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„Nałożenie rąk” przed modlitwą święceń prezbiteratu. 
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73 Pielgrzymka 
Rybnicka 

 
 
 
 
 

Urodziny  
ks. Proboszcza 

 
 
 
 
 
 
 

W sobotę 26 maja w Krako-
wie w kościele Matki Bożej 
Wspomożenia Wiernych dk. 
Łukasz Torbicki ze wspól-
noty Salezjanów przyjął 
święcenia prezbiteratu. Sa-
kramentu święceń kapłań-
skich udzielił również sale-
zjanin, czyli ks. bp Vitalis 
Krzywicki z Ukrainy, ordy-
nariusz diecezji kijowsko-
żytomierskiej. Nazajutrz w 
naszej świątyni ks. Łukasz 
odprawił Mszę św. prymi-
cyjną. 

3 sierpnia okrągłą rocznicę 
urodzin będzie obchodził 
ks. proboszcz Krzysztof
Błotko. Msza św. urodzino-
wa w intencji solenizanta 
zostanie odprawiona w so-
botę 4 sierpnia o godz. 
12.3o. Zapraszamy do mo-
dlitwy w Jego intencji. 
 

73 Piesza Rybnicka Piel-
grzymka na Jasną Górę 
odbędzie się w tym roku 
pod hasłem „Oblubienica 
Ducha Świętego”. Zachę-
camy do pielgrzymowania w 
dniach 1 – 5 sierpnia 2018 r. 
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Pierwsza Komunia Święta 
6 maja nasze dzieci przystąpiły w tym roku do Pierw-
szej i Wczesnej Komunii Świętej. Uroczystej Eucha-
rystii przewodniczył ks. proboszcz Krzysztof Błotko,  
a  czynnie do modlitwy włączyły się dzieci i ich rodzi-
ce. 

 

 

 
 

 

 

 

Drogi Jezu, Przyjacielu Dzieci, 
błogosław dzieciom Pierwszokomunijnym. 
Daj im zdrowie duszy i ciała. 
Pomóż im się prawidłowo rozwijać i wzrastać w wierze. 
Daj im łaskę wytrwałości w czystości serca, 
aby mogły Cię przyjmować jak najczęściej. 
Niechaj odkrywają piękno i bogactwo Komunii Świętej  
z Tobą. Amen. 

 
Niebo jest dla tych,  

którzy są tak prości jak dzieci,  

tak pełni zawierzenia jak one,  

tak pełni dobroci i czyści.  

Tylko tacy mogą odnaleźć w Bogu swojego Ojca. 

św. Jan Paweł II

 

 



serce ewangelii 3 

Pielgrzymka rodzin  
komunijnych 

W niedzielę 20 maja, odbyła się pielgrzymka dzieci 
komunijnych wraz z rodzinami do Łagiewnik – 
sanktuarium Bożego Miłosierdzia oraz Centrum 
Jana Pawła II „Nie lękajcie się!”. 

 

 
 

W Sanktuarium św. Jana Pawła II w Łagiewnikach uczestni-
czyliśmy we Mszy św. sprawowanej przez ks. Proboszcza. 

 

Pamiątkowe zdjęcie z ministrantami 
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Święto 3 Maja 
 

W uroczystość NMP 
Królowej Polski tra-
dycyjna Msza św. w 
intencji Ojczyzny 
była sprawowana o 
godz. 10.oo, zaś o 
14.oo we Mszy św. 
w intencji żywych i 
zmarłych członków 
OSP Gotartowice i 
Boguszowice z oka-
zji przypadającego 4 
maja wspomnienia 
św. Floriana uczest-
niczyli strażacy z 
rodzinami. 

 

 
 

 
 

 
W drodze powrotnej odwiedziliśmy w Krakowie Park Edukacji  

Globalnej – Wioski Świata prowadzony przez Salezjański  
Wolontariat Misyjny. 

 
W Kaplicy Kapłańskiej Sanktuarium 
św. Jana Pawła II znajduje się m. in. 

płyta z grobu Jana Pawła II pochodzą-
ca z Grot Watykańskich Bazyliki  

św. Piotra w Rzymie. 

 
Harcerki i harcerze z Boguszowickiego Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego 

„Ślady” uczestniczą we Mszy św. w intencji Ojczyzny. 
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Święcenia kapłańskie dk. Łukasza Torbickiego 
W sobotę 26 maja w Krakowie w kościele Matki 
Bożej Wspomożenia Wiernych święcenia kapłań-
skie z rąk ks. bp Vitalisa Krzywickiego z Ukrainy 
przyjął diakon Łukasz Torbicki, przygotowujący się 
do kapłaństwa we wspólnocie Salezjanów. 

 
Wspólne zdjęcie strażaków z OSP Gotartowice i Boguszowice 
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Msza Święta Prymicyjna 

ks. Łukasza Torbickiego SDB 
Ks. Łukasz Torbicki odprawił Mszę Świętą Prymi-
cyjną w niedzielę, 27 maja, o godz. 12.oo. Uroczy-
stość rozpoczęła się w domu parafialnym, gdzie 
ks. Proboszcz Krzysztof pobłogosławił jego strój 
liturgiczny. Gdy neoprezbiter uroczyście przyodział 
szaty kapłańskie, otrzymał specjalne błogosła-
wieństwo rodziców. 
 

Na zakończenie Mszy Świętej Prymicyjnej neoprezbiter 
udzielił kapłanom i najbliższej rodzinie błogosławieństwa 
prymicyjnego.  

 
Wspólne zdjęcie na zakończenie uroczystości 
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Niech Pan Bóg błogosławi wszystkim ko-
rzystającym z wypoczynku wakacyjnego a w 
szczególności naszym dzieciom, młodzieży, 
rodzicom i nauczycielom,  którym należy się 
ten czas do zregenerowania sił. O naszych 
koloniach charytatywnych i pobycie Mini-
strantów w Białce Tatrzańskiej szerzej napi-
szemy w następnym numerze Serca Ewange-
lii. 

Obecnie dziękujemy Opatrzności Bożej za piękne 
dwa miesiące roku, maj i czerwiec, które mamy za 
sobą. Obfitowały one w wiele radosnych przeżyć i 
wydarzeń duszpasterskich w naszej wspólnocie para-
fialnej. Należała do nich z pewnością Uroczystość 
Komunijna przypadająca jak zawsze w pierwszą nie-
dzielę maja, w czasie której po raz pierwszy przyjęło 
Pana Jezusa do swojego serca 105 dzieci z naszej para-
fii. Uroczystości sprzyjała piękna pogoda i życzliwe 
nastawienie  sympatycznych rodziców naszych dro-
gich milusińskich.  Inne ważne dla całej parafii wyda-
rzenie majowe to uroczystość prymicyjna księdza 
Łukasza Torbickiego z Gotartowic, salezjanina, w 
dniu 27 maja br. o godz. 12.oo. w naszym parafial-

nym kościele. Po 10 latach formacji Łukasz przyjął 
święcenia kapłańskie 26 maja o godz. 10.oo w ko-
ściele Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Kra-
kowie przy ulicy Tynieckiej 39 z rąk ukraińskiego 
biskupa salezjanina, Vitalisa  Krzywickiego.  Czego 
wielu z nas było świadkami.  

Mamy za sobą Uroczystość Najświętszego Ciała 
i Krwi Pańskiej z procesją, która wiodła tym razem 
ulicami naszego osiedla. Dziękujemy wszystkim zaan-
gażowanym w tą publiczną manifestację wiary a w 
szczególnie osobom, które zaangażowały się w budo-
wę ołtarzy na trasie Bożego Ciała. Przeżyliśmy rów-
nież uroczystość odpustową, której szczególnym wy-
razem była piątkowa  Msza św. na naszym cmentarzu 
parafialnym z udziałem licznie zgromadzonych wier-
nych przy grobach swoich bliskich. Przy tej okazji 
dziękujemy również Dyrektorowi Wydziału Duszpa-
sterstwa Ogólnego przy Katowickiej Kurii, księdzu 
Romanowi Chromemu, za odprawienie sumy odpu-
stowej i wygłoszenie Słowa Bożego w dniu naszego 
Odpustu Parafialnego. 

Istotnym wydarzeniem parafialnym jeszcze w 
ramach obecnego roku szkolnego, w miesiącu czerw-
cu, była obecność wśród nas ks. Arcybiskupa Wikto-
ra Skworca, który w sobotę 16  czerwca podczas 
Mszy św. o godz. 18.oo udzielił naszej młodzieży 
sakramentu bierzmowania. Dziękujemy księdzu 
Arcybiskupowi za obecność i życzliwość wobec naszej 
parafii.  

Podsumowując ostatnie dwa miesiące życia para-
fii pragnę wyrazić wdzięczność naszym księżom wika-
rym mocno zaangażowanym w dodatkowe zajęcia z 
dziećmi i młodzieżą oraz osobami dorosłymi. Wyra-
zem tego była nie tylko regularna służba w organizo-
wanych spotkaniach formacyjnych na terenie Domu 
Parafialnego i innych obiektów w parafii ale również 
często organizowane wyjazdy pielgrzymkowe i atrak-
cyjne wycieczki w kraju a nawet poza jego granice. 
Naszym animatorom świeckim dziękujemy za pomoc 
w przygotowaniu młodzieży do przyjęcia sakramentu 
bierzmowania oraz sakramentu małżeństwa.  

Tradycyjnie w tym miejscu naszej gazetki pa-
rafialnej chcemy podsumować działania gospodar-
cze przeprowadzane w ostatnich 2 miesiącach. Na-
leżą do nich:   

1. Pomalowanie pokojów gościnnych w budynku 
Domu Parafialnego. 

2. Zakup nowych kwiatów i obsadzenie obejścia 
kościoła. 

SŁOWO  PROBOSZCZA – Nie tylko o sprawach  
                                        gospodarczych 

 

 
Dziękujemy księdzu Arcybiskupowi za obecność  

i życzliwość wobec naszej parafii 
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3. Zakup pierwszej partii opału - ekogroszek na Starą 
Farę i do kościoła. 

4. Uzupełnienie elementów ozdobnych na terenie 
placu kościelnego. 

5. Wymiana szyb w oknach prezbiterium. 

6. Naprawa i wymiana armatury łazienkowej w nie-
których pomieszczeniach kościoła i farskiego 
ogrodu. 

7. Dokończenie generalnego czyszczenia ołtarzy i 
drogi krzyżowej w naszym kościele. 

8. Uzupełnienie oświetlenia na ambonie. 

9. Założenie nowych półek nad grzejnikami w poko-
jach gościnnych Domu Parafialnego. 

10. Uzupełnienie z pomocą Apteki „AVE” apteczek 
medycznych kościoła i Domu Pogrzebowego. 

11. Przeprowadzenie pozytywnej kontroli Sanepidu na 
terenie Domu Pogrzebowego (19.04.2018 r.) 

12. Naprawa pieca gazowego w kuchni charytatywnej 
na terenie Starej Fary. 

13. Naprawa chłodni oraz przeprowadzenie konserwa-
cji klimatyzacji w pomieszczeniach Domu Pogrze-
bowego. 

14. Przeprowadzenie corocznej kontroli kominiarskiej 
przez mistrza kominiarskiego na wszystkich obiek-
tach kościelnych. 

15. Uzupełnienie kostką obejścia krzyża na Raszowcu 
i odnowienie jego elementów. 

16. Rozpoczęcie remontu pomieszczenia w miejscu 
byłej kwiaciarni na Starej Farze 

17. Zakup nowej kosiarki spalinowej. 

18. Rozpoczęcie renowacji witraża św. Barbary. 

 Na dalszy czas wakacji i wszystko co jest 
przed nami z serca błogosławię  

wdzięczny ks. Krzysztof Błotko-proboszcz 

 

Przygotowanie do kapłaństwa w Zgroma-
dzeniu Salezjańskim obejmuje pracę, modli-
twę i studia.  

Pierwszym etapem tego przygotowania jest nowicjat, 
gdzie po roku czasu nowicjusze składają swoje pierwsze 
śluby zakonne: posłuszeństwa, ubóstwa i czystości – tzw. 
śluby czasowe i otrzymują strój zakonny - sutannę. Ks. 
Łukasz przeżył ten czas w Kopcu, koło Częstochowy, w 
latach 2008 – 2009. Następnie po pierwszych ślubach odbył 
dwuletnie studia filozoficzne w Lądzie. Po tym czasie alum-
ni udają się na okres dwóch lat na praktykę pedagogiczno – 
wychowawczo – duszpasterską – zwaną asystencją. Jeden 
rok przeżył w Oświęcimiu, a kolejny w Wielkiej Brytanii. 
Kolejnym etapem, w którym klerycy przygotowują się w 
sposób bezpośredni do święceń kapłańskich – to czteroletnie 
studia teologiczne w Krakowie. W trakcie pierwszego roku 
pobytu na studiach teologicznych zostaje im powierzony 
urząd lektora, a następnie – urząd akolity. Po ukończeniu 
drugiego roku studiów w Krakowie klerycy składają śluby 
wieczyste. Ks. Łukasz złożył je w Pogrzebieniu. Trzeci rok 
studiów kończy się pierwszymi święceniami: święceniami 
diakonatu. W końcu po ostatnim, szóstym roku formacji 
duchowo–intelektualnej, zostają wyświęceni na kapłanów. 
Ksiądz Łukasz przyjął je 26 maja z rąk salezjańskiego bi-
skupa z Ukrainy, ks. Witalisa Krzywickiego SDB w Krako-
wie. 

W okolicznościowej homilii wygłoszonej podczas li-
turgii święceń ks. biskup zwrócił się głównie do kandydują-
cego do stanu prezbiteratu dk. Łukasza. W nawiązaniu do 
odczytanej Ewangelii przekazał przyjmującemu święcenia, 
że Bóg go posyła, żeby był solą ziemi i światłem dla świata. 
By niósł smak Boga do ludzi i był takim świadkiem, przy 
którym każda napotkana osoba już przy pierwszym spotka-
niu mogła doświadczyć tego smaku i Bożego światła. 

Ks. biskup wspomniał również św. Filipa Nereusza, 
którego wspomnienie przypadało 26 maja, inicjatora orato-
rium, który słynął ze swej pogody ducha, ale również potra-
fił nieść krzyż cierpienia. Zachęcił dk. Łukasza do naślado-
wania go w radosnym wypełnianiu woli Bożej. I życzył mu 
rozsmakowania się w kapłaństwie – zwłaszcza w sakramen-
talnej posłudze. By w ten sposób mógł zrealizować swoje 
kapłańskie powołanie zgodnie z wolą Bożą. 

Uroczysta Eucharystia Prymicyjna – czyli pierwsza 
Msza święta, której przewodniczył ks. Łukasz miała miejsce 
w niedzielę 27 maja w naszej świątyni.  

 U progu kapłańskiej posługi życzymy ks. Łukaszowi, 
aby Pan napełniał nieustannie jego serce darami Ducha 
Świętego, by jak najwięcej ludzi, zwłaszcza tych młodych 
przyprowadził do Chrystusa. Niech świadomość bliskości 
Pana Jezusa towarzyszy Mu w całym jego życiu kapłań-
skim. 

Źródło: http://sdb.org.pl/2018/05/swiecenia-kaplanskie-
podwojnie-salezjanskie/                         

Droga do kapłaństwa  

ks. Łukasza Torbickiego 

 
Malowanie pokojów gościnnych oraz założenie no-
wych półek nad grzejnikami w Domu Parafialnym 
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Zachęcamy do dalszej 
lektury wybranych fragmen-
tów książki „Proboszcz z 
Ars” w celu pogłębienia wła-
snej refleksji nad życiem ka-
płańskim. 

 
DO KLASZTORU 

TRAPISTÓW 
W LA NEYLIERE – część I 

Mieszkańcy Ars, mimo obietni-
cy Proboszcza, że ich nigdy nie opu-
ści, nie zapomnieli jednak trwogi, 
jakiej nabawił ich we wrześniu 1843 
roku. W pięć lat później, gdy czci-
godny Ojciec Leonard - kapucyn z 
klasztoru w les Brotteaux w Lyonie, 
przyjął księdza Vianney'a do trzeciego 
zakonu świętego Franciszka, parafia-
nie dość żywo okazali swe zaniepoko-
jenie. Sądzono - zapewnia pani des 
Garets - iż zostanie kapucynem. Po-
głoska ta nie była pozbawiona pew-
nych podstaw. Ksiądz Vianney istot-
nie objawił to życzenie Ojcu Leonar-
dowi, który kilkakrotnie słuchał jego 
spowiedzi; lecz zacny zakonnik, wy-
rzekając się tak pięknej zdobyczy, 
przedstawił mu, iż więcej może speł-
niać dobrego, pozostając w parafii, niż 
wstępując do klasztoru. A gdy Pro-
boszcz nasz ponownie nalegał, Ojciec 
Leonard wyjaśnił mu, co to jest trzeci 
zakon i zapoznał go z jego regułą. 
Wkrótce potem ksiądz Vianney prosił 
o habit tercjarski; w czym poczęli go 
naśladować najgorliwsi z parafian. 

Dwa lata przedtem, 8 grudnia  
1846 roku, Ojciec Eymard z zakonu 
Marystów, który miał założyć później 
Zgromadzenie Przejnajświętszego 
Sakramentu, przyjął był księdza 
Vianney'a do trzeciego zakonu Maryi. 
Ten trzeci zakon był dziełem świeżo 
założonym przez Czcigodnego Jana 
Klaudiusza Colin, dawnego kolegę ks. 
Jana Marii z Verrieres i u świętego 
Ireneusza w Lyonie. 

Pomiędzy Janem Klaudiuszem 
Colin, i Janem Marią Vianney'em 
istniała od dawna szczera sympatia. 
Obaj mieli wrodzone zamiłowanie do 
ukrywania się w cieniu, do prostoty, i 
serdecznego nabożeństwa do Matki 

Bożej. Ten stosunek przyjaźni trwał 
wiernie. Ojciec Colin niejednokrotnie 
posyłał swych zakonników do przyja-
ciela w Ars, by zasięgnęli jego rady; 
święty Proboszcz zaś całym sercem 
pochwalał przedsięwzięcia założycie-
la marystów. Gdy pierwsi misjonarze 
puścili się w drogę do Oceanii, ksiądz 
Vianney wspierał ich modlitwą i starał 
się przysporzyć im funduszów. 

Atoli nie przestawała go niepo-
koić i zadawać mu cierpień myśl o 
samotności, o pustyni, w której mógł-
by do woli obcować z Bogiem na 
modlitwie. Lecz dokądże miął udać 
się, by znaleźć tę pustynię?... Wszak 
biskup Devie oświadczył, iż póki on 
żyje, ksiądz Vianney diecezji nie 
opuści... Teraz błysnęło mu na hory-
zoncie światełko nadziei. 

Czcigodny Ojciec Colin myślał 
o nowej fundacji: miało to być Zgro-
madzenie Nieustającej Adoracji. Jego 
członkowie, pozostając w ścisłym 
zamknięciu, oddawać się mieli modli-
twie i pokucie. Gdy pierwsza próba, 
dokonana w Marcellange, w departa-
mencie Allier, nie powiodła się, To-
warzystwo Maryi nabyło w roku 1850 
posiadłość zwaną La Neyliere, leżącą 
obok Saint Symphorien sur Coise, o 
45 kilometrów od Lyonu. Położone 
wśród uroczych pagórków, z dala od 
wrzawy, było to ustronie idealne dla 
dusz o usposobieniu kontemplacyj-
nym. 

Zachęcony przez kilku dostojni-
ków, zwłaszcza przez księdza Devie, 
biskupa z Belley, Ojciec Colin poczy-
nił niezbędne przygotowania, by zain-
stalować na tym Taborze ze dwunastu 
swych zakonników, do których przy-
łączyć się miało kilku duchownych z 
Francji, a nawet z Anglii, nie należą-
cych do Towarzystwa Maryi. W nie-

dzielę, 16 maja 1852 roku, siedmiu 

ojców i pięciu braci pomocników 

zamknęło się przy kościele Najświęt-

szej Panny w La Neyliere i zaczęło 

zachowywać wieczyste milczenie, 

będące jednym z głównych przepisów 

ich reguły. 

Gdy o tych wszystkich szczegó-
łach opowiedziano księdzu Vian-
ney'owi, jął o nich marzyć. Do oży-
wienia jego dawnej nadziei przyczyni-

ło się też i wydarzenie, nie całkiem 
niespodziane. Biskup Devie, sterany 
wiekiem, zwrócił się w roku 1850 do 
Stolicy Apostolskiej z prośbą o ko-
adiutora. Otrzymał go w osobie bi-
skupa Jerzego Chalandon'a, urodzo-
nego w Lyonie, wikarjusza generalne-
go z Metzu. Dowiedziawszy się o tym 

– mówi baronówna de Belvey - ksiądz 

Vianney okazał wielką radość: - Mam 

nadzieję - mówił – iż ten nowy biskup 

pozwoli mi usunąć się. W dwa miesią-
ce po instalacji Trapistów złagodzonej 
reguły w La Neyliete powołał Bóg 
biskupa Devie do swojej chwały; 
ksiądz Chalandon zaś wstąpił na stoli-
cę biskupią w Belley. Sądząc, że 
wszystkie przeszkody zostały już 
usunięte, Proboszcz z Ars wnet my-
śleć począł o nowej ucieczce: do La 
Neyliere, by tam opłakiwać swe nędz-

ne życie i tam, wśród adoracji i ćwi-
czeń pokutnych, dni swe zakończyć. 
Ojciec Colin, dowiedziawszy się o 
jego zamiarze, radził mu powstrzymać 
się od kroków przedwczesnych. Z obu 
stron zaczęto więc wyczekiwać od-
powiedniej sposobności. 

Sposobność ta nadarzyła się we 
wrześniu 1853 roku. Ksiądz Vianney 
przeczuwał od kilku miesięcy, iż 
ksiądz Raymond już niedługo u niego 
pozostanie; zresztą mieszkańcy Ars 
pragnęli wyjazdu tego kapłana, które-
go usposobienie było niezbyt zgodne, 
a i sam ksiądz Raymond, zrozumiaw-
szy, iż nigdy parafii Ars nie otrzyma, 
prosił o przeniesienie. Chcąc go za-
stąpić, biskup Chalandon zwrócił 
uwagę na młode Zgromadzenie mi-
sjonarzy z Pond Ain, którego przeło-
żonym był ksiądz Camelet, przyjaciel 
księdza Vianney'a. Słusznie uważał 
biskup, iż księdzu Vianney'owi, do 
którego coraz liczniej napływały tłu-
my, potrzebny był pomocnik nadający 
się do tego rodzaju pracy i mający 
możność odwołania się w razie po-
trzeby do pomocy kolegów. 

Wybór biskupa Chalandon'a 
padł na ks. Józefa Toccanier. Ks. 
Toccanier liczył w roku 1853 lat trzy-
dzieści jeden. Miał postawę człowieka 
silnego. Dobry wygląd tego kapłana 
stanowił przeciwieństwo w porówna-
niu z fizycznym wycieńczeniem świę-

Proboszcz  z  Ars (51) 
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tego Proboszcza, lecz Jego wymowa, 
żywa, bezpośrednia, swoista, nie-
zmiernie trafna i prosta, przypominała 
sposób mówienia księdza Vianney'a; 
co więcej, był to człowiek bardzo 
pobożny, dobry, uprzejmy, więc jakby 
stworzony, by zająć miejsce u boku 
naszego świętego. 

Rekolekcje kapłańskie w owym 
roku rozpoczęły się w seminarium 
większym w Brou w poniedziałek 29 
sierpnia. Spotkali się tam księża: 
Toccanier i Raymond. Wikariusz 
generalny, ksiądz Poncet, zawiadomił 
księdza Raymond'a o zamianowaniu 
go proboszczem w Polliat; zaś ksiądz 
Camelet ze swej strony podał do wia-
domości księdzu Toccanier, iż nazna-
czony był na pomocnika-rezydenta 
przy Proboszczu w Ars. Jeśli wierzyć 
słowom Katarzyny Lassagne, ksiądz 
Vianney nie wiedział jeszcze o tych 
kombinacjach, gdy w czwartek, 1 
września, powiedział jej, kiedy przy-
niosła mu do pokoju lekki południowy 
posiłek: Przyszło mi na myśl, że tym 

razem powinienem już usunąć się. 

Szwagier mój, Melin, który mieszka w 

parafii świętego Ireneusza (w Lyo-
nie), oczekuje mię. Wyjdę z domu w 

poniedziałek w nocy. Proszę tę wia-

domość zatrzymać dla siebie. Księże 

Proboszczu, nie należy odchodzić - 

odparła biedna Katarzyna. 

I przypomniała mu wydarzenie 
sprzed laty dziesięciu: jego pobyt w 
Dardilly, biegnące za nim tłumy i 
rozrzewniający powrót do Ars... Lecz 
to nie pomogło. Teraz postanowienie 
jego zdało się nieodwołalne. Ksiądz 

biskup nie będzie miał z mego powodu 

kłopotu – rzekł - ma dosyć księży! 

W sobotę po południu przybył 
do Ars ksiądz Poncet, wikariusz gene-
ralny, w towarzystwie księdza Ray-
mond'a i Toccanier. - Zacny Pro-

boszcz - mówił ten ostatni - przyjął 

nas uprzejmie, lecz był wielce zafra-

sowany. Wobec decyzji biskupa, za-
komunikowanej mu ustnie, Święty nic 
nie odrzekł. Ksiądz Raymond powie-
dział mu, w jakich słowach przedsta-
wi nazajutrz podczas sumy swego 
następcę księdza Toccanier. W nie-
dzielę z rana sumę celebrował ks. 
Toccanier, i ksiądz Raymond wygłosił 
zamierzoną przemowę. Po południu 
wikariusz generalny wyjechał do 
Trevoux, gdzie miał zakończyć ćwi-
czenia rekolekcyjne zakonnic; zaś 
dawny pomocnik świętego udał się do 

swej rodzinnej wioski Beauregard, 
niedaleko Ars. 

Jak przed dziesięciu laty, tak 
również i teraz, wiadomość o planie 
ucieczki Proboszcza ciążyła poczci-
wej Katarzynie Lassagne. Toteż około 
godziny ósmej wieczorem poprosiła 
księdza Vianney'a, by pozwolił jej 
zwierzyć się ze wszystkim dyskretnej 
Marii Filliat. - Uczyń, co zechcesz - 

odrzekł Święty. Niebawem obie towa-
rzyszki przybiegły doń całe we łzach. 
Proszę nie odchodzić - błagały - pro-

szę nie odchodzić! Lecz za całą od-
powiedź święty oświadczył im, iż 
postanowienie jego było nieodwołal-
ne; a nadto wręczył Katarzynie list do 
biskupa Chalandon'a. Po próżnych 
zabiegach, Maria i Katarzyna stanęły 
bezradnie w bramie ogrodu plebań-
skiego. Co począć - mówiła Katarzy-
na. - Przy takim osłabieniu i w tym 

wieku nie będzie mógł pójść pieszo do 

Lyonu. Ty, Mario, możesz wprawdzie 

wziąć kosz z prowiantami. Lecz jeśli 

zasłabnie w drodze... Trzeba by za-

mówić jakiego woźnicę, żeby go za-

wiózł. 

Przechodził właśnie tamtędy za-
krystian, Brat Hieronim. Zdziwił się 
spotykając tu Katarzynę i Marię... 
Wkrótce wiedział już o wszystkim. 
Pobiegł do Brata Atanazego, by go 
ostrzec, i obaj udali się do księdza 
Toccanier, który mieszkał w oficynie 
domu Opatrzności. Młody wikary 
sądził, iż wzywają go do kogoś nie-
bezpiecznie chorego. 

- Wyobraźcie sobie moje zdzi-
wienie! - opowiadał później. - Nie 
mogłem żadną miarą w to uwierzyć. 
Stójcie na straży przed plebanią - 

rzekłem do Braci - i jeśli ksiądz Pro-

boszcz naprawdę zechce uciekać, 

zawołajcie mnie. O północy usłysza-
łem trzy szybkie uderzenia w drzwi 
mego mieszkania. Leżałem na łóżku 
w ubraniu. W jednej chwili byłem na 
placu z dwoma Braćmi i przez oświe-
tlone okno pokoju podpatrywaliśmy 
naszego świętego Proboszcza. Wi-
dzieliśmy dokładnie jak brał kapelusz, 
brewiarz i parasol. Dajmy mu zejść na 

dół - rzekłem. - Patrzę: - Proboszcz 

schodzi istotnie i zwraca się do Marii 

Filliat i Katarzyny Lassagne, które 

miały mu towarzyszyć. Słuchamy 

uważnie. Czy jesteście gotowe? - 

zapytuje ks. Vianney i dodaje: - A 

więc idźmy! Wychodzi, a za nim Ma-

ria, niosąca zapasy, i Katarzyna z 

latarnią w ręku. Wtem my zagradzamy 

mu drogę... Spojrzał surowo na Kata-

rzynę, która zaczyna płakać. Więc 

sprzedałaś mię! - rzekł do niej z wy-

rzutem. W tej chwili przemówił Brat 

Atanazy: Dokąd Ksiądz Proboszcz 

idzie?., jeśli chce nas porzucić, za-

dzwonimy na alarm!... - I - dodaje 

Brat Hieronim - pójdziemy za księ-

dzem Proboszczem w procesji... - Jak 

chcecie - odparł ksiądz Vianney krót-

ko i stanowczo - lecz dajcie mi swo-

bodnie przejść! Pójdziemy za nim - 
szepnął ksiądz Toccanier do swych 
towarzyszów. Tymczasem przebudzi-
ły się pątniczki, które nocowały w 
przedsionku przy dzwonnicy, a na ich 
krzyk nadbiegali już parafianie. Żało-
śnie zgiełkliwa procesja, podążając za 
swym proboszczem, doszła do kru-
chego mostku, prowadzącego przez 
strumień Fontblin. W chwili, gdy 
proboszcz miał wchodzić na kładkę, 
ksiądz Toccanier rezolutnie stanął 
przed nim. Proszę mi dać przejść! - 

wołał Święty głosem pełnym trwogi. 
Pod pachą trzymał brewiarz. Ksiądz 
Toccanier wyrwawszy mu go raptow-
nym ruchem, oddał osobie najbliżej 
stojącej, którą była oczywiście Kata-
rzyna Lassagne. Proszę odejść i nie 

wracać - szepnął jej po cichu misjo-
narz. 

- Proszę mi oddać mój brewiarz! 
- wołał Proboszcz z Ars. Po chwili 
wszakże rozmyśliwszy się dodał: - 
Zmówię go, gdy przyjdę do Lyonu. - 
Jak to? - wykrzyknął ks. Toccanier - 
przejdą dzienne godziny, a ksiądz 
Proboszcz w tym czasie nie będzie 
mówił brewiarza?... Piękny przykład! 

W duszy Świętego obudziły się 
skrupuły. Nastała chwila milczenia.  

- Mam drugi brewiarz u siebie w 
pokoju, po księdzu biskupie Devie - 
rzekł wreszcie. - Zatem chodźmy po 
niego - podsunął myśl ksiądz Tocca-
nier, który w tej chwili, nie wiedząc o 
tym, już był wygrał partię. Ksiądz 
Vianney szybko zawrócił i udał się w 
powrotną drogę ku plebanii, dokąd 
tłumy coraz gęściej podążyły za nim. 
Nie uszedł jeszcze trzydziestu me-
trów, gdy ozwał się dzwon kościelny. 
Dzwoniono na alarm! Dźwięk dzwo-
nu wśród nocy czynił ponure wraże-
nie... 

- Księże Proboszczu. Już dzwo-
nią na Anioł Pański! - rzekł ks. Toc-
canier. I biedny Święty, zawsze pełen 



serce ewangelii 11 

prostoty, padł na kolana, by odmówić 
Anioł Pański z anielską żarliwością.  

- Księże Proboszczu - dodał 
jeszcze chytrze ks. wikary - a gdyby-
śmy tak zmówili dziesiątek różańca na 
intencję szczęśliwej podróży... Chciał 
zyskać na czasie. Tym razem jednak 
ksiądz Vianney wyczuł zasadzkę. 

- Nie - odrzekł - odmówię ko-
ronkę w drodze. Proboszcz z Ars po-

wstawszy - opowiada dalej ksiądz 
Toccanier - ruszył naprzód wielkim 

krokiem, po czym wbiegł na podwórze 

i wszedł na górę do swego pokoju - a 

ja za nim. Na drodze szepnął mi Brat 

Atanazy, że hrabia był już uprzedzony 

i że zaraz nadejdzie. Chcąc dać czas 

hrabiemu des Garets na przybycie, 

pomieszałem na półkach biblioteki 

osiem wielkich tomów brewiarza, 

stanowiących cenną pamiątkę po 

zmarłym niedawno sędziwym bisku-

pie. A kiedy ksiądz Vianney już kładł 

rękę na właściwym tomie, wzrok mój 

padł na portret biskupa Devie, wiszą-

cy na ścianie. Przypomniałem sobie, 

iż dostojnik ten zapobiegł poprzednio 

innym ucieczkom. Przyszło mi na-

tchnienie. Niech ksiądz Proboszcz 

popatrzy na biskupa Devie - zawoła-

łem głosem stanowczym - na pewno 

on z nieba niechętnie na księdza Pro-

boszcza spogląda.. Trzeba szanować 

wolę swego biskupa za życia, a tym 

bardziej po jego śmierci... Proszę 

sobie przypomnieć, co on księdzu 

Proboszczowi powiedział przed dzie-

sięciu laty! 

Poruszony do głębi moimi sło-
wy, ksiądz Vianney odpowiedział mi 
z naiwnością dziecka: 

- Ksiądz Biskup łajać mnie nie 
będzie; on wie dobrze, iż ja muszę 
pójść opłakiwać swe nędzne życie!  
I nie chcąc dłużej czekać, chwycił 
wielki brewiarz, oprawny w ciemno 

zielony safian i wyszedł na schody. 
Na skręcie omal nie potrącił pana des 
Garets. Zauważyłem wówczas - mówił 
hrabia - iż miał wygląd zmieniony, był 

smutny i niemal ponury. Hrabia pró-
bował mu tłumaczyć, lecz daremnie. 
Proboszcz ledwie chciał go słuchać... 
Stary ten przyjaciel ks. Vianney'a 
rzekł, przystąpiwszy do mnie: On ma 

niezawodnie przeczucie bliskiej 

śmierci! 
 
(c.d. w następnym numerze 

SE. Przygotował ks. Krzysztof 
B.  Za: Francis Trochu, Pro-
boszcz z Ars, Święty Jan Maria 
Vianney 1786- 1859 (Na podsta-
wie akt procesu kanonizacyjne-
go i nie wydanych dokumentów 
z języka francuskiego przełożył 
Piotr Mańkowski, biskup kamie-
niecki, arcybiskup tytularny 
Aenus), Kraków 2009) 

 
 

 

 

 

 

Rok formacyjny 2017/ 
2018 małżonków tworzących 
ruch duchowości małżeń-
skiej END dobiegł końca. Dla 
nas był to dobry rok. Rok 
pracy i przyjaźni w ekipie,  
a także posługi dla Ruchu  
i Kościoła. Wielokrotnie spo-
tykaliśmy się z młodzieżą  
i małżonkami, by dać świa-
dectwo wiary, a także pro-
mować piękno życia małżeń-
stwa sakramentalnego.  

To dzięki łasce sakramentu mał-
żeństwa możemy stawać się jednością 
na wzór jedności Osób Boskich. To 
ogromny skarb małżonków. Dzisiaj 
możemy być z sobą w jedności więk-
szej niż byliśmy wczoraj, ale mniej-
szej niż możemy być jutro. Możemy - 
bo o tę jedność musimy nieustanie 
zabiegać, troszczyć się o ciepłe rela-
cje. Obecność, czułość czy pracowi-
tość to cechy miłości małżeńskiej, bez 
których rozwój małżonków jest bar-
dzo utrudniony. Małżeńskie przymie-
rze, przez które mężczyzna i kobieta 
tworzą ze sobą wspólnotę całego 

życie wymaga wsparcia Kościoła, 
przyjaciół oraz innych małżeństw, by 
się rozwijać w miłości. Gdy jako  
małżonkowie zaprosimy do swojego 
małżeńskiego serca Jezusa i z pra-
gnieniem będziemy budować z Nim 
relację miłości to nasze małżeństwo 
będzie rozkwitało każdego dnia pięk-
nem samego Boga. 

Przed nami czas wakacji. Już za 
parę dni spotykamy się z młodymi 
rodzinami na rekolekcjach, by czynić 
refleksję „O relacjach, które stają się 
sakramentem”, by we wspólnocie 
Kościoła uwielbiać i dziękować Bogu 
za dar małżeństwa. Prosimy o modli-
twę za uczestników i prowadzących 
rekolekcje, by to Boży zamysł się 
wypełnił.  

Tegoroczne wakacje to także 
czas spotkania małżonków i kapłanów 
z całego świata tworzących ruch 
END. W dniach od 16 do 21 lipca br. 
w Fatimie odbędzie się XII Międzyna-
rodowe Zgromadzenie Equipes Notre-
Dame. Zgłosiło się ponad 18 tysięcy 
małżonków, ale mogą nas przyjąć 
tylko około 9 tysięcy. Dla nas będzie 
to już trzecie Międzynarodowe Zgro-
madzenie, więc wiemy jak piękny to 

będzie czas. Przedstawiciele END 
gromadzą się co 6 lat, by wyrazić 
swoją jedność w modlitwie i formacji, 
by dziękować Bogu za Ruch, wska-
zywać nowe kierunki pracy w ekipach 
i służby w Kościele. Zgromadzenie 
dokona wyboru nowej pary małżeń-
skiej odpowiedzialnej za ruch Equipe 
Notre-Dame na czas kolejnych 6 lat.  
Jakże nie prosić Was o modlitwę w 
intencji tego zgromadzenia i jego 
owoców, czynimy to z całego serca.  

W kolejnym numerze Serca 
Ewangelii podzielimy się z Wami 
dobrem, które (jak Bóg da) będzie 
naszym udziałem. 

Życzymy wszystkim wspaniałego 
odpoczynku. 

 Bernadeta i Piotr  

Znajdziecie nas na stronie 
internetowej 

www.end.org.pl 

albo pod nr 501 789 996 - 
para odpowiedzialna  
za sektor śląski END 

 

Equipes Notre - Dame  - 
ruch duchowości małżeńskiej 
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OLIMPIADA LITURGICZNA 
W ŚWIERKLANACH  

I WYCIECZKA  
DO KATOWIC 

W ostatnich miesiącach naszej 
ministranckiej formacji bardzo 
dużo się działo. Trzech przedstawi-
cieli naszej wspólnoty wzięło udział w 
dekanalnym etapie Olimpiady Litur-
gicznej w Świerklanach. W pierw-
szych dniach maja ministranci, którzy 
zajęli czołowe miejsca w naszej punk-
tacji udali się wraz z księdzem oraz 
animatorami do parku trampolin w 
Katowicach „Jumpcity”. Wszystkim 
bardzo się tam spodobało. Po udanej 
zabawie ministranci udali się do Ba-
zyliki św. Ludwika Króla i Wniebo-
wzięcia Najświętszej Maryi Panny w 
Katowicach – Panewnikach, gdzie 
modlili się za całą naszą wspólnotę. 

Zobaczyli też klasztor ojców francisz-
kanów. Po powrocie do domu wszy-
scy jednogłośnie stwierdzili, że była 
to bardzo udana wycieczka i nadal 
będą tak gorliwie chodzić na Msze 
św. i służyć Panu. 

 
PRYMICJE KS. ŁUKASZA 

27 maja, w niedzielę w naszej 
parafii miała miejsce Prymicyjna 
Msza ks. Łukasza Torbickiego, który 
dzień wcześniej został wyświęcony 
przez ukraińskiego biskupa. 

Uroczystość rozpoczęła się pro-
cesją do kościoła, gdzie później ks. 
Łukasz odprawił swoją pierwszą 

Mszę świętą. Po Mszy każdy mógł 
złożyć księdzu Łukaszowi życzenia.  

AKTUALNOŚCI 

Ostatnie nasze zbiórki były 
szczególne. Co tydzień każdy anima-
tor prowadził spotkanie o wybranym 
świętym, aby później każdy ministrant 
mógł uczestniczyć w quizie. 
Pytania były bardzo trudne. Mimo to 

Kącik ministrancki 

 
Uczestnicy Olimpiady Liturgicznej 

 
Procesja Bożego Ciała 

 
Przed Bazyliką w Panewnikach 

 
Pamiątkowe zdjęcie ministrantów z neoprezbiterem bezpośrednio  

po Mszy św. Prymicyjnej 
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każdy ministrant spisał się bardzo 
dobrze. Później wszystkie testy zosta-
ły sprawdzone i zostali wyłonieni 
zwycięzcy. 

Uroczystość Najświętszego Cia-
ła i Krwi Chrystusa obchodziliśmy w 
tym roku 30 maja. Tradycyjna proce-
sja przebiegała ulicami Stanisława 
Małachowskiego, Sztolniową, Kar-
skiego. Nasz udział w procesji był 
złożonym publicznie wyznaniem 
wiary w obecność Chrystusa w Naj-
świętszym Sakramencie. 

WYCIECZKA DO CZECH 

W dniach 29.04-30.04 Animato-
rzy grupy ministranckiej wraz z księ-
dzem opiekunem wybrali się na wy-
cieczkę do naszych czeskich sąsia-
dów. W niedzielę, około godziny 
13.oo wszyscy uczestnicy w  
9-osobowym busie zmierzali w stronę 
południa. Po drodze odwiedzili kilka 
miejsc, takich jak ogrody biskupie w 
Kromeriřu. W końcu, po około 6 
godzinach stawili się na miejscu, w 
zaprzyjaźnionej czeskiej parafii w 
miejscowości Hornì Cerekev w diece-
zji Czeskie Budziejowice. Tam po 
rozpakowaniu i rozgoszczeniu się 
odprawili wspólnie Mszę świętą, 
następnie zwiedzili kościół poznając 
jego historie, a na końcu wspólnie 
usiedli przy ognisku. W drugim dniu 
w towarzystwie księdza Jarosława 
wyjechali w stronę samej stolicy 
Czech - Pragi. Tam spędzili czas na 
zwiedzaniu miasta oraz kościołów 
znajdujących się w pobliżu. Po całym 
dniu wędrówki, po odwiezieniu księ-
dza Jarosława i pożegnaniu, wyruszyli 
w stronę Boguszowic. 

 

WYCIECZKA ROWEROWA 
DO STUDZIENKI 

Kolejna wycieczka odbyła się 
po Bożym Ciele, tym razem już całą 
wspólnotą udaliśmy się na wycieczkę 
rowerową do janko-
wickiej Studzienki. 
Trasa przebiegła 
sprawnie bez żadnych 
zdarzeń. Po przyjeź-
dzie do Studzienki 
odbyła się Msza świę-
ta, którą sprawował 
ksiądz Tomasz, a po 
Mszy każdy otrzymał 
słodki poczęstunek. 
Gdy wróciliśmy każ-
dy był bardzo zado-
wolony i wyczekiwał 
kolejnej wycieczki. 

ZAKOŃCZENIE ROKU 
FORMACYJNEGO 

Ostatnie wydarzenie odbyło się 
przed wakacjami. Było to zakończenie 
roku formacyjnego naszej wspólnoty 
ministranckiej, był to bowiem ostatni 

rok z naszym wspaniałym opiekunem 
księdzem Tomaszem. Już dziś 
chciejmy podziękować księdzu Tom-
kowi za wspólnie spędzone trzy lata. 

 Zakończenie roku zaczęło się 
od uroczystej Eucharystii, w której 
każdy ministrant chciał podziękować 
Panu za cały rok służby ministranc-
kiej. Do grupy ministrantów dołączyło 
8 nowych kandydatów, a 13 kandyda-
tów otrzymało kołnierz. Po Mszy 
zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcie oraz 
udaliśmy się na ogród farski, gdzie 
czekał nas słodki poczęstunek, a na-
stępnie grill. Wszyscy się świetnie 
bawili. Każdy ministrant na pewno 
zapamięta te spotkanie na całe życie. 

Filip Frelich 

 
U naszych południowych sąsiadów 

 
W drodze do jankowickiej Studzienki 

 
Uczestnicy wycieczki do Studzienki 
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OSTATNI ROZDZIAŁ 

W obliczu konsolidacji sił opo-
zycyjnych i zbliżających się wyborów 
do Sejmu RP, Józef  Piłsudski  osobi-
ście rozkazał  aresztować czołowych 
przywódców Centrolewu. Niespełna 3 
tygodnie później, w dniu 26 września 
1930 roku, tuż po rozwiązaniu – 
wbrew prawu - Sejmu Śląskiego, 
aresztowano Wojciecha Korfantego, 
który wraz  z innymi przywódcami 
opozycji osadzony został w twierdzy 
brzeskiej. 

Metoda zastosowana przez sa-
nację w walce z opozycją wywołała 
olbrzymie poruszenie  w społeczeń-
stwie. Wbrew zamierzeniom sanacji, 
„Brześć”  umocnił autorytet przywód-
ców ugrupowań opozycyjnych. W 
opinii tej części społeczeństwa, która 
nie zgadzała się z rządami sanacji, 
działaczy opozycji traktowano jako 
głównych rzeczników wolności, de-
mokracji, oraz  konstytucyjnego ładu 
państwowego.  

Pomimo atmosfery zastraszania, 
jaką stworzono przez aresztowanie 
przywódców opozycji, Wojciech 
Korfanty nadal przebywający w wię-
zieniu, w wyborach przeprowadzo-
nych w dniu 23 listopada 1930 roku 
po raz trzeci uzyskał mandat poselski. 
Sanacja nie zdecydowała  się w tych 
okolicznościach na postawienie mu 
jakichkolwiek zarzutów. 

Dzień jego powrotu z więzienia 
20 grudnia 1930 roku stał się dniem 
triumfu. Widziano w nim na powrót 
reprezentanta szerokich rzesz ludności 
górnośląskiej, przywódcę zdolnego do 
przeprowadzenia walki z sanacją. 
Wkrótce też Korfanty stanął na czele 
ogólnopolskiej organizacji Chrześci-
jańskiej Demokracji, piastując od 
1931 roku funkcję prezesa Rady Na-
czelnej. 

Kolejne  lata znaczone były 
ustawiczną walką Korfantego z sana-
cją. Bronił przede wszystkim autono-
mii śląskiej, pomimo tego, że wcze-
śniej nie raz wypowiadał się o niej 
negatywnie. W nowej sytuacji poli-
tycznej, gdy sanacja zmierzała do 
stworzenia systemu rządów autorytar-
nych, co sankcjonować miała nowa 
konstytucja, w autonomii dostrzegł 
jeden z głównych instrumentów, 

umożliwiających oficjalną, legalną 
walkę z obozem rządowym.  W tej 
walce – jak się ostatecznie okazało – 
stał na straconych pozycjach, gdyż 
machina państwowa w dużym stopniu 
była nastawiona na bezpardonową 
walkę z tym politykiem, widząc – 
paradoksalnie - z jego strony najwięk-
sze zagrożenie. 

W kwietniu 1935 roku Korfanty, 
zagrożony ponownym uwięzieniem, 
zmuszony został do opuszczenia kra-
ju. Głównie  przebywał na emigracji 
politycznej w Czechosłowacji, utrzy-
mując kontakt z Paderewskim we 
Francji. W czasie przymusowego 
pobytu za granicą nie zrezygnował z 
działalności politycznej i oddziaływa-
nia na kraj, głównie poprzez utrzy-
mywanie kontaktów z przedstawicie-
lami opozycji i poprzez nadal wyda-
waną w Katowicach „Polonię".  Nadal 
był jednak wrogiem numer jeden 
sanacji. 

W owym czasie wiele uwagi po-
święcił koncepcji budowy szerokiej 
koalicji antysanacyjnych sił, którą 
wyrażał tzw. Front Morges. Chociaż 
do stworzenia tak pomyślanego sze-
rokiego frontu walki  z sanacją nie 
doszło, to jednym z efektów tendencji 
scaleniowych wśród partii opozycyj-
nych było zjednoczenie Chrześcijań-
skiej Demokracji z Narodową Partią 
Robotniczą  i ukonstytuowanie się w 
dniu 10 października 1937 roku 
Stronnictwa Pracy, w którym to wła-
śnie jemu  powierzono  funkcję Preze-
sa. Intensywne życie Korfantego za-
częło odbijać się na jego zdrowiu, co 
objawiało się kłopotami z sercem. 

Gdy w  1938 r.  zmarł  syn Kor-
fantego -Witold - pomimo tej wyjąt-
kowej sytuacji władze Rzeczpospoli-
tej w osobie premiera Sławoja Skład-
kowskiego, odmówiły  wydania   mu  
„listu żelaznego",  chroniącego przed 
aresztowaniem, a tym samym unie-
możliwiając  mu uczestnictwo  w 
pogrzebie syna. 

Po aneksji  Czechosłowacji 
przez III Rzeszę Korfanty został na 
krótko internowany. Wkrótce po 
uwolnieniu udał się do Francji, do 
swojego przyjaciela  Ignacego Pade-
rewskiego. Jednakże w sytuacji poli-
tycznej, grożącej Polsce wojną z hitle-
rowskimi Niemcami – wypowiedzenie 

przez Niemcy paktu o nieagresji  i nie 
stosowaniu przemocy -  zdecydował 
się na powrót do kraju, by  oddać  
Polsce jeszcze raz swoje doświadcze-
nie w momencie tak dramatycznym. 

Polską granicę przekroczył w 
kwietniu i już po trzech dniach został 
aresztowany i osadzony w warszaw-
skim więzieniu. Jego aresztowanie 
spotkało się z falą oburzenia nie tylko 
jego zwolenników. Z więzienia zaczę-
ły dobiegać sygnały o gwałtownym 
pogarszaniu się jego zdrowia. Pod 
naporem opinii publicznej sąd zdecy-
dował się uwolnić Korfantego w lip-
cu’39 roku. Przewieziono go do klini-
ki przy ulicy Hożej, ale jego stan 
zdrowia był fatalny. W dniu 17 sierp-
nia 1939 roku Korfanty zmarł . 

Ignacy Paderewski przesłał na 
ręce wdowy telegram o treści –
 „Stanął przed Sędzią Najwyższym 
wielki obywatel wierny syn Kościoła , 
nieustraszony rycerz Rzeczpospolitej. 
Tam go już nie dosięgnie ani zawiść, 
ani złość ludzka. Wojciech Korfanty 
znajdzie na kartach historii odrodzo-
nej Polski  należne mu stanowisko, 
choć mu go odmawiano za życia”. 

Nagłe, dramatyczne pogorszenie 
się stanu zdrowia Korfantego stało się 
powodem wielu domysłów i spekula-
cji.  Zaistniało podejrzenie, że został 
otruty w więzieniu, a w zasadzie, że 
był systematycznie podtruwany po-
przez spryskiwanie ścian celi trującą 
substancją. Inni twierdzą, że do posił-
ków dodawano mu systematycznie 
małe porcje arszeniku. Objawy jakie 
towarzyszyły chorobie Korfantego 
mogły to potwierdzać. Sprawa jest 
otwarta do dziś. Rodzina Korfantego 
jest jednak przeciwna ekshumacji, 
która w obecnym stanie medycyny, 
mogłaby jednoznacznie odpowie-
dzieć  na wątpliwości związane z jego 
śmiercią. 

20 sierpnia w Katowicach odbył 
się manifestacyjny pogrzeb. Społe-
czeństwo Górnego Śląska żegnało 
wybitnego działacza, który przez 
prawie czterdzieści lat był pierwszo-
planową postacią życia politycznego, 
 z nazwiskiem jego wiązały się naj-
piękniejsze karty dziejów Górnego 
Śląska walczącego o wolność i zjed-
noczenie z Polską. Żegnało go 5 tys. 
ludzi, wśród których zabrakło woje-

Wojciech Korfanty – Polityk Pogranicza (7) 
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wody Grażyńskiego. Zakazał on 
udziału w pogrzebie urzędnikom 
śląskich instytucji, co dobitnie charak-
teryzuje tego człowieka. 

c.d.n. 

Zbigniew Kula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Łzy 
*** 

Zapłakany dzień 
budzi Cię kroplą deszczu, 
nieśmiało puka z nadzieją, 

że Ty osuszysz jego łzy. 
Dostałeś nagrodę 

w ten niedzielny ranek 
radość i nadzieję, 

że zobaczysz jak wieczorem 
położy się spać, 

bez towarzystwa łez. 
Ofiaruj mu swoje serce, 

by poczuł, że nie jest sam. 
 

Stefania Gierłowska 
 

Prośba 
*** 

Są chwile w moim życiu, 
kiedy żałość chce krzyczeć, 

by kochający głos dotarł 
do bliskich serc. 

Matko Boska proszę Cię 
o cząstkę Twojej Boskiej 

mądrości, 
bo swoją zagubiłam gdzieś  

na drogach, po których szłam, 
nie myśląc, że będzie potrzebna 

w dalszym życiu. 
Z łaską nadziei,  

która jest ze mną, 
zdążam na spotkanie  

Bożej Miłości. 

Stefania Gierłowska 

 
6 maja br. podczas uro-

czystej Mszy świętej  o godz. 
11.15, której przewodniczył 
ksiądz proboszcz Krzysztof 
Błotko, 105 dzieci naszej pa-
rafii przystąpiło do Wczesnej 
i Pierwszej Komunii świętej.  

W  czasie kazania księża wika-
rzy przypomnieli wszystkim obecnym 
na Mszy św. jak wielkim darem dla 
człowieka jest Eucharystia. Nawet 
aniołowie w niebie nie mogą przyj-
mować Komunii św., tylko człowiek 
może do swego serca przyjąć samego 
Boga. Za ten wielki  dar dzieci dzię-
kowały Panu Jezusowi  w czasie uro-
czystych nieszporów. 

 I Komunia dziecka  jest świę-
tem całej rodziny, dlatego do tego 
ważnego wydarzenia przygotowywały 
się już od września  całe rodziny po-
przez comiesięczną niedzielną  eucha-
rystię oraz klimat tworzony w po-
szczególnych rodzinach. Dlatego na 
twarzach dzieci widoczne było prze-
życie, ale zarazem radość z pierwsze-
go spotkania z Panem Jezusem. 

Miesiąc wcześniej, 7 kwietnia, 
odbyła się w naszym kościele pierw-
sza spowiedź. Dzieci razem z rodzi-
cami przybyły do kościoła, by oddać 
Panu  Bogu swoje grzechy i otrzymać 
pierwsze w  życiu rozgrzeszenie.  Po 
krótkiej modlitwie poprowadzonej 
przez księdza Proboszcza rodzice 
odpalili od Paschału świece i towarzy-
szyli swoim dzieciom do konfesjona-
łu. 

 20 maja odbyła się pielgrzymka 
do Łagiewnik – do sanktuariów Boże-
go Miłosierdzia i św. Jana Pawła II. 

W sanktuarium św. Jana Pawła II 
uczestniczyliśmy w eucharystii spra-
wowanej przez księdza Proboszcza i 
modliliśmy się przy relikwiach świę-
tego papieża, natomiast w sanktua-
rium Bożego Miłosierdzia przy reli-
kwiach św. Siostry Faustyny. Tam 
również siostra ze Zgromadzenia 
Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia przy-
bliżyła nam  życie Apostołki  Bożego  
Miłosierdzia. W drodze powrotnej 
odwiedziliśmy w Krakowie Księży 
Salezjanów, gdzie dzieci mogły od-
być” podróż przez wszystkie konty-
nenty” zwiedzając „Wioski świata”. 
Pod okiem wolontariuszek dzieci 
poznawały kulturę, tradycje oraz za-
bawy krajów misyjnych. 

W tym roku do Komunii przy-
stąpiło 105 dzieci: 

− 56 z SP nr 16 

− 20 z SP nr 36 

− 18 z SP nr 20 

− 1 z zagranicy  

− 10 do wczesnej Komunii 

Serdeczne podziękowania dla 
wszystkich, którzy zaangażowali się 
w przygotowanie tej pięknej uroczy-
stości. 

Barbara Sojka 

 

I Komunia św. w naszej parafii 

 

PODZIĘKOWANIE 
Krewnym, sąsiadom i znajomym za okazane serce  

oraz wsparcie duchowe i finansowe  

w trudnych momentach naszego życia  

składamy gorące podziękowanie 

SERDECZNE BÓG ZAPŁAĆ 

Rodzina Dyczka 
P.S. 
Msza św. w intencji ofiarodawców będzie sprawowana 29 lipca br.  
o godz. 20.3o 
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Kontynuujemy opowieść 
o proboszczach boguszo-
wickich od zarania dziejów. 
Kolejnym, już ósmym zna-
nym proboszczem w parafii 
boguszowickiej był Mikołaj 
Bernard Alberti. Na urząd 
proboszcza wprowadził go 
przeor rudzki Fryderyk Ren-
ner dnia 10 marca 1686 r.  
a inwestytura dla niego zo-
stała sporządzona już w 
styczniu tego roku.  

Urodził się  w 1649 r. w Stanicy 
w sąsiedztwie Rud. Wyświęcony 
został 12 czerwca 1677 r. w Nysie. 
Mikołaj Bernard Alberti, studiował w 
Rudach, ukończył filozofię i teologię 
moralną w Ołomuńcu, 3 lutego 1681 
roku został zaordynowany u panien 
raciborskich św. Dominika, jurysdyk-
cję otrzymał na piśmie w Ołomuńcu  
3 lutego 1681 r., którą zatwierdziła 
ustnie przewielebna administracja 
biskupa. Najpierw był kapelanem w 
Baworowie w  diecezji ołomunieckiej, 
stąd przybył do zaprezentowania się 
panu  Franciszkowi Józefowi, opatowi 
św. zakonu cystersów w Rudach. Gdy 
obejmował parafię boguszowicką  
liczył 37 lat. Tu przywrócił do wiary 
katolickiej 4 protestantów. 

Proboszcz Alberti zastał  kościół 
w Boguszowicach już mocno pod-
niszczony. W kościele widniały stare 
obrazy św. Marcina i św. Wawrzyńca. 
Przenajświętsze było należycie prze-
chowywane w srebrnym cyborium w 
tabernakulum pod kluczem. Na środ-
ku naprzeciw głównego wejścia obu-
dowanego przybudówką stała pod 
kluczem  rzeźbiona chrzcielnica, a w 
niej  miedziany garnek z czystą wodą 
chrzcielną; całość nakryto drewnianą 
pokrywą. Woda w chrzcielnicy była 
wymieniana dwa razy w roku.  Drugie 
drzwi prowadziły do małej i ciemnej, 
wyłożonej deskami zakrystii, znajdu-
jącej się po stronie północnej kościo-
ła. Woda święcona była przechowy-
wana w zakrystii, a według wizytatora 
miała  stać na wielkim ołtarzu z lewej 
strony w zabezpieczonej kluczem 
szafce.   

Wizytator zastał w kościele 
jeszcze trzy niekonsekrowane ołtarze. 
Większy z nich poświęcony Matce 

Boskiej był otoczony barierką. Obraz 
doznawał wielkiej czci, bo ufundowa-
ła go razem z rzeźbionym ołtarzem 
sama księżna raciborska Helena Ko-
rybutówna  do kościoła krzyżowic-
kiego, jako zadośćuczynienie za winy 
męża, księcia Jana Żelaznego, który 
kazał zabić niewinnego proboszcza 
krzyżowickiego. Być może parafianie 
krzyżowiccy podarowali go do ko-
ścioła w Boguszowicach, by obraz 
uchronić od znieważenia przez ewan-
gelików w ich kościele w czasie re-
formacji, a może niewielki ołtarz nie 
pasował już do nowego, większego 
kościoła krzyżowickiego. Obraz ów z 
roku 1445 znajduje się obecnie w 
Muzeum Archidiecezjalnym w Kato-
wicach, a sam ołtarz z większym 
obrazem Matki Boskiej w nowym 
ołtarzu, ale wzorowanym na krzyżo-
wickim, ze świętymi: Heleną i Jadwi-
gą śląską po bokach cieszy oko w 
kościele św. Wawrzyńca w Ligockiej 
Kuźni, przeniesionym tam w 1975 r. z 
Boguszowic. 

Z braku konfesjonału proboszcz 
spowiadał w ławce. Same ławki były 
wygodne. W wieżyczce nad ołtarzem 
została zawieszona sygnaturka. Na 
cmentarzu wybudowano drewnianą 
kostnicę, w której przechowywano 
kości wyjęte z grobów przed nowym 
pochówkiem. Cmentarz otaczający 
kościół był nieduży i brak było no-
wych miejsc na pochówek i dlatego 
zbudowano kostnicę. (Odkąd w XIX 
w. władze kościelne nakazały zaprze-
stania wybierania kości z grobu, kost-
nica pełniła funkcję szopy na narzę-
dzia grabarza.) Płot wokół cmentarza 
zrobiono z desek i był pod opieką 
wszystkich wiosek przynależnych do 
parafii. Tak samo powinni byli się 
opiekować sadem proboszcza, który 
był niestety zaniedbany. Za cmenta-
rzem wzniesiono krzyż. 

Poza dwudziestoma luteranami i 
jednej rodziny żydowskiej wszyscy w 
parafii byli katolikami. Kolatorem 
kościoła jest zakon cystersów w Ru-
dach. Proboszcz prowadzi dobrze 
dokumentację parafialną. Kazania 
głosi w czasie Mszy po polsku, a 
katechizmu uczy w czasie lub po 
nabożeństwie. Prowadzi na bieżąco 
księgi chrztów, małżeństw i zgonów; 
wszystkie są oprawione. Proboszcz 
wyznaczył dwóch mężczyzn na 

chrzestnych. Hostie, co dwa tygodnie 
nowe, przygotowuje nauczyciel, tu 
zwany scholarzem.  

Przenajświętsze do chorego w 
Boguszowicach jest niesione w uro-
czysty sposób, do innych wiosek  w 
bursie na szyi kapłana. Proboszcz 
cieszy się z trzech ogłoszeń matrymo-
nialnych i że zaobserwował kilka 
kobiet w stanie błogosławionym, bo 
ludności w jego wsiach nadal było 
mało. Położne są poinformowane, jak 
ochrzcić dziecko w razie konieczno-
ści. Dla dzieci zmarłych bez chrztu i 
dla poronionych jest na cmentarzu 
osobne miejsce. Na Anioł Pański 
dzwoni się dwa razy w ciągu dnia, jest 
też kontynuowane dzwonienie i mo-
dlitwy przeciw Turkom. Na Wielka-
noc około 500 penitentów przystępuje 
do spowiedzi. Msza zaczyna się latem 
o godz. 8.00, a zimą o 9.00.  Probo-
stwo ma 2 izby w dobrym stanie, 
proboszcz naprawił je własnymi środ-
kami, uważając, że parafianie mają 
inne obowiązki. Gospodarkę prowadzi 
kobieta, wieśniaczka, a rolę probosz-
czowską uprawiają chłopi pańszczyź-
niani. Posiadłość, dochody i inwentarz 
parafii są widoczne w wykazie pro-
boszcza.  

Za proboszcza Albertiego istnie-
je w Boguszowicach świeżo posta-
wiona szkoła parafialna, pracuje w 
niej jako szkolarz przez dwa lata To-
masz Serafin z 30-letnim stażem w 
tym zawodzie, chociaż nie istniał 
jeszcze budynek  szkolny. Jest żonaty. 
Jego dochody z ziemi i wynagrodze-
nie wylicza proboszcz w swoim wy-
kazie.  

Jako zakrystianie zaprzysiężeni 
są dwaj chłopi, mianowicie Błażej 
Papiorek i Marcin Bojok - obaj katoli-
cy. Ich wynagrodzenie odnotowuje 
proboszcz też w swoim wykazie. 
Jeden klucz do skrzynki na pieniądze 
posiada proboszcz, drugi zakrystianie. 
Rachunki wpisuje sam proboszcz do 
księgi. Pisze ile zebrano, ale nie obli-
cza ile powinien otrzymać. Został  
poinstruowany,  jak powinien w przy-
szłości postępować z  zyskami i obli-
czeniami. W kasie jest w pogotowiu 
faktycznie 40 tal. Z ofiar parafian 
uzyskał, jak widać w zapisach, 63 
talary. 

Helena Białecka 

Ks. proboszcz Mikołaj Bernard Alberti (1686 – 1692) 
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Od kiedy tylko przysze-
dłem na parafię, wielu para-
fian proponowało zorganizo-
wanie „Drogi do Emaus”. 
Tajemnicza dla mnie rzeczy-
wistość zaczęła odkrywać 
swój przebieg dzięki licznym 
opowiadaniom tych, którzy 
mieli już okazję w niej 
uczestniczyć. Tym sposobem 
w moim sercu rosło pragnie-
nie, aby pójść „Drogą do 
Emaus”. No i stało się! 

20 kwietnia 2018 r. o godz. 
18:00 rozpoczęła się piękna przygoda. 
Ruszyliśmy z placu przed kościołem. 
Ideą „Drogi do Emaus” były poszcze-
gólne stacje (przystanki), przy których 
mieliśmy okazję posłuchać słowa 
Bożego i doświadczyć go w jakiejś 
symbolicznej formie, zaprezentowanej 
przez daną grupę. Pierwsza stacja 
odbyła się w Ogrodzie Farskim, przy 
studni. Grupa młodzieży z Ruchu 
Światło – Życie zaprezentowała nam 
scenę spotkania Jezusa z Samarytan-
ką przy studni Jakuba. Słowo Boże 
zostało ukazane jako źródło wody 

żywej, źródło wszelkiej łaski. Dlatego 
na koniec każdy z uczestników jako 
symbol otrzymał butelkę wody.  

Następnym etapem były krótki 
film, wyświetlony w harcówce, pt.: 
„Ktoś więcej”. To krótka prezentacja, 
ukazująca zwyczajność i jednocześnie 
nadzwyczajność postaci Jezusa w 
historii świata. Mieliśmy okazję pod-
jąć krótką refleksję nad prostym, ale 
jednocześnie ważnym pytaniem: 
„Kim dla mnie jest Jezus?”.  

Druga stacja odbyła się przy 
krzyżu na ul. Ziemskiej. Przygotowali 
ją ministranci, przedstawiając nam 
przypowieść o siewcy. Tym razem 
każdy otrzymał małe ziarenko zboża. 
Kolejny przystanek, zorganizowany 
przez harcerzy, miał miejsce nad 
stawem. W cudownej scenerii zacho-
du słońca, wysłuchaliśmy słowa Bo-
żego o rozmnożeniu chleba i… zosta-
liśmy chlebem poczęstowani! Ale w 
nietypowy sposób – każdy miał za 
zadanie ukroić kromkę chleba i nie 
brać jej dla siebie, ale dla kogoś inne-
go. „Dzielmy się wiarą jak chle-
bem…” – jak mówi jedna z kościel-
nych piosenek. Każdy, kto uczestni-

czył w tym wydarzeniu, przyzna, że 
chleb był wyborny!  

Czwarta stacja była szczegól-
nym skupieniem się na słuchaniu i 
czytaniu słowa Bożego oraz przeka-
zywaniu go dalej. Grupa Biblijna, 
odpowiedzialna za tą stację, rozdawa-
ła fragmenty z cytatami z Biblii. Sta-
cja zakończyła się wezwaniem do 
przejścia reszty drogi w milczeniu i 
rozważaniu otrzymanego fragmentu z 
Pisma Świętego.  

W ten sposób dotarliśmy do ka-
plicy na Brzezinach – tego uroczego 
miejsca, gdzie przyjęto nas z radością 
i gdzie mogliśmy sprawować Eucha-
rystię jako ukoronowanie naszej Dro-
gi do Emaus. Wszystko dokładnie tak, 
jak zdarzyło się w Ewangelii. Po 
Mszy odbyła się przed kaplicą „Wiel-
ka Kołoczowa Agapa” – dziękujemy 
za ten pyszny poczęstunek!  

Bardzo dziękuję wszystkim, któ-
rzy zaangażowali się w przygotowa-
nie tegorocznej Drogi do Emaus oraz 
wszystkim tym, którzy brali w niej 
udział! Czy idziemy za rok? Oczywi-
ście, że tak – co daj Panie Boże! 

ks. Karol Płonka 
 

 

KAWIARENKA „ŚWIATŁO COFFEE” 

20 maja w tzw. „glasshousie” otworzyliśmy własną 
kawiarenkę, gdzie od samego rana częstowaliśmy kawami z 
czterech stron świata oraz przepysznymi ciastami.  Nasza 
akcja spotkała się z dużym zainteresowaniem. Mieliśmy 
dużo klientów, ale dzięki niezawodnej grupie kelnerskiej, 
kuchennej i pozostałej obsłudze szybko mogliśmy zrealizo-
wać dla nich zamówienia. Trzeba też przyznać, że najpysz-
niejsze ciasta m. in szarlotka na gorąco z lodami bardzo 
szybko rozeszła się. Następną taką inicjatywę planujemy we 
wrześniu! Więcej informacji przekażemy po wakacjach. 

Piotr Kuźnik 

„BĄDŹ JAK JEZUS” 

31 maja 2018 w Mysłowicach po raz kolejny odbył się 
koncert ekumeniczny „Bądź jak Jezus”. Pojechaliśmy tam 
razem ze wspólnotą z Jankowic i Świerklan, ponieważ oni 
zorganizowali cały wyjazd.  

Po przyjeździe, mogliśmy od razu udać się pod scenę i 
wysłuchać różnych wykonawców lub przejść się po całym 
parku Słupna i zobaczyć jakie inne atrakcje przygotowali 

organizatorzy. Przechodząc po rozłożonych stoiskach, do-
wiedzieliśmy się o wielu wydarzeniach, które będą organi-
zowane w najbliższym czasie (np. o rekolekcjach czy rekru-
tacji na studia), ale też zobaczyliśmy, jakie rzeczy przywio-
zły ze sobą sklepy, niestety nie pomyśleliśmy przed wyjaz-
dem i mieliśmy bardzo małą sumę pieniędzy, dlatego zado-
woliliśmy się czymś na ochłodę. Na miejscu była także 
możliwość spowiedzi. Dla dzieci, które przyjechały z całymi 
rodzinami, również nie zabrakło atrakcji, mogły bawić się 
na dmuchanych zamkach, przejść torem linowym lub rozko-
szować się lodami i watą cukrową. 

Spędziliśmy bardzo miły wieczór, świętując Uroczy-
stość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, na szczęście 
pogoda utrzymała się do samego wieczoru. Momentem 
przez wszystkich wyczekiwanym był koncert zespołu For 
King and Country, który znany jest z rockowej muzyki 
chrześcijańskiej, pochodzący z Australii. Zagrali wszystkim 
nam znane utwory (np. „Shoulders”, „Priceless”, „Proof of 
your love”), przy których świetnie się bawiliśmy, a także 
jeden z najnowszych: „Joy”. Osoby, które pierwszy raz 
słuchały ich piosenek, twierdzą, że od razu przypadły im do 
gustu!  

Między wykonywanymi utworami, każdy z braci po-
wiedział coś od siebie. Luke opowiedział bardzo wzruszają-

Droga do Emaus 

Kalejdoskop oazowy 
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cą historię o swoim małym synku. Kiedy wszyscy myśleli, 
że Leo nie przeżyje, Luke, wraz z żoną, prosił Boga o łaskę 
zdrowia. Chłopiec wyzdrowiał, a Luke od tego czasu dzieli 
się swoim świadectwem wiary i miłością Boga. 

Joel zwrócił się w szczególności do wszystkich kobiet 
i dziewczyn, mówił, że każda z nas jest bardzo ważna, po-
winna być szanowana i kochana. Powiedział również, że 
nawet jeśli tego nie doświadczamy od ludzi, to dla Boga, 
każda z nas jest bezcenna. Jako symbol pokazał zawieszkę 
zrobioną z australijskiego centa, która ma pokazać, że jeste-
śmy ważniejsze od każdego ziemskiego skarbu. 

Klaudia Wasilewska  

MŁODZIEŻ I OŁTARZ NA BOŻE CIAŁO 

Normalna to sprawa, że w różnych parafiach młodzież 
co roku otrzymuje zadanie przygotowania jednego z ołtarzy 
na Boże Ciało. Nie inaczej było w naszej parafii. Po raz 
kolejny otrzymaliśmy takie zadanie – w tym roku zostali-
śmy zaproszeni do zbudowania pierwszego ołtarza.  

Hasło, które towarzyszyło temu ołtarzowi, brzmiało: 
„Z Duchem Świętym i młodością”. Było to nawiązanie do 
głównego tematu roku duszpasterskiego, jaki obecnie prze-
żywamy w polskim Kościele, a brzmi on: „Jesteśmy napeł-
nieni Duchem Świętym”. Dla nas ważne było także to, że 
przeżywamy rok św. Stanisława Kostki, patrona młodzieży. 
Z tej okazji postanowiliśmy, że dwa obrazy, które umieści-
my na ołtarzu, przedstawiające postać świętego, namaluje-
my sami. I tak się stało. Ich autorami są: Julia Suchan oraz 
Michał Pawela. Bardzo im za to dziękujemy! 

Po opracowaniu projektu na jednym z piątkowym spo-
tkań oazowych oraz rozdzieleniu zadań, spotkaliśmy się w 
środę wieczorem przy ul. Jana Karskiego, gdzie miał stanąć 
nasz ołtarz. Ktoś z parafian opowiedział nam o pięknej tra-
dycji, wedle której dawniej przy okazji robienia ołtarza, 
ludzie spotykali się na wspólnym grillu oraz czuwali przy 
ołtarzu całą noc. Od razu podchwyciliśmy ten pomysł!  

No i prace ruszyły! Koszenie trawy, rozstawianie rusz-
towania, wspinanie się po drabinach, wbijanie wielu, wielu 
szpilek, rozkładanie dywanu, przenoszenie kwiatów itd. – 
każdy, kto chociaż raz stawiał ołtarz na Boże Ciało, wie jak 
to wygląda. W tym samym czasie jeden z animatorów był 
odpowiedzialny za…rozpalenie grilla! Jakież było nasze 
zdziwienie, kiedy okazało się, że nasz grill był mniejszy niż 
cokolwiek można było sobie o nim wyobrazić oraz widniała 
na nim dumnie etykieta: jednorazowy. No ale przecież nie o 
jedzenie tutaj chodziło, ale o dobrą zabawę i bycie razem. A 
to udało się kapitalnie! 

Ok. 22:00 niektórzy musieli już iść do domu. Ale 
„sześciu wspaniałych” pozostało – ze śpiworami, karimata-
mi i sercami pełnymi zapału do wypełnienia misji czuwania 
przy ołtarzu. Miałem okazję być jednym z nich. Jakie to 
było cudowne doświadczenie wie tylko ten, kto je przeżył. 
Po rozmowach oraz posileniu się jeszcze dość solidnie, 
udaliśmy się na spoczynek tuż przy ołtarzu, wcześniej roz-
dzielając wartę. Tak! Rzeczywiście czuwaliśmy całą noc! 
Na mnie przypadła godz. 4:00. Świt, brzask, niebo, które się 
„wybudza”, śpiew ptaków, absolutna cisza na ulicach, no i 
powoli wschodzące słońce – tego nie da się zapomnieć. 

Pośród tych rzeczywistości chodziłem, spacerowałem, wy-
korzystując czas na modlitwę i rozmyślanie – niech Pan Bóg 
będzie uwielbiony (a my zawsze stratni, jeśli przesypiamy te 
poranne momenty nowego dnia!)! 

Tak kończy się opowieść o przygotowaniach związa-
nych z budową ołtarza przez młodzież. Procesja przeszła, 
serca napełniły się Eucharystią, a my jako młodzi… już 
czekamy na przyszły rok! 

ks. Karol Płonka 
 

MODLITWA UWIELBIENIA  
I PRZED ZESŁANIEM DUCHA ŚWIĘTEGO 

W tym roku, już dwa razy mieliśmy okazję uczestni-
czyć w modlitwie uwielbienia, a także w czuwaniu przed 
zesłaniem Ducha Świętego.  

Podczas pierwszej modlitwy, która odbyła się 15 
kwietnia mogliśmy doświadczyć, jak Jezus przechadza się 
pośród nas. Każdy z obecnych miał chwilę, sam na sam z 
Jezusem w Najświętszym Sakramencie. Była to bardzo 
wzruszająca chwila, ponieważ poczuliśmy, jakoby Jezus 
brał nas w swoje ramiona. 

Druga modlitwa uwielbienia, 9 czerwca, była wigilią 
Odpustu w naszej parafii. Zwróciliśmy uwagę na nieodłącz-
ną część naszego życia, którą jest cierpienie. Tylko z Jezu-
sem możemy wyjść z takiej sytuacji zwycięsko, nauczyć się 
i wyciągnąć wnioski. Tego dnia mieliśmy okazję pomodlić 
się za przyjaciół, stojących po naszej „lewej i prawej stro-
nie”. Poczuliśmy, że jesteśmy wspólnotą, kiedy razem od-
mówiliśmy „Ojcze nasz…”, a później nawzajem przytulili-
śmy się i obdarzyliśmy uśmiechem. 

Czuwanie przed zesłaniem Ducha Świętego odbyło się 
18 maja. Przyjechali do nas goście z Orzegowa, Artur i 
Tomasz, którzy wyśpiewali uroczysty Akatyst do Ducha 
Świętego, a my włączyliśmy się do modlitwy powtarzając 
części stałe.  

Każdą modlitwę zakończyliśmy wspólnym wyśpiewa-
niem Apelu Jasnogórskiego, a także zapewnieniem osoby 
stojącej po naszej lewej stronie, o modlitwie za nią, aż do 
następnego spotkania.  

Klaudia Wasilewska 

REJONOWY DZIEŃ WSPÓLNOTY OAZY 

W niedzielę 17 czerwca odbył się Dzień Wspólnoty 
Ruchu Światło - Życie dekanatu boguszowickiego. Kolejny 
raz w naszej parafii mieliśmy okazję wspólnie świętować 
zakończenie roku formacyjnego Oazy Młodzieżowej i Oazy 
Rodzin.  Dzień ten rozpoczęliśmy od uroczystej Eucharystii 
o godzinie 11:30, której przewodniczył moderator diecezjal-
ny ksiądz Waldemar Maciejewski i opiekun naszej wspólno-
ty ksiądz Karol Płonka.  

Po zakończonej Mszy Świętej rozważaliśmy fragment 
Pisma Świętego. Był tzw. Namiot Spotkania. 

Ubogaceni Słowem Życia w atmosferze radości prze-
szliśmy na kolejną część spotkania do Ogrodu Farskiego, 
gdzie czekał na nas ciepły posiłek. Po obiedzie odbyła się 
konferencja, na której ksiądz Waldemar podzielił się świa-
dectwem doświadczenia prawdziwej obecności Boga oraz 
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prowadzonym przez niego dziełem ewangelizacyjnym. Miłą 
niespodzianką była również skrzynka przygotowana przez 
księdza moderatora, z której każdy uczestnik mógł wybrać 
fragment słowa Bożego.  

Pogodne popołudnie zakończyliśmy zabawą integra-
cyjną oraz modlitwą z błogosławieństwem i rozesłaniem. 
Był to czas wspólnego ubogacenia. Za wszystko co dobre 
Bogu niech będą dzięki. 

Ada Bąk 

YouCat Life ♥ 

Podczas tegorocznego weekendu majowego, w dniach 
30.04 – 02.05 w Ustroniu odbyły się rekolekcje - YouCat 
Life, które poprowadził ksiądz Karol Płonka. Z naszej 
wspólnoty Oazowej pojechało na nie pięć osób.  

Głównym tematem były różnice między kobietą a 
mężczyzną. Dziewczyny dowiedziały się, że mężczyźni są 
mniej skomplikowani niż one, oraz tego co jest dla nich 
najważniejsze, a chłopcy nauczyli się czego potrzebują 
kobiety, oraz jak z nimi rozmawiać. Mieliśmy także okazję 
podpatrzeć, jak na co dzień żyją małżeństwa i do jakich 
nieporozumień między nimi dochodzi. Podzielili się z nami 
swoimi doświadczeniami, które z pewnością nam się przy-
dadzą.  

Oprócz wspólnych punktów dnia, mieliśmy spotkania 
w grupach „swojej płci”, a ostatni dzień był przeznaczony 
na warsztaty, podzielone na chłopców i dziewczyny. Dziew-
czyny nauczyły się, w jaki sposób jeszcze bardziej wydobyć 
swoje piękno, również to wewnętrzne, a chłopcy przetesto-
wali swoją sprawność fizyczną podczas biegu, a następnie 
pływania.  

Oprócz tego, codziennie rozwijaliśmy się duchowo: 
uczestnicząc we Mszy Świętej i modlitwach. Znalazł się 
również czas na poszerzenie swojej wiedzy liturgicznej, a 
to, co najbardziej zostało nam w pamięci, to dwa stwierdze-
nia „nie bądźcie betonami!” (podczas spowiedzi), oraz „nie 
bądźcie meblami!” (na Mszy Świętej). 

Poznaliśmy tam wielu wspaniałych i wartościowych 
ludzi, a z niektórych znajomości zrodziły się przyjaźnie. 
Wszyscy niechętnie wracaliśmy do domów, ale mamy na-
dzieję, że w przyszłym roku znów będzie okazja pojechać! 

Klaudia Wasilewska 

USTROŃ NA KRÓTKO 

4 maja jako grupa oazowa udaliśmy się na wycieczkę 
do Ustronia. Osiemnastoosobowej grupie przyświecał cel 
zobaczenia zachodu słońca na szczycie Równicy. Na szczy-
cie poświęciliśmy czas na chwilę zadumy w samotności, a 
następnie po zejściu weszliśmy na najlepszą na świecie 
szarlotkę z lodami. 

Piotr Kuźnik 
 

ZAKOŃCZENIE ROKU  
FORMACYJNEGO W OAZIE 

W piątek 22 czerwca 2018 spotkaliśmy się na oazie, 
aby świętować zakończenie kolejnego roku formacyjnego. 
Rozpoczęliśmy od Eucharystii o godz. 17:00, gdzie jak 

zawsze posługiwaliśmy do Mszy św. Po niej pozostaliśmy w 
kościele, aby dalej uwielbiać Pana Jezusa w Jego obecności. 
Tym razem każdy mógł wyrazić swoją modlitwę m.in. przez 
symbol zapalonej świecy.  

Zaplanowaliśmy na ten dzień piknik w ogrodzie far-
skim, ale ponieważ pogoda była nienajlepsza, piknik urzą-
dziliśmy…w naszej salce oazowej na kocach! Najpierw – 
jak to na pikniku – było jedzenie! Następnie urządziliśmy 
mały konkurs – młodzież prezentowała przyniesione wcze-
śniej zdjęcia z dzieciństwa, a ja musiałem zgadywać kto to 
taki. Nie było aż tak źle z tym rozpoznawaniem! Kolejna 
zabawa to skecze i kabarety. Podzieliliśmy się na grupy, aby 
wykonać zadanie: przygotowanie mini kabaretu/skeczu 
dotyczącego wybranej przez grupę osoby znanej w naszej 
parafii. Jak nietrudno się domyślić, „ofiarą” padli duchowni. 
Tylko napomknę, że młodzież jest bardzo kreatywna! 

Przyszedł też czas podziękowań za cały rok: animato-
rom, uczestnikom, ale także ks. Tomaszowi, który przez 
dwa lata był moderatorem naszej parafialnej oazy, a teraz 
opuszcza naszą parafię – bardzo Mu jeszcze raz dziękuje-
my! 

Ostatnim etapem naszego spotkania było pewne ćwi-
czenie, które różnie jest nazywane. Oto jego przebieg: 
uczestnik otrzymuje kartkę papieru, zapisuje na niej swoje 
imię i nazwisko. Następnie na komendę wszyscy uczestnicy 
przekazują swoją kartkę o jedną osobę np. w lewo. Teraz 
następuje moment, w którym każdy zapisuje jedno pozy-
tywne zdanie o osobie, której kartkę właśnie otrzymał. W 
ten sposób, kiedy kartka przejdzie przez wszystkich, jej 
właściciel ma okazję przeczytać mnóstwo pozytywnych 
komentarzy na swój temat. To ćwiczenie bardzo wzmacnia 
poczucie własnej wartości! To był bardzo ważny moment, 
potrzebny w ostatnim dniu roku szkolnego i formacyjnego! 

Potem po Apelu Jasnogórskim i wysprzątaniu salki, 
poszliśmy do domu. Ale dla niektórych już następny dzień 
miał znowu wydźwięk bardzo oazowy – rozpoczynał 
się bowiem pierwszy turnus rekolekcji oazowych, na które 
nasi uczestnicy z radością pojechali. 

Wielkie dzięki wszystkim za wszystko w naszym 
pierwszym roku wspólnego bycia w Ruchu Światło – Życie! 

ks. Karol Płonka 

 

 
Zabawa integracyjna na Farskim Ogrodzie na zakończe-

nie Rejonowego Dnia Wspólnoty Oazy 
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„Niekiedy człowiek spo-
tyka się z sytuacjami, które 
czynią sąd moralny mniej 
pewnym i utrudniają decyzję. 
Powinien jednak zawsze szu-
kać tego, co jest słuszne i 
dobreL..” Tyle KKK 1787 
(Katechizm Kościoła Katolic-
kiego). Już niedługo będzie-
my mieli możliwość dokona-
nia wyboru – żeby nie było 
wątpliwości chodzi o zbliża-
jące się wybory samorządo-
we. 

 Jest sprawą powszechnie znaną, 
że nasze społeczeństwo jest bardzo 
zróżnicowane, żeby nie powiedzieć 
poróżnione w poglądach na temat 
różnych wydarzeń mających miejsce 
w naszym kraju i drogi, którą idzie-
my. „Liczni i różnie ludzie zbierają 
się we wspólnocie politycznej  
i mogą różnić się w poglądach. Aby 
na skutek upierania się każdego przy 
swoim zdaniu nie rozpadła się wspól-
nota polityczna, konieczna jest wła-
dza, która by kierowała siły wszyst-
kich obywateli ku dobru wspólnemu, i 
to nie w sposób mechaniczny, lub 
tyrański, ale przede wszystkim jako 
siła moralna, oparta na wolności i 
świadoma ciężaru przyjętego obo-

wiązku” – Gaudium et spes – 7  (So-
bór Watykański II – Konstytucja 
duszpasterska o Kościele w świecie 
współczesnym). 

I dalej z tego samego źródła – 
75 – „W pełni odpowiadają naturze 
ludzkiej takie struktury prawno-
polityczne, które by zawsze dawały 
wszystkim obywatelom bez żadnej 
dyskryminacji skuteczna możliwość 
swobodnego i czynnego udziału  
w uchwalaniu zarówno podstaw 
prawnych wspólnoty politycznej, jak  
i w zarządzaniu państwem w określa-
niu pola działania i celów różnych 
instytucji oraz w wyborze władz. 
Niech więc wszyscy obywatele pa-
miętają o swoim prawie  
i obowiązku brania udziału w wol-
nych wyborach na pożytek dobra 
wspólnego. …” . W tym samym 
punkcie tego samego dokumentu jest 
też apel – wskazówka. „Ci którzy 
posiadają talent do działalności poli-
tycznej lub mogą się do niej nadawać,  
a jest to sztuka trudna i zarazem wiel-
ce szlachetna, niech się do niej sposo-
bią i oddają się jej nie myśląc o wła-
snej wygodzie lub zyskownym stano-
wisku. Niech występują przeciw uci-
skowi ze strony jednostki lub samo-
władztwu i nietolerancji partii poli-
tycznej, działając roztropnie i niena-

gannie pod względem moralnym,  
a niech się poświęcają dobru wspól-
nemu w duchu szczerości i słuszności, 
owszem, z miłością i odwagą poli-
tyczną”.  Nikt w tym miejscu nie 
może postawić zarzutu, że jest to 
uprawianie polityki, krytykowanie 
kogokolwiek – są to przecież frag-
menty dokumentu S. W. II, uchwalo-
nego ponad 50 lat temu (7 grudnia 
1965 r.). Podobny apel jest zawarty 
również w KKK . Niech ich treść do 
nas przemówi. Każdy wierzący, który 
pragnie przeżywać autentycznie swoją 
wiarę uczestnicząc w życiu społecz-
nym, politycznym, nie może przecząc 
samemu sobie i swoim przekonaniom 
sprzyjać jakimkolwiek działaniom 
sprzecznym z dobrem wspólnym, 
wspólnym dla wszystkich, bez wzglę-
du na przekonania polityczne. Mamy 
więc prawo i obowiązek uczestnicze-
nia w jakichkolwiek wyborach doty-
czących całego społeczeństwa, a nie 
ograniczać swojego udziału w życiu 
społecznym tylko i wyłącznie do  kry 
tykanctwa. Miejmy przy tym na uwa-
dze „złotą” myśl św. Augustyna:  
„W sprawach koniecznych jedność,  
w sprawach wątpliwych wolność,  
we wszystkich sprawach miłość”. 

Stanisław  

 

W odpowiedzi na apel 
zamieszczony w poprzednich 
numerach SE Pani Helena 
Rojek dostarczyła do naszej 
redakcji fotografię, którą za-
mieszczamy obok. 

Jak udało się ustalić, zdjęcie zo-
stało wykonane przed budynkiem 
„Szynku na Upadowie” w Boguszo-
wicach, prawdopodobnie w pierw-
szych latach po II wojnie światowej. 
Fotografia przedstawia amatorską 
grupę teatralną z Boguszowic, której 
występy odbywały się na scenie znaj-
dującej się w sali na piętrze wspo-
mnianego „szynku”. Obecnie z grupy 
znajdującej się na zdjęciu żyje 6 osób: 
p. Elżbieta Król z d. Kula, p. Otylia 
Mura z d. Oleś, p. Helena Kurpanik z 
d. Knapek, p. Helena Kula, p. Helena 
Rojek, p. Irena Liszka z d. Garbocz. 

Zdjęcie zostało wykonane w zakładzie 
„Oczadły Piaski”. Grupę tworzyli  

pasjonaci, ludzie różnych zawodów, 
których celem była zabawa i propa-
gowanie teatru. Poświęcając swój 
wolny czas, robili to zupełnie bezinte-
resownie. 

WYBORY 

Historia w obiektywie 
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„Niech żyją wakacje, 

niech żyje pole, las i niebo  
i słońce, wolny swobodny 
czas. Pojedzie z nami piłka  
i pajac i skakanka, będziemy 
się bawili od samiutkiego 
ranka...” Za nami kolejny rok 
szkolny w naszym przed-
szkolu. To był pracowity rok, 
pełen przygód, wrażeń, no-
wych znajomości. A co wy-
darzyło się u nas w kwietniu, 
maju i czerwcu? 

Początek kwietnia był całkiem 
pyszny, a to za sprawą dwóch niety-
powych dni. 4 kwietnia obchodzili-
śmy Dzień Marchewki. Każdy przed-
szkolak wie, że warzywa są nie tylko 
pyszne, ale i bardzo zdrowe. Podczas 
zajęć przypomnieliśmy sobie zasady 
zdrowego odżywiania oraz jakie wi-
taminy znajdziemy w naszych ulubio-
nych warzywach, owocach i innych 
produktach spożywczych. Wykonali-
śmy różne prace plastyczne z mar-
chewką w roli głównej i oczywiście 
schrupaliśmy świeżą marchewkę na 
drugie śniadanie. 12 kwietnia przypa-
dał Dzień Czekolady. Dowiedzieliśmy 
się jak wygląda proces wyrobu tego 
smakołyku, skąd się bierze kakao i 
cukier, dlaczego trzeba zachować 
umiar w jedzeniu czekolady i kto ją 
właściwie odkrył. Wypiliśmy praw-
dziwe kakao zrobione przez nasze 
panie kucharki. Grupa Słoneczka 
wybrała się nawet do pobliskiej Cu-
kierni Król, żeby przekonać się, jak 
cukiernicy wykorzystują czekoladę i 
czy praca cukiernika jest naprawdę 
słodka. Nauczyliśmy się lepić kwiatki 
z masy cukrowej.  

20 kwietnia nasze przedszkole 
było organizatorem II Olimpiady 
Przyrodniczej Przedszkolaków. W 
tym roku udział wzięło 6 drużyn z 
rybnickich przedszkoli. 3 osobowe 
drużyny z najstarszych grup wieko-
wych rywalizowały w konkurencjach 
sprawdzających wiedzę z zakresu 
świata roślin, zwierząt oraz ochrony 
środowiska. Podczas obrad jury, im-
prezę uświetnił występ klasy 3. Osta-
tecznie zwyciężyło Przedszkole nr 6 z 
dzielnicy Zamysłów, II miejsce zdo-
było Przedszkole nr 50 w Boguszowi-

cach Starych, a III miejsce wywalczy-
ła nasza drużyna z Przedszkola nr 18. 

23 kwietnia obchodziliśmy w 
naszym przedszkolu Dzień Ziemi 
(przypadający w niedzielę 22 kwiet-
nia). W każdej grupie odbyły się zaję-
cia tematyczne, śpiewanie piosenek 
ekologicznych, a na koniec wykonali-
śmy pamiątkowe zdjęcia z wielką, 
papierową planetą Ziemią. 

24 kwietnia odwiedzili nas go-
ście z Zespołu Szkół Społecznych w 
Żorach, żeby opowiedzieć nam o 
konieczności dbania o zwierzęta, 
również te, które nie mają domu lub 
mieszkają w schronisku. Dzieci mogły 
przećwiczyć właściwe zachowanie 
podczas kontaktów z obcymi zwierzę-
tami. Na koniec obejrzeliśmy film ze 
schroniska w Jastrzębiu Zdroju. Spo-
tkanie odbyło się w ramach Projektu 
Ministerialnego "Anioły ze szkoły". 

Nasze przedszkolaki mają różne 
talenty, więc często biorą udział w 
konkursach. Drużyna 6-latków repre-
zentowała nas na Olimpiadzie Spor-
towej i mimo tego, że rywale okazali 
się być trochę lepsi, to i tak przywita-
liśmy ich jak prawdziwych zwycięz-
ców. Dziewczynki z grupy „Pszczół-
ki” zmagały się w 3 konkursach: w 
Olimpiadzie z języka angielskiego, II 
Kokoczyńskim Konkursie Recytator-
skim oraz w Konkursie Piosenki o 
Mamie. Dziewczynki z grupy „Sło-

neczka” wzięły udział w III Konkursie 
Piosenki Patriotycznej organizowa-
nym przez Przedszkole nr 22 w Gotar-
towicach, gdzie wyśpiewały 2 miejsce 
i wyróżnienie. Jesteśmy dumni z nich 
wszystkich! 

17-18 maja w naszym przed-
szkolu odbyły się Dni Europejskie. 
Dzieci miały okazję poznać cieka-
wostki na temat czterech europejskich 
państw: Anglii, Włoch, Grecji i Fran-
cji. Każda z sal zamieniła się w inny 
kraj. Odwiedził nas również rodowity 
Włoch, który w języku włoskim opo-
wiadał dzieciom o zwyczajach Wło-
chów. Miał on oczywiście swojego 
polskiego tłumacza:) Nie był to jedy-
ny gość. Francuskich zwrotów i wier-
szyka uczyła nas Pani Aldonka, nau-
czycielka języka francuskiego z na-
szej szkoły. Najsmaczniejszą niespo-
dzianką tych dni była degustacja przy-
smaków z „odwiedzanych” państw. 

Maj i czerwiec to ulubione mie-
siące na podróżowanie, tym bardziej, 
gdy dopisuje piękna pogoda. 3 i 4-
latki wybrały się na wycieczkę do 
Śląskiego Ogrodu Botanicznego  
w Mikołowie, gdzie idąc śladami 
Smoka Przyrodnika, wykonywały 
zadania i poznawały tajemnice przy-
rody. 5 i 6-latki zwiedzały Park Kra-
jobrazowy Cysterskich Kompozycji 
Krajobrazowych Rud Wielkich oraz 
wybrały się na przejażdżkę kolejką 
wąskotorową. 

Tegoroczny Dzień Dziecka ob-
chodziliśmy podwójnie. Najpierw w 

Nowinki z Przedszkola nr 18 

 
Wizyta Włocha w Przedszkolu nr 18 
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niedzielę 3.06 wzięliśmy udział w 
Dniu Boguszowic i festynie na far-
skim ogrodzie, połączonym z obcho-
dami Dnia Dziecka, który uświetnili-
śmy naszymi występami artystyczny-
mi. W przedszkolu świętowaliśmy 
4.06 w poniedziałek, a tematem prze-
wodnim byli piraci. Tradycyjnie bawi-
liśmy się na dmuchanych zamkach, 
malowaliśmy na folii, łowiliśmy ryby  
i szukaliśmy pirackiego skarbu. A po 
zabawie udaliśmy się na przepyszne 
lody włoskie. 

 5.06 odwiedziliśmy naszych 
strażaków z OSP Boguszowice. Oglą-
daliśmy wóz strażacki, wnętrze remi-
zy, przymierzaliśmy strażackie stroje. 
Mieliśmy okazję przejechać się ma-
łym wozem strażackim. Na koniec 

zaprezentowaliśmy krótki program 
artystyczny i wykonaliśmy wspólne 
zdjęcie. Dziękujemy za wizytę i do 
zobaczenia za rok! 

Koniec roku szkolnego wiąże się 
z organizowanym w przedszkolu 
Dniem Rodziny. Jest to szczególny 
dzień, który w najstarszej grupie połą-
czony jest również z obchodami 
ukończenia przedszkola. Występy 
artystyczne, zawody sportowe, ogni-
ska i pikniki na świeżym powietrzu,  
a przy tym dobra zabawa z ukocha-
nymi rodzicami - to jest to, co dzieci 
uwielbiają.  

Wakacje, to czas bliskich i da-
lekich podróży, wspaniałych przy-
gód w gronie rodziny i przyjaciół. 
Czas relaksu, odpoczynku, beztro-

skich zabaw. W imieniu Dyrekcji, 
Grona Pedagogicznego, Personelu i 
Rady Rodziców, życzymy, aby nad-
chodzące wakacje były radosne, 
ciekawe, słoneczne, a przede 
wszystkim, by sprzyjały poznawa-
niu ciekawych miejsc i zawieraniu 
nowych przyjaźni. Życzymy, by 
wakacje były czasem zasłużonego  
i efektywnego wypoczynku, byśmy 
wszyscy mogli nabrać sił, zapału do 
pracy i do wesołych zabaw w kolej-
nym roku szkolnym. Dziękujemy za 
wspólnie spędzony czas. Czekamy 
na Was we wrześniu! 

  Anna Kukla-Fojt 

 

23 kwietnia o godz. 7.oo 
wyruszyliśmy na pierwszą  
w tym roku pielgrzymkę do 
Szczyrku, by dzień spędzić 
na modlitwie i rozważaniu 
Słowa Bożego. Pielgrzymka 
ta była szczególna, bo zapo-
czątkowała obchody 25-lecia 
istnienia naszej wspólnoty. 
Pielgrzymce przewodniczył 
ks. Tomasz Stolarski. Wyjazd 
rozpoczęliśmy modlitwą i 
Bożym błogosławieństwem.  

Pierwszym miejscem, które od-
wiedziliśmy był zabytkowy drewnia-
ny kościół św. Jakuba, perełka szlaku 
architektury drewnianej w Beskidzie 
Śląskim. Parafia powstała w 1800 r., a 
jej patronem został św. Jakub Apostoł 
Starszy. W roku 2011 ordynariusz 
Diecezji Bielsko-Żywieckiej ks. bi-
skup Tadeusz Rakoczy wydał dekret, 
na mocy którego kościół św. Jakuba w 
Szczyrku staje się sanktuarium. Pro-
boszcz parafii ks. Andrzej opowie-
dział nam o powstaniu Beskidzkiej 
Drogi św. Jakuba. Beskidzka Droga 
św. Jakuba składa się z siedmiu sa-
modzielnych części i liczy 488 km. 
Na zakończenie mieliśmy możliwość 
ucałowania relikwii św. Jakuba. 

Drugim miejscem, które odwie-
dziliśmy było Sanktuarium NMP 
Królowej Beskidu na Górce. Matka 
Najświętsza począwszy od 25 lipca 
1894 r. przez kilka miesięcy ukazywa-

ła się dwunastoletniej dziewczynie 
Juliannie Pezda, jak również jej dzie-
więcioletnim koleżankom: Mariannie 
Pezda i Mariannie Marek na tzw. 
Przykrej Kępce. Najświętsza Panna 
oprócz polecenia odmawiania modli-
twy Anioł Pański, śpiewania godzinek 
i przyjęcia szkalplerza, kazała również 
wybudować na tym miejscu kaplicę, a 
w przyszłości klasztor. Miejsce to 
poleciła nazwać Górką. Ksiądz To-
masz w tym właśnie miejscu celebro-
wał dla nas uroczystą Eucharystię, w 
której mieliśmy okazję, aby spotkać 
się z naszym Panem przy jednym 
stole i przyjąć do swego serca Jego 
Ciało. Tam właśnie odbył się najważ-
niejszy punkt naszej pielgrzymki – 
Eucharystia. Msza św. to czas, w 
którym każdy z nas może spotkać się 

z Bogiem, powiedzieć Mu wszystko 
to, co nas dręczy, boli, za czym tęsk-
nimy, czego nam brakuje. To czas, 
kiedy każdy z osobna może podzię-
kować za dar swojego życia, za rodzi-
nę, znajomych, za bliskich, którzy są 
zawsze obok, kiedy ich potrzebujemy. 
Po Eucharystii  i zwiedzeniu kaplicy 
objawień oraz zaczerpnięciu wody z 
cudownego źródełka pojechaliśmy 
zobaczyć z bliska kompleks skoczni 
narciarskich, który usytuowany jest na 
stoku góry Skalite 864 m n.p.m. 

Ze Szczyrku udaliśmy się do 
Konkatedry Narodzenia NMP w 
Żywcu. Kościół Narodzenia NMP 
powstał kilkanaście lat po tym, jak w 
1428 r. na przedmieściach zbudowano 
pierwszą żywiecka świątynię p.w. św. 

Grupa „Pielgrzym” na pielgrzymim szlaku 
 

 
Uczczenie relikwii św. Jakuba Apostoła 
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Krzyża. Stało się to przed 1470 r., 
gdyż pod tą datą Jan Długosz wymie-
nia kościół Narodzenia NMP w spisie 
świątyń istniejących w archidiecezji 
krakowskiej. W roku 1992 doszło do 
reformy administracji kościelnej w 
Polsce i kościół został ustanowiony 
konkatedrą diecezji bielsko-
żywieckiej. 

Ostatnim miejscem, które od-
wiedziliśmy w czasie naszej piel-
grzymki było Sanktuarium Matki 
Bożej Rychwałdzkiej w Rychwałdzie. 
Tam byliśmy bardzo mile przyjęci 
przez ojców franciszkanów. Za wsta-
wiennictwem MB Rychwałdzkiej dziś  
zdarzają się uzdrowienia na duszy i 
ciele, jak połączenie skłóconych mał-
żeństw, uleczenie ze śmiertelnej cho-
roby, odzyskanie wzroku czy wymo-
dlenie upragnionego potomstwa. Ry-
chwałd stał się szeroko znany także za 
sprawą o. Grzegorza Sroki, który w 
klasztorze franciszkanów przebywał 
od 1986 r. do śmierci w 2006 r. Za-
słynął jako zielarz, komponował pre-
paraty własnego pomysłu na różno-
rodne schorzenia. Na zakończenie 
pobytu w Sanktuarium w Rychwał-
dzie o. franciszkanie każdemu z nas 
namaścili czoło i otwarte dłonie olej-
kiem radości. Na tym wyczerpał się 
program naszej pielgrzymki. W czasie 
podróży odmawialiśmy modlitwy 
przeplatane pieśniami maryjnymi. 

21 maja o godz. 7.oo wyruszy-
liśmy na kolejną pielgrzymkę. Piel-
grzymowanie rozpoczęliśmy od 
modlitwy i błogosławieństwa, któ-
rego nam udzielił ks. Tomasz. 
Pierwszym naszym celem, do które-
go podążaliśmy było Sanktuarium 
Świętej Anny Matki Najświętszej 
Maryi Panny. Tam uczestniczyliśmy 
w Eucharystii, którą sprawował ks. 
Tomasz w naszych intencjach. Słowo 
Boże tym razem wygłosił o. francisz-
kanin. Góra Świętej Anny jest naj-
słynniejszym sanktuarium na Śląsku 
Opolskim. Od ponad 500 lat wielką 
czcią otaczana jest figurka św. Anny. 
Nosi nazwę Samotrzeciej, gdyż tuli w 
swoich ramionach córkę Maryję i 
wnuka Jezusa, są więc „troje razem” 
lub – ponieważ wysuwa potomków 
przed siebie – sama jest trzecia. Daw-
niej na Górze Świętej Anny Msze św. 
były odprawiane osobno dla ludności 
polskiej i niemieckiej, jedynie suma 
odpustowa w święto patronki była 
wspólna z kazaniem w dwóch języ-
kach. Kościół św. Anny otrzymał tytuł 

bazyliki mniejszej podczas uroczysto-
ści 500-lecia w 1980 r. W 2004 r. 
Sanktuarium na Górze Świętej Anny 
zostało uznane za Pomnik historii. 26 
sierpnia 2015 r. Watykańska Kongre-
gacja ds. Duchowieństwa wydała 
dekret o ustanowieniu na Górze Świę-
tej Anny Międzynarodowego Sank-
tuarium św. Anny Matki Najświętszej 
Maryi Panny. Po wyjściu z kościoła 
udaliśmy się do Domu Pielgrzyma na 
pyszną kawę i dobre ciastko. 

Wzmocnieni dobrą kawą udali-
śmy się do gotyckiego kościoła Pod-
wyższenia Krzyża Świętego w Sośni-
cy. Sośnica to mała wioska leżąca na 
obrzeżach Wrocławia. Największą 
osobliwością kościoła jest Kaplica 
Świętych Schodów. W każdym  z 28 
stopni wykonanych z jasnego marmu-
ru wmurowano ampułki z relikwiami 
świętych. Cała nasza grupa z niema-
łym trudem wchodziła po kolanach do 
ołtarza, w którym króluje figura Jezu-
sa Chrystusa. We wnętrzu, jak i na 
zewnątrz świątyni umieszczono wiele 
zabytkowych płyt nagrobkowych.  

Ostatnim  punktem tego dnia by-
ło zwiedzenie ogrodu japońskiego. 
Zielony zakątek ogrodu stał się perłą 
Wystawy Sztuki Ogrodowej. Wśród 
zieleni, na którą składają się w więk-
szości gatunki występujące wyłącznie 
w Japonii i Azji Wschodniej, znajdują 
się mostki, zakątki z oczkami wod-
nymi i kamienne dróżki na wodzie. 
Uroku całości dodają kamienne latar-
nie, misy na wodę i siedziska. Na tym 
wyczerpał się nasz program piel-
grzymki. Niestety zawsze przychodzi 
czas pożegnań i powrotu w rodzinne 
strony. W czasie drogi powrotnej w 
autobusie odprawiliśmy nabożeństwo 

majowe. Całą naszą grupę łączyła 
wspólna modlitwa i śpiew pięknych 
pieśni i rozważań ku czci Matki Bo-
żej. Słowa podziękowania kierujemy 
do księdza Tomasza, za Eucharystię, 
za modlitwę i śpiew oraz za udzielone 
błogosławieństwo. 

Umocnieni duchową pielgrzym-
kową atmosferą pragniemy skierować 
do wszystkich chrześcijańskie po-
zdrowienie: „Niech będzie pochwalo-
ny Jezus Chrystus”. 

Stanisław Drąszczyk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Przed Sanktuarium Męki Pańskiej w Sośnicy 

„Wypoczywa się prawdziwie  
i do dna przez kontakt z przyro-
dą, której nie można podpatrzeć 
na żywo i w całej pełni poprzez 
werandy wczasowych domów 
czy nawet hoteli i schronisk 
turystycznych.”  

„Wypoczywa się zaś w całej 
pełni - a lepiej można powie-
dzieć: w całej głębi, kiedy ów 
kontakt z przyrodą staje się kon-
taktem z Bogiem obecnym w 
przyrodzie i obecnym w duszy 
ludzkiej.”  

„Nie dajcie się zwieźć pokusie, 
że człowiek może w pełni odna-
leźć siebie, odrzucając Boga.” 

św. Jan Paweł II 
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3 sierpnia przypadają ko-
lejne urodziny ks. proboszcza 
Krzysztofa Błotko. 
 

Z tej okazji składamy  

serdeczne życzenia  

Bożego błogosławieństwa  

i opieki, zdrowia oraz wielu 

powodów do radości. 

Niech Najświętsze Serce Jezusa 

zlewa na Niego nieustannie  

zdroje wszelkich Łask,  

potrzebnych w dalszej  

posłudze kapłańskiej. 

 
Ks. proboszcz Krzysztof 

Błotko urodził się 3 sierpnia 1958 r. 
w Kosztowach. Święcenia kapłań-
skie przyjął w dniu 27.03.1986 r. 
Jest magistrem teologii.  
Od 27 lipca 2003 r. jest probosz-
czem naszej parafii. 

Msza św. urodzinowa w in-
tencji Solenizanta sprawowana 
będzie w sobotę 4 sierpnia o 
godz. 12.3o. 

 

Zapraszamy do modlitwy  
w Jego intencji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszystko wydarzyło się 
19 maja 2018 r w Częstocho-
wie, była to sobota, dzień 
przed Uroczystością Zesłania 
Ducha Świętego, kilka kobiet 
z naszej Parafii i nie tylko, 
razem pojechałyśmy, żeby 
serca jak najlepiej przygoto-
wać do tego, jak bardzo 
pięknego Święta. 

 Miałam taką wspaniałą możli-
wość trzeci raz uczestniczyć w Czu-
waniu na Jasnej Górze, za każdym 
razem jest inaczej. Program jest nie 
zmienny pod względem konstrukcji, 
modlitwy, konferencje, świadectwa, 
ale za każdym razem, jednak jest 
inaczej : „Umieją słuchać ci, którzy 
potrafią kochać…., chcę Go słuchać, 
Moje słowo prowadzi cię do pomyśl-
ności…”. /ks Sławomir Płusa/. Słowa 
zawsze bardzo nas dotykają, prowa-
dzą do zastanowienia, refleksji, kiedy 
myślimy, że przecież już tyle słyszeli-
śmy, jednak okazuje się, że jeszcze 
naprawdę mało wiemy: „ Jedność jest 
podana, tylko trzeba ją wziąć…, Duch 
Święty przychodzi w darze jedności…, 
przyjmować otwartym sercem Sło-
wo…, odkryć, ze nasze ciało jest 
mieszkaniem Ducha Świętego…” /ks. 
Sławomir Płusa/. 

 W jednym momencie zebrało 
się tyle niesamowitych wydarzeń, 
Kapłani, ludzie świeccy opowiadający 
swoje świadectwa, modlący się wier-
ni, dorośli w bardzo różnym wieku, 
dzieci, młodzież, wszyscy zebrani, 
gdzie? U Mamy Bożej w Częstocho-
wie, każdy bez wyjątku czuje się jak 
dziecko w Jej ramionach, nikt nie 
może powiedzieć, że jest sierotą, 
opuszczonym, samotnym, uczestni-
cząc w takim wydarzeniu, jeżeli tylko 
mamy otwarte serca, Ona wlewa to, 
czego na dany moment najbardziej 
potrzebujemy : „decyzja wewnętrzna, 
usuń rzeczy, które zaśmiecają twoje 
serce…, oddawaj zaangażowania, 
które zaśmiecają, zrób porządek w 
swoim sercu…”. To jest taka chwila, 
kiedy nie ma podziałów, nikt nie jest, 
ani mądrzejszy, ani piękniejszy, 
wszyscy jesteśmy Jej dziećmi. Maryja 
kocha nas takimi, jakimi jesteśmy, 

chociaż spoglądamy na siebie czasami 
bardzo krytycznie. 

 Bardzo fajne zawsze są świa-
dectwa, ludzie dzielą się tym, jak Pan 
Bóg zdziałał cuda, jak zmienił komuś 
życie, na zmiany zawsze trzeba cze-
kać cierpliwie. To nam się wydaje, że 
wszystko trwa jakoś długo, ciągle nie 
tak. Jednak cuda się zdarzają, czasami 
są to na przykład wielkie uzdrowienia, 
albo od dłuższego czasu wyczekiwane 
potomstwo albo zmiana życiowej 
sytuacji: „Wiara jest powierzeniem 
siebie Panu Jezusowi, uznawanemu za 
źródło wody ku życiu wiecznemu…, 
doświadczenie Samarytanki spragnio-
nej wody żywej, niewidomego od 
urodzenia, czy Łazarza wychodzącego 
z grobu, Ewangelia niesie w sobie 
siłę, by przemienić tych, którzy przyj-
mują z wiarą, wyrywając ich z pano-
wania złego” /Ojciec Święty Franci-
szek/.  

 Jest coś niesamowicie piękne-
go widzieć ludzi, którzy dziękują, 
czekają, modlą się, proszą, ze łzami w 
oczach uwielbiają, każdy przeżywa 
spotkanie z Panem Bogiem w bardzo 
różny sposób, ale piękny: „Doświad-
czać Ducha Świętego, coś, co prze-
kracza nasze możliwości…, Kościół z 
powodu Ducha Świętego jest ponad 
naturalny…, Bóg jest Bogiem cudów, 
nie możemy kontrolować Ducha Świę-
tego, ale możemy być na Niego otwar-
ci..., nie chodzi o to, czy my mamy 
Ducha Świętego, ale czy Duch Święty 
ma nas…, Duch Święty zna plany 
Serca Boga…”. Jesteśmy tak bardzo 
różni, ale Pan Bóg nas ogarnia 
wszystkich, kocha, jednoczy w jednej 
chwili, myślimy o bliskich, kocha-
nych naszych i wołamy: „Drogą wia-
ry prowadź mnie, Oświeć me życie 
łaską swą, Daj mi o Panie dary Twe, 
Wiarę i miłość…”.  Na zakończenie 
Eucharystia, zakończenie, które było 
tak naprawdę początkiem dla każde-
go, kto otwiera się na działanie Ducha 
Świętego, po twarzach widać było 
bardzo pozytywne działanie. Chodź 
Eucharystia kończyła to piękne wyda-
rzenie, jednak wiedzieliśmy, że w 
niedzielę w naszych Parafiach bę-
dziemy je przeżywać na nowo: 
„Chrześcijanin nie wierzy w to, kim 

Urodziny  
ks. Proboszcza 

XXIII Ogólnopolskie Czuwanie 
Odnowy w Duchu Świętym 
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może być,  Jezus Chrystus jedyny nasz 
Odkupiciel…, uczyć się Jezusa przez 
Maryję…, zmartwychwstały żyje 
wśród nas…, jak ja i moja wspólnota 
jesteśmy otwarci na światło i ogień 
Ducha Świętego, musimy z pomocą 
Ducha Świętego rozpoznawać nasze 
dary, Maryja zapisuje to wydarzenie 

w naszych sercach…” /abp Wacław 
Depo/. 

 Dobrze, że mamy możliwości 
uczestniczenia w tak pięknych wyda-
rzeniach, zawsze pozostają w sercu 
wspomnienia, które wnoszą radość, 
ożywiają naszą wiarę. Pozwalają nam 
odetchnąć, albo porostu utwierdzają w 

przekonaniu, że teraz jest najpiękniej-
sze twardo stąpać po ziemi, robić 
wszystko, żeby zmieniać niekomfor-
towe sytuacje, ale jednocześnie nie 
gasić ognia, który ciągle płonie. 

 Jola

Mamy w naszej archidie-
cezji sanktuarium, które naj-
chętniej odwiedzają dzieci, 
bo w okresie Bożego Naro-
dzenia można w nim podzi-
wiać jedną z największych i 
najwspanialszych stajenek, a 
zaś od wiosny do jesieni, a 
nawet zimą piękną grotę z 
Najświętszą Panienką na 
wzór groty w Lourdes. Jest 
to sanktuarium maryjne w 
Panewnikach, dzisiejszej 
dzielnicy Katowic. 

Jeszcze w drugiej połowie XIX 
wieku Panewniki jako wioska należa-
ły do kościoła parafialnego w Miko-
łowie oddalonego 8 km. Gwałtowny 
napływ ludności w związku z powsta-
niem w tym czasie hut i kopalń spo-
wodował, że wokół Katowic zaczęto 
budować nowe kościoły, by ludność 
nie została bez opieki duszpasterskiej. 
W tym celu  zakupiono dużą ilość  
gruntów również w Panewnikach i w 
1902 roku sprowadzono zakonników. 
Dwaj franciszkanie: Tacjan i Ubald w 
jednopiętrowym budynku urządzili 
klasztor z kaplicą dla  300 osób. Uro-
czyste wprowadzenie zakonników 
nastąpiło 22 grudnia 1902 roku. Wła-
dze pruskie nie chciały wydać zezwo-
lenia na budowę kościoła i klasztoru z 
prawdziwego zdarzenia, bo się bały, 
że franciszkanie będą działać na rzecz 
polskości Śląska. Istotnie w owym 
czasie tylko kościoły były bastionami 
języka polskiego, bo w szkołach, 
sądach i innych urzędach wolno było 
używać tylko języka niemieckiego. 
Zezwoliły jednak na budowę groty 
lourdzkiej. Poświęcono ją w roku 
1905. W następnym roku rząd pruski 
zgodził się wreszcie na budowę ko-
ścioła i klasztoru.  Zaraz położono 
kamień węgielny i zaczęto budowę 
obiektów sakralnych. Już w roku 1907 
stanął imponujący kościół w stylu 
neoromańskim  i klasztor, bo wier-

nych stale przybywało.  Na szczycie  
wieńczącej świątynię kopule umiesz-
czono miedziany posąg św. Francisz-
ka. Figura jest 7m wysoka, a z dołu 
wydaje się naturalnych rozmiarów. 
Świadczy to o imponujących rozmia-
rach całej budowli. Na konsekrację 
kościoła przybyło w lipcu 1908 roku 
sto tysięcy wiernych z bliższych i 
dalszych stron. 

Panewniki stały się wielkim 
ośrodkiem życia religijnego, przyby-
wały tu liczne pielgrzymki, także 
boguszowiccy parafianie. Wierni 
przybywali głównie na odpust Por-
cjunkuli w sierpniu i na odpust św. 
Ludwika króla – patrona panewnickiej 
świątyni, a także na odpust św. Anto-
niego Padewskiego, św. Franciszka i 
św. Barbary. W roku 1914 do parafii 
przyłączono wiernych z Ligoty i Pio-
trowic, które w 1930 roku odłączyły 
się od Panewnik, kiedy miały już 
własny kościół. 

Każdego roku w grudniu od 
1908 roku według tradycji św. Fran-
ciszka zakonnicy stawiają   w  panew-
nickiej świątyni stajenkę bożonaro-
dzeniową, jedną z największych w 
Europie, odwiedzaną przez ogromne 
rzesze wiernych z całego Śląska. 
Obecnie w okresie świąt w każdą 
sobotę i niedzielę przybywają tu wier-
ni na adorację według stanów: kobie-
ty, mężczyźni, młodzież, dzieci, cho-
rzy. 

Zakłócenia w funkcjonowaniu 
klasztoru nastąpiły w czasie I wojny 
światowej i w czasie powstań ślą-
skich. Na cele I wojny światowej 
zabrano w  1014 roku pięć dzwonów 
ufundowanych w 1913. 

Począwszy  od 1937 za klaszto-
rem i w pobliżu groty zaczęto wznosić 
stacje Drogi krzyżowej. W roku 1954  
zespołowi sakralnemu nadano tytuł 
Wniebowzięcia NMP i zaliczono do 
sanktuariów maryjnych. W latach 

1955 – 1963 wokół klasztoru zbudo-
wano 15 kaplic różańcowych. Cały 
obiekt wraz z kalwarią w 1973 roku 
został przez wojewódzkiego konser-
watora zabytków wpisany do rejestru 
zabytków województwa katowickie-
go, a rok później papież Paweł VI 
nadał kościołowi klasztornemu tytuł 
bazyliki mniejszej. Bardzo zachęcam 
do zwiedzenia tego pobliskiego sank-
tuarium.  

Helena Białecka 

 

 

 

Droga 
*** 

Popołudniowe zachmurzenie 
daje znać o sobie, 
zmęczenie zawisło  

w powietrzu, 
jak latawiec na niebie. 

Wszystkie troski  
i zmartwienia 

zebrały się razem, 
by utrudnić nam dotarcie 

do oazy spokoju. 
Czy wybór drogi był słuszny? 

Dowiemy się z czasem. 
Niech radość z dotarcia do celu 

będzie nagrodą. 
 

Stefania Gierłowska 
 
 

Sanktuarium w Panewnikach 
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Intencje 
mszalne 

Niedziela – 08.07.2018r.    XIV NIEDZIELA ZWYKŁA 

7.oo 1/+Anna Woryna, na pamiątkę urodzin, mąż Erwin 
(Got) 

8.3o 1/+Elżbieta Sobik, 2 rocznica śmierci (Got) 
2/+Mieczysław Matras, 30-ty dzień po śmierci 

10.oo 1/+Łukasz Dziwoki, 3 rocznica śmierci (Got) 
2/+Alina Jendrichowska, na pamiątkę urodzin 

11.3o 1/Do Opatrzności Bożej  i Serca Jezusowego z okazji 
40  rocznicy ślubu Ewy i Andrzeja Juraszczyk z po-
dziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze 
oraz w intencji dzieci z rodzinami. TD 
2/Do  Opatrzności Bożej  z okazji 10 rocznicy ślubu 
Emilii i Grzegorza Gruszki z podziękowaniem za 
otrzymane łaski z prośbą o dalsze oraz w intencji ca-
łej rodziny. TD 
Po Mszy św. błogosławieństwo rocznego dziecka 
Nina Tkocz 

13.3o 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 50 lat małżeństwa 
Norberta i Heleny Benisz z Gotartowic, z podzięko-
waniem za otrzymane łaski z prośbą  o dalsze. TD 

16.oo 1/+Weronika Merta, 3 rocznica śmierci oraz z okazji 
urodzin męża Rajmunda 
2/+Eugeniusz Król, 3 rocznica śmierci 
Po Mszy św. błogosławieństwo rocznego dziecka 
Mateusz Michałowicz 

20.3o 1/+Elżbieta Papierok, na pamiątkę urodzin (Bog) 

Poniedziałek – 09.07.2018r.                                 

7.oo 1/+Alojzy Pierchała, 14 rocznica  śmierci (Bog) 
17.oo 1/+Rudolf Piecha, rodzice, Aniela Oleś, rodzice, 

Franciszek Muras, żona Maria (Bog) 

Wtorek – 10.07.2018r. 

7.oo 1/+Alojzy Podleśny, 1 rocznica śmierci 
17.oo 1/+Jan Karwot, 22 rocznica śmierci (ul.Rajska) 

Środa – 11.07.2018r.     ŚWIĘTO ŚW. BENEDYKTA, 
                                                  opata, patrona Europy                                   

7.oo 1/+Jan Konsek, Antoni i Gertruda Konsek, Matylda  
i Emil Sobik (Bog) 

17.oo 1/+Regina Merkel, 4 rocznica śmierci (Bog) 

Czwartek – 12.07.2018r.      Wspomnienie św. Bru- 
                nona Bonifacego z Kwerfurtu, bpa i męcz. 

7.oo 1/+Roman Zniszczoł, rodzice Alojzy i Helena 
17.oo 1/+Małgorzata Pieńkowska, 1 rocznica śmierci 

Piątek –  13.07.2018r.      Wspomnienie św. pustelni- 
                            ków Andrzeja Świerada i Benedykta                                           

7.oo 1/+Kazimierz Pierchała, rodziców i teściów 
17.oo 1/+Herbert Błaszczyk, na pamiątkę urodzin 
19.oo  FATIMSKA 

1/+Jan Masłowski, w rocznicę śmierci 

Sobota – 14.07.2018r.  

7.oo 1/+Alojzy Hartman, 7 rocznica śmierci 
15.3o Ślub:  Szymura Michał  -  Szymura Justyna 
17.oo 1/+Dominik Potrawa, 7 rocznica śmierci (Bog) 

Niedziela – 15.07.2018 r.    XV NIEDZIELA ZWYKŁA 

7.oo 1/+Edward Motyka, 14 rocznica śmierci (Got) 
8.3o 1/+Ernest Bulanda, 25 rocznica śmierci (Bog) 

2/+Otylia Szymura, 30-ty dzień po śmierci 
10.oo 1/+Sabina  Jurczyk, 15 rocznica śmierci 

2/+Emil Szymura, syn Roman, rodzice z obu stron, 
dusze w czyśćcu cierpiące 

11.3o 1/+Małgorzata Smyczek, na pamiątkę urodzin, rodzi-
ce z obu stron 
2/Msza św. i chrzest: Tymoteusz Bober, Katarzyna 
Długosz, oraz w intencji rodzin (O. Zacheusz) 

14.15 1/Chrzty i roczki: Adriana Cupa, Kamil Drabik, Wik-
toria Parchańska 

16.oo 1/+Danuta Krzyształa, w rocznicę śmierci 
2/+Stanisław Strzyż, Józefa i Stanisław Zybała (Bog) 

20.3o 1/+Alojzy Kuśka, ojciec Roman, brat Henryk (Got) 

Poniedziałek –  16.07.2018r.       Wspomnienie NMP 
                                                              z Góry Karmel                                

7.oo 1/+Józef Pustołka, Jan Pustołka, żona Anna, Marta 
Błanik, mąż Alojzy, dziadków z obu stron (Bog) 

17.oo 1/+Aleksandra Czernal, 1 rocznica śmierci 

Wtorek – 17.07.2018r. 

7.oo 1/+Zygmunt Przeliorz (Bog) 
17.oo 1/+Genowefa Konsek, 1 rocznica śmierci 

Środa –  18.07.2018r.                                    

7.oo 1/+Alfred Klejnot, na pamiątkę urodzin (Got) 
17.oo 1/+Maria i Józef Macionczyk, Henryk Misala (Bog) 

Czwartek – 19.07.2018r. 

7.oo 1/+Alojzy Juraszczyk, 3 rocznica śmierci, żona Bro-
nisława (Bog) 

17.oo 1/+Maria i Eryk Zimończyk, rodzice z obu stron  

Piątek – 20.07.2018r.                                           

7.oo 1/Różaniec 
2/+Stefan Kuczera, 30-ty dzień po śmierci 

17.oo 1/+Marta Lubszczyk, 1 rocznica śmierci (Bog) 

Sobota – 21.07.2018r.  

7.oo 1/+Berta Szmid, 2 mężów, w rocznicę śmierci, rodzi-
ce (Bog) 

11.oo Ślub: Duda Dariusz  -  Pyżalska Joanna 
17.oo 1/+Reinhold Pietruszka, 1 rocznica śmierci 

Niedziela – 22.07.2018 r.   XVI NIEDZIELA ZWYKŁA 

7.oo 1/+Bogusław Winter, Zofia Winter, z domu Łuczak, 
o łaskę życia wiecznego 

8.3o 1/+Erwin Tkocz 
2/+Adolf Oślizlok, 14 rocznica śmierci 

10.oo 1/+Józef Kandelski, 30 rocznica śmierci 
2/+Klara i Stanisław Hartman, Maria i Jan Zmarzły, 
synowa Danuta 

11.3o 1/+Do Opatrzności Bożej z okazji 18 rocznicy uro-
dzin Klaudii Tlołka z podziękowaniem za otrzymane 
łaski z prośbą o dalsze 
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13.oo 1/Do Matki Boskiej Pośredniczki Łask od Cudowne-
go Medalika, w intencji Anny Gąsior z okazji 80 
rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane ła-
ski z prośbą o dalsze. TD 

16.oo 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 80 rocznicy urodzin 
Władysław Dziwoki, z podziękowaniem za otrzyma-
ne łaski z prośbą o dalsze oraz w intencji dzieci z ro-
dzinami  

20.3o 1/+Stefania Pawlas, 30-ty dzień po śmierci 

Poniedziałek –  23.07.2018r.                        ŚWIĘTO 
                        ŚW. BRYGIDY, ZAK., patronki Europy                                 

7.oo 1/+Helena Kluger, mąż Edward, córka Krystyna, zięć 
Bolesław (Got) 

17.oo 1/+Marcin Joszko, 1 rocznica śmierci (Bog) 

Wtorek – 24.07.2018r.    Wspomnienie św. Kingi, dz. 

7.oo 1/+Helena Konsek, mąż Wiktor, córka Gertruda, zięć 
Franciszek, synowie Erwin i Eryk 

17.oo 1/+Tymoteusz Strzelecki, 1 rocznica śmierci (Bog) 

Środa – 25.07.2018r.             ŚWIĘTO ŚW. JAKUBA, 
                                                                  APOSTOŁA                                    

7.oo 1/+Władysław i Gertruda Kuczera, na pamiątkę uro-
dzin 

17.oo 1/+Małgorzata Muras, 1 rocznica śmierci (Got) 

Czwartek –  26.07.2018r.       Wspomnienie świętych 
                                  Joachima i Anny, rodziców NMP 

7.oo 1/+Emil i Agnieszka Pierchała 
17.oo 1/+Antoni Benisz, na pamiątkę  urodzin, żona Hele-

na, córka Aniela, mąż Józef, Maria i Joachim No-
wok, pokrewieństwo 

Piątek – 27.07.2018r.                                           

7.oo 1/+Regina Skałbania, mąż Edward, Piotr Niesporek 
(Got) 

17.oo Msza św.  wspólna: 
+Leokadia Podleśny, rodzice (Bog) 
+Gertruda Kania, mąż Franciszek, wnuczka Joanna, 
synowie Roman i Józef (Got) 
+Justyn Zimończyk, Bronisława Zimończyk, mąż 
Ryszard, Alojzy Gembalczyk, 2 żony, córka Regina, 
3 zięciów (Bog) 
+Anna Klejnot, mąż Edward, rodzice z obu stron, 
zięć Franciszek 
+Józef Sobik, żona Łucja, córka Halina, syn Bole-
sław, synowa Małgorzata, zięć Józef, rodzice pokre-
wieństwo 
+Stefan Duda, żona Maria, Józef Tkocz, żona Hilde-
garda, syn Jerzy (Got) 
+Emil i Waleska Dziewior, Helena i Leon Dziewior, 
Stanisława i Tadeusz Marzec (Bog) 
+Kazimierz Janiczek, 24 rocznica śmierci, rodzice 
Anna i Wojciech (Rasz) 
+Edward Gołofit, żona Zofia, córka Elżbieta, zięć 
Marian, Konstanty i Marta  Kaczmarczyk 
+Wincenty Misala, żona Anna, syn Henryk, Alojzy 
Buchalik 
+Ignacy Motyka, na pamiątkę urodzin, rodzice 
+Brunon Sobik, żona Zofia, rodzice z obu stron, du-
sze w czyśćcu cierpiące 

+Emil Zimończyk, 2 żony, Leon i Władysława Świtoń 
(Bog) 
+Gertruda Mędrala 
+Ryszard Rajzer, na pamiątkę urodzin, rodzice: Antoni  
i Janina (Got) 
+Helena Joszko, 8 rocznica śmierci, mąż Alojzy, Alfred 
Płaczek, żona Anna, dziadków z obu stron 
+Norbert Oleś, żona Gotfryda, Wiktor Buchalik, żona  
Maria, syn Alojzy, Franciszek Buchalik (Got) 
+Marek Culic, 10 rocznica śmierci 
+Marta Motyka, mąż Wiktor, Maria Kuczera, mąż Józef (Got) 
+Marian Pajdo, rodzice z obu stron 
+Janina i Władysław Ruś, rodzice z obu stron, teść Józef, 
żona Maria, zięć Rudolf 
+Alojzy Kula, żona Marta, Renata Klimek, mąż Jerzy,  
Czesław Kula, Berta Steblok, mąż Jan, syn Antoni, wnuczka 
Danuta Wróbel (Rasz) 
+Franciszka i Ignacy Karwot, rodzice (Got) 
+Szczepan Konsek, rodzice, siostra Irena, brat Konrad, 
zmarłych z pokrewieństwa i sąsiadów 
+Anna Mura, mąż Emil, rodzice z obu stron, córka Róża 
Niesłańczyk, wnuk Janusz, zmarłych z pokrewieństwa, 
zmarłych księży i sąsiadów 
+Józef i Aniela Konsek 
+Oskar Stajer, rodzice z obu stron, szwagier Ernest, pokre-
wieństwo, dusze w czyśćcu cierpiące 
+Otylia Dziwoki, od sąsiadki Heleny z rodziną 
+Agnieszka Kuczera, 8 rocznica śmierci 
+Paweł Motyka, żona Maria, 4 synów, 2 córki, 3 zięciów, 
wnuki: Agnieszka, Andrzej i Krzysztof, dusze w czyśćcu 
cierpiące 
+Wincenty Cichy, rodzice 
+Eugeniusz Sobik, 14 rocznica śmierci 
+Jadwiga Buchalik, mąż Jan, syn Roman, Anna Konsek, 
mąż Antoni, 3 synów, synowa Amalia 
+Marta i Alojzy Oleś, synowie Józef i Zygfryd, żona Jadwi-
ga (Bog) 
+Łucja i Wiktor Rojek, synowie Jan i Walenty, wnuczki: 
Małgosia i Barbara (Got) 
+Zygmunt Torbicki, Jan i Leonard Torbicki, Rufin Kula,  
2 żony, zmarłych rodziców z obu stron, Matylda Zmarzły, 
mąż Justyn 
+ Kazimierz Spytko, żona Katarzyna, Emil Babilas, żona 
Łucja, syn Walenty 
+Paweł Gatnar, żona Jadwiga, rodzice z obu stron (Bog) 
+Piotr Bąbrowski 
+Józef Pawliczek, Bronisława i Maksymilian Pawliczek, 
Maria i Marcin Nowak, 2 synów, 2 synowe, Janina  
i Stanisław Staszczyk, rodziców i teściów, Leszek i Maryla 
Hernas, Irena Kotowska 
+Stefan Duda, żona Maria, Józef Tkocz, żona Hildegarda, 
syn Jerzy (Got) 
+Klara Musiolik, mąż Herman, rodzice z obu stron, córka 
Irena, zięć Antoni, wnuk Henryk, zmarłych z rodziny Krzy-
żowski 
+Józef Blaut, rodzice Paweł i Joanna 
+Józef Sobik, rodzice Paweł i Maria 
+Maria Garus, rodzice Konrad i Rozalia, brat Stanisław 
+Cecylia Woryna, mąż Antoni 
+Maria Kusz, mąż Jan, syn Tadeusz, Anna Waliczek, mąż 
Emanuel 
+Zygfryd Zając na pamiątkę śmierci, Apolonia i Stanisław 
Łaszczewscy, zmarłych z pokrewieństwa 
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+Alojzy Zimończyk, 30-ty dzień po śmierci 
+Emil Tudzież, żona Anna, syn Fryderyk (Bog) 
+Ryszard Oczadły, żona Marta, Henryk Oczadły, 
Krystyna Piotrowska, Bogusława Wieczorek (Bog) 

Sobota – 28.07.2018r.  

7.oo 1/+Helena Kędzior, mąż Adolf, rodzice i rodzeństwo 
z obu stron 

17.oo 1/+Serafin Król 

Niedziela – 29.07.2018 r.  XVII NIEDZIELA ZWYKŁA 

7.oo 1/+Alojzy Muras, 30-ty dzień po śmierci 
8.3o 1/+Dominik Sobik, brat Józef 
10.oo 1/Do Opatrzności Bożej, z okazji 70-tych urodzin 

Czesława Kuczery, z podziękowaniem za otrzymane 
łaski, z prośbą o dalsze oraz w intencji córek z rodzi-
nami. TD 

11.3o 1/+Zbigniew Woźniak , na pamiątkę urodzin 
16.oo 1/+Gertruda Szymura, 21 rocznica śmierci (Bog) 

2/+Alojzy Paris, 3 rocznica śmierci 
Po Mszy św. błogosławieństwo rocznego dziecka:  
Zofia Bendinger 

20.3o 1/Msza św. w intencji ofiarodawców - podziękowa-
nie od rodziny Dyczka 

Poniedziałek – 30.07.2018r.                                 

7.oo 1/+Paweł Turczyk 
17.oo 1/+Herman Tarabura, żona Albina, rodzice z obu 

stron (Bog) 

Wtorek – 31.07.2018r.    Wspomnienie św. Ignacego 
                                                             z Loyoli, prezb. 

7.oo 1/+Alfons Sojka, żona Maria, rodzice (Got) 
17.oo 1/+Ginter Guminior, 1 rocznica śmierci (Bog) 

Środa –  01.08.2018r.        Wspomnienie św. Alfonsa 
                                            Marii Liguoriego, bpa i dK.                                    

7.oo 1/+Emil Sodzawiczny, żona Eugenia, Alfred Piontek 
(Bog) 

17.oo 1/+Marta Paszkiewicz, 1 rocznica śmierci 

Czwartek –  02.08.2018r.            I czwartek miesiąca 
                                                       Odpust Porcjunkuli 

7.oo 1/ Na cześć Chrystusa Najwyższego Arcykapłana za 
wszystkich biskupów, kapłanów, kleryków, zgroma-
dzenia zakonne oraz nowe powołania kapłańskie  
i zakonne -  zamawia Kopalnia 

13.oo Ślub: Gorzyński  Jarosław -  Kołpaczewska Angelika 
17.oo 1/+Rozalia Szweda, 1 rocznica śmierci (Bog) 

Piątek – 03.08.2018r.                       I piątek miesiąca                                           

7.oo 1/+Ryszard Nikel, żona Maria 
12.oo Ślub:  Hamros  Mateusz  -  Kuśka Agnieszka 
17.oo 1/Msza św. w intencji rodzin wielodzietnych i czci-

cieli NSPJ 

Sobota – 04.08.2018r.   Wspomnienie św. Jana Marii 
                                                          Vianney’a, prezb.  

7.oo 1/Msza św. za parafian 
12.3o 1/Msza św. z okazji urodzin Księdza Proboszcza 
14.oo 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 80 rocznicy urodzin 

Iwony Sładek i 50 rocznicy urodzin syna Grzegorza, 
z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dal-
sze. TD 

15.15 Ślub:  Wojasiński Dariusz  -  Treścińska Patrycja 
17.oo 1/+Stefan Niesłańczyk, 1 rocznica śmierci (Got) 

Niedziela – 05.08.2018r.  XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA 

7.oo 1/+Jerzy Zieleźny, na pamiątkę urodzin 
8.3o 1/+Alfred Piontek, zięć Marian Pawlas (Bog) 

2/+Walenty Malina, żona Matylda 
10.oo 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 40 rocznicy ślubu 

Mai i Wincentego Matuszczyk z podziękowaniem za 
otrzymane łaski z prośbą o dalsze oraz o błogosła-
wieństwo Boże dla dzieci z rodzinami. TD 

11.3o 1/+Tomasz Bugański, 3 rocznica śmierci 
2/+Eugeniusz Król, na pamiątkę urodzin 
Po Mszy św. Chrzest: Max Lenik 

16.oo 1/Do Opatrzności Bożej za wstawiennictwem Matki 
Boskiej Częstochowskiej, z okazji 20 lat małżeństwa: 
Gabrieli i Adama Pawliczek, z podziękowaniem za 
otrzymane łaski z prośbą o dalsze. TD 

20.3o 1/+Bolesław Pomykoł, na pamiątkę urodzin, żona 
Aniela 

Poniedziałek – 06.08.2018r.                         ŚWIĘTO 
                                   PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO                                

7.oo 1/+Bolesław Oleś, 19 rocznica śmierci 
17.oo 1/+Marta Dziwoki, mąż Józef, 14 rocznica śmierci 

(Bog) 

Wtorek –  07.08.2018r. 

7.oo 1/+Gertruda Błaszczyk (z ul. Dunikowskiego),  
4 rocznica śmierci 

17.oo 1/+Andrzej Swaczyna, rodzice Franciszka i Franciszek 

Środa –  08.08.2018r.    Wspomnienie św. Dominika, 
                                                                            prezb.                                   

7.oo 1/+Jerzy Berger, na pamiątkę urodzin - od syna Jaro-
sława i wnuków Karoliny i Michała (Bog) 

17.oo 1/+Stefan Szewczyk (Rasz) 

Czwartek – 09.08.2018r.       ŚWIĘTO ŚW. TERESY 
              BENEDYKTY OD KRZYŻA (EDYTY STEIN), 
                                      DZ. I MĘCZ., patronki Europy                                 

7.oo 1/+Otylia Matuszczyk, mąż Wilhelm, rodzice z obu 
stron 

17.oo 1/+Eleonora Gembalczyk, na pamiątkę urodzin (Bog) 

Piątek – 10.08.2018r.  ŚWIĘTO ŚW. WAWRZYŃCA, 
                                                              DIAK. i MĘCZ.                                          

7.oo 1/+Wawrzyniec Dziwoki, żona Maria, synowie 
Edward i Franciszek (Bog) 

11.3o Ślub: Burda Jakub  -  Zeiyn Tanita 
17.oo 1/+Matylda Muras, rodzice (Bog) 

Sobota – 11.08.2018r.     Wspomnienie św. Klary, dz.  

7.oo 1/+Emil Malina, rodzice z obu stron 
12.oo Ślub: Kallus Adrian  -  Krzyształa Martyna 
13.oo Ślub:  Rzabka Sebastian  -  Suliga Patrycja 
14.3o Ślub:  Zgraj Aleksander - Araszczuk Anna   
17.oo 1/+Damian Fojcik, 2 rocznica śmierci (Bog) 

Niedziela – 12.08.2018 r.   XIX NIEDZIELA ZWYKŁA 

7.oo 1/+Małgorzata i Stanisław Iwanowicz 
8.3o 1/+Alojzy Sobik, 3 rocznica śmierci (Got) 

2/+Bronisława Nowakowska, 3 rocznica śmierci 
10.oo 1/+Stanisław Armada 
11.3o 1/+Stanisław Smołka, 4 rocznica śmierci (Got) 
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16.oo 1/+Franciszek Babilas, 22 rocznica śmierci rodzice  
z obu stron (Got) 
2/+Marta i Jerzy Szmid, córka Krystyna, rodzice  
z obu stron 

20.3o 1/+Jan i Helena Kuś 

Poniedziałek – 13.08.2018r.                                 

7.oo 1/+Elżbieta Mandel, mąż Emil, Franciszka Mandel, 
córka Irena (Rasz) 

17.oo 1/+Eryk i Salomea Konsek (Bog) 
19.oo FATIMSKA 

Wtorek – 14.08.2018r.                          Wspomnienie 
          św. Maksymiliana Marii Kolbego, prezb. i męcz. 

7.oo 1/+Gertruda Oleś, na pamiątkę urodzin 
12.oo Ślub: Łukasz Lenna  -  Ewelina Plener 
17.oo 1/+Ignacy Karwot, żona Franciszka, Wilhelm Kar-

wot, żona Waleska 

Środa –  15.08.2018r.                      UROCZYSTOŚĆ 
                                               WNIEBOWZIĘCIA NMP                              

7.oo 1/+Paweł Adamczyk 
8.3o 1/+Edward Rojek, na pamiątkę urodzin, od córki  

z rodziną (Got) 
10.oo 1/+Bronisława i Kazimierz Benisz, syn Bernard 
11.3o 1/Do Opatrzności Bożej i Matki Boskiej Trzykroć 

Przedziwnej z okazji 60 rocznicy urodzin Wiesławy 
Piecha, z podziękowaniem za otrzymane łaski z 
prośbą o dalsze oraz o Boże błogosławieństwo dla 
całej rodziny. TD 

13.oo 1/Do Opatrzności Bożej   z okazji 85 rocznicy  uro-
dzin Adelajdy Korduła z podziękowaniem za otrzy-
mane łaski z prośbą o dalsze. TD 

16.oo 1/+Danuta Krzyształa 
2/+Jan Nogły 
Po Mszy św. błogosławieństwo rocznego dziecka:  
Alan Juraszczyk 

20.3o 1/+Stefan Kuczera, na pamiątkę urodzin 

Czwartek - 16.08.2018r. 

7.oo 1/+Józef Waliczek, na pamiątkę urodzin 
17.oo 1/+Halina Gorywoda 

Piątek  -  17.08.2018r.                     UROCZYSTOŚĆ 
                 ŚW. JACKA, KAPŁANA, głównego patrona 
                             archidiecezji i metropolii katowickiej 

7.oo 1/Różaniec 
17.oo  1/+Marek Giller, 1 rocznica śmierci 

Sobota  -  18.08.2017r. 

7.oo 1/Józef Potyrcha 
11.oo Ślub:  Szymura Mateusz  -  Sobik Jolanta 
17.oo 1/+Edward Musioł (Got) 

Niedziela - 19.08.2018r.      XX NIEDZIELA ZWYKŁA 

7.oo 1/ 
8.3o 1/+Henryk Kuśka 
10.oo 1/+Daniela Kuczera (Rasz) 

2/+Chłus  Kazimierz, 4 rocznica śmierci 
11.3o 1/+Justyn Zieleźny, Nikodem Pałka, żona Irena (Got) 

2/Do Opatrznosci Bożej z okazji 50 rocznicy urodzin 
Krzysztofa Krupy z podziękowaniem za otrzymane 
łaski z prośba o dalsze oraz o błogosławieństwo dla 
całej rodziny. TD 

14.15 Chrzty i roczki:  Zofia Torbicka, Stanisław Rojek 
16.oo 1/+Edward Kula w 30 rocznicę śmierci 

2/+Aleksander Żurek, od przyjaciół z Rybnika 
20.3o 1/ 

Poniedziałek  - 20.08.2018r.                 Wspomnienie 
                                             św. Bernarda, opata i dK. 

7.oo 1/+Hieronim i Teresa Dziwoki (Bog) 
12.oo Ślub:  Piecha Grzegorz -  Karwot Patrycja 
17.oo 1/+Jerzy Cierniak,  1 rocznica śmierci 

Wtorek  - 21.08.2018r. Wspomnienie św. Piusa X, pap. 

7.oo 1/+Roman Hartman 
17.oo 1/+Helena Winkler (Bog) 

2/+Jadwiga Konsek, mąż Wincenty (Bog) 

Środa  -  22.08.2018r.   Wspomnienie NMP, Królowej 

7.oo 1/+Paweł Żyła, żona Marta, syn  Eryk 
17.oo  1/+Waleska Karwot, mąż Wilhelm 

Czwartek - 23.08.2018r. 

7.oo 1/+Otylia Szymura, od Apostolatu Maryjnego 
17.oo 1/+Anna Zimończyk, mąż Albert, Józef Frelich,  

2 żony, syn Antoni, rodzice (Bog) 

Piątek  -  24.08.2018r.                                  ŚWIĘTO 
                               ŚW. BARTŁOMIEJA, APOSTOŁA 

7.oo 1/+Marta Garbocz, na pamiątkę  setnej rocznicy 
urodzin, mąż Emil 

12.oo Ślub:  Terebiński Krzysztof  -  Ciszewska Dominika 
17.oo Msza św.  wspólna: 

+Henryk Szymura, rodzice Jan i Paulina, Alojzy 
Gembalczyk, żony: Eufemia i Krystyna (Bog) 
+Jan Garbocz, żona Zofia, Łucja Śmiatek, mąż Hen-
ryk, Walter Matuszczyk, Bronisława Janowicz, mąż 
Zygmunt, zmarłych z rodzin: Garbocz, Śmiatek, Go-
rus, Figas, Waliczek, dusze w czyśćcu cierpiące 
(Bog) 
+Anastazja Sobik, Mąż Emil, syn Stefan, żona Ruta, 
2 zięciów, Gertruda Cincio, mąż Marian, syn Stani-
sław, Reinhold Buchalik, zięć Damian Marek (Got) 
+Bronisława Janowicz, na pamiątkę urodzin, mąż 
Zygmunt, zięciowie: Adam i Czesław, Walter Ma-
tuszczyk,  rodzice: Zofia i Jan Garbocz 
+Franciszek Buchalik, Florian Buchalik, żona Maria, 
syn Engelbert, Anna Klejnot, mąż Edward 
+Berta Matuszczyk, mąż Dominik, syn Paweł, córki: 
Regina i Gabriela, dziadków z obu stron 
+Józef Krótki, 10 rocznica śmierci, Wilhelm i Elżbie-
ta Krótki, Paweł i Marta Gąsior (Bog)  
+Konstanty Sobik, żona Albina, 2 mężów, rodzice z 
obu stron, pokrewieństwo 
+Helena Piecha, mąż Alojzy, syn Stanisław, rodzice 
z obu stron, pokrewieństwo 
+Buch Kazimierz, w rocznicę śmierci, Pelagia Wen-
cel, na pamiątkę urodzin i w rocznicę śmierci 
+Alojzy Karwot, Eufemia Gembalczyk na pamiątkę 
urodzin 
+Antoni Jarosz, Zbigniew Kuczera, żona Wanda, 
Emil Kuczera,  Maksymilian Herbiński, 2 żony 
+Maria i Michał Marszałek, syn Mieczysław, rodzice 
z obu stron 
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+Józef Niesporek, rodzice, Otylia i Emil Niesporek, 
Wiktoria i Maksymilian Baron 
+Franciszek Szymura, żona Anna (Got) 
+Celina Szymura, na pamiątkę urodzin, od męża i dzieci 
+Gertruda Mędrala 
+Bernard Smyczek 
+Nikodem Szymura, rodzice Maria i Józef, dziadków 
(Got) 
+Wiktoria Zegrocka, mąż Emil, rodzice z obu stron, 
Zbigniew Kujtkowski, rodzice z obu stron 
+Józef Oleś, Franciszek Oleś, 2 żony, 2 synowe 
+Tadeusz Korduła, żona Maria, rodzice 
Maria Adamczyk, 55 rocznica śmierci, mąż Jan,  
rodzice z obu stron, dziadków 
+Franciszka i Ludwik Cofalik 
+Emil Pyszny, Albertyna i Franciszek Henich,  
synowa Elżbieta (Got) 
+Gertruda i Alojzy Zniszczoł 
+Leon Lerch, żona Hildegarda, rodzice z obu stron 
+Leon Konieczny, żona Krystyna, synowa Krystyna 
+Józef Pierchała, żona Eufemia, rodzice 
+Piecha Anna, 13 rocznica śmierci 
+Franciszka i Ludwik Cofalik 
+Reinhold Pustelny, rodzice z obu stron, córka Kry-
styna, zmarłych z rodziny, dusze w czyśćcu cierpiące 
+Alojzy Musioł, żona Gertruda, syn Jerzy 
+Joachim Lazar, żona Aniela, syn Antoni 
+Jadwiga Kionka, mąż Antoni, córka Maria, Maria 
Zipcer, mąż Artur, syn Alfred, Maria Hartman, mąż 
Stefan, Rozalia Ryba, mąż Jan 
+Stefania Niemiec, 8 rocznica śmierci, ojciec Józef 
Śpiewok, brat Jan Śpiewok 
+Józef Tlałka, żona Rozalia, syn Emil i Franciszek, 
Władysław Hulbój, Stanisław Hulbój, żona Rozalia, 
dziadków, pokrewieństwo z obu stron, Jan Mrowiec, 
żona Franciszka, Aleksander Bajerski, Józef Pawlet-
ko i Helena, Piotr Kuczera, żona Maria, dusze  
w czyśćcu cierpiące 
+Hubert i Aniela Ochojski, rodzice z obu stron, zięć 
Erwin, synowa Eugenia 
+Maksymilian i Gertruda Żelawski, rodzice z obu stron 
+Eugeniusz Oleś (Rasz)  
+Mieczysław Juśkowiak, 13 rocznica śmierci żona 
Anna 
+Eugeniusz Oleś, na pamiątkę urodzin, od siostry  
z rodziną 
+Dorota Kornas, 10 rocznica śmierci 

Sobota  -  25.08.2018r. 

7.oo  1/+Mieczysław Listwoń 
2/+Klara i Paweł Maciończyk 

17.oo  1/+Leonard Szulc, 15 rocznica śmierci (Got) 

Niedziela  -  26.08.2018 r.      UROCZYSTOŚĆ NMP 
                                                  CZĘSTOCHOWSKIEJ 

7.oo 1/ 
8.3o 1/+Aleksandra Świerżewska 
10.oo 1/Msza św. intencji rodziny Kuś i Kusz, o błogosła-

wieństwo  Boże dla wszystkich z tego pokrewieństwa 
11.3o 1/Do Opatrzności Bożej i Matki Boskiej Trzykroć 

Przedziwnej, z okazji 60-tych urodzin Danuty Kru-
szyńskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski,  

z prośbą o dalsze oraz o Boże błogosławieństwo dla 
dzieci z rodzinami. TD 

13.3o Ślub:  Puda Michał  -  Koś Sonia 
16.oo 1/+Cezary Kaczmarczyk, 2 rocznica śmierci (Bog) 

2/Do Opatrzności Bożej i Matki Boskiej z okazji 18 
rocznicy urodzin Mateusza Suchana z podziękowa-
niem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze 

20.3o  1/ 

Poniedziałek – 27.08.2018r.  Wspomnienie św. Moniki                                

7.oo 1/+Ignacy Kuczera, Wilhelm Maciończyk, żona 
Bronisława, synowie: Hubert i Dionizy, synowa 
Aniela, Karol Kuczera, żona Marta (Got) 

12.oo Ślub:  Mitko Mateusz  -  Gembalczyk Martyna 
17.oo 1/+Róża i Jan Korduła 

Wtorek –  28.08.2018r.                         Wspomnienie 
                                              św. Augustyna, bpa i dK. 

7.oo 1/+Jolanta Cichos, 2 rocznica śmierci 
17.oo 1/+Wiesław Osiak, 9 rocznica śmierci, matka Broni-

sława 

Środa –  29.08.2018r.       Wspomnienie Męczeństwa 
                                                     św. Jana Chrzciciela                                   

7.oo 1/ 
17.oo 1/+Bertold Karwot, 1 rocznica śmierci (Bog) 

Czwartek – 30.08.2018r.                                  

7.oo 1/+Henryk Macionczyk, 6 rocznica śmierci 
17.oo 1/+Teresa Frelich, w rocznicę śmierci (Bog) 
 2/Do Opatrzności Bożej z okazji 18 rocznicy urodzin  

Karola Skury, z podziękowaniem za otrzymane łaski  
z prośbą o Boże błogosławieństwo 

Piątek – 31.08.2018r.                                           

7.oo 1/ 
17.oo 1/+Helena i Bolesław Gąsior, córka Janina (Bog) 

Sobota – 01.09.2018r.  

7.oo 1/+Ewald Buchalik, syn Marian, Alfred Piontek, zięć 
Marian Pawlas, za zmarłych chrzestnych i dziadków. 
(Bog) 

11.oo Ślub:  Pawliczek Patryk  -  Molenda Patrycja 
13.oo Ślub:  Waligóra Sylwester  -  Siwiaszczyk  Wiktoria 
17.oo 1/+Elfryda Ociepka  (Bog) 
 2/+Ks. Janusz Frelich, rodzice Elżbieta i Izydor, 

bracia Zbigniew  i  Henryk 
3/+Stefan Przeliorz, na pamiątkę urodzin 

Niedziela – 02.09.2018 r.  XXII NIEDZIELA ZWYKŁA 

7.oo 1/+Andrzej Marcisz, 25 rocznica śmierci 
8.3o 1/Do Opatrzności Bożej z okazji  rocznicy ślubu  

Andrzeja i Małgorzaty  Szafran, z okazji urodzin  
Szymona oraz o zdrowie dla Mateusza, z podzięko-
waniem  za otrzymane łaski, z prośba o dalsze. TD 

10.oo 1/+Stefania Klimosz, na pamiątkę urodzin, ojciec 
Reinhold 
2/+Małgorzata Smyczek, rodziców Bronisław i Anna 
Smołka 

11.3o 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 40 rocznicy  poży-
cia małżeńskiego Teresy i Jana Knura, z podzięko-
waniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze oraz  
o Dary Ducha Św. na dalsze życie. TD   
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Po Mszy św. błogosławieństwo rocznego dziecka:  
Alicja Tomas 

13.oo Ślub:  Koziołek Marcin  -  Jakubczyk Katarzyna 
16.oo 1/+Stanisław Półtorak, 10 rocznica śmierci, żona  

Danuta, 8 rocznica śmierci  
2/+Serafin Babilas, na pamiątkę urodzin 

20.3o 1/ 

Poniedziałek – 03.09.2018r.                 Wspomnienie 

                            św. Grzegorza Wielkiego, pap. i dK.                                 
7.oo 1/+Halina Kuczera, Tadeusz Kokoszka 

2/+Albert Kuczera, żona Waleska, wnuczka Bernade-
ta, Albert i Zofia Szyroki 

17.oo 1/+Bronisława Romański, 31 rocznica śmierci, mąż 
Emil, Maria i Marcin Rugor (Bog) 
2/+Franciszek Wałach, rodzice Marta i Wacław, sio-
stra Elżbieta (Bog) 

Wtorek –  04.09.2018r. 

7.oo 1/+Stanisław Szymański, 1 rocznica śmierci 
2/+Józef i Zofia Sztranc (Got) 

17.oo 1/+Erwin Gruszczyk, 1 rocznica śmierci 
 2/+Maria Korduła, mąż Tadeusz, rodzice z obu stron, 

Franciszek Smołka, żona Maria, Emil Matuszczyk, 
żona Anna, syn Leon (Bog) 

Środa –  05.09.2018r.                                    

7.oo 1/+Regina Skałbania, mąż Edward, Piotr Niesporek, 
Marian Pyżalski, żona Maria,  Robert Pierchała, żona 
Augustyna, wnuk Bogdan, Alojzy Gorol (Got) 

17.oo 1/+Jerzy Dziwoki, 21 rocznica śmierci (Bog) 
2/+Florian Kula, żona Marta, Edward Kula, Ludwik 
Raszka 

Czwartek – 06.09.2018r.                                  

7.oo 1/ Na cześć Chrystusa Najwyższego Arcykapłana za 
wszystkich biskupów, kapłanów, kleryków, zgroma-
dzenia zakonne oraz nowe powołania kapłańskie  
i zakonne -  zamawia Raszowiec 
2/+Wiesława Spałek, 11 rocznica śmierci 

12.oo Ślub:  Dyczkowski Karol - Dyczkowski Sandra 
13.3o Ślub:  Włodzimierz Podsiadło - Agnieszka Chylińska 
17.oo 1/+Monika Grzybek, mąż Rufin, synowa Małgorzata 

(Bog) 
 2/+Paweł i Maria Hulim, Jan Kampczyk, rodzice, 

Helena Fudala, rodzeństwo (Bog) 

Piątek – 07.09.2018r.                                           

7.oo 1/+Klara i Mateusz Juraszczyk, syn Paweł 
2/ Wynagrodzenie NSPJ  za grzechy swoje i świata 
całego, w intencji kapłanów naszej parafii oraz 
członków Straży Honorowej NSPJ 

17.oo 1/Msza św. w intencji rodzin wielodzietnych i czci-
cieli NSPJ 
2/+Halina Kula (Bog) 

Sobota – 08.09.2018r.  ŚWIĘTO NARODZENIA NMP  

7.oo 1/ Wynagrodzenie Niepokalanemu  Sercu NMP za 
grzechy swoje i świata całego, za parafian 

17.oo 1/+Maria Kołodziejczyk, mąż Antoni, 19 rocznica 
śmierci (Kobiór) 

 2/+Gertruda Błaszczyk, w 15 rocznicę śmierci (Bog) 
3/+Alojzy Kuśka, 1 rocznica śmierci (Got) 

Niedziela – 09.09.2018 r. XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA 

7.oo 1/Świecka Rodzina Franciszkańska – urodziny 
8.3o 1/+Gertruda Stec, mąż Antoni, rodzice i teściowie 

2/Do Opatrzności Bożej z okazji 1 rocznicy ślubu 
Natalii i Przemysława Matuszczyków, z podzięko-
waniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze 

10.oo 1/+Stanisław Buchalik (Got) 
2/+Krystyna Tasarz, rodzice 

11.3o 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 18 rocznicy urodzin 
Szymona Rosińskiego z podziękowaniem za otrzy-
mane łaski z prośbą o dalsze 
2/Do Opatrzności Bożej z okazji 40 rocznicy ślubu 
Jolanty i Janusza Gawendów i 60-tych urodzin Pani 
Jolanty, z podziękowaniem za otrzymane łaski z 
prośbą o dalsze. TD 

14.3o 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 35 rocznicy ślubu 
Jana i Haliny Błażewicz i 55 rocznicy urodzin Pani 
Haliny, z podziękowaniem za otrzymane łaski z 
prośbą o dalsze oraz o błogosławieństwo Boże dla 
całej rodziny.TD 

16.oo 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 15 rocznicy ślubu 
Hanny i Przemysława Kaznocha oraz z okazji uro-
dzin Pani Hanny, z podziękowaniem za otrzymane 
łaski z prośbą o dalsze. TD 

20.3o 1/+Aniela Szostek, mąż Emanuel, wnuk Tomasz 
(Bog) 

Poniedziałek – 10.09.2018r.                                 

7.oo 1/ 
13.oo Ślub:  Kuśka Dawid  -  Sładczyk Klaudia 
17.oo 1/+Helena i Osfald Śliwa (Bog) 

2/+Walter Matuszczyk, na pamiątkę urodzin, rodzice 
z obu stron, Bronisława i Zygmunt Janowicz, zięcio-
wie: Adam i Czesław, Zofia i Jan Garbocz (Bog) 

Wtorek –  11.09.2018r. 

7.oo 1/ 
17.oo 1/+Roman Orszulik, rodzice 
 2/+Maria Szewczyk, 1 rocznica  śmierci, mąż Ignacy 

(Got) 

Środa –  12.09.2018r.             UROCZYSTOŚĆ NMP 
             PIEKARSKIEJ, głównej patronki archidiecezji                             

7.oo 1/+Władysław Mrowiec 
17.oo 1/+Józef Nowrot, 1 rocznica śmierci 

2/+Krystyna Kuczera (Got) 

Czwartek – 13.09.2018r.       Wspomnienie św. Jana 
                                                Chryzostoma, bpa i dK.                                 

7.oo 1/ 
11.3o Ślub:  Mielnicki Przemysław  -  Mura Edyta 
13.oo Ślub:  Ferens  Mateusz  -  Piontek Agata 
17.oo 1/+Helena Szymanek, na pamiątkę urodzin 
 2/+Jerzy Potyka, 1 rocznica śmierci 
19.oo FATIMSKA 

Piątek – 14.09.2018r.      ŚWIĘTO PODWYŻSZENIA 
                                                   KRZYŻA ŚWIĘTEGO                                          

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

17.oo 1/+Józef Krupa, 3 rocznica śmierci (Bog) 
2/+Gertruda i Konstanty Motyka, Waleska Krupa, 
Franciszek i Krystyna Kołodziej (Bog) 
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Sobota – 15.09.2018r.   Wspomnienie NMP Bolesnej  

7.oo 1/+Arkadiusz Zimończyk, 8 rocznica śmierci, Aniela 
i Franciszek Błanik, synowie Herbert i Józef,  Franci-
szek i Anna Dziwoki, pokrewieństwo Kawkowe, 
zmarłych z ulicy Dunikowskiego, zmarłych kapła-
nów, dusze w czyśćcu cierpiące 

12.oo Ślub:  Szulik Marcin  - Gabryś Martyna 
14.oo Ślub:  Klepek  Łukasz  -  Ślusarz Karolina 
17.oo 1/+Jan Tokarski, 1 rocznica śmierci 
 2/+Berta Szmid na pamiątkę urodzin, 2 mężów (Bog) 

Niedziela – 16.09.2018 r.  XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA 

7.oo 1/ 
8.3o 1/+Jadwiga i Roman Muras, rodzice 

2/+Andrzej Matuszczyk, 1 rocznica śmierci 
10.oo 1/+Henryk Węgrzyk, 1 rocznica śmierci (Bog) 

2/+Norbert Piecha 
11.3o 1/+Felicja Szymura, na pamiątkę urodzin 

2/+Józef Szymura (Got) 
13.oo 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 80 rocznicy urodzin 

Stefana Juraszczyka z podziękowaniem za otrzymane 
łaski z prośbą o dalsze oraz w intencji dzieci z rodzi-
nami. TD 

14.15 1/ Chrzty i roczki:  Patryk Zimonczyk, Antoni Dzier-
żawa 

16.oo 1/+Barbara Cichy 
2/+Andrzej Papierok, na pamiątkę urodzin 

20.3o 1/ 

Poniedziałek – 17.09.2018r.                                 

7.oo 1/ 
17.oo 1/+Józef Turek, 2 rocznica śmierci, Alojzy i Aniela 

Pustołka, syn Eryk, Michał i Marianna Turek (Bog) 
2/+Urszula Kiszko, 1 rocznica śmierci 

Wtorek –  18.09.2018r. ŚWIĘTO ŚW. STANISŁAWA 
                    KOSTKI, zak., patrona Polski i młodzieży 

7.oo 1/ 
17.oo 1/+Edmund Maroszek, Ryszard Krótki, żona Maria 

(Bog) 
 2/+Maria Osiak, na pamiątkę urodzin 

Środa –  19.09.2018r.                                    

7.oo 1/+Janusz Kubański 
 2/+Henryk Kubański 
17.oo 1/+Gertruda Wengerska, mąż Paweł, córka Elżbieta, 

syn Marian (Bog) 
2/+Bronisława i Józef Herman, na pamiątkę urodzin 
(Bog) 

Czwartek – 20.09.2018r.        Wspomnienie świętych 
    męczenników Andrzeja Kim Taegon, prezb., Pawła 
                                                   Chong Hasang i Tow.                                  

7.oo 1/+Otylia Konsek, w rocznicę śmierci, mąż Brunon, 
Marianna Giedyk, mąż Henryk 

12.oo Ślub:  Wieczorek Daniel  -  Cichocka Karolina 
17.oo 1/+Małgorzata Matuszczyk, 8 rocznica śmierci (Bog) 
 2/+Bernard Benisz (Got) 

Piątek – 21.09.2018r.      ŚWIĘTO ŚW. MATEUSZA, 
                                     APOSTOŁA I EWANGELISTY                                           

7.oo 1/Różaniec 
17.oo 1/+Antoni Szotek, rodzice Anna i Aleksander, Ry-

szard Buchalik (Bog) 

2/+Eugenia Janawa, mąż Władysław, 15 rocznica 
śmierci 

Sobota – 22.09.2018r.  

7.oo 1/+Roman Podleśny, żona Marta, 3 zięciów, Raj-
mund Podleśny, dziadkowie, pokrewieństwo, Alojzy 
Zimończyk, żona Augustyna, 2 synów synowa, 
dziadkowie, pokrewieństwo 
2/+Józef Jakowski 

13.oo 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 80-tych urodzin   
Józefa Sobika, z podziękowaniem za otrzymane łaski  
z prośbą o dalsze oraz w intencji całej rodziny. TD 

15.oo 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 85-tych urodzin   
Krystyny Frelich, z podziękowaniem za otrzymane 
łaski  z prośbą o dalsze oraz w intencji dzieci z ro-
dzinami. TD 

17.oo 1/+Bolesław i Małgorzata Sobik 

Niedziela – 23.09.2018 r.  XXV NIEDZIELA ZWYKŁA 

7.oo 1/+Teresa Gorzawska, 1 rocznica śmierci 
8.3o 1/+Łucja Zieleźny, 22 rocznica śmierci, Jerzy Zie-

leźny, 6 rocznica śmierci 
2/+Bartosz Pawlas, 11 rocznica śmierci 

10.oo 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 18 rocznicy urodzin 
Mikołaja Mortki, z podziękowaniem za otrzymane 
łaski z prośbą o dalsze 

11.3o 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 60 rocznicy ślubu  
Małgorzaty i Józefa Kula, z podziękowaniem za 
otrzymane łaski z prośbą o dalsze oraz w intencji 
dzieci z rodzinami. TD 

13.oo 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 35 rocznicy ślubu  
Leszka i Zofii Konsek i 55 rocznicy ślubu Marii i 
Romana Skrobol, z podziękowaniem za otrzymane 
łaski  z prośbą o dalsze. TD 

16.oo 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 65 rocznicy urodzin 
Bernadety Hajn, z podziękowaniem za otrzymane ła-
ski z prośbą o dalsze. TD 
2/Do Opatrzności Bożej z okazji 60 rocznicy urodzin 
Franciszka Kowalskiego, z podziękowaniem za 
otrzymane łaski z prośbą o dalsze oraz w intencji 
dzieci z rodzinami. TD 

20.3o 1/ 

Poniedziałek – 24.09.2018r.                                 

7.oo 1/+Krystyna Sobik, matka Jadwiga 
17.oo 1/+Anna i Alojzy Pawlik 

2/+Gerard Kocyba, 2 żony, rodzice, rodzeństwo 

Wtorek –  25.09.2018r. 

7.oo 1/+Helena Kuczera, mąż Eryk, córka Małgorzata 
2/+Paweł Paszek, żona Jadwiga, syn Józef 

17.oo 1/+Albina Gembalczyk, mąż Wilhelm (Bog) 
 2/+Łucja i Roman Dyla (Bog) 

Środa –  26.09.2018r.                                    

7.oo 1/ 
17.oo 1/+Berta Podlińska, 8 rocznica śmierci, mąż Euge-

niusz (Bog) 
2/+Krystyna Dziwoki, na pamiątkę urodzin (Bog) 
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Czwartek – 27.09.2018r.                      Wspomnienie 
                                   św. Wincentego á Paulo, prezb.                                  

7.oo 1/+Józef Ostrzołek, 2 żony, 2 synów, rodzice i ro-
dzeństwo (Bog) 

17.oo 1/Apostolat 
 2/+Paweł Kluger 

Piątek – 28.09.2018r.                            Wspomnienie 
                                                     św. Wacława, męcz.                                           

7.oo 1/+Helena i Franciszek Kazana, Rozalia i Michał 
Kazana, syn Wiesław 

17.oo Msza św. wspólna: 
+Edward Kuś, rodzice (Bog) 
+Gertruda i Jan Motyka, Alojzy Oślizlok 
+Józef Kania, 8 rocznica śmierci, rodzice (Got) 
+Teresa Brzezina, Marta i Ernest Brzezina, Broni-
sława i Antoni Mandrela, Krystyna Mandrela, Maria 
i Czesław Wilk, Józef Sobik, zmarłych z ulicy Szep-
tyckiego 
+Roman Zimończyk, żona Małgorzata 
+Jan Matuszczyk, Zofia żona, wnuk Janusz (Bog) 
+Luiza Gawlik, Romuald Górski, Józef Gawlik (Got) 
+Ignacy Szewczyk, żona Maria (Got) 
+Józef i Helena Szymura (Got) 
+Walenty Kaczmarczyk 
+Zofia Szymura 
+Aniela Lubszczyk, 13 rocznica śmierci, mąż Stani-
sław, Berta i Wiesław Gąsiorkiewicz, Urszula Gą-
siorkiewicz, rodzice 
+Ignacy Motyka, 17 rocznica śmierci, rodzice 
+Henryk Kula, 6 rocznica śmierci 
+Jerzy Frąckiewicz, 12 rocznica śmierci, córka Ewa, 
rodzice 
+Bertold Kłapczyk, żona Genowefa, syn Janusz 
+Czesław Waler, na pamiątkę urodzin, rodzice 
+Bronisław Jakubczyk, rodzice: Wojciech i Stefania, 
Alojzy Joszko, żona Helena 
+Gertruda Mędrala, mąż Jan, matka Anastazja,  Anna 
i Paweł Szymura, Franciszek i Berta Szczyrba 
+Maria Szymura, mąż Stefan 
+Jadwiga Fiałka, mąż Jan, syn Józef, Waleska Pier-
chała 
+Józef Kuczera, żona Maria, Wiktor Motyka, żona 
Marta (Got) 
+Jerzy Grenadier, Franciszek Grenadier, 2 żony, 
Aniela Klamet, mąż Jan, Artur Olwiński 
+Walenty Kaczmarczyk, syn Maciek, rodzice 
+Zofia Szymura, mąż Franciszek, córka Otylia 
+Franciszek Jurczyk, żona Zofia, córka Stefania, 
Edmund Goły, żona Róża, rodzice z obu stron, po-
krewieństwo 
+Maria i Stefan Hartman, od córki z rodziną 
+Gerard Pawlas, 6 rocznica śmierci, syn Zbigniew 
+Krystyna Konieczny, mąż Leon, synowa Krystyna 
+Mirosława Grad, Jerzy Grad 
+Bolesław Muha, Karol Dziwoki, Stefan Małek 
+Alojzy Papała, rodzice z obu stron 
+Paweł Król, żona Wiktoria, Dominik Piechoczek, 
żona Gertruda 
+Jan Kusz , żona Maria, syn Tadeusz 
+Ernest Jurochnik, żona Klara, wnuk Robert 
+Antoni Król, żona Jadwiga, syn Arnold, ks. Andrzej 
Król 

+Erwin Piecha, 20 rocznica śmierci 
+Anna Waliczek, mąż Emanuel, córka Maria, zięć 
Jan, wnuk Tadeusz 
+Ryszard Piecha, żona Marta, córka Bronisława, zięć  
Wincenty, Andrzej Piecha 
+Maria Kuczera, mąż Paweł, Helena Kotula, mąż 
Henryk, za zmarłych z ulicy Baczyńskiego 
+Gertruda Zając, 50 rocznica śmierci, mąż Zygfryd, 
Stanisław Łaszczewski, żona Apolonia, zmarłych  
z pokrewieństwa 
+Małgorzata Głusiec 
+Józef i Gertruda Błaszczyk 

Sobota – 29.09.2018r.               ŚWIĘTO ŚWIĘTYCH 
    ARCHANIOŁÓW MICHAŁA, GABRIELA I RAFAŁA  

7.oo 1/+Jan Turek, 1 rocznica śmierci 
12.oo Ślub:  Błaszczyk Krystian  -  Fojcik Patrycja 
17.oo 1/+Maria Nikel, mąż Alojzy (Rasz) 
 2/+Gertruda Karwot, mąż Norbert (Rasz) 

Niedziela – 30.09.2018 r.  XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA 

7.oo 1/ 
8.3o 1/+Henryk Kula, ojciec Alojzy, rodzice z obu stron, 

dziadków, dusze w czyśćcu cierpiące (Got) 
2/+Henryk Piecha, na pamiątkę urodzin 

10.oo 1/+Anna Świątek, 3 rocznica śmierci, Gertruda i 
Herman Niemczyk, Maria Pierchała, Anna i Wacław 
Świątek, pokrewieństwo Niemczykowe, Pierchało-
we, Pawela, Ochojski, Zimończyk, Kąsek, Torbicki, 
zmarłych sąsiadów 

11.3o 1/+Andrzej Kwaśniewski, na pamiątkę urodzin 
2/+Ryszard Wuzik, 6 rocznica śmierci (Rasz) 

13.oo Ślub:  Jarusz  Krzysztof  -  Sobik Patrycja 
16.oo 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 50 rocznicy ślubu  

Haliny i Jana Pawlas, z podziękowaniem za otrzy-
mane łaski z prośbą o dalsze oraz w intencji dzieci z 
rodzinami. TD 

20.3o 1/+Augustyna Filec, 2 mężów, Józef Lip 
  

Przygotowały panie: Teresa Szymczak i Kornelia Mokry 
 
 

Kronika parafialna 

Chrzty: 

Zuzanna Kruczkowska, Jan Motyka,  Piotr Korduła, Kazi-
mierz Watoła, Wiktor Skaba, Patryk Bajon, Nikodem Har-
nasz, Maria Szymala, Alicja Ogierman, Nadia Liszka, Wi-
told Pomykoł, Zofia Lignowska, Hanna Malina, Miłosz 
Kaczmarczyk, Alicja Bogacz, Antoni Waleczek, Zuzanna 
Zawiła, Jagoda Babilas, Anna Koritar 

Śluby: 

Szałkiewicz Arkadiusz  -  Zduniak Patrycja 
Koziołek Grzegorz  -  Soj Anna 
Kruczkowski Jacek  - Kruczkowska Marta zd. Kurek 
Kowalski Marek  -  Kaczmarska Dorota 
Smołka Przemysław  -  Muzyk Sylwia 
Wojciechowski Sebastian  -  Skura Olga 
Brzezina Szymon  -  Fuchs Natalia 
Woźnica Szymon  -  Oleksińska Alicja 
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Gorzawski Andrzej  -  Sobik Kinga 
Jaroński Piotr  -  Jarońska Krystyna zd. Raburska 
Mazurek Miłosz  -  Olszewska Ewa 
Włusek Mateusz  -  Kaczmarek Judyta 
Maroszek Krzysztof  -  Jabłońska Natalia 
Tkocz Rafał  -  Tkocz Żaneta zd. Ryszka 
Raszyński Aron  -  Buchalik Sonia 
Woletz Clemens  -  Woletz Malwina zd.Pustółka 
Adamczyk Daniel  -  Sobik Anna 
 

Pogrzeby: 

Hołobud Wiktor              20.03.1938  -  16.04.2018r. 
Wójcik Julian                    07.01.1946  -  14.04.2018r. 
Kąsek Alojzy                     28.12.1938  -  20.04.2018r. 
Wowra Ryszard               06.09.1934  -  23.04.2018r. 
Kulczycka Kazimiera       11.03.1930  -  26.04.2018r. 
Mrozek Maria                  02.02.1926  -  05.05.2018r. 
Świenty Zygmunt            30.01.1952  -  08.05.2018r. 
Pustelny Andrzej             29.01.1960  -  08.05.2018r. 
Szarlej Władysław           21.09.1939  -  09.05.2018r. 
Pikuła Piotr                       14.04.1956  -  18.05.2018r. 
Jakubczak Krystyna         09.07.1939  -  20.05.2018r. 
Sobik Ireneusz                  18.03.1948  -  19.05.2018r. 
Staniczek  Łucjan             18.02.1939  -  23.05.2018r. 
Benisz Dorota                   13.04.1935  -  28.05.2018r. 
Matras Mieczysław          24.03.1958  -  31.05.2018r. 
Załęcki Roman                   04.09.1958  -  01.06.2018r. 
Bieniek Danuta                  07.04,1959  -  13.06.2018r. 
Gatnar Aniela                    19.12.1931  -  03.06.2018r. 
Szymura Otylia                  07.05.1932  -  04.06.2018r. 
Zimończyk Alojzy              25.07.1935  -  22.06.2018r. 
Gajda Jan                          07.02.1932  -  01.07.2018r. 
Szymon Tokarz         23.05.1995  -  30.06.2018r. 
Natalia Gorzawska           19.12.1937  -  02.07.2018r. 
 
 

Przygotowały panie: Teresa Szymczak i Kornelia Mokry 
 

PAPIESKIE INTENCJE 

APOSTOLSTWA MODLITWY  

Sierpień 

1. Intencje Matki Bożej: o pokój na świecie i nawrócenie 
grzeszników. 
2. Intencje papieża Franciszka: 
-) Intencja ewangelizacyjna: Aby wielkie wybory ekono-
miczne i polityczne chroniły rodziny jako skarb ludzkości. 

Wrzesień 

1. Intencje Matki Bożej: o pokój na świecie i nawrócenie 
grzeszników. 
2. Intencje papieża Franciszka: 
-) Intencja powszechna: Aby młodzież na kontynencie 
afrykańskim miała dostęp do edukacji i pracy we własnej 
ojczyźnie. 
 
 
 

Informator parafialny 
Msze św. 
� w niedziele: 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 16.00, 20.30 
� w święta nie uznawane przez państwo: 7.00, 10.00, 15.30, 

17.00 

Kancelaria parafialna 

� poniedziałek i piątek: 8.00 – 12.00 i 16.00 – 18.00 
� wtorek i czwartek: 8.00 – 12.00 
� środa: 16.00-18.00 

 

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 pla-
nowanym terminem ślubu przynosząc ze sobą: dowody osobi-
ste, metryki chrztu i bierzmowania, świadectwo ukończenia ka-
techizacji młodzieżowej i Studium Przedmałżeńskiego 

Sakrament chrztu 

� udzielany jest w pierwszą niedzielę po 15. dniu danego mie-
siąca podczas Mszy św. o godz. 14.15 

� 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 odby-
wa 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 30 września 2018 r. 
Materiały przeznaczone do druku  

w numerze wrześniowym proszę przesyłać  
w wersji elektronicznej  

lub dostarczyć w formie papierowej  
najpóźniej do dnia 14 września 2018 r. 

 

Telefony kontaktowe w sprawie Domu Po-
grzebowego: 

 

Pan Hubert Figas:   tel. kom.  0511 076 934 
 

Całodobowy Zakład Pogrzebowy STYX:    

032- 42 20 361,   tel. kom. 0601 530 578 



serce ewangelii 35 

Nowi ministranci 
W czwartek 21 czerwca podczas Mszy św. 
szkolnej o godz. 17.oo miało miejsce zakoń-
czenie roku formacyjnego ministrantów.  

Do wspólnoty ministrantów dołączyło 8 nowych kandy-
datów, a 13 kandydatów otrzymało kołnierze.  
Po Eucharystii ministranci wraz z rodzinami, udali się 
na spotkanie integracyjne na Farskim Ogrodzie. 

 
 

 
Kandydaci na ministrantów otrzymali kołnierze 

 
Nowi kandydaci na ministrantów otrzymali komże 

 
 

 
Wspólnota ministrantów Parafii NSPJ w Boguszowicach A.D. 2018 
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Boże Ciało A. D. 2018 
Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi 
Chrystusa obchodziliśmy w tym roku 31 ma-
ja. Tradycyjna procesja teoforyczna przebie-
gała ulicami Małachowskiego, Sztolniową, 
Karskiego i z powrotem Sztolniową i Mała-
chowskiego do kościoła. Nasz udział w pro-
cesji był złożonym publicznie wyznaniem 
wiary w obecność Chrystusa w Najświętszym 
Sakramencie. 

 
Spotkanie osób zaangażowanych w budowę ołtarzy  

. 
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Bierzmowanie A. D. 2018 
W sobotę 16 czerwca podczas Mszy św. o godz. 
18.oo ks. arcybiskup Wiktor Skworc udzielił naszej 
młodzieży sakramentu bierzmowania. 
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Odpust parafialny 
W piątek 8 czerwca przypadała w tym roku Uro-
czystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Tra-
dycyjnie w tym dniu, o godz. 17.oo została odpra-
wiona Msza św. na parafialnym cmentarzu w in-
tencji wszystkich zmarłych parafian. 

Uroczystość odpustowa w naszej parafii miała 
miejsce w niedzielę 10 czerwca. Słowo Boże w tym 
dniu wygłosił i odprawił uroczystą sumę odpustową 
dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Kurii Metropoli-
talnej w Katowicach ks. Roman Chromy. 

 
Młodzież oazowa zapisuje zalecki za zmarłych 

 
Dzieci Maryi na cotygodniowej zbiórce 

 
  

 
Duchowa Adopcja Dziecka  

Poczętego 

Spotkania grup parafialnych 

 

Czerwcowe spotkanie ministrantów  
z ks. Łukaszem Torbickim SDB  

 
Msza św. za zmarłych parafian na cmentarzu 

 
Suma odpustowa 

 
Ruch Rodzin Szensztackich 
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Spotkanie Rady Parafialnej 
W czwartek 26 kwietnia miało miejsce kolejne spo-
tkanie Duszpasterskiej Rady Parafialnej. Podczas 
którego poruszano bieżące tematy oraz odbyła się 
premiera filmu ukazującego historię i piękno na-
szej świątyni. 

Nowinki z Przedszkola nr 18 
O tym co działo się przez ostatnie miesiące  
w Przedszkolu nr 18 w Boguszowicach 

— czytaj str. 21  

Pielgrzymowanie Grupy 
Pielgrzym 

21 maja Grupa Pielgrzym udała się na Górę Świętej 
Anny oraz do Sośnicy. 

— czytaj str. 22 

 
  

 
  

 
Wizyta przedszkolaków w OSP Boguszowice 

Droga do Emaus 
W piątek 20 kwietnia miała miejsce tradycyjna  
„Droga do Emaus”, która rozpoczęła się o 18.oo 
przy naszym kościele, a zakończyła Mszą św.  
w kaplicy na Brzezinach. 

— czytaj str. 17  

 
 

„W ten sposób droga do Emaus staje się symbolem  
naszej drogi wiary: Pismo Święte i Eucharystia są  

elementami niezbędnymi, aby spotkać się z Panem.” 
Papież Franciszek  

 
II Olimpiada Przyrodnicza Przedszkolaka 

 
Święte Schody w Sanktuarium Męki Pańskiej w Sośnicy 
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Rejonowy Dzień Wspólnoty 
Oazy 

W niedzielę 17 czerwca odbył się Dzień Wspólnoty 
Ruchu Światło - Życie dekanatu boguszowickiego. 

— czytaj str. 18 – 19  

Z kącika gospodarczego 

O działaniach podejmowanych na polu gospodar-
czym w ostatnich miesiącach  

— czytaj str. 7 – 8  
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Zabawa integracyjna na Farskim Ogrodzie 

 
Nowe krzesła na chórze 

 
Wiosenne remonty na Probostwie 

 

 
Rozpoczęły się prace związane  

z renowacją witraża św. Barbary 
 


