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Poświęcenie 
Kaplicy 
Pogrzebowej 

W niedzielę 26 października  
w Uroczystość Poświęcenia Ko-
ścioła Własnego bezpośrednio po 
Mszy św. o godz. 11.30 miało 
miejsce poświęcenie i oddanie do 
użytku nowego Domu Pogrzebo-
wego. 
         czytaj str. 2, 3 oraz 5 
 

Barbórka 2008 

Tradycyjnie 4 grudnia podczas 
Mszy św. o godz. 9.00 modlimy 
się w intencji wszystkich 
górników z okazji ich święta.  

                                  czytaj str. 9 

Urodziny  
ks. Ireneusza  

W niedzielę 23 listopada przypa-
dają urodziny ks. Ireneusza 
Pawlaka. Zapraszamy do modli-
twy w jego intencji podczas Mszy 
św.  o godz. 16.00. 

                                 czytaj str. 6 

Roraty 2008 

Od niedzieli 30 listopada 
rozpoczynamy okres adwentu. 
Zapraszamy na Msze św. roratnie 
sprawowane od poniedziałku do 
piątku o godz. 6.30. 

                                  

Santo Subito 

Obchody 30-tej rocznicy wyboru 
Karola Wojtyły na Papieża  

                                  czytaj str. 7 
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Poświęcenie 
Kaplicy 
Pogrzebowej  
 

Uroczystości przewodniczył 
Dyrektor Wydziału Duszpa-
sterskiego Katowickiej Kurii 
Metropolitalnej ksiądz prałat 
Piotr Kurzela. Po Mszy św.  
o godz. 11.30 kapłani  
i wierni w procesji udali się 
do nowego domu pogrzebo-
wego, po czym nastąpiło 
jego poświęcenie. 
 

Czytaj str. 5 
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W Domu Pogrzebowym zainstalowano dwie 
chłodnie mogące pomieścić od 4 do 6 ciał zmarłych 
z możliwością wystawienia za ozdobną szybą ciała 
tej osoby, za którą aktualnie się modlimy. Kaplica 
dysponuje 70-cioma miejscami siedzącymi. 
Komfort cieplny w okresie zimowym zapewniają 
zainstalowane nad drzwiami kurtyny powietrzne. 

 

Uroczystość Wszystkich Świętych 
Uroczystości na cmentarzu rozpoczęły się nabożeństwem za zmar-
łych przy grobie śp. Ks. infułata Edwarda Toboli. O godz. 15.00 zo-
stała odprawiona Msza św., a wieczorem odbyło się tradycyjne czu-
wanie młodzieżowe przy krzyżu. 

 
Bóg Zapłać 
wszystkim, 
którzy wzięli 
udział  
w sprzątaniu 
cmentarza  
w sobotę 
poprzedzającą te 
uroczystości. 
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Nabożeństwo 
fatimskie 
 

13 października miało miejsce 
ostatnie w tym roku nabożeń-
stwo fatimskie. Odbywały się 
one od maja – zgodnie z prze-
biegiem objawień. Nabożeństwa 
fatimskie zostały zainicjowane w 
naszej parafii 5 lat temu, kiedy to 
również zakupiono figurę MB 
Fatimskiej noszoną w uroczys-
tych procesjach ze świecami 
wokół kościoła. Figura ta ma 
nam przypominać o obecności 
Maryi w naszym życiu oraz o jej 
przesłaniu podczas objawień  
w Fatimie w 1917 r.  

 

Santo Subito 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

16 października w naszej 
parafii miało miejsce czuwanie 
modlitewne w 30-tą rocznicę 
wyboru Karola Wojtyły na 
Stolicę Piotrową. Spotkanie to 
było wspólną zadumą nad 
osobą Jana Pawła II, jak 
wierzymy – już świętego – 
Santo Subito! 
 

 
 

 

Czytaj str. 7 
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Z kącika gospodarczego

 

W niedzielę 26 paździer-
nika, w Uroczystość Rocz-
nicy Poświęcenia Kościoła 
Własnego, tzw. „Kiermasz”, 
bezpośrednio po Mszy św.  
o godz. 11.3o przeżyliśmy 
poświęcenie i oddanie do 
użytku nowego Domu Po-
grzebowego. Ks. Arcybiskup 
wydelegował do tego faktu 
Dyrektora Wydziału Duszpa-
sterskiego Katowickiej Kurii 
Metropolitalnej, księdza pra-
łata Piotra Kurzelę, z racji 
tego, że jest bezpośrednim 
współpracownikiem Księdza 
Arcybiskupa oraz kapłanem 
pochodzącym z naszej para-
fii. Pozdrawiamy go i skła-
damy serdeczne Bóg zapłać. 

Projektantem i kierownikiem 
budowy Domu Pogrzebowego był pan 
mgr inż. Józef Joszko. 

Dzięki zdecydowanej inicjaty-
wie i ciężkiej pracy pana Huberta 
Figasa oraz ściśle współpracującymi z 
nim panami Janem Zimnolem, Pio-
trem Zającem i Robertem Zającem 
rozpoczęta 8 lutego 2007 roku bu-
dowa w okresie letnim roku bieżącego 
była finalizowana. Wyżej wymienio-
nym osobom wspólnota parafialna - 
poprzez osobę proboszcza - wyraża 
szczere uznanie i podziękowanie. Bóg 
zapłać wszystkim rodzinom i po-
szczególnym parafianom, którzy po-
przez swoje ofiary i jakiekolwiek 
formy pomocy przyczynili się do 
powstania tego obiektu. Dziękujemy 
również panu Alojzemu Nikelowi  
z Raszowca, który służył od początku 
podjętego przedsięwzięcia radą i po-
mocą w załatwianiu wielu niezbęd-
nych formalności.  

Inne osoby służyły nieodpłatnie 
ciężkim sprzętem (koparko-łado-
warką):  Szulik Andrzej oraz zawsze  
dyspozycyjny wobec naszej parafii, 
szczególnie w sytuacjach nagłych  

i niespodziewanych awarii - pan Ga-
wenda Janusz. Mówimy im szczere 
Bóg Zapłać.  

Dziękujemy panom, którzy na 
budowie byli obecni i przepracowali 
od jednego do kilku dni: Zając Da-
mian, Juraszczyk Roman, Zimnol 
Wilhelm, Benisz Joachim, Czenczek 
Ireneusz, Zając Piotr, Śmiatek Adam, 
Kuśka Henryk, Pastuszka Zbigniew 
(Świerklany), Błatoń Franciszek (Po-
łomia), Reclik Eugeniusz, Macion-
czyk Piotr, Cyroń Jerzy, Kuczera 
Kazimierz i Michałowicz Bogusław.  

Przy budowie zaangażowane 
były firmy panów: Piotra Pierchały 
(materiały budowlane), Piotra Dyli 
(instalacja elektryczna), Damiana 
Korduły (dach), Jerzego Rojka (in-
stalacja wodno-kanalizacyjna), Anto-
niego Ogiermana (nieodpłatny krzyż 
oraz wykonanie elementów metalo-
wych, a w szczególności nierdzew-
nych), Krzysztofa Koziołka (budowa 
parkingu i obejścia), Bogusława Ja-
rzyny (okna, drzwi i chłodnicze), 
Edwarda Dawidowskiego z Mikołowa 
i Michała Komrausa (projekt oraz 
wykonanie ornamentów na szybach 
chłodni). Niektóre firmy związane  
z parafią zastosowały taryfę ulgową  
w wycenie wykonanej pracy - dzięku-
jemy im za to. 

Dom Pogrzebowy stał się 
godnym miejscem przechowania ciał 
naszych bliskich zmarłych oraz 
modlitwy w dni poprzedzające 
uroczystość pogrzebową. W tym 
miejscu rozpoczynają się uroczystości 
pogrzebowe, by następnie przejść do 
świątyni, a po Mszy św. udać się 

zgodnie z panującym dotychczas 
zwyczajem na cmentarz. Na moją 
prośbę główną opiekę  
i odpowiedzialność za używanie 
naszego domu pełni na wstępnym 
etapie pan Hubert Figas, którego nu-
mer telefonu jest udostępniony. Pan 
Figas również posiada klucze, oprócz 
tych znajdujących się na probostwie. 

Z racji specyficznej służby cało-
dobowy dyżur w sprawach pogrzebo-
wych, jak również związanych z na-
szym Domem Pogrzebowym, pełni 
firma Państwa Wałach. Pragniemy  
w tym miejscu wyraźnie zaznaczyć, 
że nasz obiekt jest jednakowo 
dostępny dla każdego zakładu 
pogrzebowego, jak również dla osób 
zmarłych spoza parafii.  

W Domu Pogrzebowym spraw-
nie działają dwie chłodnie mogące 
pomieścić od 4 do 6 ciał zmarłych z 
możliwością wystawienia za ozdobną 
szybą ciała tej osoby, za którą aktual-
nie się modlimy. Dom Pogrzebowy 
dysponuje ok. 70-cioma miejscami 
siedzącymi z możliwością dostawie-
nia dodatkowych krzeseł w razie ko-
nieczności. W okresie zimowym, 
dzięki umieszczonym nad drzwiami 
kurtynom powietrznym, będzie można 
w szybki sposób ogrzać wnętrze 
obiektu.  

Obecnie każdy pogrzeb w naszej 
parafii rozpoczyna się 15 minut przed 
Mszą św. w kaplicy pogrzebowej,  
bo i taką nazwę możemy zamiennie 
stosować. Szczegóły dotyczące spo-
sobu i czasu wykorzystania kaplicy 
ustalamy w kancelarii parafialnej, 
ewentualnie z Panem Figasem lub 

Telefony kontaktowe w sprawie Domu Pogrzebowego: 
 

Pan Hubert Figas:   tel. dom.  032- 42 20 468     
tel. kom.  0511 076 934 

 

Całodobowy Zakład Pogrzebowy STYX:    032- 42 20 361    
tel. kom. 0601 530 578 
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zakładem pogrzebowym. Wszyscy 
jesteśmy ze sobą w stałym kontakcie, 
następuje więc szybka koordynacja 
aktualnej „smutnej sprawy”. Osoba 
modląca się przy trumnie zmarłego 
może być również wskazana zgodnie 
z życzeniem rodziny. Prosimy tylko, 
aby był to ktoś z terenu naszej parafii. 
Wszelkie dodatkowe informacje mogą 
być również uzupełnione i przekazane 

poprzez kontakt z proboszczem.  

Trwają nieustannie drobne na-
prawy i remonty na terenie naszych 
obiektów parafialnych. Dziękujemy 
panu Hubertowi za inicjatywę odno-
wienia naszej instalacji wodnej  
i armatury w ubikacji przykościelnej. 
Oczekujemy w tych dniach na firmę 
witrażową z Gliwic w celu ustalenia 
dalszego postępowania z naszymi 

sypiącymi się oknami gdzie są piękne 
stare witraże. Niech Pan Jezus Błogo-
sławi wszystkim, którzy w bezintere-
sowny sposób okazują pomoc w 
działaniach gospodarczych na terenie 
naszej parafii.  

                                                             
Ks. Krzysztof  Błotko – 

proboszcz 
 

Sumienie często zostaje 
opisywane jako głos, który 
niczym Boża wyrocznia uka-
zuje nam, co jest dobre, a co 
złe. Mnie jednak bardziej 
spodobała się inna definicja 
zaproponowana przez hindu-
skiego pisarza. Brzmi ona 
tak: „Sumienie jest jak mały 
trójkątny przedmiot w moim 
sercu, który pozostaje nieru-
chomy, gdy ja jestem dobry. 
Gdy jestem zły, zaczyna się 
obracać, a ostre rogi zadają 
mi ból. Jednak jeśli nadal 
czynię zło, rogi się ścierają  
i już mnie nie boli”.   

Definicja ta zwraca uwagę na 
problem odporności sumienia na 
zepsucie. Niegdyś sumienie przy-
gniatało ludzi do ściany, teraz częściej 
pobudza do wynajdywania usprawie-
dliwień.. Jednak sumienie jest bardzo 
kruche i wcale nie jest odporne na zło. 
Jak pisał hinduski pisarz, jego krawę-
dzie mogą ulec starciu, grzech przy-
lgnie do nas i może zamienić się  
w nawyk. Skalane sumienie staje się 
nieczułe, a serce twardnieje. Dlaczego 
o tym piszę? Niedawno pochylaliśmy 
się nad grobami naszych bliskich. 
Ufnie zanosiliśmy modlitwę w ich 
intencji prosząc o łaskę spotkania  
z Ojcem w niebie. Moje myśli zatrzy-
mały się nad jednym pytaniem: czy 
byłabym dziś gotowa stanąć oko  
w oko z Bogiem i opowiedzieć Mu  
o moim życiu, a dokładniej o wybo-
rach, które dokonywałam. Czym się 
kierowałam skręcając w daną ścieżkę 
mojej ziemskiej wędrówki. Czy były 
to wybory dobre i jakie były ich 
skutki? Refleksja ta doprowadziła 

mnie do SUMIENIA. Do cichego, 
delikatnego głosu, który przez całe 
życie nam towarzyszy.  

Krajobraz moralny wokół nas 
ciągle się zmienia, dlatego potrzebu-
jemy kompasu. Granice między tym, 
co jest dobre, a co złe czasami są nie-
wyraźne, jakby zamazane. Najchętniej 
sami byśmy je nakreślili, odpowiednio 
do naszego wyboru. Czym człowiek 
ma się kierować, gdy żyje w moralnej 
próżni? Tu na pomoc przychodzi 
sumienie.  

 Można by powiedzieć, że nie 
raz jest ono dla nas staroświeckie, 
niemodne, nie idzie „z duchem 
czasu”. Dla jednych jest ratunkiem, 
dla innych uciążliwym protestem, 
który z szeptu przechodzi do krzyku. 
Może dlatego przeciwko niemu się 
buntujemy, próbujemy je zagłuszyć 
usprawiedliwianiem się? Staramy się 
je zdeformować, by dopasowało się 
do naszego światopoglądu, czy warto-
ści. Próbujemy uśpić kompromisem. 

 Ale kiedyś się obudzi, tylko czy 
oby nie będzie już za późno?  

Tym pytaniem skończę moje 
krótkie rozważanie, przypominając 
tym, którzy pragną odbudować, 
wzmocnić osłabione sumienie, że 
zbliża się Adwent, czas przygotowa-
nia na przyjście Zbawiciela. Dobry 
czas na zmianę… czego Wam i sobie 
życzę.  

 
           Magdalena Kowalska 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
23 listopada przypadają 

urodziny ks. wikarego Ireneusza 
Pawlaka. Zapraszamy do mo-

dlitwy w jego intencji. 

 

Z okazji rocznicy urodzin 
najlepsze życzenia Bożego 
błogosławieństwa i opieki, 
zdrowia i wielu powodów 

do radości. 

 

Uroczysta Msza św. w inten-
cji Solenizanta sprawowana bę-
dzie w niedzielę 23 listopada  
o godz. 11.30. 
 
Ks. Ireneusz Pawlak 

Urodził się 23 listopada 1975 r.  
w Knurowie. Pochodzi z parafii  
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa  
w Czerwionce. Święcenia kapłańskie 
przyjął 13 maja 2000 roku w Katowi-
cach. Od 30 sierpnia 2008 r. dekretem  
ks. Arcybiskupa Damiana Zimonia pełni 
funkcję wikariusza w naszej parafii. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urodziny  

ks. Ireneusza Głos sumienia 
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Ileż ciepłych słów i wspomnień ciśnie się 
przed oczy…zwłaszcza pamiętają o tym ci, 
którzy urodzili się przed tą pamiętną datą  
i wiedzą jak ogromnym zaskoczeniem był fakt, 
że Papieżem został kardynał z dalekiego kraju, 
że papieżem został Polak. Dziś wiem jak bar-
dzo opatrznościowy był to wybór a Ojciec 
Święty zdany całkowicie na Wolę Bożą prze-
mieniał z mocą Proroka nie tylko oblicze 
świata, systemów politycznych, ale nade 
wszystko zmieniał ludzkie serca. 

Nasza Parafia chcąc mieć, choć mały wkład w dzięk-
czynną modlitwę całego Kościoła, zorganizowała w dniu  
16 października czuwanie, które rozpoczęło się Mszą św.  
o godz. 20.00. Mszy św. przewodniczył Ks. Proboszcz;  
na początku kazania przytoczył te najważniejsze fakty  
z życia Papieża i także sam moment wyboru –  
16 październik 1978 roku. A potem wychodząc  
z mikrofonem w tłum ludzi zebrany w kościele pytał  
o świadectwo tych, którzy ten moment dokładnie pamiętają. 

Po Eucharystii rozpoczęło się czuwanie trwające do 
symbolicznej godziny 21.37. W takcie czuwanie deklamo-
wano wiersze, odczytywano fragmenty przemówień i homi-
lii papieskich, ubogacano wspólnym śpiewem, a także wy-
słuchano paru utworów wspaniałego występu Pana Organi-
sty z Małżonką. Chwila ciszy wprowadziła w godzinę 
śmierci Ojca św. a dzwony zabiły dokładnie w chwili, gdy 

po raz ostatni zabiło serce naszego Wielkiego Rodaka. Po-
tem nastąpiła jeszcze modlitwa o rychłe wyniesienie na 
ołtarze Sługi Bożego Jana Pawła II i odśpiewano dzięk-
czynną pieśń (na melodię barki): 

 
1. Matko, pomóż trwać nam w nadziei,  
W dziękczynieniu za Ojca Świętego,  
Za dar od Boga miłosiernego  
Ref. Zanieś Matko, nasze dzięki do Pana,  
za posługę Jana Pawła Drugiego.  
Wdzięczne serca zanieś Matko kochana.  
u stóp Boga Wszechmocnego je złóż.  
2. Matko, w naszych sercach zostanie  
każde słowo i każde przesłanie,  
na trud i radość oczekiwania.  
3. Przytul Go do serca Maryjo,  
gdy do domu powrócił strudzony 
Niech zwiększy grono błogosławionych 
 

Błogosławieństwo Ks. Proboszcza zakończyło 
wspólną zadumę nad osobą Jana Pawła II, jak 
wierzymy – już świętego – Santo Subito! 

       
                               Ks. Ireneusz 
                                                                                         

„Ołtarze boczne” w naszym kościele - ołtarz św. Barbary 

 
To, co najważniejsze  

w kościele ma charakter du-
chowy, jest niewidzialne  
i przyjmowane przez nas 
wiarą. To, co widzialne w ko-
ściele, a więc wyposażenie  
i wystrój, powinno współgrać 
z tym, co dzieje się w sferze 
ducha. Tematem tego cyklu 
artykułów są refleksje przy-
bliżające przesłanie, jakie 
niosą ołtarze w naszym ko-

ściele parafialnym. W po-
przednim artykule rozpoczę-
liśmy cykl poświęcony ołta-
rzowi św. Barbary. W tym 
przyjrzymy się pozłacanej 
płaskorzeźbie znajdującej 
się, patrząc w kierunku ołta-
rza, po lewej stronie od cen-
tralnej figury przedstawiają-
cej św. Barbarę.  

 
 

po nawróceniu 
Przemiany w życiu Barbary były 

tak wielkie, że ojciec Dioskur odkrył 
u swej córki tajemnicę zarówno chrze-
ścijańskiej wiary, jak również decyzji 
o życiu w dziewictwie. Jako gorliwy 
poganin, zawzięcie pragnął na różne 
sposoby wymusić na córce zmianę 
podjętych decyzji. Sytuację zaognił 
fakt, że panna odmówiła wyjścia za 
mąż za wskazanego przez ojca kandy-
data. Oświadczyła, że jej Oblubień-

Santo Subito – czuwanie w 30-tą rocznicę 
wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową 
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cem jest Chrystus i Jemu dochowa 
wiary. Gniew Dioskura był straszny. 
Najpierw szykanował Barbarę i mo-
rzył ją głodem. Sądząc, że dostatecz-
nie zastraszył córkę, kategorycznie 
zażądał od niej zaprzestania praktyk 
religijnych i zerwania wszelkich więzi 
łączących ją z chrześcijaństwem. Ona 
jednak stanowczo odmówiła. Kiedy 
nie pomagały prośby i groźby, zbu-
dował (lub wyremontował) 
wieżę, aby w niej uwięzić niepo-
słuszną córkę. Dla odwrócenia 
uwagi od zasadniczej przyczyny 
izolacji Barbary, rozgłaszał in-
formacje, że w ten sposób pra-
gnie uchronić córkę przed natręt-
nymi konkurentami. Pod nie-
obecność ojca, Barbara podczas 
prac budowlanych, kazała  
w wieży wybić trzecie okno na 
cześć Trójcy Świętej, a w części 
przeznaczonej na łaźnię, wśród 
pięknych mozaik i fontann, na-
malowała krzyż. W tej swoistej 
kaplicy spędzała długie godziny 
na modlitwie i lekturze ksiąg 
chrześcijańskich.  

Ojciec nie mógł pojąć za-
chowania Barbary. W końcu 
zapowiedział jej, że jeśli nie 
wyrzeknie się zakazanej wiary, 
zabije ją. Wkrótce miało się 
okazać, że nie była to czcza po-
gróżka. Być może Dioskur oba-
wiał się, że ukrywając wyznanie 
córki zaszkodzi własnym intere-
som, piastował bowiem wysoki 
urząd w państwie. W każdym 
razie zdecydował się postawić 
Barbarę przed sądem cesarskim. 

Wobec dziewczyny zastosowano 
tortury, by zmusić ją do wyrzeczenia 
się wiary chrześcijańskiej. Smagano ją 
biczami, przypalano pochodniami, 
wleczono po ulicach. Chrystus jednak 
nie opuścił swej wiernej służebnicy. 
Według jednej z legend objawił się jej 
w więzieniu i sprawił, że rany w ciągu 
jednej nocy zagoiły się. Widząc ten 
cud kobieta, która była więziona ra-
zem z Barbarą, nawróciła się. 

Święty Jan Damasceński (650-
749), opisując męczeństwo św. Bar-
bary, przytacza wzruszającą i pełną 
dziewczęcej wrażliwości modlitwę 
świętej dziewicy: „Panie Boże, który 
niebo chmurami okrywasz, osłoń moje 
ciało z Twej przyczyny obnażone, aby 
nie było wystawione na spojrzenia 
tych pogan”. Bóg wysłuchał tej mo-

dlitwy i za pośrednictwem anioła 
przykrył Barbarę śnieżnobiałymi 
szatami. Inne źródła podają, że Bóg 
pokrył niebo ciemnymi chmurami  
i spowodował, że nad ziemią uniosły 
się tumany kurzu i w ten sposób ukrył 
nagość Męczennicy. W końcu na-
miestnik Marcjon odczytuje wyrok 
śmierci Barbary przez ścięcie mie-
czem. Wykonawcą wyroku zostaje 

nieszczęśliwy ojciec. Serce ojcowskie 
nie wytrzymuje napięcia i po wyko-
naniu wyroku Dioskur umiera nagle, 
jakby rażony piorunem. Inna legenda 
mówi, że wyrok miał wykonać ro-
dzony ojciec, by przebłagać w ten 
sposób bogów, od których odwróciła 
się jego córka. Kiedy Dioskur odebrał 
życie swemu dziecku, niebiosa roz-
cięła błyskawica, która go uśmierciła. 

błogosławieństwo i koszta 
 
Życie św. Barbary nie wydaje 

się zbyt atrakcyjne. Jest krótkie i tra-
giczne. Co jej dało nawrócenie na 
wiarę w Chrystusa? Po co jej było 
narażać się ze swoim chrześcijań-
stwem ojcu, który ją przez to zniena-
widził? Po co jej była ta zaciętość  
w trzymaniu się wiary, za co zamiast 
przyjemności życia, zakosztowała ból 

i śmierć? Nawet dla nas chrześcijan ta 
historia jest szokująca i zwykle nie 
życzylibyśmy nikomu takiego scena-
riusza życia. A cóż dopiero w świecie, 
gdzie takie historie stanowią nie-
rzadko przykład głupoty, fanatyzmu  
i bezsensowności wiary w Chrystusa.  

A jednak nie powinna nas dzi-
wić ani postawa, ani męczeństwo 

Barbary, gdyż Pan Jezus wielo-
krotnie mówił swoim uczniom: 
„Będziecie w nienawiści  
u wszystkich z powodu mego 
imienia. Lecz kto wytrwa do 
końca, ten będzie zbawiony” – 
Mt10,22. Dalej dodaje: „Bo 
przyszedłem poróżnić syna  
z jego ojcem, córkę z matką, 
synową z teściową; i będą 
nieprzyjaciółmi człowieka jego 
domownicy. Kto kocha ojca lub 
matkę bardziej niż Mnie, nie jest 
Mnie godzien. I kto kocha syna 
lub córkę bardziej niż Mnie, nie 
jest Mnie godzien. Kto nie 
bierze swego krzyża, a idzie za 
Mną, nie jest Mnie godzien. Kto 
chce znaleźć swe życie, straci je,  
a kto straci swe życie z mego 
powodu, znajdzie je” – 
Mt10,35-39. 

Co czujemy, gdy czytamy 
te zapowiedzi Jezusa dla swoich 
naśladowców. Strach, a może 
zawstydzenie, a może obojęt-
ność. Ta ostatnia byłaby najgor-
sza. Strach byłby może bardzo 
dobry, ale gorzej jeśli bardziej 
boimy się ludzi niż Boga.  
A zawstydzenie? Wynika być 

może z naszego codziennego 
wstydzenia się wiary, przykazań 
Bożych, a przede wszystkim samego 
Chrystusa. Czy nasi domownicy, 
znajomi z pracy, sąsiedzi itp., 
dostrzegają nasz związek z Panem 
Jezusem w naszych codziennych 
słowach i czynach? Św. Barbara zo-
stała szybko zdemaskowana przez 
ojca, choć nie „chodziła do kościoła”  
i raczej ukrywała swoje praktyki reli-
gijne. A może wolała sama przyznać 
się do wiary i ponieść tego koszta? 
Czy pozwalamy zdemaskować naszą 
wiarę? A może boimy się skutków? 
Ktoś z nas może zostanie wyśmiany, 
inny wyszydzony, możliwe, że stra-
cimy jakieś znajomości, poniesiemy 
jakiś uszczerbek na zdrowiu lub stra-
cimy pieniądze, w najgorszym wy-
padku wyrzucą nas z pracy. Jakie 
koszta jesteśmy gotowi ponieść dla 

 
Ołtarz św. Barbary 
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Ewangelii, dla Chrystusa? Nie takim 
chcemy widzieć Jezusa Chrystusa, jak 
w tych powyższych twardych ewan-
gelicznych prawdach. Chcemy raczej 
by dawał nam pomyślność, zdrowie  
i długie życie. A przecież to właśnie 
w tym czasie, może nawet w tym mo-
mencie, zabijają chrześcijan w Indiach 
lub palą ich domostwa. Czy warto 
ponosić koszta dla Chrystusa, tak jak 
św. Barbara, czy jak chrześcijanie  
w Indiach? Co na to Pan Jezus?  

„Błogosławieni jesteście, gdy 
(ludzie) wam urągają i prześladują 
was, i gdy z mego powodu mówią 
kłamliwie wszystko złe na was. Ciesz-
cie się i radujcie, albowiem wasza 
nagroda wielka jest w niebie. Tak 
bowiem prześladowali proroków, 
którzy byli przed wami.” - Mt5,11-12.  

Według Pana Jezusa prześlado-
wania mają być powodem radości, 
gdyż wielka jest za nie nagroda, ale 
nie na ziemi, tylko w niebie. O tym 
chyba ciągle zapominamy lub nie 
wierzymy w te niezwykłe skarby 
przygotowane dla tych, którzy stracili 
krótkoterminowo na ziemi, a oddali 
swe życie dla Chrystusa. Wytrwałość, 
poświęcenie i odważne posłuszeństwo 
przykazaniom mają swoje wielkie 
nagrody. To czego często nie chcemy, 
przed czym nierzadko się bronimy, 
jest tak naprawdę daną nam od Boga 
szansą na błogosławieństwo niebie-
skich nagród: „Błogosławiony mąż, 

który wytrwa w pokusie, gdy bowiem 
zostanie poddany próbie, otrzyma 
wieniec życia, obiecany przez Pana 
tym, którzy Go miłują – Jk1,12. 

 
wieniec życia 

Wydaje się, iż motywowanie 
zyskami wiecznymi, jest nie tylko 
ważne, ale nawet konieczne, by przez 
wiarę zdecydować się na ponoszenie 
kosztów w swoim życiu dla Pana 
Jezusa. Nasze powołanie do świętości 
nie tylko zobowiązuje, ale także nie-
skończenie bardziej, niż nam się to 
wydaje na ziemi, opłaca się, zważyw-
szy na zyski wieczne. „Przestań się 
lękać tego, co będziesz cierpiał. Oto 
diabeł ma niektórych spośród was 
wtrącić do więzienia, abyście próbie 
zostali poddani, a znosić będziecie 
ucisk przez dziesięć dni. Bądź wierny 
aż do śmierci, a dam ci wieniec życia 
– Ap2,10. 

Na opisywanej płaskorzeźbie 
widzimy scenę śmierci św. Barbary, 
zabijanej przez własnego ojca. Z dala 
jest legendarna wieża z trzema 
oknami, a u góry czeka anioł, by ude-
korować wieńcem życia (który jest 
zarazem wieńcem zwycięstwa), ko-
lejną Bożą męczennicę, kolejną praw-
dziwą naśladowczynię Pana Jezusa.    

Cechą świętych ludzi jest bez-
kompromisowość w pójściu za Pa-
nem, często wbrew okolicznościom 

życia i z gotowością na poniesienie 
wszelkich kosztów, z oddaniem życia 
włącznie. Taką była święta Barbara.  

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

Przy opracowywaniu tego arty-
kułu korzystałem z następującej lite-
ratury :  
1. Stanisław Hołodok: Święta Bar-

bara. Czytelnia Opoka.org. 
2. Jan Mazur OSPPE: Postać św. 

Barbary, a nowicjacka ducho-
wość paulińska. Roczniki pauliń-
skie. Wydawnictwo Salwator 
2008. 

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

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

5. Biblia Tysiąclecia. Wydanie 
trzecie. Pallottinum. Poznań-
Warszawa 1980. 

  

                                          Piotr 
 

 
 

DO ŚW. BARBARY 
Święta Barbaro! 
strzeż ich tam na dole 
bo ściana mroku 
przeciw nim powstaje 
a ziemia ciężkim 
okrywa ich płaszczem 
i czują chłodny 
oddech śmierci 
gdy im podstępnie 
za plecami staje 
Święta Barbaro! 
strzeż ich 
przed zwątpieniem 
gdy serca czarny 
im okryje kurz 
Ty! 
weź i gwiazdę 
znad naszego domu 
do ich zmęczonych 
dłoni włóż 
Święta Barbaro! 
bądź z nimi w potrzebie 

 
 
o to Cię prosi 
cały śląski lud 
Ty! 
której wiedzą 
o tym ci na dole 
niejeden w życiu 
zawdzięczają cud 
Święta Barbaro! 
czarną różę węgla 
co zdobi blaskiem 
Twoją świętą skroń 
weź w swoje ręce 
i jej blask 
i ciepło 
i życie nasze 
swą dobrocią chroń 
Święta Barbaro! 
a tym co polegli 
zapal w podziemiu 
o to Cię prosimy 
słoneczny promyk 
swojej miłości 
 
        Kazimierz J. Węgrzyn 

 
 
„Kiedy przy pracy pozdrawiamy się wzajemnie 

zwrotem „Szczęść Boże”, wyrażamy w ten sposób 
naszą życzliwość wobec bliźniego, który pracuje,  
a równocześnie odnosimy jego pracę do Boga-
Stwórcy, do Boga-Odkupiciela. Całe ziemskie życie 
Syna Bożego, Jego misja mesjańska, związana  
z przepowiadaniem Ewangelii, a przed tym trzy-
dzieści lat życia ukrytego, które od wczesnych lat 
było poświęcone pracy prze warsztacie, u boku 
Józefa z Nazaret. Tak więc w słowo Bożego 
objawienia wpisana jest Ewangelia pracy, którą 
Kościół stale odczytuje na nowo i na nowo głosi 
wszystkim ludziom. Człowiek pracy wezwany jest 
 do tego, aby pełniej odczytał odkupieńczą treść 
Ewangelii pracy. Wezwany jest również do tego, 
aby przez swą własną pracę łączył się  
z Chrystusem-Odkupicielem świata, który także był 
człowiekiem pracy.”  

    Jan Paweł II 

Wszystkim górnikom z okazji zbliżającego się 
Święta składamy najlepsze życzenia wielu łask 

za pośrednictwem św. Barbary. 
    Szczęść Boże! 
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Istotą małżeństwa jest 
bycie ikoną Boga Trójjedy-
nego. Jest to także najwięk-
sze zadanie małżonków - 
tworzenie ze swojego 
związku owej ikony. 

Bycie żywym obrazem Jedności 
Boskich Osób stanowi najgłębszą 
istotę sakramentalnego związku mał-
żeńskiego mężczyzny i kobiety. 
Trójca Przenajświętsza to doskonała 
jedność osób, to komunia tworzona  
w miłości i przez miłość. Bóg pozwo-
lił nam doświadczać istoty komunii  
i jedności Najświętszej Trójcy 
najmocniej przez jedność i komunię  
w małżeństwie. W Księdze Rodzaju 
czytamy: „Dlatego to mężczyzna 
opuszcza ojca swego i matkę swoją  
i łączy się ze swoją żoną tak ściśle, że 
stają się jednym ciałem” (Rdz,2,24). 
Małżonkowie połączeni sakramentem 
stanowią „jedno ciało”. Osoby Boskie 
stanowią jedno, mimo pełnej autono-
mii osób. Jest Bóg Ojciec, jest Jezus  
i Duch Święty, a jednak są jednością. 
Mąż jest mężczyzną, żona kobietą, 
jednak są jednością. Jak to się dzieje? 
Jedyna odpowiedź zawiera się w sło-
wie: miłość. Zjednoczenie Osób Bo-
skich i zjednoczenie małżonków do-
konuje się dzięki miłości. Oczywiście 
rozumiejąc, że Ojciec, Syn i Duch 
Święty zjednoczeni są doskonale,  
w pełni „bez braków”, natomiast zjed-
noczenie małżonków musi dążyć do 
owej pełni i doskonałości. Właśnie 
dlatego Jezus podniósł ten związek do 
godności sakramentu: aby podkreślić 
wielkość jedności małżeńskiej, ale 
też, aby uzdolnić małżonków do reali-
zacji tego zadania.  

Wkroczenie szatana na arenę 
dziejów człowieka, dokonujące rozbi-
cie jedności pierwszych małżonków, 
znacznie utrudniło funkcjonowanie 
małżeństwa jako obraz Boga Trójje-
dynego, ale nie zmienia to faktu, że 
sakramentalny związek mężczyzny  
i kobiety jest ikoną Trójcy na ziemi. 
Małżeństwo zgodnie z zamysłem 

Boga jest najlepszym sposobem prze-
życia życia na ziemi i najbardziej 
optymalną płaszczyzną realizacji 
wszelkich prawd ewangelicznych. 
Bezżenność, jak naucza Jezus (Mt 
19,10-12), jest rezygnacją z małżeń-
stwa. 

Szczęśliwe małżeństwo to nie 
dar, to nie przypadek, to sukces wie-
lokrotnie okupiony wielkim trudem, 
wysiłkiem, dziesiątkami wyrzeczeń. 
Potrzebna jest świadomość koniecz-
ności podjęcia systematycznej pracy 
kształceniowej i samokształceniowej, 
ułożenie planu rozwoju w kierunku 
małżeństwa. Trzeba odrzucić myśle-
nie o życiu w jakiejkolwiek formie 
związku partnerskiego, która nie jest 
małżeństwem sakramentalnym.  
A więc żaden wolny związek, 
wspólne zamieszkanie z osobą po 
rozwodzie! Tylko małżeństwo 
sakramentalne gwarantuje pełny, 
optymalny rozwój miłości ku 
prawdziwemu, pełnemu szczęściu. 
Każdy inny sposób realizacji życia we 
dwoje jest gorszy, zakłamany  
i zmierzający ku niszczeniu. 
Małżeństwo sakramentalne jest naj-
piękniejszą droga życia mężczyzny  
i kobiety, gdyż opiera się na odniesie-
niu do Jezusa, umożliwia Jego stałą 
obecność. Taki stan rzeczy jest zwią-
zany z nieograniczonymi możliwo-
ściami rozwoju wszelkich relacji mię-
dzy żoną, a mężem. Daje możliwość 
korzystania z wielkich dóbr ducho-
wych, które zawsze przyczyniają się 
do udoskonalania ludzkich dążeń. Akt 
płciowy powinien mieć miejsce wy-
łącznie w małżeństwie, poza nim 
stanowi zawsze grzech ciężki, wyklu-
cza z Komunii sakramentalnej (KKK 
nr 2390).   Jako rodzice pamiętajmy  
o odpowiedzialności za zbawienie 
naszych dzieci, wspierajmy je  
w dobrych wyborach, przestrzegajmy 
przed złymi, nie przyzwalajmy na złe 
wybory. 

Z chwilą wypowiedzianego sa-
kramentalnego Tak jako małżonkowie 
musimy uznać, że w hierarchii warto-
ści i celów w życiu małżeństwo jest 

najważniejsze. Nasze dzieci i ich 
wychowanie, praca, sukcesy zawo-
dowe, kariera, są ważne, ale najważ-
niejsze musi być nasze małżeństwo. 
Planując różne działania, wyjazdy, 
zaangażowanie się w działalność 
społeczną, polityczną zawsze muszę 
stawiać pytanie: czy to będzie służyło 
dobru naszego małżeństwa? Czy bę-
dzie je budowało, czy niszczyło? 
Wielorakie obowiązki i zadania po-
winny być podporządkowane małżeń-
stwu, a nie odwrotnie. Potrzeba by-
śmy często przypominali sobie tę 
prawdę. Takie rozumienie wartości 
małżeństwa wymaga poświęcania mu 
bardzo konkretnego czasu. Takiego 
czasu, który poświęcamy tylko sobie, 
rozmawiając ze sobą, wspólnie jedząc 
posiłki, wykonując wspólnie różne 
czynności, wychodząc na spacer lub 
do kina. Jest to bardzo konkretna 
inwestycja w nasze małżeństwo,  
a jeśli tego nie robimy to 
konsekwencje przychodzą bardzo 
szybko. Dostrzegamy wówczas, że 
wiele innych spraw było dla nas 
ważnych, a nasze małżeństwo stało 
się tylko dodatkiem do kariery, 
sukcesów, różnorakich zajęć. Za takie 
postawienie sprawy płacimy wielką 
cenę – jak wielką przekonują się ci,  
u których dochodzi do jego rozbicia.  

W hierarchii osób jako małżon-
kowie dla siebie jesteśmy najważ-
niejsi, a to oznacza, że od dnia zawar-
cia ślubu najważniejszą osobą dla 
męża staje się żona, dla żony - mąż! 
(„Jedno ciało” Rdz. 2,24), potem 
dzieci, a w dalszej kolejności rodzice. 

Jako małżonkowie mamy naj-
pierw koncentrować się na właści-
wych relacjach między sobą w mał-
żeństwie, a Bóg będzie nam przymna-
żał tego, co jeszcze jest niezbędne do 
naszego pełnego życia. Dziecko staje 
się ważne, ale najważniejszy jest 
współmałżonek. Nie jest dobrze, gdy 
podstawą więzi jest obecność dziecka, 
a nie przymierze małżeńskie.  

Jako mama i tato musimy pogo-
dzić się z tym, że od dnia ślubu na-
szego dziecka schodzimy na dalszy 

Małżeństwo sakramentalne  
ikoną Boga Trójjedynego 
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plan w jego życiu, a jemu przypomi-
nać, że najważniejszy dla niego jest 
współmałżonek. Miłość, wierność, 
uczciwość małżeńską i bycie ze sobą 
do śmierci ślubuje się tylko współ-

małżonkowi, a nie swoim dzieciom, 
ani nie rodzicom.  

Zapominanie o takiej hierarchii 
osób w małżeństwie jest bardzo częstą 
przyczyną poważnego słabnięcia 

jedności małżeńskiej. 
c. d. n.  

 Bernadka i Piotr

10 grudnia 1925 roku 
objawiła się Łucji Maryja  
z Dzieciątkiem i pokazała jej 
cierniami otoczone serce. 

Dzieciątko powiedziało: 
„Miej współczucie z Sercem 

Twej Najświętszej Matki, otoczonym 
cierniami, którymi niewdzięczni lu-
dzie je wciąż na nowo ranią, a nie 
ma nikogo, kto by przez akt wyna-
grodzenia te ciernie powyciągał”. 

Maryja powiedziała: 
„Córko moja, spójrz, Serce 

moje otoczone cierniami, którymi 
niewdzięczni ludzie przez bluźnier-
stwa i niewdzięczność stale ranią. 
Przynajmniej ty staraj się nieść mi 
radość i oznajmij w moim imieniu, że 
przybędę w godzinie śmierci z ła-
skami potrzebnymi do zbawienia do 
tych wszystkich, którzy przez pięć 
miesięcy w pierwsze soboty odprawią 
spowiedź, przyjmą Komunię świętą 
odmówią jeden Różaniec i przez pięt-
naście minut rozmyślania nad piętna-
stoma tajemnicami różańcowymi 
towarzyszyć mi będą w intencji za-
dośćuczynienia”. 

Dlaczego pięć sobót wy-
nagradzających? 

„Córko moja - powiedział Jezus 
- chodzi o pięć rodzajów zniewag, 
którymi obraża się Niepokalane Serce 
Maryi: 

1. Obelgi przeciw Niepokalanemu 
Poczęciu, 

2. Przeciw Jej Dziewictwu, 
3. Przeciw Jej Bożemu Macie-

rzyństwu, 
4. Obelgi, przez które usiłuje się 

wpoić w serca dzieci obojęt-
ność, wzgardę, a nawet niena-
wiść wobec nieskalanej Matki, 

5. Bluźnierstwa, które znieważają 
Maryję w Jej świętych 
wizerunkach”. 

 

Od pierwszej soboty listo-
pada dzięki życzliwości ks. Pro-
boszcza, a z naszej - małżonków 
- inicjatywy możemy po trudzie 
codziennej pracy zawodowej  
i obowiązków rodzinnych ten 
sobotni wieczór ofiarować 
Matce Najświętszej, spełniając 
prośbę Jezusa. Pragniemy ado-
rować Jezusa i Jego Matkę 
przez wypełnienie czterech wa-
runków. 

Spowiedź, do której należy 
przystąpić z intencją zadośćuczynie-
nia za zniewagi wobec Niepokala-
nego Serca Maryi. Przed spowiedzią 
odmawiając modlitwę: Boże, pragnę 
teraz przystąpić do świętego sa-
kramentu pojednania, aby otrzy-
mać przebaczenie za popełnione 
grzechy, szczególnie za te, którymi 
świadomie lub nieświadomie zada-
łem ból Niepokalanemu Sercu Maryi. 
Niech ta spowiedź wyjedna Twoje 
miłosierdzie dla mnie oraz dla 
biednych grzeszników, by Niepoka-
lane Serce Maryi zatriumfowało 
wśród nas. 

Przyjmując Komunię św. wzbu-
dzając intencję wynagradzającą i od-
mawiając modlitwę: Najchwalebniej-
sza Dziewico, Matko Boga i Matko 
moja! Jednocząc się z Twoim Synem 
pragnę wynagradzać Ci za grzechy 
tak wielu ludzi przeciw Twojemu 
Niepokalanemu Sercu. Mimo wła-
snej nędzy i nieudolności chcę uczynić 
wszystko, by zadośćuczynić za te obe-

lgi i bluźnierstwa. Pragnę, Najświęt-
sza Matko, Ciebie czcić i całym ser-
cem kochać. Tego bowiem ode mnie 
Bóg oczekuje. I właśnie dlatego, że 
Cię kocham, uczynię wszystko, co 
tylko w mojej mocy, abyś przez 
wszystkich była czczona i kochana. 
Ty zaś, najmilsza Matko, Ucieczko 
grzesznych, racz przyjąć ten akt wy-
nagrodzenia, który Ci składam. 
Przyjmij Go również jako akt zadość-
uczynienia za tych, którzy nie wie-
dząc, co mówią w bezbożny sposób 
złorzeczą Tobie. Wyproś im u Boga 
nawrócenie, aby przez udzieloną im 
łaskę jeszcze bardziej uwydatniła się 
Twoja macierzyńska dobroć, potęga i 
miłosierdzie. Niech i oni przyłączą się 
do tego hołdu i rozsławiają Twoją 
świętość i dobroć, głosząc, że jesteś 
błogosławioną między niewiastami, 
Matką Boga, której Niepokalane 
Serce nie ustaje w czułej miłości do 
każdego człowieka. Amen. 

Odmawiając różaniec wyna-
gradzający, ofiarując go w intencji 
wynagrodzenia za obelgi przeciw 
Niepokalanemu Poczęciu Maryi. 

Rozmyślając nad piętnastoma 
tajemnicami różańcowymi towarzy-
sząc Matce Bożej w intencji zadość-
uczynienia. 

Zapraszamy każdego pra-
gnącego adorować Jezusa  
i Matkę Najświętszą w sposób 
podany przez Maryję Łucji  
10 grudnia 1925 roku. 
Szczególnie serdecznie za-
praszamy utrudzonych i za-
bieganych małżonków. Ten 
sobotni wieczór ofiarowany 
Matce Bożej zapewne przyczyni 
się do budowania waszej 
jedności małżeńskiej. Zaproście 
siebie nawzajem, a może  
i wasze dorastające dzieci.  

 

                      Bernadka i Piotr 
 

ZAPROSZENIE  
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rozmowa z Tadeuszem Gruszką – pochodzącym z Boguszowic  
                                                   Senatorem z okręgu rybnickiego  
 
 

K.D.: Właśnie minął rok odkąd 
zdobył Pan mandat Senatora RP. 
Czy zastanawiał się Pan nad 
źródłami zwycięstwa? 
T.G.: Zapewne każdy ubiegający się  
o mandat parlamentarzysty dokonał 
takiej analizy. Ja także nad tym się 
zastanawiałem i muszę wskazać na 
trzy fakty: 
Po pierwsze: w okresie wyborczym, 
pomimo znacznego odsetka negatyw-
nie ocenianej, trudnej koalicji rządo-
wej z LPR-em i Samoobroną, Prawo  
i Sprawiedliwość w sondażach miała 
dobre notowania. Zadowala mnie też 
fakt, że w naszym okręgu wyborczym 
od dłuższego czasu cieszymy się sta-
łym, wysokim poparciem. 
Po drugie: w trakcie kampanii wybor-
czej starałem się dotrzeć do wyborców 
we wszystkich powiatach. Sądzę, że 
wielu z tych, którzy głosowali na mnie związanych jest z 
górnictwem, ze środowiska zawodowego, z którego się 
wywodzę. 
Po trzecie: uważam, że wyborcy głosując na mnie zwrócili 
uwagę na posiadane doświadczenie w pracy samorządowej. 
Pełniłem przecież funkcję radnego miasta. W drugiej kaden-
cji byłem także przewodniczącym Rady Miasta Rybnika,  
a swojego poparcia udzielił mi także prezydent Adam 
Fudali. 
 
Jakie cele postawił Pan sobie zasiadając w ławach 
Senatu? 
Najistotniejsze dla mnie to bezpieczeństwo energetyczne 
Polski oparte na węglu, czyste technologie wykorzystania 
węgla jak i też zastosowanie alternatywnych źródeł energii. 
W budżecie na rok 2008 wnioskowałem zmianę mającą na 
celu wsparcie inwestycji początkowych w górnictwie. 
W swych działaniach pamiętam też o potrzebach małej 
ojczyzny jaką jest dzielnica. Zabiegałem o wyremontowanie 
odcinka ulicy Boguszowickiej obok cmentarza. Kolejną 
sprawą, w którą bardzo się zaangażowałem była likwidacja 
zbędnych torów na ulicy Małachowskiego przy kopalni. 
Chociaż trwało to blisko rok, to cieszę się, że wreszcie od 
połowy września można płynnie przejechać po wyremonto-
wanym przejeździe kolejowym. 
Innymi zagadnieniami, którymi się zajmuję to propagowanie 
wśród mieszkańców okręgu takich wydarzeń jak Święto 
Niepodległości, Dzień Flagi czy też popularyzacja tematów 
związanych z uczestnictwem Polskich w strukturach Unii 
Europejskiej. 
 

W rankingach zaufania społecz-
nego politycy zajmują bardzo 
odległe miejsca. Na posłów i se-
natorów patrzymy raczej przez 
pryzmat afer i wysokości pobie-
ranych pensji. Na czym w prak-
tyce polega praca senatora? 
Wydaje mi się, że z aferami spotyka 
się każde środowisko, ale nie wszyst-
kie są z taką mocą nagłaśniane jak te, 
które dotyczą parlamentarzystów. 
A jeśli chodzi o obowiązki Senatora to 
związane są one z Warszawą i z okrę-
giem wyborczym, z którego uzyskał 
mandat. W pracach Senatu bierzemy 
udział w obradach plenarnych oraz 
obowiązkowy jest udział w pracach  
w co najmniej jednej komisji. Ja zasia-
dam w dwóch komisjach: Komisji 
Spraw Unii Europejskiej oraz Komisji 
Gospodarki Narodowej. W pierwszej  

z w/w komisji opiniujemy głównie stanowiska rządu wobec 
wniosków, rozporządzeń czy też dyrektyw unijnych.  
W drugiej komisji wypracowujemy swoje stanowisko wo-
bec ustaw, które skierowane są do Senatu przez Sejm. Na-
tomiast w okręgu wyborczym, dla umożliwienia kontaktu  
z wyborcami utworzone są biura parlamentarzystów –  
to druga płaszczyzna pracy Senatora. 
 
Zwykłemu człowiekowi polityka kojarzy się jak 
najgorzej – raczej z kopaniem w kostki i boksowa-
niem aniżeli ze służbą i troską o dobro wspólne. 
Proszę mnie przekonać, że jest inaczej. 
Aby to zmienić wiele zależy od samych polityków, głównie 
tych zasiadających w ławach sejmowych. Z własnego do-
świadczenia mogę powiedzieć, że w Senacie – izbie reflek-
sji, dyskusje są merytoryczne i wyważone w osądach. Mu-
szę jednakże dodać, że w dużej mierze polityka jest spekta-
klem reżyserowanym przez media i to właśnie one odpo-
wiadają za wytworzenie takiego wizerunku uprawiania 
polityki jaki pan przedstawił. 
 
Muszę wyznać, że we mnie z terminów związanych 
z parlamentem najgorsze skojarzenia budzi zwrot 
„dyscyplina partyjna”. Jak to wygląda z bliska? 
Czy będąc członkiem dużego klubu parlamentar-
nego PiS i jednym ze stu senatorów nie czuje się 
Pan jedynie trybikiem w machinie? 
Z radością muszę oświadczyć, że w prawie rocznej działal-
ności w Senacie nie doświadczyłem tego, co pan nazwał 
„dyscypliną partyjną”. Znakomitym przykładem niech bę-
dzie głosowanie nad wzbudzającą tak wiele emocji uchwałą 

Rok w Senacie Rok w Senacie 
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nad „Traktatem z Lizbony”. W klubie Prawa i Sprawiedli-
wości uznaliśmy, że każdy będzie głosował zgodnie z wła-
snym sumieniem. Wielu twierdziło, że to rozbije klub, ale  
z perspektywy czasu śmiało mogę powiedzieć, że obawy nie 
potwierdziły się. 
 
Co jakiś czas pojawiają się pomysły likwidacji Se-
natu. Czy rzeczywiście druga izba parlamentu jest 
zbędna? 
Z historii wiemy, że pierwszym ciałem doradczym przy 
królach polskich był właśnie Senat. Dzieje Senatu są bardzo 
burzliwe. Raz był, innym razem znów likwidowano go. 
Zniknął wraz z rozbiorami, by odrodzić się w okresie mię-
dzywojennym. Po II wojnie światowej władza ludowa znów 
zniosła Senat. W III RP, tj. w roku 1989, zostaje przywró-
cony. Można pokusić się o stwierdzenie, że póki istniał 
Senat to państwo Polskie było wolne. Według mnie, poja-
wiające się co jakiś czas plany związane z likwidacją Senatu 
to tematy zastępcze, mające na celu odwrócenie opinii spo-
łecznej od bieżących, nierozwiązywanych ważnych spraw 
naszego kraju. 
A czy jest zbędny? Aby obronić potrzebę funkcjonowania 
Senatu przytoczę dwa przykłady. Z wielu zadań, jakie po-
stawione są przed Senatem to otaczanie szczególną opieką 
Polaków zamieszkałych poza granicami kraju. To dzięki 
Senatowi mamy cenne kontakty z rodakami zza wschodniej 
granicy, szczególnie w takich krajach jak Białoruś, Ukraina, 
Gruzja czy Kazachstan. 
Pragnę przytoczyć też następujące liczby: od początku 
obecnej kadencji Senatu obradowaliśmy nad ponad 260 
projektami ustaw i w blisko 100 wprowadziliśmy zmiany. 
Zmiany te obejmowały poprawki precyzujące, językowe jak 
i merytoryczne. Poprawki te pozwoliły na uniknięcie wpro-
wadzenia w życie tzw. bubli prawnych. Jako przykład ku-
riozalnej sytuacji związanej z wnoszonymi poprawkami 
niech będzie pakiet 6 ustaw zdrowotnych, do których na 
etapie prac sejmowych wniesiono około 300 poprawek,  
a Senat dołożył kolejne 100. W tej sytuacji mam wiele wąt-
pliwości odnośnie jakości prawnej procedowanych ustaw  

i przyszłości służby zdrowia skomercjalizowanej na ich pod-
stawie. 
Myślę, że nie jest konieczne dalsze uzasadnianie potrzeby 
istnienia Senatu. 
 
Posiada Pan swoje biura parlamentarne. Czy zaj-
muje się Pan także rozwiązywaniem indywidual-
nych problemów ludzi, którzy zwracają się do Pana 
o pomoc? 
W moich biurach każdy obywatel może się ze mną spotkać 
w ramach pełnionych dyżurów. Jeżeli jest to możliwe to na 
miejscu rozwiązujemy problemy, a jeśli jest potrzeba wy-
stąpienia do odpowiednich urzędów to przygotowuję sto-
sowne pisma. W ramach oświadczeń senatorskich mam też 
kilkanaście wystąpień do odpowiednich ministrów z zapyta-
niami, których źródłem były właśnie spotkania z wybor-
cami. W Rybniku w biurze codziennie pracuje asystentka,  
z którą można się skontaktować zarówno telefonicznie, za 
pomocą poczty elektronicznej, jak i w bezpośrednim spo-
tkaniu. Forma udzielania bezpłatnych porad prawnych bar-
dzo dobrze przyjęła się wśród wyborców. Każdego tygodnia 
z porad prawnika korzysta wielu mieszkańców Rybnika  
i okolic. 
 
Proszę powiedzieć gdzie i jak może się z Panem 
skontaktować Pana wyborca. 
Jak już przed chwilą powiedziałem, można się ze mną spo-
tkać bezpośrednio podczas pełnionych przeze mnie dyżurów 
w biurach senatorskich. Główne biuro znajduje się w Ryb-
niku przy ul. Sobieskiego 1 (tel. 4224170), a dwa biura 
filialne zlokalizowane są w Żorach i Ornontowicach. Bardzo 
dogodną formą kontaktu jest możliwość wysyłania listu 
drogą elektroniczną. Logując się na stronie internetowej 
www.gruszka-t.pl od razu otrzymujemy gotowy formularz 
do wysyłania wiadomości. 
 
Dziękuję za rozmowę. 
 

      Wywiad przeprowadził Krystian Dziurok 

Zbliżają się Święta Bo-
żego Narodzenia i w wielu 
miejscach ustawiane są 
szopki. Mała czy duża, prosta 
czy wyszukana szopka jest 
bliskim nam obrazem Bożego 
Narodzenia. Należy ona do 
naszej kultury, ale przede 
wszystkim jest znakiem wiary 
w Boga, który w Betlejem 
„zamieszkał wśród nas”  
(J. 1, 14) 

W okresie Bożego Narodzenia 
stajemy u progu betlejemskiej szopki, 
aby kontemplować tajemnicę Wcie-
lenia. 

Przyglądamy się Świętej Rodzi-
nie. Święty Józef  i Matka Boża to cisi 
świadkowie wielkiej tajemnicy. Ich 
spojrzenia pełne miłości zachęcają nas 
do czuwania i modlitwy. 

Betlejemskie Dziecię w swej 
prostocie uczy nas odkrywać na nowo 
prawdziwy sens naszego życia. 

Przysłuchujemy się przesłaniu 
anioła, które dla nas – ludzi trzeciego 
tysiąclecia – jest zaproszeniem, aby 
przyjąć Zbawiciela. Aby współczesna 
ludzkość nie zwlekała i przyjęła Go 
do domów, do miast, do narodów  
w każdym zakątku ziemi. 

Są też pasterze, przedstawiciele 
wszystkich ubogich i pokornych na 
ziemi. Za kilka dni dołączą Mędrcy. 

Pójdźmy i my, aby oddać hołd 
nowonarodzonemu Panu. 

                                                                                
Kornelia Kaczmarczyk 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

KONKURS   SZOPEK 
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PARAFIALNY  ODDZIAŁ  AKCJI  KATOLICKIEJ 
zaprasza 

do udziału w konkursie 

SSZZOOPPKKAA  BBOOŻŻOONNAARROODDZZEENNIIOOWWAA  
 

„  O, Nocy Święta, tak oczekiwana, która na zawsze zjednoczyłaś Boga i człowieka! Na nowo 

zapalasz w nas nadzieję. Wzbudzasz w nas pełen zachwytu podziw. Zapewniasz nam triumf 

miłości nad nienawiścią, życia nad śmiercią” 
                                                                                             JAN PAWEŁ II                                                  

REGULAMIN KONKURSU 
 

TEMAT:            ……II      BBYYŁŁAA    TTAAKKAA    NNOOCC 
 

TERMIN I MIEJSCE :  Prace będą odbierane w kościele parafialnym przy ołtarzu  
Św. Barbary w dniach od  7 do 20 grudnia , przed i po Mszy św. roratniej,   
ZASADY  UCZESTNICTWA :  
 

o Uczestnikami konkursu mogą być klasy szkolne, grupy przedszkolne, mniejsze grupy, rodziny  
i osoby indywidualne 

o Prace mogą być wykonane z różnych materiałów i w różnych technikach 
o Zadaniem uczestnika jest wykonanie szopki bożonarodzeniowej według własnego wyboru  

i pomysłu, ale w taki sposób, aby nawiązywała do tematu konkursu 
o Do każdej pracy należy dołączyć dwie identyczne karteczki z danymi autora lub autorów pracy – 

imię i nazwisko lub nazwę grupy, wiek, nazwę i numer szkoły lub przedszkola, telefon 
 

KRYTERIA  OCENY : 
 

o Pomysłowe i niekonwencjonalne podejście do tematu 
o Wkład pracy własnej, rozwiązania techniczne, ogólny wyraz artystyczny 
o Wartość treściowa pracy, walory estetyczne szopki – budowli i postaci 
o Prace będą oceniane w dwóch kategoriach: 

- prace indywidualne 
- prace zbiorowe 

 

NAGRODY : 
 

o Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody rzeczowe, a wszyscy uczestnicy dyplomy  
i drobne upominki 

o Przyznana zostanie również nagroda publiczności – do specjalnej skrzynki w okresie Świąt 
Bożego Narodzenia każdy będzie mógł wrzucić kartkę ze wskazaniem na daną szopkę, 
podając swoje imię i nazwisko 

 

UWAGA ! 
 

o W czasie Świąt Bożego Narodzenia zostanie zorganizowana wystawa wszystkich szopek 
zgłoszonych do konkursu 

o Dnia 4 stycznia 2009 r. po Mszy św. o godz. 11.30 nastąpi rozstrzygnięcie konkursu  
oraz rozdanie nagród i dyplomów 

o Odbiór prac po zakończeniu wystawy w dniu  18 stycznia 2009 r. po każdej Mszy Św.   
o Dodatkowych informacji udziela pani Kornelia Kaczmarczyk tel. 032 42 55 615 

 
                                                                                            ZZAAPPRRAASSZZAAMMYY  
  

                                                                                                          ?? YYCCZZYYMMYY    UUDDAANNYYCCHH    PPOOMMYYSSŁŁÓÓWW!!!!!!  
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Kolejny już raz w naszej 
parafii zorganizowano dzień 
chorych. Rozpoczął się spo-
tkaniem na Eucharystii. Od-
czytany fragment Ewangelii  
o paralityku, którego przyja-
ciele przynieśli przed oblicze 
Chrystusa przypomniał, że 
winniśmy wielką wdzięcz-
ność dla tych, którzy po-
święcają zdolności, czas oraz 
serce dla chorych, którym 
usługują.  

Potrzebna jest też wdzięczność 
dla tych, którzy umożliwili swoim 
chorym przybycie na to świętowanie. 
Jednocześnie kaznodzieja podkreślił 
fakt, że uzdrowienie wewnętrzne 
więcej znaczy niż uzdrowienie ciała. 
„Zdrowa dusza”, bowiem blisko jest 
zawsze Pana Boga i nabiera sił  
i zdolności dźwigania krzyża choroby, 
starości czy tez niedołężności. Krzyż 
choroby musi nam otwierać oczy, to 
znaczy przyczyniać się do zmiany 
życia, postępowania, dla licznych taki 
krzyż stanowi początek nawrócenia. 
W homilii mocno wybrzmiały słowa, 
że chorzy są perłą w koronie 
Kościoła, dlatego potrzebuje Was 
Kościół, nasza Parafia, potrzebujemy 
my wszyscy; swoim cierpieniem 
niejedną łaskę wyprosicie u Tronu 
Bożego. Receptą na chwile bardzo 
trudne w cierpieniu i chorobie jest 
zwrócenie się w stronę krzyża 
Zbawiciela oraz Jego Współcierpiącej 
Matki Bolesnej. 

Po kazaniu wszyscy doznający 
cierpień i choroby mieli możliwość 
przyjęcia Sakramentu Namaszczenia 
Chorych. Po słowach wprowadzenia 

przypominających znaczenie i rolę 
tego Sakramentu nastąpiła modlitwa 
(litania) błagalna za chorych, gest 
nałożenia ręki, następnie modlitwa 
dziękczynna nad olejem i wreszcie 
namaszczenie olejem. Kapłani na-
maszczając najpierw czoło chorych a 
potem ich dłonie wypowiadali słowa: 
Przez to święte namaszczenie niech 
Pan w swoim nieskończonym miło-
sierdziu wspomoże Ciebie łaską Du-
cha Świętego. Amen. Pan, który 
odpuszcza Ci grzechy, niech Cię 
wybawi i łaskawie podźwignie. Amen. 
Wyraźnie widać jak mocno w tych 
słowach podkreśla się także ten wy-
miar wewnętrzny – odpuszczenie 
grzechów, a co za tym idzie uzdro-
wienie naszej duszy. 

 Po Eucharystii spotkaliśmy się 
jeszcze w Domu Parafialnym przy 

stole zastawionym kanapkami, trady-
cyjnym kołoczem, kawą i herbatą. 
Zespołowi Charytatywnemu dzięku-
jemy za posługiwanie naszym cho-
rym. Przy stole uczestnicy spotkania 
otrzymali od Księdza Proboszcza 
pamiątkowe obrazki ze św. Ritą oraz 
Matką Bożą z Lourdes. Ks. Piotr  
i Ks. Józef przyłączyli się do 
wspólnego świętowania, które było 
przeplatane modlitwą, pieśniami  
i dobrym słowem… 

 I choć spotkanie takie ma 
miejsce tylko od czasu do czasu, 
pragniemy zapewnić, że modlitwa 
za naszych chorych trwa nieustan-
nie i zawsze ich krzyże i troski 
nosimy w swoich sercach.  
     
         Ks. Ireneusz 

„Bądźmy uczniami Chry-
stusa – nasze zadania” – tak 
brzmiał tytuł prowadzonych 
przez ks. Stanisława Nogę, 
tegorocznych październiko-
wych rekolekcji. W swoich 
konferencjach nasz duszpa-
sterz zawarł swoiste napo-
mnienie, można powiedzieć 

przestrogę, dla nas, którzy 
czasem zapominamy, jak ma 
wyglądać życie i postępowa-
nie prawdziwego ucznia 
Chrystusa.  
Ile jest dziś szczęśliwych rodzin? 

Pierwszym z tematów była ro-
dzina i dzisiejszy kryzys, który dotyka 

ją szczególnie boleśnie. Czego jest on 
konsekwencją? A choćby tego, że 
współczesna kultura lansuje raczej 
indywidualistyczny i egocentryczny 
niż rodzinny i wspólnotowy system 
wartości. Tego, iż szerzy się rady-
kalny liberalizm moralny, który spra-
wia wrażenie, że wszystko jest do-
zwolone i prowadzi do rozdzielenia 
religii od społeczeństwa i wiary od 

DLA  NASZYCH  CHORYCH 

 

 
Podczas spotkania w Domu Parafialnym  

JESIENNE  REKOLEKCJE  AKCJI  KATOLICKIEJ 
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moralności. Kryzys ten jest także 
następstwem osłabienia i chrześcijań-
stwa na proces wychowania młodego 
pokolenia. Co zatem obserwujemy? 
Ciągłe problemy, rozwody, porzucone 
dzieci, rodzice bez autorytetu, alko-
holizm, przemoc, związki niesakra-
mentalne, tzw. „małżeństwa na 
próbę”; przybywa także egoistycznie 
nastawionych singli albo tych, którzy 
pochłonięci pracą, starannie zagłu-
szyli swoje powołanie do małżeństwa. 
O czym trzeba nam pamiętać? Z pew-
nością o tym, że atak wymierzony w 
rodzinę jest atakiem na Kościół. Jeżeli 
rodzina pozwoli się zniszczyć, to 
gdzie i jak będzie przekazywana nasza 
chrześcijańska tradycja? 

Prawidłowo ukształtowane sumie-
nie nie jest naszym prywatnym 
przekonaniem. 

To kolejny temat. Pokrótce 
ksiądz prałat przypomniał najważniej-
sze wiadomości o sumieniu. A mia-
nowicie to, że: „Sumienia jest najtaj-
niejszym ośrodkiem i sanktuarium 
człowieka, gdzie przebywa on sam  
z Bogiem, którego głos w jego wnę-
trzu rozbrzmiewa” (Sobór Watykański 
II; konst. Gaudium et spes, 16). No  

i oczywiście, to co jest bardzo istotne, 
że sumienie powinno być poddane 
obiektywnemu prawu moralnemu. 
Współczesne teorie światopoglądowe 
propagowane chociażby przez New 
Age, wprost odrzucają istnienie zła  
i grzechu. Wpajają człowiekowi, że 
najważniejsze są jego indywidualne,  
a raczej egoistyczne przekonania.  
To są jednak jedynie subiektywne 
odczucia, które nie mogą stać się 
normą. A sądzenie nie będziemy 
przecież ze swoich prywatnych 
przeświadczeń na temat moralności, 
ale z posłuszeństwa nakazom Bożego 
Prawa, które jest nam dane z miłości.  

Taki mały, taki duży… każdy 
może świętym być? 

Ano może. Często jednak kato-
licy zamiast dążyć do świętości, po 
prostu chcą być dobrymi ludźmi. No 
niestety, tylko dobrymi. Niby na po-
zór jedno drugiemu nie przeczy, ale… 
Tak się składa, że zdarza mi się dość 
często słyszeć lotne dziś hasło „Chry-
stus - tak, Kościół - nie”. Wielu ludzi 
łudzi się, że wierząc w Chrystusa, nie 
muszą koniecznie chodzić do ko-
ścioła. Pan Bóg jest przecież wszech-
obecny, wystarczy, zatem modlić się 

w zaciszu własnego domu i być życz-
liwym dla innych. Być dobrym czło-
wiekiem. Dlaczego tak jest, że nie 
czujemy dziś głodu świętości? Jeste-
śmy, jako ochrzczeni, do niej powo-
łani. Nie wystarczy modlić się  
w swoim ulubionym pokoju. 
Chrześcijanin ma żyć Eucharystią  
i Sakramentami, a tymi nas karmi 
Kościół. Jan Paweł II wyniósł na 
ołtarze całe mnóstwo świętych  
i błogosławionych… może chciał nas 
w ten sposób zafascynować 
świętością?  

Każdy chrześcijanin jest 
uczniem Chrystusa i ma swoje zada-
nia na dziś i na jutro, bo nie jesteśmy 
już obcymi i przychodniami, ale 
współobywatelami świętych i do-
mownikami Boga -  zbudowani na 
fundamencie apostołów i proroków, 
gdzie kamieniem węgielnym jest sam 
Chrystus Jezus.  W Nim zespalana 
cała budowla rośnie na świętą w Panu 
świątynię,  w Nim i my także wzno-
simy się we wspólnym budowaniu, by 
stanowić mieszkanie Boga przez Du-
cha”. [Ef 2, 19-22] 

 
               J. Kuczera [AK] 
 

 

 
Boże – Ty stworzyłeś piękno tego świata 

To co chodzi, pełza i lata 
Morza i góry sięgające chmur 

Ptactwo i owadów rój 
Wszystko to malowane kolorami tęczy 
A błękit nieba – Twoje dzieło wieńczy 
Jak dobrze być cudu tego świadkiem 

Móc patrzeć na drzewa, trawę 
Zachwycić się kwiatkiem zerwanym z łąki 

Uwić piękny wianek … 
Gdzie tylko spojrzysz pełno niespodzianek! 

Spójrz na pory roku – każda inna, lecz równie piękna 
Zima – ubrana w futro jak pani majętna 

Choć sroga – lecz czułe ma serce 
Śniegiem opatuliła ziemię, by wiosną mogła się 

Pokryć zielonym kobiercem 
A wiosna? Piękna i powabna jak dziewczę zalotna 

Swym ciepłym oddechem budzi życie wszelkie 
Rozkwitają kwiaty, zielenieje brzoza i budzą się 

uczucia wielkie 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nadeszło lato! Wypięknione wiosną 
Dni pełne słońca kojone chłodną nocą z rana po rosie 

Chodzisz bosą stopą po pachnących kobiercach 
kolorowych kwiatów … 

Już dojrzewa żyto – pełno w nim bławatów 
słychać śpiew skowronka 

Nad łanami zbóż – i czujesz żeś szczęśliwy 
Patrząc na ten świata cud! 

Jesień – paletą barw wycisza przyrodę 
Wiatr strąca ostatnie liście z drzew 
Jesień przeżyła już swoją przygodę 

Odchodzi… - wśród gęsto ścielących się mgieł! 
Zadbajmy o piękny nasz świat – czułą miłością 

zdobiony 
Aby kiedyś ludzką ręką nie był on zniszczony!!! 

 
2008-09-23 

       Maria Ignacek 
 

Cztery pory roku 
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W 75 numerze Serca 
Ewangelii z roku 1998 wid-
nieje na pierwszej stronie 
obraz zatytułowany: Matka 
Boska z Boguszowic, po-
chodzący z około roku 1445. 
Dr Adam Dziurok, autor arty-
kułu o tym niezwykle cen-
nym, zabytkowym obrazie 
podaje, że powstał on w któ-
rejś małopolskiej pracowni 
malarskiej, na co wskazują 
kształty dłoni i układ włosów 
Matki Boskiej, i Dzieciątka, 
typowe dla małopolskiego 
malarstwa, choć kształt twa-
rzy i złote tło upodabnia ob-
raz do czesko - śląskich Ma-
donn. O tym, kto ufundował 
to dzieło i kiedy znalazło się 
w boguszowickim kościele 
autor artykułu nie potrafił 
wtedy powiedzieć, bo w pro-
tokołach wizytacyjnych opi-
sujących wystrój kościoła ani 
w archiwum parafialnym czy 
w Archiwum Archidiece-
zjalnym w Katowicach nie 
natrafił na te informacje. Po-
dał jednak, że to obraz wo-
tywny (ufundowany w inten-
cji błagalnej lub dziękczyn-
nej) i wysnuł hipotezę, jak 
sam podaje bardzo wątłą, 
jakoby ten obiekt zaintere-
sowania miał związek z cy-
stersami z uwagi na ich 
zwierzchnictwo nad kościo-
łem w Boguszowicach. 

 Tymczasem zaistniały prze-
słanki, a doszedł do nich obecny  
ks. prob. krzyżowicki Jan Grzego-
rzek, o krzyżowickim pochodzeniu 
tego małego dzieła artystycznego  
o wymiarach 36,5 x 28,5 cm.  
Ks. Grzegorzek, historyk z zamiłowa-
nia, zainteresował się najpierw więk-
szym wotywnym obrazem maryjnym 
(115 x 72 cm), zawieszonym w bocz-
nym ołtarzu kościoła w Krzyżowi-
cach, w którym objął proboszczowa-

nie w roku 2000. Ten obraz bogato 
złocony mógł być darem dla kościoła 
tylko osoby też bogatej. Aby się do-
wiedzieć, kto był jego fundatorem, 
zaczął drążyć historię parafii od jej 
początków. Zatem dowiedział się, że 
w roku 1390 zginął przez utopienie  
w Ławczoku (duży staw przy obecnej 
granicy Żor z Jastrzębiem) ks. Maciej 
z Krzyżowic, zamordowany na rozkaz 
księcia opawsko- raciborskiego Jana 
II Żelaznego a za swe liczne, niecne 
uczynki zwanego też katem. Należał 
do lenników i zagorzałych popleczni-
ków króla czeskiego Wacława IV, 
sprawcy utopienia w 1393 w Wełta-
wie Jana Nepomucena, ogłoszonego 
później Świętym. Pod wpływem żony 
Jan Żelazny pod koniec swego życia 
się nawrócił. Miał żonę pobożną, 
Helenę Korybutównę, bratanicę króla 
Władysława Jagiełły. W umowie 
ślubnej w 1407 roku podarował jej 
ziemię pszczyńską, wyodrębnioną 
wówczas z księstwa raciborskiego.  
Po śmierci męża wdowa kierowała 
swą ziemią, na której leżały również 
Krzyżowice. Ks. Proboszcz zaczął 
przypuszczać, że to ona, znana z licz-
nych pobożnych fundacji była ofiaro-
dawcą wota w postaci cennego tabli-
cowego obrazu Matki Bożej, jako 
zadośćuczynienie za niecne postępki 
swego męża, głównie za zamordowa-
nie krzyżowickiego proboszcza.  
Z racji swej pozycji księżna pszczyń-
ska pełniła rolę kolatora kościoła  
w Krzyżowicach, czyli była jego 
patronem. Ks. Grzegorzek przekazał 
wspomniany obraz uczonym w celu 
ustalenia czasu jego powstania i tu 
nastąpiło rozczarowanie. To niewąt-
pliwe dzieło sztuki okazało się obra-
zem namalowanym najwcześniej  
w początkach XVI wieku, wtedy, gdy 
żona po okrutniku już nie żyła. Więc 
historyk amator doszedł do wniosku, 
że obraz ten w typie hodegetrii bi-
zantyjskiej został ufundowany do 
kościoła krzyżowickiego przez ów-
czesnego właściciela folwarku  
i karczmy w Krzyżowicach, Mikołaja 
Brodeckiego, pochodzącego z Brodku 
z parafii boguszowickiej, człowieka 
słynącego z bogactwa – był właści-

cielem kilku wiosek i miasta Strumie-
nia - ale i z wielkiej ofiarności na cele 
kościelne. Krzyżowice posiadały już 
wtedy, jak należy przypuszczać, inny 
obraz maryjny, ale sporo mniejszy, 
ufundowany najprawdopodobniej 
przez wspomnianą wyżej księżnę 
Helenę, a z uwagi na małe rozmiary 
zawieszony w ołtarzu bocznym, 
znacznie później podarowany do 
sąsiedniej parafii, do kościoła w Bo-
guszowicach. Brodek, Rój i Rogoźna 
z ówczesnej parafii boguszowickiej 
graniczyły ze Skrzeczkowicami, Bo-
rynią i Osinami z parafii krzyżowic-
kiej. W kościele w Krzyżowicach 
obraz zwany dziś obrazem MB  
z Boguszowic przetrwał okres obrazo-
burstwa husytów, bo dzięki niewiel-
kim rozmiarom łatwo go było ukryć. 
Luteranie, w których rękach znalazł 
się kościół, nie odważyli się zbezcze-
ścić wizerunku Maryi, choć inaczej 
odnosili się do Matki Bożej, niż kato-
licy.  

Krzyżowiczanie za ks. prob. 
Franciszka Juroviusa ( prawdopodob-
nie cystersa z Rud) zbudowali w 1663 
roku nowy kościół. Parafia krzyżo-
wicka stanowiła przez pewien okres 
największą parafię w powiecie 
pszczyńskim. Dwa wieki wcześniej 
płaciła więcej świętopietrza archidia-
konowi opolskiemu niż Boguszowice. 
Było ją stać na nowe wyposażenie 
swojego, nowego, większego ko-
ścioła, a już wcześniej zaistniała moda 
na obrazy duże. Zatem boczny ołtarz 
maryjny razem z małym, ale zabyt-
kowym i historycznym obrazem prze-
kazano w 1672 roku do kościoła  
w Boguszowicach, do wcześniejszego 
kościoła niż ten wybudowany w 1717 
roku, a przeniesiony znacznie później 
do Ligockiej Kuźni, który starsi para-
fianie dobrze pamiętają. Dlatego tak 
się stało, że dwa lata wcześniej zawie-
szono w świątyni krzyżowickiej już 
obraz większy. Ten stary kościółek 
boguszowicki był znacznie mniejszy 
niż nowy krzyżowicki i wtedy już 
mocno podupadły. W tym czasie 
parafia boguszowicka znalazła się  
w zastawie różnych panów 
wyzyskujących chłopów, by osiągnąć 

MATKA  BOŻA  Z  BOGUSZOWIC –  
dar  parafii krzyżowickiej 
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jak najwięcej korzyści z zastawu. 
Więc biedni parafianie boguszowiccy 
przyjęli z wdzięcznością krzyżowicki 
dar do swojej świątyni. O tej daro-
wiźnie zanotowano w aktach parafial-
nych, nie wymieniając osobno obrazu. 
Trudno sobie wyobrazić, by podaro-
wano ołtarz  m a r y j n y  bez obrazu 
Maryi. Istnieją jeszcze inne dowody 
na jego pochodzenie z Krzyżowic.  
W dzisiejszym bocznym ołtarzu 
maryjnym w kościele w Ligockiej 
Kuźni po bokach stoją dwie figury: 
Jadwigi Śląskiej i św. Heleny – 
imienniczki domniemanej fundatorki. 
Obecny ołtarz jest nowszy, ale  
w treści  taki sam, jak ten pierwszy. 
W dawnych czasach tak bywało, że 
fundator stawiał świętemu imienni-
kowi jemu poświęcony kościół, ołtarz 
lub figurę, by uzyskać jego przychyl-
ność. Jako dowód pochodzenia mogą 
też służyć słowa Królowo Nieba, 
wesel się. Alleluja! widniejące za-
równo na ramie interesującego nas 
obrazu jak i na byłym dzwonie  
z wieży krzyżowickiego kościoła. Są 
to słowa ze średniowiecznej pieśni 
maryjnej. Kiedy wybudowano  
w Boguszowicach nowy kościół, choć 
jeszcze drewniany, zabytkowy obraz  

z Krzyżowic 
okazał się za mały  
i musiał ustąpić 
miejsca więk-
szemu, ale wtedy 
już było bogu-
szowiczan na taki 
stać. Cenny, nie-
wielki obraz 
przechowywano 
na probostwie,  
a teraz można go 
oglądać w Mu-
zeum Archidiece-
zjalnym w Kato-
wicach. Stare 
figury z drewna 
św. Heleny  
i św. Jadwigi 
znajdujące się  
w bogato zdobionym ołtarzu 
spróchniały i zostały zastąpione no-
wymi. Odnowiono też obraz Matki 
Boskiej z Dzieciątkiem. 

Większy obraz krzyżowickiej 
Madonny, obraz zastany przez  
ks. Grzegorzka w ołtarzu bocznym 
krzyżowickiego kościoła, teraz spo-
gląda na wiernych z ołtarza głównego 
i jest przy śpiewie specjalnie ułożonej 
pieśni odsłaniany przed Mszą św. i za-

krywany po niej wizerunkiem św. 
Michała Archanioła, któremu kościół 
jest poświęcony. Nasuwa się refleksja, 
by chociaż replika cennego obrazu 
Matki Boskiej Boguszowickiej znala-
zła miejsce w obecnej świątyni  
w Boguszowicach. 

 

              Helena Białecka 

 
Zbliża się do końca rok 

liturgiczny przebiegający pod 
hasłem: „Bądźmy uczniami 
Chrystusa”. Przed nami jesz-
cze Uroczystość Jezusa 
Chrystusa Króla Wszech-
świata przypadająca w nie-
dzielę 23 listopada. Nasza 
boguszowicka parafia w 
szczególny sposób pielę-
gnuje nabożeństwo do Naj-
świętszego Serca Pana Je-
zusa z Komunią wynagra-
dzającą w I piątki każdego 
miesiąca. Warto zatem za-
stanowić się nad pytaniem: 
„co znaczy być uczniem 
Serca Jezusowego”?  

Na to pytanie została udzielona 
odpowiedź w czasie czerwcowej 
XXIII Ogólnopolskiej Pielgrzymki 

Arcybractwa Straży Honorowej Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa na Ja-
snej Górze. Ksiądz Dyrektor Straży 
Honorowej Marian Gronowicz odpo-
wiedział: „Być uczniem Chrystusa to 
przebywać z Chrystusem, czerpać siły 
z Ewangelii i Jego obecności w Eu-
charystii, to przylgnąć swoim sercem 
do Serca Nauczyciela.  

Być uczniem Chrystusa, to 
przekonywać, pomagać innym, aby 
również stawali się Jego uczniami. 
Pamiętajmy, że Jezus ciągle zaprasza 
do siebie nowych uczniów. Modlitwą 
ucznia Boskiego Mistrza jest nie-
ustanne dziękowanie i wynagradzanie 
Nauczycielowi za naukę, poświęcenie 
i pomoc, jaką otrzymuje. Uczeń dzię-
kuje i wynagradza za siebie i innych, 
a szczególnie przeprasza za nieobec-
nych w szkole Bożej miłości. 

Uczniem Chrystusa jest się do 
końca życia i dlatego im dłużej prze-
bywa się w szkole mądrości i miłości 
Serca Jezusowego, tym większe od-
krywa się bogactwo miłosierdzia 
Boga i kruchości swojego życia. 

Wielkość ucznia Chrystusa 
można poznać po wielkości jego serca 
wobec Boga i bliźniego. 

Nauka w szkole Serca Jezuso-
wego jest pełna wyrzeczeń, ale uczeń 
Chrystusa nigdy nie jest w niej sam, 
jest z nim zawsze Matka Najświęt-
sza.” ( Wiadomości Straży Honorowej 
NSPJ - nr 44/2008). 

 Trzeba nam iść w XXI wiek 
trwając wiernie na straży Jezusowego 
Serca. Nasłuchiwać, czego Jezus od 
nas wymaga, przez pracę nad sumie-
niem, czytanie i rozważanie Pisma 
Świętego przy Jego Sercu. Uczestni-

 
Obecny kościół pw. św. Michała Archanioła  

w Krzyżowicach 

STRAŻ   HONOROWA   NSPJ  
Bądźmy uczniami Serca Jezusowego 
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cząc w czwartkowej i sobotniej Ado-
racji Najświętszego Serca Pana Je-
zusa, przeżywając Eucharystię i nabo-
żeństwo do Serca Jezusowego w  
I piątki miesiąca, przez udział w piąt-
kowej Koronce do Miłosierdzia Bo-
żego łącznie z Drogą Krzyżową 
kształtujemy swoją wiarę jako osobi-
ste zawierzenie siebie Jezusowi po-
przez postawienie Go w centrum 
naszego życia. 

Zauważmy - Ewangelie przyta-
czają tylko jedną wypowiedź Jezusa 
odnoszącą się wprost do Jego Serca  
i ta jedyna wypowiedź odnosi się do 
procesu „uczenia się: Uczcie się ode 
Mnie, bo jestem cichy i pokornego 
Serca”. Nawet najczęściej powta-
rzane przez nas wezwanie: Jezu cichy 
i pokornego serca - uczyń serca 
nasze według Serca Twego - jest 
procesem uczenia się, a jego celem 
jest upodobnić nasze serca do Serca 
Pana Jezusa. 

Spotykając się z Jezusem, po-
zwólmy Mu kształtować nasze serca 
według Jego Serca, pełnego ufności.  

 Rok 2008 w Polskiej Prowincji 
Księży Sercanów został poświęcony 
wielkiej czcicielce Serca Jezusowego 
- św. Małgorzacie Marii Alacoque. 
Dlatego sprowadzono do Polski reli-
kwie francuskiej mistyczki, które 
nawiedzają domy zakonne i parafie 
Księży Sercanów. Na uczczenie tych 
relikwii Straż Honorowa naszej para-
fii w liczbie 15 osób wraz z księdzem 
Józefem – opiekunem wyruszyła 
minibusem w piątek 10 października 
do kościoła Kięży Sercanów w So-
snowcu- Środuli. 

Nabożeństwo w kościele p.w. 
Podwyższenia Krzyża Świętego roz-
poczęło się o godzinie 16-tej procesją 
delegacji wspólnot Straży Honorowej 
sąsiednich parafii Sosnowca do 
ołtarza głównego, przy którym od 
kilku dni znajdowały się w pięknym 
relikwiarzu – relikwie św. Siostry 
Małgorzaty Marii Alacogue oraz 
ikona z Jej wizerunkiem. Nad całą zaś 
dekoracją znajdował się wymowny 
napis: „Oto Serce, które ludzi uko-
chało”. 

Przed wystawionym Najświęt-
szym Sakramentem odbyła się Go-
dzina Adoracji z rozmyślaniami  
i śpiewem pieśni eucharystycznych  
prowadzona przez miejscowego księ-
dza SCJ - opiekuna parafialnej wspól-

noty Straży Honorowej. Następnie 
odmówiono różaniec, po którym roz-
poczęła się koncelebrowana Euchary-
stia. W homilii ksiądz sercanin SCJ - 
główny celebrans podkreślił jak 
ważną praktyką dla wierzących jest 
uczestnictwo w kościele w Adoracji 
Najświętszego Sakramentu w  
I czwartek m-ca oraz Eucharystia  
z Komunią wynagradzającą - pierw-
szopiątkową w świetle objawień jakie 
miała św. Małgorzata Maria. Po ho-
milii odbyło się uroczyste wyrzecze-
nie się szatana, wyznanie wiary  
i przebłaganie Pana Jezusa za grzechy 
świata oraz ponowienie osobistego 
poświęcenia się Najświętszemu Sercu 
Pana Jezusa. 

Następnie wierni uczestniczący 
w Eucharystii podchodzili do ołta-
rzyka, na którym znajdowała się Bi-
blia i kładąc na niej rękę - wypowia-
dali słowa: „Boskie Serce Jezusa 
oddaję i poświęcam się Tobie”. 

Na zakończenie Eucharystii od-
było się indywidualne uczczenie reli-
kwii św. Małgorzaty Marii przez 
modliwę i ich ucałowanie. 

Ubogaceni łaską Bożą i du-
chowo odnowieni udaliśmy się  
w drogę powrotną do Boguszowic, 
gdzie dotarliśmy o godz. 21-wszej  
z postanowieniem szerzenia i pogłę-
bienia w rodzinach i parafii nabożeń-
stwa do Najświętszego Serca Jezuso-
wego. 

Jedną z form pogłębienia kultu 
Serca Jezusowego w parafii mogłoby 

być w przyszłości przeżycie Rekolek-
cji, czy też Misji św. z oddaniem 
siebie, rodziny jak i Parafii Jezusowi 
naszemu Królowi.  

W chwili obecnej zachęcam 
wszystkich czcicieli Serca Jezuso-
wego oraz Parafialne Grupy Modli-
tewne do godnego przygotowania się  
i przeżywania tegorocznej Uroczysto-
ści Jezusa Chrystusa Króla Wszech-
świata przez odprawienie od 14 listo-
pada nowenny.                        

Niech żyje Jezus! 
 

/Opiekun i członek Straży 
Honorowej NSPJ - 

Ks. Józef/ 
  

 
 
Grupa Dzieci Maryi zapra-

sza w każdą sobotę o godz. 
10.00 na swoje spotkania for-
macyjne, w ramach, których 
odbywają się także „szkoły 
śpiewu” prowadzone przez 
panią Annę Barczuk. 

Chcemy stworzyć dzie-
cięcą scholkę, które będzie mo-
gła animować liturgię sprawo-
waną dla dzieci i ubogacać in-
nych swoim śpiewem, dlatego 
zapraszamy wszystkie chętne 
dziewczynki i chłopców do 
udziału w tych spotkaniach. 

 
Patronalne święto Dzieci 

Maryi przypada 8 grudnia 
w Uroczystość 

Niepokalanego Poczęcia 
Najświętszej Maryi Panny 
 

 
Ikona z wizerunkiem  

św. Małgorzaty Marii Alacoque 

Dzieci Maryi 
zapraszają 

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

 Ciekawostki z „Katolika” 
29.04.1922 nr 51, s.5 Żory w 

Rybnickiem (Aresztowanie za agita-
cję komunistyczną). W różnych miej-
scowościach powiatu rybnickiego 
aresztowano kilku ludzi za agitację 
komunistyczną. Prócz obciążającego 
materiału znalezionego u różnych 
aresztowanych listy od stowarzyszeń 
bolszewickich. Nazwiska aresztowa-
nych nie zostały podane do wiadomo-
ści publicznej. 

 
04.07.1922 nr 79, s.7  Dokonano 

napadu na proboszcza w Jankowicach, 
ks. Spielvogel’a. 23.6. 2 mężczyzn 
przyszło i oświadczyło, że przychodzą 
z pobudek politycznych i ks. 
proboszcz ma się wyprowadzić  
w ciągu 24 godzin. Zamknęli księdza 
w piwnicy i w obecności jego siostry 
dokonali rabunku na probostwie.  
Ks. Spielvogel opuścił Jankowice  
i przebywał w Rybniku. 25.6. zebrali 
się parafianie i stwierdzili, że napad 
na plebanię miał charakter rabun-
kowy. Udali się do ks. Spielvogel’a i 
oświadczyli mu, że mają do niego 
zaufanie, że nie wtrącał się do polityki 
i że życzą sobie, by powrócił na para-
fię. Ks. proboszcz po odprawieniu 
cichej mszy, w której uczestniczyli 
przybyli jankowiczanie, oświadczył 
im, że będzie nadal służył swojej 
parafii. 

05.08.1922 nr 93, s.8  Rybnik. 
(Aresztowanie członka komisji mor-
derców). W powiecie rybnickim 
aresztowano renegata Kowola, 

członka niemieckiej komisji morder-
ców. Zeznał on, że jago tajna organi-
zacja nosi nazwę „Latający Holen-
der”. Dowodzi nią niemiecki porucz-
nik Scheer z Raciborza. Jako odznaka 
służy jej biała agrafka, na lewej stro-
nie marynarki. Kowala osadzono  
w tutejszym więzieniu sądowym. 

Nr 94: Kowala aresztowano  
w Czerwionce. Członkowie oprócz 
pensji otrzymali 70 marek niemiec-
kich żołdu. Wolno im rabować Pola-
ków. Zrabowane przedmioty i pienią-
dze idą do podziału między człon-
ków.... 

 
 

 
„Katolik”  

o parafii boguszowickiej 
 
27.03.1909 nr 37, s. 6. Śp. ksiądz 

proboszcz Antoni Pędziałek. Smutną 
dzielimy się z szan. Czytelnikami 
wiadomością. 

Zeszłego poniedziałku dnia 22 
marca br. oddał Bogu ducha śp.  
ks. Antoni Pendziałek, proboszcz  
w Boguszowicach w powiecie rybnic-
kim. Zamknął oczy w 59 roku życia 
swego. Imię Zmarłego znane było nie 
tylko w parafii jego, nie tylko na 
Górnym Śląsku, ale i poza Górnym 
Śląskiem. Była to natura cicha, 
skromna, łagodna, pilnująca w pierw-
szej linii Kościoła i dobra dusz swych 
parafian, oddana przez cale życie 
pracy nad ludem i dla ludu. Charakter 
na wskroś prawy i zacny o duszy 
polskiej, która gorąco umiłowała 
sprawę ojczystą. 

Sprawami publicznymi, a szcze-
gólnie polityką Zmarły mniej się 
zajmował i sam głosił o sobie  
z szczerością, prostotą, co Go zawsze 
tak chlubnie wyróżniało, że nie ma  
w nim materiału na polityka, że jest w 
pierwszej linii kapłanem i siły swe 
oddaje dla dobra Kościoła i sprawy 
narodowej w codziennej, skromnej, 
cichej a zbożnej pracy.  

Z tego wszelako nie wynikało, 
żeby nie miał stawać w szeregach 
politycznych, gdy tego wymagała 

potrzeba polityczna i dobro społe-
czeństwa polskiego. Przeciwnie, 
wtedy stawał na czele i oddawał swe 
imię i nazwisko na usługi sprawie 
narodowej. 

Kiedy utworzony został na Gór-
nym Śląsku Polski Komitet Wybor-
czy, śp. Ks. Antoni był przez pewien 
czas jego przewodniczącym. W roku 
1904 po śmierci posła centrowego śp. 
Dr. Moritza mieliśmy w Pszczyńsko – 
Rybnickiem uzupełniające wybory do 
sejmu pruskiego, Polski Komitet Wy-
borczy zaofiarował kandydaturę  
śp. K. prob. Pędziałkowi, który ją też 
przyjął i kandydował jako kandydat 
na posła do Koła polskiego. 

Stosunki naówczas były inne, ani-
żeli dzisiaj. Ruch narodowy na  
G. Śląsku w tej organizacji 
politycznej, w jakiej dziś go mamy, 
pierwsze dopiero zaczął stawiać kroki. 
Jedni patrzeli na niego z niedowierza-
niem, inni z mniejszą lub większą 
obojętnością, inni wreszcie trzymali 
się z dala od niego. O kandydatów 
poselskich nie było łatwo, było nawet 
bardzo trudno. 

W takiej chwili śp. Ks. Antoni nie 
wahał się przyjąć zaofiarowanej sobie 
kandydatury. Przyjął ją pod hasłem 
Koła polskiego, pod hasłem samo-
dzielności i odrębności narodowej 
ludu polskiego na Górnym Śląsku. 

Przyjął ją nie z ambicji osobistej, 
bo takich ambicji Zmarły nigdy nie 
miał, ale z potrzeby politycznej i z 
względów dobrego rozumienia służby 
narodowej. Nie tylko u nas na Gór-
nym Śląsku, ale daleko poza Górnym 
Śląskiem wyrażano mu za to publicz-
nie powszechne uznanie i wdzięcz-
ność. Choć w walce wyborczej uległ 
naówczas, to przecież kandydatura 
jego przyczyniła się w niemałym 
stopniu do umocnienia i utrwalenia 
podstaw ruchu na rodowego i do 
uwypuklenia jego znaczenia i warto-
ści politycznej. 

Poza tym Zmarły gorącym był 
Polakiem; umiłował całą siłą gorącej 
swej duszy polskiej sprawę ojczystą, 
pracował przede wszystkim w swej 
parafii nad moralnym i materialnym 
podźwignięciem ludu, który szczerze 
kochał jako prawy syn jego. Gazety 
polskie miały w nim wielkiego zwo-
lennika i nie pomijał żadnej spo-
sobności, żeby ludowi nie przypomi-
nać obowiązków narodowych. 

Ubolewał niejednokrotnie nad 
tym, że u nas oświata narodowa tak 
wolnym postępuje krokiem. Do piszą-

z dawnej  
prasy śląskiej (7) 



serce ewangelii 21 

cego te słowa wyraził się podczas 
dłuższej rozmowy razu pewnego: 
„Boże kochany! Kiedyż ten nasz po-
czciwy lud przejrzy? Kiedyż zrozu-
mie, żeby gromadzić się jak najlicz-
niej koło naszych gazet, które niczego 
więcej nie pragną, jak tylko jego 
słowa doba i szczęścia jego?” – Oby 
złote te słowa zacnego kapłana Po-
laka, który dziś stanął już na sądzie 
boskim, zapamiętał sobie wszystek 
nasz lud  polski i do nich się stosował! 

Zmarły w obejściu, w życiu pry-
watnym był miły, sympatyczny, 
uprzejmy, gościnny, popularny. Każ-
dego, choćby człowieka najuboż-
szego, podejmował u siebie, służył 
mu, o ile mógł, radą i pomocą. Parafia 
jego straciła dobrego pasterza, Ko-
ściół i naród prawego syna. 

Cześć Jego pamięci! 
Wieczny spokój Jego duszy! 

 
30.03.1909 nr 38, s.3  Boguszo-

wice w Rybnickiem. Wielką stratę 
poniosła parafia tutejsza przez zgon  
ś. p. ks. proboszcza Antoniego Pen-
działka. Straciła swojego ojca du-
chownego, swojego dobrodzieja. 
Przywiązanie do zmarłego ś. p. ks. 
proboszcza Pendziałka pokazało się w 
czwartek przy eksportacji, przy prze-
niesieniu zwłok z probostwa do ko-
ścioła. Drogi do Boguszowic były 
liche; roztopy śniegu itd. zamieniły 
drogi polne w bagna. Mimo tego  
z daleka przybyło wiele ludzi na eks-
portację. Razem z parafianami two-
rzyli gęsta szpalery po obu stronach 
drogi. Kondukt prowadzili ks. prob. 
Schliwa z Jankowic w otoczeniu kilku 
księży. Gdy wynoszono wśród śpiewu 
łacińskiego trumnę z probostwa, lud 
polski wybuchnął głośnym płaczem, 
bo widział rozstanie się bliskie  
z swoim pasterzem i dobrodziejem. 
Wśród wielkiego ścisku – każdy 
chciał być jak najbliżej ukochanego 
zmarłego – wniesiono trumnę do 
kościoła, ustawiono ją przed wielkim 
ołtarzem. Na trumnie widniały napisy 
polskie: Spoczywaj w Bogu, wyszy-
wane w obiciu. Wieńce były złożone 
w czwartek od rozmaitych osób  
i stowarzyszeń, pomiędzy innymi tez 
od redakcji i wydawnictwa „Katolika” 
(wieniec stalowy) i „Górnoślązaka”  
(z napisem: zacnemu kapłanowi i oby-
watelowi). W kościele księża odśpie-
wali przepisane modły, poczem śpie-
wał lud z towarzyszeniem organów a 
następnie odmawiali wszyscy głośno 
różaniec za zachętą księży,  

z których jeden oddał ukochanego 
zmarłego księdza zwłoki pod straż 
ludu pobożnego, który miał czuwać 
przy trumnie przez całą noc, modlić 
się i śpiewać. W piątek rano, na po-
grzeb przypływ ludzi był jeszcze 
większy. Przybyło więcej księży z ks. 
dziekanem Losem na czele. Na trum-
nie wieńce złożyły towarzystwa pol-
skie, polski komitet wyborczy dla 
Śląska itd. Po Mszy świętej żałobnej 
ks. prob. Maiczek z Warszowic, sam 
wzruszony do głębi, wypowiedział 
przepiękne kazanie żałobne z ambony 
urządzonej na cmentarzu. Zaczął od 
słów: „Błogosławieni miłosierni, bo 
dostąpią miłosierdzia Bożego”. Przed-
stawił życie zmarłego księdza śp. 
Antoniego Pendzialka, jego zacność, 
skromność, jego hojność wobec bied-
nych i uciśnionych, dla których był 
prawdziwym ojcem i opiekunem. 
Płaczą o niego przyjaciele, płacze 
parafia, płacze cały Górny Śląsk. Nie 
pozostawił zmarły żadnych majątków 
po sobie, bo rozdał, co miał, i mógłby 
powiedzieć, wskazując na ubogich 
naokoło siebie: „Oto moje skarby – 
oto mój majątek!” kazanie wzruszyło 
obecnych do łez. Zakończył rzewny 
pacierz za spokój  śp. ks. Antoniego. 
iły dzwony po raz ostatni nad otwar-
tym grobem duszpasterza zgasłego –  
a lud w płacz, gdy zwłoki spuszczano. 
Nad grobem podziękował ks. dziekan 
Los wszystkim, poczem powoli za-
częli się rozchodzić uczestnicy wzru-
szającego pogrzebu. Dodajemy jesz-
cze kilka mało znanych szczegółów z 
życia zmarłego. Nieboszczyk urodził 
się dnia 21 maja 1853 roku na pogra-
niczu morawsko – niemieckim                     
w Dobrosławicach w powiecie koziel-
skim. Do szkół uczęszczał w Głub-
czycach, później na studiach do Wro-
cławia, gdzie dnia 15 lipca 1881 roku 
otrzymał święcenia kapłańskie. Pro-
boszczem w Boguszowicach ustano-
wiony został dnia 27 maja 1889 roku. 
Może właśnie dlatego, że się urodził 
na kresach, wyrobił sobie już w mło-
dości wieku hart ducha, poczucie 
polskości odezwało się w nim również 
wcześnie i dobitnie, które później 
spotęgowało się podczas dłuższego 
pobytu w domu staropolskiej zacnej 
rodziny Niegolewskich w W. Ks. 
Poznańskiem. Już jako akademik 
należał do założycieli Towarzystwa 
górnośląskiego akademików Polaków 
we Wrocławiu w roku 1880, którego 
też był pierwszym prezesem. I w 
dalszym ciągu żywota nigdy nie zbo-

czył z raz obranej drogi i swoim prze-
konaniom narodowym nigdy się nie 
sprzeniewierzył. Dał piękny przykład 
wszystkim. Niech mu Pan Bóg wyna-
grodzi hojnie wszystko, co uczynił dla 
swojego ludu polskiego. Niech zmarły 
śp. ks. Antoni Pendziałek odpoczywa 
w pokoju wiecznym. A.  

 
 

Mieczysław Kula 

22 października ucznio-
wie i nauczyciele Zespołu 
Szkół Urszulańskich obcho-
dzili święto patronalne 
szkoły. Uroczystej Mszy Św., 
która miała miejsce w ko-
ściele Królowej Apostołów  
w Rybniku, przewodniczył  
ks. Stefan Czermiński, były 
duszpasterz szkół. W gronie 
księży koncelebrujących Eu-
charystię obecny był również 
ks. Proboszcz Krzysztof 
Błotko.  

 Co roku naukę w Gimnazjum  
i Liceum Ogólnokształcącym Sióstr 
Urszulanek rozpoczyna kilkoro 
uczniów z naszej parafii. Jan Ko-
piczko, uczeń klasy Ia gimnazjum, 
zapytany dlaczego wybrał tę szkołę, 
odpowiada: „Od tej szkoły oczekuję 
dobrego przygotowania do dalszej 
nauki w liceum”. Joanna Benisz, 
uczennica z tej samej klasy dodaje: 
„oczekuję wielu możliwości zdoby-
wania wiedzy oraz aby w szkole pa-
nowała miła atmosfera. Jak na razie 
moje życzenia się spełniają: mam 
wspaniałą klasę, miłych nauczycieli  
i czuję się w tej szkole bardzo do-
brze”. Uczniowie podkreślają rów-
nież, że ważnym kryterium  
w wyborze szkoły był jej katolicki 
charakter. „Uważam, że szkoła Sióstr 
Urszulanek różni się od innych swoim 
katolickim charakterem” mówi Jan 
Kopiczko. „Tutaj wspólnie przeży-

Święto 
Patronalne 

Zespołu Szkół 
Urszulańskich 
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wamy wszystkie uroczystości, 
zarówno kościelne, jak i państwowe” 
dodaje Aleksandra Szymura, również 
uczennica klasy Ia gimnazjum. 
„Szkoła jest katolicka i religia jest tu 
bardzo ważnym przedmiotem.  
W szkole znajduje się kaplica, czego 
nie ma w żadnej innej rybnickiej 
szkole” zauważa Joanna Benisz. 
Mówiąc o tym, co wyróżnia uczniów 
szkół urszulańskich, trudno nie 
wspomnieć o mundurkach. „Od 
innych szkół odróżniają nas mun-
durki” - mówi Aleksandra Szymura - 

„codzienne i galowe, jak również to, 
że przed lekcjami mamy apel  
i wspólną modlitwę”. Uczniowie za-
uważają również dobrą atmosferę 
panującą w szkole. Joanna Benisz 
mówi: „W tej szkole zdecydowanie 
mocny nacisk kładzie się na zachowa-
nie i kulturę.”  

 W tym roku szkolnym w Ze-
spole Szkół Urszulańskich w Rybniku 
naukę rozpoczęli uczniowie dwóch 
klas pierwszych gimnazjum i dwóch 
klas pierwszych liceum ogólnokształ-
cącego. 21 października, dzień,  

w którym Kościół katolicki wspomina 
św. Urszulę, patronkę Zgromadzenia 
Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej, 
jest świętem obydwu szkół. Podczas 
uroczystej Mszy Św. uczniowie klas 
pierwszych składają przyrzeczenie 
sztandarowe. Jest ono wyrazem ich 
wierności wierze katolickiej i miłości 
ojczyzny.  

 
             Magdalena Wygnał 
 

 
  

.  
 

 
JUBILEUSZ 30-lecia 

SZKOŁY 
PODSTAWOWEJ NR 20 
w GOTARTOWICACH 

 
Jubileusz 30-lecia Szkoły 

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

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

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

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

Duszpasterskie 

2008/2009 
(do Świąt Bożego Narodzenia) 

 
29. 11. 2008 r. – sobota – godz. 10.00 

1 kapłan – ul. Gronowa od początku 
2 kapłan – ul. Gronowa od końca 
3 kapłan – ul. A. Ludowej domki od początku 

 
30. 11. 2008 r. – niedziela – godz. 14.00 

1 kapłan – ul. Błękitna od początku 
2 kapłan – ul. Błękitna od końca 
3 kapłan – ul. Zapłocie od początku 

 
01. 12. 2008 r. – poniedziałek – godz. 17.30 

1 kapłan – ul. Pochyła od końca 
2 kapłan – ul. Pochyła od początku 

 
02. 12. 2008 r. – wtorek – godz. 17.30 

        1 kapłan – ul. Jastrzębska nr 2a, 2b, 3, 4,6,8 
2 kapłan – ul. Węglowa nr 1a,1b, 2a, 2b, 4a, 4b    

                                 i   Jastrzębska 19 
          

03. 12. 2008 r. – środa – godz. 17.30 
1 kapłan – ul. A. Ludowej nr 25b, 25c, 25d 
2 kapłan – ul. A. Ludowej nr 25a, 27e, 27d 
3 kapłan – ul. A. Ludowej nr 27a, 27b, 27c 

 
05. 12. 2008r. – piątek – godz. 17.30 

1 kapłan – ul. Urocza od początku 
2 kapłan – ul. Urocza od końca 

 
06. 12. 2008 r. – sobota – godz. 10.00 

1 kapłan – ul. Kolberga od końca 
2 kapłan – ul. Kolberga od początku 
3 kapłan – ul. Sztolniowa domki od końca 

 
07. 12. 2008 r. – niedziela – godz. 14.00 

1 kapłan – ul. Gotartowicka parz. od początku 
2 kapłan – ul. Gotartowicka parz. od końca 
3 kapłan – ul. Ziemska od końca 

 
08. 12. 2008 r. – poniedziałek – godz. 17.30 

1 kapłan – ul. Jastrzębska nr 15a,b,c 
2 kapłan – ul. Jastrzębska nr 17a,b,c 

 
09. 12. 2008 r. – wtorek – godz. 17.30 

 
1 kapłan – ul. A. Ludowej nr 35a,35b, 35c, 35d 
2 kapłan – ul. A. Ludowej nr 35e, 35f, 37a 
3 kapłan – ul. A. Ludowej nr 37b, 37c, 37d 

 

 
10. 12. 2008 r. – środa – godz. 17.30 

  1 kapłan – ul. Sztolniowa nr 20a, 20b, 22a, 22b 
2 kapłan – ul. Jastrzębska nr 5, 7a, 7b 

 
11. 12. 2008 r. – czwartek – godz. 17.30 
1 kapłan – ul. Spokojna od początku 
2 kapłan – ul. Mokra od początku 

 
12. 12. 2008r. – piątek – godz. 17.30 

1 kapłan – ul. Sztolniowa nr 26a, 26b, 26c 
2 kapłan – ul. Sztolniowa nr 26d, 28a, 28b 
3 kapłan – ul. Sztolniowa nr 32a, 32b, 32c 

 
13. 12. 2008 r. – sobota – godz. 10.00 

1 kapłan – ul. Buchalików niep. od końca 
2 kapłan – ul. Buchalików parz. od początku 
3 kapłan – ul. Baczyńskiego od początku 

 
14. 12. 2008 r. – niedziela – godz. 14.00 

1 kapłan – ul. Gotartowicka niep. od początku 
2 kapłan – ul. Gotartowicka niep. od końca 
3 kapłan – ul. Żorska niep. od Żor, a następnie 
                       numery parz. od Rybnika 

 
15. 12. 2008 r. – poniedziałek – godz. 17.30 

  1 kapłan – ul. Jastrzębska nr 9a, 9b 
  2 kapłan – ul. Jastrzębska nr 11a, 11b, 40 

3 kapłan – ul. Sztolniowa nr 40a, 42a, 42b 
            

16. 12. 2008 r. – wtorek – godz. 17.30 
1 kapłan – ul. Sztolniowa nr 32d, 32e, 32f 
2 kapłan – ul. Sztolniowa nr 40b, 40c, 40d 

 
17. 12. 2008 r. – środa – godz. 17.30 

1 kapłan – ul. A. Ludowej nr 19a,19b,21a,21b 
2 kapłan – ul. A. Ludowej nr 23a, 23b, 23c 
3 kapłan – ul. A. Ludowej nr, 23d, 23,e, 23f 

 
18. 12. 2008 r. – czwartek – godz. 17.30 
1 kapłan – ul. A. Ludowej nr 31a, 31b, 31c 
2 kapłan – ul. A. Ludowej nr 31d, 31e, 35a 
3 kapłan – ul. A. Ludowej nr 33a, 33b, 33c 

 
19. 12. 2008 r. – piątek – godz. 17.30 

1 kapłan – ul. Dunikowskiego parz. od końca 
2 kapłan – ul. Dunikowskiego niep. od końca 

 
20. 12. 2008 r. – sobota – godz. 10.00 

1 kapłan – ul. Jutrzenki od końca 
2 kapłan – ul. Jutrzenki od początku 
3 kapłan – ul. Zgodna od początku 

 
21. 12. 2008 r. – niedziela – godz. 14.00 

1 kapłan – ul. Szybowcowa od końca 
2 kapłan – ul. Szybowcowa od początku 
3 kapłan – ul. Samotna od końca 
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Intencje 
mszalne 

Poniedziałek – 17.11.2008r. 
7.oo 1/+Teresa Bulanda, mąż Karol, 3 córki,  

2 synów(Bog) 
 2/+Aleksander Pustółka 
17.oo 1/+Helena Hyła, mąż Henryk(Bog) 
 2/+Magdalena Oleś, mąż Józef, syn Alfred, Berta 

Baron, mąż Adolf, za ++ z pokrew. Oleś i Baron 
 
Wtorek – 18.11.2008r. 
7.oo 1/+Henryk Guzy, 2 roczn(Bog) 
 2/+Piotr Kuśpiel 
17.oo 1/+Marta Kula, 1 roczn 
 2/+Erwin Woryna, 16 roczn, rodziców z obu 

stron(Got) 
 
Środa – 19.11.2008r. 
7.oo 1/+Wilhelm i Helena Kuczera, rodziców, Emilia i 

Józef Berger, 2 synów Józef i Stanisław(Bog) 
2/+Elżbieta Konsek, mąż Roman(Bog) 

17.oo 1/+Maria Nowok(Bog) 
 2/+Bronisława Gwizdała, 1 roczn 
 
Czwartek – 20.11.2008r. 
7.oo 1/+Marta Motyka, mąż Józef, córka Krystyna, 

synowa Olga, pokrew(Bog) 
 2/+Łucja Adamczyk, Ludwik Dronszczyk, żona 

Marta, 2 synów 
11.oo Ślub: Tolarz Mariola – Glinka Paweł 
17.oo 1/Edward i Amalia Łukoszek(Kop) 
 2/+Stanisław Sulka, rodziców Dominik i Halina 

Sulka, Walenty Przeliorz(Bog) 
 3/Ku czci św Tarsycjusza w intencji ministrantów 
 
Piątek – 21.11.2008 
7.oo 1/Za ++ członków Różańca: Agnieszka Filec, 

Helena Gąsior 
17.oo 1/+Marian Buchalik, ojciec Ewald(Bog) 
 2/+Emil Kuśka, 10 roczn(Bog) 
 3/+Mirosława Grad, Eugenia Ślusarek-Skierkowska 
18.3o W intencji młodzieży przygotowującej się do 

sakramentu małżeństwa 
 
Sobota – 22.11.2008r. 
7.oo 1/+Jan i Maria Przeliorz, rodziców z obu stron, 

Stanisław Goworowski, żona Marianna(Got) 
 2/+Emil Szopa, 2 żony, rodziców(Got) 
17.oo 1/+Maria Oleś, mąż Franciszek, Anna Oleś, 4 

synów, rodziców 
 2/+Gerard Oleś, 9 roczn, żona Marta, rodziców, 

zięć Ignacy(Bog) 
 3/+Eligiusz Duda – 30-ty dzień(Bog) 
 
 
 

Niedziela – 23.11.2008r. 
7.oo Do Op.B z okazji 40 lat małż. Genowefy i 

Stanisława Buchalików oraz w intencji synów z 
rodzinami z podz. za otrzymane łaski z prośbą o 
dalsze. Te Deum. 

8.3o za parafian 
10.oo +Genowefa Mucha(Got) 
11.30 +Elfryda Kuśka(Rasz) 
16.oo 1/+Ewa Liszka, Justyn Liszka, 6 roczn(Got) 
 2/Z okazji urodzin Ks. Ireneusza Pawlaka 
 
Poniedziałek – 24.11.2008r. 
7.oo 1/+Alfons Sojka, 21 roczn, rodziców , Franciszek 

Sojka, żona Leopoldyna, synowie Alojzy i Walenty, 
Marta Gajda, Kazimierz Pierchała, Gertruda i Antoni 
Niesłańczyk, Helena Więzik(Got) 

 2/intencja wolna 
17.oo 1/+Serafin Król, rodziców, rodzeństwo(Bog) 
 2/+Gertruda Emrych, mąż Teodor(Got) 
 
Wtorek – 25.11.2008r. 
7.oo 1/+Stanisław Półtorak – od brata Stefana(Got) 
17.oo 1/+Czesław Konieczny, syn Henryk(Bog) 
 2/+Kazimierz Benisz, żona Bronisława(Got) 
 3/+Joanna Pytel, 30-ty dzień 
 
Środa – 26.11.2008r. 
7.oo 1/+Rozalia Gembalczyk 
 2/+Maria Kula, 9 roczn, Antonina Maciończyk, 

mąż Alojzy(Bog) 
17.oo 1/+Helena i Teodor Stajer, córka Aniela, 3 synowe, 

2 zięciów(Got) 
 2/+Franciszek Czyż, 1 roczn(Bog) 
 
Czwartek – 27.11..2008r.  
7.oo 1/+Emil Mandel, 2 żony, córka Irena, rodziców, 

Józef i Maria Mandel(Rasz) 
17.oo 1/W intencji Apostolatu Maryjnego i Akcji 

Katolickiej 
 2/+Kazimiera Sałaj, 1 roczn 
 3/+Helena Gąsior – od Stanisławy Swatowej 
 
Piątek – 28.11.2008r. 
7.oo 1/+Stanisław Michta, żona Helena, Honorata i Stefan 

 Wrona 
 2/+Elfryda Oleś, 30-ty dzień (Got) 

3/intencja wolna 
17.oo Msza wspólna: 
 +Stefan Buchalik, rodziców, Alojzy Gorzowski 
 +Monika Chrószcz, 10 roczn(Rasz) 

+Norbert Stajer, rodzice Adolf i Helena, Maria i Jan  
  Rduch, rodziców z obu stron, wnuk Janusz(Got) 
+Monika Rojek, mąż Alojzy, 2 synów, rodziców  
  z obu stron(Got) 
+Janina i Władysław Ruś, rodziców z obu stron,  
  teść Józef 
+Maria i Mieczysław Wójcik 
+Stanisław Siwczak, Janina żona, Jerzy Gorol(Got) 
+Edward Skałbania, żona Regina, Piotr Niesporek,  
  Marian Pyżalski, Maria żona, Alojzy Gorol(Got) 
+Gabriela Piechaczek, Maria Piechaczek, Małgorzata  
  Zimończyk 
+Alfred Przeliorz, 8 roczn, rodzice, Maria Zniszczoł,  
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  mąż Ernest 
+Józef Konsek, 22 roczn, żona Jadwiga, syn  
Stanisław, rodziców z obu stron(Bog) 
+Bronisława Cieśla, 21 roczn, mąż Feliks,  
rodziców z obu stron(Got) 
+Marianna Firlej, mąż Stanisław, pokrew(Got) 
+Łucja Śmiatek, mąż Henryk, Zofia  Garbocz, mąż 
Jan, Bronisława Janowicz, mąż Zygmunt, za ++ z 
rodzin Śmiatek, Garbocz, Waliczek, Gorus, Figas, 
dusze w czyśćcu cierpiące 
+Kazimierz Słapa(Kop) 
+Józef Figas, żona Helena, Zygfryd Zając, żona 
Gertruda, Apolonia Łaszczewska, Franciszek 
Zimno, żona Anna, Eryk Przeliorz, żona Elfryda, 
Jan Trybała, żona Aniela 
+Paweł Grzesica, 11 roczn, rodziców z obu 
stron(Bog) 
+Paweł Rojek, żona Amalia(Got) 
+Józef Sobaszek, 9 roczn, córka Katarzyna, za ++ z 
rodziny , ++ z Raszowca 
+Elżbieta Dziewior, 22 roczn, mąż Jan, 15 roczn 
+Franciszek i Maria Gromada – od córek i syna 
+Grzegorz Rojek, ojciec Rajnhold, Józef Mstowski, 
żona Berta, córka Stefania 
+Wioleta Sicińska, 13 roczn(Bog) 
+Jan Gruszka, brat Rajmund, rodziców(Got) 
+Walenty i Albina Henich, Maria i Emil Kłosek 
+Roman Jasiński, żona Janina(Bog) 
+Elfryda Kasta, mąż Antoni 
+Paweł Matuszczyk 
+Wiktor Buchalik, żona Natalia(Bog) 
+Renata Ogierman, mąż Stefan 
+Krzysztof Zniszczoł(Got) 
+Ernest Kolenda, rodziców z obu stron(Bog) 
+Emil Pawlas, żona Marta, 3 córki, 3 zięciów(Bog) 
+Gabriel Kiełbas, rodziców z obu stron, 
pokrewieństwo(Got) 
+Edward Rojek-od córki(Got) 
+Konrad Konsek(Got) 
+Janusz Rduch, 4 roczn, rodzice Otylia i Józef 
+Apolonia Łaszczewska, Gertruda Zając, mąż 
Zygfryd, dziadków z obu stron, za ++ rodzin Zając, 
Świder, Łaszczewski, Kuczera, Lisiak, Stanisława 
Godzina, mąż Czesław, za ++ Swatów, sąsiadów i 
znajomych, za ++ z pokrewieństwa. 
+Fryderyk Matuszczyk, żona Paulina(Bog) 
+Hieronim Sobik, 2 roczn, rodziców z obu 
stron(Got) 
+Leopold Skiba, żona Regina, zięć Oskar, Zofia 
Tomasik, mąż Janusz(Bog) 
+Anna Gałuszka, mąż Walenty, córka Genowefa, 
syn Stefan 
+Janina Buchalik, Maria Witala, mąż Józef, 
Jadwiga Buchalik, mąż Reinhold 
+Jan Mendrala, Anastazja Mendrala, Anna i Paweł 
Szymura, pokrew. Szymurowie, Cieślikowe, dusze 
w czyśćcu cierpiące 
+Barbara Piecha, mąż Teodor, Wilhelm 
Kopiec(Bog) 
+Bronisław Widera, ojciec Józef, Maria Bortnik, 
mąż Franciszek(Bog) 
+Franciszka Smyczyk – z okazji urodzin(Bog) 
+Maksymilian Marczyk, rodziców z obu stron 

+Łucja Holesz, 30-ty dzień(Bog) 
+Salomea i Eryk Konsek 
+Jadwiga i Antoni Karwot 
+Franciszka i Adolf Maciończyk 
+Maria i Antoni Ulman, Waleska i Augustyn 
Cyroń 
+Jan Kaczor, 14 roczn, Stanisława Kaczor, mąż 
Władysław, synowa Ewa, Ernest Stolorz 
+Gerard Motyka, żona Róża, syn Andrzej, Ernest 
Stajer, Leopold Konsek, żona Ludwina, rodzeństwo 
+Józef Szewieczek, 10 roczn, żona Gertruda, 
rodziców, dziadków z obu stron(Got) 
+Henryk Połednik, rodziców, Józef Dzierżęga, 
Herman Motyka, 2 żony, 2 córki, 2 synów, 
Bogusław Mika, Marek Gruszka(Got) 
+Gertruda Salamon(Bog) 
+Edward Radler, 8 roczn(Bog) 
+Stanisław Szymura 
+Karol Hanasz, 2 żony, rodziców z 3 stron, za ++ z 
pokrewieństwa 
+Józef Michalski, 30 roczn, żona Maria, rodziców, 
córka Agata, 2 zięciów za ++ z pokrewieństwa 
+Aniela Lubszczyk, rodziców, Łucja Zieleźny, 
rodziców 
+Zygmunt Konsek, 14 roczn(Got) 
+Antoni Kołodziejczyk(Kamień) 
+Marta i Wilhelm Konsek, synowie Bronisław i 
Teodor, Józef i Aniela Szyroki(Bog) 
+Stanisław Gancarczyk, rodziców, Piotr Grolik, 
ojciec Maksymilian, dziadków z obu stron(Bog) 
+Józef i Anastazja Kandulski, córka Halina, 
Franciszek i Matylda Karwot, córka Anna, synowa 
Maria, dziadków z obu stron(Got) 
+Paweł Gajer, żona Marta, 2 córki, 2 zięciów, 
synowa Anna, Bolesław Maćczak, żona Wacława, 
syn Wiesław, 2 zięciów 
+Krystyna Bożek, mąż Bronisław 
 

Sobota – 29.11.2008r. 
7.oo 1/+Czesław Konsek, 2 roczn(Rasz) 
 2/+Salomea Sobik, 30-ty dzień(Rasz) 
17.oo 1/+Edeltrauda Krawczyk(Got) 
 2/+Nikodem Ogierman, 9 roczn(Bog) 
 3/+Stefania Pawlaszczyk 
 
Niedziela – 30.11.2008r. 
7.oo Za parafian 
8.3o +Andrzej Fajdasz-w dniu imienin, rodzice Stefania 

i Władysław, teściowie Katarzyna i Jakub 
10.oo Do Op.B. z okazji 18 rocznicy urodzin Karola 

Szulika z Kopalni z podz. za otrzymane łaski z 
prośbą o dalsze. 

11.3o +Do Op.B. z okazji 95 rocznicy urodzin Emila 
Garbacza z podz. za otrzymane łaski z prośba o 
dalsze. 

16.oo +Emanuel Szostek, wnuk Tomasz, Jan i Anna 
Grosman(Bog) 

 
Poniedziałek – 01.12.2008r. 
6.3o 1/intencja wolna 
 2/intencja wolna 
17.oo 1/+Erwin Słowik, 1 roczn 
 2/+Józef Szymura, żona Franciszka, Joachim Piksa 
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Wtorek – 02.12. 2008r. 
6.3o 1/intencja wolna 

2/intencja wolna 
17.oo 1/+Tadeusz Karwot, 5 roczn(Bog) 

2/+Aniela i Józef Szyroki, rodziców z obu stron(Bog) 
 

Środa – 03.12.2008r. 
6.3o 1/+Stefania Ciemięga, mąż Roman, rodziców z obu  
              stron, Stanisław Torebko(Got) 

2/+Urszula Oleś 
17.oo 1/+Józef Palarz(Bog) 
 2/+Ryszard Piechaczek 
 
Czwartek – 04.12.2008r. I-szy czwartek 
6.3o 1/+Na cześć Chrystusa Najw. Arcykapłana za 

wszystkich biskupów, kapłanów, kleryków, 
zgromadzenia zakonne i o powołania kapłańskie  
i zakonne – zamawia Kopalnia 

 2/+Luiza Zawadzki, syn Herbert(Bog) 
9.oo w intencji górników 
17.oo 1/+Jan Byczek, 1 roczn 
 2/+Marta Tworuszka, mąż Alojzy,  
               pokrewieństwo(Bog) 
 
Piątek – 05.12.2008r. I-szy piątek -kolekta charytatywna 
6.3o  1/+Czesław Brodowski, 4 roczn(Bog) 
17.oo  1/Do Najśw. Serca P. Jezusa w intencji rodzin  

    wielodzietnych i czcicieli NSPJ 
 2+Lidia Karwot, 5 roczn, mąż Wiktor, syn  
              Stefan(Bog) 
 3/+Kazimierz Słapa, 1 roczn(Kop) 
 
Sobota – 06.12.2008r. I-sza sobota 
6.3o 1/Do Niepokalanego Serca NMP – za parafian 

2/++Emil i Waleska Dziewior(Bog)  
17.oo 1/+Alojzy Szczotka, 3 roczn, żona Dorota(Bog) 

2/+Stanisław i Aniela Kula, Jan i Stanisław 
synowie, Józef Zaik, żona Jadwiga, córka 
Weronika, 2 zięciów, Elżbieta Leśnik, Paweł 
Rojek(Bog) 
 

Niedziela – 07.12..2008r. 
7.oo za parafian 
8.3o Do Op.B. z okazji 65 rocznicy urodzin Helmuta 

Rojka z Got. z podz. za otrzymane łaski z prośba  
o dalsze. Te Deum. 

10.oo +Walenty Malina, żona Matylda(Bog) 
11.3o Do Op.B. z okazji 18 rocznicy urodzin Sylwii 

Sorbian z podz. za otrzymane łaski z prośbą  
o dalsze. 
16.oo   1/Do Op.B. z okazji 18 rocznicy urodzin 
Klaudii Musioł z podz. za otrzymane łaski z prośbą 
o dalsze. 
2/Do Op.B. z okazji 80 rocznicy urodzin Marii 
Bujok z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze. 
Te Deum. 

 
Poniedziałek – 08.12.2008r. 
6.3o 1/+Władysław Janawa, 5 roczn(Bog) 
10.oo +Stanisław Pieńkowski, rodziców z obu stron(Bog) 
15.3o +Stanisław Gabrylewicz, 1 roczn 
17.oo 1/+Kazimierz Jastrzębski, rodziców, Władysław  
            Tarnawski, rodziców(Kop) 

 
Wtorek – 09.12.2008r. 
6.3o 1/+Alojzy Pierchała, Emil i Eugenia 

Sodzawiczny(Bog) 
 2/+Alojzy Szulik, 12 roczn, rodziców z obu 

stron(Bog) 
17.oo 1/wynagrodzenie za grzechy świata uczynione 

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

 2/+Małgorzata Dronszczyk, 8 roczn, Katarzyna 
Dronszczyk, 2 mężów(Bog) 

 
Środa – 10.12.2008r. 
6.3o 1/+Roman Konsek, żona Elżbieta(Bog) 
 2/+Maria Sobik, mąż Antoni, syn Alojzy, córka  
 Klementyna(Rasz) 
17.oo 1/+Stanisław Hein, 3 roczn(Bog) 

2/+Emil Sobik, żona Matylda, Zygfryd Gąsior,  
Jan Konsek(Bog) 
 

Czwartek – 11.12.2008r. 
6.3o 1/+Janina Kosmalska, 12 roczn, mąz Alojzy, Maria 

Słowik(Bog) 
 2/+Tadeusz Kokoszka, Albert i Zofia Szyroki,  

3 zięciów, , rodziców, Albert i Waleska Kuczera, 
Maria Fizia(Bog) 

17.oo 1/+Henryk Juraszczyk, rodziców(Bog) 
 2/+Alojzy Pustołka, żona Aniela, rodziców z obu 

 stron 
3/+Nikodem Hyła – 30ty dzień(Bog) 
 

Piątek – 12.12.2008r. 
6.3o 1/Za żywych członków Różańca 
 2/+Łucja Konsek, mąż Paweł, Zofia  Prządka(Got) 
17.oo 1/+Łucjan Bombik, Marta i Alojzy Orszulik,  
 rodziców(Got) 
 2/+Lidia Karwot, 13 roczn(Bog) 
 3/+Teresa Tkocz(Bog) 
 
Sobota – 13.12.2008r. 
6.3o 1/intencja wolna 
17.oo 1/+Ryszard Błaszczyk(Bog) 

2/+Bolesław Gąsior, żona Helena, córka 
Janina(Bog) 
3/+Elfryda Ociepka(Bog) 
 

Niedziela – 14.12.2008r. 
7.oo W intencji członków Świeckiej Rodziny 

Franciszkańskiej którzy w IV kwartale obchodzą 
swoje urodziny: Jadwiga Rojek, Krystyna Benisz, 
Teresa Merta, Elżbieta Rojek, Otylia Zimończyk, 
Luiza Gawlik, Krystyna Rojek 

8.3o +Cecylia Gorecki(Bog)  
10.oo +Jerzy Stiel 
11.3o 1/+Regina Buchalik, 1 roczn(Bog). 
16.oo 1/Do Op.B. z okazji 50 rocznicy urodzin 

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

 
Poniedziałek – 15.12.2008r. 
6.3o 1/+Józef Marcisz, żona Anna, wnuk Tomasz, 

rodziców 
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 2/+Łucja Sobik, 2 roczn(Got) 
17.oo 1/+Bronisława Sobik, mąż Alojzy, Franciszka 

Kossak, mąż Eugeniusz(Bog) 
 2/+Eugeniusz Kula, rodzice Łucja i Józef, Eryk 

Wyrobek(Bog) 
Wtorek – 16.12.2008r. 
6.3o 1/Intencja wolna 
 2/intencja wolna 
17.oo 1/+Helena Frelich, mąż Robert(Bog) 
 2/+Wanda Kocur, mąż Jan(Bog) 
 
Środa – 17.12.2008r. 
6.3o 1/intencja wolna 
 2/intencja wolna 
17.oo 1/Wilhelm Karwot, żona Waleska, synowie Jan i 

Franciszek, żona Lidia(Bog) 
 2/+Szczepan Motyka, 4 roczn(Bog) 
 
Czwartek – 18.12.2008r. 
6.3o 1/intencja wolna 
 2/intencja wolna) 
17.oo 1/+Aniela Ochojska, mąż Hubert(Got) 

2/+Maksymilian Żelawski, żona Gertruda(Got) 
 

Piątek – 19.12.2008r. 
6.3o 1/intencja wolna 

2/intencja wolna 
3/intencja wolna 

17.oo Msza wspólna: 
+Aniela i Jan Skiba, rodziców z obu stron, Rufin  
Szip 
+Walter i Waleska Pawlas 
+Jan Adamczyk, żona Maria, Franciszek Palarz, 
żona Anna, dziadków(Bog) 
+Helena Hurny(Bog) 
+Berta Matuszczyk, mąż Dominik, syn Paweł, córki 
 Gabriela i Regina, dziadków z obu stron(Got) 
+Emil i Łucja Smołka, Eugeniusz Sobik,  
  rodziców(Bog) 
+Józef Figas, żona Helena, Zygfryd Zając, żona 
Gertruda, Apolonia Łaszczewska, Franciszek 
Zimnol, żona Anna, Eryk Przeliorz, żona Elfryda, 
Jan Trybała, żona Aniela 
+Wincenty Trybuś, żona Maria, rodziców z obu 
stron(Bog) 
+Kazimierz Słapa(Kop) 
+Franciszek Szymura, żona Zofia, córka 
Otylia(Bog) 
+Józef i Anna Frelich, córka Longina, syn 
Herbert(Got) 
+Franciszek Henich, żona Albertyna, Edward 
Pyszny(Got) 
+Anna Szotek, mąż Aleksander, syn Antoni(Bog) 
+Alojzy Szymura, żona Jadwiga, rodziców(Bog) 
+Wincenty Kula, 2 żony(Got) 
+Barbara Kamer, mąż Henryk, syn Ryszard(Got) 
+Irena i Ryszard Cichy, Kazimierz Pyśk 
+Stefan Stafarczyk, ++ rodziców i rodzeństwo 
+Krystyna Merkel, 31 roczn, Mirosław 
Pustółka(Bog) 
+Małgorzata Motyka, syn Ignacy, mąż Józef 
+Antoni Głownik, żona Łucja, Józef Waler 
+Jan Kwiatkowski, 26 roczn(Got) 

+Zofia i Maksymilian Strączek, syn Jan, rodziców z 
obu stron 
+Apolonia Łaszczewska, Gertruda Zając, mąż 
Zygfryd, dziadków z obu stron, za ++ z rodzin 
Zając, Świder, Łaszczewski, Kuczera, Lisiak, 
Stanisława Godzina, mąż Czesław, za ++ Swatów, 
sąsiadów, znajomych, za ++ z pokrewieństwa 
+Henryk Musiolik, 3 roczn(Bog) 
+Gertruda Salamon, 9 roczn, mąż Henryk(Bog) 
+Klaudia Kula, 10 roczn, mąż Eryk, dziadków z 
obu stron(Got) 
+Marta Gajda, 14 roczn, rodziców z obu stron 

18.3o w intencji młodzieży przygotowującej się do 
sakramentu małżeństwa. 
 
Sobota – 20.12.2008r. 
6.3o +Franciszka Zimończyk, mąż Paweł, syn Florian, 

Alfred Musiolik(Bog) 
17.oo 1/Do Op.B. z okazji 18 rocznicy urodzin 

Magdaleny Buchalik z Got. z podz. za otrzymane 
łaski z prośbą o dalsze. 
2/+Maria Sobik, 7 roczn(Got) 

 3/+Izydor Polok, 20 roczn(Bog) 
 
Niedziela – 21.12.2008r. 
7.oo 1/+Stefania Zieleźny(Got) 
8.3o +Rajmund Pytlik – z okazji urodzin(Got) 
10.oo +Berta Kania, mąż Konstanty(Got) 
11.3o za parafian 
14.3o Chrzty i roczki:  
16.oo +Marzena Skiba(Got)  
 
 

Przygotowała pani Kornelia Mokry 
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Kronika parafialna 
Chrzty: 

 
Paweł Gojny, Paulina Kuroń, Zuzanna Kremie, 
Sebastian Stania, Julia Fiedoronek, Patrycja 
Mazur, Marcin Jończyk, Mateusz Dereziński, 
Ewelina Chłapek, Julia Fiałka, Maja Barwiak, 
Kamil Rojek, Kamil Błatoń, Zofia Wita, Nikola 
Pelińska, Oliwia Raginia, Amelia Jurczyk 
 
Śluby: 

 
Małecki Marcin – Wartalska Joanna 
Grolik Paweł – Procek Karolina 
Wuwer Andrzej – Turkiewicz Anna 
Buchalik Tomasz – Bojanowska Weronika 
Toto Łukasz – Fengler Anna 
Piecha Łukasz – Jarońska Katarzyna 
Feliks Łukasz – Popek Zuzanna 
Trybuś Paweł – Spałek Joanna 
 
 
Pogrzeby: 

 
Holesz Łucja  11.08.1925 – 08.10.2008r. 
Duda Eligiusz  04.11.1937 – 20.10.2008r. 
Pytel Joanna   04.03.1948 – 21.10.2008r. 
Sobik Salomea  12.11.1930 – 26.10.2008r. 
Błażewicz Matyjas  03.07.1990 – 01.11.2008r. 
 
 

Przygotowała pani Kornelia Mokry 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informator 
parafialny 

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

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

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

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

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

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

dziecka z USC 
 rodzicami chrzestnymi mogą być wyłącznie bierzmowani, 

wierzący i praktykujący katolicy 
 nauka przygotowująca do przyjęcia sakramentu chrztu 

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

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

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

(zgłoszenia na probostwie) 
 
Pogrzeby 
zgłaszając pogrzeb przynosimy akt zgonu i kartę do pochowania 
zwłok oraz zaświadczenie o przyjętych sakramentach św. (wydaje 
kapelan szpitala) 
 
Konto Ochronki i Parafii 
BPH PBK S.A.  I O/Rybnik 
nr: 69 1240 4357 1111 0000 5312 7499 
 
 
 
 

Następny numer gazetki Serce 
Ewangelii ukaże się 21 grudnia 2008 r. 

Materiały przeznaczone do druku  
w numerze grudniowym proszę 

przesyłać w wersji elektronicznej  
lub dostarczyć w formie papierowej  

najpóźniej do dnia 11 grudnia 2008 r. 
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Nawiedzenie relikwii 
św. Małgorzaty M. Alacoque 
w Sosnowcu-Środuli 
 

 
10 października Straż Honorowa NSPJ 
naszej parafii pod duchową opieką ks. 
Józefa wzięła udział w nabożeństwie 
nawiedzenia relikwii św. Małgorzaty  
M. Alacoque w Sosnowcu – Środuli.  
 

Czytaj str. 18-19 

 

Msza św. koncelebrowana w czasie 
nabożeństwa w parafii Księży Sercanów 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Straż Honorowa NSPJ para-
fii boguszowickiej w ko-
ściele p.w. Podwyższenia  
Krzyża Św. w Sosnowcu – 
Środuli po uczczeniu reli-
kwii św. Małgorzaty M. Ala-
coque 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Pulpit z Biblią i aktem odnowienia osobistego 

poświęcenia się Sercu Jezusowemu 

 
Relikwiarz z relikwiami św. Małgorzaty  

M. Alacoque oraz Jej ikona 
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Rekolekcje Akcji 
Katolickiej 

 

 
O jesiennych rekolekcjach Akcji Katolickiej  
z naszej parafii  
                                  Czytaj str. 15 – 16  
  
 
 

 
 

 
 
 

Rok w Senacie 

 

 
Z okazji rocznicy otrzymania 
mandatu senatorskiego zamiesz-
czamy rozmowę z Tadeuszem 
Gruszką – pochodzącym z Bogu-
szowic Senatorem z okręgu ryb-
nickiego 
 
 

Czytaj str. 12 – 13 
 
 
 
 

 

Dzień Chorych 

 

 
11 października po raz kolejny w naszej parafii 
zorganizowano Dzień Chorych.  

 
Czytaj str. 15 
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Urodziny  
ks. Piotra 

 
 
 

9 listopada ks. Piotr Mrozek 
świętował swoje kolejne 
urodziny w naszej parafii. 
Uroczysta Msza św. w intencji 
Solenizanta sprawowana była  
w dniu urodzin o godz. 11.30. 
 
W dniu urodzin życzenia  
ks. Piotrowi składali: 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

Swoją obecnością na 
urodzinach ks. Piotra 
zaszczycili również: 
ks. kanonik Gerard Nowiński, 
emerytowany proboszcz 
parafii p.w. MB Fatimskiej  
z Turzy Śl., o. Piotr Oleś   
z Rawenny oraz najbliższa 
rodzina. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
oraz reprezentanci licznych grup działających  

w naszej wspólnocie 

 
przedstawiciele Rady Parafialnej 
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Święto 
Patronalne 
Zespołu Szkół 
Urszulańskich 

 

 
22 października uczniowie  
i nauczyciele Zespołu Szkół 
Urszulańskich obchodzili 
święto patronalne szkoły.  
 
               Czytaj str. 21 – 22  
 
 
 

 
 

Z okazji święta w kościele  
p.w. Królowej Apostołów  
w Rybniku sprawowana była 
Msza św., po której uczniowie 
klasy I gimnazjum złożyli 
przysięgę sztandarową. 
 
Zdjęcie na dole: 
Proboszcz K. Błotko, Siostra 
Dyrektor ZSU Zuzanna 
Filipczak oraz Siostra 
Przełożona Wioletta Chuda 
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