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W 29 sierpnia podziękowaliśmy Bogu za 3 lata służby kapłańskiej ks. Arkadiusza Borowskiego. Na Jego miejsce Ks. Arcybiskup
mianował ks. Piotra Mrozka, którego serdecznie witamy w naszej wspólnocie i życzymy mu wiele łask Bożych i zdrowia w czasie
posługi duszpasterskiej w naszej parafii.

 

W sobotę 2 września odbył się XIV Farski Festyn. Przy wspaniałej pogodzie na farski ogród przybyły tłumy parafian i gości.
Tegoroczny Festyn należy uznać za jeden z najbardziej udanych. Pomimo kilku wpadek organizacyjnych, których nie sposób
uniknąć, udało się stworzyć w Boguszowicach wielką i profesjonalną imprezę.

 
Ks. Piotr Mrozek
Urodzony 9 listopada 1972 r. w Wodzisławiu Śląskim. Pochodzi z parafii pw. M.B. Fatimskiej w Turzy Śl. Święcenia kapłańskie
przyjął 10 maja 1997 roku w Katowicach. Od 30 sierpnia 2006 r. jest wikarym w naszej parafii.

 
Ochotnicza Straż Pożarna Boguszowice obchodziła w dniu 20 sierpnia 2006 roku jubileusz 95-lecia swego istnienia. Była to
okazja do świętowania i podsumowania dokonań.

 

Patrząc na pogodę  jaka była w  dniu  festynu  wydawało  się  jakby Panu Bogu bardzo
zależało na tym, by festyn się udał. Daną szansę wykorzystaliśmy w stu procentach.

Jeden dzień pięknej słonecznej pogody w deszczowym i chłodnym końcu wakacji to była wymarzona chwila na festyn. Nic
dziwnego, że farski  ogród zapełnił  się, zdaniem niektórych, jak nigdy dotąd. Momentami trudno było przejść  z jednej części
ogrodu do  drugiej.  Liczba  przygotowanych atrakcji  była  imponująca,  a  program płynął  bez przerw  i  wpadek,  za  to  przy
znakomitym prowadzeniu konferansjerów. No po prostu palce lizać!

 
Atrakcje dla małych i dużych, konkursy przed i w trakcie festynu, pyszne festynowe stoiska i ciągle głośna estrada to obraz

ostatniego festynu. O wszystkim nie sposób napisać  więc subiektywnie wybiorę  tylko kilka punktów, które baaardzo mi  się
spodobały. Imponująco i przesympatycznie wypadli gimnastycy z Radlina. Sprawność i odwaga nawet najmniejszych brzdąców
budziła nieskrywany podziw. Do tej pory nie wiem jak można zrobić 10 salt i przeżyć. Po drugie - scenografia. Już od kilku lat
można być pewnym, że co jak co, ale wygląd sceny będzie super-profesjonalny. W tym roku też skutecznie zaszachowano czernią
i bielą. Po trzecie – harcerze. Jak nie ma pomysłu co zrobić, wiadomo, że trzeba zapytać... harcerzy. Jak czegoś nie ma kto zrobić
wiadomo,  że  zrobią  to..  harcerze.  Boguszowiccy harcerze  są  traktowani  niemalże  jak jacyś  Supermenki.  Co najważniejsze
świetnie  wychodzi  im to,  za  co  się  biorą.  Po czwarte  – konferansjerzy.  Wielkie  brawa.  Podobał  mi  się  zwłaszcza  Paweł
Zimończyk, w końcu co profesjonalista to profesjonalista.
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A atrakcje? Proszę, oto one: malowanie twarzy dla dzieci, tor przeszkód dla dzieci i młodzieży, możliwość przejażdżki na
koniu lub na zabytkowym motorze,  wystawa bukietów kwiatów i  staroci,  turniej  sprawnościowy strażaków. Ha,  a  to tylko
niektóre.  Przecież  wcześniej  rozegrano  turniej  piłkarski  o  Puchar  Proboszcza  (nagrody dla  zwycięzców  wręczała  legenda
polskiej piłki - pan Gerard Cieślik). Był turniej skata. A wieczór zamknął pokaz ogniowy w wykonaniu Harcerskiego Bractwa
Ognia (to oczywiście kolejne wcielenie boguszowickich harcerzy). No, kto nie był, niech żałuje.

 
I na koniec o jeszcze jednym - mianowicie o występie zespołu „Raz Dwa Trzy”. Bez wątpienia było to wielkie wydarzenie

i była to muzyka prze duże M. Muzyka do wsłuchania, która przez swoje teksty doskonale wpisała się w późny, letni wieczór,
parafialny festyn i górującą nad sceną sylwetkę lasu i kościoła.

 
Taki był czternasty Farski Festyn. Skończył się dobrze i o 23. Tak w sam raz w oczekiwaniu na piętnasty.
 

Krystian Dziurok
 

Ps.  Wielkie  podziękowania  i  gratulacje  dla  Łukasza Kłoska  za  szefowanie.  Ale  także  dla  Janusza Zimończyka,  Rafała
Zakrze-wskiego, Sylwii Janickiej i Asi Brzózka. No i dla harcerzy, ministrantów, oazy i niezrzeszonych.

 

Zaproszeni goście:
·            GERARD CIEŚLIK – legenda polskiej piłki nożnej
·            ALFRED KUCHARCZYK i MARIAN PIECZKA – byli olimpijczycy i reprezentanci Polski, wychowawcy młodzieży

Klubu Gimnastycznego Radlin
 

Atrakcje:
·            dmuchany zamek i walki sumo
·            pokazy gimnastyczne Klubu Gimnastycznego RADLIN
·            pokazy rycerskie Bractwa Rycerskiego Ziemi Rybnickiej - wioska rycerska
·            malowanie twarzy dla dzieci
·            tor przeszkód dla dzieci i młodzieży
·            możliwość przejażdżki na koniu
·            możliwość zrobienia własnym aparatem zdjęcia dzieciom wcielającym się w syrenkę lub kowboja
·            karaoke
·            wystawa bukietów kwiatów i staroci używanych kiedyś przez panie domu
·            akrobacje Aeroklubu „ROW” nad terenem imprezy
·            loteria
·            parking dla rowerów
·            turniej sprawnościowy strażaków
·            przejazd zabytkowym motorem
·            turniej piłkarski o Puchar Proboszcza
·            turniej skata o Farski Puchar
·            pokaz ogniowy Harcerskiego Bractwa Ognia

 
Loteria fantowa

I miejsce - Małgorzata Pieńkowska - telewizor, wizyta w salonie kosmetycznym, przelot samolotem dla 3 osób

II miejsce - Pani Wiaterek - odkurzacz, zabieg w salonie kosmetycznym

III miejsce - Błażej Pałka – myjka ciśnieniowa, zabieg w salonie kosmetycznym

IV miejsce - Stanisław Korduła – zestaw mebli ogrodowych, kurs vocalu lub gry na keybordzie w szkole Yamaha

V miejsce - Krzysztof Habraszka – ciśnieniomierz, biurko szkolne
 
 
Tradycyjny konkurs na najsmaczniejszy kołocz, zista czyli babka lub inne ciasto bez kremu

I miejsce - Urszula Szymura

II miejsce - Marta i Róża Woźniok
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III miejsce - Urszula Mandel

Nagrodami były ikonografie oraz świeczki.
 
 
Konkurs na najpiękniejszy bukiet z kwiatów

I miejsce - Ewa Krawczyk

II miejsce - Katarzyna Pochcioł

III miejsce - Natalia Kaczmarczyk i Kinga Sobik

Nagrodami były grille oraz świeczki.

Serdeczne podziękowania Pani Janinie Gomola i Danucie Zakrzewskiej za przygotowanie konkursu i wystawy.
 
 
III Turniej Skata o Puchar Farski

I miejsce - Bolesław Kuś - puchar, zestaw narzędzi, wiertarka

II miejsce - Edmund Polewko – zestaw narzędzi

III miejsce - Czesław Pomykoł - wiertarka

Serdeczne podziękowania sędziemu Edmundowi Polewko za przygotowanie i przeprowadzenie turnieju.
 
 
Turniej Piłkarski o Puchar Proboszcza

I miejsce - Drużyna „Odra Wodzisław”

II miejsce - Drużyna Boguszowice

III miejsce - Drużyna Gotartowice

Najlepszy zawodnik: Paweł Szczeciński 

Uczestnicy otrzymali książki gościa festynu Pana Gerarda Cieślika, pamiątkowe medale i upominki.

Serdeczne podziękowania sędziemu Mariuszowi Pomykoł za przeprowadzenie turnieju oraz Dyrekcji Gimnazjum nr
7 za umożliwienie zorganizowania rozgrywek.
 
Turniej sprawnościowy strażaków o Puchar Proboszcza

I miejsce - OSP Gotartowice

II miejsce - OSP Boguszowice
 

GRATULUJEMY!!!
 

Ł. Kłosek
 

 
Szanowni Państwo!
 
Jest kilka elementów bez których nie udałoby się zorganizować XIV Farskiego Festynu:

§            pomoc finansowa i rzeczowa Sponsorów

§            rzesza ponad 100 wolontariuszy

§            liczna obecność mieszkańców Boguszowic, Gotartowic i okolic

§            dobra pogoda oraz wsparcie Ks. Prob. Krzysztofa Błotko i Ks. Michała
 
 
Tegoroczny XIV Farski Festyn należy uznać za jeden z najbardziej udanych. Pomimo kilku wpadek organizacyjnych,
których nie sposób uniknąć, udało się stworzyć wielką i profesjonalną imprezę w Boguszowicach w ogrodzie farskim.
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W szczególności chciałbym podziękować:

§            Panu Januszowi Zimończykowi za ogromne zaangażowanie i chęć współpracy

§            Rafałowi Zakrzewskiemu, Sylwii Janickiej oraz Joannie Brzózka za pomoc i wielomiesięczne
przygotowania

§            boguszowickim harcerzom za ogromny wkład pracy

§            elektrykom: Panu Andrzejowi Gorolowi i Leszkowi Skałbania

§            Ilonie i Krzysztofowi Liszka za dekorację sceny

§            Julii Janickiej, Krystianowi Dziurokowi za kompleksowe przygotowanie swoich stoisk oraz Renacie
Raszka oraz Joannie Gorol za przygotowywanie poczęstunku dla artystów

§            Maćkowi Kaczmarczykowi za konsultacje

§            Panu Józefowi Stoszko za 2 wspaniałe konie

§            Państwu Ostrzołek i Niesłańczyk za udostępnienie wody dla stoiska z kawą i kontenera

§            Michałowi Siedleckiemu za atrakcyjne przejażdżki zabytkowym motorem

§            Pani Janinie Gomola i Danucie Zakrzewskiej za przygotowanie konkursu bukietów i wystawy staroci

§            Edmundowi Polewko za przygotowanie i przepro-wadzenie turnieju skata

§            sędziemu Mariuszowi Pomykoł za przepro-wadzenie turnieju piłkarskiego

§            Konferansjerom: Mireli Szutka i Pawłowi Zimończykowi

§            Wszystkim wolontariuszom
 
 

Wszystkim dziękuję za owocną współpracę...
 
 
W tym miejscu należy nadmienić,  iż zorganizowanie tegorocznego XIV FARSKIEGO FESTYNU pochłonęło kwotę
29.000 zł i udało się zamknąć budżet niewielkim zyskiem w wysokości ok. 1000 zł.
 

Ł. Kłosek
 

 
 

v         Becker-Warkop. Sp. z o.o.

v         Urząd Miasta Rybnika

v         Rada Dzielnicy Boguszowice – Stare

v         Hotel Restauracja „Maranta”

v         KWK Jankowice

v         P.P.H.U Jerzy Pierchała

v         Hurtownia Materiałów Budowlanych – Gabriela i Tadeusz Mura

v         Zakład Wędliniarski – Danuta i Dominik Potrawa

v         Cukiernia „Król” – Jerzy Król

v         PTK i GK S.A.

v         Firma Handlowa – Józef Bober

v         Firma Millenium – Sylwia i Aleksander Smyczek

v         Zakład Robót Specjalnych Budowlanych Antoni Motyczka
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v         Hipermarket budowlany OBI

v         PPH Utex Sp. z o.o.

v         Firma „Hilex Group” – Krzysztof Kempny

v         Hydrotech S.A.

v         Zakład Wędliniarski – Andrzej Stania

v         Firma „Drew Dach” – Janusz Malina

v         Firma „ESCADE System” – Jan Duerschlag

v         Państwo Urszula i Antoni Dronszczyk

v         „Rojek – Decor” – Andrzej Rojek

v         Warsztat Blacharsko – Dekarski – Damian Korduła

v         Związek Zawodowy „Kadra” przy KWK Jankowice – Zbigniew Pikus

v         Pani Anna Gąsior

v         Zakład ogólnobudowlano-instalacyjny „LIBET”

v         Związek Zawodowy Górników przy KWK Jankowice

v         Związek Zawodowy NSZZ „Solidarność” przy KWK Jankowice

v         Hurtownia „Kajtuś” – Ireneusz Błaszczyk

v         Firma pogrzebowa „STYX” – Krystian i Tomasz Wałach

v         Piekarnia „Kristof” - Emilia i Henryk Kristof

v         Piekarnia Nalepa

v         Pani Gabriela i Piotr Kusz

v         Pani Pierchała

v         Przedsiębiorstwo „Kamelia” – Bogdan Drewniok

v         Sklep Ogólnospożywczy – Grażyna Stacha

v         Hurtownia „Wojciech”

v         Zakład fotograficzy GORUS

v         Firma GOŁ-POL Hurt Magdalena Kania

v         Aeroklub ROW

v         Hurtownia Opakowań AKFOL - Andrzej Bieniak

v         Apteka „AVE” – Gabriela i Roman Szulc

v         Kawiarnia „Axa” – Mariola Kuczera

v         Pani Wanda Ulman

v         Hurtownia elektryczna ELMIS – Tadeusz Cisek

v         Księgarnia Wielobranżowa – Skoczek, Gigla

v         Restauracja „Kassandra” – Ewa Schmidt – Bąk

v         Zakład zegarmistrzowski – Eugeniusz Kalkowski

v         Biuro rachunkowe – Eugenia Maleszewska – Gamoń

v         Kwiaciarnia „Maja” – Joanna i Zbigniew Machoczek

v         Sklep Ogólnospożywczy - Małgorzata Wołowiec

v         Państwo Aleksandra i Jan Wronka

v         Firma „Silesia”

v         Multikino Zabrze

v         Państwo Weronika i Jerzy Toszek

5 z 16



v         Pan Józef Stoszko

v         Sklep „Drewnotex” - Helena i Alojzy Michalski

v         Sklep Spożywczo - Przemysłowy - Bernadeta Harnasz

v         Sklep Tekstylno – Odzieżowy – Seman, Torbicka

v         Zakład Fryzjersko – Kosmetyczny – Teresa Miketa i Magdalena Bożek

v         Zakład Kosmetyczny – Halina Przeliorz

v         Salon Fryzjerski „Bożena”

v         Zakład Fryzjerski - Maria Kajzerek

v         Zakład Fryzjerski „Halina”

v         Salon meblowy „Kasia” – Katarzyna Szulik

v         Pasmanteria-Dziewiarstwo Jolanta Maciończyk

v         Bistro „Pod napięciem” – Grzegorz Ulman

v         Sklep Komputerowy „Mega-bit” – Rafał Łapiński

 
PATRONAT MEDIALNY:

v         Tygodnik Regionalny „Nowiny”

v         Portal internetowy rybnik.com.pl

v         Radio 90 FM
DZIĘKUJEMY!!!

 

Bogu - za dar pięknej pogody na czas naszego FARSKIEGO FESTYNU. Ludziom - za aktywne włączenie się po raz kolejne w to
parafialne  dzieło.  Naszej  młodzieży zarówna  tej  „młodszej”  jak i  tej  „starszej”,  która  w  łączności  z harcerzami  była  w  sposób
odpowiedzialny na swoich stanowiskach. Myślę, że wszyscy ich doskonale znamy, szczególnie naszych kochanych „Dinozaurów” i nie
potrzeba wymieniać ich imion. Dziękuję wszystkim sponsorom, a także uczestnikom naszej parafialnej imprezy. Warto zaznaczyć, że nasz
Festyn jest wyjątkowy: wielki, interesujący, bezalkoholowy, chociaż właściwie bezdochodowy. Za tą wyjątkowość i dobre imię festynu
jeszcze dziś warto podziękować mojemu poprzednikowi ks. Stanisławowi, obecnemu Dziekanowi w Żorach.

Przeżyliśmy również w tych dniach nasze parafialne DOŻYNKI. Dlatego dziękuję parafianom za dar dożynkowy zarówno ten za
strony Gotartowic jak i Boguszowic.

Nasze nowe WITRAŻE mają się dobrze, a niektóre z nich znalazły swoich imiennych fundatorów. Pod Ojcem Pio podpisali  się
mieszkańcy Gotartowic, przy ojcu Maksymilianie umieścimy imię Jego gorliwego czciciela i budowniczego kościoła pod jego wezwaniem
- ks. Józefa, zaś fundatorem tej pięknej postaci Jana Pawła II-go w naszym  kościelnym oknie okazał się parafianin z Boguszowic pan
Krzysztof Kępny. Finansowy wymiar tej fundacji zasili wydatki związane z wymianą kotła i nagrzewnic w naszej świątyni, co nastąpi
jeszcze w tym miesiącu.

Refleksja nad tymi faktami, a także ludźmi o otwartych sercach skłoniła mnie do napisania tych paru zdań na progu czwartego roku
mojej posługi duszpasterskiej w „Sercu Pana Jezusa”, które kończę zaproszeniem na kolejną naszą BIESIADĘ CHARYTATYWNĄ w
sobotę 30 września o godz. 18.oo.

Za wszelkie świadectwa duchowe, moralne i troskę wymiar materialny naszej wspólnoty z serca dziękuję.
Ks. Proboszcz
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-W jakich parafiach pracował Ksiądz wcześniej?
-Boguszowice są moją czwartą parafią w 9-letnim stażu kapłańskim. Najpierw pracowałem w Rydułtowach – Orłowcu w parafii
Matki Bożej Uzdrowienia Chorych, następnie w Katowicach – Murckach w parafii NSPJ, ostatnio w Mysłowicach – Brzęczkowicach
w parafii Matki Bożej Bolesnej. W każdej parafii pracowałem trzy lata.
 
-Jakie są pierwsze wrażenia po przyjściu do Boguszowic?
-Jest dla mnie wielką radością, że znowu wróciłem do pięknej Ziemi Rybnicko – Wodzisławskiej. Ten subregion jest moją małą
ojczyzną, gdyż urodziłem się w Wodzisławiu Śl. a od dziecka mieszkałem w Turzy Śląskiej, dlatego tereny te i ludzie tu żyjący są mi
szczególnie bliscy. Sama parafia boguszowicka też mi była wcześniej  już trochę  znana, choć  teraz przyszło mi pełnić  tu posługę
duszpasterską jako wikary i będę mógł patrzeć z innego punktu widzenia na to miejsce. Od razu uderzyła mnie dużo większa ilość ludzi
w kościele niż w aglomeracji katowickiej. I to, że ludzie przychodzą tu do kościoła wspólnie, całymi rodzinami. Potwierdza to prawdę
o szczególnym przywiązaniu mieszkańców Tej ziemi do wartości związanych z Bogiem, Kościołem i rodziną.
 
-Podobało się Księdzu na Farskim Festynie?
-Z pewnością wielkim atutem w tym roku była wyjątkowo dobra pogoda, która pomogła tak miło przeżyć  ten festynowy sobotni
wieczór. Jestem pełen podziwu wobec świeckich organizatorów tej imprezy, którzy zadbali o ambitny program artystyczny, ale także o
wszystkie te szczegóły gastronomiczno – rekreacyjne. Był już to 14 festyn, dlatego zdaję sobie sprawę, że organizatorzy mają wielkie
doświadczenie i dlatego wszystko wzorowo było zorganizowane. Dobrze, że impreza ta wpisała się na stałe do kalendarza życia
boguszowickiej parafii. Może więcej razy w roku udało by się podobne imprezy zorganizować?
 
-Wcześniej znał Ksiądz któregoś z kapłanów z naszej parafii?
-Z Księdzem Proboszczem spotkaliśmy się we wrześniu 2000 roku jako wikarzy w parafii Katowice – Murcki i tam wspaniale nam się
współpracowało przez 3  lata.  Księdza  Michała  znam od 15 lat,  gdyż wspólnie  rozpoczynaliśmy studia  teologiczne  w  Śląskim
Seminarium, przez jakiś czas mieszkaliśmy nawet razem w pokoju i 10 maja 1997 roku przyjęliśmy Sakrament Kapłaństwa. Nasz
Senior ks. Józef natomiast jest znanym i zasłużonym kapłanem Archidiecezji Katowickiej, budowniczym kościoła w Rudziczce. Często
spotykałem się z nim przy różnych okazjach, dzięki znajomości z Księdzem Krzysztofem Błotko. Zawsze bardzo ceniłem sobie jego 
rady i spostrzeżenia duszpasterskie, którymi dzielił się z nami jeszcze jako Proboszcz w Rudziczce.
 
-Jaki będzie zakres Księdza obowiązków?
-Zasadniczo przejmuję wszystkie obowiązki mojego poprzednika ks. Arka Borowskiego, tj. grupę Ministrantów, grupę Pielgrzym oraz
studium przedmałżeńskie. Wyjątkiem jest grupa Dzieci Maryi, którą będę się teraz opiekował; natomiast młodzieżą przygotowującą się
do Sakramentu Bierzmowania zajmie się ks. Michał z racji tego, że uczy tę młodzież również w szkole.
 

Rozmawiał Krystian Dziurok
 

ARCYBRACTWO STRAŻY HONOROWEJ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA
Pod  tą  nazwą  modli  się  i  działa  w  Kościele  Stowarzyszenie,  którego  zadaniem jest
otoczyć Serce Jezusa czcią, miłością i wynagrodzeniem za grzechy swoje i wszystkich
ludzi.

czym jest Arcybractwo
Pod tą  nazwą  modli  się  i  działa w  Kościele Stowarzyszenie,  którego zadaniem jest otoczyć  Serce Jezusa czcią,  miłością  i

wynagrodzeniem za grzechy swoje i wszystkich ludzi. W tym celu każdy z członków obiera sobie jedną godzinę w ciągu dnia i stara się ją
przeżyć w łączności z Boskim Sercem, wypełniając jak najlepiej swoje zajęcia i obowiązki. W duchu miłości i wynagrodzenia, myślą staje
przed Chrystusem obecnym w tabernakulum. Praktyka Godziny Obecności nie polega na spędzeniu godzinnej adoracji przed Najświętszym
Sakramentem, lecz na ofiarowaniu codziennych zajęć  w ciągu wybranej godziny jako wynagrodzenie Najświętszemu Sercu Jezusa za
grzechy i zniewagi, jakich dopuszcza się świat  i spełnianiu wszystkiego z największą sumiennością, wystrzegając się przy tym grzechu –
nawet lekkiego.

 

geneza
Straż Honorowa powstała 13 marca 1863 roku w Klasztorze Sióstr Wizytek w Bourg-en Bresse we Francji. Powołała ją zakonnica

wizytka Siostra Maria od Najświętszego Serca po otrzymaniu wizji tarczy zegara, który odtworzyła na papierze i przedstawiła swojej
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przełożonej. Jeszcze tego samego dnia w godziny zegara wpisały się Siostry z klasztoru w Bourg. Wkrótce inne klasztory Nawiedzenia
zaczęły praktykować Godzinę Obecności i tak spełniły się słowa św. Franciszka Salezego, który powiedział: „pragnąłbym, aby cierniowa
korona wokół Serca Jezusa została zastąpiona przez koronę ludzkich serc”.

Dzieło to szybko rozszerzało się po całej Francji, Belgii, Holandii, Włoszech i poza Europą. Do Straży zapisywali się wielcy i
sławni ludzie, m.in. św. Jan Bosko, św. Brat Albert Chmielowski. Wśród nich byli także Papieże: Pius IX, Leon XIII, Pius X, którzy bardzo
cenili sobie przynależność do Straży Honorowej. Dziś to Stowarzyszenie obecne jest na wszystkich kontynentach świata, a dzięki różnicom
czasowym nieprzerwanie trwa Straż Honorowa i w każdej godzinie wielbi Serce Boga.

W Polsce Straż Honorowa powstała przy kościele Sióstr Wizytek w Krakowie w 1869 roku jako Bractwo, następnie w 1919 roku
podniesiona  do  godności  Arcybractwa  objęła  swoim zasięgiem cały kraj,  rozwijając  aktywną  działalność  szczególnie  w  okresie
międzywojennym. Obecnie odnawiające się  Arcybractwo działa w ponad 300 parafiach na terenie całej  Polski. Wspólnoty te pod
kierunkiem Księży Dyrektorów i Zelatorów pogłębiają kult Eucharystii poprzez Msze Święte Wynagradzające, adoracje Najświętszego
Sakramentu, Godziny Święte.

 

jak czcimy Serce Jezusa
Chciałabym zachęcić  wszystkich do  przybliżenia  się  do  Serca  Jezusowego poprzez Godzinę  Obecności  i  Komunię  Świętą

Wynagradzającą w pierwsze piątki miesiąca oraz do trwania przy Chrystusie cierpiącym w Ogrójcu w Godzinie Świętej w pierwsze
czwartki miesiąca. Pan Jezus czeka na każdego. Tak bardzo nas umiłował, że życie Swoje za nas oddał na krzyżu i przelał Swoją krew do
ostatniej kropli. I to w takich boleściach! Nie zapominajmy o tym! Uczyńmy postanowienie, że będziemy wynagradzać Temu Sercu za
grzechy nasze i świata przyjmując w tej intencji Komunię Świętą Wynagradzającą w każdy pierwszy piątek miesiąca. Zapewniam, że
warto! Jezus będzie przemieniał twoje życie, obdarzy Cię pokojem i radością tak, iż nawet w cierpieniu i przeciwnościach znajdziesz
radość i zrozumiesz sens niesienia własnego krzyża. Tylu ludzi na świecie jest dziś nieszczęśliwych i zagubionych, nie widzących sensu
swego istnienia. Dlaczego? Bo utracili największy skarb – Boga. Dlatego potrzeba pielęgnować tę przyjaźń z Panem, a najbardziej mogą 
w tym pomóc wspólnoty parafialne. Jeśli nie należysz do żadnej z wspólnot naszej parafii, w których można pogłębiać swój rozwój
duchowy – czuj się szczególnie zaproszony/zaproszona do Straży Honorowej NSPJ. Może słyszysz delikatny głos Pana zapraszający cię do
bycia apostołem Jego Serca.

 

MOŻE  WŁAŚNIE  TERAZ CHRYSTUS  WZYWA  CIĘ  DO  SWOJEGO  SERCA,  ABYŚ  STANĄŁ  POD  JEGO
SZTANDAREM, SZTANDAREM CHRYSTUSA KRÓLA I PEŁNIŁ STRAŻ HONOROWĄ PRZY JEGO SERCU PRZEBITYM
ZA NASZE GRZECHY. PAMIĘTAJ JEZUS CZEKA NA CIEBIE.

 

jak zostać członkiem Straży
Jeżeli pragniesz odpowiedzieć na wezwanie Pana Jezusa i przystąpić do Straży Honorowej w naszej parafii zgłoś się do zelatorki

(Alicja Kuśka). Informacje można uzyskać w każdy piątek po Godzinie Miłosierdzia o godz. 15-tej odprawianej w naszym kościele
(wejście przez kaplicę św. Anny).

AK
Rzadki  jubileusz obchodził  nasz dawny parafianin ks.  Tadeusz Kula,  pochodzący z Gotartowic.  50 lat temu otrzymał

święcenia kapłańskie w Katedrze wrocławskiej. Po odbyciu wikariatu w Świdnicy i Słubicach w roku 1972 został mianowany
proboszczem w  Bąkowicach,  w  woj.  opolskim,  gdzie  duszpasterzował  do  roku 2004.  Za  wierną  posługę  kapłańską  został
najpierw  obdarzony godnością  kanonika,  a  później  odznaczony prałaturą.  Obecnie  schorowany mieszka  w  Domu Księży
Emerytów we Wrocławiu.

 
Jego uroczystość jubileuszowa miała miejsce najpierw 20 maja br. w Katedrze we Wrocławiu, a 9 czerwca wśród swoich

byłych parafian w Bąkowicach, gdzie był  proboszczem przez 32 lata. W pięknie przystrojonym kościele pw. Św. Anny przy
licznie zgromadzonych wiernych i kilku osobach z najbliższej rodziny, a także przedstawicielach miejscowych i powiatowych
władz  administracyjnych Jubilata  powitał  obecny ks.  Proboszcz  Bąkowic,  a  także  kilku księży kolegów  ks.  Tadeusza  z
okolicznych parafii,  którzy potem odmówili  Koronkę  do  Miłosierdzia  Bożego  i  odprawili  Eucharystię  w  koncelebrze.  Po
dziękczynnej Mszy św. i Te Deum, delegacje dzieci, młodzieży i dorosłych z Bąkowic, i dwóch sąsiednich wiosek należących
do  bąkowickiej  parafii,  złożyły ks. Prałatowi  Tadeuszowi  wzruszające podziękowania i  życzenia na dalsze lata wręczając
kwiaty.

 
Po uroczystości  w kościele dawna gospodyni Księdza p. Maria Kosno, która zastępuje obecnie ks. Prałałatowi daleko

mieszkającą rodzinę, urządziła przyjęcie dla zaproszonych  gości w namiocie na swojej posesji.
 

Wskutek choroby ks. Prałat nie mógł odprawić Mszy św. jubileuszowej w Boguszowicach, w swojej parafii rodzinnej, ale
nasi Duszpasterze z ks. prob. Krzysztofem Błotko i Redakcja „SE” tą drogą w imieniu całej parafii składają Mu z okazji
jubileuszu życzenia dalszej opieki Opatrzności Bożej i wstawiennictwa Najświętszej Marii Panny.

 
Mieczysław Kula

 

50-lecie święceń kapłańskich ks. prałata Tadeusza Kuli

W niedzielę 3 września do parafialnego kościoła dotarła dożynkowa procesja z
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Gotartowic. Podczas Mszy św. o godz. 10.00 dziękowano za tegoroczne plony.

Jak co  roku gotartowicka  i  boguszowicka  społeczność  podziękowała  Bogu w  czasie  Mszy św.  za  tegoroczne  plony.
Przepiękny korowód przygotowany przez gotartowickich gospodarzy, Radę Dzielnicy Gotartowice, Koło Gospodyń Wiejskich,
OSP, przedszkolaków z P 22 i P 18, a także uczniów SP 20 przybył w niedzielę 3 września do naszego kościoła. W prezbiterium
królowały dary ogrodów i pól. Uroczysta oprawa Mszy Św. sprawiła, że wiele osób uświadomiło sobie jak wielkie znaczenie
dla  wszystkich  ma  chleb  i  że  należy za  niego  dziękować.  Wśród  zgromadzonych  wyczuwało  się  obecność  Ducha  Św.
Dziękczynienie płynęło m. in. z ust kapłanów, gospodyni pani Piątek, która kolejny raz ułożyła wiersz o tematyce dożynkowej.
Aktywnie uczestniczyli we Mszy Św. gospodarze niosąc dary do ołtarza. Barwne stroje, w które ubrane były gospodynie i dzieci
podkreślały ludowy charakter  święta  plonów. Gospodynie  pełniły w  tym dniu honorowe funkcje  lektorów. Również poczty
sztandarowe Ochotniczych Straży Pożarnych oddawały cześć Bogu, a wszyscy uczestniczący we Mszy Św. odśpiewali radosne
Te Deum. Wspólnota naszej parafii złożyła również dar pieniężny na potrzeby świątyni. Dziękujemy rolnikom za ich trud, za
okazywany szacunek dla chleba, życzymy im błogosławieństwa Bożego i obfitych plonów w latach następnych. Po tegorocznych
dożynkach niech w naszej pamięci pozostanie obraz korony misternie wyplatanej i „iskrząca” się złotymi kłosami monstrancja.

 

Gabriela i Leszek Kuśkowie

Wyjątkowa uroczystość odbyła się w naszym kościele w dniu 24 czerwca, bo parafianka
Marta Kula z Boguszowic 22 czerwca dożyła stu lat.

Po przybyciu Jubilatki do kościoła na wózku inwalidzkim, w pięknym geście podszedł  do niej ks. prob. Krzysztof Błotko
witając Ją  w boguszowickiej  świątyni  po kilku latach nieobecności  z powodu starczych dolegliwości. Mszę  św. jubileuszową
odprawił ks. Proboszcz w koncelebrze dwóch kapłanów - oo. franciszkanów z Bytomia i Tychów. Jubilatka należała do III Zakonu
św. Franciszka, który w Boguszowicach jeszcze w XIX wieku założył Jej ojciec Franciszek Konsek. W tej uroczystej Eucharystii
uczestniczyli krewni, sąsiedzi i znajomi Jubilatki a także liczni parafianie. Ks. Proboszcz wygłosił specjalną homilię, przytaczając
słowa o długowieczności zaczerpnięte z Pisma Świętego. Uroczystość uświetnił wzruszającymi pieśniami chór Cor Jezu, któremu
dyrygował   Jerzy  Przeliorze  –  wnuk siostry  Jubilatki.  Rangi  dodali  temu jubileuszowi  delegaci  wspólnoty  tercjarskiej  z
Boguszowic, Rybnika i Bytomia z przewodniczącym diecezjalnym i pocztem sztandarowym III zakonu św. Franciszka.

 
W czasie Eucharystii Jubilatka, Jej syn i córka otrzymali Komunię św. pod dwoma postaciami. Na zakończenie  Mszy św.

dziękczynnej odśpiewano uroczyste Te Deum. Po kościelnej uroczystości ks. Proboszcz wręczył pani Marcie w prezencie obraz z
wizerunkiem Ojca św. Jana Pawła II, a delegaci III zakonu przekazali Jej dyplom i naręcza kwiatów. Na koniec o. franciszkanin
udzielił błogosławieństwa  relikwiarzem św. Franciszka najpierw Jubilatce, Jej synowi i córce, a potem innym wiernym.

 
Po  uroczystości   kościelnej  i  wspólnym zdjęciu dość  liczni  krewni,  wśród  nich wnukowie  i  prawnukowie  oraz kilku

chrześniaków a także delegacja III Zakonu i Kapłani spotkali się na agapie.
Warto wspomnieć, że obchodzący niedawno 50-lecie kapłaństwa prałat ks. Tadeusz Kula jest chrześniakiem Jubilatki.
Jubilatka życzyła sobie, by zamiast kwiatów zaproszeni na agapę goście złożyli ofiarę na cele dobroczynne. Uzbierała się

suma w wysokości 1540 zł, którą syn Jubilatki wręczył ks. Proboszczowi.
 

Mieczysław Kula

Jesteśmy środowiskiem harcerskim z kilkudziesięcioletnią tradycją, dzięki której nasza oferta
programowa jest bardzo szeroka i interesująca. Z nami przeżyjesz wspaniałe przygody na zbiórkach,

biwakach, obozach i zimowiskach. Będziesz miał (miała) okazję sprawdzić się w wielu sytuacjach, rozwijać
swoje zainteresowania, poznawać nowe miejsca oraz zdobywać góry - pieszo i na nartach. Nasze drużyny

każdego roku organizują Farski Festyn oraz Dzień Dziecka. Przyczyniają się do zdobywania wysokich
miejsc w Korowodzie Dzielnic, a na harcerskich zawodach (Manewry Techniczno-Obronne) często zajmują

najwyższe miejsce na podium. Jedynym wymaganiem jest ukończenie 10 lat i... dużo chęci do zabawy i
spędzania czasu w ciekawy sposób!

 
Serdecznie zapraszamy wszystkich na pierwszą zbiórkę: 22 września o godz. 17:00 na plac
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przed Szkołą Podstawową Nr 16 w Boguszowicach.
 

Harcerze
 
 

 
 

Ochotnicza Straż Pożarna Boguszowice obchodziła 20 sierpnia 2006 roku jubileusz      
95-lecia swego istnienia.

Wydarzenia towarzyszące powołaniu do życia w 1911 roku Ochotniczej Straży Pożarnej w Boguszowicach należą już do
historii.  Można śmiało stwierdzić,  że na ówczesne warunki  było to działanie nowatorskie, a przy tym niesłychanie żmudne,
wymagające zmian w obiegowej opinii społecznej.

 
Boguszowice – do czasu założenia własnej jednostki pożarniczej – posiadały na wzór innych wiosek straż przymusową.

Siłą  rzeczy jej  działania  były mało  skuteczne,  głównie  z uwagi  na  brak wyszkolenia  i  jednolitego  kierownictwa.  W tych
warunkach szczególnie godny podkreślenia jest fakt tak wczesnego utworzenia w Boguszowicach Ochotniczej Straży Pożarnej.
Głównym impulsem do  tych działań był  groźny pożar,  jaki  miał  miejsce  14 listopada  1911 roku.  Już w  5  dni  po  nim w
Boguszowicach odbyło  się  zebranie  założycielskie  OSP.  Głównymi  inicjatorami  powołania  tej  organizacji  byli:  Wilhelm,
Konstanty, Fryderyk i Emil Rojkowie, Ludwik Matuszczyk, Franciszek i Emil Murowie.

 
Od tego czasu przez jednostkę przewinęły się setki strażaków ochotników. Niektórzy z nich pozostawili po sobie trwały

ślad, inni pozostali w cieniu. Nie chcąc więc nikogo pominąć nie wymieniamy żadnych nazwisk.
 
Rocznica była szczególną okazją do przemyśleń; czego udało nam się dokonać, co nam nie wyszło, co należy zrobić, żeby

nasze działania były jeszcze bardziej profesjonalne i efektywne.
 
Działania strażaków ochotników są doceniane nie tylko przez tych, którym niesiemy pomoc, lecz również przez władze

państwowe i samorządowe. Dowodem na to jest fakt, że uroczystość zaszczycili swoją obecnością nasi szanowni goście: Prezes
Zarządu Wojewódzkiego  Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP  województwa  śląskiego  -  druh Alojzy Gąsiorczyk,
Prezydent Miasta Rybnika - Adam Fudali, Prezes Zarządu Miejskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Rybniku - druh
Józef Sorychta, Wiceprzewodniczący Rady Miasta, Przewodniczący Samorządu Mieszkańców Dzielnicy Boguszowice Stare -
Jan Mura,  Zastępca  Komendanta  Państwowej  Straży Pożarnej  w  Rybniku -  aspirant sztabowy Stanisław  Kocur,  Naczelnik
Wydziału Zarządzania  Kryzysowego  i  Ochrony Ludności  Urzędu Miejskiego  w  Rybniku -  Janusz Abrahamowicz,  Ksiądz
proboszcz - Krzysztof Błotko, Dyrektor SP 16 - Michał Wengerski, Dyrektorka przedszkola - Gabriela Froehlich oraz delegacje i
poczty sztandarowe zaprzyjaźnionych jednostek OSP z terenu Miasta Rybnika, a także sponsorzy wywodzący się spośród firm i
osób prywatnych.

 
W trakcie uroczystości wyróżnieni zostali członkowie naszej OSP.
 
 
Odznakę Strażak wzorowy otrzymali: dh Roman Leipelt, dh Janusz Pierchała, dh Jacek Wawrzyńczyk i dh Bogumił Winkler.
 
Srebrną  odznaką  MDP oznaczeni  zostali:  dh-na  Agnieszka  Grad,  dh-na  Natalia  Gunia,  dh-na  Aleksandra  Król,  dh-na

Marzena Lip, dh-na Małgorzata Mazur, dh-na Elżbieta Mokry, dh-na Sylwia Mokry, dh-na Martyna Wawoczny oraz dh-na Monika
Wawoczny.

 
Znakiem za wysługę lat nagrodzeni zostali: dh Ludwik Smołka – 55, dh Wilhelm Karwot – 50, dh Antoni Knapek – 50, dh 

Maksymilian Lach – 45, dh Jerzy Hyła – 40, dh Edward Kuś – 40, dh Jerzy Szulc – 40, dh Józef Turek – 40, dh Benedykt Winkler
– 40, dh Benedykt Buchalik – 5, dh Tomasz Gasz – 5, dh Mirosław Koczy – 5 dh Łukasz Król – 5, dh Andrzej Musiolik – 5, dh
Krzysztof Musiolik – 5, dh Piotr Pawela  5, dh Artur Rojek – 5, dh Mariusz Rojek – 5, dh Robert Wawoczny – 5, dh Jacek
Wawrzyńczyk – 5, dh Rafał Wyrwoł – 5.
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Chcąc  prowadzić  jakąkolwiek działalność  trzeba  dysponować  co  najmniej  dwoma  elementami:  ludźmi,  którzy będą

zainteresowani tymi działaniami oraz środkami finansowymi. W działalności społecznej – a do takiej trzeba zaliczyć działania
strażaków ochotników - dochodzi jeszcze element bezinteresowności. Wszystko to nie na wiele by się zdało, gdybyśmy nie mieli
wsparcia moralnego i materialnego ze strony Zarządu Wojewódzkiego i Miejskiego ZOSP, Prezydenta i Rady Miasta Rybnika,
Rady Dzielnicy oraz sponsorów. To dzięki nim działamy. Dzięki nim mogliśmy zorganizować  tę uroczystość, która w jakimś
stopniu jest formą podziękowania dla naszych członków za ich zaangażowanie, poświęcanie własnego czasu na niesienie pomocy
innym.

 
Poza wymienionymi jednostkami organizacyjnymi sponsorami naszej rocznicy byli:

§            ACME P.P.H.U. - Jerzy Pierchała

§            Aleksander Danel

§            Andrzej Mazur

§            Bar AXA  - Mariola Kuczera

§            Bar Na Upadzie - Jarosław Biełobrzeski

§            Biuro rachunkowe - Joanna Gabryś

§            Cukiernia - Jerzy Król

§            Czesław Dżazga

§            Dominik Potrawa

§            Gabinet lekarski - Andrzej Mura

§            Gabriela Kusz

§            GTM Mura sp. z o.o.

§            Hydroinstal – spółka z o.o.

§            Hydrotech – spółka akcyjna

§            Jan Mura

§            Jarosław Tlałka

§            Katarzyna Nowakowska-Sokołowska

§            Krystian Wałach

§            KWK „Jankowice”

§            Maria Kajzerek

§            Millennium - Aleksander Smyczek

§            NSZZ „Solidarność” KWK „Jankowice”

§            Piekarnia - Andrzej Fojcik

§            Piekarnia - Nalepa

§            Piotr Gorus

§            P.P.H.U.”Hilex Group” - Krzysztof Kempny

§            P.P.H.U.”Janko” - Antoni Drąszczyk

§            PUT „PERFEKT” sp. z o.o.

§            Robert Dziurok

§            SADEX – spółka z o. o . - Józef Michalski

§            Samorząd Mieszkańców Dzielnicy Boguszowice Stare

§            Sklep Instalacyjno – przemysłowy - Wojciech Ławniczek

§            Sklep ogólnospożywczy - Małgorzata Wołowiec

§            Sklep spożywczy „ARO” - Grażyna Stacha

§            Sklep spożywczo-przemysłowy - Bernadeta Harnasz

§            Ślusarstwo Wo.Pa. - Paweł Wojnarowicz
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§            Wytwórnia pustaków - Piotr Pierchała

§            Związek Zawodowy Górników KWK „Jankowice”

§            Związek Zawodowy Dozoru i Nadzoru Górniczego KADRA

§            KWK „Jankowice”

§            Związek Zawodowy Pracowników Dołowych KWK „Jankowice”.
 
Zarząd OSP Boguszowice,  działający aktualnie  w  składzie:  Antoni  Knapek -  prezes,  Eugeniusz Król  –  I wiceprezes,

naczelnik, Jerzy Szulc – II wiceprezes, Barbara Gawliczek - skarbnik, Andrzej Morgała –sekretarz, Czesław Sobik - członek,
Ryszard  Zimończyk z-ca  naczelnika,  Andrzej  Cyganek -gospodarz,  Roman Leipelt  –  członek,  składa  tą  drogą  jeszcze  raz
serdeczne podziękowanie wszystkim sponsorom, dzięki którym uroczystość mogła się odbyć w takiej formie i kształcie. Niech
wyrazem naszej wdzięczności będą okolicznościowe dyplomy i podziękowania, które dotarły do zainteresowanych.

 
Za pięć lat będziemy obchodzić okrągłą 100 rocznicę istnienia jednostki. Zrobimy wszystko, by nie zmarnować dorobku

naszych poprzedników i by wykorzystać ten okres do jeszcze lepszej pracy na rzecz mieszkańców naszej dzielnicy. Będzie to
coraz trudniejsze z uwagi na wszechobecny konsumpcyjny styl życia. Naszym najważniejszym celem jest pozyskanie młodzieży,
która przejmie po nas pałeczkę bezinteresownego działania dla społeczności lokalnej, tak jak my przejmowaliśmy ją od naszych
ojców i dziadków.

 
Andrzej Morgała - Sekretarz OSP

 

W dniach 1 – 11 lipca nasza wspólnota ministrancka wyjechała na coroczny wyjazd
wypoczynkowy. Tym razem byliśmy w Białce Tatrzańskiej.

Choć na taki wariant spędzenia 11 lipcowych dni nie zdecydowali się wszyscy ministranci było nas wystarczająco wielu,
aby wyjazd ten można było zaliczyć do udanych. Wędrowaliśmy po górach w samej Białce, jak również byliśmy w Dolinie
Chochołowskiej,  a także na Rusinowej  Polanie, Gęsiej  Szyi  oraz na Gubałówce. Mimo zmęczenia widocznego na twarzach
niektórych uczestników tych wypraw wszyscy byli  zadowoleni i  zachwyceni niesamowitymi widokami roztaczającymi się  na
szlakach.

Oprócz górskich wycieczek zwiedziliśmy również Zakopane, a w nim Wielką  Krokiew, stary cmentarz oraz Krupówki
wraz z pięknym kościołem p.w. Świętej Rodziny. Dni wolne od wędrówek spędzaliśmy nad rzeką Białką, w pobliżu której było
boisko,  na  którym można  było  pograć  w  siatkówkę.  Dwukrotnie  byliśmy na  basenach termalnych w  Słowackim Vrobvie.
Rozegraliśmy także mecz piłki nożnej z kolonią z Piotrkowa Trybunalskiego, która mieszkała w sąsiednim pensjonacie. Mecz
oczywiście wygraliśmy wynikiem 10:1! W zamian przegrana drużyna zaprosiła nas do siebie na dyskotekę, która odbyła się
następnego  dnia.  Wszyscy się  super  bawili  -  na  czele  z naszym Księdzem Arkadiuszem.  Następnego  dnia  w  godzinach
południowych wyjechaliśmy z Białki.

W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się w Wadowicach, by zwiedzić Bazylikę i zjeść kremówki, o których mówił podczas
jednej ze swoich pielgrzymek do swego ojczystego kraju Jan Paweł II. We wtorek 11 lipca wszyscy wróciliśmy od domu i na
pewno długo będziemy wspominać ten wspaniały wyjazd.

 
Oprócz Księdza Arkadiusza naszymi opiekunami byli również Pani Lola, która była również naszą pielęgniarką i dbała o

nasze zdrowie. Był z nami również pan kościelny Bernard oraz pan Marian. Im wszystkim składamy serdeczne podziękowania.
 
Był  oczywiście  jeszcze  jeden,  najważniejszy  dla  nas  ministrantów,  punkt  dnia  –  Msza  Święta.  Każdy  dzień

rozpoczynaliśmy od Eucharystii, a kończyli modlitwą, najczęściej różańcową i Apelem Jasnogórskim. Codziennie służbę na mszy
miał  inny pokój.  Msze  uświetniał  także  nasz chór,  który przygotowywał  pieśni  na  msze  i  śpiewał  razem z nami.  Zaś  w
przygotowaniu do Mszy Świętej pomagał nam kościelny pan Bernard.

 
Ministranci wraz z ks. Arkadiuszem.
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Taki pomysł:
Raz w tygodniu spotykają się ludzie zainteresowani filmem i w ogóle sztuką filmową na projekcji wybranego filmu,
aby w gronie innych miłośników obejrzeć jakiś film, porozmawiać o nim, podyskutować lub wręcz pokłócić się (w
sposób na tyle cywilizowany, aby swoim zachowaniem nie przypominać naszej klasy politycznej) . Wszystko przy
kawie, herbacie lub czymś dobrym.
 

Taka realizacja:
Dopóki pogoda dopisze projekcje takie odbywać się będą na „ Ogrodzie Farskim” przy amfiteatrze. Duży ekran
oraz projektor zapewniają harcerze z Niezależnej Drużyny Harcerzy Starszych oraz Dom Kultury Boguszowice. W
razie niepogody oraz z nadejściem jesiennych chłodów zaimprowizowaną w ten sposób „salę kinową” przenosi się
do harcówki. Wstęp na tego typu projekcje jest oczywiście bezpłatny i dostępny dla każdego.
 

Taki rezultat:
Mamy u siebie  - na  miejscu – własne kino (w dodatku za  darmo), którego repertuar sami sobie tworzymy, a
poprzez wzajemne rozmowy, wymianę opinii czy tylko przysłuchiwanie się innym uczymy się pojmowania świata
filmu i poznawania jego tajników.
Poza  tym  poznajemy,  równie  jak  my  sami,  inteligentnych  i  interesujących  ludzi  mających  podobne  pasje,
zainteresowania, czy tylko upodobania filmowe.
 

Taka próba:
W najbliższy piątek 15 września o godz. 20.00 na „Ogrodzie Farskim”, w razie niepogody w harcówce zapraszamy
na  pierwszą  próbną  projekcję  wszystkich mieszkańców Boguszowic,  którzy  widzą  sens  uczestnictwa  w takim
pomyśle, wspierania oraz tworzenia tego pomysłu.
 

Takie zaproszenie:
Zapraszamy, czekając na Wasze pomysły, które ulepszą, urozmaicą, lub całkowicie zmienią  zaproponowaną przez
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nas wizję naszego „boguszowickiego kina”.
 
 

Harcerki oraz harcerze NDHS

Pierwszy seans w letnim kinie w najbliższy piątek 15 września o godz. 20.00 na
Farskim Ogrodzie

 

Kolejny już raz dzieci z rybnickiej dzielnicy Gotartowice mogły spędzić dwa tygodnie na
półkoloniach organizowanych przez Szkołę Podstawową nr 20. Dyrektor Urszula Stajer
wraz z grupą zaangażowanych w to przedsięwzięcie nauczycieli przygotowała dla
uczestników półkolonii atrakcyjny program.

 
Dzieci zwiedziły Izbę Regionalną „Na Gadziokach” w Roju prowadzoną przez p. dr Różę Cichy. Przy pieczeniu kiełbasek

zapoznawały się z historią i tradycjami najbliższego im regionu; oglądały zgromadzone przez właścicielkę eksponaty. Atrakcyjny
okazała się również wyjazd do ośrodka rekreacyjnego w Olzie, a to wszystko za sprawą rewelacyjnej pogody i serdecznego
przyjęcia przez gospodarzy ośrodka. Wizytę w sąsiadujących z Rybnikiem Żorach uatrakcyjnił seans filmowy („Zebra z klasą”),
plenerowe imprezy na żorskim rynku oraz zwiedzanie kościoła pod wezwaniem Św. Apostołów Filipa i Jakuba – tutaj dzieci
przywitał  ich były katecheta – ksiądz dziekan Stanisław Gańczorz. Miło wspominają również uczestnicy półkolonii  pobyt na
basenie krytym w Połomii i kolejną wizytę w kinie, tym razem boguszowickim, tu dzieci zobaczyły film „Harry Potter i Czara
Ognia”. Tylko dwa dni spędzono na terenie szkoły; odbywały się w tym czasie rozgrywki sportowe. Po zakończonych zawodach
na każdego młodego sportowca czekała nagroda.

 

 
Dziesięć dni wspólnej zabawy minęło bardzo szybko. Dopisała pogoda i humory. Zadowoleni byli wszyscy, dzieci, które

ciekawie i miło mogły spędzić czas i nauczyciele, dla których satysfakcją były uśmiechnięte i  szczęśliwe dziecięce buzie – i
proszę uwierzyć, że to nie frazesy! Za rok SP 20 najprawdopodobniej również nie zapomni o dzieciach.

 
Szkoda jedynie, że w tym roku organizatorzy nie mogli już liczyć na granty z Urzędu Miasta, które zawsze stanowiły dość

istotną pomoc finansową dla tej imprezy. Może za rok będzie inaczej?
 

Anna Stajer
 

W sobotę 29 lipca odbył  się pierwszy zjazd potomków Józefa i  Waleski Macionczyk z
Boguszowic.

W sobotę 29 lipca br. odbył się pierwszy zjazd potomków Józefa i Waleski Macionczyk z Boguszowic. Na cmentarzach zostały
złożone kwiaty na grobach osób zmarłych z rodziny. Po Mszy św. w intencji całej rodziny zostało wykonane pamiątkowe zdjęcie ponad
dwustu uczestników spotkania.

Później nastąpił przejazd do sali OSP w Świerklanach, gdzie od tradycyjnego śląskiego obiadu rozpoczęło się rodzinne spotkanie, na
którym zostały przedstawione dzieje poszczególnych dwunastu gałęzi rodu. Między opowieściami, przy muzyce była wspaniała zabawa.
Chwile wzruszeń przeżyli najstarsze osoby, gdy na scenie występowały ich wnuki. Śląską gwarą o modzie opowiadała nam Aleksandra
Budniok. Część oficjalna została zakończona zaśpiewaniem znanych śląskich piosenek, przy których nie mogło zabraknąć słynnej „Barki”.
Potem była już zabawa przy zespole DUET DANCE kończąca się grubo po północy.

Do dnia dzisiejszego rodzina liczy 416 osób, z czego 52 osoby zmarły. Z wszystkich 14-oro dzieci Józefa i Waleski żyje jedna z
córek HELENA ŚLIWA. Najstarszą żyjącą osobą biorącą udział  w spotkaniu i  tańcach była LEOPOLDYNA MACIEJOŃCZYK ze
Świerklan –Kucharzówki urodzona 17 marca 1915 roku. A najmłodszą jest Bianka – Pola Sypień, urodzona w marcu tego roku. Od strony
Waleski zd. Kula doszukano się korzeni od roku 1708, natomiast od strony Józefa od roku 1837.

Rodzina składa serdeczne „Bóg Zapłać” ojcu Zacheuszowi za odprawioną Mszę Świętą oraz ks. proboszczowi Krzysztofowi Błotko,
że przyjął zaproszenie i uczestniczył na naszym spotkaniu. Następny zjazd rodu za 60 miesięcy.

 
Zdzisław Kuśka
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Nowy wikary
We wtorek 29 sierpnia podziękowaliśmy Bogu w czasie Eucharystii o godz. 17.00 za 3 lata służby kapłańskiej ks. Arkadiusza
Borowskiego i  prosiliśmy o dary Boże potrzebne Mu na nowej  placówce w Pawłowicach w Parafii  Podwyższenia Krzyża
Świętego. Na Jego miejsce Ks. Arcybiskup mianował  Ks. Piotra Mrozka, którego serdecznie witamy w naszej  wspólnocie i
życzymy mu wiele łask Bożych i zdrowia w czasie posługi duszpasterskiej w naszej parafii.
 
Wyjazdy Grupy „Pielgrzym”
Grupa „Pielgrzym” w dniach 25 – 26 zorganizowała pielgrzymkę do Świętej Katarzyny i Świętego Krzyża, gdzie pielgrzymi
ucałowali relikwie Krzyża Świętego. Kolejnym punktem było sanktuarium maryjne w Kałkowie – Godowie. Także zwiedzaliśmy
„Jaskinię Raj” oraz miasteczko Chęciny.
 

„Cor Jesu” na Jasnej Górze
Parafialny chór „Cor Jesu” wystąpił 29 lipca na Jasnej Górze podczas Ogólnopolskiego Spotkania Apostolatu Maryjnego. Nasz
chór kolejny już raz uświetnił swoim śpiewem tę uroczystość.
 

Pielgrzymka Rybnicka
W dniach 2-6 sierpnia odbyła się 61. Piesza Pielgrzymka Rybnicka na Jasną Górę. Z naszej parafii  pielgrzymowało ok. 210
osób.
 

Festyn w Gotartowicach
W sobotę  26  sierpnia  odbył  się  w  Gotartowicach VII Festyn Dzielnicowy.  Impreza  zorganizowana  przez Radę  Dzielnicy
rozpoczęła się od Mszy św. sprawowanej przez ks. proboszcza Krzysztofa Błotko.
 

Dożynki parafialne
W niedzielę 3 września do parafial-nego kościoła dotarła dożynkowa procesja z Gotartowic. Podczas Mszy św. o godz. 10.00
dziękowano za tegoroczne plony. (kd)

Mimo okresu urlopowego w minionym czasie prowadzone były prace przy układaniu rur wzdłuż ul. Kolberga oraz ulic
przyległych. W związku z koniecznością zmiany projektu pozostało jeszcze do podłączenia kilka posesji. W bieżącym tygodniu
ma  być  dokonany  przegląd  całej  wykonanej  sieci  przez  kamerę  przemysłową.  Pozytywny  wynik  przeglądu  pozwoli  na
odtworzenie  nawierzchni  drogi.  Rada  Dzielnicy czyni  starania,  ażeby ul.  Kolberga  odtworzona  była  na  całej  szerokości.
Problemem w tym rejonie były bardzo płytkie wody gruntowe.

 
Wykonana została kanalizacja w ul. Jesiennej. Obecnie rozpoczęte zostały prace od początku ul. Błękitnej. Równolegle

prowadzone są  prace  od końca  ulicy.  Wykonawca planuje,  ze  do końca  jesieni  skanalizowany zostanie  teren pomiędzy ul.
Strażacką i Błękitną a ul. Małachowskiego. Wykonana została nowa nawierzchnia asfaltowa na ul. Boguszowickiej, Cyprysowej
oraz Ziemskiej z ulicami przyległymi. Pewnym problemem jest odtwarzanie dróg z kostki betonowej oraz ulic dojazdowych do
posesji o nawierzchni asfaltowej.

 
Zerwanie  umowy na  budowę  kanalizacji  przez drugiego  wykonawcę  i  zejście  z placu budowy zawiesiło prace  przy

budowie kanalizacji na pewien czas wzdłuż ul. Gronowej oraz ulic przyległych. Prace te wkrótce powinny zostać zakończone.
 
We  wtorek 5  września  Rada  Dzielnicy spotykała  się  z wykonawcami  kanalizacji  firmą  Tchas,  celem wypracowania

porozumienia, które pozwoli określić terminy odtworzenia dróg po wykonanej kanalizacji sanitarnej. Wykonawca zapewnił, że
od  początku września  znacznie  zwiększa  ilość  ekip  budowlanych oraz  sprzętu  pracującego  przy budowie  kanalizacji  w
Boguszowicach. W planach jest zakończenie budowy oraz odtworzenia nawierzchni w zachodniej części dzielnicy (ul. Ziemska,
Strażacka, Błękitna itd.) jeszcze do końca bieżącego roku. Prace będą obejmowały także odtworzenie dróg gruntowych oraz dróg
z trylinki. Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. kanalizacji pan Janusz Koper poinformował, że kontrakt na budowę kanalizacji w
Boguszowicach obowiązuje do jesieni 2007 r. i w tym czasie zostanie zrealizowana całość prac. Obecnie zaawansowanie tej
inwestycji  w dzielnicy wynosi około 40%, choć prace pełną parą ruszyły w maju tego roku (ze względu na długą zimę oraz
problemy po upadłości PRINŻ).

 
Mura Jan
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Dyrekcja  Szkoły Podstawowej  nr  16  w  Rybniku informuje,  że  w  sierpniu został  zrealizowany projekt  Ministerstwa
Edukacji  Narodowej  współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą  „Internetowe Centrum Informacji
Multimedialnej” (ICIM). Centrum zlokalizowane jest w bibliotece szkolnej. W jego skład wchodzą 4 stanowiska komputerowe
ze stałym łączem do sieci Internet, urządzenie wielofunkcyjne (skaner, drukarka i kopiarka) oraz oprogramowanie. Wartość ICIM
to 14.506,60 złotych.

 
Centrum jest  wyposażone  w  programy antywirusowe  oraz  w  programy zabezpieczające  przed  wejściem na  strony

niepożądane (przemoc, pornografia…).
 
Pracownia  przeznaczona  jest  głównie  dla  uczniów  naszej  szkoły.  Zapraszamy również  osoby dorosłe,  mieszkańców

Boguszowic, którzy chcą skorzystać z informacji zawartych w Internecie.
 

Dyrektor SP 16
M. Wengerski

 
30 września o godz. 18.oo

Zespół Charytatywny zaprasza na kolejną

która odbędzie się w sali Szkoły Podstawowej Nr 16 w Boguszowicach.
Zapewniamy poczęstunek i dobrą zabawę.

Wstęp 15 zł.
Bilety do nabycia u Pań Charytatywnych i w Kancelarii.

(śluby, pogrzeby, msze jubileuszowe)
skrzypek instrumentalista
Justyna Dzierbicka-Przeliorz

telefon kontaktowy: 0607-136-690
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