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„Każdy górnik Ciebie zna, Patronko Barbaro * Bo opiekę w Tobie ma, więc Cię prosi z wiarą: 
Wspieraj mnie, ochroń mnie, wiary pomoc podaj,* Bym przez wszystkie noce, dnie  
 
                                                                                                                          
„PANIE oświecaj drogę, którą mam kroczyć.” 

         Odwiedziny                                                          
      duszpasterskie         Zakończenie roku          Roraty 2018  
            
                                                                                  
                                    
        
                     

 

Rozpoczęły się tegoroczne odwie-
dziny duszpasterskie zwane kolę-
dą. Kapłani odwiedzają nasze do-
my, by wspólnie wypraszać bło-
gosławieństwo rodzinie na nowy 
rok. Zachęcamy do zapoznania się 
z planem kolędy 

– czytaj str. 13-14

W poniedziałek 31 grudnia 
zapraszamy wszystkich para-
fian do udziału we Mszy św. 
o godz. 17.oo, podczas której 
będziemy dziękować Panu 
Bogu za kolejny przeżyty rok.  

Trwamy w adwentowym ocze-
kiwaniu na Święta Bożego Na-
rodzenia oraz na powtórne 
przyjście Pana. W tym czuwa-
niu niech nam towarzyszy 
Maryja, poprzez uczestnictwo 
w roratach, codziennie o godz. 
6.3o 
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Spotkania Dzieci Maryi 
W sobotnie przedpołudnia na probostwie swoje 
cotygodniowe spotkania formacyjne ma wspólno-
ta Dzieci Maryi.  

Chcesz żyć w radości Bożej?  
Dołącz do nas!  

Wspólnota Dzieci Maryi  
czeka właśnie na Ciebie! 

Spotkanie Oazy Rodzin 
W niedzielę 23 września, po wakacyjnej przerwie, 
nowy rok formacyjny – spotkaniem na probostwie, 
zainaugurowała wspólnota Oazy Rodzin.  

„Światło Cafe” 
W niedzielę 30 września w godz. 9.00 – 18.00 
młodzież oazowa po raz kolejny zaprosiła 
wszystkich chętnych do domu parafialnego, któ-
ry na ten czas przybrał formę parafialnej kawia-
renki. 

 

 

 
  

 
 

 

Oaza Rodzin wraz z opiekunem – ks. Karolem 

 
 
 

 
Modlitwa i błogosławieństwo przed rozpoczęciem 
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Święto patronalne 
ZSU w Rybniku 

W piątek 19 października Zespół 
Szkół Urszulańskich w Rybniku 
obchodził swoje święto patronalne 
– św. Urszuli. Z tej okazji w kościele 
p.w. Królowej Apostołów w Rybniku 
została odprawiona uroczysta Msza 
św., której przewodniczył ks. abp. 
Damian Zimoń, a jednym z cele-
bransów był ks. Proboszcz Krzysz-
tof Błotko.  

 

 
Pierwsi goście  

Profesjonalna reklama zachęcała do degustacji 

 
 

 
Coś dla ciała, czyli przerwa na posiłek 

 
 

 
 

 
Wielu parafian skorzystało z tej formy spędzenia 

niedzielnego popołudnia 
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Nabożeństwa różańcowe 
Październikowe nabożeństwa różańcowe groma-
dziły na codziennej modlitwie w świątyni licznych 
czcicieli Matki Bożej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Msza św.  
młodzieżowa 

5 października Mszą św. młodzieżową 
zainaugurowano cykl spotkań przygoto-
wujących kandydatów do przyjęcia sa-
kramentu bierzmowania. 

 

 
 

 
 

 
Dzieci odmawiały różaniec w ko-
lejne październikowe czwartki – 

przed Mszą św. szkolną 

 
Ks. abp Damian Zimoń przewodniczył uroczystej Eu-
charystii z okazji święta patronalnego „Urszulanek” 
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Katecheza dla dorosłych 

W sobotę 6 października rozpoczął się cykl kate-
chez dla rodziców Dzieci Maryi. Serdecznie za-
praszamy na kolejne spotkania. 

Przygotowanie dzieci  
do wczesnej Komunii św. 

Trwają cotygodniowe katechezy przygotowujące 
dzieci do Wczesnej Komunii Świętej. W bieżącym 
roku szkolnym bierze w nich udział rekordowa gru-
pa najmłodszych, która pod okiem Pani Barbary 
Sojki przygotowuje się do przyjęcia Pana Jezusa 
do swego serca. 

Bal Wszystkich Świętych 

W sobotę 27 paździer-
nika nasze dzieci 
zgromadziły się na wie-
czornej Eucharystii, po 
której w uroczystym 
pochodzie udały się do 
Domu Parafialnego, 
aby wziąć udział w Balu 
Wszystkich Świętych. 
Wspólna zabawa była 
okazją do uświadomie-
nia sobie, że świętość 
jest naszym powoła-
niem i każdemu z nas 
z aureolą jest do  twa-
rzy. 

  

 

Spotkania Grupy Biblijnej 

Grupa Biblijna spotyka się w nowym roku forma-
cyjnym na swoich comiesięcznych spotkaniach  
w domu parafialnym. 

 
Katecheza dzieci wczesnokomunijnych 
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Uroczystość  
Wszystkich Świętych 

Tradycyjnie w Uroczystość Wszystkich 
Świętych na parafialnym cmentarzu zo-
stała odprawiona Msza św. w intencji 
wszystkich zmarłych parafian. Eucharystię 
poprzedziły modlitwy za zmarłych przy 
grobie śp. ks. Infułata Edwarda Toboli. 

 

 

Spotkanie Rodzin 
Szensztackich 

W poniedziałek 19 listopada 
miało miejsce kolejne z cyklu 
comiesięcznych spotkań forma-
cyjnych Ruchu Rodzin Szensz-
tackich. 

 

 
m” 

 
Modlitwa przy grobie śp. ks. Infułata Edwarda Toboli 

 

 
Tegoroczna Uroczystość Wszystkich Świętych przebie-

gała w wyjątkowo ciepłej, jak na tę porę roku aurze 

 
Wspólna zabawa podczas Balu Wszystkich Świętych 
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Mamy za sobą kolejny etap życia i funk-
cjonowania naszej wspólnoty parafialnej. Był 
to czas wrześniowych inicjatyw związanych z 
rozpoczęciem nowego roku szkolnego i kate-
chetycznego. Naszym drogim dyrektorom 
i nauczycielom placówek oświatowych dzięku-
jemy i okazujemy empatię wobec ich trudu i 
poświecenia wymaganego szczególnie na 
progu nowego roku szkolnego. 

Mamy też za sobą czas zainicjowania spotkań po-
szczególnych grup formacyjnych na terenie parafii,  
z wielkim zaangażowaniem wielu osób świeckich. 
Wydarzenia te są przedstawione  w naszej części foto-
graficznej „Serca Ewangelii”. Jednym z nich jest spo-
tkanie najstarszej wspólnoty istniejącej na terenie para-
fii, jakim jest Trzeci Zakon św. Franciszka, który 
istnieje w Boguszowicach Starych już 120 lat. W 
sobotę 20 października odbył się w naszej parafii dzień 
skupienia Świeckiej Rodziny Franciszkańskiej 
z udziałem zaproszonych gości. Należeli do nich oj-
cowie franciszkanie i osoby świeckie z Trzeciego Za-
konu. Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. 
o godz.10.oo i zakończyła spotkaniem przy stole w 
Domu Parafialnym. W poczet wydarzeń ostatnich mie-
sięcy wpisała się również 25 rocznica istnienia, dzia-
łania i modlitwy naszej Grupy Pielgrzym. Wydarze-
nie to zostało ciekawie udokumentowane i w sposób 
uroczysty obchodzone z udziałem kapłanów, którzy na 
przestrzeni tych lat opiekowali sią tą grupą i w ramach 
tej wspólnoty pielgrzymowali w przeróżne miejsca i 
do sanktuariów na terenie Polski.  

Swój Srebrny Jubileusz w ostatnim czasie ob-
chodził również nasz parafialny chór „Cor Jesu”. 
Wszystkim zaangażowanym w te piękne dzieło, wyra-

żamy wdzięczność i za wstawiennictwem patronki – 
św. Cecylii, życzymy wszystkiego co najlepsze.  

Od pierwszych dni powakacyjnych swoją aktyw-
ność wykazała nasza młodzież inspirowana do modli-
twy, formacji duchowej i działań o charakterze gospo-
darczo-rozrywkowym. Po raz kolejny byliśmy świad-
kami działania utworzonej przez naszą młodzież Oa-
zową kawiarenki „Światło Cafe”, z której po Mszach 
św. niedzielnych korzysta wielu naszych parafian. W 
szczególny sposób zapamiętaliśmy kolejną edycję 
„Balu Wszystkich Świętych”. Przy tej okazji dzięku-
jemy księdzu Karolowi za aktywność duszpasterską i 
szczególną troskę oraz czas poświęcany między inny-
mi naszym dzieciom i młodzieży. Nawet przywołuje-
my go do pewnego  umiarkowania i bardziej roztrop-
nego szafowania swoim życiem i zdrowiem. Ksiądz 
Karol ponadto jest Moderatorem Ruchu Światło-Życie 
w dekanacie boguszowickim. Dlatego jak wiemy do 
Jego dodatkowych obowiązków należy obecność na 
Dniach Wspólnoty moderatorów w Katowicach, orga-
nizowanie dni wspólnoty i formacja animatorów 
w dekanacie oraz współpraca z parą rejonową Domo-
wego Kościoła Ruchu Światło-Życie. Dziękujemy 
również wszystkim osobom świeckim zaangażowa-
nym w dzieła duszpasterskie naszej parafii za poświę-
cany czas, wspomaganie kapłanów w ich zwyczajnych 
i nadzwyczajnych formach ewangelizacji. Za żywe 
świadectwo wiary i modlitwy. 

Pragnę również naszym strażakom z Gotarto-
wic pogratulować nowego wozu strażackiego, który 
w sobotę 27 października uroczyście poświęciliśmy. 
Niech Pan Bóg im błogosławi, a św. Florian  
i św. Krzysztof pozwalają im wracać z każdej akcji 
szczęśliwie do domu. 

Zmiana aury i gwałtowne ochłodzenie 
nie zwalnia nas nigdy od troski o nasze obiek-
ty, od remontów i zaplanowanych inwestycji. 
Tradycyjnie w punktach wymieniamy i przy-
pominamy o naszych działaniach gospodar-
czych na przestrzeni ostatnich trzech miesię-
cy. Należą do nich: 

1. Wyczyszczenie  boazerii sufitowej w do-
mu pogrzebowym. 

2. Pomalowanie ścian Domu Pogrzebowego. 

3. Przeprowadzenie szlifowania i pomalo-
wania wszystkich drzwi kościelnych. 

4. Podwyższenie  studzienki kanalizacyjnej 
pomiędzy kościołem a Domem Parafial-
nym.   

SŁOWO  PROBOSZCZA – Nie tylko o sprawach  
                                        gospodarczych 

 

 
Po poświęceniu nowego wozu strażackiego OSP Gotartowice 
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5. Czyszczenia i serwisowania pieców 
znajdujących się w kotłowni kościel-
nej. 

6. Dalsza modernizacja kotłowni  Sta-
rej Fary oraz zakup i montaż drugiego  
nowego pieca V klasy, zasilanego eko-
groszkiem 

7. Pospawanie i zainstalowanie na nowo 
uszkodzonej poręczy przy farskiej 
skarpie.  

8. Zakup pierwszej partii dachówki na 
remont dachu Starego Domu Parafial-
nego. 

9. Naprawa ekranu ledowego służącego 
do wyświetlania pieśni mszalnych. 
Wymiana spalonego transformatora.  

10. Wielokrotne naprawy i usuwanie usterek na 
naszych obiektach parafialnych. 

 Mamy grudzień. Radosny czas Adwentu i zbliża-
jących się Świąt Bożego Narodzenia. Dzieci zachęca-
my do udziału w roratach oraz wytrwania na nich do 
samego końca. W tych dniach szczególnie pamiętamy 

o naszych Górnikach. Niech Jezus im błogosławi za 
wstawiennictwem św. Barbary.  Obdarzy zdrowiem i 
potrzebnymi łaskami ich oraz ich rodziny. 

Wdzięczny Bogu i ludziom za wszystko z serca 
błogosławi na czas Adwentu i Świąt Bożego Narodze-
nia:  

      ks. Krzysztof  Blotko - proboszcz 

Zachęcamy do dalszej lektury wybranych 
fragmentów książki „Proboszcz z Ars” w celu 
pogłębienia własnej refleksji nad życiem ka-
płańskim. 

WIZERUNEK ZEWNĘTRZNY I DUCHOWY – 
część I 

Jeden ze świadków życia Proboszcza z Ars powie-
dział, iż patrząc na niego, poza czynnościami kapłańskimi, 
widziało się tylko zwykłego człowieka. Ci, którym zdarzyło 
się ujrzeć go w przypadkowym spotkaniu, zwłaszcza na 
rynku we wsi w chwili, gdy wracał z sierocińca z garnusz-
kiem mleka w ręku, niby żebrak, co z łaski dostał pożywie-
nie, doznawali niekiedy zawodu. I to ma być Proboszcz z 
Ars?!... – zawołała pewna osoba przybyła z Paryża, widząc, 
że tak mało jest podobny do postaci, jaką sobie utworzyła w 
wyobraźni. 

- A tak - odrzekł pokorny kapłan, z najmilszym, na jaki 
zdobyć się umiał, uśmiechem. - Widocznie z panią nie jest 
tak, jak z królową Saby, gdy przybyła w odwiedziny do Sa-
lomona: ją spotkała niespodzianka dodatnia - a panią ujem-
na! 

Lecz pobożni pielgrzymi nie dawali się zmylić pozo-
rom. Pierwsze ich wrażenie było zwykle porywające, do 
tego stopnia piękność duszy przeistaczała wygląd zewnętrz-
ny człowieka, który w innym razie mógł wydać się niepo-
zornym. Ksiądz Vianney był wzrostu cokolwiek mniej niż 

średniego. Pod koniec życia, ponieważ miał głowę pochylo-
ną na piersi i zgarbione ramiona, wydawał się jeszcze niż-
szym. 

Twarz jego była wychudzona i jakby zniszczona. Wą-
ska i wyciągnięta od policzków do podbródka, miała kształt 
serca - pisał pewien współczesny dziennikarz. Cera, cokol-
wiek ciemna w latach dziecięcych, następnie opalona na 
słońcu i powietrzu, z czasem zbladła, wskutek ustawicznego 
przesiadywania Proboszcza z Ars w konfesjonale. Głębokie 
zmarszczki, niby święte blizny jego czuwań i bohaterskich 
wysiłków, wcześnie zarysowały się na twarzy. Włosy świę-
tego, gęste i sztywne, które strzygł krótko na wierzchu gło-
wy, a zapuszczał dość znacznie nad karkiem, nigdy całkiem 
nie posiwiały. 

Czoło miał szerokie i pogodne; łuki brwi wysunięte 
naprzód. Niebieskie oczy, odznaczające się dziwną jakby 
nadprzyrodzoną bystrością, błyszczały w ciemnych kręgach, 
podkreślających oczodoły. Spojrzenie ich było łagodne, lecz 
głębokie i badawcze. Zdawało się, iż odgadywał mię - po-
wiedział o nim ksiądz Dionizy Chaland; - gdy wzrok jego 
spotkał się z moim, przeniknął mię do dna duszy. Znałem 
pewną osobę, która przyznała się, ze ją ten wzrok przerażał. 
Niebieskie oczy jego błyszczały jak diamenty. Nawet w roz-
mowie uderzał ten wzrok, który zdawał się widzieć rzeczy  
z tamtego świata. Najczęściej wszakże, w chwilach spokoju, 
oczy jego przybierały wyraz łagodnej zadumy, jeszcze wię-
cej zmienny i ruchliwy był układ twarzy Ks. Vianney'a, nie 

 
Wyremontowane pomieszczenia kancelarii adwokackiej na Starej Farze 

Proboszcz  z  Ars (53) 
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stając się przez to bynajmniej śmiesznym. Różne wzrusze-
nia wewnętrzne powodowały zmianę wyrazu twarzy święte-
go tak często i nagle, że na próżno usiłowano w rysunku 
uchwycić jego rysy. On sam zresztą nigdy na to się nie go-
dził. Wiem, że ktoś chciał ze mnie zrobić karnawałowy obra-
zek - rzekł kiedyś żartując - ale się ciągle ruszałem i rzecz 
mu się nie udała. Aby stworzyć dobry portret ks. Vianney'a, 
potrzeba było bystrego wzroku, talentu, a także uporu Emi-
liana Cabuchefa. 

Ksiądz Vianney miał w młodości wygląd człowieka 
silnego, lecz później, wskutek ustawicznych postów, członki 
jego tak zwątlały, że pod koniec życia tylko sama energia 
zdawała się utrzymywać go na nogach. Ręce wychudłe, na 
których gęsto występowały na wierzch żyły, dawały pojęcie 
o wyniszczeniu całego ciała przez umartwienia i pracę. 

Będąc z natury nerwowym, zachował ks. Vianney do 
końca życia pełne temperamentu ruchy i gesty; ani wiek ani 
praca nie ujęły jego członkom giętkości i elastyczności...  
Do ostatniej chwili także funkcje poszczególnych zmysłów 
pozostały w nim nietknięte w swej sprawności. I tak: słuch 
jego zachował subtelną wrażliwość, wzrok - bystrość;  
pamięć posiadała świeżość. Chód miał ciężki wprawdzie, 
lecz szybki, jak na człowieka liczącego się z czasem i krót-
kością życia. 

Można by wierzyć, iż pomoc z nieba towarzyszyła mu 
nawet przy zwykłych czynnościach. Skądże bowiem  
np. posiadał siłę, by wynieść pewnego razu z kościoła wiel-
ką i ciężką chorągiew, którą ludzie młodzi z trudem dźwiga-
li do góry... 

U Proboszcza z Ars poza powłoką cielesną, coraz de-
likatniejszą i jakby przezroczystą, łatwo można było odgad-
nąć duszę. Promieniowała ona na czole i w spojrzeniu Świę-
tego. Rzeczywistym zaś wyrazem tej duszy była prostota, 
subtelność i dobroć. W sposobie bycia ks. Vianney'a nie 
zauważyło się żadnej afektacji, ani nawet tego rodzaju 
uprzejmości, w który tyle osób ubiera się, jakby w świątecz-
ną odzież. Wobec najwyższych dostojników zachowywał się 
zawsze z prostotą i zupełną swobodą. Gdy przybył do Ars w 
odwiedziny kardynał de Bonald, arcybiskup Lyoński, ksiądz 
Vianney pośpieszył na jego spotkanie i pierwszy do niego 
ręce wyciągnął. Nie byłem bardziej zakłopotany wobec nie-
go, jak wobec zwykłego proboszcza - mówił potem święty 
kapłan, wspominając o tym pamiętnym spotkaniu. 

Duchowny dygnitarz angielski, ksiądz Ullathorne, bi-
skup z Birmingham, pisał 14 maja 1854 roku, po rozmowie 
swej z księdzem Vianney'em: Sposób, w jaki nas przyjął, 
oczarował nas swą prostotą, pokorą i miłością. Proboszcz  
z Ars nie miał w sobie nic z owej udanej uniżoności. Jego 
pokora była szczera, i zupełną naturalność łączył w sobie  
z serdeczną uprzejmością. 

Pewien młodzieniec ze sfer wyższych, przybył z Mar-
sylii do Proboszcza z Ars do spowiedzi. Spotkawszy Brata 
Atanazego, kierownika szkoły, zaczął go wypytywać: Pro-
szę mi powiedzieć, Bracie, z jakiej rodziny pochodzi ksiądz 
Vianney... Gdzie kończył nauki... W jakim obracał się towa-
rzystwie... jakie zajmował stanowisko, zanim przybył do Ars. 
Brat szczerze powiedział mu, iż Proboszcz był synem wie-
śniaka; iż żadnego prawie kursu nauk nie odbywał, itd... Po 
każdej odpowiedzi, młodzieniec wyrażał wielkie zdziwienie. 

- Dlaczego zadawał mi pan takie pytania? - zapytał 
wreszcie Brat Atanazy. - Uderzyła mię bowiem wykwintna 
uprzejmość, z jaką przyjął mnie ksiądz Vianney. 

Gdy wchodził do zakrystii, skłonił mi się bardzo 
grzecznie, po czym najpierw kazał mi uklęknąć na klęczniku 
i dopiero sam zasiadł w konfesjonale. Po skończonej spo-
wiedzi wstał pierwszy, otworzył drzwi, ukłonił mi się, i z 
podobną uprzejmością, wprowadził następnego penitenta. 

Brat Atanazy rzekł, iż Proboszcz z Ars ze wszystkimi 
jednakowo postępował. Rozumiem - odparł młodzieniec. 
Jest to Święty. Ma on w sobie miłość, która jest źródłem 
prawdziwej uprzejmości. 

Gdy przyjmował kogo u siebie, lub w domu Opatrzno-
ści, ksiądz Vianney nigdy nie siadał, lecz żądał, by przy nim 
siadano. Wszystkich witał uprzejmie, mówiąc: Moje usza-
nowanie. Umiał wszakże tej formule powitania nadać pewne 
odcienie, stosownie do godności danej osoby, lub stopnia 
łączącej go z nią przyjaźni. Jeśli kto chce koniecznie doszu-
kać się podobieństwa naszego świętego do jakiej wybitnej 
osobistości, najtrafniej przyrównać go może do niezmiernie 
miłego, pełnego słodyczy genewskiego biskupa - świętego 
Franciszka Salezego. 

W dniu 23 czerwca 1855 roku pewna osoba z Ars ofia-
rowała ks. Vianney'owi na imieniny tort ozdobiony statuet-
kami, które przedstawiały: wołu, lwa, żyrafę i synogarlicę. 
Przyjmując ten podarunek, którym miał zaraz uszczęśliwić 
innych, Solenizant wygłosił małe, dowcipne przemówienie: 
Wół - rzekł - przedstawia siłę, lew - odwagę, żyrafa - duszę 
wielkimi krokami dążącą do nieba, synogarlica zaś – duszę 
wznoszącą się ponad rzeczy ziemskie... 

Ludzie tłoczyli się, by go ujrzeć z bliska i o co zagad-
nąć - opowiadała panna Marta des Garets - Był to widok 
słodki i jedyny w swym rodzaju, gdy się przyszło do zakry-
stii, a on, z miłym wyrazem twarzy, odwracał się, by powie-
dzieć kilka słów tęchnących pobożnością. 

Panna des Garets od dzieciństwa lubiła znaleźć się na 
jego drodze; podobnież jej bracia i siostry. Chłopczyków 
zawsze głaskał z ojcowską dobrocią; dziewczynki zaś zado-
wolić się musiały jego uśmiechem. Przechodząc obok nich, 
powtarzał: Ach, moje dzieci, moje dzieci, kochajcie bardzo 
Pana Boga! 

Andrzej Benedykt Treve, bogaty gospodarz z Ars, któ-
ry pilnie przypatrywał się swemu proboszczowi, tak się o 
nim wyrażał: Pomimo wrodzonej żywości, którą zdradzała 
przenikliwość jego wzroku, zbliżenie doń było niezmiernie 
pociągające; i choćby kto nie czcił go jako świętego, musiał 
go kochać, jako najsłodszego z ludzi. 

W słodyczy jego wszakże nie było najmniejszej przy-
mieszki słabości. Choć okazywał względy tym, którym się 
one należały, nigdy jednak nie pozwalał, by go zatrzymy-
wano ponad istotną potrzebę. Cenił czas swój, i gdy sądził, 
że już wszystko powiedział, nie lubił, by go kto dłużej na-
gabywał. Mam bardzo wiele zajęcia... Mam pilną sprawę  
- mówił bez wahania osobom natrętnym. Natomiast jeśli 
komuś ubogiemu, lub zasmuconemu, potrzebna była dłuższa 
rozmowa, udzielał swego czasu bez trudności. Osoby z 
wyższych sfer, pragnące mu złożyć swe uszanowanie, za-
trzymywał tylko tak długo, jak tego wymagała potrzeba. 
Pani Mandy Scipiot widziała pewnego razu, jak zjechała do 
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wsi, powozem czterokonnym, rodzina z wysokiej arystokra-
cji, która otrzymała ten przywilej, iż święty nasz przyjął ją 
w malutkiej rozmównicy, u wejścia na podwórze. Wizyta 
trwała pięć minut. Po upływie tego krótkiego czasu, przyby-
li, zrazu uradowani z zaszczytu, jaki ich spotkał ze strony 
sługi Bożego, niepomiernie się zdziwili, gdy święty nagle 
ich opuścił. 

Umiał ks. Vianney, jak to się mówi, osadzać ludzi na 
właściwym miejscu. Ktoś z tłumu pozwolił sobie kiedyś 
zagadnąć go w sposób bardzo niegrzeczny. Kto pan jest, 
kochany panie? - pyta go święty. Zapytany odparł, iż jest 
protestantem. Biedny mój panie! Rzecze ksiądz Vianney, 
kładąc nacisk na słowo - biedny. - Tak, biedny pan jesteś, 
bardzo biedny: bo wy, protestanci, nie macie żadnego świę-
tego, którego imię moglibyście nadawać swym dzieciom. 
Zmuszeni jesteście zapożyczać wasze imiona z Kościoła 
katolickiego. – To rzekłszy, zaraz się oddalił. 

Ja nigdzie nie czekam, nawet w Watykanie - rzekła do 
niego pewna wielka dama, która sądząc, iż olśni go rzeczy-
wistymi czy urojonymi tytułami, próbowała przecisnąć się 
do konfesjonału. - A jednak - odparł trochę złośliwie sługa 
Boży - u trybunału biednego Proboszcza z Ars będzie pani 
musiała czekać!... 

W sierpniu 1854 roku przybył do Ars jakiś zuchwały 
wyrostek. Księże Proboszczu - rzekł do Świętego, gdy ten 
przechodził wśród gromadki pątników, udając się z kościoła 
na plebanię; - chciałbym z księdzem Proboszczem podysku-
tować o religii. 

- Pan chcesz rozprawiać o religii? - odrzekł ksiądz 
Viannney. - Ależ pan masz mniejsze o niej pojęcie niż malec 
chodzący na naukę katechizmu! Jesteś pan nieukiem, kocha-
ny panie – nieukiem!... 

Powiedz mi, dziecko, w którym miesiącu w roku mó-
wisz najmniej? - zapytał pewnej gadatliwej osoby, powta-
rzając znany dowcip. A gdy gadulska w naiwności swej 
odrzekła iż nie wie: Niezawodnie w lutym - objaśnił ją Świę-
ty, łagodząc życzliwym uśmiechem, co lekka złośliwość 
mogła mieć w sobie przykrego - w miesiącu lutym, gdyż 
miesiąc ten jest o trzy dni krótszy od innych!... 

* * * 
Ksiądz Vianney był z natury dobrego serca - powie-

dział o nim ksiądz Toecanier, który sam odznaczał się za-
cnym sercem. Samo spotkanie osoby chorej, biednych siero-
tek, matki lub małżonki w żałobie, wystarczało, by go wzru-
szyć do łez. Była w charakterze jego - twierdzi pani des 
Garets - wielka uczuciowość, mogę nawet powiedzieć, iż był 
prawdziwy wylew uczuciowości! Lecz uczuciowość ta nie 
miała w sobie nic chorobliwego. Inni na jego miejscu, gdyby 
tak jak on byli przemęczeni, niepokojeni, potrącani, okazać 
by mogli wielkie zdenerwowanie, zaś u niego szczęśliwe 
zrównoważenie, a bardziej jeszcze cnota przedziwna, w 
każdej chwili przywracały pokój i niezbędny umiar. Toteż 
widziano go zawsze równym, zawsze uprzejmym, bez wzglę-
du na sposób, w jaki z nim postępowano. 

Nigdy myśl zemsty nie postała w jego sercu - pisał 
ksiądz Raymond, pierwszy jego pomocnik, który przecież 
coś o tym wiedział. - Umiał tylko miłować, przebaczać  
i dziękować. 

Do dusz czystych odczuwał pociąg instynktowny, stąd 
owa serdeczność, jaką okazywał dzieciom, właśnie z powo-
du ich niewinności. Przystawał na drodze, by rzucić im 
jakieś słówko, przy czym patrzył na nie wzrokiem dziwnie 
łagodnym. Dobrze mu było wśród nich. Jedną z najwięk-
szych jego przyjemności był widok sierot z założonego 
przezeń domu, bawiących się podczas rekreacji. Wobec 
dzieci okazywał wprost zadziwiającą uległość. Maleństwa 
na wszystkie niewinne wybryki przy nim odważyć się mo-
gły. 

Któregoś dnia, w roku 1852, gdy kończył naukę kate-
chizmu o godzinie jedenastej, jedna z dziewczątek, wspiąw-
szy się na paluszkach, pozwoliła sobie wyrwać mu włos, 
który odstawał od innych. Mała, kochaj bardzo Pana Boga - 
rzekł do niej święty z uśmiechem, spostrzegłszy, co czyni. 
To było wszystko, co miał do powiedzenia małej psotnicy.  

Pewna pani z Lyonu, w roku 1858, zawiozła do Ars 
dwoje swych dzieci. Starszy chłopiec, mający lat jedenaście, 
chciał poznać swoje powołanie. Wysłuchał najpierw Mszy 
świętej, a potem, gdy ksiądz Vianney, powróciwszy do 
zakrystii, w skupieniu, powoli zdejmował szaty liturgiczne, 
nasz mały Lyończyk zręcznie przysunął się do niego. 

- Czego chcesz, moje dziecko? - zapytał go słodkim 
głosem Proboszcz z Ars. - Księże Proboszczu - zaczął przy-
szły student - chciałbym wiedzieć... Ks. Vianney nie dał mu 
dokończyć i rzekł bez ogródek: 

- Będzie z ciebie dobry kapłan. 

Dowiedział się o tym młodszy z chłopców, mający za-
ledwie lat sześć, który przed kilku tygodniami otrzymał 
abecadło i odczuwał coraz bardziej wzrastający wstręt do tej 
tajemniczej księgi. Zapytam się Księdza Proboszcza - rzekł 
do swej mamusi – czy powinienem uczyć się czytać. 

Nazajutrz około południa, gdy ksiądz Vianney prze-
chodził z kościoła na plebanię, dostrzegł w tłumie tego ma-
łego sensata. 

- Księże Proboszczu - zapytał przyszły uczeń - czy 
trzeba, żebym się uczył, czy żebym się bawił? 

- Baw się, moje dziecko, to przystoi twemu wiekowi - 
odparł pogodnie Święty. 

Nigdy jeszcze rozstrzygnięcie sprawy przez świętego 
Proboszcza nie było przyjęte z większą radością. Mamo! - 
zawołał malec z miną triumfującą - Ksiądz Proboszcz po-
wiedział mi, żebym się bawił!... 

Będąc bardzo wrażliwym na uczucie przyjaźni, ksiądz 
Vianney cenił sobie jej dowody, i często z wylaniem duszy 
na nie odpowiadał. Świętość bowiem nie tylko serca nie 
wyziębia i nie zacieśnia, lecz przeciwnie - rozgrzewa je i 
rozszerza. Święci mieli serce płynne - mawiał Proboszcz z 
Ars. Gdy serce jest czyste - mówił jeszcze - nie może po-
wstrzymać się od miłości, gdyż odnalazło źródło miłości - 
którym jest Bóg. 

Podczas zarazy, panującej w roku 1854, ksiądz Tocca-
nier spędził trzy tygodnie w swej rodzinnej miejscowości 
Seyssel. Skoro tylko wrócił, poszedł do konfesjonału, w 
którym jego proboszcz siedział zamknięty od północy. 
Ksiądz Vianney ujrzawszy swego pomocnika wstał nie-
zwłocznie i serdecznie uścisnąwszy go, rzekł półgłosem: 
Otóż jesteś nareszcie, mój kochany! Jak to dobrze!... Czas 
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mi się dłużył. Myślałem sobie, iż potępieni w piekle, z dala 
od Boga, bardzo muszą być nieszczęśliwi, skoro już tu na 
ziemi tak się cierpi przebywając z dala od osób, które się 
kocha. 

Uczucie wdzięczności było u niego wysubtelnione w 
wysokim stopniu. Z jakimżewzruszeniem mówił zawsze o 
tych, od których doznał coś dobrego! O matce swej, o księ-
dzu Balley z Ecully wspominał zawsze ze łzami. Podobnie 
serdecznie wyrażał się o pannie d'Ars i o rodzinie des Ga-
rets. We wszystkich prawie listach jego do hrabiego Prospe-
ra des Garets znajdują się słowa: Wielce szanowny dobro-
dzieju mój (Mon tres respectable bienfaiteur). 

Proszę, jeśli łaska, powiedzieć wszystkim, których mia-
łem szczęście poznać w les Noes - pisał 7 listopada 1823 
roku, do matki Fayot w les Robins - że przesyłam im usza-
nowanie i wyrazy wdzięczności i że wszystkie dowody ich 
dobroci nigdy mi się w pamięci nie zatrą. 

Istotnie sam nie wiedział, jak okazać wdzięczność 
swej kochanej dobrodziejce z les Robins. Gdy w później-
szych latach jedna z córek matki Fayot przybyła do niego w 
odwiedziny do Ars, kupił jej jedwabny parasol na pamiątkę 
tej opieki, jakiej doznał od jej matki. 

Ksiądz Camelet, przełożony misjonarzy z Pont d'Ain 
przysłał do pomocy księdzu Toccanier młodego, początku-
jącego kaznodzieję. Gdzie jest ten mały misjonarz – pytał 
ksiądz Vianney - bo chciałem mu podarować piękną koron-
kę. 

W roku 1849 ustąpił dotychczasowy długoletni kie-
rownik szkoły chłopców Jan Pertinand. Jego miejsce mieli 
zająć Bracia świętej Rodziny z Belley. Lecz Proboszcz z 
Ars wtedy dopiero zgodził się na tę zmianę, gdy upewnił 
się, iż zacnemu przyjacielowi nie sprawi to żadnej przykro-
ści i ofiary, a nadto wyszukał mu odpowiednie stanowisko. 

Przy każdej sposobności ksiądz Vianney umiał oka-
zywać swą wdzięczność: nawet mały obrazek, lub zwykły 
medalik ofiarowany mu, miał dla niego wielką wartość. 

 
(c.d. w następnym numerze SE. Przygotował 

ks. Krzysztof B.  Za: Francis Trochu, Proboszcz z 
Ars, Święty Jan Maria Vianney 1786- 1859 (Na pod-
stawie akt procesu kanonizacyjnego i nie wyda-
nych dokumentów z języka francuskiego przełożył 
Piotr Mańkowski, biskup kamieniecki, arcybiskup 
tytularny Aenus), Kraków 2009) 

 
 
 

 

 

XII Międzynarodowe  

„Darem, który ruch END 
ma ofiarować Kościołowi  
i światu jest uczestnictwo  
w budowaniu królestwa  

Bożego w oparciu o nowy 
obraz pary małżeńskiej”. 

To cytat z Karty Equipes Notre-
Dame, dokumentu będącego funda-
mentem, na którym Ruch, zainicjo-
wany przez Ojca Caffarela w roku 
1939, został solidnie zbudowany w 
okresie powojennym i nie przestał 
rozwijać się na całym świecie. Znaj-
dziemy w niej tryskającą pierwotną 
intuicję  zawartą w duchu i metodach, 
które na zawsze są charakterystyczne 
dla Equipes Notre-Dame.  

Dokument ten został aktualizo-
wany w 1977 oraz 1988 roku. W 1977 
roku  Karta END dopowiada „Czym 
jest Ekipa Notre-Dame”. Wprowadza 
pojęcia takie jak:  

1. Plan – „Pójdź za mną” – tym we-
zwaniem Chrystus zwraca się do 
każdego z nas, do każdego z na-
szych małżeństw, zapraszając do 
szerszego otwierania się na Jego 
miłość, abyśmy świadczyli o Nim 
tam, gdzie wyznaczył nam miej-
sce.  

Małżonkowie pragnący odpowiedzieć 
na to wezwanie, świadomi swoich 
słabości, ufni w łaskę sakramentu 
małżeństwa, wierząc w skuteczność 
pomocy braterskiej i w obietnicę 
Chrystusa: „Bo gdzie są dwaj, albo 
trzej zebrani w imię moje, tam jestem 
pośród nich”(Mt 18, 20), decydują się 
utworzyć ekipę i proszą Ruch, aby im 
w tym pomógł. Taki jest wspólny plan 
małżeństw Equipes Notre- Dane. 

2. Oblicze 

Ekipa Notre-Dame jest chrześcijańską 
wspólnotą małżeństw. 

3. Droga 

a) Kierunki życia. 

b) Konkretne punkty wysiłku. 

c) Życie ekipy. 

Ad. 1. Małżonkowie proszą 
Ruch, aby im pomógł założyć Ekipę 
Notre-Dame. Gdy kilka par małżeń-
skich pomyśli, że warto by spróbować 
założyć chrześcijańską wspólnotę – 
może właśnie Ekipę, to szuka kontak-
tu z odpowiedzialnymi za Ruch, by 
prosić o taką pomoc. Ruch ustami 
odpowiedzialnych za dany Sektor 
powołuje dla tej grupy Parę Pilotują-

cą, by zaopiekowała się tymi małżon-
kami noszącymi w swoim sercu pra-
gnienie uczestnictwa we wspólnocie 
jaką jest ekipa. Para Pilotująca przez 
okres jednego roku – 12 spotkań to-
warzyszy małżonkom, organizuje 
pracę grupy tak, by stawała się coraz 
bardziej wspólnotą chrześcijańską, 
która gromadzi się „w imię Chrystu-
sa”. Wspólnocie towarzyszy kapłan  
„Doradca duchowy”, który „uobecnia 
Chrystusa jako Głowę wspólnoty”, 
wspiera ją, aby nie straciła z oczu 
swojego celu ostatecznego. Czas 12 
spotkań to czas poznania charyzmatu i 
pedagogiki ruchu. To wystarczająco 
dużo czasu, by poznać, ale i prakty-
kować proponowane „punkty wysił-
ku”. Małżonkowie rozeznają w swoim 
sercu czy doga rozwoju jaką proponu-
ją Ekipy może być ich drogą. Gdy 
tego są pewni to składają przyrzecze-
nie i stają się ekipą. 

8 grudnia 2018 roku będziemy 
świętować 71 rocznicę ustanowienia 
Karty END i to będzie dobry moment 
dla małżonków kończących pilotaże, 
by złożyć przyrzeczenie wobec 
wspólnoty i stać się kolejną ekipą 
END. Ekipa to wielki dar dla małżon-
ków tworzących ją. Będą ją ochraniać, 
troszczyć się o nią, a co miesięczne 

Equipes Notre - Dame  - 
ruch duchowości małżeńskiej 
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spotkania staną się dla nich wyjątko-
wym czasem dla rozwoju ich małżeń-
stwa. Ich życie nie będzie już takie 
samo, będą członkami Ekipy Notre-
Dame, wspólnoty której imienia uży-
czyła matka Boża, która także stała się 
patronką Ruchu. 

c.d.n. 

Bernadeta i Piotr  

Znajdziecie nas na stronie 
internetowej 

www.end.org.pl 

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

 

 

 

Uczucia 

*** 

Miłość i zdrada są blisko siebie 

Optymizm próbuje uniknąć 
żalu, 

który nie chce opuścić  
człowieka. 

Czemu tak boleśnie 

odczuwamy stratę miłości, 

którą zdrada zmusiła 

do odejścia z naszego życia? 

Przebaczenie stara się wrócić 

uśmiech na twarzy, 

która posmutniała. 

*** 

Stefania Gierłowska 
 

 

 

 

 

 

W tym roku  górnicy  ko-
palni „Jankowice”  obchodzi-
li  „Barbórkę” po raz 103, 
ponieważ pierwszy węgiel 
wyciągnięto na powierzchnię 
21 czerwca 1916r. Ta naj-
młodsza kopalnia niemiec-
kich przemysłowców  Don-
nersmarcków otrzymała – ze 
względów na toczącą się I 
Wojnę Światową niemiecką 
nazwę „Feldmarschall-
Blucher Schachte” czyli po 
polsku „Szyby Feldmarszałka 
Bluchera”.  

Marszałek Gebhard Leberecht 
von Blucher był naczelnym wodzem 
wojsk pruskich w latach 1813-1815 i  
walczył z Napoleonem m. in. pod 
Bautzem, Lipskiem i Waterloo. Po 
przejęciu Boguszowic przez władze 
polskie  latem 1922 r. nazwę kopalni 
spolszczono na „Szyby Bluchera” lub 
używano nazwy „Kopalnia Blucher”. 
W roku 1932 Rada Gminy Boguszo-
wice wystąpiła do władz powiatu o 
zmianę nazwy kopalni  i zapropono-
wała nazwę „Kopalnia Generała Puła-
skiego”. Wówczas kierownictwo 
koncernu Donnersmarka uprzedziło tę 
procedurę i za zgodą Urzędu Woje-
wódzkiego  w 1934 r. zmieniło nazwę 
kopalni na „Szyby Jankowice”. Po 
wojnie wszystkie kopalnie w Polsce 
zostały znacjonalizowane, w związku 
z tym w roku 1945 kopalnia „Janko-
wice” przeszła na własność Skarbu 
Państwa i została włączoną  do Ryb-
nickiego Zjednoczenia Przemysłu 
Węglowego. Od tego czasu przeszła 
wiele zmian organizacyjnych i struk-
turalnych i obecnie funkcjonuje w 

składzie Polskiej Grupy Górniczej 
jako Ruch Jankowice w KWK ROW.                                                                                                
Od zamierzchłych czasów górnikom 
patronuje  św. Barbara. Górnicy wie-
rzą, że to dzięki pomocy św. Barbary 
niejednemu górnikowi udało się wyjść 
cało z opresji. Ona pomaga odnaleźć 
drogę tym, którzy zgubili się w pod-
ziemnych korytarzach. O jej wsta-
wiennictwo i pomoc proszą górnicy, 
gdy ktoś pracujący pod ziemią zosta-
nie zasypany. Zgodnie z wieloletnią  
tradycją w kopalni „Jankowice” Bar-
bórka  rozpoczyna się poranną modli-
twą w cechowni przed figurą  św. 
Barbary prowadzoną przez ks.  pro-
boszcza, następnie przedstawiciele 
kierownictwa i załogi kopalni składają 
kwiaty .  Cała ceremonia odbywa się z 
udziałem orkiestry górniczej. Stąd 
brać górnicza udaje się do kościoła  na 
Mszę świętą w intencji żywych i 
zmarłych górników. Po Mszy świętej 
odbywają się uroczyste akademie oraz 
spotkania, w których uczestniczą całe 
rodziny górnicze.  

Z okazji barbórkowego świę-
ta pragnę  złożyć wszystkim Gór-
nikom, Pracownikom Kopalni i 
ich Rodzinom życzenia wszelkiej 
pomyślności oraz wytrwałości w 
ciężkiej i niebezpiecznej pracy. 
Niech Święta Barbara nieustan-
nie otacza Was i Wasze Rodziny 
ochronnymi ramionami, zapew-
niając poczucie bezpieczeństwa, 
komfortu życiowego i pewności 
dnia jutrzejszego. 

Szczęść Boże! 

Tadeusz Janyga 

BARBÓRKA  2018 

„I dlatego jeszcze raz patrzę w stronę pracowitego Śląska […]. 
Jest to ziemia wielkiej pracy i wielkiej modlitwy. Jedna z drugą 

ściśle zespolona w całej tradycji waszego ludu, którego  
najczęstszym pozdrowieniem są słowa: „Szczęść Boże” – jest 
to jeden z najwspanialszych skrótów, jakie istnieją we wszyst-

kich językach świata: dwa słowa łączące pamięć o Bogu  
z odniesieniem do ludzkiej pracy." 

św. Jan Paweł II 
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01. 12. 2018 r. – sobota – godz. 10.00 
1. Małachowskiego nieparzyste od końca 
2. Małachowskiego nieparzyste od początku.  

02. 12. 2018 r. – niedziela – godz. 14.00 
1. Małachowskiego parzyste od torów 
2. Małachowskiego parzyste od początku  

03. 12. 2018 r. – poniedziałek – godz.15.00 
1. Pochyła od końca 
2. Pochyła od początku 

05. 12. 2018 r. – środa – godz.15.00 
1. Jastrzębska 9a, 9b, 11a, 11b, 19 i 40 
2. Jastrzębska 15a, 15b, 15c,17a,17b,17 c 

06. 12. 2018 r. – czwartek – godz. 15.00 
1. Jana Karskiego 19 a, 19 b, 21 a, 21 b 
2. Buchalików parzyste od końca 

07. 12. 2018 r. – piątek – godz. 15.00 
1. Jana Karskiego 25 a, 25 b, 25 c, 25 d 
2. Jana Karskiego 27 a, 27 b, 27 c, 27 d, 27 e 

08. 12. 2018 r. – sobota – godz. 10.00 
1. Buchalików nieparzyste od końca 
2. Buchalików nieparzyste od początku  

09. 12. 2018 r. – niedziela – godz. 14.00 
1. Ziemska od końca 
2. Ziemska od początku 

10. 12. 2018 r. – poniedziałek – godz. 15.00 
1. Sztolniowa domki od początku 
2. Węglowa 1 a, 1 b, 2 a, 2 b, 4 a, 4 b 

11. 12. 2018 r. – wtorek – godz. 15.00 
1. Jastrzębska 5, 7a, 7b 
2. Jastrzębska 2 a, 2 b, 3, 4, 6, 8 

12. 12. 2018 r. – środa – godz. 15.00 
1. Sztolniowa 40 a, 40 b, 40 c, 40 d 
2. Jana Karskiego 31 c, 31 d, 31 e 

13. 12. 2018 r. – czwartek – godz. 15.00 
1. Sztolniowa 42 a, 42 b, 46 a, 46 b,    
2. Sztolniowa 48a, 48 b, 50 a, 50 b 

14. 12. 2018 r. – piątek  

15. 12. 2018 r. – sobota – godz. 10.00 
1. Rejewskiego nieparzyste od początku 
2. Rejewskiego nieparzyste od końca 

16. 12. 2018 r. – niedziela – godz. 14.00 
1. Rejewskiego parzyste od końca 
2. Urocza od początku  

17. 12. 2018 r. – poniedziałek – godz. 15.00 
1. Sztolniowa nr 28a, 28b, 32a, 32b 
2. Sztolniowa nr 32c, 32d, 32e, 32f 

18. 12. 2018 r. – wtorek – godz. 15.00 
1. Jana Karskiego 23a, 23b, 23c, 23d, 23e, 23f 
2. Jana Karskiego 37a, 37b, 37c, 37d 

 
 

19. 12. 2018 r. – środa – godz. 15.00 
1. Jana Karskiego 33 a, 33 b, 33 c, 35 a, 35 b 
2. Jana Karskiego 35 c, 35 d, 35 e, 35 f 

20. 12. 2018 r. – czwartek – godz. 15.00 
1. Sztolniowa 26 a, 26 b, 26 c, 26 d 
2. Sztolniowa 20 a, 20 b i 22 a, 22 b 

Kolęda poświąteczna 2018 

27. 12. 2018 r. – czwartek – godz. 10.00 
1. Rajska parz. od początku 
2. Rajska parz. od końca 

28. 12. 2018 r. – piątek – godz. 10.00 
1. Rajska nieparzyste od końca 
2. Rajska nieparzyste od początku 

29. 12. 2018 r. – sobota – godz. 10.00 
1. Błękitna od końca 
2. Błękitna od początku  

30. 12. 2018 r. – niedziela – godz. 14.00 
1. Gotartowicka parzyste od końca 
2. Gotartowicka parzyste od początku 

Po  Nowym Roku 

02. 01. 2019 r. – środa – godz. 15.00 
1. Dunikowskiego parz. od początku 
2. Dunikowskiego niep. od początku 

03. 01. 2019 r. – czwartek – godz. 15.00 
1. Jesienna od początku 
2. Jesienna od końca 

04. 01. 2019 r. – piątek – godz. 15.00 
1. Zapłocie  nieparzyste od końca 
2. Zapłocie  parzyste od początku 

05. 01. 2019 r. - sobota - godz.10.00 
1. Gronowa nieparzyste od końca 
2. Gronowa nieparzyste od początku 

06. 01. 2019 r. – niedziela – godz. 14.00 
1. Kolberga od początku 
2. Kolberga od końca 

07. 01. 2019 r. – poniedziałek – godz. 15.00 
1. Strażacka parzyste od końca 
2. Wawrzyńca i Strażacka parzyste od początku  

08. 01. 2019 r. – wtorek – godz. 15.00 
1. Strażacka nieparzyste od końca 
2. Sołtystwo od końca 

09. 01. 2019 r. – środa – godz. 15.00 
1. Gronowa parzyste od początku 
2. Jasna od końca 

10. 01. 2019 r. – czwartek – godz. 15.00 
1. Samotna od początku 
2. Baczyńskiego od początku 

11. 01. 2019 r. – piątek – godz. 15.00 
1. Kłokocińska parz. od początku do 26  
2. Zgodna od początku  

ODWIEDZINY DUSZPASTERSKIE 2015/2016 ODWIEDZINY DUSZPASTERSKIE 2018/2019 
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12. 01. 2019 r. - sobota - godz.10.00 
1. Kłokocińska parz. od końca i Zadumy 
2. Kłokocińska parz. od 28 w kierunku     

Kłokocina  do spotkania 

13. 01. 2019 r. – niedziela – godz. 14.00 
1. Kłokocińska niep. od początku 
2. Kłokocińska niep. od końca 

14. 01. 2019 r. – poniedziałek – godz. 15.00 
1. Gotartowicka nieparzyste od początku 
2. Gotartowicka nieparzyste od końca 

15. 01. 2019 r. – wtorek – godz. 15.00 
1. Mokra od końca 
2. Strzembosza od początku 

16. 01. 2019 r. – środa – godz. 15.00 
1. Cyprysowa i Cedrowa od początku 
2. Krzywoń i Szeptyckiego od początku 

17. 01. 2019 r. – czwartek – godz. 15.00 
1. Nowomiejska nieparzyste od końca  
2. Nowomiejska parzyste od początku 

18. 01. 2019 r. – piątek – godz. 15.00 
1. Szybowcowa od początku 
2. Szybowcowa od 48 (od mostu w kierunku  

Gotartowic) 

19. 01. 2019 r. - sobota - godz.10.00 
1. Szybowcowa od końca-reszta 
2. Jutrzenki od końca do 68k 

20. 01. 2019 r. – niedziela – godz. 14.00 
1. Jutrzenki od początku 
2. Jutrzenki od 68l do początku 

21. 01. 2019 r. – poniedziałek – godz. 15.00 
1. Spacerowa od początku 
2. Spacerowa od końca 

22. 01. 2019 r. – wtorek – godz. 15.00 
1. Grabowa od początku 
2. Przejazdowa od początku 

23. 01. 2019 r. – środa – godz. 15.00 
1. Jana Karskiego domki od początku 
2. Jana Karskiego domki od końca 

24. 01. 2019 r. – czwartek – godz. 15.00 
1. Jana Karskiego 29 a, 29 b,31 a, 31 b 
2. Jemiołowa od początku 

25. 01. 2019 r. – piątek – godz. 15.00 
1. Boguszowicka nieparzyste od końca do 81 
2. Boguszowicka parz. od cmentarza do Pani Tymich 

26. 01. 2019 r. - sobota - godz.10.00 
1. Boguszowicka parzyste od Ligoty 

oraz Łukasiewicza i Brzeziny Miejskie 
2. Boguszowicka od pani Tymich (128) do spotkania  

w kierunku Raszowca. 

27. 01. 2019 r. – niedziela – godz. 14.00 
1. Boguszowicka nieparzyste 41 a - 79 
2. Boguszowicka nieparzyste 25 b – 39 l 

28. 01. 2019 r. – poniedziałek – godz. 15.00 
1. Spokojna od końca 
2. Bagnista od początku i Niska  

29. 01. 2019 r. – wtorek – godz. 15.00 
1. Jaśminowa od końca 
2. Ziołowa od końca 

30. 01. 2019 r. – środa – godz. 15.00 
1. Żorska parzyste od Żor 
2. Żorska nieparzyste od Rybnika 

02. 02. 2019 r. – sobota – godz. 10.00 
Kolęda dodatkowa 
 

 

„Spotkać OAZĘ na pustyni 
i w BoguszowicachC” 

Nowy rok formacyjny 
2018/2019 rozpoczęliśmy z ogromną 
motywacją do działania i wielką ilo-
ścią planów. Przez ostatnie trzy mie-
siące udało nam się zorganizować 
przeróżne akcje, w których nigdy nie 
zapominaliśmy najpierw o modlitwie. 

Nasze pierwsze długo wyczeki-
wane spotkanie odbyło się 7 września, 
na którym każdy z nas podzielił się 
tym, jak spędził wakacje: byliśmy na 
rekolekcjach oazowych, ministranc-
kich, obozach harcerskich, plenerach 
artystycznych i wyjazdach rodzin-
nych. Zakończyliśmy modlitwą  

i błogosławieństwem, prosząc o dobre 
owoce na cały najbliższy rok. 

KREMÓWKI PAPIESKIE 

W pierwszą niedzielę paździer-
nika, zaprosiliśmy do zakupu Kremó-
wek Papieskich. Zamówiliśmy ich aż 
1500! Okazało się, że i ta liczba jest 
niewystarczająca. Oczywiście dzień 
wcześniej wszystko trzeba było pięk-
nie zapakować, dlatego udaliśmy się 
do cukierni „Król”, pełni zapału i 
przygotowani na „wieczór z kremów-
kami”. Potrzebowaliśmy wielu rąk do 
pracy. Jak się okazało, chętni do po-
mocy byli również nasi rodzice! Ser-
decznie im dziękujemy! 

 

 

 

WYCIECZKA OAZY 

W tym roku przybyło wielu no-
wych członków, dlatego postanowili-
śmy, że zorganizujemy wycieczkę, 
dzięki której dobrze się zintegrujemy. 
Nasz wybór padł na schronisko So-
szów!  

Kiedy wyszliśmy z autobusu, 
pełni entuzjazmu rozpoczęliśmy naszą 
wspinaczkę. Mniej więcej w połowie 
drogi mieliśmy okazję podziwiać 
zachód słońca, a po nim stopniowo 
zapadający mrok. Tak, tak – to była 
nietypowa wyprawa: popołudniowo – 
wieczorno – nocna! Na sam szczyt 
dotarliśmy w całkowitych ciemno-
ściach i mgle, która dostarczyła do-
datkowych atrakcji! W schronisku 

Kalejdoskop oazowy 
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czekała na nas ciepła herbata oraz 
naleśniki. Wraz z właścicielami 
uczestniczyliśmy we Mszy Świętej, a 
później udaliśmy się na spotkania w 
grupach, spacer i wspólną zabawę. Do 
domów wróciliśmy wykończeni, ale 
szczęśliwi. 

BAL WSZYSTKICH 
ŚWIĘTYCH 

27 października odbył się trady-
cyjny Bal Wszystkich Świętych, na 
który zaprosiliśmy wszystkie dzieci. 
Rozpoczęliśmy Mszą Świętą o 17.oo. 
Przybył na nią cały orszak świętych. 
Następnie przeszliśmy do Domu Para-
fialnego i rozpoczęliśmy wspólną 
zabawę. Podczas balu urządziliśmy 
konkurs na króla i królową, nasze 
wspaniałe jury stanęło przed nieła-
twym zadaniem, ponieważ wszyscy 
uczestnicy mieli wspaniałe stroje. 
Jednak dla każdego oazowicza naj-
bardziej wyczekiwanym momentem 
było ... zjedzenie naleśników! To już 
chyba leży w naszej naturze, że jeste-
śmy wiecznie głodni.  

Bawiliśmy się tak dobrze, że po-
stanowiliśmy pojechać na młodzieżo-
wy Bal Wszystkich Świętych, organi-
zowany kilka dni później w parafii 
św. Anny w Świerklanach. Tam wzię-
liśmy udział w quizie o świętych, 
spotkaliśmy się i tańczyliśmy ze zna-
jomymi oraz ... znowu coś zjedliśmy!  

Po zakończeniu balu, wspólnie 
stwierdziliśmy, że chcemy żyć tak, 
aby w przyszłości ktoś inny przebiera-

jąc się za świętego, mógł przebrać się 
za nas. 

UROCZYSTOŚĆ 
WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 

  W dniu Uroczystości Wszyst-
kich Świętych, jak co roku, podjęli-
śmy się spisywania zalecek za zmar-
łych. Jak się okazało, dzień był po-
godny i nikt z nas nie musiał siedzieć 
pod parasolem ani w rękawiczkach. 
Wieczorem o godzinie 19.oo zaprosi-
liśmy wszystkich na czuwanie przy 
krzyżu. Bardzo dziękujemy naszym 
gościom: Arturowi i Tomkowi za 
poprowadzenie Litanii do Wszystkich 
Świętych, podczas której mieliśmy 
okazję, aby „na każdym wezwaniu” 
zapalić jedną świecę. W ten sposób, 
po zakończeniu litanii, każdy z nas 
trzymał płonącą świecę. Zachęcaliśmy 
również do refleksji nad życiem świę-
tego oraz wskazaliśmy na to, że każdy 
z nas może nim zostać. 

ROGALE ŚWIĘTEGO 
MARCINA 

11 listopada przypada wspo-
mnienie świętego Marcina z Tours, 
dlatego w tym dniu, po każdej Mszy 
Świętej, sprzedawaliśmy rogale świę-
tomarcińskie. Dzień wcześniej spa-
kowaliśmy ich 2000! Towarzyszyło 
nam przy tym dużo śmiechu i ... lukru, 
który był wszędzie: na naszych blu-
zach, butach i całej podłodze. Przy 
okazji dowiedzieliśmy się, że mamy 
niezastąpioną, oazową ekipę sprząta-

jącą, która bez problemu uporała się z 
całym bałaganem. Byliśmy w szoku, 
kiedy okazało się, że po Mszy o 10.oo 
wszystkie rogale zostały sprzedane... 

„ŚWIATŁO CAFE” 

30 września i 18 listopada udało 
nam się zorganizować kolejne edycje 
kawiarenki parafialnej - „Światło 
Cafe”. Możemy pochwalić się tym, że 
zwiększyliśmy liczbę stolików! Było 
to nie lada wyzwanie, ponieważ kel-
ner musiał nauczyć się chodzenia po 
schodach z pełną tacą kawy! Nasza 
Zosia opanowała tę umiejętność do 
perfekcji! 

W listopadowej kawiarence za-
częliśmy korzystać ze specjalistycz-
nego ekspresu ciśnieniowego, co 
wiązało się z nauką podstawowych 
umiejętności baristycznych, takich 
jak: przygotowywanie kawy w eks-
presie oraz spienianie mleka, a na 
koniec łączenie jednego i drugiego. 
Oczywiście nie zrezygnowaliśmy z 
podawania „kawy ze świata”, która 
towarzyszy nam od początku powsta-
nia kawiarenki.  

Z niecierpliwością czekamy na 
kolejną edycję, tym razem świątecz-
ną! 

Czy coś jeszcze? Tak, ale to do-
piero przed nami! 

Klaudia Wasilewska 

Cień 
*** 

Czekać – to znaczy marzyć 

o nadejściu uczucia, co nas obejmie. 

Jak miłość, która odeszła w cień. 

Pamięci ulotna,  

przyjaciółko mojej codzienności, 

jesteś jak mgła poranna. 

Czy zdołasz wypełnić pustkę, 

jaka po niej została? 

 
Stefania Gierłowska 

 

 

 

KARUZELA ŻYCIA  
*** 

Karuzela  życia  kręci się co dzień, 

Raz czujesz euforię, a raz smutku cień 

Raz wiruje radość, aż krzyczeć się chce, 

To znów ból zamyka usta - karuzela życia 

Pokonuje wszystko - i wciąż kręci się. 

Gdy  minie czas karuzeli wirowania 

 Jej ostatni etap – to  czas zatrzymania… 

Dla jednych następuje  cisza -  minęły przeżycia 

Dla innych, od nowa  zaczyna się kręcić  

karuzela  życia. 

29.o9.2018r. 
Maria Ignacek 
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Kontynuujemy opowieść o proboszczach 

boguszowickich od zarania dziejów. Kolejnym 
administratorem, wyznaczonym przez opata 
rudzkiego na urząd w parafii boguszowickiej 
został członek  konwentu cystersów Krzysztof 
Frichel. Urodził się on w 1674 r. w Pilchowi-
cach. W Rudach jako zakonnik studiował teo-
logię spekulatywną i w 1700 r. otrzymał świę-
cenia kapłańskie.  

O. Frichel rozpoczął duszpasterzowanie w Boguszo-
wicach jeszcze w starym kościele.  Dał się poznać jako 
człowiek dobry i przystępny. Duszpasterzował wśród 600 
katolików. W parafii żyły też dwie protestantki. Administra-
tor Frichel musiał być cenionym kapłanem, skoro jemu 
powierzono wybudowanie nowego kościoła. Dnia 1 lipca 
1717 r. opat rudzki Józef II von Strachwitz położył kamień 
węgielny pod nowy kościół, drewniany jak poprzedni. 
Drzewo na jego budowę podarował ze swoich lasów hrabia 
Rudolf  von Gaschin, który w owym czasie krótko dzierżył 
kilka wiosek z parafii. Jeszcze w tym samym roku kościół 
stał gotowy. Stanął na miejscu starego. Kościół został wy-
budowany w kształcie krzyża. Nad skrzyżowaniem naw 
wznosiła się wieżyczka z sygnaturką.  Każdy wchodzący do 
tego kościoła nawet po latach z zaciekawieniem czytał wier-
szowany napis w języku polskim umieszczony na desce nad 
wejściem do nawy głównej. Najpierw po łacinie:  
Rok Pański 1717 wtenczas biegł. Poniżej po polsku:  

Wzwyż pokazuje rok wyrysowany, którego kościół jest  
wybudowany. 

A czemuż go to na krzyż budowali? Temu abyśmy krzy-
że miłowali. 

Bo kto się z Bogiem chce w niebie radować, w krzy-
żach go trzeba mile naśladować. 

Nie z wymysłu to nauka ludzkiego, ale z dekretu wyjęta 
Boskiego. 

Bóg to oświadczył dawno złym i świętym z pisma swo-
jego dekretem tak wziętym. 

Kto chce przyjść za mną, niech mnie naśladuje, w 
krzyżach tu żyjąc z nich się raduje. (M. 5,  16) 

Nie wiadomo, kto ułożył ten tekst, ale można się do-
myślić, że autorem jest ojciec Frichel w roli proboszcza. 
Kościół został wybudowany w czasie, gdy lud wiejski był 
bardzo uciemiężony przez pańszczyznę i obowiązkowe 
daniny i nie widział znikąd ratunku. Proboszcz napisał dla 
niego te słowa dla pokrzepienia. 

Chór i oba skrzydła kościoła miały zakończenie w 
kształcie ośmioboku. Jeszcze stała wieża starego kościoła, 
ale nową już zaplanowano. Brakowało też nowych organów, 
a stare nie nadawały się do nowego kościoła, bo prawdopo-
dobni były za małe, słabo słyszalne w większym kościele. 
W nowym kościele  znajdowały się trzy ołtarze, przypusz-
czalnie te boczne, wybudowane w stylu renesansowym, 
pochodziły z kościoła starego. Ołtarz w skrzydle północnym 
mieścił obraz Matki Boskiej, zaś drugi w skrzydle połu-
dniowym – Ukrzyżowanie Chrystusa. Ten ołtarz był 
oskrzydlony z jednej strony obrazem św. Augustyna, z dru-
giej obrazem św. Rocha. Natomiast  do ołtarza głównego 

cystersi ufundowali obraz św. Wawrzyńca namalowany 
przez cenionego malarza niemieckiego z lat 1630-1706, 
Michaela Willmanna. Tworzył on obrazy religijne i to 
głównie na Śląsku. Nad obrazem  św. Wawrzyńca umiesz-
czono jeszcze wizerunek św. Mikołaja. Ambona została 
umieszczona w lewej nawie . 

Pod skrzydłem północnym  znajdowała się krypta, w 
której chowano członków rodzin szlacheckich z parafii, bo 
kapłanów grzebano albo w Rudach, a w późniejszym czasie 
od strony południowej kościoła. 

Dwa lata po wybudowaniu świątyni, której budowni-
czym był Jakub Sedlaczek, odbyła się w parafii wizytacja 
kanoniczna biskupa sufragana Eliasza von Sommerfelda.  
W protokole wizytacyjnym zanotowano, że administrator 
prowadzi styl życia godny kapłana, jest łagodny dla ludzi. 
Religii nauczał dzieci w każdą niedzielę, a odpytywał je  
z tych nauk na spotkaniach dzieci w każdej wsi z osobna. 
Kapłan zadał sobie ten trud, by odwiedzić  i poznać wszyst-
kie dzieci z parafii. W okresie wielkanocnym wyspowiadał 
wszystkich parafian. Konfesjonał stał za ołtarzem głównym 
a to nie podobało się wizytatorowi, który nakazał o. Friche-
lowi, by znalazł na konfesjonał inne miejsce w kościele, nie 
tak ukryte. Zarządził też, by chrzcielnicę cynową zamienić 
na miedzianą. Ks. Frichel odchodząc zostawił w parafii 573 
dorosłych i 136 dzieci, o 109 więcej niż zastał. 

Zadania organisty i nauczyciela wypełniał początkowo 
Urban Serafin z Raszowca. Otrzymywał jak poprzednik 
część kolędy i tzw. chleb burzowy, uprawiał również pole 
szkolne. Pierwsza, niewielka szkoła boguszowicka, też wy-
budowana z drewna w 1688 r. stała w pobliżu kościoła i 
plebanii. Od 1719 funkcję następnego nauczyciela pełnił 
boguszowiczanin Jan Papiorek. Powołany  na nauczyciela 
przez proboszcza i gminę złożył wyznanie wiary i przysięgę 
służbową. Wtedy to wystarczyło, by zostać nauczycielem. 
Biskup sufragan w czasie wizytacji poddał go egzaminowi z 
katechezy i był z wyników zadowolony. Niestety szkoła nie 
tak dawno wybudowana, w 1719 r. spłonęła. Boguszowi-
czanie nie chcieli wybudować nowej i ten stan bez szkoły 
parafialnej trwał do 1741 r. W owym czasie szkoła była dla 
dzieci z rodzin pańszczyźnianych i ich rodziców nadal tylko 
ciężarem. Rodzice musieli opłacać nauczyciela, zaś dzieci 
traciły czas na naukę a mogły się przydać w gospodarstwie.  

Boguszowice z siedemnastoma gospodarzami, Ligota i 
Rój z pięcioma należały w tym czasie do hrabiowskiej ro-
dziny Wengierskich w Rybniku, zaś Gotartowice z ośmioma 
gospodarzami, Kłokocin  i Rowień z pięcioma gospodarza-
mi  do hrabiego Jana Bernarda von Oppersdorffa. Rogoźna 
była własnością Pawła Larischa von Rimsdorf, Brodek był 
we władaniu rodu Skrzyszowskich a Folwarki pana von 
Hochberg. Wszyscy panowie wymagali od chłopów usta-
wicznej pracy na swoich polach i czynszów  za pola przez 
nich dzierżawione i jeszcze dochodziła dziesięcina dla Ko-
ścioła. Rodziny chłopskie nie były w stanie spełniać wszyst-
kich żądań i dlatego w 1706 r.  z powodu wielkiego nieza-
dowolenia przedłożyły one poprzez wybraną deputację 
cesarzowi Józefowi w Wiedniu skargę na dziedziców, ale 
nic nie osiągnęły. 

Helena Białecka 
 

Ojciec Krzysztof Frichel (1709-1722) 
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W naszej parafii jest wielu wiernych,  
mówią o nich — Grupa Pielgrzym, 

w różne miejsca pielgrzymują,  
modlitwy w drodze Bogu ofiarują. 

25 lat temu w naszej boguszowickiej  parafii utworzyła 
się Grupa Pielgrzym. Założycielem naszej grupy był obec-
nie emerytowany proboszcz Parafii Świętego Jacka w Sta-
nowicach, ksiądz Eugeniusz Durczok. 

Jego dzieło kontynuował kapłan neoprezbiter ksiądz 
Zygmunt Klim, który pielgrzymował z nami pieszo do po-
bliskich sanktuariów, by potem przez kolejne lata wędrować 
co roku najbardziej znanym pielgrzymkowym szlakiem na 
Jasną Górę. 

Grupa Pielgrzym zaczęła się powiększać, dołączało do 
nas coraz więcej wiernych, ale też i nowi kapłani — opieku-
nowie. Przez ostatnie trzy lata opiekunem naszej grupy był 
ksiądz wikariusz Tomasz Stolarski. Obecnym duchowym 
opiekunem naszej licznej wspólnoty parafialnej jest ksiądz 
Andrzej Rudolf. 

W ciągu 25. lat istnienia Grupy Pielgrzym w naszej 
wspólnocie parafialnej zorganizowaliśmy  88 pielgrzymek, 
podczas których zwiedziliśmy 210 miejsc świętych. 

Każdy pielgrzymkowy szlak, jaki sobie wyznaczamy 
jest dla nas duchowym wydarzeniem. Wielbimy Boga mo-
dlitwą i śpiewem. 

Wzorem dla naszego pielgrzymowania stała się po-
stawa życia Świętego Jana Pawła II. 

Wielki Papież nauczył nas, że na każdym pielgrzymim 
szlaku odnajdziemy Świadectwo Ewangelii. 

Odwiedzając miejsca święte, dziękujemy Bogu za 
łaski, jakimi nieustannie nas obdarza. Do  świętych miejsc 
zabieramy intencje nam powierzone od przyjaciół, rodziny  
i znajomych. 

Moc modlitwy  przemienia i uspokaja niejedno ludz-
kie serce i sumienie. Każdy pielgrzym z naszej parafii jest 
niestrudzony, pokorny i bardzo rozmodlony.  

W czasie comiesięcznych, wspólnych  spotkań przy 
słodkim poczęstunku i niezwykle serdecznej atmosferze, 
czujemy się jak jedna Boża Rodzina. 

 „Szczęść Boże” — niech światło Ducha Świętego - 
we wszystkim - nam pielgrzymom pomoże  

Stanisław Drąszczyk 

 
10 października „Grupa 

Pielgrzym” obchodziła 25-
lecie istnienia w naszej 
wspólnocie parafialnej. 

Ten dzień przeżyliśmy bardzo 
uroczyście, rozważając tajemnice 
chwalebne w czasie nabożeństwa 
różańcowego oraz uczestnicząc we 
Mszy św. o godz. 17.oo. 

Mszy św. przewodniczył ks. 
Proboszcz Krzysztof Błotko, który 
także wygłosił Słowo Boże, wspomi-
nając w ciepłych słowach całokształt 
działalności i życzył dalszej owocnej 
pracy. Razem z ks. Proboszczem 
Mszę św. celebrowali kapłani, którzy 
w przeszłości sprawowali opiekę nad 
naszą grupą: ks. Arkadiusz Borowski, 
ks. Adam Kępowicz, ks. Marcin Di-
trich, ks. Marek Siedlaczek oraz ks. 
Zygmunt, wysłany przez ks. Dziekana 
Stanisława Gańczorza z parafii św. 
Filipa  Jakuba z Żor. 

Było nam przykro, ponieważ nie 
mógł świętować razem z nami, ze 
względu na stan zdrowia emerytowa-
ny proboszcz ze Stanowic ks. Euge-
niusz Durczok. Podczas Mszy św. 

modliliśmy się o jego zdrowie oraz za 
dusze zmarłych pielgrzymów. 

Wielkim wydarzeniem dla nas i 
całej wspólnoty parafialnej była wy-
stawa z tyłu świątyni upamiętniająca 
historię powstania naszej grupy oraz 
zdjęcia z najważniejszych pielgrzy-
mek. najbardziej ceniliśmy sobie 
przesłanie przez Ojca Świętego Fran-
ciszka Bożego błogosławieństwa z 
okazji naszego jubileuszu.  

Po Eucharystii udaliśmy się na 
poczęstunek do domu Państwa Kusz. 
Tam dołączyli do nas kapłani: ks. 
Karol Płonka, ks. Krzysztof Mikiciuk 
oraz ks. Tomasz Stolarski, który opie-
kował się nami przez ostatnie trzy 
lata. Tam też mieliśmy okazję poroz-
mawiać ze sobą oraz z kapłanami, 
którzy opiekowali się nami przez 25 
lat. Nasze świętowanie zakończyliśmy 
wspólnym zdjęciem oraz modlitwą, 

Historia powstania „Grupy Pielgrzym” 

Jubileusz 25 – lecia „Grupy Pielgrzym” 
 

 
Okolicznościowa wystawa z tyłu świątyni 
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podczas, której dziękowaliśmy Panu 
Bogu za 25 lat istnienia oraz prosili-
śmy Go za wstawiennictwem św. 
Krzysztofa o siły na dalsze lata piel-
grzymowania. 

Na zakończenie chciałbym bar-
dzo serdecznie podziękować naszemu 
ks. Proboszczowi za Eucharystię i 

wygłoszoną homilię. Wszystkim ka-
płanom dziękuję, w imieniu całej 
grupy pielgrzymów za sprawowaną 
opiekę w ciągu tych 25 lat. 

Pragnę również podziękować 
Państwu Amalii i Romanowi Tengler 
za pomoc w zorganizowaniu wysta-
wy. Cukierni „Król” z Panem Janu-

szem Dronszczykiem za smaczny 
kołacz i pyszne ciasto. Państwu Kusz 
za miłe przyjęcie nas, za smaczny 
obiad i za owoce na stołach. 

Za wszystko i wszystkim 
Bóg zapłać 

Stanisław Drąszczyk 

28 października minęło 
25 lat jak zawiązał się i roz-
począł działalność nasz para-
fialny chór. Z okazji przypa-
dającego jubileuszu, 14 paź-
dziernika została odprawiona 
Msza św., której oprawę mu-
zyczną wykonał chór.  

Dnia 18 października, członko-
wie chóru zorganizowali sobie 
skromne okolicznościowe spotkanie 
które odbyło się w restauracji „Wene-
cja” w Rowniu.  

W spotkaniu wzięli udział czyn-
ni członkowie chóru, oraz zaproszeni 
goście.  

Spotkanie zaszczycili swą obec-
nością, wszyscy nasi duszpasterze i 
ks. wikary z Żor jako wysłannik ks. 
Prałata Stanisława Gańczorza, który 
nie mógł osobiście przybyć na nasze 
spotkanie. Swoją obecnością zaszczy-
cili nas również Prezydent Miasta 
Rybnika Piotr Kuczera, wraz z prze-
wodniczącym RM, Janem Murą, na-
szym parafianinem.  

Nie zabrakło też naszych organi-
stów: pani Mirki i pana Marcina. 

W czasie spotkania wypowie-

dziano bardzo dużo słów serdecznych 
wspomnień, podziękowań za cało-
kształt działalności chóru i życzeń 
dalszej owocnej pracy.  

Jubileuszowe spotkanie upłynęło 
w miłej i serdecznej atmosferze. 

W tym miejscu chcę serdecznie 
podziękować, naszemu poprzedniemu 
proboszczowi za stworzenie klimatu 
sprzyjającego temu, że chór „COR 

JESU” mógł powstać i rozwinąć się, 
jak też obecnemu proboszczowi ks. 
Krzysztofowi Błotko za utrzymywa-
nie tego klimatu,  w którym może 
dalej istnieć i śpiewać. Szkoda tylko 
że szeregi naszego chóru tak bardzo 
stopniały. Niech ten fakt zobrazują 
dwa zdjęcia. Pierwsze - chór w okre-
sie świetności, drugie - skład chóru z 
którym przypada mi śpiewać aktual-
nie. 

Parafianom - sympatykom chó-
ru, dziękuję za życzliwe słowa kie-
rowane pod adresem chórzystów. 

Kolejny raz proszę również  
o zasilenie naszych szeregów. 

Stanisław Przeliorz 

 

 

 

 

 

 

Ćwierć wieku z chórem „COR JESU” 
 

 
Chór „Cor Jesu” w okresie swojej świetności 

 
Chór „Cor Jesu” podczas tegorocznych Dni Cecyliańskich 
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DWUDZIESTOPIĘCIOLECIE CHÓRU 
*** 

Z Bożej woli powstał, z Bożej woli trwa, 
chór „Cor Jesu” śpiewa, już dwadzieścia pięć  lat. 

Wiele czwartków przeminęło ucząc się 
śpiewania, 

aby pieśnią się modlić, chwaląc swego Pana. 
Nasza brać chórzystów, wielki zapał ma 

do spotkań z dyrygentem , który  przy nas trwa. 
Za dwadzieścia pięć lat poświęcenia i starania 

chcemy podziękować  Bogu za ten czas 
wytrwania. 

Mimo złej pogody, chorób  i starości 
staramy się by „Cor Jesu” istniał   

 i dawał wiele radości. 
Niechaj Święta Cecylia w opiece nas ma 

i błogosławi nam każdego dnia. 
Mam prośbę do ludzi, aby się nie  bali 

i do naszego chóru się zapisywali. 

14. 10. 2018r. 

Maria Ignacek 

 

 

16 listopada w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6  
w Rybniku - Boguszowicach odbył się koncert z okazji 100- 
lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Uczniowie 
Szkoły Podstawowej nr 16 zaprezentowali wiersze i pieśni 
patriotyczne. Nie zabrakło również pięknego tańca, wpra-
wiającego w zachwyt i jednocześnie wzruszenie. Licznie 
zgromadzeni goście: uczniowie, rodzice, mieszkańcy dziel-
nicy Boguszowice, a także przedstawiciele Rady Miasta  
i Rady Dzielnicy oraz Wydziału Edukacji nagrodzili 
wszystkich wykonawców owacjami na stojąco. Młodzi 
artyści, w sposób jakże profesjonalny, podbili serca widzów, 
zabierając ich w muzyczną, żywą lekcję historii. 

W tym roku obchodzili-
śmy 100 rocznicę odzyskania 
niepodległości przez Polskę. 
Dzieci z Przedszkola nr 18 w 
Rybniku włączyły się w te 
szczególne obchody już we 
wrześniu, przystępując do 
Międzynarodowego Projektu 
Edukacyjnego „Piękna nasza 
Polska cała”.  

Przedszkolaki z czterech grup: 
3-latki „Jeżyki”, 4-latki „Żabki”,  
5-latki „Misie” i 6-latki „Słoneczka” 
wykonywały zadania projektowe, 
dzięki którym kształtowały postawę 
patriotyczną i tożsamość narodową, 
zwróciły uwagę na piękno i folklor 
Polski. Głównym założeniem było 

poznanie historii 
państwa polskiego, 
symboli narodo-
wych, poznanie 
tradycji, zwycza-
jów, obrzędów 
ludowych z róż-
nych regionów 
Polski, poznanie 
tańców ludowych, 
potraw regional-
nych. Dzieci 
wzmacniały poczu-
cie radości i dumy 
z bycia Polakiem.  

5 październi-
ka obchodziliśmy 
„Dzień Uśmiechu” 
i wzięliśmy udział 

 
 

Patriotyzm okiem przedszkolaków z Przedszkola nr 18 

Koncert na 100 rocznicę 
odzyskania przez Polskę 

niepodległości 

 
Akademia w wykonaniu 4-latków 
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w akcji „100 metrów uśmiechu dla 
Polski na 100 rocznicę odzyskania 
niepodległości”. Ubrani w biało-
czerwone barwy, ustawiając się na 
boisku szkolnym tworząc kształt ser-
ca, wysłaliśmy w niebo moc uśmie-
chów.  

10 października z okazji „Świa-
towego Dnia Drzewa” każda grupa 
miała okazję posadzić swoje własne 
„Drzewo pamięci” w ogrodzie przed-
szkolnym jako symbol życia i wolno-
ści.  

18 października przedszkole 
odwiedziły panie z Koła Gospodyń 
Wiejskich z Gotartowic. Najmłodsze 
grupy: Jeżyki i Żabki wysłuchały 
ciekawych opowieści o śląskich zwy-
czajach prawdziwych gospodyń, 
uczyły się „kulać” kluski, a także 
mogły spróbować śląskiego kołocza.  

Od 5 do 9 li-
stopada w naszym 
przedszkolu zor-

ganizowaliśmy 
„Tydzień Patrio-
tyczny”. Każdego 
dnia na dzieci 
czekały atrakcje i 

niespodzianki, 
które przybliżały 
im wiedzę na 
temat naszego 
kraju oraz w spo-
sób szczególny 

przygotowywały 
do obchodów 
święta 11 listopa-
da. Rozpoczęliśmy 

od „wmalowania w Polskę”, czyli 
malowania szyb w oknach  
w barwy biało-czerwone, a pomysłów 
na orzełki, flagi i serduszka nie bra-
kowało. Nasza niezastąpiona pani 
Sabina, wychowawca grupy 5-latków, 
przygotowała patriotyczne podchody, 
które sprawdziły wiedzę dzieci na 
temat Polski. Układanie olbrzymiej 
flagi, uzupełnianie brakujących słów 
hymnu narodowego i rozpoznawanie 
prawidłowej melodii, znajomość po-
dań i legend - nie sprawiło problemu 
nawet najmłodszym przedszkolakom. 
Grupa Żabki zaskoczyła nas pięknie 
przygotowanym przedstawieniem z 
okazji Święta Niepodległości. Były 
wiersze o Polsce, piosenki oraz tańce 
z biało-czerwonymi wstęgami. Nasze 
4-latki spisały się na medal. Nie moż-
na w tym miejscu nie wspomnieć  
o wspaniałych dekoracjach w salach  
i na korytarzach. Kąciki patriotyczne 

przygotowane przez dzieci i ich panie 
ozdobiły nasze przedszkolne wnętrza. 

8 listopada Maja z grupy  
3-latków i Anielka z grupy 4-latków 
reprezentowały naszą placówkę pod-
czas konkursu recytatorskiego w po-
bliskim Przedszkolu nr 50. Anielka, 
recytując wiersz patriotyczny autor-
stwa jej taty, zdobyła 1 miejsce! Bar-
dzo się cieszymy i gratulujemy sukce-
su.  

9 listopada, punktualnie o go-
dzinie 11.11 odśpiewaliśmy 4 zwrotki 
hymnu narodowego, biorąc tym sa-
mym udział w akcji bicia „Rekordu 
dla Niepodległej”.  

13 listopada dzieci zaprezento-
wały tańce ludowe, których z wielkim 
zaangażowaniem uczyły się już od 
początku roku szkolnego. Były to m. 
in. Owczareczek, Krakowiaczek, 
Poszło dziewczę po ziele i wiele in-
nych.  

 To jeszcze nie wszystkie ak-
tywności podejmowane przez dzieci. 
Wysłaliśmy kartki do Powstańców 
walczących w Powstaniu Warszaw-
skim, braliśmy udział w konkursie 
plastycznym „Kartka z Polski” oraz 
100 życzeń dla państwa i miasta, 
śpiewaliśmy piosenki patriotyczne, 
tworzyliśmy prace plastyczne, a w 
grupach 4,5,6-latków zorganizowano 
zajęcia integracyjne z rodzicami o 
tematyce patriotycznej, bo nawet 
poruszając tak ważne tematy można 
się doskonale bawić i jednocześnie 
uczyć. 

          Anna Kukla-Fojt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Uczymy się robić kluski śląskie 

ZAPROSZENIE 

Rada Dzielnicy Boguszowice Stare zaprasza  

mieszkańców Boguszowic Starych urodzonych  

w roku 1944 lub wcześniej na Spotkanie Seniorów,  

które odbędzie się w sobotę 12 stycznia 2019 r. o godz. 14.oo 

w Szkole Podstawowej nr 16 w Boguszowicach 

 

 Przewodniczący Rady Dzielnicy                    Przewodniczący Zarządu Rady Dzielnicy  

           Łukasz Kłosek                                                                                      Michał Wengerski 
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Październik i Listopad 
nie był czasem na nudę w 
naszym przedszkolu. Był to 
wyjątkowy czas poświęcony 
obchodom  z okazji 100-lecia  
Niepodległości,  nasze 
Przedszkole podjęło szereg 
inicjatyw. 

Nasze przedszkole aktywnie 
włączyło się w akcję „100 drzew na 
stulecie niepodległości Polski”. Z 
okazji obchodzonego 10 września 
Święta Drzewa, nasze przedszkolaki 
postanowiły posadzić dwa drzewa: 
dąb i lipę. W tym celu dzieci podzieli-
ły się na grupy i wybrały miejsca 
nasadzeń, wykopaliśmy dołek, posa-
dziliśmy drzewo i wkopaliśmy upa-
miętniające tabliczki. Wcale nie było 
łatwo wykopać dziurę, o czym mogły 
się przekonać chętne dzieciaki. Teraz 
już tylko pozostaje nam dbać o nasze 
drzewka, które w przyszłości ocienią 
przedszkolny plac zabaw i dostarczą 
czystego powietrza. Jesteśmy z siebie 
dumni tak jak z naszej Ojczyzny. 

W ramach obchodów 100 lecia 
odzyskania przez Polskę niepodległo-
ści dnia 08.11.2018 roku odbył się  
I MIĘDZYPRZEDSZKOLNY KON-
KURS WIERSZY PATRIOTYCZ-
NYCH „KTO TY JESTEŚ? POLAK 
MAŁY!”. Celem konkursu było mię-
dzy innymi kształtowanie postaw 
patriotycznych, popularyzowanie 
poezji wśród najmłodszych, jak i 
rozwijanie uzdolnień recytatorskich 
dzieci. Konkurs rozstrzygnięto w 
dwóch kategoriach wiekowych: 3,4-
latków oraz 5,6-latków. W konkursie 
wzięło udział 33 wychowanków z 
rybnickich przedszkoli. Jury w skła-

dzie – Gabriela 
Froehlich dyrektor 
Przedszkola nr 50 
w Rybniku, Mar-
tyna Zimny nau-
czyciel w SP 36 
oraz reprezentanci 
Domu Kultury w 
Rybniku-
Boguszowicach 
Pani Izabela Kar-
wot, jak i Pani 
Anna Literacka 
wysłuchały wielu 
pięknych wierszy i 
wyłoniły zwycięz-
ców. W kategorii 
dzieci młodszych pierwsze miejsce 
zajęła Aniela Czech z P18, drugie 
Zuzanna Wawoczny z P31, natomiast 
trzecie miejsce przypadło Mai Świ-
derskiej z P19. Przyznano również 
wyróżnienie dla wychowanka Przed-
szkola nr 11 Antoniego Kuźnika. Z 
kolei w kategorii dzieci starszych 
pierwsze miejsce wywalczyła Nikola 
Szczepaniak z P20, drugie Lena Ra-
sińska również z P20, a trzecie miej-
sce zajęła Laura Sobik z P11. Wyróż-
nienie natomiast powędrowało do 
Antoniego Kłosok z P14. Serdeczna i 
przyjacielska atmosfera podczas spo-
tkania były pięknym dopełnieniem 
konkursu. 

Na przełomie października i li-
stopada odbył się w naszym przed-
szkolu MIĘDZYNARODOWY 
KONKURS „POCZTÓWKA Z 
REGIONU”. Dnia 9.11.2018 zebrała 
się Komisja która zadecydowała, by 
przyznać nagrody osobom: I miejsce: 
Kacper Bugowski, Publiczne Przed-
szkole Nr 16 w Olsztynie, II miejsce: 

Lena Bereźnicka, 
ZSP Nr 3 w Ru-
dzie Śląskiej, III 
miejsce: Marta 

Panasewicz, 
Przedszkole „Klu-
czyk”: w Wilnie. 

Przygotowu-
jąc się do uroczy-
stej akademii z 
okazji 100-lecia 
odzyskania Nie-
podległości Polski 
w naszym przed-
szkolu odbyły się 
warsztaty o tema-

tyce patriotycznej. Rodzice wraz z 
dziećmi przy instruktarzu ze strony 
nauczycieli, wykonali biało-czerwone 
opaski oraz muszki w barwach naro-
dowych. Święto Niepodległości jest 
świętem radosnym i w takim właśnie 
charakterze przeprowadzone zostało 
nasze spotkanie. Serdecznie dzięku-
jemy Rodzicom za wkład i zaangażo-
wanie w organizację uroczystości z 
okazji 11 listopada.  

Dnia 9 listopada 2018 roku w 
naszym Przedszkolu odbyła się uro-
czysta Akademia z okazji 100-lecia 
odzyskania przez Polskę Niepodległo-
ści. Część artystyczną uświetniły 
występy przedszkolaków z grup: 
„Delfinki” (3-latki), „Sówki” (5-latki) 
oraz „Jeżyki” (5,6-latki). Uroczystość 
rozpoczęły tanecznym krokiem star-
szaki w rytm „Poloneza”. Hymn na-
rodowy został odśpiewany przy 
akompaniamencie skrzypiec w wyko-
naniu Pani Izabeli, przedstawicielki 
Szkoły Muzycznej w Rybniku. Poczet 
flagowy został wprowadzony przez 
harcerzy ze Szkoły Podstawowej nr 
36 w Rybniku. Program artystyczny 
wzruszył zaproszonych gości, wśród 
których byli m. in.: przewodniczący 
Rady Miasta w osobie p. Jana Mury, 
radny p. Łukasz Kłosek, Radny Sej-
miku Wojewódzkiego p. Tadeusz 
Gruszka, przewodniczący Zarządu 
Dzielnicy Boguszowice Stare w oso-
bie p. Michała Wengerskiego, Prezes 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Bogu-
szowicach p. Bronisław Szmidt, 
przedstawiciele Rady Rodziców na 
czele z przewodniczącą p. Katarzyną 
Binczak. 

Ciekawostki z Przedszkola nr 50 

16 

 
I Międzyprzedszkolny Konkurs Wierszy Patriotycznych 

 
Uroczysta Akademia z okazji Dnia Niepodległości 
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Nasze przedszkole wzięło rów-
nież udział w projekcie „Nie tylko 
100 laleczek na 100-lecie Niepodle-
głości”, którego celem było wspiera-
nie postaw patriotycznych dzieci od 
najmłodszych lat, przybliżenie dzie-
ciom historii związanej z odzyska-
niem Niepodległości przez Polskę 
oraz zaangażowanie dzieci w organi-
zację lokalnych obchodów z okazji 
100-lecia odzyskania Niepodległości.  

Braliśmy udział w Projekcie pod 
patronatem Prezydenta miasta „100 
życzeń dla państwa i miasta na 100-
lecie Niepodległości”. Zaśpiewaliśmy  
też 4 zwrotki hymnu o dołączając w 
ten sposób do bicia „Rekordu dla 
Niepodległej”.  

Na podsumowanie przygotowań  
związanych z Dniem Niepodległości 
Rada Rodziców sfinansowała dla 

wszystkich przedszkolaków audycję 
muzyczną związaną z Pieśniami Pa-
triotycznymi. 

W przedszkolu realizowane są 
projekty edukacyjne z zakresu treści 
patriotycznych oraz innowacji, do 
której realizacji zaproszono także  
nauczycieli i dzieci z sąsiedniej  SP nr  
36. 

Sabina Gaszka 

„Niepodległa” 

*** 
Śniło się kiedyś przed laty 

w niejednej Polskiej rodzinie, 
że ta niewola się skończy 

i wrogów władza przeminie! 
 

Że obudzą się rano, 
razem z promieniem słońca 

i że już tak zostanie 
aż gdzieś do świata końca! 

 

Chwila ta nastąpiła, 
choć karty historii znamy, 
ciągle nam było „pod górę”, 
lecz wciąż nadzieję mamy! 

 

Drugiej wojny „potwory”, 
zniszczyły kraj ukochany, 

było wiele przemocy 
i my to w pamięci mamy! 

 

Dzięki odwadze ludzi, 
sile honoru i Boga 

wsparciu, w walce nierównej 
minęła wojny pożoga! 

 

 
 

Trudne to były czasy, 
starsi je pamiętają, 

gdy wyzwoleni od Niemca 
pod Rosji opieką zostają! 

 

Tylko niezłomna wiara 
i siła modlitw do Boga, 

dały nadzieję na zmiany, 
otwarta została droga! 

 

Do życia w pokoju, jedności, 
gdzie nikt ze strachu nie 

płacze, 
każdy ma równe prawa 

i wie: że ja także coś znaczę! 
 

Za taką ojczyznę walczyli, 
przed laty nasi dziadowie, 
byśmy dziś mogli Ją razem, 

określić tym jednym słowem: 
NIEPODLEGŁA!!! 

Piotr Dmitrzak 

 

 

 

„Życzenia dla każdego” 

Duch Święty niech Was oświeca. 
Archanioł Michał 

Niech trwa u boku Waszego, 
Aż do kresu życia tego. 

Archanioł Gabriel 
Niech dobre wieści Wam 

przekazuje. 
Archanioł Rafał 

W zdrowiu Was utrzymuje. 
Anioł Stróż 

Niech Was prowadzi, chroni  
i strzeże, 

Byście wytrwali w ojców świętej 
wierze. 

Opatrzność Boża  
niechaj Wam sprzyja, 

Dobro otacza a zło omija. 
Drogą do nieba 

Niech Was prowadzi Matka 
Maryja 

Maria 
Straż Honorowa NSPJ 

KORESPONDENCYJNY   KURS   BIBLIJNY 

Wydział Pedagogiczny Akademii Ignatianum w Krakowie organizuje Korespondencyjny Kurs Biblijny. 
Celem kursu jest ułatwienie poznania i rozumienia ksiąg Pisma Świętego. W kursie może brać udział 

każdy zainteresowany Pismem Świętym. Kurs prowadzony jest w wersji tradycyjnej (papierowej)  
oraz elektronicznej. Podstawowe informacje o kursie można uzyskać na stronie internetowej: 

www.kursbiblijny.deon.pl/ oraz pod adresem: e-mailowym oraz adresem pocztowym. 
 

kkb.biuro@gmail.com              albo: ks. Zbigniew Marek SJ 
           ul. Zaskale 1, 30 – 250 Kraków 
           „Kurs Biblijny” 
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Intencje 
mszalne 

Niedziela – 09.12.2018r.    II NIEDZIELA ADWENTU 

7.oo 1/Msza  św. urodzinowa Świeckiej Rodziny Fran-
ciszkańskiej 
2/+Andrzej Wiśniewski 30-ty dzień po śmierci 

8.3o 1/+Łucja i Emil Babilas, syn Walenty, Anna i Stefan 
Dyczka, córka Urszula (Got) 
2/+Gertruda Mędrala, 1 rocznica śmierci 

10.oo 1/+Cecylia Gorecka, 17 rocznica śmierci (Bog) 
2/+Stefan Przeliorz, 1 rocznica śmierci 

11.3o 1/+Kornelia Wita, mąż Leon 
2/+Felicja Szymura, 1 rocznica śmierci 
Po Mszy św. błogosławieństwo rocznego dziecka: 
Joanna Dziubińska 

12.3o 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 30 rocznicy urodzin 
Adama Sobika i w intencji rocznej córki Marysi, z 
podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dal-
sze. TD 

16.oo 1/+Andrzej Papierok, 4 rocznica śmierci 
2/+Ryta i Paweł Sadanowicz, w rocznicę śmierci 

20.3o 1/ 

Poniedziałek -  10.12.2018r. 

6.3o 1/+Roman Konsek, żona Elżbieta (Bog) 
2/+Małgorzata Dronszczyk, Katarzyna Dronszczyk, 
2 mężów, Marta Lubszczyk (Bog) 

17.oo 1/+Stanisław Hajn (Bog) 
2/+Józef Szymura, 2 żony 

Wtorek  -  11.12.2018r. 

6.3o 1/+Alojzy  Szulik, w rocznicę śmierci, rodzice z obu 
stron, pokrewieństwo (Bog) 

17.oo 1/+Henryk Gorol, 7 rocznica śmierci, żona Edeltrau-
da (Got) 

Środa  -  12.12.2018r. 

6.3o 1/+Hieronim i Teresa Dziwoki (Bog) 
 2/+Alfred Buchalik. 30-ty dzień po śmierci 
17.oo 1/+Antoni Oleś, na pamiątkę urodzin, żona Jadwiga, 

syn Erwin, rodzice z obu stron 

Czwartek  -  13.12.2018r.     Wspomnienie św. Łucji, 
                                                                    dz. i męcz. 

6.3o 1/ W intencji Ojczyzny, o wierność narodu Bogu, 
Krzyżowi i Ewangelii 

17.oo 1/+Alojzy Gatnar, 7 rocznica śmierci 

Piątek -  14.12.2018r.             Wspomnienie św. Jana 
                                                  od Krzyża, prezb. i dK 

6.3o 1/Różaniec 
17.oo 1/+Eugeniusz, Łucja i Józef Kula, Eryk i Klara Wy-

robek (Bog) 
2/+Franciszek Stasiak, 5 rocznica śmierci żona Łucja 
(Kop) 

 

Sobota  -  15.12.2018r. 

6.3o 1/+Natalia Gorzawska, na pamiątkę urodzin 
15.oo 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 60 rocznicy urodzin 

Eugeniusza Sojki, z podziękowaniem za otrzymane 
łaski z prośbą o dalsze oraz o błogosławieństwo Boże 
dla rodziny TD 

17.oo 1/+Józef Chmielewski (Got) 
2/+Elfryda Ociepka (Bog) 
3/+Bogdan Bacmaga, 1 rocznica śmierci 

Niedziela - 16.12.2018r.  III NIEDZIELA ADWENTU - 
                                                                    GAUDETE 

7.oo 1/Do Opatrzności Bożej  z okazji 40 rocznicy  uro-
dzin Agnieszki Wnuk z podziękowaniem za otrzy-
mane łaski z prośbą o dalsze, od męża z rodziną. TD  

8.3o 1/+Szczepan Motyka, rodzice Maria i Paweł (Bog) 
 2/+Alfred Zniszczoł, 1 rocznica śmierci 
10.oo 1/+Jadwiga Jarno, 1 rocznica śmierci 

2/+Anna Kurasz, 1 rocznica śmierci 
11.3o 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 18-tych urodzin 

Barbary Kwiatkowskiej, z podziękowaniem za 
otrzymane łaski, z prośbą o dalsze 

13.oo Msza św. w intencji  rodzin z dziećmi  przygotowu-
jącymi się do I Komunii św. 

14.15 Chrzty i roczki: Zofia Jary, Marianna Mikulska Kro-
sta 

16.oo 1/+Stanisław Kubiak, 7 rocznica śmierci 
2/Do Opatrzności Bożej z okazji 93 rocznicy urodzin 
Berty Babilas z podziękowaniem za otrzymane łaski 
z prośbą o dalsze. TD 

20.3o 1/+Alojzy Buchalik, na pamiątkę urodzin 

Poniedziałek  -  17.12.2018r. 

6.3o 1/ 
17.oo 1/+Helena Szymanek, w rocznicę śmierci 

Wtorek  -  18.12.2018r. 

6.3o 1/+Róża Wojtyczka, 5 rocznica śmierci 
17.oo 1/+Szczepan Motyka, rodzice (Bog) 
 2/+Rajmund Śpiewok (Bog) 

Środa  -  19.12.2018r. 

6.3o 1/+Stefania Ciemięga, mąż Roman, córka Urszula 
2/+Marianna i Stanisław Torebko, syn Adam 

17.oo 1/+Jerzy Stiel, 18 rocznica śmierci (Got) 

Czwartek  -  20.12.2018r. 

6.3o 1/ 
17.oo 1/+Jerzy Kula, 6 rocznica śmierci (Bog) 

2/+Robert Szymura 

Piątek  -  21.12.2018r.   

6.3o 1/ 
17.oo Msza św.  wspólna: 

+Waleska i Walter Pawlas, Filomena Kipka, Anasta-
zja i Jan Zieliński (Bog) 
+Hieronim Sobik, żona Helena, rodzice z obu stron, 
zmarłych z rodzeństwa 
+Kazimierz Sobik, na pamiątkę urodzin (Got) 
+Anastazja Sobik, mąż Franciszek, syn Hubert, An-
toni Węgierski, żona Franciszka (Got) 
+Józef Wątroba 
+Franciszek  Szymura (Bog) 
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+Jadwiga Skiba, mąż Emil, syn Roman, Franciszek Harnasz 
rodzice. 
+ Alojzy Waler, 2 rocznica śmierci. 
+Małgorzata Motyka, mąż Józef,  rodzice z obu stron. 
+Jan Tokarski, na pamiątkę urodzin, rodzice Aniela i Leon, 
brat Zbigniew, siostra Teresa. 
+Józef Zaik, żona Jadwiga, córki: Stefania i Weronika, zię-
ciowie  Kazimierz i Mirosław,  Stanisław Kula, żona Aniela, 
synowie: Jan Stanisław i Walenty, Elżbieta Leśnik, syn 
Paweł Rojek 
+Aniela i Jan Skiba, rodzice z obu stron, Rufin Szip 
+Wincenty Kula, 2 żony 
+Barbara Kamer, mąż Henryk, syn Ryszard 
+Józef Wątroba, rodzice 
+Franciszek Szymura, żona Zofia, córka Otylia 
+Walenty Mucha, 10 rocznica śmierci 
+Otylia Dziwoki, na pamiątkę urodzin, od przyjaciółki Kry-
styny z rodziną  
+Paweł Niesłańczyk, w 100 rocznicę urodzin 
+Rozalia i Józef  Niesłańczyk 
+Anna i Józef  Frelich, syn Herbert, żona Stefania, córka 
Longina, mąż Eugeniusz (Rasz) 
+Walenty Gembalczyk, na pamiątkę  urodzin. 
+Rajmund Pytlik, na pamiątkę urodzin 
+Józef Arndt, żona Anna, córka Adelajda, syn Oskar, Filo-
mena Kipka 
+Krystyna Pytlik, mąż Teodor, 2 synów, córka Marta,  
2 zięciów synowa Anna 
+Franciszek i Teresa Sobik, syn Kazimierz, Wincenty  
i  Marta Motyka, zmarłych z pokrewieństwa. 
+Artur  Janus w rocznicę śmierci. 
+Sylwester Piątek, na pamiątkę urodzin 
+Alojzy Sobik (Got) 
+Konrad Buchalik, 37 rocznica śmierci, córka Halina 
+Emil i Łucja Smołka, Klaudia Sobik, Eugeniusz Sobik, 
Benedykt i Salomea Sobik 
+Zofia Stronczek, mąż Maksymilian , syn Jan. 
+Roman Musiolik, Maria i Emil Sładczyk. 
+Henryk Gorol, 7 rocznica śmierci, żona Edeltrauda (Got) 
+Krystyna i Robert Musiolik, w rocznicę śmierci (Bog) 
+Bernadeta Lewandowska, mąż Zenon, syn Wiesław 
+Władysława Jabłońska, mąż Stanisław, córka Barbara 
+Helena Maroszek, mąż Alojzy 
+Aniela i Józef Szyroki , rodzice z obu stron 
+Augustyn Szatka, na pamiątkę urodzin 
+Henryk Musiolik, Maksymilian Marczyk 
+Grzegorz Zimnol, 30-ty dzień po śmierci 
+Antoni i Helena Brzezinka, Franciszek Brzezinka, Serafin 
Długi 
+Roman i Berta Szotek, rodzice z obu stron, Bernard Moł-
drzyk, rodzice, Bronisława i Józef Zięba, rodzice z obu stron 

Sobota  -  22.12.2018r. 

6.3o 1/+Benedykt Liszka, 17 rocznica śmierci (Bog) 
17.oo 1/+Dominik Potrawa, na pamiątkę urodzin (Bog) 

2/+Alojzy Dziwoki (Rasz) 
3/+Grzegorz Zimnol, od znajomych 

Niedziela -  23.12.2018r.   IV NIEDZIELA ADWENTU 

7.oo 1/+Stefania Zieleźny na pamiątkę urodzin 
8.3o 1/+Jan Kostera, 1 rocznica śmierci 

2/+Maria Tyc, 2 rocznica śmierci 
 

10.oo 1/+Izydor i Berta Polok, córka Maria, zięć Andrzej 
2/+Marian Mirosław Pajdo, ojciec Marian, od rodzin 
z Siekierna: Pajdo, Synowiec i Szafrańców 

11.3o 1/+Klara i Stanisław Hartman, Maria i Jan Zmarzły, 
synowa Danuta 
2/+Ks. Walerian Ogierman 

16.oo 1/+Joanna Lendel, 1 rocznica śmierci 
2/+Alojzy Buchalik, na pamiątkę urodzin 

20.3o 1/+Stefan Gruszczyk, 30-ty dzień po śmierci 

Poniedziałek  -  24.12.2018r.     

7.oo 1+Robert i Zofia Pierchała, syn Alojzy, Katarzyna  
i Jan Wolny, zmarłych z pokrewieństwa (Bog) 
2/+Emil Klaja (Bog) 

24.oo PASTERKA:   za parafian 

Wtorek -  25.12.2018r.                    UROCZYSTOŚĆ 
                                        NARODZENIA PAŃSKIEGO 

7.oo 1/Msza św. za parafian 
8.3o 1/+Urszula Król, 1 rocznica śmierci 
10.oo 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 50 rocznicy ślubu 

Stanisławy i Zbigniewa Momot z podziękowaniem 
za otrzymane łaski z prośbą o dalsze. TD 

11.3o 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 65 rocznicy urodzin  
Zygmunta Szotek, oraz w intencji  rodzin Szotek  
i  Kocyba, z podziękowaniem za otrzymane łaski  
z prośbą o dalsze.  TD 

16.oo 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 5 rocznicy urodzin 
Hanny Sidzińskiej, z podziękowaniem za otrzymane 
łaski z prośbą o dalsze. 

20.3o 1/ 

Środa - 26.12.2018 r.     ŚWIĘTO ŚW. SZCZEPANA, 
                                               pierwszego męczennika 

7.oo 1/+Maria Kopiec, 2 rocznica śmierci 
8.3o 1/+Edward Kula (Got) 

2/+Helena i Teodor Stajer (Got) 
10.oo 1/+Stanisław Skiba, synowa Marzena (Got) 

2/+Augusta Kula, mąż Bolesław 
11.3o 1/ 
16.oo 1/+Jan i Michalina Wylota 

2/+Bronisława Macionczyk 
20.3o 1/ 

Czwartek  -  27.12.2018r.          ŚWIĘTO ŚW. JANA, 
                                     APOSTOŁA I EWANGELISTY 

7.oo 1/+Serafin Smyczek, na pamiątkę urodzin od dzieci  
i wnuków (Got) 

17.oo 1/+Łucjan Bombik, Marta i Alojzy Orszulik, syn 
Zygmunt (Got) 
2/+Józef Mandel, 2 żony, syn Józef, wnuczka Barba-
ra, Maria Skupień, mąż Alojzy, Serafin Babilas, 
Konstanty Liszka, żona Anna (Bog) 

Piątek -  28.12.2018r.                                   ŚWIĘTO 
                                     ŚW. MŁODZIANKÓW, MĘCZ. 

7.oo 1/+Jadwiga Jarno, 1 rocznica śmierci 
2/+Brunon Konsek, na pamiatke urodzin, żona Oty-
lia, Mateusz i Bronisława Serafin 

12.oo Ślub:  Przesmycki Patryk  -  Świercz Kamila 
13.3o Ślub:  Czapla Dawid  -  Moszek Sandra 
17.oo 1/+Jan Zawadzki, 2 żony, córka Gertruda, 3 zięciów 

(Bog) 
2/+Jan Oleś, 5 rocznica śmierci (Bog) 
3/Apostolat 
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Sobota 29.12.2018r. 

7.oo 1/+Janusz Kubański (Bog) 
 2/+Konstanty Dziewior (Bog) 
12.oo Ślub: Szulik Szymon  -  Szymura Aleksandra 
17.oo 1/+Alojzy Nikel, żona Maria (Rasz) 

2/+Erwin Mokry, Anna Dyczka, 2 mężów (Bog) 

Niedziela – 30.12.2018 r.     ŚWIĘTO ŚW. RODZINY 
                                          JEZUSA, MARYI I JÓZEFA 

7.oo 1/+Józef Riemel, 15 rocznica śmierci (Got) 
8.3o 1/+Otylia Karkoszka, 1 rocznica śmierci 
10.oo 1/+Alfred Kuczera, 8 rocznica śmierci (Rasz) 

2/Msza św. za Rodziny Domowego Kościoła 
11.3o 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 35 rocznicy ślubu 

Ewy i Bogdana Kula z podziękowaniem za otrzyma-
ne łaski z prośbą o dalsze. TD 
2/Msza św. i chrzest: Maja Jesionkowska 

16.oo 1/+Józef i Elfryda Kuśka 
20.3o 1/+Dorota Nowak, na pamiątkę śmierci 

Poniedziałek – 31.12.2018r.                                 

7.oo 1/+Piotr Ryłko, 1 rocznica śmierci 
17.oo 1/Msza św. za parafian – Zakończenie starego roku 

Wtorek – 01.01.2019r.    UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ 
                                      BOŻEJ RODZICIELKI MARYI 

7.oo 1/Za parafian 
8.3o 1/ 
10.oo 1/ 
11.3o 1/+Leokadia Podleśny, 16 rocznica śmierci 
16.oo 1/+Tomasz Ignacek 

2/+Helena i Klemens Studnik, w rocznicę śmierci 
20.3o 1/ 

Środa –  02.01.2019r.   Wspomnienie świętych Bazy-
lego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu, bpów i dK                                   

7.oo 1/+Aleksander Grzybek 
17.oo 1/+Maria Kurasz 

2/+Berta Kurasz, 1 rocznica śmierci 

Czwartek –  03.01.2019r 

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

 2/+Franciszek Smołka, żona Irena 
12.oo Ślub:  Jendroska Tomasz  -  Dziwoki Julia 
14.3o Do Opatrzności Bożej z okazji 80 rocznicy urodzin 

Ireny Mura z podziękowaniem za otrzymane łaski  
z prośbą o dalsze. TD 

17.oo 1/+Elżbieta Król, 1 rocznica śmierci, mąż Wilhelm 

Piątek – 04.01.2019r.                                           

7.oo 1/ Wynagrodzenie NSPJ i Niepokalanemu Sercu 
NMP za grzechy swoje i całego świata  w intencji 
kapłanów naszej parafii, oraz członków Straży Hono-
rowej  NSPJ 
2/+Genowefa i Hubert Krupa, Maria i Antoni Szym-
czak 

17.oo 1/W intencji czcicieli NSPJ i rodzin wielodzietnych 
2/+Emil Romański 

 

 

Sobota – 05.01.2019r.  

7.oo 1/ Msza św. za parafian 
13.oo 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 50 rocznicy ślubu 

Krystyny i Henryka Gruszków z podziękowaniem za 
otrzymane łaski z prośbą o dalsze oraz o Boże błogo-
sławieństwo dla dzieci z rodzinami. TD 

17.oo 1/+Walenty Gembalczyk, 1 rocznica śmierci 
 2/+Bernard Smyczek, 1 rocznica śmierci 

Niedziela – 06.01.2019 r.                 UROCZYSTOŚĆ 
                                         OBJAWIENIA PAŃSKIEGO 

7.oo 1/+Roman Rduch, 6 rocznica śmierci (Got) 
8.3o 1/+Rajmund Pietruszka, na pamiątkę urodzin, córka 

Stefania Klimosz, Lidia i Bonawentura Klimosz, sy-
nowie Stanisław i Bronisław 
2/+Jadwiga i Roman Muras, rodzice z obu stron 
(Rasz) 

10.oo 1/+Kazimierz Marzec,  8 rocznica śmierci 
2/+Alfred Kuczera, 7 rocznica śmierci (Bog) 

11.3o 1+Alfred Piontek, zięć Marian Pawlas 
2/+Kazimierz Benisz, żona Bronisława, syn Bernard 
Po Mszy św.  chrzest:  Emilia Tomas 

13.oo 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 80 rocznicy urodzin 
Henryka Bembeńskiego z podziękowaniem za 
otrzymane łaski z prośbą o dalsze i w intencji całej 
rodziny. TD 

16.oo 1/+Kazimierz Błoch 
2/+Emil Klaja 

20.3o 1/ 

Poniedziałek – 07.01.2019r.                                 

7.oo 1/+Roman Konsek, żona Elżbieta. 
2/+Czesław Macionczyk, ojciec Jan, Norbert Borys, 
żona Elżbieta, syn Tadeusz 

17.oo 1/+Antonina Łepek, mąż Stanisław 

Wtorek –  08.01.2019r. 

7.oo 1/+Łucja Potyrcha, 3 rocznica śmierci 
 2/+Maria Sojka, mąż Alfons, rodzice (Got) 
17.oo 1/+Bronisław Juraszczyk, 1 rocznica śmierci 

Środa –  09.01.2019r.                                    

7.oo 1/+Wiesław Kazana, rodzice z obu stron 
17.oo 1/+Ema Piecha, 1 rocznica śmierci 

Czwartek – 10.01.2019r.                                   

7.oo 1/ 
17.oo 1/+Bolesław Witala (Bog) 

Piątek – 11.01.2019r.                                           

7.oo 1/+O radość życia wiecznego dla Eugeniusza Szyma-
la od rodziny Tengler i Adamczyk 

17.oo 1/+Aniela Macionczyk, 2 mężów 

Sobota – 12.01.2019r.  

7.oo 1/ 
12.oo Ślub:  Tworuszka Michał  - Cichos Angelika 
14.oo 1/Do Opatrzności Bożej i Matki Boskiej Często-

chowskiej z okazji 50 rocznicy ślubu Urszuli i Józefa 
Szymurów z podziękowaniem za otrzymane łaski z 
prośbą o dalsze oraz o błogosławieństwo Boże dla 
córki z rodziną  (Bog). TD 

17.oo 1/+Klaudia Kuczera, 1 rocznica śmierci 
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Niedziela – 13.01.2019 r. 

7.oo 1/ 
8.3o 1/+ Józef Waliczek, żona Berta, Arkadiusz Olma 

2/+Anna Sobik, mąż Piotr, córka Anna 
10.oo 1/+Elżbieta Żadka, rodzice z obu stron 

2/+Elżbieta i Nikodem Hyła, Edward Derda, Alina  
i Zbigniew Milejski, córka Anetka 

11.3o 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 70 rocznicy urodzin 
Felicji Ciućka z podziękowaniem za otrzymane łaski 
z prośbą o dalsze oraz w intencji całej rodziny. TD 
2/Do Opatrzności Bożej z okazji 85 rocznicy urodzin 
Heleny Szewczyk  z Raszowca z podziękowaniem za 
otrzymane łaski z prośbą o dalsze. TD 

13.oo 1/ Msza św. w intencji  rodzin z dziećmi  przygoto-
wującymi się do I Komunii św. 

16.oo 1/+Stanisław Lasek, 3 rocznica śmierci, żona Janina, 
Paweł i Maria Hulin, wnuk Jacek Chwastowski, Sta-
nisław i Jan Kampczyk 
2/+Łucja Rojek, 4 rocznica śmierci 

20.3o 1/ 

Poniedziałek – 14.01.2019r.                                 

7.oo 1/ 
17.oo 1/+Edmund Lipski, 1 rocznica śmierci 

Wtorek –  15.01.2019r. 

7.oo 1/+Zofia Turczyk, syn Bogdan 
17.oo 1/+Bronisław Papierok, 1 rocznica śmierci 

Środa –  16.01.2019r.                                    

7.oo 1/ 
17.oo 1/+Małgorzata Grzybek, Rufin Grzybek, żona Monika 

Czwartek - 17.01.2019r. 

7.oo 1/ 
17.oo 1/+Henryk Konsek, 1 rocznica śmierci 

Piątek  -  18.01.2019r. 

7.oo 1/Różaniec - w intencji wszystkich zmarłych w ubie-
głym roku 

17.oo 1/+Elżbieta Tarnawska (Bog) 

Sobota  -  19.01.2019r. 

7.oo 1/ 
13.oo 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 50 rocznicy ślubu  

Ireny i Henryka Zieleźny z podziękowaniem za 
otrzymane łaski z prośbą o dalsze oraz o Boże błogo-
sławieństwo dla synów z rodzinami. TD 

17.oo 1/+Albert Zimonczyk, żona Anna, syn Czesław, 
Józef Frelich, 2 żony, syn Antoni 
2/+Piotr Nowak, 12 rocznica śmierci (Rasz) 

Niedziela - 20.01.2019r. 

7.oo 1/+Leon Szopa, 7 rocznica śmierci (Got) 
8.3o 1/+Jan Korduła żona Róża, Rajnhold Pietruszka, 

córka Stefania Klimosz 
2/+Grażyna Serszyńska z ul.Rajskiej 

10.oo 1/+Sonia Trybuś, Alfred i Aniela Konsek, Edward 
Trybuś 
2/+Piotr Smyczek, żona Maria,  Paweł i Zofia Macie-
jończyk 

11.3o 1/+Elżbieta Pawlas, 3 rocznica śmierci (Got) 

2/+Emil Pyszny, 3 rocznica śmierci (Got) 
12.3o 1/Do Najśw. Serca Pana Jezusa i Matki Boskiej Ró-

żańcowej z okazji 55 rocznicy ślubu  Ireny i Jerzego 
Sobik z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą 
o dalsze oraz o Boże błogosławieństwo dla  dzieci z 
rodzinami. TD 
2/Do Opatrzności Bożej z okazji 60 rocznicy ślubu  
Marii i Piotra Kaczmarczyk z podziękowaniem za 
otrzymane łaski z prośbą o dalsze oraz o błogosła-
wieństwo Boże dla dzieci z rodzinami. TD  (Got) 

14.15 1/Chrzty i roczki:   
16.oo 1/+Bolesław Szymura (Got) 

2/+Łucja Zieleźny na pamiątkę urodzin 
20.3o 1/ 

Poniedziałek  - 21.01.2019r. 

7.oo 1/+Natalia Gorzawska, od wnuczek Dominiki i Mo-
niki 

17.oo 1/+Bronisława Tkocz 

Wtorek  - 22.01.2019r. 

7.oo 1/ 
17.oo 1/+Maria i Henryk Szadziul, Aniela i Eryk Korduła 

Środa  -  23.01.2019r. 

7.oo 1/+Alojzy Zimonczyk, żona Augustyna, 3 synów, 
synowa, Rajmund Podleśny, pokrewieństwo, dziad-
kowie, Roman Podleśny, żona Marta, 3 zięciów, po-
krewieństwo, dziadkowie 

17.oo 1/+Gertruda i Jan Kania, Bronisława i Alojzy Sobik, 
Franciszka i Eugeniusz Kosak 

Czwartek - 24.01.2019r. 

7.oo 1/+Regina i Małgorzata Śpiewok, rodzice, brat Emil, 
Edmund Śpiewok, żona Gertruda, syn Rajmund 

17.oo 1/+Marta Raszka, 2 mężów, syn Edward (Got) 

Piątek  -  25.01.2019r. 

7.oo 1/ 
17.oo Msza św. wspólna: 

+ Maria Smołka, mąż Franciszek, Maria Korduła, 
mąż Tadeusz 
+Ernest i Jan Fojcik, rodzice: Wiktoria  i Augustyn 
+Małgorzata Matuszczyk, na pamiątkę urodzin 
+Paweł i Bronisława Adamczyk,  Roman i Regina 
Moćko, Norbert, Eugeniusz i Bolesław Moćko, Józef 
i Regina Skorupa, Róża i Czesław Kremiec 
+Stanisław Paciorek 
+Józef Lis, 28 rocznica śmierci, córka Urszula Ro-
siak 2 rocznica śmierci, wnuk Dominik Woś, 1 rocz-
nica śmierci 
+Arnold Król, rodziców i rodzeństwo 
+Franciszek Widryński, żona Maria, Regina i Józef 
Nalepa, syn Kazimierz 
+Bronisława Zimonczyk, mąż Ryszard, syn Justyn, 
zięć Walenty 
+Alojzy Gembalczyk, 2 żony, córka Regina, Syn 
Walenty,  3 zięciów 
+Berta i Wiesław Gąsiorkiewicz, Aniela i Stanisław 
Lubszczyk, Klara i Leon Rojek,  z okazji Dnia Babci 
i Dziadka, od wnuków Joli i Marcina z rodziną, Ur-
szula Gąsiorkiewicz na pamiątkę urodzin 
+Zofia Matuszczyk, mąż Jan, wnuk Janusz (Bog) 
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+Anna Musioł, 15 rocznica śmierci, syn Jerzy, rodzi-
ce z obu stron 
+Halina Buchalik, na pamiątkę urodzin, ojciec Konrad 
+Stefan Hajduk, na pamiątkę urodzin 
+Alojzy Raszka, żona Franciszka, syn Józef, żona 
Krystyna, rodzice z obu stron 
+Alfred Przeliorz na pamiątkę urodzin, rodzice z obu 
stron, pokrewieństwo 
+Maria Zniszczoł, na pamiątkę urodzin, mąż Ernest 
+Edeltrauda Gorol, 15 rocznica śmierci, mąż Henryk 
(Got) 
+Franciszek Sobik, żona Anastazja, syn Hubert, An-
toni Węgierski, żona Franciszka 
+Katarzyna i Stefan Chwastek, córka Krystyna z mę-
żem, syn Tadeusz z żoną 
+Walenty Przeliorz żona Marta, syn Paweł 
+Andrzej Wiśniewski, od rodziny Kula 
+Roman i Berta Szotek, rodzice z obu stron, Bernard 
Mądrzyk, rodzice Bronisława i Józef Zięba, rodzice  
z obu stron 
+Marian Buchalik, w rocznicę śmierci, ojciec Ewald 

Sobota  -  26.01.2019r. 

7.oo 1/+Augustyna i Robert Pierchała, wnuk Bogdan 
17.oo 1/+Joachim Procek, 8 rocznica śmierci (Got) 

2/+Tomasz Kania, Mirosław Szeliga, oraz ofiary ka-
tastrofy budowlanej 

Niedziela  27.01.2019r. 

7.oo 1/+Czesław Waler, 7 rocznica śmierci 
8.3o 1/+Bronisława i Ryszard Sobik, syn Jerzy, córka 

Ema 
2/+Emil Pyszny, 3 rocznica śmierci (Got) 

10.oo 1/+Małgorzata i Bolesław Sobik  
2/+Irena Szulik, w rocznicę śmierci 

11.3o 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 80 rocznicy urodzin 
Jana Ochojskiego z podziękowaniem za otrzymane 
łaski z prośbą o dalsze, za + żonę Różę i syna Dariu-
sza 

16.oo 1/+Dorota i Walenty Jurczyk, na pamiątkę urodzin  
i z okazji Dnia Babci i dziadka 
2/+Henryk Przeliorz  w 20 rocznicę śmierci 

20.3o 1/+Dorota Nowak, na pamiątkę urodzin 

Poniedziałek  - 28.01.2019r. 

7.oo 1/+Bronisława Malina, mąż Alojzy, rodzice z obu 
stron 

17.oo 1/Apostolat 
2/+Salomea i Eryk Konsek (Bog) 

Wtorek  - 29.01.2019r. 

7.oo 1/+Kazimierz Słapa, na pamiątkę urodzin. 
2/+Jerzy Berger, 2 rocznica śmierci,  rodzice i ro-
dzeństwo (Bog) 

17.oo 1/+Maria Wielgocka, mąż Józef (Bog) 
2/+Mirosław Wawoczny, 2 rocznica śmierci. 

Środa  -  30.01.2019r. 

7.oo 1/W rocznicę ślubu Ilony i Krzysztofa Liszka z podzię-
kowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze. TD 

17.oo 1/+Bolesław Szymura, na pamiątkę urodzin 

2/+Aniela Pomykoł, 13 rocznica śmierci, mąż Bole-
sław, Maria Adamczyk, mąż Jan Zofia Pomykoł, mąż 
Alfred 

Czwartek - 31.01.2019r. 

7.oo 1/ Na cześć Chrystusa Najwyższego Arcykapłana za 
wszystkich biskupów, kapłanów, kleryków, zgroma-
dzenia zakonne oraz nowe powołania kapłańskie  
i zakonne -  zamawiają Gotartowice 
2/+Franciszek Oleś, 7 rocznica śmierci, żona Gertru-
da, rodzice 

17.oo 1/+Krystian Dziurok, matka Irena Dziurok 
2/+Agnieszka i Edward Ławniczek, syn Jan 

Piątek  -  01.02.2019r. 

7.oo 1/ Wynagrodzenie NSPJ i Niepokalanemu Sercu 
NMP za grzechy swoje i całego świata  w intencji 
kapłanów naszej parafii oraz członków Straży Hono-
rowej  NSPJ 
2/+Stanisław Gancarczyk 

17.oo 1/W intencji rodzin wielodzietnych 
2/+Maria i Jan Gembalczyk, rodziców i dziadków 

 Sobota  -  02.02.2019r.      ŚWIĘTO OFIAROWANIA 
                                                                PAŃSKIEGO 

7.oo 1/Msza św. za parafian 
2/+Jacek Hulin, na pamiątkę urodzin, dziadkowie 

10.oo 1/+Maria Winkler, mąż Konrad, Franciszek Śpiewok, 
żona Franciszka 
2/+Anna Dziwoki, mąż Franciszek 

15.3o 1/Do Opatrzności Bożej z okazji  urodzin Marii Drąg 
z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą  
o błogosławieństwo Boże na dalsze lata.  TD. 

17.oo 1/+Emil Romański, 20 rocznica śmierci, żona Broni-
sława (Bog) 
2/+Emilia Kuś, mąż Karol, syn Edward 

Niedziela  -  03.02.2019r. 

7.oo 1/ 
8.3o 1/+Dorota Szczotka, mąż Alojzy, córka Urszula. 

2/+ Maria Bober na pamiątkę urodzin 
10.oo 1/+Teresa Jaśko, 7 rocznica śmierci (Got) 

2/+Zenon Sitko, 10 rocznica śmierci (Got) 
11.3o 1/Do Opatrzności Bożej  z okazji 25 lat małżeństwa 

Krystyny i Joachima Benisz z podziękowaniem za 
otrzymane łaski z prośbą o dalsze. TD 
2/+Szczepan Motyka, rodziców chrzestnych, Cele-
styna  Mieszczak, Wiktor Sobik 

16.oo 1/+Marta Karwot. 
2/+Berta i Izydor Polok , w rocznicę śmierci. 

20.30 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 80 rocznicy urodzin 
Teresy Karpińskiej, z podziękowaniem za otrzymane 
łaski z prośbą o dalsze. TD 

Poniedziałek  -  04.02.2019r. 

7.oo 1/+Maria i Józef Mura, Wiktoria i Józef Kirsek 
2/+Stefan Gąsior, 18 rocznica śmierci, brat Alojzy, 
rodzice: Antoni i Zofia Gąsior, Józef Kuczera, żona 
Klaudia. 

17.oo 1/+Marta Kuczera, 7 rocznica śmierci (Bog) 
2/+Erwin Jonderko, rodzice, Matylda Muras 
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Wtorek  -  05.02.2019r.       Wspomnienie św. Agaty, 
                                                                    dz. i męcz. 

7.oo 1/+Matylda Merkel (Bog) 
2/+Mirosław Pustołka  (Got) 

17.oo 1/+Krystyna Kuczera w rocznicę śmierci (Got) 
2/+Roman Rduch na pamiątkę urodzin 

Środa  -  06.02.2019r. 

7.oo 1/+Jan Wencka, rodzice z obu stron, Antonina i An-
toni Kasiewicz, syn Józef 
2/+Justyn Zieleźny, matka Waleska, Irena Pałka, mąż 
Nikodem 

 17.oo 1/+Marian Jurczyk, Paweł Sobik 
2/+Irmgarda Pieter, w rocznicę śmierci 

Czwartek  -  07.02.2019.r 

7.oo 1/+Roman Konsek, żona Elżbieta 
17.oo 1/+Józef Kuczera, 1 rocznica śmierci 

2/Do Opatrzności Bożej z okazji 18 rocznicy urodzin 
Rafała Karwota z podziękowaniem za otrzymane ła-
ski z prośbą o dary Ducha  Św. na dorosłe życie 

Piątek  -  08.02.2019r. 

7.oo 1/+Franciszek Dziwoki, żona Anna 
17.oo 1/+Salomea Mura, 1 rocznica śmierci 

2/+Ryszard Buchalik, 10 rocznica śmierci, rodzice 
Aleksander i Anna Szotek, syn Antoni 

Sobota  -  09.02.2019r. 

7.oo 1/+Marta Bedka, mąż Edward (Bog) 
15.oo 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 90 rocznicy urodzin 

Walentego Frelich z podziękowaniem za otrzymane 
łaski z prośbą o dalsze oraz o Boże błogosławieństwo 
dla żony i dzieci z rodzinami. TD 

17.oo 1/+Jan Matuszczyk, 1 rocznica śmierci 
2/+Krystian Motyka, 1 rocznica śmierci 

Niedziela  -  10.02.2019r. 

7.oo 1/+Józef i Barbara Mularczyk 
2/+Henryk, Stanisław, Urszula Mularczyk, Tadeusz 
Krajza, Ryszard Szelech, dziadkowie z obu stron 

8.3o 1/+Alfred Zniszczoł, rodzice z obu stron 
2/+Henryk Langocz, żona Maria (Got) 

10.oo 1/Do  Opatrzności Bożej  przez wstawiennictwo Św. 
Tarsycjusza w intencji Franciszka Araszczuka i 
Szymona Piontka z okazji 18 rocznicy urodzin, z po-
dziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o po-
trzebne dary Ducha Św.  o zdrowie i błogosławień-
stwo w dorosłym życiu 

11.3o 1/+Kornelia Wita, mąż Leon 
2/+Jan Pope, na pamiątkę urodzin i w rocznicę 
śmierci, Alojzy Pope na pamiątkę urodzin 

16.oo 1/+Halina Kuczera, na pamiątkę urodzin 
2/Do Opatrzności Bożej w intencji rocznego dziecka:  
Iga Harnasz 

20.3o 1/ 

Poniedziałek  -  11.02.2019r. 

7.oo 1/+Stanisław Mandel, Ryszard Mandel, 2 żony, Mar-
ta i Paweł Gąsior 
2/+Tomasz Szostek, Aniela i Emanuel Szostek, Ger-
truda i Wiktor Mojżesz 

17.oo 1/+Andrzej Naczyński, 1 rocznica śmierci 

Wtorek  -  12.02.2019r. 

7.oo 1/+Łucja Zniszczoł, w rocznicę śmierci, mąż Paweł, 
syn Alojzy, 3 zięciów, 3 wnuków (Bog) 

17.oo 1/+Wilhelm Gembalczyk, na pamiątkę urodzin  
i śmierci 

Środa  -  13.02.2019r. 

7.oo 1/ 
17.oo 1/+Elżbieta Papierok, mąż Wiktor na pamiątkę uro-

dzin 

Czwartek  -  14.02.2019.r 

7.oo 1/+Anna Marcisz, 20 rocznica śmierci, mąż Józef. 
13.oo Ślub:   Przeliorz Michał  -  Hartman Edyta 
17.oo 1/+Aniela Szymura 4 rocznica śmierci, na pamiątkę 

urodzin (Got) 

Piątek  -  15.02.2019r. 

7.oo 1/+Maria Przeliorz , mąż Jan, rodzice z obu stron. 
17.oo 1/+Edward Kluger, na pamiątkę  śmierci, żona Helena 

Sobota  -  16.02.2019r. 

7.oo 1/Różaniec 
2/+ Ks. Józef Zuber 

17.oo 1/+Małgorzata Zimończyk, 20 rocznica śmierci, mąż 
Roman, rodziców i teściów 

Niedziela  -  17.02.2019r. 

7.oo 1/ 
8.3o 1/+Roman Kuśka, synowie Henryk Alojzy, zięć 

Jerzy Gruszczyński 
10.oo 1/+Emil Gorecki (Bog) 

2/+Sabina Jurczyk, na pamiątkę urodzin 
11.3o 1/+Pelagia i Nikodem Ogierman, syn Ks. Walerian 

2/Do Opatrzności Bożej z okazji 75 rocznicy urodzin 
Anieli Sobik z podziękowaniem za otrzymane łaski z 
prośbą o dalsze oraz o Boże błogosławieństwo dla 
całej rodziny. TD 

14.15 1/Chrzty i roczki:  Maria Kolenda, 
16.oo 1/+Barbara Cichy, 9 rocznica śmierci 

2/+Serafin Babilas, w rocznicę śmierci, Maria i Rufin 
Danielczyk 

20.3o 1/+Anna Adamska, rodzice 3 braci, pokrewieństwo 
Adamski i Budny 

Poniedziałek  -  18.02.2019r. 

7.oo 1/+Stanisław Hejn, na pamiątkę urodzin, zmarłych z 
rodziny 

17.oo 1/+Dominika i Eugeniusz Kostek, syn Czesław, Al-
fred Torbicki 

Wtorek  -  19.02.2019r. 

7.oo 1/+Urszula Król, na pamiątkę urodzin 
17.oo 1/+Helena i Alojzy Zniszczoł, syn Roman 

Środa  -  20.02.2019r. 

7.oo 1/ 
17.oo 1/+Róża Korduła, na pamiątkę urodzin, mąż Jan,  

Reinhold Pietruszka, córka Stefania Klimosz 
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Czwartek  -  21.02.2019.r 

7.oo 1/ 
17.oo 1/+Dominik Woś, 1 rocznica śmierci 

2/+Marianna Nowogrodzka, 1 rocznica śmierci 

Piątek  -  22.02.2019r. 

7.oo 1/ 
17.oo Msza św. wspólna: 

+Marta Mura 2 mężów: Ryszard i Franciszek, Pauli-
na Buchalik, mąż Jerzy, syn Franciszek 
+Anna Małolepszy, mąż Franciszek, zięć Ireneusz, 
córki Róża i Helena z mężami, synowie Jerzy i Eryk, 
pokrewieństwo 
+Marzena Gałużna, dziadkowie: Roman i Ludwika 
Gałużny , Genowefa i Władysław Ochnik 
+Ryszard Lachowski 
+Zygmunt Torbicki, rodzice, Rufin Kula 2 żony, He-
lena i Kazimierz Szweda 
+Ema i Florian Klimek, 2 synów, synowa, wnuk,  
Robert i Waleska Dziwoki 
+Zofia i Jan Gorecki 
+Hubert Sobik, Franciszek Sobik, żona Anastazja, 
Wincenty Kula, 2 żony 
+Paweł Wiaterek, żona Paulina, córka Zofia, zięć 
Brunon, dusze w czyśćcu cierpiące 
+Henryk Musiolik, Maksymilian Marczyk 
+Celina Szymura, 10 rocznica śmierci (Bog) 
+Stefania Pawlas, Aniela Kania, od sąsiadów z ulicy 
Szybowcowej 
+Adam i Maria Cyroń, rodzice, Józef Sobik, Małgo-
rzata i Gerard Maciejczyk, Bronisława Tkocz 
+Alojzy Sobik, na pamiątkę urodzin (Got) 
+Roman i Berta Szotek, rodzice z obu stron, Bernard 
Mołdrzyk, rodzice, Bronisława i Józef Zięba, rodzice 
z obu stron 
+Ewald Buchalik, w rocznice śmierci, syn Marian 

Sobota  -  23.02.2019r. 

7.oo 1/+Jerzy Pawlak 
15.3o 1/Do Opatrzności Bożej i Matki Boskiej z okazji  70 

rocznicy urodzin Antoniego Dronszczyka z podzię-
kowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze. TD 

17.oo 1/+Helena Nowrot, mąż Karol, rodzice 
2/+Elżbieta Karwot, mąż Alojzy, syn Bolesław 

Niedziela  -  24.02.2019r. 

7.oo 1/ 
8.3o 1/+Alojzy Juraszczyk, 11 rocznica śmierci (Bog) 

2/+Daniela Kuczera, na pamiątkę urodzin, Henryk 
Wajs, 3 rocznica 

10.oo 1/+Laurencja Rubin, 1 rocznica śmierci 
11.3o 1/+Irena i Jan Dziurok 

2/Do Opatrzności Bożej z okazji 40 rocznicy urodzin 
Joanny Brzózka, z podziękowaniem za otrzymane ła-
ski z prośbą o dalsze, oraz o błogosławieństwo Boże 
dla całej rodziny TD 

16.oo 1/+Barbara Kasperczyk, 4 rocznica śmierci 
2/+Józef Blaut, 5 rocznica śmierci 

20.3o 1/ 

 

 

Poniedziałek  -  25.02.2019r. 

7.oo 1/ 
17.oo 1/+Krystyna Borowicz, Józef Motyka, żona Marta, 

dziadków z obu stron 
2/+Jan Kampczyk, rodzice, pokrewieństwo, Helena 
Fudala 

Wtorek  -  26.02.2019r. 

7.oo 1/ 
17.oo 1/+Felicyta Oleś 

2/+Antoni Gajda, żona Aniela, Dionizy Macionczyk 
3/+Emil Dronszczyk, żona Emilia, wnuczka Dagmara 

Środa  -  27.02.2019r. 

7.oo 1/+Stanisław Sobik, rodzice z obu stron 
17.oo 1/+Stefania Kruk, 1 rocznica śmierci 

2/Apostolat 

Czwartek  -  28.02.2019.r 

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

17.oo 1/+Gertruda i Józef Piontek, zaginiona córka Helena, 
syn Erwin, synowa Renata 
2/+Helena i Bolesław Gąsior, córka Janina. 

Piątek  -  01.03.2019r. 

7.oo 1/ Wynagrodzenie NSPJ i Niepokalanemu Sercu 
NMP za grzechy swoje i całego świata w intencji ka-
płanów naszej parafii oraz członków Straży Honoro-
wej  NSPJ 

17.oo 1/+Róża Marczyk, 1 rocznica śmierci 
2/Msza św. w intencji rodzin wielodzietnych i czci-
cieli  NSPJ 

Sobota  -  02.03.2019r. 

7.oo 1/Msza św. za parafian 
17.oo 1/+Rufin Gawlik, Piotr Szymiczek 

2/+Alfred Klejnot 10 rocznica śmierci, rodzice (Got) 
Po Mszy św. błogosławieństwo rocznego dziecka: 
Zuzanna Kruczkowska. 

Niedziela  -  03.03.2019r. 

7.oo 1/+Krystyna Zniszczoł, 25 rocznica śmierci. 
8.3o 1/+Alojzy Gorol 

2/+Ks. Stanisław Garbocz, rodzice Emil i Marta Gar-
bocz. 

10.oo 1/+Kazimierz Janiczek. 
2/+Ks. Walerian Ogierman 

11.3o 1/ 
13.oo 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 80 rocznicy urodzin 

Jana Hajzyk, oraz w intencji dzieci z rodzinami,  
z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dal-
sze. TD 

16.oo 1/Do Opatrzności Bożej z okazji 60 rocznicy urodzin  
Krystyny Benisz, z podziękowaniem za otrzymane 
łaski z prośbą o dalsze.TD 

20.3o 1/ 
 
  

Przygotowały panie: Teresa Szymczak i Kornelia Mokry 
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Kronika parafialna 

Chrzty: 
Liliana Fojcik, Laura Kula, Marcel Sobik, Dominik Lach, 
Elena Brdak, Marzena Głowacka, Natalia Dolnik, Malwina 
Sadanowicz, Lena Sałacińska, Milena Bober, Patryk Kłap-
czyk, Roksana Maluchnik, Kornelia Stronczek, Radosław 
Patron, Hanna Trybuś, Kinga Tkocz, Oliwia Urbanek, Ame-
lia Polnik, Paulina Brzozowska, Szymon Buchalik, Piotr 
Kubiak, Franciszek Krótki, Aleksandra Wilk,  Szymon Le-
mański 

Śluby: 

Błaszczyk Krystian  -  Fojcik Patrycja 
Jarusz Krzysztof  -  Sobik Patrycja 
Zimonczyk Łukasz  -  Leipelt Agnieszka 
Popek Michał  -  Brzęczek Dominika 
Roszyk Tobiasz  -  Niestrój Simona 
Kopeć Sebastian  -  Modzelewska Natalia 
Piwowarczyk Paweł  -  Wasiniewska Magdalena 
Kustra Piotr  -  Zwierzyńska Paulina 

Pogrzeby: 

Klimowicz Edmund   20.02.1936 – 27.09.2018r. 
Kula Helena                   18.12.1934 – 03.10.2018r. 
Sobik Klaudia                18.02.1997 – 04.10.2018r. 
Śnieżek Elżbieta             07.07.1943 – 15.10.2018r.    
Galowy Rafał                  20.06.1989 – 17.10.2018r. 
Matuszczyk Krzysztof   12.06.1971 –  19.10.2018r. 
Lebioda Anna                 23.03.1939 – 23.10.2018r. 
Gorzyński Paweł             25.09.2018 – 30.10.2018r.  

Pokropek 
Juraszczyk Stanisław      17.04.1957 – 31.10.2018r. 
Wiśniewski Andrzej        15.11.1950 – 08.11.2018r. 
Buchalik Alfred               10.08.1941 – 12.11.2018r. 
Macionczyk Bronisława  29.04.1936 – 14.11.2018r. 
Gorzyński Dominik         15.09.2018 – 17.11.2018r.  

Pokropek 
Gruszczyk Stefan            20.08.1951 – 23.11.2018r. 
Zimnol Grzegorz             18.05.1969 – 23.11.2018r. 
 

Przygotowały panie: Teresa Szymczak i Kornelia Mokry 
 

PAPIESKIE INTENCJE 

APOSTOLSTWA MODLITWY  

Styczeń 

1. Intencje Matki Bożej: o pokój na świecie i nawrócenie 
grzeszników. 
2. Intencje papieża Franciszka: 
-) Intencja ewangelizacyjna: Za młodzież, szczególnie z 
Ameryki Łacińskiej, aby za przykładem Maryi odpowie-
działa na wezwanie Pana do przekazywania światu radości 
Ewangelii. 

Luty 

1. Intencje Matki Bożej: o pokój na świecie i nawrócenie 
grzeszników. 
2. Intencje papieża Franciszka: 

-) Intencja powszechna: O wielkoduszne przyjmowanie 
ofiar handlu ludźmi i przymusowej prostytucji oraz wszel-
kiej innej przemocy. 

Marzec 

1. Intencje Matki Bożej: o pokój na świecie i nawrócenie 
grzeszników. 
2. Intencje papieża Franciszka: 
-) Intencja ewangelizacyjna: Aby wspólnoty chrześcijań-
skie – szczególnie te, które są prześladowane – odczuły, że 
są blisko Chrystusa, a ich prawa były respektowane. 
 

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

17.00 

Kancelaria parafialna 

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

 

Protokoły przedślubne 

� spisywane są każdego dnia po uprzednim osobistym lub 
telefonicznym (tel. 32-42-20-322) uzgodnieniu terminu 
i godziny z księdzem Proboszczem 

� narzeczeni zgłaszają się w kancelarii trzy miesiące przed pla-
nowanym terminem ślubu przynosząc ze sobą: dowody osobi-
ste, metryki chrztu i bierzmowania, świadectwo ukończenia ka-
techizacji młodzieżowej i Studium Przedmałżeńskiego 

Sakrament chrztu 

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

� zgłaszając chrzest w kancelarii przynosimy akt urodzenia 
dziecka z USC 

� rodzicami chrzestnymi mogą być wyłącznie bierzmowani, 
wierzący i praktykujący katolicy 

� nauka przygotowująca do przyjęcia sakramentu chrztu odby-
wa się w sobotę poprzedzającą tę uroczystość  
o godz. 16.00 w domu parafialnym 

Sakrament pojednania 

okazja do sakramentu pojednania przed Mszą św. 

Odwiedziny chorych 

� chorych z posługą sakramentalną odwiedzamy raz w miesiącu 
- zgłoszenia w zakrystii 

� w sytuacji zagrożenia życia prosimy kapłana o każdej porze 
(zgłoszenia na probostwie) 

Pogrzeby 

zgłaszając pogrzeb przynosimy akt zgonu i kartę do pochowania 
zwłok oraz zaświadczenie o przyjętych sakramentach św. (wydaje 
kapelan szpitala) 

Konto Ochronki i Parafii 

BPH PBK S.A.  I O/Rybnik 
nr: 69 1240 4357 1111 0000 5312 7499 
 

 

 

Telefony kontaktowe w sprawie Domu Po-
grzebowego: 

 

Pan Hubert Figas:   tel. kom.  0511 076 934 
 

Całodobowy Zakład Pogrzebowy STYX:    

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

Po raz kolejny z nietypową akcją sprzedaży 
świętomarcińskich rogali wyszła młodzież 
oazowa w niedzielę 11 listopada. 

- czytaj  str. 15 

Święto Niepodległości 

Z okazji setnej rocznicy odzyskania niepod-
ległości w niedzielę 11 listopada podczas 
Mszy św. o godz. 10.oo modliliśmy się w 
intencji Ojczyzny. Swoją obecność w tym 
dniu na Eucharystii podkreślili harcerze. 

Koncert w ZSP nr 6 
16 listopada w ZSP nr 6 w Boguszowicach 
odbył się koncert z okazji 100- lecia odzy-
skania przez Polskę niepodległości. 

 

Skala przedsięwzięcia naprawdę robi wrażenie!  

 
 

 
„A świstak siedzi i zawija je w te sreberka...” 

 

 
Tort wieńczący powodzenie akcji  

 

 

Uczestnicy koncertu 
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Rozgrywki  
ministranckie  

Jak co roku, jesienią nasi ministranci 
przygotowywali się do udziału w Dekanal-
nych Eliminacjach do Ogólnopolskich 
Rozgrywek Ministrantów w Piłce Nożnej  
w Świerklanach 

 

Tarsycjusz 2018 
W trzecią sobotę listopada wspólnota na-

szych ministrantów obchodziła swoje patro-
nalne święto. 

 

 
Procesja na wejście 

 
Drużyna naszych ministrantów z ks. Andrzejem 

 
Przyjęcie do wspólnoty ministrantów starszych 

 
Pamiątkowe zdjęcie na zakończenie Eucharystii 
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Dzień Skupienia Świeckiej 
Rodziny Franciszkańskiej 

W sobotę 20 października w naszej parafii odbył się 
Dzień Skupienia Świeckiej Rodziny Franciszkańskiej. 

11 października oraz 8 listopada odbyły się comiesięczne spotkania 
formacyjne kapłanów dekanatu boguszowickiego.  

 
 

 
 

 
Tarsycjusz 2018 - wspólne świętowanie wraz z rodzinami 

 

 

Dekanalne spotkania  
formacyjne kapłanów 

 
 

 
 

 

Październikowe spotkanie w parafii p.w. Bożego Ciała w Jankowicach 



serce ewangelii 34 

25 lat Grupy Pielgrzym 

W środę 10 października podczas Mszy św. o godz. 
17.oo Grupa Pielgrzym obchodziła swój Srebrny Jubileusz. — czytaj str. 17 

 Poświęcenie nowego samochodu w OSP Gotartowice 

W sobotę 27 października w OSP Gotartowice miała miejsce niecodzienna uroczystość poświęcenia 
nowego wozu strażackiego. 
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Ćwierć wieku z chórem „COR JESU” 

28 października minęło 25 lat jak zawiązał się i rozpoczął działalność nasz parafialny chór. 
— czytaj str. 18 

 

Wieści z Przedszkola nr 18 

O najważniejszych wydarzeniach, które miały 
miejsce w ostatnich miesiącach w Przedszkolu  
nr 18 w Boguszowicach  

                                      — czytaj str. 19 - 20 

 
Patriotyczne podchody 

 
Pamiątkowe zdjęcie uczestników uroczystości 
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Wieści z Przedszkola nr 50  
Co działo się w Przedszkolu nr 50 w Boguszowi-
cach w ciągu ostatnich kilku miesięcy 

           — czytaj str.21 

 

Z kącika gospodarczego  
O poczynaniach gospodarczych, jakie miały miej-
sce na przestrzeni ostatnich trzech miesięcy 

— czytaj str. 7 
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Sadzenie drzewka niepodległości 

 
Zakończył się remont piętra  

na Starej Farze 
 

Naprawa ekranu ledowego 

 

Modernizacja kotłowni 

 

Podwyższenie studzienki kanalizacyjnej 

 

Pomieszczenia na Starej Farze  

po kapitalnym remoncie 


