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Nikodem Mikołaj Bieryt Nikodem Mikołaj Bieryt Nikodem Mikołaj Bieryt Nikodem Mikołaj Bieryt     
s. Andrzeja i Moniki s. Andrzeja i Moniki s. Andrzeja i Moniki s. Andrzeja i Moniki     
ur. 31.10.2012 r. ur. 31.10.2012 r. ur. 31.10.2012 r. ur. 31.10.2012 r.     

Alicja Anna Grygierek Alicja Anna Grygierek Alicja Anna Grygierek Alicja Anna Grygierek     
c. Wojciecha i Barbary c. Wojciecha i Barbary c. Wojciecha i Barbary c. Wojciecha i Barbary     

ur. 09.11.2012 r. ur. 09.11.2012 r. ur. 09.11.2012 r. ur. 09.11.2012 r.     

Zofia Antonina Grygierek Zofia Antonina Grygierek Zofia Antonina Grygierek Zofia Antonina Grygierek     
c. Wojciecha i Barbary c. Wojciecha i Barbary c. Wojciecha i Barbary c. Wojciecha i Barbary     

ur. 09.11.2012 r. ur. 09.11.2012 r. ur. 09.11.2012 r. ur. 09.11.2012 r.     

Samanta Mariola Kostecka Samanta Mariola Kostecka Samanta Mariola Kostecka Samanta Mariola Kostecka     
c Adriana i Wioletty c Adriana i Wioletty c Adriana i Wioletty c Adriana i Wioletty     
ur. 12.11.21012 r. ur. 12.11.21012 r. ur. 12.11.21012 r. ur. 12.11.21012 r.     

Dorota Iwona Jędrzejewska Dorota Iwona Jędrzejewska Dorota Iwona Jędrzejewska Dorota Iwona Jędrzejewska     
c. Piotra i Izabeli c. Piotra i Izabeli c. Piotra i Izabeli c. Piotra i Izabeli     
ur. 16.11.2012 r. ur. 16.11.2012 r. ur. 16.11.2012 r. ur. 16.11.2012 r.     

Maja Milena Łojewska Maja Milena Łojewska Maja Milena Łojewska Maja Milena Łojewska     
c. Przemysława i Eweliny c. Przemysława i Eweliny c. Przemysława i Eweliny c. Przemysława i Eweliny     

ur. 21.11.2012 r. ur. 21.11.2012 r. ur. 21.11.2012 r. ur. 21.11.2012 r.     

Zuzanna Maja Wrona Zuzanna Maja Wrona Zuzanna Maja Wrona Zuzanna Maja Wrona     
c. Adama i Karoliny c. Adama i Karoliny c. Adama i Karoliny c. Adama i Karoliny     
ur. 18.10.2012 r.ur. 18.10.2012 r.ur. 18.10.2012 r.ur. 18.10.2012 r.    

Alicja Katarzyna Kustos Alicja Katarzyna Kustos Alicja Katarzyna Kustos Alicja Katarzyna Kustos     
c. Michała i Izabeli c. Michała i Izabeli c. Michała i Izabeli c. Michała i Izabeli     
ur. 12.11.2012 r. ur. 12.11.2012 r. ur. 12.11.2012 r. ur. 12.11.2012 r.     

Emilia Joanna Matusik Emilia Joanna Matusik Emilia Joanna Matusik Emilia Joanna Matusik     
c. Michała i Izabeli c. Michała i Izabeli c. Michała i Izabeli c. Michała i Izabeli     
ur. 16.10.2012 r. ur. 16.10.2012 r. ur. 16.10.2012 r. ur. 16.10.2012 r.     

5 stycznia  ksi ądz Grzegorz Krzyk ochrzcił 5 stycznia  ksi ądz Grzegorz Krzyk ochrzcił 5 stycznia  ksi ądz Grzegorz Krzyk ochrzcił    
Fabiana Franciszka Rutkowskiego Fabiana Franciszka Rutkowskiego Fabiana Franciszka Rutkowskiego    

s. Dariusza i Wiktorii s. Dariusza i Wiktorii s. Dariusza i Wiktorii    
ur. 25.09.2012 r. ur. 25.09.2012 r. ur. 25.09.2012 r.    

13 stycznia do wspólnoty Ko ścioła, przez 13 stycznia do wspólnoty Ko ścioła, przez 13 stycznia do wspólnoty Ko ścioła, przez 
ksi ędza Tomasza Madzi ę, zostali wł ączeni: ksi ędza Tomasza Madzi ę, zostali wł ączeni: ksi ędza Tomasza Madzi ę, zostali wł ączeni:    
Maja, Emilia, Dorota. Samanta, Zuzanna, Maja, Emilia, Dorota. Samanta, Zuzanna, Maja, Emilia, Dorota. Samanta, Zuzanna, 

Zofia, dwie Alicje oraz Nikodem. Zofia, dwie Alicje oraz Nikodem. Zofia, dwie Alicje oraz Nikodem.    
Można Ich zobaczy ć Można Ich zobaczy ć Można Ich zobaczy ć    

na zamieszczonych zdj ęciachna zamieszczonych zdj ęciachna zamieszczonych zdj ęciach    
A 27 stycznia z r ąk ksi ędza Grzegorza A 27 stycznia z r ąk ksi ędza Grzegorza A 27 stycznia z r ąk ksi ędza Grzegorza 

Krzyka chrzest otrzymałKrzyka chrzest otrzymałKrzyka chrzest otrzymał    
Jakub Andrzej Tyman Jakub Andrzej Tyman Jakub Andrzej Tyman    
s. Wojciecha i Beaty s. Wojciecha i Beaty s. Wojciecha i Beaty    

ur. 27.11.2012 r. ur. 27.11.2012 r. ur. 27.11.2012 r.    
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KtośKtośKtośKtoś    

Nastaje Wielki Post, czy jednak rzeczywiście przeżywamy 
go jako post, a więc umartwienie, rezygnację? Czemu ten 

czas ma służyć, do czego przygotowywać? Na pewno nie jest to czas, w którym mamy 
Bogu udowodnić naszą silną wolę: „przez cały Wielki Post nie jem cukierków”.... Czy-
nimy takie i inne postanowienia – czy jednak nie są one zbyt infantylne dla ludzi doro-
słych, jeśli za tym nie idzie odnowa wewnętrzna człowieka? Czyż nie napisano w Biblii: 
„Czyż nie jest raczej ten post, który wybieram: rozerwać kajdany zła, rozwiązać więzy 
niewoli wypuścić wolno uciśnionych i wszelkie jarzmo połamać; dzielić swój chleb  
z głodnym, wprowadzić  
w dom biednych tułaczy, 
nagiego, którego ujrzysz, 
przyodziać i nie odwrócić 
się od współziomków” Iż 
58,6-7. Czy wzrasta Two-
ja miłość do bliskich, gdy 
postanawiasz      SOBIE, 
że nie będziesz czegoś 
tam jadł, czegoś tam ro-
bił, itd., jeśli tak jesteś na 
dobrej drodze. Post bo-
wiem ma Ci przypo-
mnieć: jesteś prochem, 
tzn. jesteś zależny od Bo-
ga, nie swoją mocą i po-
mysłem znalazłeś się na 
tym świecie – nie grzesz 
pychą. Pozwala Ci skupić 
myśl na tym, co ważne, co istotne w oderwaniu od pogoni za tym co przyjemne, lecz 
przyziemne. Na pewno warto uczynić postanowienie, które budzi i rozpala Twoją mi-
łość do Boga i ludzi. Post, to wyraz Twego współodczuwania, współcierpienia z osobą, 
którą się kocha. Kochasz osobę, która cierpi? Czyż nie będziesz chciał umniejszyć jej 
cierpienia, lub przynajmniej jej towarzyszyć. Czy kochasz Boga, który cierpi z powodu 
Twojego upadku, grzeszności, On cierpi z powodu zranionej do Ciebie miłości. Czy za-
tem kochając Go, nie chcesz z Nim współcierpieć, być z Nim i towarzyszyć Mu? Twój 
post niech będzie wyrazem Twojej miłosnej ofiary. Ofiaruj, poświęć swój czas, przy-
jemność nie dla „sportu”, nie dla hartu ducha, nie dla samozadowolenia (że „mi się 
udało”), lecz z miłości. Cóż z tego, że nie będziesz palić, jeśli trwasz w grzechu cięż-
kim? Cóż z tego, że mniej będziesz oglądać telewizji, gdy nie pomagasz bliskim, cóż 

nawet z tego, że nie jesz słodyczy, nie pi-
jesz alkoholu, jeśli zaoszczędzonych pie-
niędzy, uzyskanych łask nikomu nie ofia-
rujesz. Post to czas wzrostu Twojej miło-
ści, co dasz Temu, który na końcu przyj-
dzie jako Zmartwychwstały – zapyta Cię 
tylko o jedno: o ofiarowaną miłość.  

Wydawca SPES : Parafia św. Katarzyny w Jastrzebiu - Zdroju  
ul. Św. Katarzyny 3 tel. 32 4712055 

www.katarzyna.katowice.opoka.org.pl 
Zespół redakcyjny: ks. proboszcz Stefan Wyleżałek,  

Emilia Kaczorowska, Alicja Bakalarczyk, Magda Rutka, Weronika 
Rutka, Manuela Górecka, Monika Grabowska, Ala Kaczorowska 

Zdjęcia:  Terasa Bąk, Marcin Grygierek 
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O ISTOCIE POSTU 
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Okres Wielkiego postu jest czasem gorli-
wej modlitwy, pokuty i czynienia dobra 
innym. Naszą sferę duchową powinniśmy 
pogłębiać poprzez częste praktyki wielko-
postne tj. czynny i liczny udział w rekolek-
cjach pasyjnych oraz Gorzkich Żalach  
i Drodze Krzyżowej. W nabożeństwach 
tych rozważa się Mękę Pańską, zwłasz-
cza w piątki całego okresu Wielkiego Po-
stu. 
Gorzkie Żale są nabożeństwem rdzennie 
polskim, we wstrząsających obrazach ma-
lują cały przebieg pohańbienia Chrystusa, 
które On ofiarnie zniósł dla naszego zba-
wienia. Gorzkie Żale napisane na wzór 
jutrzni brewiarzowej opiewają dzieje Męki 
Pańskiej. Składają się z wstępu i trzech 

części. Każda z nich obejmuje wstęp, podając treść rozważania i intencję, hymn, lament duszy nad 
cierpiącym Jezusem i rozmowę duszy z Matką Bolesną. 
Gorzkie Żale powstały na przełomie XVII i XVIII wieku z inicjatywy oo. Misjonarzy przy kościele św. 
Krzyża w Warszawie i w tymże kościele były zaśpiewane po raz pierwszy. Utwór ten zarówno  
w swojej formie jak i treści jest dziełem archaicznym. 
Kolejnym nabożeństwem Wielkiego Postu jest Droga Krzyżowa. Nabożeństwo to polega na rozwa-
żaniu Męki Pańskiej w oparciu o 14 stacji. Zwyczaj zawieszania obrazów stacji Drogi Krzyżowej roz-
powszechnili franciszkanie, którzy w swoim duszpasterstwie starali się przybliżyć wszystkim Pana 
Jezusa, jako dzielącego nasz los Boga-Człowieka. 
Stacje Drogi Krzyżowej zmuszają do zastanowienia się nad własnym postępowaniem, swoim ży-
ciem, postawą wobec Chrystusowego krzyża, 
czujnością naszego sumienia. Wzywają do ze-
rwania ze wszystkim, co nas oddala od Boga. 
Krzyż Chrystusa powinien być dla nas drogo-
wskazem wśród tych "nieodkrytych dróg" na-
szego życia. 
Św. Franciszek Salezy pisze: "Przedwieczna 
Mądrość Boża od wieków wybrała krzyż, aby 
Cię nim obdarzyć. I Bóg daje Ci krzyż, jako ko-
rzystny dar Swego Serca. Zanim zesłał Ci 
krzyż, przypatrywał się Swoim okiem wszech-
mogącym, przemyślał go Boskim rozumem  
i ważył go na obu rękach, czy nie jest za ciężki 
i błogosławił Najświętszym Imieniem Swoim". 
Prośmy, aby Chrystus dopomagał nam w niesieniu krzyża, jaki każdy z nas posiada. Przyłącz się 
ochotnie do Jezusa na drodze kalwaryjskiej . Nie bądź tylko biernym, obojętnym widzem. Pomagaj  
i ty Mu dźwigać  krzyż, jak Cyrenejczyk, ocieraj twarz z krwi i potu, jak św. Weronika. Zapłacz nad 
Nim i nad sobą, jak czyniły to pobożne niewiasty. 
Wycofując się ze zgiełku świata, zatopiony w modlitwie, w rozważaniu Męki Chrystusa, ogarnięty du-
chem umartwienia, zgromadzisz zasługi na życie wieczne. 
          Alicja Bakalarczyk 

NABOŻEŃSTWA PASYJNE 
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Modlitwy Św. Gertrudy  
do ran Chrystusa 

O mój Jezu Ukrzyżowany,  
uwielbiam bolesną  

Ranę Twej lewej nogi. 
Przez tę Ranę udziel mi łaski uni-

kania okazji do grzechu 
O mój Jezu Ukrzyżowany,  

uwielbiam bolesną  
Ranę Twojej prawej nogi. 

Przez tę Ranę udziel mi łaski usta-
wicznego kroczenia drogą cnoty. 

O mój Jezu Ukrzyżowany, uwielbiam bolesną Ranę Twojej lewej r ęki . 
Przez Tę Ranę nie pozwól, abym stanęła po lewej stronie z potępionymi w dniu sądu. 

O mój Jezu Ukrzyżowany, uwielbiam bolesną Ranę Twojej prawej r ęki. 
Przez tę Ranę błogosław mojej duszy i zaprowadź ją do Królestwa Twojego 

O mój Jezu Ukrzyżowany, uwielbiam bolesną Ranę Twego boku. 
Przez tę Ranę zapal w mym sercu ogień Twojej miłości, bym Cię kochała coraz więcej. 

Głowo czci najgodniejsza , za nas cierniem ukoronowana i trzciną bita – pozdrawiam Cię 
Twarzy Przenaj świętsza , za nas oplwana, spoliczkowana i krwią zbroczona – pozdrawiam Cię 

Oczy słodyczy pełne  mego Zbawiciela za nas łzami zalane – pozdrawiam Was 
Usta błogosławione , za nas żółcią i octem napojone – pozdrawiam Was. 

Uszy Boskie , szyderstwami i bluźnierstwami za nas udręczone – pozdrawiam Was 
Ciało Jezusowe  za nas na krzyżu zawieszone, ranami okryte i pogrzebane – pozdrawiam Cię 

Serce Najświętsze , któreś dla nas na krzyżu zostało otwarte – pozdrawiam Cię 
Wszystkie Rany mego Zbawiciela, ceno naszego odkupi enia – Pozdrawiam Was  

Koronka do Naj świętszych Ran Chrystusa 
Odmawia się na różańcu 

  
Obietnice Jezusa:  

 „Przez rany moje otrzymacie wszystko , bo zasługa Krwi mojej jest nieskończonej ceny (...) 
kto jest w jakiejkolwiek potrzebie niech  z wiarą i ufnością przychodzi do skarbu Mojej Męki. W Mo-
ich Ranach zawsze oczyścić się możecie. Moje Rany uleczą wasze grzechowe rany. Moje Rany 

pokryją wszystkie wasze przewinienia. Nabożeństwo do Moich Ran  
jest lekarstwem na te czasy nieprawości (...)” 

 
Na dużych paciorkach: 

V: Ojcze Przedwieczny, ofiaruj ę Ci Rany Pana naszego Jezusa Chrystusa 
R: na uleczenie ran dusz naszych 

  
Na małych paciorkach: 

V: O mój Jezu, przebaczenia i miłosierdzia! 
R: przez zasługi Twoich świętych ran 

  
Na zakończenie 3 razy: 

Ojcze Przedwieczny, ofiaruj ę Ci Rany Pana naszego Jezusa Chrystusa  
na uleczenie ran dusz naszych 

  
Módlmy się: Bo że, Ty przez Mękę Twojego Syna obudziłe ś w nas nadziej ę życia wiecznego,  
w które wierzymy, pokornie Ci ę błagamy, aby śmy przez Jego Zmartwychwstanie osi ągnęli 

cel naszych d ążeń. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.  
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„Prawdziwa�wolność�mierzy�się�stopniem�gotowości��
do�służby�i�do�daru�z�siebie.”��

Ks.�Grzegorzowi�życzymy,�by�w�służbie�Bogu�i�bliźniemu�
odnajdywał�sens�swojego�życia.�� Duszpasterze�i�Redakcja.�

�
„Chrystus�jest�największym�źródłem�siły�duchowej,��

którą�człowiek�kiedykolwiek�poznał.”�
Ks.�Grzegorzowi�życzymy,�by�Chrystus�umacniał�Jego�kroki��
i�dodawał�siły�w�cierpliwym�znoszeniu�doświadczeń�dnia�
codziennego.�� � � Parafianie�i�grupy�parafialne.�

�
„�Miłość�nie�wyraża�się�tylko�słowami,�ale�całą�postawą.”�

Legionistom�Edwardowi�Kulig�i�Kazimierzowi�Adamkowi�oraz�
auksyliatorom�Annie�Majer,�Danucie�Orszulik,�Reginie�Woźniak��
i�Krystynie�Piksie�życzymy,�by�doświadczenie�Bożej�miłości�

owocowało�pragnieniem�niesienia�Go�innym�ludziom.��
� � � � � Męski�Legion�Maryi.�

�
„Nawrócenie�jest�sprawą�chwili.��

Uświęcenie�jest�pracą�całego�życia.”�
Księdzu�Grzegorzowi�oraz�panom�Janowi�Szczęsnemu,�

Wiesławowi�Bieniek�i�Edwardowi�Kulig�życzymy,�by�podążali�
drogą�świętości,�a�Pan�umacniał�Ich�kroki.�� Chór�„Lira”.�

�
„Ci,�którzy�zaufali�Panu,�odzyskują�siły,��
biegną�bez�zmęczenia,�idą�bez�znużenia.”�

Paniom�Adeli�Kalecie,�Danucie�Orszulik�i�panu�Grzegorzowi�
Matusiakowi�życzymy,�by�w�swym�życiu�pokładali�ufność��

w�Bogu�i�pozwolili�Mu�się�prowadzić.��� � Seniorzy.�
�

„Człowiek�jest�tęsknotą�Boga,�jest�celem�Jego�miłości.”�
Pani�Danucie�Szydłowskiej�życzymy�pokoju,�radości�i�nadziei,�

których�źródłem�jest�przekonanie�o�byciu�kochanym��
przez�Boga�i�ludzi.�� � � � � Redakcja.�

�
„Rzeczą�człowieka�jest�walczyć,�a�rzeczą�Nieba�–�dać�zwycięstwo”�

Księdzu�Grzegorzowi,�Zuzi�Kalinowskiej,�Oli�Boczkowskiej,�
Krzysi�Urbaś,�Marcinowi�Janickiemu�wszystkiego�czego�
potrzebują�do�walki�o�trwanie�w�bliskiej�relacji�z�Jezusem��
i�o�dobre�wybory��w�relacjach�z�ludźmi�oraz�umiejętności��

radowania�się�już�podarowanymi�zwycięstwami�życzy����Oaza�
�

„Człowiek�jest�dobry,�kiedy�innych�czyni�lepszymi”�
Siostrze�Aleksandrze�Leki�tego,�by�całe�Jej�życie�obfitowało��
w�piękne�owoce�miłości,�dobra,�zaangażowania,�a�Jezus��

zawsze�był�bardzo�blisko�i�przeprowadzał�przez�najtrudniejsze�
odcinki�drogi�do�Nieba,�życzy�� � Ala�Kaczorowska�

1 rocznica1 rocznica1 rocznica1 rocznica    
Iwona i Sebastian Piechaczek 
Justyna i Arkadiusz Żurkowscy 

5 rocznica5 rocznica5 rocznica5 rocznica    
Ewa i Marcin Mazur 

10 rocznica10 rocznica10 rocznica10 rocznica    
       Magdalena i Rafał Gardoccy 

Urszula i Adam Kachniarz 
15 rocznica15 rocznica15 rocznica15 rocznica    

Joanna i Mariusz Czaja 
Katarzyna i Robert Połaszewscy 

25 rocznica25 rocznica25 rocznica25 rocznica    
Halina i Romuald Braun 

30 rocznica30 rocznica30 rocznica30 rocznica    
Urszula i Andrzej Rączkiewicz 

40 rocznica40 rocznica40 rocznica40 rocznica    
Alicja i Mirosław Sobczak 
Elżbieta i Krzysztof Chabik 

Halina i Czesław Dąbek 
Maria i Bernard Domin 

Maria i Jan Sokal 
Małgorzata i Wojciech Bachlaj 

Olga i Stanisław Pochopień 
Teresa i Zdzisław Konior 

JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIEJUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIEJUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIEJUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE    

ODESZLI DO PANAODESZLI DO PANAODESZLI DO PANAODESZLI DO PANA    
    

Eugeniusz Gnaś ul. Kaszubska Eugeniusz Gnaś ul. Kaszubska Eugeniusz Gnaś ul. Kaszubska Eugeniusz Gnaś ul. Kaszubska     
Hildegarda Adamczyk ul. Pszczyńska Hildegarda Adamczyk ul. Pszczyńska Hildegarda Adamczyk ul. Pszczyńska Hildegarda Adamczyk ul. Pszczyńska     
Alicja Moczko ul. Katowicka (dziecko)Alicja Moczko ul. Katowicka (dziecko)Alicja Moczko ul. Katowicka (dziecko)Alicja Moczko ul. Katowicka (dziecko)    

Sabina Łozińska UstrońSabina Łozińska UstrońSabina Łozińska UstrońSabina Łozińska Ustroń    
Marian Mozler ul. Poznańska Marian Mozler ul. Poznańska Marian Mozler ul. Poznańska Marian Mozler ul. Poznańska     
Teresa Pasło ul. PoznańskaTeresa Pasło ul. PoznańskaTeresa Pasło ul. PoznańskaTeresa Pasło ul. Poznańska    

Roman Lubański ul. WrocławskaRoman Lubański ul. WrocławskaRoman Lubański ul. WrocławskaRoman Lubański ul. Wrocławska    

18 URODZINY18 URODZINY18 URODZINY18 URODZINY    
    

Jan Korneliusz BocheńskiJan Korneliusz BocheńskiJan Korneliusz BocheńskiJan Korneliusz Bocheński    
Jesika KaczmarczykJesika KaczmarczykJesika KaczmarczykJesika Kaczmarczyk    

Zofia SikoraZofia SikoraZofia SikoraZofia Sikora    

ROCZKIROCZKIROCZKIROCZKI    
    

Weronika Anna PalaWeronika Anna PalaWeronika Anna PalaWeronika Anna Pala    
Jan RutkaJan RutkaJan RutkaJan Rutka    

Kajetan Ponicki Kajetan Ponicki Kajetan Ponicki Kajetan Ponicki ————    RośRośRośRoś    
Kamila Wiktoria KryzaKamila Wiktoria KryzaKamila Wiktoria KryzaKamila Wiktoria Kryza    
Dagmara HaśkiewiczDagmara HaśkiewiczDagmara HaśkiewiczDagmara Haśkiewicz    

Ksawery KuśKsawery KuśKsawery KuśKsawery Kuś    
Patryk Miłosz StacheckiPatryk Miłosz StacheckiPatryk Miłosz StacheckiPatryk Miłosz Stachecki    
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NAD�EWANGELIĄNAD�EWANGELIĄNAD�EWANGELIĄNAD�EWANGELIĄ���� ���� ���� NAD�EWANGELIĄNAD�EWANGELIĄNAD�EWANGELIĄNAD�EWANGELIĄ���� ���� ���� NAD�EWANGELIĄ���NAD�EWANGELIĄ���NAD�EWANGELIĄ���NAD�EWANGELIĄ�������

 Piotr nie miał na myśli przytulnego 
schroniska górskiego, gdy zaproponował, 
że mógłby zbudować tam wysoko, na 
szczycie góry, trzy „przybytki”, jak jeszcze 
tłumaczył ks. Jakub Wujek - jeden dla Je-
zusa, Jeden dla Mojżesza i jeden dla Elia-
sza. Z pewnością nie chodziło też  
o szybkie rozbicie namiotów, jakie nam są 
znane, a raczej o szałasy, jakie na pamiątkę 

wędrówki przez pustynię budował i czyni to nadal lud Izraela na Święto Szałasów. Te 
prowizoryczne mieszkania miały przypominać o niepewności warunków życia, jakich 

doświadczali i wciąż doświadczają 
uchodźcy i wygnańcy, ale także  
o trosce, z jaką Bóg otacza! swój 
lud na pustyni, w drodze do Ziemi 
Obiecanej. Widomym znakiem Jego 
obecności i opieki był tak zwany 
Namiot Spotkania, czyli namiot, 
który Bóg polecił rozbić dla siebie  
w obozie swego ludu. Znak ten, 
sam w sobie ujmujący i pełen otu-
chy, nadawał się też dla wyrażenia 
wizj i wspaniałej przyszłości  
i dlatego rytualnie nadaje się mu 

realny kształt w radosne Święto Szałasów. Piotr w przemienionym Jezusie rozpoznał 
Jego boskość i dlatego chciał dla Niego zbudować namiot – nowy Namiot Spotkania, 
nowy Namiot Boga pośród Jego ludu. Czy kryje się za tym jakiś fałsz, skoro aż dwaj 
ewangeliści, Łukasz i Marek, zauważają, że „nie wiedział, co mówi”? Tak, bo przemie-
nionego Jezusa nie da się zatrzymać ani 
przechować w namiocie - obojętnie, jak 
wielkim i wspaniałym, bo nowym 
„namiotem” Boga pośród ludzi nie jest 
żadne schronienie z gałęzi, lecz sam Je-
zus Chrystus. To Jezus jest nowym Na-
miotem Spotkania, w którym uobecnia 
się Bóg i jawną staje się Jego chwała. 
Jest w tym jednak coś niesamowitego, 
skoro się wie, że droga tego właśnie Je-
zusa prowadziła z Góry Przemienienia 
na górę Kalwarii, gdzie pośród mąk 
umarł na krzyżu w opuszczeniu przez Boga. To jest tajemnica, która każe i nam - jak 
owym trzem uczniom -zachować milczenie.  

     Gdy się modlił, wygląd Je-Gdy się modlił, wygląd Je-Gdy się modlił, wygląd Je-Gdy się modlił, wygląd Je-
go twarzy się odmienił, a Jego go twarzy się odmienił, a Jego go twarzy się odmienił, a Jego go twarzy się odmienił, a Jego 
odzienie stało się lśniąco białe. odzienie stało się lśniąco białe. odzienie stało się lśniąco białe. odzienie stało się lśniąco białe. 
A oto dwóch mężów rozmawia-A oto dwóch mężów rozmawia-A oto dwóch mężów rozmawia-A oto dwóch mężów rozmawia-
ło z Nim. Byli to Mojżesz ło z Nim. Byli to Mojżesz ło z Nim. Byli to Mojżesz ło z Nim. Byli to Mojżesz     
i Eliasz. i Eliasz. i Eliasz. i Eliasz.         Łk 9, 28b Łk 9, 28b Łk 9, 28b Łk 9, 28b ––––    36363636    
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TABLIVCA�OGŁOSZEŃTABLIVCA�OGŁOSZEŃTABLIVCA�OGŁOSZEŃTABLIVCA�OGŁOSZEŃ���� ���� TABLICA�OGŁOSZEŃTABLICA�OGŁOSZEŃTABLICA�OGŁOSZEŃTABLICA�OGŁOSZEŃ���� ���� ���� TABLICA�OGŁOSZEŃTABLICA�OGŁOSZEŃTABLICA�OGŁOSZEŃTABLICA�OGŁOSZEŃ����

26 lutego na godzinę 17.0026 lutego na godzinę 17.0026 lutego na godzinę 17.0026 lutego na godzinę 17.00    
Zapraszamy na Mszę świętą Zapraszamy na Mszę świętą Zapraszamy na Mszę świętą Zapraszamy na Mszę świętą     

w intencji księdza Grzegorza Krzyka w intencji księdza Grzegorza Krzyka w intencji księdza Grzegorza Krzyka w intencji księdza Grzegorza Krzyka     
z okazji jego urodzinz okazji jego urodzinz okazji jego urodzinz okazji jego urodzin    

7 lutego w naszej parafii 7 lutego w naszej parafii 7 lutego w naszej parafii 7 lutego w naszej parafii     
rozpocznie staż diakonacki rozpocznie staż diakonacki rozpocznie staż diakonacki rozpocznie staż diakonacki     
diakon Tomaszdiakon Tomaszdiakon Tomaszdiakon Tomasz    Wysłucha. Wysłucha. Wysłucha. Wysłucha.     

Życzymy mu wielu łask Bożych Życzymy mu wielu łask Bożych Życzymy mu wielu łask Bożych Życzymy mu wielu łask Bożych     
na ostatnie miesiące przygotowania na ostatnie miesiące przygotowania na ostatnie miesiące przygotowania na ostatnie miesiące przygotowania     
dodododo    przyjęcia święceń prezbiteratu. przyjęcia święceń prezbiteratu. przyjęcia święceń prezbiteratu. przyjęcia święceń prezbiteratu.     

Zapraszamy Zapraszamy Zapraszamy Zapraszamy     
na Gorzkie Żale na Gorzkie Żale na Gorzkie Żale na Gorzkie Żale     

wraz z kazaniem pasyjnym wraz z kazaniem pasyjnym wraz z kazaniem pasyjnym wraz z kazaniem pasyjnym     
w każdą niedzielę Wielkiego Postu w każdą niedzielę Wielkiego Postu w każdą niedzielę Wielkiego Postu w każdą niedzielę Wielkiego Postu     

o godz. 15.45. o godz. 15.45. o godz. 15.45. o godz. 15.45.     
kazaniakazaniakazaniakazania    będzie głosił będzie głosił będzie głosił będzie głosił     

Diakon Tomasz Wysłucha. Diakon Tomasz Wysłucha. Diakon Tomasz Wysłucha. Diakon Tomasz Wysłucha.     

Zapraszamy wszystkich Zapraszamy wszystkich Zapraszamy wszystkich Zapraszamy wszystkich     
na nabożeństwa Drogi Krzyżowej na nabożeństwa Drogi Krzyżowej na nabożeństwa Drogi Krzyżowej na nabożeństwa Drogi Krzyżowej     
w każdy piątek Wielkiego Postu w każdy piątek Wielkiego Postu w każdy piątek Wielkiego Postu w każdy piątek Wielkiego Postu     

o godz. 16.15o godz. 16.15o godz. 16.15o godz. 16.15    
Nie będzie specjalnej Nie będzie specjalnej Nie będzie specjalnej Nie będzie specjalnej     

Drogi Krzyżowej dla dzieciDrogi Krzyżowej dla dzieciDrogi Krzyżowej dla dzieciDrogi Krzyżowej dla dzieci    
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25.01.2012 
Tak, tak wiem, mam wielkie zaległości w pisaniu.. Po prostu.. 
nie miałam co. Zaklimatyzowałam się na oazie. Ci ludzie jednak 

są fajni : ) Zaprzyjaźniłam się nawet z paroma osobami.. Podoba mi się, nie powiem. 
W sumie.. nie pisałam dlatego, że było ok. Ale od paru dni... nie jest ciekawie. Przedtem kiedy się na przy-
kład modliłam, czułam takie fajne... jakby ciepło. Czułam, że Bóg mnie słucha. Nie wiem, jak inaczej to okre-
ślić. A teraz? Znów ogarnęła mnie pustka… Znowu nie czuję nic... Mam tak zwany kryzys... To jest okropne -
.- Panie, nie możesz tego zabrać? Znów wypełnić mnie tym ciepłem? Dlaczego tego nie ma... Czy to jakaś 
próba? Wiem, opuściłam może jedną mszę, bo miałam lenia, może się zdarzyć każdemu człowiekowi.. Było 
mokro, zimno i wogóle nie fajnie. O modlitwie też nie zawsze pamiętałam. Ale wyspowiadałam się, było ok. 
To czemu to służy..?  
Jutro jest Tyski Wieczór Uwielbienia... Może po nim będzie lepiej... 
26.01.2012 
Po Tyskim Wieczorze Uwielbiania spodziewałam się wszystkiego, ale nie tego co się wydarzyło… Tłumy ludzi, 
które wypełniają kościół po brzegi, wiele osób zostało na zewnątrz, niektórzy w kapliczce.. Najpierw czytali 
świadectwa z poprzedniego, potem była msza. I tam było ok.. stałam na schodach, widziałam ołtarz więc 
było fajnie. Ale potem zaczęła się adoracja… Podziało się. Najpierw totalny brak skupienia.. Patrzyłam na 
tych ludzi, który byli tym zachwyceni, a ja nic, zero. Zrobiło mi się smutno.. I pomyslałam, że skoro i tak nie 
mogę się skoncentrować na niczym, to stanę w kolejce do spowiedzi. Ostatnia była jakieś 2 tygodnie temu, 
więc pasowałoby iść. Myślałam, że to pomoże. Po spowiedzi wróciłam na schody, jednak trochę niżej.. i wte-
dy koło mnie przeszedł Ksiądz z Najświętszym Sakramentem… Mam mentlik w głowie... Spodziewałam się, 
że coś mi powiesz albo dasz znak… A tu nic... Znaczy, niby w pewnym momencie poczułam takie fajne coś... 
Zrozumiałam, że muszę walczyć o wiarę, walczyć z tym kryzysem. Ale kurcze, ile to jeszcze potrwa? Ja chyba 
powoli nie mam siły.. 

MAŁOLETNI PAMIĘTNIKMAŁOLETNI PAMIĘTNIKMAŁOLETNI PAMIĘTNIKMAŁOLETNI PAMIĘTNIK    

PISZE MONIKA GRABOWSKA 

DEKRET�ARCYBISKUPADEKRET�ARCYBISKUPADEKRET�ARCYBISKUPADEKRET�ARCYBISKUPA���� ���� DLA�MŁODYCHDLA�MŁODYCHDLA�MŁODYCHDLA�MŁODYCH���� ���� ���� ���� DLA�MŁODYCHDLA�MŁODYCHDLA�MŁODYCHDLA�MŁODYCH����

RYSUJE MANUELA GÓRECKA 

POSTANOWIENIA WIELKOPOSTNEPOSTANOWIENIA WIELKOPOSTNEPOSTANOWIENIA WIELKOPOSTNEPOSTANOWIENIA WIELKOPOSTNE    
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WYDARZYŁO�SIĘWYDARZYŁO�SIĘWYDARZYŁO�SIĘWYDARZYŁO�SIĘ���� ���� WYDARZYŁO�SIĘWYDARZYŁO�SIĘWYDARZYŁO�SIĘWYDARZYŁO�SIĘ���� ���� WYDARZYŁO�SIĘWYDARZYŁO�SIĘWYDARZYŁO�SIĘWYDARZYŁO�SIĘ���� ���� WYDZRZYŁO�SIĘWYDZRZYŁO�SIĘWYDZRZYŁO�SIĘWYDZRZYŁO�SIĘ

11 stycznia w salkach przy parafii NMP Matki Ko-
ścioła odbył się XVIII Konkurs Wiedzy Biblijnej 
dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych.  
W tym roku uczniowie wszystkich jastrzębskich 
szkół sprawdzali swoją wiedzę i znajomość 
Ewangelii wg św. Jana. W konkursie wzięli rów-
nież udział uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1  
i 19. Poszło im wyśmienicie! Grzegorz Mirosław, 
uczeń czwartej klasy SP  nr 19, zajął w konkur-
sie II miejsce i w kwietniu będzie reprezento-
wał nasz rejon w Katowicach na etapie diece-
zjalnym. Także Natalia Waligóra wykazała się 
dobrą znajomością Ewangelii św. Jana i zajęła 
X miejsce. Uczniowie SP nr 1, również zapre-

zentowali doskonałą znajomość tej trudnej księgi. 
Paweł Adamczyk (kl.5) zajął miejsce VII, Bartosz 
Kołeczko (kl.6)- miejsce X, a Jakub Wieczorek (kl.6) 
– miejsce XV . Wszystkim serdecznie gratulujemy  
i życzymy dalszych sukcesów oraz czerpania z bo-
gactwa Słowa Bożego.     Katechetki: Sylwia Oleksy i Katechetki: Sylwia Oleksy i Katechetki: Sylwia Oleksy i Katechetki: Sylwia Oleksy i 

16 grudnia odwiedził naszą parafię duet bandu-
rzystek z Ukrainy. Panie przygotowały oprawę 
muzyczną niedzielnych Mszy świętych i trzeba 
przyznać, że zrobiły to bardzo pięknie. Wiele 
osób było pod wrażeniem głosów Ukrainek oraz 
ich gry na rzadko spotykanych w Polsce bandu-
rach, które są  ukraińskimi instrumentami ludo-
wymi. Ale chyba jeszcze głębszy podziw wzbu-
dził w nas fakt, że kobiety odbywają dalekie po-
dróże i koncertują, aby zebrać pieniądze dla 
swojej parafii.  Ostatnio w Polsce niezbyt często 
spotykamy takie zaangażowanie i przejęcie Ko-
ściołem 

Redakcja gazety SPES zaprasza do współpracy przy 
tworzeniu pisma. Wszelkie uwagi oraz propozycje proszę 
wysyłać na adres  comtelafere@poczta.onet.pl  
Na ten adres należy również przesyłać artykuły, 
sprawozdania i zdjęcia z wydarzeń ważnych dla grup 
parafialnych czy też dla całej parafii oraz życzenia, które 
możemy umieścić w rubryce Serdeczności. 
Aby plik mógł być umieszczony w odpowiednim numerze 
gazety, należy przesłać go do redakcji do 20 dnia 
miesi ąca, poprzedzającego miesiąc ukazania się 
czasopisma .      Redakcja  

W okolicach Bożego Narodzenia więk-
szość grup parafialnych przeżywała spo-
tkania opłatkowe, dzieląc się radością  
i  życzliwością z bliskimi osobami. Odby-
ło się też w Domu Parafialnym kilka wi-
gilii dla działających na terenie parafii 
stowarzyszeń. Niestety do redakcji do-
tarły tylko zdjęcia ze spotkania Senio-
rów.  



DLA�DZIECIDLA�DZIECIDLA�DZIECIDLA�DZIECI���� ���� ���� DLA�DZIECIDLA�DZIECIDLA�DZIECIDLA�DZIECI���� ���� ���� DLA�DZIECIDLA�DZIECIDLA�DZIECIDLA�DZIECI���� ���� ���� DLA�DZIECIDLA�DZIECIDLA�DZIECIDLA�DZIECI����

Pani od Pani od Pani od Religii Religii Religii powiedziała, że żeby dobrze przeżyć Wiel-powiedziała, że żeby dobrze przeżyć Wiel-powiedziała, że żeby dobrze przeżyć Wiel-
ki Post, to warto sobie trochę popościć, czyli odmówić ki Post, to warto sobie trochę popościć, czyli odmówić ki Post, to warto sobie trochę popościć, czyli odmówić 
tego czy owego. No to ja postanowiłem, że pomogę  tego czy owego. No to ja postanowiłem, że pomogę  tego czy owego. No to ja postanowiłem, że pomogę  
przeżyć ten Post mojej rodzince, bo ciągle mi mówią, że przeżyć ten Post mojej rodzince, bo ciągle mi mówią, że przeżyć ten Post mojej rodzince, bo ciągle mi mówią, że 
myślę tylko o sobie. Zaraz w czwartek po Popielcu na-myślę tylko o sobie. Zaraz w czwartek po Popielcu na-myślę tylko o sobie. Zaraz w czwartek po Popielcu na-
tknąłem się na Kłapcia, który próbował otwierać czekola-tknąłem się na Kłapcia, który próbował otwierać czekola-tknąłem się na Kłapcia, który próbował otwierać czekola-
dę. W Poście! O Ty Zbóju! Dawaj to, obżartuchu! W Po-dę. W Poście! O Ty Zbóju! Dawaj to, obżartuchu! W Po-dę. W Poście! O Ty Zbóju! Dawaj to, obżartuchu! W Po-
ście trzeba sobie odmawiać słodyczy! Stoczyłem z nim ście trzeba sobie odmawiać słodyczy! Stoczyłem z nim ście trzeba sobie odmawiać słodyczy! Stoczyłem z nim 
zaciętą walkę, ale zwyciężyłem. Pierwsze koty za płoty. zaciętą walkę, ale zwyciężyłem. Pierwsze koty za płoty. zaciętą walkę, ale zwyciężyłem. Pierwsze koty za płoty. 
Potem podkradłem się cichutko do Glorii, która oglądała Potem podkradłem się cichutko do Glorii, która oglądała Potem podkradłem się cichutko do Glorii, która oglądała 
jakąś głupią kreskówkę. Sprawnie wyłączyłem telewizor, jakąś głupią kreskówkę. Sprawnie wyłączyłem telewizor, jakąś głupią kreskówkę. Sprawnie wyłączyłem telewizor, 
krzyknąłem: W Poście się pości i siedzi w ciszy!   I... mu-krzyknąłem: W Poście się pości i siedzi w ciszy!   I... mu-krzyknąłem: W Poście się pości i siedzi w ciszy!   I... mu-

siałem szybko uciekać siałem szybko uciekać siałem szybko uciekać    
z pilotem, bo Gloria za z pilotem, bo Gloria za z pilotem, bo Gloria za 
nic miała prawdę o po-nic miała prawdę o po-nic miała prawdę o po-
szczeniu... Fajny nawet szczeniu... Fajny nawet szczeniu... Fajny nawet 
ten Wielki Post, pomy-ten Wielki Post, pomy-ten Wielki Post, pomy-
ślałem sobie, chowając ślałem sobie, chowając ślałem sobie, chowając 
Mamie telefon komórko-Mamie telefon komórko-Mamie telefon komórko-
wy w doniczce z kwiat-wy w doniczce z kwiat-wy w doniczce z kwiat-
kiem. A co! Mamie też kiem. A co! Mamie też kiem. A co! Mamie też 
pomogę, jak nie będzie pomogę, jak nie będzie pomogę, jak nie będzie 
tyle gadać przez ten tele-tyle gadać przez ten tele-tyle gadać przez ten tele-
fon, to skupi się na Męce fon, to skupi się na Męce fon, to skupi się na Męce 
Pana Jezusa. Potem to Pana Jezusa. Potem to Pana Jezusa. Potem to 
jeszcze tylko zdążyłem jeszcze tylko zdążyłem jeszcze tylko zdążyłem 
wytłumaczyć Kłapciowi, wytłumaczyć Kłapciowi, wytłumaczyć Kłapciowi, 
że dobrze by było, gdyby że dobrze by było, gdyby że dobrze by było, gdyby 

się trochę poumartwiał, na się trochę poumartwiał, na się trochę poumartwiał, na 
przykład spał na kłującej przykład spał na kłującej przykład spał na kłującej 
szyszce. Ale Kłapcio, poganin szyszce. Ale Kłapcio, poganin szyszce. Ale Kłapcio, poganin 
jeden, tak się darł, że do po-jeden, tak się darł, że do po-jeden, tak się darł, że do po-
koju przyszedł Tata...koju przyszedł Tata...koju przyszedł Tata...   
No i tu niestety skończyły się No i tu niestety skończyły się No i tu niestety skończyły się 
moje sukcesy.         moje sukcesy.         moje sukcesy.            
Tata powiedział, że jak tak Tata powiedział, że jak tak Tata powiedział, że jak tak 
bardzo chcę pomagać to do bardzo chcę pomagać to do bardzo chcę pomagać to do 
końca Wielkiego Postu mam końca Wielkiego Postu mam końca Wielkiego Postu mam 
sprzątać pokoje Kłapcia i Glo-sprzątać pokoje Kłapcia i Glo-sprzątać pokoje Kłapcia i Glo-
rii. I weź tu chłopie próbuj zro-rii. I weź tu chłopie próbuj zro-rii. I weź tu chłopie próbuj zro-
bić coś dobrego…  bić coś dobrego…  bić coś dobrego…     
   Osiołek OfiarkaOsiołek OfiarkaOsiołek Ofiarka    
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13         

Och! Co My mamy z tym na-
szym Osiołkiem. Znów mu się 
wszystko pomieszało. Jak my-
ślisz o czym zapomniał Ofiar-
ka? Odpowiedź na to pytanie 
znajdziesz, gdy rozwiążesz 
przygotowane zadanie. Tym 
razem znów pomieszane wyra-
zy. Trzeba każdą rozsypankę 
uporządkować tak, aby powstał 
jakiś rzeczownik i wpisać go  
w przyporządkowane kratki. 
Jeśli wszystko pójdzie pomyśl-
nie, to rozwiązanie będzie moż-
na skompletować czytając po 
kolei literki z niebieskich kratek. 
Rozwiązanie można wysłać  
na adres  
comtelafere@poczta.onet.pl lub 
przekazać paniom katechetkom 
w szkole albo księdzu po 
Mszach św. dla dzieci 
Powodzenia. 
A nagrody za rozwiązania  
z poprzedniego numeru otrzy-
mują Maksio i Bła żej Kołecz-
ko oraz Hania Pałasz. Można 
je odebrać 10 lutego po Mszy 
św. o godz. 10 w kaplicy 

1. TYLUNAK1. TYLUNAK1. TYLUNAK   
2. REWOK2. REWOK2. REWOK   
3. KÓŁPA3. KÓŁPA3. KÓŁPA   
4. LACIEK4. LACIEK4. LACIEK   
5. NIKCON5. NIKCON5. NIKCON   
6. ZIEMC6. ZIEMC6. ZIEMC7. 7. 7. 
KACZERKACZERKACZER   

8. NIDOCZKA8. NIDOCZKA8. NIDOCZKA   
9. KOJAJ9. KOJAJ9. KOJAJ   

10. SZAKED10. SZAKED10. SZAKED   
11. NAWIOS11. NAWIOS11. NAWIOS   
12. ŹAKREB12. ŹAKREB12. ŹAKREB   
13. KATERLI13. KATERLI13. KATERLI   



KONKURS BIBLIJNYKONKURS BIBLIJNYKONKURS BIBLIJNYKONKURS BIBLIJNYKONKURS BIBLIJNYKONKURS BIBLIJNYKONKURS BIBLIJNYKONKURS BIBLIJNY        

SPOTKANIE OPŁATKOWE SPOTKANIE OPŁATKOWE SPOTKANIE OPŁATKOWE SPOTKANIE OPŁATKOWE 
SENI0RÓWSENI0RÓWSENI0RÓWSENI0RÓW    

BANDURZYSTKI Z UKRAINYBANDURZYSTKI Z UKRAINYBANDURZYSTKI Z UKRAINYBANDURZYSTKI Z UKRAINY    


