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Do I Komunii św. dzieci naszej parafii przystąpią w niedzielę 6 maja podczas Mszy św. o godz. 11.15. Uroczyste nieszpory
rozpoczną się o 15.30, zaś popołudniowa Msza św. wyjątkowo o 16.15.
 

W niedzielę 20 maja zapraszamy na Farski Ogród na parafialną imprezę pod nazwą Nasza Majówka 2007. Początek około godz.
15.00 od przyjazdu II-go Rybnickiego Rodzinnego Rajdu Rowerowego im. Jana Pawła II. Zakończenie około 22.
 

W piątek 18 maja, w kolejną rocznicę urodzin Ojca Świętego Jana Pawła II, o godz. 21.00 boguszowiccy harcerze zapraszają
mieszkańców naszej parafii na spotkanie w miejscu starego drewnianego kościółka p.w. św. Wawrzyńca.
W niedzielę  13 maja  po  każdej  Mszy  św.  w  domu  parafialnym będą  oczekiwać  na  prywatne zdjęcia  z  papieżem,  z
pielgrzymek do Watykanu lub wizyt Jana Pawła II w Polsce.

 

 
Bardzo uroczysty charakter miały uroczystości Wielkiego Tygodnia w naszej parafii.
Msza św. w Wielki Czwartek, ceremonie Wielkiego Piątku oraz Msz św. Wielkiej Soboty wraz z procesją resurekcyjną odbywały się
przy bardzo licznym udziale wiernych.
 
Dziękujemy grupie budującej Boży Grób za wysiłek i inwencję włożoną w jego urządzenie.
Grób ten prezentował się wspaniale.
 
 

 
2 kwietnia wieczorem w naszym kościele parafialnym wspominaliśmy Jana Pawła II w 2. rocznicę jego śmierci.
Po Mszy św. o godz. 20.00 został zaprezentowany program poetycko-muzyczny poświęcony papieżowi.
 
 
Prezentacja programu poetycko-muzycznego podczas Dnia Papieskiego
 
 

Kolejny już raz zebraliśmy się w  naszej parafialnej świątyni by upamiętnić dzień odejścia Ojca św.
Jana Paw ła II do Domu Ojca. Warto podkreślić,  że w  tym roku było nas więcej niż  w  ubiegłym.
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Większość zgromadzonych w ten niedzielny wieczór nawet dwa razy uczestniczyła w Eucharystii.
Tak po prostu bez względu na spełniony Święty Obowiązek niedzielnej Eucharystii, potraktowaliśmy bardzo poważnie dzień 2

kwietnia i wieczorem powróciliśmy do Stołu Pańskiego, by modlić się o dar rychłej beatyfikacji i kanonizacji Jana Pawła II.
Myślę sobie, że dla nas Polaków ten dzień to coś więcej niż tylko rocznica, to jakaś manifestacja ogromnego przełomu, który dokonał

się w naszych umysłach i sercach za czasów pontyfikatu Wojtyły. W dniu, gdy Opatrzność postanowiła powołać Papieża do siebie, my
Polacy jak na dłoni zobaczyliśmy moc i siłę Ducha Świętego, który działał poprzez jego słowa i czyny. Ten pontyfikat wiele zmienił w
naszym życiu politycznym, społecznym i osobistym. Jako wierzący wiele razy poszukujemy śladów Boga przechadzającego się ścieżynami
naszej  codzienności.  Nieraz pytamy:  Panie  Boże  gdzie  Ty jesteś,  dlaczego  nie  działasz?  Papież Jan Paweł  II to  świadek naszej
fundamentalnej prawdy wiary, że Bóg działa, przemienia, uświęca, uzdrawia, wskazuje człowiekowi zagubionemu kierunek drogi.

Wołanie „Od zaraz święty”, to jakiś wyraz lęku ludzkości przed pustką, przez brakiem postaci uosabiającej wolę Pana Boga! To
wołanie by Pan nie zabierał nam wielkiego proroka czasów, który zawsze wskazywał jak rozwiązywać wielkie problemy ludzkości, jak
traktować człowieka, jak ufać Opatrzności Bożej.

My Polacy, jako cząstka całej ludzkości, jako „kawałek ziemi”, z której Bóg powołał tego wielkiego proroka w białej szacie, mamy
za co Bogu dziękować! Wpisani w Wielką Historię Zbawienia jesteśmy podobni do Narodu Izraela, który Pan wybrał! Z którego Jahwe
powołał wielkich ludzi Abrahama i Mojżesza. Zamknięci przez długie lata w niewoli, niszczeni przez rozbiory, moralnie rujnowani przez
system sowiecki, wydaliśmy światu Wielkiego Proroka. Czyż nie o nas mówi się dzisiaj w Europie jako o narodzie o specyficznym
fenomenie religijności. Myślę sobie, że Bóg dał  Ojca Świętego światu, ale przede wszystkim nam Polakom. Papież uwrażliwił  nas
szczególnie na wartość wiary, rodziny, godności ludzkiego życia. W żadnym narodzie pod słońcem, prawdy te nie współtworzą życia
społecznego i osobistego tak mocno jak u Polaków. To zapewne zamysł Boży, to wielki dar, powiemy za Janem Pawłem II, ale przede
wszystkim i zadanie.

Jako naród mamy wiele przywar, może są one spuścizną biegu naszej historii, jej różnych meandrów. Jedno jest pewne, że w oczach
tego świata, dzięki temu pontyfikatowi, zasadniczo zmienił się nasz wizerunek. Wielu ludzi na świecie i tych wierzących i niewierzących,
kojarzy nas z papieżem. To wielki zaszczyt i myślę, że w świetle wiary, również wielka odpowiedzialność.

Nasze dni papieskie to coś więcej niż przeżywanie rocznic, to wyraz naszej narodowo-religijnej świadomości.  Jesteśmy wezwani
przez Boga mocą tego pontyfikatu do dawania świadectwa temu światu. I nie chodzi mi o jakiejś szczególne spektakularne działania,
współczesne wyprawy krzyżowe. Jan Paweł  II mówił  o zupełnie nowej drodze świadczenia. To droga odkrywania Boga w własnej
codzienności.  To droga  umacniania  wartości  chrześcijańskich w  naszych rodzinach,  wychowania  religijnego dzieci,  poszanowania
godności ludzkiego życia.

Dzień papieski przeżyliśmy w atmosferze modlitwy i refleksji dotyczących ostatnich chwil życia Jana Pawła II. Wspólna modlitwa i
śpiew pozwoliły nam doświadczyć wspólnoty wiary. W oczach wielu ludzi pojawiały się łzy, dlaczego…?

Pragniemy podziękować wszystkim, którzy przygotowali ten Papieski i przybyli do naszej świątyni na modlitwę.
ML.

Ilu z nas miało szczęście spotkać się z Ojcem Świętym Janem Paw łem II podczas jego długiego
pontyfikatu? Ilu z nas zachowało to niezwykłe spotkanie w sercu i serdecznej pamięci? Ilu z nas, jak
najdroższą  pamiątkę  rodzinną,  przechowuje  zdjęcia  z  tego  spotkania  wyeksponowane  na
honorowym miejscu naszych domów  i mieszkań? Ilu z  nas chciałoby wrócić  do tamtych chwil
wspólnej z Ojcem Świętym modlitwy, śpiewu, wsłuchania się w  jego mądre słowa niosące nam
wiarę, odwagę, nadzieję i miłość?

 

No to może wybierzmy się do Ojca Świętego na urodziny? My – mieszkańcy Boguszowic. Pobądźmy
choć chwilę znowu razem. Żeby zaczerpnąć z tego spotkania siły do dalszego życia według bożych
zasad i nauczyć się radości z takiego w łaśnie życia.

 
W piątek 18 maja,  w kolejną  rocznicę  urodzin Ojca  Świętego Jana  Pawła  II, o godz.  21.00  zapraszamy

mieszkańców naszej parafii na spotkanie w miejscu starego drewnianego kościółka p.w. św. Wawrzyńca. Chcemy
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pomodlić się i pośpiewać ulubione pieśni i piosenki Ojca Świętego. Pragniemy się jednak do tego przygotować w
sposób  szczególny.  W  niedzielę  13  maja  po  każdej  Mszy  św.  w  domu  parafialnym  będą  oczekiwać  z
przygotowanym sprzętem (aparat cyfrowy, skaner, komputer) harcerze, którzy będą oczekiwać na Wasze zdjęcia z
papieżem z pielgrzymek do Watykanu lub wizyt Jana Pawła II w Polsce. Zdjęcia te będą na poczekaniu kopiowane,
nie  będą  zabierane  czy  oddawane  w późniejszym terminie,  a  ze  wszystkich w ten sposób  uzyskanych kopii
powstanie  prezentacja  multimedialna  ukazująca  spotkania  mieszkańców Boguszowic  z Ojcem Świętym.  Całość
zaprezentujemy na dużym ekranie właśnie 18 maja, w urodziny Papieża, na wspólnym urodzinowym spotkaniu.
Jeszcze  raz zagościmy  u  Ojca  Świętego,  a  dla  miłych wspomnień  zobaczymy  nasze  wspólne  z nim zdjęcia,
pomodlimy się i zaśpiewamy tak jak byśmy ciągle byli razem. Ciekawe, czy Ojciec Święty ucieszy się  z takiej
ilości gości z Boguszowic?

 
Zapraszamy  i  zachęcamy  wszystkich  mieszkańców  naszej  parafii  do  wspólnego  przygotowania  urodzin

naszemu  Papieżowi.
 

Harcerki i harcerze Niezależnej Drużyny Harcerzy Starszych
 

Grupa „Pielgrzym” organizuje w dniach 18-20 czerwca 3-dniową pielgrzymkę.
 
Program pielgrzymki:
 
18 czerwca
§            Łańcut – zwiedzanie zamku
§            Leżajsk – sanktuarium Matki Bożej Leżajskiej (Msza św. i nocleg)
 
19 czerwca
§            Jarosław – sanktuarium Matki Bożej Bolesnej
§            Kalwaria Pacławska (obok Przemyśla) – sanktuarium Męki Pańskiej (Msza św.)
§             Stara  Wieś  (obok Sanoka)  –  sanktuarium Matki Bożej Miłosierdzia,  zwiedzanie  Muzeum

Pożarnictwa
§            Tuchów (obok Tarnowa) – sanktuarium Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny (nocleg)
 
20 czerwca
§            Msza św. w Tuchowie i wyjazd do Szczepanowa (koło Brzeska) – miejsce narodzenia św. Stanisława

biskupa
§            Okulice (koło Brzeska) – kościół Narodzenia Najświętszej Maryi Panny
 
Całkowity koszt pielgrzymki 140 zł. Obejmuje on: przejazd, ubezpieczenie, noclegi, 1 kolację, 2 śniadania,
wstęp do muzeum.

Zapraszamy!
 

W tym roku po raz pierwszy postanowiliśmy z całą wspólnotą uczestniczyć w nabożeństwie: „Drogi
do Emaus”. Punktem doce-lowym była kaplica w dzielnicy Brzeziny. Jak uczniowie zdążający do wsi
zwanej Emaus wyruszyliśmy o zmierzchu w stronę Brzezin.
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W czasie drogi przeżyliśmy trzy stacje: pierwsza to rozmowa uczniów, na temat wydarzeń dotyczących ukrzyżowania mistrza.

Wierzcie mi bardzo mocno wybrzmiały wówczas te słowa: „A myśmy się spodziewali”. Druga stacja to spotkanie uczniów z Panem, ich
rozmowa, wyjaśnianie Pisma zapowiadającego Dzień Pański. Wreszcie trzecia stacja to rozpoznanie uczniów przy łamaniu chleba. W
kaplicy wszyscy połamaliśmy się przaśnym chlebem zamoczonym w winie. Punktem centralnym nabożeństwa była Eucharystia.

Był to dla nas wspaniały wieczór, spotkaliśmy się z ogromną serdecznością ludzi mieszkających na Brzezinach. Czekali na nas w
swojej kaplicy i uczestniczyli w Eucharystii.

Potem była wspólna agapa i serdeczne rozmowy, parafianie bardzo się ucieszyli obecnością tylu młodych, zaprosili nas nawet na
wspólne ognisko. Było to spotkanie pokoleń, byli ludzie starsi, w wieku średnim i młodzi. Po raz kolejny okazało się, że różnica pokoleń
nie stoi na przeszkodzie spotkania w wierze!

To nabożeństwo było nam bardzo potrzebne, pogłębiło świadomość tego, że wszelakie zwątpienia, nasze osobiste ciemne duchowe
noce, można uzdrawiać  jedynie mocą  Eucharystii. Uczniowie idący do Emaus przeżywali  swoją porażkę, byli  wyczerpani, pragnęli
pozostać w Emaus. Człowiek chory na swej duszy szybko się męczy, załamuje, nie ma żadnej ochoty by z upadku powstawać i iść dalej.

Kiedy rozpoznali  Jezusa przy Łamaniu Chleba,  nagle  postanowili  wrócić  do Jerozolimy,  mimo zmęczenia,  mroku wieczoru,
powracają! Rozpoznawanie Jezusa w Eucharystii to epifania nadziei, to źródło nowej siły, uzdrowienia, nasycenia człowieka słabego,
umierającego na duszy.

Być blisko Jezusa Eucharystycznego, to nasza maxyma i antidotum na zmęczenie życiem.
ML

 

 
 
PROGRAM IMPREZY:
Około  godz.  15.00  –  przyjazd  i  powitanie  uczestników  II-go  RYBNICKIEGO  RODZINNEGO

RAJDU ROWEROWEGO im. Jana PAWŁA II
Godz. 16.00 – rozpoczęcie „NASZEJ MAJÓWKI 2007”
Godz.  16.15  –  występ  zespołu  dziecięcego  „MARCE-PUNKI”  ze  Szkoły  Podstawowej  nr  20  w

Gotartowicach
Godz. 17.00 – występ zespołu YCHTIS z Katowic – Załęża
Godz. 18.00 – Przedstawienie SPONSORÓW oraz gość MAJÓWKI
Godz. 18.15 – występ taneczny młodzieży w stylu  BREAK DANCE
Godz. 18.30 – występ zespołu  VIVO BAND
Godz. 20.00 - GWIAZDA WIECZORU- ZESPÓŁ „ STAUROS”
Godz. 21.30 – pokaz sztucznych ogni
Godz. 22.00 – zakończenie „NASZEJ MAJÓWKI 2007”
 

ZAPRASZAJĄ
PROBOSZCZ PARAFII I ORGANIZATORZY

 

Zgodnie z zapowiedzią w  ostatnim numerze „Serca Ewangelii” zapraszamy na FARSKI OGRÓD w
niedzielę  20 maja br. Zapraszamy  Parafian, bez względu na wiek, całymi rodzinami, zapraszamy
Gości spoza Parafii.

Nasza impreza zbiega się z zakończeniem na Farskim Ogrodzie II-go Rybnickiego Rodzinnego Rajdu Rowerowego im. Jana
Pawła II-go, zorganizowanego przez MOSiR Rybnik pod patronatem Urzędu Miasta w związku z przypadającą na dzień 18 maja
datą  urodzin  naszego  Papieża-Polaka.  Z tego  miejsca  zapraszamy naszych Parafian  do  wzięcia  udziału w  tym Rajdzie.
Rozpoczęcie rajdu sprzed bazyliki św. Antoniego w Rybniku . Na godz. 12.00 zaplanowano Mszę św., a następnie ustaloną przez
Organizatorów trasą  rekreacyjny przejazd do Boguszowic, gdzie około 15.00 spodziewany jest przyjazd uczestników Rajdu.
Meta tegorocznego Rajdu mieści się na Farskim Ogrodzie. Tutaj uczestnicy Rajdu zostaną godnie przywitani i ugoszczeni.

Tym szczytnym sportowo–rekreacyjnym akcentem chcemy przejść do Naszej Majówki 2007, imprezy organizowanej przez
Parafię NSPJ w  Boguszowicach, przy wydatnej pomocy Sponsorów i wsparciu działających przy parafii grup nieformalnych.
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„NASZA MAJÓWKA 2007” jest w zamierzeniach Organizatorów imprezą rodzinną , w programie której każdy znajdzie
coś interesującego. W pierwszym bloku chcemy uhonorować Nasze Matki, których święto przypada w dniu 26 maja. W tej części
wystąpią  zespoły dziecięce i młodzież.

W drugiej  części  wystąpią  zespoły,  które  winny zadowolić  dojrzalszą  wiekowo część  publiczności.  Na  zakończenie
imprezy zaplanowano pokaz sztucznych ogni.

W programie imprezy zabawy i atrakcje dla dzieci, ciekawi Goście, tradycyjna loteria fantowa z atrakcyjnymi nagrodami.
Ponadto w urządzonych stoiskach swojskie jadło, pyszne wypieki.

Wstęp  wolny.  Dochód  z imprezy zostanie  przeznaczony na  cele  inwestycyjne  (budowa  domu pogrzebowego,  zakup
wyposażenia dla organizacji imprez na Farskim Ogrodzie), bieżące potrzeby Parafii oraz wsparcie najuboższych.

 
Hasło „NASZEJ MAJÓWKI 2007”: TEN JEST DOBRY, KTO CHCE BYĆ DOBRY

 
PRZYJŹ, ZOBACZ I WESPRZEJ TO DZIEŁO

 

Ruch Szensztacki jest jednym z wielu ruchów religijnych, rozwijających się we wspólnocie Kościoła,
założonym w  dniu 18 października 1914 r. w  Szensztat koło Koblencji w  Niemczech przez Sługę
Bożego Ojca Józefa Kentenicha.

 
Założyciel O. Józef Kentenich (1885-1968)

Był kapłanem żyjącym heroicznie z wiary w Opatrzność Bożą. Głęboko kochał Maryję, czcząc Ją pod wezwaniem Matki
Bożej Trzykroć Przedziwnej. Pod opieką oraz według Jej wzoru pragnął wychować w Kościele naszych czasów nowych ludzi,
którzy na co dzień żyją Ewangelią. Wypracował nowy system pedagogiczny pomagający osiągnąć dojrzałość chrześcijańską oraz
mobilizujący do aktywnego włączania się w życie Kościoła. Jego kapłańskie życie naznaczone ofiarą i cierpieniem streszczają
słowa wyryte na Jego sarkofagu w Szensztat:  „DILEXIT ECCLESIAM” („Umiłował  Kościół”). Proces beatyfikacyjny został
rozpoczęty w dniu 2 lutego 1975 r.

 
Rozwój Ruchu

Z malutkiego Szensztat w Niemczech Ruch ten rozwinął się na wszystkich kontynentach – w ponad 40 krajach świata, w
narodach o różnych tradycjach i kulturach.

W Polsce istniejemy w 11 diecezjach obejmując prawie wszystkie ugrupowania Ruchy: Ojcowie i  Księża Szensztaccy,
Siostry Maryi, młodzież męska i żeńska, rodziny, matki i panie szensztackie, wspólnoty chorych oraz kręgi wieczystej adoracji.

 
Jaki mamy cel?

Celem Ruchu jest religijne i moralne odnowienie świata poprzez wychowanie nowego człowieka i nowej wspólnoty.
Nowy człowiek – to człowiek żyjący na co dzień Ewangelią, głęboko religijny, wewnętrznie wolny, odpowiedzialny za

siebie, za innych, za wspólnotę Kościoła.
Nowy człowiek kieruje się w życiu miłością, nawiązuje głębokie więzi z innymi, tworząc trwałą wspólnotę.
Nowy  człowiek  jest  silną  osobowością,  wierny  obranym ideałom pomimo  zmieniających  się  prądów  czasu  oraz

destrukcyjnych wpływów otoczenia.
Nowy człowiek – to człowiek dojrzałej  wiary, aktywnie obecny we wspólnocie Kościoła, zatroskany o ewangelizację

świata. Źródłem jego mocy jest życie z przymierza chrztu świętego.
 
Maryja jest nieprzemijającym wzorem nowego człowieka oraz Tą, która wychowuje do pełni człowieczeństwa.
 

Dla kogo?
W Dziele Szensztackim jest miejsce dla każdego – dla duchownych i świeckich, dla młodych i starszych, dla osób żyjących

w stanie małżeńskim i wolnym, dla chorych oraz najmłodszych – dla dzieci.
Biorąc pod uwagę strukturę organizacyjną Ruchu wyróżnia się w nim różne stopnie zaangażowania duchowego. Łączy je

wspólny cel i wspólna duchowość, wypracowana przez Założyciela.
 

Duchowość Ruchu
Ruch Szensztacki  poprzez swoją  duchowość  niesie pomoc współczesnemu człowiekowi  dając odpowiedź na potrzeby
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czasu. Najbardziej charakterystyczną cechą duchowości wypracowanej przez Ojca Józefa Kentenicha jest maryjność.
Przymierze Miłości jest szczególnym wyrazem pobożności Maryjnej Ruchu Szensztackiego.
Przymierze Miłości jest to akt oddania się Matce Bożej z wyrażeniem gotowości, by z Maryją i jak Maryja uczestniczyć w

dziele ewangelizacji świata.
Przymierze Miłości jest to przeżywanie dnia powszedniego w jedności z Maryją.
Przymierze Miłości jest drogą do urzeczywistnienia przymierza Chrztu Świętego.
Przymierze Miłości z Maryją to wielka pomoc w realizacji na co dzień chrześcijańskich ideałów.
 

Jak żyjemy?
Poprzez Duchowość Ruchu Szensztackiego uczymy się świętości na co dzień. Ta forma świeckiej pobożności możliwa jest

do zrealizowania w życiu rodzinnym i zawodowym, angażująca zarówno młodych, jak i starszych.
Świętość w życiu codziennym pomaga w uświęcaniu siebie i wspólnoty.
Ruch Szensztacki akcentuje samowychowanie, będące rzetelnym dążeniem do świętości, zgodnym z wymaganiem swojego

stanu. W formacji zwraca się przede wszystkim uwagę na głębokie życie sakramentalne.
 

Czym są Sanktuaria?
Istotną  rolę  w  wychowaniu nowego człowieka  odgrywają  sanktuaria  szensztackie,  w  których Matka Boża  działa jako

Wychowawczyni  nowego  człowieka.  Sanktuaria  stanowią  dla  członków  Ruchu Szensztackiego  źródła  łask,  są  miejscem
duchowej przemiany oraz formacji  apostolskiej. Stanowią one duchowe centra Ruchu. Ruch Szensztacki w wybitnym stopniu
pragnie pielęgnować więź z Kościołem i jego hierarchią. Miłość do Kościoła wyraża się w służbie Kościołowi.

W diecezji  opolskiej  takie  sanktuarium znajduje  się  w  Winowie  koło Opola,  zaś  w  diecezji  katowickiej  w  Zabrzu-
Rokitnicy.

 

Jeżeli poszukujesz odpowiedzi na pytania dotyczące życia małżeńskiego i rodzinnego oraz osobistego

Jeżeli pragniesz otrzymać pomoc w wychowaniu dzieci według katolickich ideałów

Jeżeli chcesz znaleźć oparcie we wspólnocie

Zapraszamy do Wspólnoty Szensztackiego Dzieła w naszej parafii.

Informacje o terminie spotkań podawane są w ogłoszeniach parafialnych.

7 marca b.r. odbyła się uroczystość nadania imienia Czesława Miłosza Gimnazjum nr 7 w
Boguszowicach. Decyzja o wyborze tego patrona była przemyślana i uzasadniona. Takiego wyboru
dokonali nauczyciele, rodzice i uczniowie w wyniku głosowania.

 
Obchody rozpoczęły się  Mszą  św. w kościele p.w. NSPJ w Boguszowicach. Następnie w budynku gimnazjum dyrektor

placówki - Krzysztof Zaik powitał wszystkich zgromadzonych gości, pracowników szkoły oraz uczniów.
 
Wśród wielu gości byli m.in.: wiceprezydent Joanna Kryszczyszyn, zastępcy przewodniczącego Rady Miasta Franciszek

Kurpanik  i  Tadeusz  Gruszka,  radni  Jan  Mura  i  Waldemar  Brzózka,  naczelnik  Wydziału  Edukacji  UM  Tadeusz  Bonk,
przedstawicielka rybnickiej delegatury Kuratorium Oświaty Aleksandra Derska, szefowa nauczycielskiej „Solidarności” Urszula
Grzonka, przedstawicielka ZNP Bogusława Maryańska, Kamil Kasperek z krakowskiego Instytutu Czesława Miłosza, który na co
dzień zajmuje się opieką nad spuścizną archiwalną i biblioteką pisarza w Krakowie i Stanach Zjednoczonych, ks. Michał Lepich,
ks. Arkadiusz Borowski.

 
Wiceprezydent  Joanna  Kryszczyszyn odczytała  uchwałę  Rady Miasta   nadającą  imię  Czesława  Miłosza  i  odsłoniła

pamiątkową „księgę”. Ksiądz proboszcz Krzysztof Błotko poświęcił pomnik, następnie zwrócił się do zebranych: „Pamiętając o
wielkich ludziach, noblistach, starajmy się dostrzegać to, co było piękne w ich życiu, słowie oraz dziełach, które pozostawili i
starajmy się z tych pięknych rzeczy korzystać”.

 
Później na auli odbyła się część artystyczna  – występ gimnazjalistów oparty na fragmentach tekstów Czesława Miłosza.

Uroczystość  nadania  imienia  zbiegła  się  z 10.  rocznicą  powstania  placówki,  toteż można  było zobaczyć  wystawy zdjęć  z
akademii czy wycieczek szkolnych.
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8  marca  był  drugim dniem uroczystości.  W ramach zajęć  dydaktycznych odbywały się  zawody sportowe,  konkurs
matematyczny oraz akademia skierowana do wszystkich uczniów.

 
Należy wspomnieć, iż gimnazjum współpracuje z Warsztatami Terapii Zajęciowej, toteż uczestnicy tych zajęć byli również

gośćmi  uroczystości  nadania  imienia.  Zorganizowali  kiermasz  swoich  wyrobów,  które  można  było  nabyć,  jak  również
zaprezentowali swoje umiejętności: grę na keybordzie, recytację, występ taneczny oraz śpiew.

 
Uroczystość nadania imienia pewnie na długo pozostanie w pamięci uczestników tego wydarzenia, a pamiątką pozostanie

pomnik przedstawiający księgę,  a na niej  dłonie, z których jedna trzyma pióro. Na księdze widnieje cytat,  który uczniowie
wybrali w wyniku głosowania spośród twórczości Miłosza: „Piękny jest ludzki rozum i niezwyciężony”.

G7
 
 

Farski ogród

Wiosna  pozwala  nam skupić  się  bardziej  na  pracach  ogrodowych.  Trwa  poważna  modernizacja  naszego  ogrodu
wymagająca wielkiego wysiłku fizycznego i  dosyć  wysokich nakładów finansowych. Teren jest już uzbrojony elektrycznie i
częściowo oświetlony. Pojawiają się nowe bramy, ogrodzenia dzielące ogród na poszczególne sektory, krzewy, trawa i nowe
drzewka owocowe. Jest w planie nowy plac zabaw dla dzieci a przede wszystkim zamówiliśmy nowe stoły i ławki potrzebne  na
czas naszych imprez i nie tylko. Odpowiedzialny za ten zakres prac i wkładający w to wszystko swoje serce i wysiłek fizyczny
jest jak wiemy pan Jan Zimończyk. Dziękujemy!
Drzewa i gzymsy

Drugi front prac to radykalne czyszczenie suchych elementów drzew w okolicach parkingu przy kościele, które wykonuje
młoda  firma  alpinistyczna  pana  Sadanowicza  z  Boguszowic,  zaś  druga  firma  alpinistyczno-remontowa  (pana  Sordyla)
zakończyła prace naprawcze dotyczące gzymsów naszej wieży kościelnej oraz przycinanie drzew na cmentarzu.

 
 

Dom pogrzebowy
Trwają  prace  przy budowie  naszego  Domu Pogrzebowego.  Dotychczas  mają  się  bardzo  dobrze  dzięki  szczególnemu

zaangażowaniu i poświęceniu pana Figasa i jego ekipy. Ewentualne zwolnienia prac mogą nastąpić na wskutek braku pewnych
materiałów budowlanych, po które ostatnio w Polsce ustawiają się kolejki, pomimo że drożeją.

 
W  poniedziałek  23  kwietnia,  w  uroczystość  św.  Wojciecha,  po  wieczornej  Mszy  św.  odbyło  się  poświęcenie  i

wmurowanie aktu erekcyjnego na budowie Domu Pogrzebowego.
 
 
Aby nasze dzieła i wiele innych jeszcze planów mogło dojść do skutku potrzebna jest zwyczajna życzliwość, zrozumienie i

wsparcie modlitewne naszych parafian. Myślę, że wiele tego doświadczam w Sercu Pana Jezusa.
 
 
Dlatego zachęcając do dalszego zaangażowania się w życie naszej wspólnoty mówię wszystkim i każdemu z osobna – „Bóg

zapłać” i dziękuję.
 
 

Ks. Krzysztof  Błotko, proboszcz.

 
Działo się to Roku Pańskiego  2007, w poniedziałek po III Niedzieli Wielkanocnej, 23 kwietnia w liturgiczną

Uroczystość Świętego Wojciecha  Biskupa i Męczennika, w drugim roku po śmierci Sługi Bożego Jana Pawła II,
Papieża z rodu Polaków Karola Wojtyły i jednocześnie w drugą rocznicę wyboru Papieża Benedykta XVI (Józefa
Ratzingera), za Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego, gdy Metropolitą Katowickim  był Ks.

Arcybiskup Damian Zimoń, a Proboszczem Parafii NSPJ w Boguszowicach  był  Ks. Krzysztof Błotko,
wikariuszami Ks. Michał Lepich i Ks. Piotr Mrozek, zaś rezydentem emerytowany Proboszcz Ks. Józef Zuber z

Rudziczki.
Po otrzymaniu od Prezydenta Miasta Rybnika Adama Fudalego zezwolenia na budowę Domu Przedpogrzebowego
(Akta Nr 846/73530/2006  z dnia 14.11.2006) według projektu  pana mgr inż. arch. Andrzeja Olszewskiego, gdzie

kierownikiem budowy był pan inż. Józef Joszko a głównym majstrem pan Hubert Figas  nastąpiła uroczystość
poświęcenia i wmurowania przez miejscowego proboszcza w obecności licznie zgromadzonych wiernych niniejszego

Aktu Erekcyjnego, na chwałę Boga w Trójcy Jedynego i ku pożytkowi wiernych.
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Grupa modlitewna KANA zaprasza na spotkania w każdy poniedziałek o godz. 18.00 w salce
pod probostwem. W trzecim tygodniu miesiąca zamiast spotkania w poniedziałek bierzemy

udział we Mszy św. „uzdrowieniowej” w Chwałowicach.
 

Proboszcz Parafii
Najświętszego Serca Pana Jezusa w Boguszowicach

Ks. Krzysztof Błotko
 

Osoby towarzyszące:
 

Rybnik - Boguszowice, dnia 23.04. 2007 r.
 

 

 
W ostatnim okresie  prace  w  zakresie  budowy kanalizacji  sanitarnej  w  naszej  dzielnicy prowadzone  były w  ulicach

bocznych ul. Małachowskiego, bocznych ul. Gronowej, Uroczej, Baczyńskiego. W drugiej dekadzie maja rozpoczną się prace na
ul. Małachowskiego od cmentarza w kierunku kopalni. Planowane jest zakończenie prac w połowie czerwca.

Również w  drugiej  połowie maja  wykonawca wraca na dokończenie budowy kanalizacji  przy ul.  Strażackiej.  W tym
przypadku w  jednym wykopie  prowadzone  będą  dwa  kolektory.  Jeden dla  kanalizacji  sanitarnej,  drugi  zaś  dla  kanalizacji
deszczowej, która przejmie płytkie wody gruntowe w tym rejonie.

 
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Gotartowickiej planowana jest w drugiej połowie czerwca - do końca lipca. Również

od połowy czerwca (przez miesiąc) planowane jest wykonanie kanalizacji przy ulicy Gronowej.
 
Pod koniec maja wykonawca wraca w rejon byłej Szkoły Górniczej na ulicę Jasną, Cyprysową oraz końcowy odcinek ul.

Dunikowskiego.
 
Poważnie zaawansowane są prace przy odtwarzaniu nawierzchni dróg. Na ul. Błękitnej zostały wyrównane krawężniki i na

znacznej  części  tej  ulicy położono pierwszą  warstwę  asfaltu. Przygotowano podbudowę  do asfaltowania przy ulicy bocznej
Błękitnej,  Spacerowej  oraz Sołtystwo. Wyżej  wymienione ulice,  łącznie z ul.  Jesienną  oraz boczną  Kolberga,  w  przyszłym
miesiącu powinny być pokryte drugą ścieralną warstwą asfaltu.

 
Mura Jan

 
 

Przedszkolaki z grupy pani Lidii Tatera i Joanny Pałka zdobyły II miejsce w I Olimpiadzie Sportowej Przedszkolaków.
Jesteśmy dumni z naszych małych sportowców. Gratulujemy i życzymy im dalszych sukcesów!

Lucyna Zniszczoł
 

Wyniki wiosennej zbiórki makulatury Przedszkola Nr 18:
I miejsce zdobyła grupa 3,4-latków „SŁONECZKA” p. Lucyny Zniszczoł z  wynikiem 547 kg. GRATULUJEMY !!
II miejsce zdobyła grupa 6-latków „EKOLUDKI” p. Lidii Tatera (513kg)
Na III miejscu znalazła się grupa maluchów „BIEDRONKI” p. Ireny Sobik (472kg)
Na IV miejscu uplasowała się grupa p. Bożeny Ulman „WESOŁE NUTKI” (427kg)
V miejsce zdobyła grupa „0” p. Joanny Pałka „ZAJĄCZKI” z wynikiem (273kg)
Na VI miejscu znalazła się grupa 5-latków „KACZUSZKI” p. Magdaleny Lukas (240kg)
Ostatnie miejsce zdobyła grupa „0” p. Bożeny Smolarz „MISIE” (168kg)
Wszystkim serdecznie gratulujemy!

 

Lucyna Zniszczoł
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§            Przewodniczący Zarządu Dzielnicy – Michał Wengerski
§            Zastępca Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy – Jan Zimończyk
§            Członek Zarządu Dzielnicy – Stanisław Drąszczyk
§            Przewodniczący Rady Dzielnicy – Jan Mura
§            Zastępca Przewodniczącego Rady Dzielnicy – Krystian Dziurok

Wraz z grupą z Jastrzębia pielgrzymowaliśmy do Rzymu w dniach 18 – 25 luty bieżącego roku. Po drodze odwiedziliśmy Wenecję,
Asyż, Padwę. Głównym celem naszej pielgrzymki była modlitwa przy grobie Sługi Bożego Jana Pawła II oraz spotkanie z papieżem
Benedyktem XVI. Program został  zrealizowany, nogi bolały. Ciało słabe, ale duch był  ochoczy do pokonywania wszelkich trudów i
przygód, które nas nie ominęły. Czas pielgrzymki był dla nas szczególny, gdyż Wielki Post rozpoczynaliśmy w Rzymie, sercu Kościoła. W
Środę Popielcową w drodze do auli Pawła VI, na Placu Świętego Piotra spotkaliśmy naszą parafiankę siostrę Danutę Benisz, która od
kilku lat posługuje w Wiecznym Mieście. Była to dla nas i dla niej ogromna radość spotkać krajanów z Boguszowic. Potem moment
wzruszenia, audiencja generalna. Byliśmy bardzo blisko papieża, w pierwszym sektorze. Radość ogromna, wrażenie, łzy w niektórych
oczach, tego po prostu nie da się opisać, ani opowiedzieć. Nasi ministranci Tomek, Romek, Sebastian, Piotr pięknie służyli podczas
sprawowanych Mszy św. przez ks. Arkadiusza i Michała.

Żebyśmy nie zapomnieli siostra Danka wszystkich pozdrawia i tęskni za Boguszowicami. Mamy częściej ją odwiedzać.
Pielgrzymi z Boguszowic wraz z ks. Arkadiuszem

 

Kościół w Pszowie jest naszym najbliższym sanktuarium maryjnym. Na „pąć” do pszowskiej Panienki ze swymi troskami
udawali  się  nasi  przodkowie  od  niepamiętnych  lat.  Nawet  starzy  boguszowiczanie  zastrzegali  sobie  w  sądzie,  przy
przechodzeniu na dożywocie, że młody gospodarz powinien ich jeden raz w roku zawieźć do Pszowa przed cudowny obraz. I
choć były czasy, kiedy zabraniano pielgrzymek do Cudownego Obrazu, kult Matki Boskiej Pszowskiej, od niedawna nazwanej
Matką Boską Uśmiechniętą, stale wzrasta, bo nadal dokonują się tu cuda, najczęściej cuda przemiany serc.

 
Historia miejscowości i parafii
Pszów jest jedną z najstarszych i znacznych miejscowości w diecezji. Wieś Pszów różnie zapisywano w dokumentach, np.

Psov, Psu, Pschow. Osada została założona w 1265 roku na prawie niemieckim, a parafia istniała już w drugiej połowie XIII
wieku. W roku 1293 został  wybudowany drewniany kościółek p.w. Świętego Krzyża i wymieniono w dokumentach nazwisko
pierwszego kapłana  pszowskiego.  Parafia  płaciła  dziesięcinę  nie  biskupstwu wrocławskiemu,  ale  kolegiacie  opolskiej.  Do
parafii pszowskiej należały długo Krzyżkowice, Kokoszyce i Zawada, a także w latach 1778 – 1886 Rydułtowy, choć posiadały
własny kościół.

 
Po roku 1570 kościół  pszowski  znalazł  się  w  rękach protestantów, gdyż właściciele  wsi  byli  protestantami.  Kościół

zwrócono katolikom po 58 latach i proces rekatolizacji przebiegał stosunkowo łatwo, bo po 50 latach żył w parafii już tylko
jeden stary protestant. Pierwszy znany kościół pszowski był pod wezwaniem Wszystkich Świętych, wymurowany w 1652 roku.

 
W roku 1667 mieszkanka Pszowa została uznana za czarownicę i spalona na stosie w Raciborzu.
 
W początkowych latach wznowionego  kościoła  katolickiego  panowało  pewne  rozprzężenie  wśród  ludzi.  Brakowało

gorliwych kapłanów, a ci, którzy się  zjawili, nie zawsze byli  wzorem dla wiernych. Ksiądz w Pszowie nosił  długie włosy,
ubierał  się  po  świecku,  a  swoją  brodę  przycinał  na  sposób  niemiecki.  Msze  odprawiał  dowolnie  w  czasie  i  treści.  Nie
prowadził  żadnych metryk kościelnych.  Pojawiły się  one dopiero w  1688 roku.  W roku 1652 była  jedna  księga kościelna
(mszał), a w 1679 dwie: jedna w języku polskim, druga w języku niemieckim. Jeszcze w 1719 roku nie stał w kościele osobny
konfesjonał, a ksiądz słuchał spowiedzi siedząc w ławce.

W tym roku odmawiano trzy razy dziennie modlitwę Anioł Pański, prosząc o oddalenie zagrożenia tureckiego.
 
Dzieci  z dalszych wiosek należących do parafii  nie uczęszczały na katechizm. Rozluźnienie moralne potęgował  pan na
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pszowskim dominium. On to decydował, kto z kim ma się żenić. Z tego wynikały kłótnie w rodzinach i separacje. W parafii
rodziło się  dużo dzieci  nieślubnych.  Większość  mieszkańców  parafii  żyła  w  ogromnym niedostatku,  poganiana  do ciężkiej,
poddańczej pracy w dominium. W roku 1758 minister pruski kazał ludziom sadzić ziemniaki, by zapobiec głodowi. Ludziom było
trudno przekonać się do ziemniaków. Nie wiedzieli jaka ich część jest jadalna. Początkowo próbowali jeść gorzkie owoce, a że
im nie smakowały, to jeszcze w 1790 r. uprawiano ziemniaki tylko dla bydła. Wkrótce potem stały się głównym pożywieniem
wieśniaków.

 
Powszechna bieda i przeciążenie pracą na pańskim stały się przyczyną przystąpienia chłopów pszowskich, w lutym 1811

roku, do powstania chłopskiego, które opanowało cały Górny Śląsk. Już 1 marca powstanie stłumiono, skazując niektórych
chłopów na karę chłosty, a przywódców na więzienie w twierdzy w Koźlu.

 
W roku 1831 nawiedziła Pszów i okolice epidemia cholery. Nastąpiła wielka drożyzna, przy wysokich podatkach.
 
Rok 1843 zapisał się tym, że zaczęto pod Pszowem kopać węgiel. Niedługo potem stanął pierwszy szyb wydobywczy.
 
W latach 1847 i 48 zebrano bardzo liche żniwa i nie udały się ziemniaki. Ze złego odżywiania i głodu wybuchła epidemia

tyfusu.  Śmierć  zbierała obfite  żniwo. Jeden ksiądz opatrywał  dziennie  około 12 chorych.  Owego roku zmarło 30 księży w
okolicy, także ksiądz boguszowicki Markewka. Po zmarłych rodzicach pozostało 60 sierot. Nie miał ich kto utrzymywać i brali je
na wychowanie także ludzie z zagranicy. Gdy po latach dzieci chciały powrócić, nie znały już ojczystego języka.

 
W połowie XIX wieku łańcuch nieszczęść się urwał. Kto został  przy życiu, dziękował  Bogu za ocalenie. W roku 1853

odbyły się  po raz pierwszy w Pszowie ośmiodniowe misje dla parafian polskich i  trzydniowe dla parafian niemieckich. Na
kazania niemieckie przychodzili nawet protestanci i żydzi. Oprócz wiernych z parafii, w misjach brali udział także pątnicy spoza
niej. Na zakończenie postawiono duży krzyż misyjny. Misje ponowiono 40 lat później. Wtedy dziennie spowiedzi słuchało 10 –
12 księży. Rozdano 4.000 komunikantów.

 
W roku 1854 nawiedziła Pszów i  okolice wielka powódź.  Pracujący wówczas w polu z trudem wrócili  do domu. W

styczniu następnego roku odczuwano na Śląsku lekkie trzęsienie ziemi, we wrześniu ukazała się na niebie kometa - nazwana
Donati. W latach 1860 i 61 około 400 osób z Pszowa i okolicy udało się do Warszawy, Kowna, Wilna i Odessy do robót przy
budowie kolei żelaznych. W Rosji ludzie ci zarobili po 1 talarze na dzień, za co mogli się wyżywić i nieco pieniędzy odłożyć.

 
Na terenie Pszowa istniał jeszcze kościół p.w. Św. Krzyża, rozebrany w roku 1811. Na jego miejscu był potem cmentarz z

kamienną Bożą Męką z 1865 r.
 
Rok 1861 zapoczątkował budowę szosy bitej od Wodzisławia przez Pszów do Raciborza.
 
Razem z budową  kopalni Anna w rejonie Pszowa miejscowość się rozrastała, w 1905 rozpoczęto budowę domów dla

górników, tzw. familoków. W roku 1954 Pszów otrzymał prawa miejskie, ale w 1975 miasto zostało włączone do Wodzisławia
Śląskiego.  Od  roku 1995  Pszów  ponownie  jest  samodzielnym miastem.  Po  utworzeniu w  1923  roku diecezji  katowickiej
dokonano nowego podziału administracyjnego na dekanaty. Utworzono wtedy między innymi dekanat pszowski. Obecnie w skład
tego dekanatu wchodzi 11 parafii.

 
Pszów jest miejscem urodzenia w 1888 r. i pochówku w 1965 r. bpa pomocniczego we Wrocławiu i później w Kolonii -

Józefa Ferche.
 
Obecnie  liczba  mieszkańców  Pszowa  wynosi  9.198,  w  tym katolików  9.134.  Pszowianie  obchodzą  dwa  odpusty:

Narodzenia NMP – II niedziela września oraz ś.ś. Apostołów  Piotra i Pawła – ostatnia niedziela czerwca.
 
W Pszowie  mają  od  roku 1865  swój  dom i  kaplicę  siostry boromeuszki.  Z parafii  pochodzi  21  księży.  Działają  tu

następujące instytucje charytatywne:  Kuchnia, świetlica popołudniowa, ochronka sobotnia, gminny ośrodek informacyjny dla
bezrobotnych.

 
Ks. prob. Józef Fronczek i czterech wikariuszy oraz jeden ks. emeryt prowadzą w parafii kilka wspólnot religijnych, jak:

Legion Maryi,  Żywy Różaniec,  Dzieci  Maryi,  Oaza Rodzin,  Oaza Młodzieżowa, Świecka Rodzina Franciszkańska.  Gazetka
parafialna nosi tytuł: Pani Uśmiechnięta, wspólna z parafią Zawada.

 
Helena Białecka

 
 

Msze św.

Serce Ewangelii kwiecień'2007

10 z 11



§             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
07 1060 0076 0000 4012 8001 2284
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