycie w pielgrzymce Ko-
misji Duszpasterstwa Episkopatu 
Polski. Na czele tej 10- osobowej 
grupy hierarchów polskich stał ów-
czesny ks. kardynał Karol Wojtyła. 
1972 -Uroczystościom odpustowym 
przewodniczył biskup Herbert Bed-
norz i arcybiskup wrocławski Bole-
sław Kominek pochodzący z Radlina 
oraz wszyscy biskupi pomocniczy  
z naszej diecezji . 
1975 – Poświęcenie w Częstochowie 
przez Jana Pawła II koron dla cudow-
nego obrazu;  
1976 – Pierwsza kradzież koron  
z cudownego obrazu Matki Boskiej 
Pszowskiej; 
1987 – Ks. bp Damian Zimoń dokonał 
konsekracji nowego ołtarza wraz  
z nowym stołem Słowa Bożego  
i złożył w ołtarzu relikwie  
ś.ś. męczenników Bonifacego  
i Amalicji. 
1989 – Druga kradzież koron; złodziei 
schwytano, a korony odzyskano. 
1990 –Uroczysta rekoronacja obrazu 
przez bpa Damiana Zimonia w obec-

Pszów – parafia  i sanktuarium (2) 

 
Obraz MB Uśmiechniętej 
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ności licznych parafian i 23 przyby-
łych pielgrzymek; 
1994 – Początek generalnego remontu 
kościoła, w 75% za fundusze unijne 
dla kościołów, które stanowią dzie-
dzictwo kultury; 
1996 – Odwiedziny cudownego ob-
razu i grobu bpa Józefa Ferche przez 
kardynała Joachima Meissnera  
z Kolonii, w towarzystwie arcybi-
skupa Damiana Zimonia. 
1997 – Uroczyste obchody 275 – lecia 
obrazu Matki Boskiej Uśmiechniętej 
oraz 250 lecie kościoła Narodzenia 
Najświętszej Maryi Panny. Nadanie 
pszowskiemu kościołowi pątniczemu 
tytułu Bazyliki Mniejszej przez Kon-
gregację Kultu Bożego i Dyscypliny 
Sakramentów, jako jednemu z ko-
ściołów Wielkiego Jubileuszu Roku 
2000. 
2002 – Czwarta koronacja cudownego 
obrazu Pszowskiej Madonny przez 

arcybiskupa katowickiego Damiana 
Zimonia z dekretu wydanego przez 
Jana Pawła II w obecności 10 000 
pielgrzymów przybyłych do Pszowa, 
głównie z ziemi rybnicko – wodzi-
sławskiej, ale byli też pątnicy z innych 
części Polski, a także z Czech, Nie-
miec a nawet z USA. Ustanowienie 
kościoła w Pszowie jako sanktuarium 
Matki Boskiej Uśmiechniętej. 
2006 – Poświęcenie nowej polichro-
mii kościoła przez metropolitę kato-
wickiego Damiana Zimonia. 
 

Uśmiech na twarzy  
Matki Boskiej Pszowskiej 

Ks. Jerzy Szymik urodzony  
w Pszowie, poeta i profesor teologii 
dogmatycznej, wykładowca na Wy-
dziale Teologii Uniwersytetu Ślą-
skiego, członek Międzynarodowej 
Komisji Teologicznej w Rzymie tak 
pisze: „...Zauważmy, że uśmiech 

(Matki Boskiej Uśmiechniętej) został 
przez artystę tak lekko i po mistrzow-
sku wkomponowany w rysy twarzy, że 
jak mawiają starzy parafianie – nie 
każdy ten uśmiech dostrzega i w za-
leżności od stanu ducha i serca pa-
trzącego uśmiech ten bywa różny: 
bardziej lub mniej wyraźny, radosny 
lub melancholijny, łaskawy lub do-
brotliwie pobłażliwy, a nawet scep-
tyczny... Od stopnia jasności serca 
obserwatora zależy stopień rozjaśnie-
nia oblicza Maryi na obrazie. Pszow-
ska Pani się uśmiecha, ale uśmiech 
ten jakby nie był namalowany, jakby 
błąkał się gdzieś między obrazem,  
a osobą patrzącą... Jakby dopiero mo-
dlitwa była sposobem na jego odkry-
cie... Zobaczyć i rozumieć ten uśmiech 
– to wejść w krainę nadziei.” 
 

Helena Białecka 
 

 
 

Nadeszła jesień, słabnie 
tempo naszego życia, pewne 
rzeczy odstawia się na jakiś 
czas. Ten jesienny czas skłania 
też do refleksji i podsumowań. 

W tym numerze „Serca 
Ewangelii” krótkie podsumowa-
nie sezonu na farskim ogrodzie. 

Dzięki Bogu i pracowitości 
wielu ludzi udało się zorganizować 
sześć imprez masowych dostępnych 
dla wszystkich. Przypomnę, ze w 
okresie od maja do września odbyły 
się: 

„Nasza Majówka 2008”, tym 
razem w formie biesiady, Dzień 
Dziecka, który zbiegł się w tym roku 
z odpustem parafialnym, w ramach 
którego zorganizowano festyn odpu-
stowy, czerwcowa niedziela 15.06.br. 
przeznaczona była na „Niedzielę dla 
zbieraczy”, spotkanie hobbystów, 
kolekcjonerów w scenerii farskiego 
ogrodu. Na zakończenie wakacji od-
był się XVII Farski Festyn, po któ-
rym za tydzień zorganizowano festyn 
dożynkowy, jako część tegorocznych 
dożynek parafialnych (nowość w 
życiu parafii). 

W międzyczasie na farskim 
ogrodzie spotykali się uczniowie 

boguszowickich szkół, zuchy i harce-
rze, grupy działające w parafii, od 
ministrantów po najstarszych (koło 
emerytów). Farski ogród gościł także 
grupy spoza parafii. W czasie tych 
spotkań zawsze były rozmowy, wy-
miana poglądów, wspólna zabawa, 
także z udziałem najmłodszych, 
grillowanie i nawet trochę sportu. 

Piszę te wyliczenia, aby uzmy-
słowić niektórym osobom, że farski 
ogród jest dostępny, otwarty dla 
umiejących korzystać z jego uroków. 
To, że jest zamykana brama od strony 
tzw. „farskiej kępy” to tylko ze 
względów utrzymania ogrodu w nale-
żytym stanie, z uwagi na dbałość  
o mienie, nasze mienie, także o spokój 
sąsiadów. 

Przysłowie mówi „cudze chwa-
licie swego nie znacie” i tak jest  
z farskim ogrodem. 

Wszystkie osoby spoza parafii 
biorące udział w organizowanych 
imprezach, artyści przyjeżdżający do 
nas na występy podkreślają uroki tego 
miejsca, jego niepowtarzalny klimat. 
Farski ogród wyzwolił wiele pozy-
tywnej energii, szkoda jednak, że 
nadal jest to energia wykorzystana  
przez grono zapaleńców i ludzi 
mających potrzebę społecznego 

działania. Festyn dożynkowy niech 
będzie jaskółką, która z wiosną 
wyzwoli nowe pomysły i zwiększy 
szeregi organizatorów imprez. Liczę, 
że w czasie jesienno-zimowej przerwy 
zrodzą się w głowach nowe pomysły, 
zaś w wielu obudzi się chęć 
twórczego działania. Liczę na 
młodzież naszej parafii, na jej 
przebudzenie, liczę na inne grupy 
działające w parafii, liczę na pomoc 
kapłanów (młodych kapłanów). 

Wszystkim: zaangażowanym, 
pracującym, wspierającym ma-
terialnie imprezy organizowane  
w roku 2008 na farskim ogrodzie – 
składam serdeczne podziękowanie.    

                                                                   
                                                                                         

Bóg zapłać! (jz)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JESIENNA  REFLEKSJA 
(PODSUMOWANIE) … 
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W poprzednich numerach 
„Serca Ewangelii” ukazał się 
nowy cykl, który miał na celu, 
poprzez wypisy z „dawnej prasy 
śląskiej”, przybliżyć czytelni-
kom sprawy, jakimi na przeło-
mie XIX i XX wieku żyli miesz-
kańcy naszej parafii oraz całego 
Górnego Śląska. Niniejsza pu-
blikacja jest kontynuacją róż-
nych ciekawostek i informacji, 
które na swoich łamach za-
mieszczał „Katolik”- czasopi-
smo społeczno-kulturalne. 
 

 Ciekawostki z „Katolika” 
08.04.1913 nr 42, s. 5 (Dodatek) 

Sławny przywódca rabusiów Elias 
W roku 1876, dnia 6 maja sąd 

przysięgłych w Bytomiu zasądził 
sławnego rabusia Eliasa na śmierć  
i 15 lat domu karnego. W tych dniach, 
jak to już wczoraj donosiliśmy, zmarł 
Elias w domu karnym w Raciborzu, 
gdzie przesiedział 37 lat. proces sław-
nego Eliasa trwał od 23 kwietnia do  
6 maja 1865. Oskarżonych wszystkich 
było 30 osób – 19 mężczyzn i 11 
kobiet. Na podstawie rozpraw sądo-
wych udowodniono dwie zbrodnie 
morderstwa, 2 rabunki i 22 większych 
kradzieży. Pierwsze morderstwo po-
pełnił Elias po kradzieży 10 000 tala-
rów z kasy Tiele – Winklera. Członek 
jego bandy Malinowski, który nie brał 
udziału w tej kradzieży, domagał się 
części pieniędzy. Doprowadziło to do 
nieporozumienia, w ciągu, którego 
Elias zabił do spółki z Pistulką swego 
towarzysza. Drugie morderstwo za-
szło w Wirku. – Tam zamordował 
Elias z namowy Wróblowej jej męża. 
– Pomagał mu wtedy Kolasiński, 
znany podrabiacz pieniędzy, Inne 
zbrodnie, jakich Elias z szajką swoją 
dokonał, ograniczały się na włama-
niach i kradzieżach w różnych okoli-
cach Śląska. Szajka jego „zdobyła”  
w ten sposób razem przeszło 300 000 
marek. Na owe czasy była to olbrzy-
mia suma. W procesie zasądzono 
Eliasa, Wróblową i Kolasińskiego na 
śmierć i 15 lat domu karnego. Inni 
oskarżeni zasądzeni zostali na 2-5 lat 

domu karnego, względnie 1-3 lat 
więzienia, tylko trzy kobiety zostały 
uwolnione. Kolasiński zakpił po ogło-
szeniu wyroku z sadu skazującego go 
najpierw na śmierć a potem na karę                       
w cuchthauzie. Pistulka rok przedtem 
został na śmierć i 15 lat domu karnego 
zasądzony. Tak Pistulka, Elias  
i Wróblowa zostali ułaskawieni i karę 
śmieci zamieniono im na dożywotni 
pobyt w domu karnym. Wróblowa 
dostała się do Jaworza, Pistulka i Elias 
do Raciborza. Pistulka, który w domu 
karnym urządzał strajki głodowe, 
umarł w roku 1877. Elias dopiero 
przed 2 luty zapadł na chorobę. 
leczono go w lecznicy więziennej. 
Niemieckie pisma twierdzą, że do 
śmierci zachował swą naturę zbrodni-
czą. Podczas swej choroby udzielał 
bowiem innym chorym skazańcom 
nauki, jak mają dokonywać włamań  
i rabunków. Podobno do ostatniej 
chwili starał się Elias wydostać  
z kaźni.  

 
 

 
„Katolik”  

o parafii boguszowickiej 
 

07.05.1908 s.5 (Dodatek) Bogu-
szowice pod Rybnikiem (Z parafii). 
W niedzielę, dnia 26 kwietnia przy-
stępowały nasze dziatki po raz pierw-
szy do Komunii św. Było ich wielka 
liczba, jakiej tu jeszcze nie było, bo 
przeszło 150. O godzinie ½8 zgroma-
dziły się dziatki nasze w szkole, skąd 
w procesji z księdzem proboszczem 
na czele przy odgłosie dzwonów do 
kościoła i je wprowadzono. Podczas 
uroczystości wygłosił nasz Wiel. Ks. 
Proboszcz  Pendziałek bardzo piękną  
i pouczającą przemowę. Muszę nad-
mienić, iż między dziatkami było 
także kilka niemieckich dzieci, dla 
których także była krótka niemiecka 
mowa. Po zaś całej uroczystości udały 
się dziatki nasze na probostwo, gdzie 
od Wiel. Ks. Proboszcza otrzymały 
każde Różaniec na pamiątkę i zara-
zem śniadanie. Wszystkie dziatki 
potem w głównym nabożeństwie 

udział wzięły. – Za to my wszyscy 
rodzice parafianie składamy naj-
szczersze staropolskie „Bóg zapłać”! 
czcigodnemu ks. Proboszczowi.  

Parafianin 
 
27.06.1908  nr 77, s. 3 W Bogu-

szowicach zgorzał dom posiedziciela 
Wincentego Gembalczyka przed kilku 
dniami. W niebezpieczeństwie były 
sąsiednie budynki, lecz je zdołano 
uratować. 

 
20.08.1908 nr 100, s. 3 Bogu-

szowice w Rybnickiem. Spór o miej-
sce, gdzie ma być budowana szkoła 
nowa, powstał zawzięty w gminie 
tutejszej. Jedni chcą mieć szkołę we 
wsi; opodal starej szkoły i probostwa. 
Inni pragną mieć szkołę za wsią na 
odpowiednim miejscu. Jak spór wy-
padnie, nie wiadomo.  

 
24.12.1908 nr 154, s.3 Z Ryb-

nickiego. Wybuch gazoliny w apara-
cie do oświetlania zdarzył się  
w oberży p. Rojka. Sufit w piwnicy  
i podłoga na parterze zostały znacznie 
uszkodzone, jak również powstała 
szkoda i stąd, że wiele butelek peł-
nych zostało zdruzgotanych. Dwoje 
dzieci p. Rojka zostało pokaleczonych 
znacznie. Szkody posiedziciela są tym 
dotkliwsze, że nie był on jeszcze za-
bezpieczony, budynek bowiem był 
świeżo zbudowany.  

 
25.03.1909 nr 36, s. 3  Z Ryb-

nickiego. Ś. p. ks. Antoni Pendziałek, 
proboszcz w Boguszowicach, zmarł  
w poniedziałek rano o godz. 3. Cho-
rował dłuższy czas, ale pełnił służbę 
Bożą jako duszpasterz do ostatka sił. 
Urodzony w Dobrosławicach dnia 21 
maja 1853, został wyświęcony księ-
dzem 15 lipca 1881 a proboszczem 
był w Boguszowicach od 27 maja 
1889. Kochał swoją parafię i z nią 
dzielił złą i dobrą dolę. Był wielkim 
przyjacielem i obrońcą ludu pol-
skiego, spośród którego pochodził. 
Pouczał i bronił lud polski jako 
szczery syn jego. Póki sił starczyło, 
brał żywy udział w polityce. Okazał 
wiele odwagi, chociaż już choroba go 
przygnębiała. Należał do tych zbyt 
nielicznych księży, którzy się otwar-
cie przyznawali do polskości, wystę-
powali jako Polacy i zaliczali się jaw-
nie do polskiej partii narodowej. Był 
jednym z pierwszych zwolenników 
tejże partii na Śląsku i poniósł dla 
sprawy polskiej niejedną ofiarę i nie 

z dawnej  
prasy śląskiej (6) 
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mało prześladowania, mianowicie 
wtedy, gdy był kandydatem na posła 
do Koła polskiego. Teraz opuścił nas, 
serdecznie żałowany nie tylko przez 
parafię, ale i przez licznych przyjaciół 
bliższych i dalszych. Niech mu Bóg 
dobrotliwy wynagrodzi królestwem 
niebieskim za to, co uczynił dla dusz 

zbawienia, dla ludu polskiego i jego 
praw. Wieczny odpoczynek racz mu 
dać Panie, a światłość wiekuista niech 
mu świeci, niech odpoczywa w po-
koju wiecznym. Amen. – Eksportacja 
zwłok do kościoła odbędzie się w 
czwartek (święto Matki Boskiej po 
południu o godz. 4. Pogrzeb w piątek 

rano o godz. 9. Lud polski powinien 
brać jak najliczniejszy udział w po-
grzebie.  

 
 

Mieczysław Kula 

W czerwcu odbyła się XXIII 
Ogólnopolska Pielgrzymka Arcy-
bractwa Straży Honorowej NSPJ na 
Jasną Górę. Pielgrzymka ta była po-
przedzona rekolekcjami dla zelato-
rów. Zorganizowały je Siostry Wi-
zytki z Krakowa, a głoszącym nauki 
był ks. Walerian Swoboda – Sercanin  
pochodzący z Rydułtów (Wychowa-
nek ks. Franciszka Blachnickiego). 
Rekolekcje odbyły się w Domu Mi-
syjnym Misjonarzy Krwi Chrystusa  
w Częstochowie. Z naszej parafii  
w rekolekcjach uczestniczyły 4 osoby. 

8 lipca po mszy św. wyna-
gradzającej Najświętszemu Sercu 
Pana Jezusa i po adoracji Najświęt-
szego Sakramentu odbyło się nasze 
comiesięczne spotkanie formacyjne, 
prowadzone przez ks. Józefa oraz 
zelatorkę Alicję, a które poświęcone 
było Przenajdroższej Krwi Chrystusa.  

„Wiecie bowiem, że z waszego 
odziedziczonego po przodkach złego 
postępowania zostaliście wykupieni 
nie czymś przemijającym srebrem 
lub złotem, ale drogocenną Krwią 
Chrystusa, jako baranka niepoka-
lanego i bez zmazy.” 

                        (P1,18-19) 
„To co dzieli nas, Krew Jego 

łączy, w Niej jedność, pokój  
i wszystko.” 

„Jezu, Ty jesteś Bogiem 
mojego serca, Twoja miłość do nas, 
zadała Ci na Krzyżu pięć ran. 

Przez wzgląd na te rany 
proszę Cię przyjdź z pomocą Twym 
sługom, których odkupiłeś za cenę 
Swojej Krwi.” 

     
         Św. Franciszek Ksawery 

22 lipca wspominamy Św. 
Marię Magdalenę – patronkę Straży 
Honorowej. 

 Ona, M.B. Maryja i Jan to 
pierwsza Straż Honorowa przy Sercu 

Pana Jezusa, pod krzyżem na 
Golgocie.  

Sierpień to czas wakacji, także 
dla członków Straży. Nie mamy 
spotkania formacyjnego, ale nie za-
pominamy o wynagradzaniu Sercu 
Pana Jezusa i Sercu Niepokalanej, 
uczestnicząc w mszach I-szo piątko-
wych i I-szo sobotnich.  

W miesiącu sierpniu wspomi-
namy Św. Joannę Franciszkę de 
Chantal, która razem z Franciszkiem 
Salezym  założyła Zakon Nawiedze-
nia NMP (Wizytki). Do tego zakonu 
należała Św. Małgorzata Maria Ala-
coque oraz siostra Maria od Najświęt-
szego Serca Bernaud – założycielka 
Straży Honorowej NSPJ. 3 sierpień 
był dniem modlitw o jej beatyfikację.  

We wrześniu po przerwie waka-
cyjnej nasze spotkanie formacyjne 
odbyło się bez udziału ks. Józefa 
(urlop). Adorację Najświętszego 
Sakramentu poprowadził ks. Piotr. 

We wrześniu czcimy M.B. 
Bolesną – patronkę Straży Honorowej 
NSPJ. 

Zwracamy się chętnie do M.B. 
Bolesnej we wszystkich naszych 
strapieniach i udręczeniach, gdyż Ona 
rozumie każdą naszą niedolę i z utę-
sknieniem wyczekuje naszych mo-
dlitw.  

„Zdrowaś Maryjo, boleści 
pełna. 

Ukrzyżowany z Tobą, najbole-
śniejszaś Ty między niewiastami 

I opłakany Owoc żywota Two-
jego Jezus. 

Święta Maryjo, Matko ukrzy-
żowanego, nam krzyżującym Syna 
Twojego 

Uproś łzy pokuty teraz i w go-
dzinę śmierci naszej. Amen.” 

Pisząc to sprawozdanie jesteśmy 
przed październikowym spotkaniem 

formacyjnym, które odbędzie się 
14.10. W tym dniu czcimy w Kościele 
Św. Małgorzatę Marie Alacoque – 
patronkę Straży Honorowej.  
Rok 2008 jest rokiem Św. Małgorzaty 
Marii Alacoque w Prowincji Polskiej 
Księzy Sercanów. Od 29.05 rozpo-
częło się oficjalne nawiedzanie do-
mów zakonnych i parafii prowincji 
Księży Sercanów przez relikwie fran-
cuskiej mistyczki – Św. Małgorzaty. 

Bądźmy głęboko przekonani, że 
kult i duchowość Serca Jezusa jest na 
III tysiąclecie. Sługa Boży Jan Paweł 
II na zakończenie jubileuszu roku 
2000 powiedział: „Zamykamy 
wprawdzie Drzwi Bazyliki Św. Piotra, 
które są symbolem Chrystusa, ale 
Serce Jezusa pozostaje bardziej 
otwarte, niż kiedykolwiek.” 
Ukazujmy światu tę (Św. 
Małgorzatę), która tak bardzo 
zabiegała i pragnęła, by było Ono 
znane i ukochane. Sam Chrystus 
wybrał ją na powiernicę Swojego 
Serca. 
                  (Wiadomości Straży 
                                Honorowej NSPJ) 

Modlitwa Św. Małgorzaty Alacoque 
 
Pozdrawiam Cię Serce nieporów-
nanej dobroci – przebacz mi! 
Serce wspaniałe – oświeć mnie! 
Serce najmilsze – zapal mnie! 
Serce kochające – działaj we mnie! 
Serce miłosierne – poręcz za mnie! 
Serce najpokorniejsze – odpocznij 
we mnie! 
Serce najcierpliwsze – przyjmij 
mnie! 
Serce najlepsze – błogosław mi! 
Serce spokojne – ucisz mnie! 

Krótkie  sprawozdanie  z  działalności  
Straży  Honorowej  NSPJ 
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Serce najpiękniejsze – od złego 
zachowaj mnie! 
Serce najdoskonalsze – uszlachetnij 
mnie! 
Serce najświętsze, balsamie drogi – 
uświęć mnie! 
Serce, będące zarazem lekarzem, 
jak i lekarstwem na moje nieprawo-
ści – ulecz mnie! 
 
Z pozdrowieniem strażowym 
Niech Żyje Jezus! 

Joanna 
 
 
 
 

Działalność Parafialnego 
Zespołu Charytatywnego jest 
jedną z form praktykowania 
miłości chrześcijańskiej, po-
świadczonej przez całą Tradycję 
Kościoła. Od wielu już lat nasze 
Panie charytatywne niosą róż-
nego rodzaju pomoc potrzebu-
jącym.  

Zachęcamy do skorzysta-
nia z darów Caritas – produktów 
żywnościowych (makaron, cu-
kier, mleko, itp.), które będą 
wydawane w dniu 13 paździer-
nika w godzinach 13.00 do 15.00 
osobom znajdującym się w 
większej potrzebie w ochronce 
parafialnej na starym probo-
stwie. 
 
 
 
 
 

 
 

Pierwszego września w blasku wschodzą-
cego słońca grupa „Pielgrzym” z naszej parafii 
wraz z klerykiem Dariuszem Trzaskalikiem ko-
lejny już raz wyjechała na Jasną Górę, by modlić 
się przed wizerunkiem Jasnogórskiej Pani. 

O godzinie 11.00 uczestniczyliśmy w ofierze mszy 
świętej. W homilii pokrzepiły nas słowa, że wiara w Boga 
jest najbardziej mocna, gdy dźwigamy Krzyż problemów, 
trosk i chorób. Kto przyjmuje krzyż jest obrazem 
Chrystusa oraz świadectwem dla całego kościoła.  
 

Co słychać w parafialnej 
ochronce? 

 

 
Transport artykułów żywnościowych z katowickiego Caritasu 

Grupa „Pielgrzym” 
na Jasnej Górze 
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Po zakończonej mszy św. w 
skupieniu i ciszy odmawialiśmy róża-
niec wpatrując się w Oblicze Maryi 
zapraszaliśmy „Ją” do naszych serc 
nim nastąpiło zasłonięcie „Jej” cu-
downego obrazu. O godzinie 14.00 na 
Wałach Jasnogórskich pod przewod-
nictwem kleryka Dariusza Trzaskalika 
rozpoczęła się Droga Krzyżowa.  
W promieniach gorącego słońca  
w skupieniu rozważaliśmy teksty 
męki Chrystusa. Po ostatniej stacji 
Drogi Krzyżowej oddaliśmy cześć 
Ojcu św. Janowi Pawłowi II. Stojąc 
przed „Jego” pomnikiem cała grupa 
zaśpiewała „Jego” ulubioną pieśń 
„Barka”. W godzinie miłosierdzia  
w Kaplicy Wiecznej Adoracji odma-
wiając Koronkę zawierzyliśmy siebie 
i cały świat Bożemu Miłosierdziu.  

Podczas przerwy był czas na in-
dywidualną modlitwę, zwiedzanie  
i odpoczynek. Opiekun grupy pan 
Stanisław Dronszczyk poczęstował 
wszystkich smacznym kołaczem. 
Przed wyjazdem z Jasnej Góry oddali-
śmy w opiekę Maryi nasze rodziny  
i całą parafię. 

O godzinie 17.00 wyruszyliśmy 
do Sanktuarium Matki Bożej Mrzy-
głodzkiej. Parafia Mrzygłód istnieje 
od 1373 r. Położona jest przy drodze 
Myszków-Zawiercie. Obecny Kościół 
wymurowany został z kamienia 
wapiennego, w stylu renesansowo-
barokowym. Ufundował go i wystawił 
w 1643 r wojewoda mazowiecki  
i kasztelan krakowski Stanisław 
Warszycki. 8 września 1644r. 
Ojcowie Dominikanie z Krakowa 
przywieźli Obraz Matki Bożej 
Różańcowej i bardzo uroczyście 
zaprowadzili w Mrzygłodzie 
Arcybractwo Różańca Świętego. Był 
to zarazem początek kultu Matki Bo-
żej Różańcowej w parafii. Wraz  
z upływem czasu obraz w ołtarzu 
uległ zniszczeniu, dlatego ówczesny 
proboszcz ks. Ludwik Zaborski  
w 1804 r. zastąpił go nowym. 
Wizerunek Matki Bożej 
Mrzygłodzkiej dotrwał w centralnym 
miejscu świątyni do naszych czasów. 
W 1986 r. 21 maja aktualny Biskup 
Częstochowski Stanisław Nowak 
dokonał urzędowo renowacji kultu 

Matki Bożej Mrzygłodzkiej. Pro-
boszcz parafii ks. Zdzisław Skrzek 
podjął się realizacji dzieła odnowy 
sanktuarium. Na terenie dawnego 
ogrodu plebańskiego znajduje się 
okazały plac z ołtarzem polowym dla 
większych zgromadzeń wiernych. 

Wokół placu na usypanych 
„wzgórzach jurajskich” umieszczono 
wykonane z brązu poszczególne stacje 
Drogi Krzyżowej wykonane przez 
Tadeusza Tellera z Wrocławia. Ks. 
Arcybiskup Metropolita Częstochow-
ski Stanisław Nowak w 1995 r. doko-
nał uroczystego poświęcenia Kalwarii 
Mrzygłodzkiej i nadał odpusty 
wszystkim, którzy będą w tym świę-
tym miejscu rozważać Mękę Pańską. 
Każdy z nas w tym pięknym i świę-
tym miejscu pogłębił wiarę, odpoczął 
i odnalazł siebie. Dzień się chylił ku 
zachodowi, a my szczęśliwi z Bożym 
Błogosławieństwem wróciliśmy do 
Boguszowic. 

                         „Szczęść Boże” 
                      Teresa Turek 

 

 

Wyjątkową formę miało pierw-
sze spotkanie dla kandydatów z klas 
trzecich gimnazjum (i nie tylko), 
którzy podejmują trud przygotowania 
się do przyjęcia na wiosnę przyszłego 
roku Sakramentu Bierzmowania. 
Ogłoszony parę tygodni temu bogaty 
program artystyczno-modlitewno-
ewangelizacyjny początkowo budził 
wiele emocji; zwłaszcza, że trzeba 
było zarezerwować sobie prawie całą 
sobotę na to spotkanie. A wszystko 
zaczęło się 4 października o godz. 
15.00. Przybyła do nas pod ducho-
wym wsparciem Ojca Tomasza ze 
zgromadzenia Misjonarzy Oblatów, 
grupa ewangelizacyjna „Niniwa”. 
Wspólnota ta skupia wokół siebie 
ludzi młodych, studentów i liceali-
stów, którzy pragną swoim rówieśni-
kom i młodszej młodzieży pomóc 
odnaleźć Chrystusa i uznać Go za 
najlepszego przewodnika naszych 
życiowych dróg. Ponieważ przyjaźń  
z Bogiem rozpoczyna się od nawróce-
nia stąd też nazwa tej charyzmatycz-
nej wspólnoty; to właśnie Prorok 

Jonasz wzywał mieszkańców Niniwy 
do poprawy życia, odwrócenia się od 
zła i zwrócenia się do Boga. Myślę, że 
dobrze jest, iż o potrzebie nawrócenia, 
poukładania sobie życia według Praw 
Ewangelii młodzież usłyszała nie 
tylko od kapłana z ambony, ale przede 
wszystkim od swoich starszych przy-
jaciół. 

Spotkanie rozpoczęło się w na-
szej świątyni, po powitaniu gości  
i modlitwie ojciec Tomasz przedsta-
wił swoją wspólnotę. Przy wspania-
łym śpiewie wypłynęliśmy na głę-
bię…słuchaliśmy wspaniałych świa-
dectw o nawrócenia, przemianie ży-
cia. Goście zaprezentowali niezwykle 
bogatą w swej wymowie sztukę, obraz 
człowieka zagubionego targanego 
przez współczesne powaby grzechu. 
Sztuka i wygłoszone po niej słowo o. 
Tomasza zmuszały do zastanowienia i 
refleksji. Rozpoczęła się chwila dys-
kusji a raczej wzajemnego dialogo-
wania pomiędzy członkami Wspól-
noty Niniwa a naszą młodzieżą.  
O godz. 16.30 wraz z innymi parafia-

nami odmówiono Różaniec św.  
a następnie młodzież uczestniczyła we 
Mszy św. ubogaconej śpiewem mło-
dzieżowej scholii i piękną homilią  
o. Tomasza. Kochać Chrystusa bar-
dziej, ewangelizować świat wokół 
nas… – brzmiały słowa kazania. Po 
Mszy św. młodzież została zapro-
szona na poczęstunek zafundowany 
przez Ks. Proboszcza; i znów zrodziła 
się okazja by porozmawiać w nieco 
luźniejszej atmosferze, ale przecież na 
te same ważne tematy. Liczna rzesza 
młodzieży została jeszcze po posiłku, 
aby w mniejszych grupach podysku-
tować, bliżej się poznać, posłuchać 
świadectw głoszonych przez człon-
ków Grupy Niniwa i Parafialnej Oazy. 
Na koniec zaplanowano koncert, który 
w zasadzie przerodził się we wspólne 
śpiewanie. 

Myślę, że to była spora dawka 
dobrej Bożej energii i ziarna zasia-
nego w sercu młodego pokolenia.  
I liczę gorąco, że to spotkanie ewan-
gelizacyjne przyniesie jeszcze spore 
owoce w życiu naszej młodzieży. 

Pragnę jeszcze gorąco podzię-
kować o. Tomaszowi, Wspólnocie 
Niniwa i Parafialnej młodzieży Ruchu 
Światło- Życie, bez których nie da-
łoby się tego wszystkiego zorganizo-
wać i przeżyć. 

                Wasz ks. Ireneusz 

Specjalnie dla kandydatów 
do bierzmowania 
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Z nowym rokiem szkolno 
– katechetycznym rozpoczy-
namy w naszej parafii kolejny 
cykl katechez przygotowują-
cych młodych ludzi do sakra-
mentu małżeństwa.  

Jest faktem, że instytucja 
małżeństwa przeżywa kryzys. 
Problem ten dotyczy nie tylko 
społeczeństw krajów dobrobytu 
gospodarczego, staje się też 
udziałem wielu naszych rodzin. 
Wobec tych niepokojących zja-
wisk jako wspólnota Kościoła nie 
możemy pozostać bierni. Jednym 
ze sposobów przeciwdziałania 
temu kryzysowi, ma być właśnie 
katecheza przygotowująca mło-
dych ludzi do założenia rodziny i 
przyjęcia z pełną odpowiedzialno-
ścią sakramentu małżeństwa. 

 Zgodnie z zaleceniem Me-
tropolity Katowickiego Księdza 
Arcybiskupa Damiana Zimonia  
i Dyrektorium Duszpasterstwa 
Rodzin (dokument przyjęty pod-
czas 322. Zebrania Plenarnego 
Konferencji Episkopatu Polski 
dnia 1 maja 2003 r.) w parafialnej 
katechezie przedmałżeńskiej 
powinna uczestniczyć młodzież  
II klas szkół ponadgimnazjalnych. 
(w tym roku dotyczy to więc 
roczników urodzonych w 1991 
roku i oczywiście starszych, 
którzy z różnych powodów nie 
mogli uczestniczyć w  tej kate-
chezie w minionych latach). 

 Spotkania w ramach kate-
chezy przedmałżeńskiej mają 
nieco inny wymiar niż te, które 

młody człowiek zna z sal z sal 
lekcyjnych. Jednym z istotnych 
celów ma być pogłębienie życia 
wspólnotowo – liturgicznego, 
dlatego comiesięczne spotkania 
rozpoczynać się będą zawsze  
o godz. 18.15 adoracją 
Najświętszego Sakramentu i oka-
zją do Sakramentu Pokuty.  
Ok. godz. 18.30 rozpocznie się 
Eucharystia, po której młodzież 
będzie miała spotkania w 6 gru-
pach.  

Do prowadzenia tych spotkań 
z młodymi ludźmi, zaprosiliśmy  
6 par małżeńskich, które dzieląc 
się doświadczeniem realizowania 
swojego powołania w małżeń-
stwie, podejmować będą następu-
jące tematy: 

„Małżonkowie jako dar dla 
siebie” - Piotr i Bernadeta Dyla 

„Naturalne planowanie ro-
dziny i antykoncepcja” -  Henryk 
i Barbara Kruzberscy 

„Zagrożenia dla współcze-
snych małżonków” – Tadeusz  
i Ilona Janyga 

„Dar miłości w rękach lu-
dzi”– Leszek i Maria Kukułka 

„Rodzina – Domowym Ko-
ściołem rola ojca w rodzinie” – 
Andrzej i Anna Zawada 

„Przebaczenie a małżeństwo 
– szansa rozwoju” – Piotr i Mał-
gorzata Zimnol 

Spotkania Studium Przedmał-
żeńskiego w roku 2008/2009 
odbywać się będą w każdy trzeci 
piątek miesiąca: 17 października, 
21 listopada, 19 grudnia,  
16 stycznia, 20 lutego, 20 marca.  

Każdy osoba biorąca udział 
w katechezie przedmałżeńskiej 
otrzyma mini-indeks, do którego 
wpisywane będą obecności na 
poszczególnych spotkaniach.  

 
      ks. Piotr Mrozek 

 
(Gość Niedzielny nr. 35  

z 31.08.2008) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wierni pytają, 
pasterz odpowiada 
 

W niektórych parafiach odcho-
dzimy od postawy klęczącej podczas 
przyjmowania Komunii św. Czy 
można to czynić? 

Człowiek ma nie tylko umysł, ale  
i ciało. Postawy liturgiczne więc,  
podobnie jak teksty modlitw, mają 
wyrażać konkretne treści, z którymi 
stajemy wobec Pana Boga. To 
prawda, że postawa klęcząca najpeł-
niej wyraża uniżenie człowieka przed 
Chrystusem Eucharystycznym, ale 
warto uzmysłowić sobie także głębię 
postawy stojącej. Przez nią bowiem 

Rozpoczynamy Studium 
Przedmałżeńskie dla młodzieży 

Postawy 
liturgiczne 

Zapraszamy na inauguracyjne spotkanie 
do kościoła w piątek 17 października  

o godz. 18.15! 
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okazujemy szacunek. Kiedy do na-
szego mieszkania wchodzi osoba godna 
takiego szacunku, wstajemy z miejsc. 
Takie konwenanse w liturgii oczywi-
ście nie mogą być decydujące, ale do 
głosu dochodzą jeszcze uzasadnienia 
teologiczne. Chrystus po swoim 
zmartwychwstaniu przedstawiany jest 
w ikonografii właśnie w postawie 
stojącej. 

Wyraża ona radość i zwycię-
stwo. Jeśli ktoś uczestniczył w liturgii 
wschodniej, na pewno zauważył, że 

postawa klęcząca nie jest tam prakty-
kowana. W naszych kościołach nie 
rezygnujemy z niej, ale wprowadzamy 
coraz częściej procesje podczas 
udzielania Komunii św. Nie chodzi tu 
jedynie o uporządkowanie tego 
obrzędu, co zresztą także ma swoje 
pozytywne znaczenie. Ale oprócz tych 
zewnętrznych aspektów znów musimy 
spojrzeć na ich głębię. Przecież 
uczestniczenie w takiej procesji 
przypomina nam o życiowej 
pielgrzymce, w której zmierzamy do 

niebieskiego Jeruzalem. Wierni 
przyjmujący Chrystusa w procesji 
przypominają uroczysty pochód 
świętych. Należy także przed podej-
ściem do szafarza Eucharystii, pre-
zbitera, diakona czy osoby świeckiej, 
przyklęknąć na moment, by oddać 
cześć Panu Jezusowi. Nie można więc 
sądzić, że zupełnie rezygnujemy  
z klękania, wręcz przeciwnie, jest ono 
wymagane, kiedy idziemy w procesji 
komunijnej. 

 

 
25 LAT KOROWODÓW 

DOŻYNKOWYCH  
Z GOTARTOWIC 

 
„Wyciąg z zebrania ogólnego 

Koła Gospodyń Wiejskich  
w Gortatowicach z dnia 26. 08. 1983: 

„…ustalono, że dożynki 
rozpoczną się o godzinie 8:30 w dniu 
25 września 1983”. 

Po raz pierwszy wyruszył 
korowód dożynkowy zorganizowany 
przez nasze koło przy pomocy Rady 
Dzielnicy jak również naszych 
nieodzownych strażaków. Gospodyni 
pani Waleska Pawlas przygotowała 
koronę dożynkową ze zbóż zebranych 
przez rolników z naszych pięknych 
gotartowickich pól. Te dorodne kłosy 
żyta, owsa i pszenicy zostały spowite 

w wieniec dożynkowy przyozdobiony 
kwiatami z ogródków naszych 
gospodyń. Wieniec ten trafił do 
naszego kościoła parafialnego pod 
wezwaniem NSPJ w Boguszowicach  
i jest z nami co roku od 25 lat. 
Korowód dożynkowy był prowadzony 
nieraz w deszczu i pochmurnej 
pogodzie przez księży wikarych 
między innymi przez ks. Franciszka 
Radwańskiego (obecnie proboszcza 
parafii Matki Boskiej Bolesnej  
w Rybniku) oraz ks. Zygmunta Klima. 
Zawsze w progach naszego kościoła 
witał nas ks. Infułat Edward Tobola. 

Od 1991 roku do 2002 roku ko-
rowody dożynkowe prowadził ks. 
Dziekan Stanisław Gańczorz obecny 
proboszcz parafii Filipa i Jakuba  
w Żorach, a od 2003 roku  
ks. Proboszcz Krzysztof Błotko. Kie-
dyś korowód dożynkowy  
z Gortatowic wyruszał pieszo, a teraz 

są traktory, pięk-
nie przyozda-
biane przez go-
spodarzy z Bogu-
szowic i Gorta-
towic. Uczestni-
czą w nim rów-
nież bryczki i 
amazonki na 
koniach. Koro-
wody są bardziej 
kolorowe i liczą 
coraz więcej 
uczestników. Od 
kilkunastu lat to 

przedsięwzięcie 
stało się wspól-
nym celem dziel-

nic Gortatowic i Boguszowic. Mamy 
nadzieję, że ta tradycja będzie jeszcze 
długo kontynuowana.  

                                                         
Zarząd KGW Gotartowice 

 
JUBILEUSZ 30-lecia 

SZKOŁY 
PODSTAWOWEJ NR 20 
w GOTARTOWICACH 

 
Jubileusz 30-lecia Szkoły 

Podstawowej w Gotartowicach jest 
wydarzeniem dla uczniów, na-
uczycieli, mieszkańców Gotarto-
wic i Tych Wszystkich, którzy ze 
szkołą byli i są związani. 

Świętując rok jubileuszowy, 
sięgamy myślą do przeszłości, 
wspominamy ludzi, którzy przy-
czynili się do powstania tej szkoły 
i jej rozwoju. Wspominamy też 
uczniów, którzy przezywali  
w gotartowickiej podstawówce 
swoje wzloty i upadki.  

Przy tej okazji zwracamy 
się z prośbą do osób posiadają-
cych w swoich zbiorach, pa-
miątkach rodzinnych zdjęcia, 
dokumenty związane z historią 
Gotartowic o ich udostępnienie 
do celów archiwizacyjnych. Pro-
simy o kontakt z sekretariatem 
szkoły Podstawowej nr 20  
w Gotartowicach. 

Jubileusz jest okazją by  
w najbliższym czasie na łamach 
SE zapoczątkować cykl artykułów 
poświęconych historii szkolnictwa 
w Gotartowicach. 
 

LR 
 

Wiadomości  
z naszych dzielnic 

 
Dary z plonów ziemi ofiarowane podczas Mszy św. 
dożynkowej 



Intencje 
mszalne 

Poniedziałek –13.10.2008r. 
7.oo 1/+Halina Matuszczyk, 2 roczn(Got)  
 2/+Alojzy Kajzerek, rodziców, rodzeństwo oraz 

krewni z obu stron 
17.oo 1/+Jadwiga Ostrzołek(Bog) 
 2/+Eugeniusz Wuzik, 10 roczn(Rasz) 
19.oo Nabożeństwo Fatimskie 

Wtorek – 14.10.2008r. 
7.oo 1/+Franciszek Zimończyk, żona Karolina, 

Franciszek Filipowski, żona Marianna(Bog) 
 2/+Berta Sobik, mąż Wilhelm, Jan i Gertruda 

Zaczyk(Bog) 
9.oo    z okazji 30 - lecia SP w Gotartowicach 
17.oo 1/wynagrodzenie za grzechy świata uczynione 

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

 2/+Marta Szymura, mąż Ludwik, syn 
Edmund(Bog) 

Środa – 15.10.2008r 
7.oo 1/+Helena Gąsior(Bog) 
17.oo 1/+Jan Mura, żona Helena(Rasz) 
 2/+Alfred Torbicki(Bog) 
 3/+Dorota Kornas, 30-ty dzień(Bog) 

Czwartek – 16.10.2008r. 
7.oo 1/+Franciszka Mandel, mąż Emil, córka Irena, 

Elżbieta Mandel, Józef i Maria Mandel(Rasz) 
 2/+Jan Gorzawski, 5 roczn 
17.oo 1/+Leon Pawela, wnuk Adam, 5 roczn(Got) 
 2/+Stanisław Duda, 1 roczn(Got) 
 3/+Stanisław Półtorak, 30-ty dzień(Got) 

Piątek – 17.10.2008r. 
7.oo 1/Do Op.B. z okazji 95 rocznicy urodzin w pewnej 

intencji oraz w intencji całej rodziny z podz. za 
otrzymane łaski z prośbą o dalsze. 

17.oo 1/+Alojzy Oleś(Rasz) 
 2/+Roman i Monika biskupem, nowie Paweł i 

Bronisław(Rasz) 
 3/Do Miłosierdzia Bożego za + Kazimierza Słapę – 

od siostry Barbary z rodziną 

Sobota – 18.10.2008r. 
7.oo 1/+Józef Maciejczyk, rodziców, Leon Szyroki, 

Adam Szydłowski 
 2/+Stefania Zieleźny, 6 roczn(Got) 
12.oo Ślub: Wuwer Andrzej – Turkiewicz Anna 
13.oo Ślub: Buchalik Tomasz – Bojanowska Weronika 
17.oo 1/+Do Op.B. z okazji 70 rocznicy urodzin Jadwigi 

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

 2/+Aniela Lubszczyk, rodziców z obu stron, Otylia 
Dziwoki, 2 mężów, Eugenia córka, Wiesław i 
Stanisław zięciowie(Bog) 

 3/Do Op.B. z okazji 25 lat małż. Teresy i Fabiana 
Kawarskich z podz. za otrzymane łaski z prośbą o 
dalsze. Te Deum. 

Niedziela – 19.10.2008r. 
7.oo +Róża Korduła(Bog) 
8.3o + Helena Gąsior-od sąsiadów z ulicy Mokrej 
10.oo Do Op.B. z okazji 40 lat małż. Pawła i Krystyny 

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

11.3o Do Op.B. z okazji 50 lat małż. Alojzego i Iwony 
Sładek z Bog. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o 
dalsze. Te Deum. 

14.3o Chrzty i roczki: Zuzanna Górecka, Szymon 
Stawiarz 

16.oo 1/Do Op.B. z okazji 55 lat małż. Marii i 
Wincentego Palarz z Bog. oraz w intencji całej 
rodziny z podz. za otrzymane łaski z prośbą o 
dalsze. Te Deum. 

Poniedziałek – 20.10.2008r. 
7.oo 1/+Wawrzyniec Dziwoki, 16 roczn, żona Maria, 11 

roczn(Bog) 
 2/+Józef Dziwoki, żona Marta, córka Krystyna, 

Izydor Pochcioł(Bog) 
17.oo 1/+Maria Juraszczyk, mąż Paweł(Got) 
 2/+Rajmund Podleśny(Bog) 

Wtorek – 21.10.2008r. 
7.oo 1/intencja wolna 
 2/intencja wolna 
17.oo 1/+Wiesław Dolny, 27 roczn, Otylia Dziwoki, 12 

roczn, 2 mężów, Stanisław Kępczyński(Bog) 
 2/+Franciszek Śpiewok, Franciszka żona, Ludwik 

Winkler, Anastazja żona(Bog) 

Środa – 22.10.2008r. 
7.oo 1/+Anna Klejnot, 3 roczn, mąż Henryk, rodziców z 

obu stron(Got) 
17.oo 1/+Paulina Stajer, mąż Alojzy 
 2/+Matylda i Józef Zniszczoł, syn Alojzy, Marta i 

Paweł Gąsior, syn Zygfryd, Bernard i Stefania 
Kubica(Bog) 

 3/+Małgorzata Motyka, rodziców 

Czwartek – 23.10.2008r. 
7.oo 1/+Zygfryd Kula, rodzice Wincenty i Marta 

Kula(Bog) 
17.oo 1/+Elfryda Wuzik(Rasz) 
 2/+Małgorzata i Dominik Sobik-z okazji 

urodzin(Bog) 
 3/+Elżbieta Witala, 1 roczn(Bog) 

Piątek – 24.10.2008r. 
7.oo 1/Za żywych członków Różańca 
 2/+Leon Szyroki, żona Marta, rodziców, zięć Adam 

Szydłowski(Bog) 
17.oo 1/+Tadeusz Korduła, 5 roczn, żona Maria(Bog) 
 2/+Robert i Marta Korduła, Edward i Józef 

synowie, Maria córka(Bog) 

 

 



serce ewangelii 21 

Sobota – 25.10.2008r. 
7.oo +Leon Sobik, 33 roczn, Alojzy Sobik, Janina żona, 

Alojzy Sobik, żona Anna(BOg) 
11.oo Ślub: Totoś Łukasz – Fengler Anna 
12.oo Do Op. B. z okazji 50 lat małż. Marii i Reinholda 

Pietruszka z podz. za otrzymane łaski z prośbą o 
dalsze ze wspomnieniem +córki Stefanii  

13.oo Ślub: Piecha Łukasz – Jarońska Katarzyna 
15.oo W intencji rodziny Smołka – zjazd rodzinny 
17.oo 1/+Serafin Sobik, żona Genowefa(Got) 
 2/+Antoni Szotek- z okazji urodzin, rodzice Anna i 

Aleksander(Bog) 
 3/+Emil Niesłańczyk, 2 żony(Got) 

Niedziela – 26.10.2008r. 
7.oo za parafian 
8.3o +Helena Karwot(Got) 
10.oo 1/Do Op.B.,   z okazji 18 rocznicy urodzin Pauliny 

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

11.3o Do Op.B. w intencji rodziców i rodziców 
chrzestnych, rodzeństwa z rodzinami – od 
nowożeńców. 

16.oo Do Op.B. z okazji 18 rocznicy urodzin 
Przemysława Bedki z Bog. z podz. za otrzymane 
łaski z prośbą o dalsze, ze szczególną prośbą o 
łaskę zdrowia. 

Poniedziałek – 27.10.2008r. 
7.oo 1/+Krystyna Konieczny, 30-ty dzień(Bog) 
 2/intencja wolna 
17.oo 1/w intencji Apostolatu Maryjnego i Akcji 

Katolickiej 
 2/+Władysław Jeżewski, syn Zenon(Rasz) 

Wtorek – 28.10.2008r. 
7.oo 1/+Franciszek Zimończyk(Bog) 
 2/+Mieczysław Piekło, 2 roczn. 
17.oo 1/+Anna Musioł, rodziców(Got) 
 2/+Zygfryd Gąsior, rodziców z obu stron(Bog) 

Środa – 29.10.2008r. 
7.oo 1/+Do Op.B. z okazji 18 rocznicy urodzin Damiana 

Borowskiego i Krzysztofa Kwiatonia z podz. za 
otrzymane łaski z prośbą o dalsze. – od babci 

11.oo Ślub: Feliks Łukasz – Popek Zuzanna 
12.oo Ślub: Trybuś Paweł -  Spałek Joanna 
17.oo 1/+Gerard Wawoczny, żona Maria, synowie Jerzy i 

Franciszek, Paweł Pierchała, żona Otylia-intencja z 
Raszowca 

 2/+Joanna Stasiak 
 3/+Aniela Korduła, Gertruda i Antoni Korduła, 

Matylda i Antoni Książek, dziadków z obu 
stron(Bog) 

Czwartek – 30.10.2008r. 
7.oo 1/+Stanisław Szymik(Rasz) 
17.oo 1/+Józef Herman, żona Bronisława(Bog) 
 2/+Władysław Mrowiec 
 3/+Maria Malerz(Bog) 

Piątek – 31.10.2008r. 
7.oo 1/+Lilla Kokosicka, 1 roczn 
17.oo Msza wspólna: 
 +Zdzisław Tartanus, Kazimierz Tartanus, żona 

Helena, Regina Matuszczyk(Got) 

 +Józef Wawrzyńczyk, rodziców z obu stron, Alojzy 
Nowrot, żona Bronisława, syn Alojzy(Bog) 

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

 +Henryk i Maria Woryna, rodziców 
 +Stanisław Szymura, rodzice Walenty i Gertruda 
 +Urszula Oleś, ++rodziców, Józef Oleś 
 +Rajmund Konsek, Rajmund Marcol, Alojzy 

Marcol, Berta żona, syn Eryk(Got) 
 +Henryk Żoładkiewicz, żona Zofia, syn 

Grzegorz(Got) 
 +Łucja Śmiatek, mąż Henryk, rodziców z obu 

stron, Bronisława i Zygmunt Janowicz, Zofia i Jan 
Garbocz, Józef Matuszczyk, córka Helena, syn 
Edward(Bog) 

 +Teodor Szymura, żona Łucja, Maksymilian Lipka, 
Wilhelmina żona(Got) 

 +Jerzy Dziwoki, bracia Zbigniew i Krystian(Got) 
 +Jadwiga Buchalik, mąż Jan, syn Roman(Bog) 
 +Anastazja Kluger, mąż Rudolf(Got) 
 +Jan i Jadwiga Fiałka(Got) 
 +Anna Marek, mąż Józef, rodziców z obu stron, 

Stefan i Józef synowie, 3 synowe, Gerard 
Groborz(Bog) 

 +Klara i Józef Nieszporek, syn Zbigniew(Rasz) 
 +Alojzy Kirsek, rodziców z obu stron(Rasz) 
 +Franciszka i Teodor Tkocz(Rasz) 
 +Augustyn Wajnoch, żona Marta, rodziców z obu 

stron 
 +Maria i Adam Cyroń, rodzice, Józef Sobik, 

Małgorzata i Gerard Maciejczyk(Bog) 
 +Emil Gembalczyk, żona Agnieszka, 2 córki, zięć, 

pokrew.(Got) 
 +Józef Niesłańczyk, 2 żony, 3 córki, 4 synów, 3 

synowe, 3 zięciów, wnuczka Lidia, wnuk Paweł, 
ks. infułat Edward Tobola, dusze w czyśćcu 
cierpiące, za ++ sąsiadów z ulicy Sołtystwo 

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

 +Franciszek Jurczyk, żona Zofia, córka Stefania, 
Edmund Goły, żona Róża, rodziców z obu stron, 
Franciszka Haider 

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

 +Kazimierz Słapa(Kop) 
 +Marta Konsek, mąż Wilhelm, syn Ryszard(Bog) 
 +Alojzy Raszka, żona Franciszka, syn Józef, żona 

Krystyna, Paweł Tudzież, żona Zofia 
 +Franciszek Henich, żona Albertyna, Edward 

Pyszny(Got) 
 +Antoni Szotek, rodzice Anna i Aleksander(Bog) 
 +Maria Zimończyk, rodziców z obu stron(Bog) 
 +Franciszek Żadka, Józef Żadka, żona Józefa, 4 

synów, synowa Hildegarda, Paweł Gasz, 2 żony, 4 
synów, córka Emilia, 2 zięciów, 2 synowe, córka 
Zofia, Ryszard Kraśniewski, 2 synów, wnuk 
Bartosz Pawlas, Stanisław Michałowicz, żona 
Monika, syn Bernard, zięć Janusz, Maksymilian 
Piksa, Paweł Gojny, syn Zdzisław 

 +Jadwiga Gatnar, mąż Paweł, rodziców z obu 
stron(Bog) 
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 +Andrzej Grima, rodziców(Got) 
 +Józef Naczyński(Bog) 
 +Tadeusz Kusz, rodzice Maria i Jan 
 +Maria i Ryszard Krótki, córka Helena, zięć 

Edmund(Bog) 
 +Małgorzata i Franciszek Kożuszek, Jan i Albina 

Gąszczyk 
 +Zofia i Edward Gołofit, córka Elżbieta, rodzice z 

obu stron 
 +Konstanty Smołka, żona Celestyna, Ernest 

Zniszczoł, żona Maria, Barbara Zniszczoł, 
dziadków z obu stron, za ++ z pokrew. Smołka, 
Skupieńi Zniszczoł, ++kapłanów, dusze w czyśćcu 
cierpiące, za ++ z ulicy Uroczej(Bog) 

 +Jan Neuman, żona Łucja, Helena Tudzież, 2 
mężów, za ++ z pokrew. Neuman i Szotek – od 
sąsiadów(Bog) 

 +Alfred Ogon, syn Janusz 
 +Teodor Maroszek, żona Anastazja, Władysław 

Kowalczyk, żona Helena 
 +Józef Błaszczyk, żona Gertruda, rodziców z obu 

stron(Bog) 
 +Alojzy Piecha – od syna Tadeusza z żoną 
 +Paweł Szymala, 2 roczn(Bog) 
 +Maria i Stanisław Merchut(Bog) 
 +Teodor i Bronisława Pendziałek(Bog) 
 +Krzysztof Zniszczoł(Got) 
 +Franciszek Ochojski, rodziców z obu stron 
 +Roman Benisz, Maria i Emil Wiaterek, syn 

Ludwik, Emil i Maria Benisz, za ++ z pokrew. 
Benisz i Wiaterek(Got) 

 +Edeltrauda Gorol, Marta Karwot, mąż Emil, 
Alojzy i Paulina Gorol(Got) 

 +Reinhold Kolęda, rodzice Emil i Erna, Roman i 
Konstantyna Smyczek(Kop) 

 +Elżbieta Karwot, mąż Alojzy, syn Bolesław(Bog) 
 +Emanuel Kolenda, żona Anna, synowie Ernest i 

Jerzy(Bog) 
 +Emil Smyczek, 2 żony, Danuta Smyczek, 

Zbigniew Woryna, Łucja Woryna(Bog) 
 +Alojzy Marczyk, rodzice Anna i Alfred Marczyk, 

Otylia i Jan Podleśny 
 +Józef Dziwoki, żona Marta, Emil Pawlas, żona 

Marta(Bog) 
 +Alojzy Babilas, żona Anna, syn Albert, córka 

Gertruda 
 +Antoni Antoniewski, rodzice z trzech stron, 7 

sióstr z mężami, 6 braci z żonami, dziadkowie z 
babciami, ciotki, wujkowie, stryjenki z mężami, 
pozostałe rodzeństwo(Bog) 

 +Stefan Szymura – od rodziny Kula 
 +Walenty Malina – od rodziny Kula 
 +Anna Dudzik, mąż Tadeusz 
 +Maria Kinal, Gertruda Babilas, Cecylia 

Wencel(Got) 
 +Apolonia Łaszczewska, Gertruda Zając, mąż 

Zygfryd, dziadków z obu stron, za ++ z rodzin 
Zając, Świder, Łaszczewski , Kuczera, Lisiak, 
Stanisława Godzina, mąż Czesław, za ++ sąsiadów, 
znajomych, za ++ z pokrewieństwa 

 +Józef Krótki, rodziców z obu stron(Bog) 
 +Paweł Smyczek, 30-ty dzień(Got) 

 +Edward Sobik, żona Marta, syn Józef, córka 
Florentyna, mąż Jan, zięć Sylwester Kołatek(Bog) 

 +Rajmund Marcol, Henryk Konsek, Henryk 
Żołądkiewicz, Zofia żona 

 +Piotr Fiałkowski, brat Józef Szczepanik, matka 
Emilia Szczepanik 

 +Antoni Karwot, rodzice Alojzy i Helena, Józef 
Gembalczyk, rodzice Konstanty i Anna, 
rodzeństwo, Augustyn Babilas, żona Czesława, 
oraz córki i synowie, Zbigniew Reichert, rodzice 
Kazimierz i Pelagia, za ++ z ulicy Zgodnej. 

Sobota – 01.11.2008 
7.oo 1/+Helena Frelich, mąż Robert(Bog) 
8.3o +Piotr Nowak(Rasz) 
10.oo za parafian 
11.3o intencja wolna 
16.oo +Łucja Rojek, Agata i Józef Krosny(Bog) 

Niedziela – 02.11.2008r. 
7.oo Za ++ ofiarodawców z Gotartowic 
8.3o +Stanisław Stasiak, żona Janina, syn Marian – od 

rodziny Adamski 
10.oo Do Miłosierdzia Bożego za zmarłego Kazimierza 

Słapę – od chrześniaczki Aleksandry 
11.3o +Paweł Kula i Jan Wiechoczek(Got) 
16.oo +Irena Piecha – od wychowanków rocznika 1955 

Szkoły Podst. nr 16 

Poniedziałek – 03.11.2008r. 
7.oo 1/+Edward Kluger, żona Helena, Walenty Kuczera, 

Zona Anastazja, Julia Reclik, Maria Gołąbek(Got) 
 2/+Krystyna Janus, Reinhold Pustelny, rodziców z 

obu stron(Got) 
17.oo 1/+Bolesław Oleś, Gertruda Weinert(Bog) 
 2/+Marta Oleś – w rocznicę urodzin, mąż Gerard, 

rodziców, zięć Ignacy(Bog) 

Wtorek – 04.11.2008r. 
7.oo 1/+Antoni i Rozalia Palarz 
 2/+Alojzy Gembalczyk, 2 żony, Henryk Szymura, 

rodziców(Bog) 
17.oo 1/+Paweł Rojek, 1 roczn 
 2/+Helena Bolesław Kaczmarczyk, synowa 

Maria(Got) 

Środa – 05.11.2008r. 
7.oo 1/+Emil i Łucja Smołka, Jan Wodniok, rodzice 
 2/intencja wolna 
17.oo 1/+Paweł Sobik, Marian Jurczyk, Franciszka i 

Eugeniusz Kosak(Bog) 
 2/+Aleksander Szotek, 31 roczn, żona Anna, syn 

Antoni(Bog) 

Czwartek –06.11.2008r. I-szy czwartek  
7.oo 1/Na cześc Chrystusa Najw. Arcykapłana za 

wszystkich biskupów, kapłanów, kleryków, 
zgromadzenia zakonne i o powołania kapłańskie i 
zakonne – zamawiają Boguszowice 

17.oo 1/+Jan Szulik, 18 roczn(Kop) 
 2/+Kryspina Oleś, 1 roczn(Bog) 
 3/+Marta Tworuszka, mąż Alojzy, pokrew.(Bog) 
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Piątek – 07.11.2008r.I-szy piątek – kolekta charytatywna 
7.oo 1/+Walenty Maciończyk, rodziców z obu 

stron(Bog) 
17.oo 1/Do Najśw. Serca Pana Jezusa w intencji rodzin 

wielodzietnych i czcicieli NSPJ 
 2/+Józef Kuczera, 15 roczn(Got) 
 3/+Teresa Tkocz(Bog) 

Sobota – 08.11.2008r. 
7.oo Do Niepokalanego Serca NMP – za parafian 
17.oo 1/+Marta Kula 
 2/Do Op.B. z okazji 15 lat małż. Rafała i Lucyny 

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

 3/+Alfons Wiechoczek, żona Maria 

Niedziela – 09.11.2008r. 
7.oo za parafian 
8.3o 1/+Wincenty Burda, 10 roczn 
10.oo 1/Do Op.B. z okazji 50 lat małż. Anieli i Józefa 

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

11.30 1/Do Op.B. z okazji 50 rocznicy urodzin Wiesławy 
Wożniak z Bog. z podz. za otrzymane łaski z 
prośbą o dalsze. Te Deum. 
2/ z okazji urodzin Ks. Piotra 
3/+Maria Konsek, 1 roczn(Bog) 

16.oo +Marta Kabat, 16 roczn 

Poniedziałek – 10.11.2008r. 
7.oo  1/+Alojzy Pierchała, Salomea Markiewka(Bog) 
15.3o Do Op.B. z okazji 50 lat małż. Józefa i Ireny 

Przeliorz z podz. za otrzymane łaski z prośbą o 
dalsze oraz o Boże błogosławieństwo dla całej 
rodziny. Te Deum. 

17.oo 1/+Konstanty Oleś, żona Pelagia, 2 zięciów, 
rodziców z obu stron(Rasz) 

 2/+Wiktor Karwot, 2 żony, 2 synów(Bog) 

Wtorek – 11.11.2008r. 
7.oo 1/+Eryk Zimończyk(Bog) 
10.oo W intencji Ojczyzny 
 2/+Ryszard Zieliński, wnuk Dawid(Got) 
15.3o 1/+Benedykt Liszka, rodzice Julianna i 

Antoni(Bog) 
 2/o Op.B. z okazji 40 lat małż. Marii i Wilhelma 

Zimnol z Bog. oraz  okazji urodzin Wilhelma z 
podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze. Te 
Deum.  

17.oo 1/+Zofia Zimończyk, mąż Konstanty, Eryk i 
Ludwik synowie, Franciszka Juraszczyk, 3 synów, 
3 córki(Bog) 

Środa – 12.11.2008r. 
7.oo 1/+Helena Gąsior – od siostry z rodziną 
17.oo 1/+aria i Paweł Wodniok, syn Jan, Gertruda i Feliks 

Hyła(Bog) 
 2/+Eryk Przeliorz, 22 roczn, żona Elfryda(Rasz) 

Czwartek –13.11.2008r. 
7.oo 1/+Leon Kaczmarczyk, 20 roczn, żona 

Bronisława(Got) 
 2/+Józef Riemel, 5 roczn(Got) 
17.oo 1/+Stanisław Mandel(Bog) 
 2/+Krzysztof Zniszczoł, 1 roczn(Got) 

Piątek – 14.11.2008r. 
7.oo 1/+Zygfryd Konsek, Jan Śpiewok, żona Marta, syn 

Emil, Antoni Bernacki 
17.oo 1/+Anna Dyczka 
 2/+Czesław Dombek 
 3/+Józef Suchy 

Sobota – 15.11.2008r 
7.oo 1/+Alojzy Sobik, żona Janina, Leon Sobik, 

Franciszek i Helena Lubszczyk 
 2/+Ignacy Wojtaszek, żona Franciszka, dziadków z 

obu stron(Rasz) 
12.oo Ślub: Dąbrowski Piotr – Remisz Monika 
!7.oo 1/+Emil Romański, żona Bronisława(Bog) 
 2/+Gertruda Kuczera, 1 roczn(Got) 

Niedziela – 16.11.2008r. 
7.oo Do Op.B. z okazji 18 rocznicy urodzin Sylwii 

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

8.3o 1/Do Op.B. z okazji 60 rocznicy urodzin Marii 
Pierchała z Got. z podz. za otrzymane łaski z 
prośbą o dalsze. Te Deum. 

 2/Do Op.B. z okazji 45 lat małż. Aliny i Gerarda 
Szołtysek z Got. z podz. za otrzymane łaski z 
prośbą o dalsze. Te Deum. 

10.oo Do Op.B. z okazji 50 lat małż. Marii i Jana Gruszka 
z Bog.  i w intencji dzieci z rodzinami z podz. za 
otrzymane łaski z prośbą o dalsze. Te Deum. 

11.3o Do Op.B. z okazji 80 rocznicy urodzin Stanisława 
Stajera z Got. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o 
dalsze. Te Deum. 

14.3o Chrzty i roczki: Julia Matuszczyk, Sebastian 
Garbacz 

16.oo Do Op.B. z okazji 30 lat małż. Krystyny i Henryka 
Cyrulik z Got. i z okazji urodzin Krystyna z podz. 
za otrzymane łaski z prośbą o dalsze. Te Deum. 

 
 

Przygotowała pani Kornelia Mokry 
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Kronika parafialna 
Chrzty: 

 
Fabian Kierpec, Oliwia Flis, Kacper Karwot,Mateusz 
Toszek, Maja Dawid, Karol Skrzypiec, Alicja Studnik, 
Łukasz Zając, Paulina Woźniak, Aleksandra 
Kaczmarczyk, Maria Zapert, Klaudia Nowacka, 
Patrycja Lis, Michał Turek, Konrad Kudla, Michał 
Lampert, Oskar Hanasz, Jan Czyż 
 
Śluby: 

 
Godula Gracjan – Łuczak Katarzyna 
Herdzina Damian – Kempy Agata 
Kieroński Dariusz – Jurczyk Anna 
Krawczyk Wojciech – Majchrzak Joanna 
Grzyb Łukasz – Juraszczyk Sylwia 
Gałeczka Robert – Kuśka zd. Fibic Barbara 
Szarlej Marek – Bojarska Beata 
 
 
Pogrzeby: 

 
Musioł Jerzy  29.03.1954 – 08.09.2008r. 
Kornas Dorota  22.12.1988 – 06.09.2008r. 
Smyczek Paweł  28.04.1925 – 20.09.2008r. 
Konieczna Krystyna 18.01.1959 – 25.09.2008r. 
 
 
 

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 
 
 
 
 

Następny numer gazetki Serce 
Ewangelii ukaże się 16 listopada 2008 r. 

Materiały przeznaczone do druku  
w numerze listopadowym proszę 
przesyłać w wersji elektronicznej  

lub dostarczyć w formie papierowej  
najpóźniej do dnia 06 listopada 2008 r. 
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Z kącika gospodarczego 
 

Naprawy i remonty to chleb powszedni przy 
naszych obiektach parafialnych. 
Dotyczą one nawet Nowego Domu 
Parafialnego. Czekają nas poważne prace 
remontowe związane z głównym kominem. 
Niektóre usterki są w trakcie obserwacji. 
Czeka nas również demontaż schodów  
i podjazdu. Część schodów już została 
odnowiona. 
 
 
 
 

 
 

Najważniejsza jednak wiadomość to fakt,  
że 26 września została wydana decyzja  
Powiatowego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego pozwalająca na użytkowanie  
naszego nowego Domu pogrzebowego. 
Trwają jeszcze prace związane z parkingiem, 
zakrzewieniem jego otoczenia i wykończenia 
obejścia. Mamy nadzieję, że jeszcze  
w październiku obiekt będzie można poświęcić  
i oddać do użytku zniecierpliwionych wiernych…   
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110 lat Świeckiej 
Rodziny 
Franciszkańskiej 

 

 
Świecka Rodzina Frańciszkańska 
przy naszej parafii obchodzi  
w roku bieżącym 110-lecie 
założenia. Pierwszy zapis 
przyjęcia do rodziny pochodzi  
z dnia 02.08.1898 r. Z tej okazji  
w dniu 27 lipca odbyły się 
obchody jubileuszowe. 
Świętowano także 10-lecie intro-
nizacji relikwii św. Franciszka  
w naszej parafii. Uroczystości po-
przedziła procesja z udziałem 
celebransów oraz pocztów sztan-
darowych z naszej parafii oraz 
parafii: św. Barbary z Boguszowic 
Osiedla, św. Józefa z Kłokocina, 
św. Teresy z Chwałowic, Niepo-
kalanego Poczęcia NMP z Zamy-
słowa, św. Antoniego, św. Józefa 
oraz św. Jadwigi z Rybnika i licz-
nie przybyłych tercjarzy oraz za-
proszonych gości: br. Edward 
Noras – przełożony Rady Regio-
nalnej, br. Tadeusz Kulik – sek-
cyjny naszej wspólnoty. Uroczysta 
liturgię prowadził O. Tobiasz Ko-
łodziejczyk, koncelebrowali:  
O. Dymitr Żeglin, O. Bartosz Szy-
mórka, O. Zacheusz Dulniok,  
ks. Proboszcz Krzysztof Błotko 
oraz ks. Rudolf Myszor.  
Homilię o życiu i regule św. Fran-
ciszka wygłosił O. Tobiasz Koło-
dziejczyk – Asystent Regionalny. 
Liturgia miała bardzo uroczysty 
charakter. Po zakończeniu Mszy 
św. br. Edward Noras wręczył dy-
plomy długoletnim członkom 
wspólnoty franciszkańskiej. Dal-
szą część uroczystości święto-
wano przy wspólnym stole  
w domu parafialnym dzieląc się 
radością jaka panuje w zakonie  
i rodzinach franciszkańskich. 
 

„Pokój i Dobro” 
siostra Małgorzata 
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Spotkanie seniorów 
i jubilatów  
w Gotartowicach 
 

Zabawa na 102…. 
Tak można określić tegoroczne 
spotkanie najstarszych miesz-
kańców dzielnicy Gotartowice 
oraz jubilatów obchodzących 45, 
50, 55 lat małżeństwa.  
A dokładniej mówiąc była to za-
bawa na 105, ponieważ tylu 
miłych gości przybyło na zapro-
szenie Rady Dzielnicy do sali 
OSP. W radosnej atmosferze, 
przy smacznym obiedzie można 
było porozmawiać ze znajo-
mymi, powspominać, a także 
dobrze się bawić przy dźwię-
kach muzyki. Wielką radość 
sprawił wszystkim występ dzieci 
z Przedszkola nr 22. Uhonoro-
wano najstarszego – obecnego 
na sali – mieszkańca Gotarto-
wic, którym był 97-letni pan 
Alojzy Frelich z ul. Fabrycznej. 
Małżeńscy jubilaci zostali „wy-
wołani” na środek, by potem 
odtańczyć walczyka, przypomi-
nając sobie w ten sposób dzień 
swojego ślubu. W spotkaniu 
oprócz naszych seniorów 
uczestniczyli także goście: ks. 
proboszcz Krzysztof Błotko, ks. 
Józef Zuber i dyrektor SP 20 – 
Lucjan Rugor. 
 
55 lat małżeństwa obchodzą: 
Maria i Józef Nowrot, Helena i Leon 
Szopa, Alojzy i Wanda Mandel, Jan 
i Anna Kostępski, Gerard  
i Weronika Wybraniec. 
 
50 lat małżeństwa obchodzą: 
Małgorzata i Roman Rduch, 
Elżbieta i Henryk Sobik, Małgorzata 
Kazimierz Kozik, Aniela i Józef 
Garbocz, Walenty i Eugenia Rojek, 
Alfred Krystyna Kałuża. 
 
45 lat małżeństwa obchodzą: 
Stefania I Roman Stajer, Maria i 
Stefan Hartman, Alicja i Gerard 
Szołtysek, Jadwiga i Edward 
Szewczyk. 

B. Benisz 
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Jubileusz 30-lecia  
SP nr 20 w Gotartowicach 

 

 
 
 
 
 

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 20 serdecznie 
zaprasza wszystkich uczniów, rodziców, 

absolwentów, obecnych i byłych pracowników 
oraz całą społeczność Gotartowic na Mszę św.  

z okazji Jubileuszu 30 – lecia szkoły, która 
będzie sprawowana 14 października  

o godz. 9.00 w kościele parafialnym NSPJ  
w Boguszowicach. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

w Rybniku- Boguszowicach + Redaktor 
prowadzący: Lucjan Rugor + Adres redakcji: 

probostwo, ul. Małachowskiego 38,  

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

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

Nakład: 1.400 egz. 

ofiara za gazetkę 

 

3,00 zł 

 
Wspólne zdjęcie gotartowickich jubilatów obchodzących 45, 50, 55 lat małżeństwa.  

Dyrekcja i Rada Rodziców 
SP nr 20 w Gotartowicach 

serdecznie zaprasza 
na Biesiadę Jubileuszową 

w sobotę 18 października 2008 r. 
o godz. 17.00 

W programie: 
- wyśmienita zabawa, 
-smaczny poczęstunek, 
-inne atrakcje 
Szczegóły na plakatach 

Bilety w cenie 15 zł do nabycia  
w sekretariacie szkoły 




