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Miłość…Miłość…Miłość…   
...we wszystkim ...we wszystkim ...we wszystkim    
pokłada nadziejępokłada nadziejępokłada nadzieję   
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ROZMYŚLANIA   ROZMYŚLANIA   ROZMYŚLANIA 

„Macie 
tu coś 
do je-

dzenia?”. Gdy choremu wraca apetyt, to znak, 
że wraca do życia. Jezus chcąc przekonać swych 
uczniów, że nie jest duchem, ale człowiekiem  

z krwi i kości, po prostu pyta: „Macie tu coś do jedzenia?”. 
To ich przekonało. Prysły wszelkie wątpliwości. Pytania 
„Macie tu coś do jedzenia?” nie należy jednak rozumieć 
tylko w sensie dosłownym. Jest to pytanie o nasz głód. Czy 
może jesteśmy już tak syci rozczarowaniami i cierpieniem, 
że nie odczuwamy już żadnego głodu nowego życia, nowe-
go początku, i to obojętnie, czy wydają się nam wciąż jesz-
cze możliwe czy już zgoła nie? Czy do tego stopnia obrzy-
dła nam już tak zwana realność, że nie nęci już nas żadna 
nowa rzeczywistość Boża? Pytanie: ,,Macie tu coś do jedze-
nia?” znaczy zatem również: Czy mamy coś do jedzenia dla 
tych, którzy już się przejedli i nie chcą nawet patrzeć na 
jedzenie?.. Czy mamy coś do jedzenia dla tak wielu zranio-
nych dusz? Czy mamy cos do powiedzenia tym, od których 
życie wciąż domaga się tak wiele, że zdają się być obrabo-
wani z wszelkiej radości? Czy możemy nasycić tych. którzy 
odczuwają głód za sensownym życiem i za prawdziwą mi-
łością? Wszystko to kryje się w banalnych zdawałoby się 
słowach Jezusa: „Macie tu coś do jedzenia?”. 
To pytanie Jezusa jest tez zaproszeniem na Eucharystię. 

Ludzie chcieliby „skosztować i zobaczyć, jak 
dobry jest Pan”. Podczas uroczystej Mszy Świę-
tej, podczas radosnej liturgii, pośród żywej 
wspólnoty wiernych, którą przepełnia miłość, 
można doświadczyć orędzia wielkanocnego 
wbrew wszystkim wątpliwościom, troskom  

i lękom.    Ktoś 
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Coś do  jedzenia...? Gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni 
byli zdumienia, rzekł do nich: Macie tu coś  

do jedzenia? Oni podali Mu kawałek pieczonej  
ryby. Wziął i jadł wobec nich.   Łk 24, 35 - 48  

W NIEDZIELĘ 7 KWIETNIA LICZYLIŚMY WIERNYCH UCZESTNI-

CZACYCH W MSZY ŚWIĘTEJ. PONIŻEJ PREZENTUJEMY WYNIKI 

GODZINA OBECNI PRZYJĘLI KOMUNIĘ ŚWIĘTĄ 

  MĘŻCZYŹNI KOBIETY MĘŻCZYŹNI KOBIETY 

18.00 99 121 45 82 

7.30 129 107 58 105 

9.30 230 280 85 157 

11.00 168 250 74 141 

12.15 143 165 72 95 

16.30 133 166 50 100 

10.00 187 244 99 174 

RAZEM 1089 1333 483 854 

RAZEM 2422 1337 

Jeśli chodzi o ilość wiernych  uczestniczą-
cych w Eucharystii w dni powszednie to 
przykładowo we wtorek 9 kwietnia w Mszy 
porannej brało udział 49 osób (44 przyjęły 
Jezusa Eucharystycznego) a w wieczor-
nej 28 osób (Komunię przyjęło 25) 

Liczenie  
wiernych 
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SŁOWO  ARCYBISKUPA  SŁOWO ARCYBISKUPA  SŁOWO ARCYBISKUPA  

SŁOWO ARCYBISKUPA METROPOLITY KATOWICKIEGO 
W ZWIĄZKU Z ZAPOWIEDZIĄ STRAJKU GENERALNEGO NA ŚLĄSKU 

 
Szanowni Mieszkańcy Śląska, 
Drodzy Diecezjanie! 
 
Dnia 19 marca br. w uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny, minęła 12. rocz-
nica ogłoszenia ważnego dokumentu społecznego – listu „Kościół na Śląsku wobec bezrobocia”. 
Czytamy w nim: „chlubą Kościoła katowickiego było (…) i pozostaje nadal (…) to, że jest silny mocą 
swoich wiernych – kapłanów i świeckich; że chce i umie dzielić z wszystkimi mieszkańcami,  
a zwłaszcza z ubogimi i cierpiącymi, wszystkie ich radości, nadzieje, smutki i trwogi”. 
Pragnę nawiązać do tego stwierdzenia w przekonaniu, że w dzisiejszych trudnych i niepewnych cza-
sach – jak to już nieraz bywało w przeszłości – Kościół katowicki, mający być według słów Chrystu-
sa „solą tej ziemi” (por. Mt 5,13), jest wezwany do odważnego głoszenia Ewangelii Miłości i Nadziei 
w Prawdzie. 
 
Bracia i Siostry! 
Na Wielki Wtorek, 26 marca, zapowiedziano strajk generalny na Śląsku. 
Taką decyzję podjął Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy po fiasku rozmów z delega-
cją rządową. Po negocjacjach zadeklarowano jednak, że rozmowy przebiegały w sposób konstruk-
tywny, a więc – jak głęboko wierzymy – rokujący nadzieję na porozumienie. 
W ostatnich dziesięcioleciach mieszkańcy Górnego Śląska przeżywają, z podziwu godną cierpliwo-
ścią, okres restrukturyzacji przemysłu. Wieloletnie wyrzeczenia i wytrwała praca na rzecz lepszej 
przyszłości Śląska i Polski sprawiły, że dzisiaj w naszym regionie silny jest sektor prywatny, a Kato-
wice i inne śląskie miasta stały się znaczącymi centrami nauki i kultury. 
Mając to na uwadze, proszę strony konfliktu o podjęcie na nowo negocjacji, które pozwoliłyby unik-
nąć zapowiedzianego strajku generalnego, z jego możliwą eskalacją zagrażającą pokojowi społecz-
nemu. 
 
Bracia i Siostry! 
Żyjemy w czasach kryzysu. Ma on wymiar nie tylko ekonomiczny, ale przede wszystkim moralny. 
Jest znakiem i skutkiem przesadnej zależności człowieka od mechanizmów finansowych. Jeżeli tym 
zjawiskom towarzyszy marnotrawienie kapitału zaufania społecznego, wszechwładza aparatu biuro-
kracji, wzrost bezrobocia i biedy, wtedy poczucie niesprawiedliwości i krzywdy staje się jeszcze bar-
dziej dotkliwe i upokarzające. Osiąga ono apogeum, kiedy staje się przyczyną społecznej degradacji 
tak wielu osób, rodzin, a zwłaszcza młodzieży. 
Apeluję i proszę o powrót do stołu rokowań i dialog społeczny. Trzeba przezwyciężyć pokusę szuka-
nia takich rozwiązań, które biorą pod uwagę wyłącznie partykularne interesy. Nie ma cudownych 
recept na radykalne i natychmiastowe zlikwidowanie kryzysu oraz jego skutków, gdyż procesy go-
spodarczo-społeczne mają swoją logikę i dynamikę. 
W naszym kraju potrzebna jest dzisiaj koalicja na rzecz przywrócenia godności człowiekowi pracy,  
a samej pracy należnego jej miejsca w kalendarzu ludzkiej aktywności. Trzeba pilnie likwidować kry-
zys wzajemnego zaufania w relacjach między pracownikami a pracodawcami, społeczeństwem  
a władzą. 
Proszę rządzących o tworzenie realnych i sprzyjających warunków do podejmowania aktywności go-
spodarczej i społecznej, o stabilność prawa i jego jednoznaczną wykładnię, co z pewnością zaowo-
cuje wzrostem poczucia bezpieczeństwa obywateli w ich własnym kraju. Apeluję do wszystkich  
o roztropność, zwłaszcza w tych chwilach, w których wzmagają się emocje i słuszne niezadowolenie  
z istniejącego stanu rzeczy. 
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SŁOWO ARCYBISKUPA   ROZWAŻANIE    ROZWAŻANIE 

Drodzy Diecezjanie! 

Stoimy u progu Wielkiego Tygodnia. Jest to dla nas chrześcijan szczególny czas konfrontowania się 
z własnymi grzechami i zaniedbaniami w świetle Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Jezusa Chrystu-
sa. Niech Wielki Tydzień będzie dla wszystkich okazją do refleksji i nawrócenia: dla Kościoła, dla rzą-
dzących, dla pracodawców i pracobiorców, dla związków zawodowych i każdego z nas. 

Niech nadrzędnym celem wszelkich działań będzie dobro człowieka i społeczeństwa na drodze dialo-
gu i współpracy, podyktowanych troską o szacunek dla osoby ludzkiej oraz jej integralny rozwój. 
Towarzyszę modlitwą wszystkim odpowiedzialnym za klimat życia społecznego w naszej Ojczyźnie. 
Proszę przedstawicieli środków społecznego przekazu o sprzyjanie atmosferze wzajemnego szacun-
ku i zaufania w budowaniu dobra wspólnego. 
Kościół katowicki, poprzez działania archidiecezjalnej Caritas, będzie nadal otaczał duchową i mate-
rialną opieką bezrobotnych, marginalizowanych, zwłaszcza rodziny. Pamiętajmy w tych dniach o sło-
wach papieża Franciszka: „wszystko jest powierzone opiece człowieka i jest to odpowiedzialność, 
która dotyczy wszystkich”. 

Z modlitwą i pasterskim błogosławieństwem 
+ Wiktor Skworc 

ARCYBISKUP METROPOLITA 
KATOWICKI 

Życie w dzisiejszym świecie nie jest takie łatwe, jak by się mogło wydawać. Uprzemysłowienie, postęp techniki, szybki 
przekaz informacji. Wszystko odbywa się przy otwartej kurtynie. Trudno zachować choć namiastkę prywatności czy in-
tymności w relacjach bliskich osób. Dla chrześcijanina najbliższą osobą, z która łączą go najbardziej intymne, bo ducho-
we więzi, jest Bóg. Człowiek, mimo pozornie dobrego zdrowia, potrzebuje odpoczynku, wzmocnienia organizmu, by 
mógł sprostać życiowym obowiązkom. Dlatego w pracy zawodowej korzysta z urlopu, który skrupulatnie planuje. Podob-
nie w życiu duchowym. Nasza kondycja wydaje się być dobra. Przystąpiliśmy do spowiedzi i Komunii wielkanocnej, co-
niedzielna Msza święta. Jak jest naprawdę? Czy kroczymy mocnym, niezachwianym krokiem do zbawienia? Może tak 
właściwie to wleczemy się, lub też przeskakujemy kolejny tydzień, zaliczając po drodze wysłuchanie Mszy św. niedziel-
nej, często będąc w drodze w interesach w poszukiwaniu różnych atrakcji czy rozrywki. Urlopy zazwyczaj planujemy  
w dwóch terminach. Kalendarz liturgiczny daje nam także dwa terminy na duchowe umocnienie. To okres Adwentu, roz-
poczynający rok liturgiczny, przygotowujący nas do świąt Bożego Narodzenia oraz okres Wielkiego Postu, przygotowu-
jący nas do Świąt Wielkanocnych. Czas adwentu to także rozpoczynający się sezon zimowy. Zaludniają się stoki nar-
ciarskie i lodowiska. Pokonujemy wiele kilometrów, wydajemy wiele pieniędzy na sprzęt i dojazdy. Poświęcamy wiele 
czasu. Czy tak samo stać nas, aby pójść na Roraty, nabożeństwo Drogi Krzyżowej czy Gorzkich Żali? Intensywnie prze-
żywamy okres karnawału. Kończąc go celebrujemy tłusty czwartek prześcigając się w zjadaniu pączków. Czy myślimy, 
by podziękować za te radości, przeprosić za to, co było nie tak. Oczekując wiosny z zapałem zabieramy się za porządki, 
nieraz większe remonty. Przeglądamy garderobę, po czym szturmujemy galerie i sklepy. Natomiast duch nasz drzemie, 
jakby nie przeżywał wiosennego poranka Zmartwychwstania Pańskiego. By dobrze przeżyć kolejny rok, powinniśmy się 
starać dobrze przeżyć nasze okresy „duchowego urlopu” - Adwent i Wielki Post. Bardzo pomocne są w tym rekolekcje 
zamknięte czy stanowe, czy te ogólne najbardziej dostępne – parafialne. Tak widział to ksiądz Jan Twardowski: 
„Rekolekcje są po to, żeby uczyć się innego spojrzenia na swoje życie, uczyć się mądrego widzenia życia. Żeby być 
czystym- szukać Boga w miłości.” Być ubogim – ufać Bogu w trudnościach, ufać w Opatrzność Bożą. Być posłusznym – 
wierzyć, że to, co spoza nas przychodzi, jest od nas mądrzejsze i trzeba przed tym uklęknąć. Rekolekcje mają umyć 
nasze serca, żeby było bardziej wnikliwe, bardziej chłonne. Mają odnowić naszego ducha, bo ten duch czasami drzemie  
i ziewa jak „babcia na wiosnę.” Ile to razy przeglądamy w gablotce ogłoszeń program rekolekcji zamkniętych. W końcu 
dochodzimy do wniosku, że i tak jestem zapracowany i zmęczony. Jak uda mi się wygospodarować jakiś wolny czas  
i środki finansowe to należałoby pojechać w góry, nad morze, czy jezioro, albo przynajmniej pójść do spa, na basen, czy 
kręgielnię. Dobrze, że dbamy o zdrowie. Nie dbać, to tak jakby szkodzić, a to grzech. Na rekolekcje pojadę innym ra-
zem. Przecież domu rekolekcyjnego nie zburzą. Jak księdza rekolekcjonistę zrobią gdzieś proboszczem, to dadzą tam 
innego, który do tego się nadaje. Szatan mówi tak, jedź i na rekolekcje? Tak oczywiście, tylko jeszcze nie w tym roku, 
może w następnym. Słomiany zapał i dobre chęci. Mówi się, że piekło jest wybrukowane dobrymi chęciami. Natomiast 
dobrymi wysiłkami wybrukowane jest niebo. Dom rekolekcyjny to sanatorium, a rekolekcje są najlepszą terapią naszej 
duszy. Czyńmy wysiłki by zmienić swoje życie! Jak mówił ks. Jan Twardowski: 
„Dobrym wysiłkiem jest przebaczanie komuś, choćby zlekceważył mnie jeszcze bardziej. Dobrym wysiłkiem jest przyj-
ście do kościoła, upokorzenie się przy spowiedzi św., żal za grzechy. Dobrym wysiłkiem jest czytanie Pisma Świętego, 
choćbyśmy zasypiali ze zmęczenia. Dobry wysiłek jest jak ziarno gorczycy, które jest tak niepozorne, że go niemal nie 

dostrzegamy. Ale właśnie ono rozrasta się w wielkie drzewo duchowej dojrzałości, jaką widzi Bóg. Jan 

Rozważanie 
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        ROCZNICE  SERDECZNOŚCI  

„Dozwól się prowadzić, szczególnie w rzeczach,  
które ci się nie podobają.” 

Legioniście Danielowi Guzy oraz auksyliatorom Zdzisławie 
Wyczynek, Annie Sitko i Dawidowi Bandyszewskiemu 
życzymy, by w Panu pokładali nadzieję i pozwolili Mu 

kierować swoim życiem.   Męski Legion Maryi. 
 

„Jak mało nieraz czasu, żeby zostać świętym.” 
Paniom Marii Karwath, Leokadii Dudzik ,  

panu Władysławowi Kobusowi oraz   
panu wiceprzewodniczącemu Rady Miasta Ryszardowi 
Piechoczkowi życzymy, by nieustannie podążali drogą 
świętości, a Pan wspierał Ich kroki.   Seniorzy. 

 
„Wszystko, co Bóg ma nam do powiedzenia,  

możemy odczytać z Jezusa Chrystusa.” 
Siostrze Klaudii życzymy, by Jezus Chrystus był dla Niej 

wzorem posłuszeństwa Ojcu i najpewniejszą Drogą do Nieba. 
      Chór „Lira” 

 
„Kto zna innych ludzi jest mądry, ale ten, komu uda się 
poznać samego siebie, jest bez wątpienia najmądrzejszy” 
Karolinie Rak i Monice Grabowskiej chcemy życzyć by  

w drodze poznawania siebie towarzyszyła Jej miłość Jezusa, 
który pozwala znieść słabości i dobrze wykorzystać talenty. 
    Oaza z księdzem Grzegorzem 

1 rocznica 

Aneta i Grzegorz Kaczor 

5 rocznica 
Agnieszka i Dominik Piechocińscy 

Marzena i Marcin Marczyńscy 
10 rocznica 

Agnieszka i Paweł Jamrozik 
15 rocznica 

Beata i Robert Okła 

Bożena i Marcin Araszczuk 
Bożena i Grzegorz Kurczyk 

20 rocznica 
Barbara i Zbigniew Adamczyk 

Ewa i Marek Maciejowscy 

Ewa i Krzysztof Bogusz 
25 rocznica 

Jolanta i Andrzej Wieczorek 
Krystyna i Dariusz Cichowicz 

Małgorzata i Ireneusz Koperscy 
Małgorzata i Alojzy Trzonkowscy 

Małgorzata i Janusz Bożykowscy 

Urszula i Adam Wieczorek 
30 rocznica 

Halina i Ryszard Czapla 
Joanna i Adam Sitarz 

Teresa i Jacek Jaworscy 

Barbara i Marek Kowal 
Teresa i Janusz Antończyk 

Jadwiga i Eugeniusz Gajda 
Jadwiga i Wiesław Serwach 

Danuta i Józef Płonka 
Małgorzata i Krystian Sitko 

Barbara i  Henryk Herok 

35 rocznica 
Danuta i Jan Suszka 

Krystyna i Józef Karwot 
Maria i Leszek Kłosińscy 

40 rocznica 

Cecylia i Jan Siwek 
Anna i Adam Zygmańscy 

Helena i Mirosław Kopciowscy 
Irena i Tadeusz Kaszuba 

Jolanta i Bolesław Skurscy 

Danuta i Tadeusz Niedbała 
Jadwiga i Marian Polok 

Elżbieta i Ryszard Knopik 
Elżbieta i Henryk Bartoszewscy 

Urszula i Stanisław Kiełkowscy 
Monika i Tadeusz Niemirowscy 

Iwona i Wojciech Brzeziccy 

Krystyna i Roman Baszczyńscy 
Jolanta i Stanisław Polak 

Barbara i Wojciech Sędek 
45 rocznica 

Janina i Józef Pilch 

Bożena i Zdzisław Czyźnik 
Stanisława i Waldemar Bartosiak 

50 rocznica 
Anna i Józef Oszczudłowscy 

Maria i Marian Mazur 

W MARCU 
ODESZLI DO PANA 

 
Grażyna Pietrzak  

ul. Reymonta 
Estera Hadelska  
ul. Katowicka 

Róża Kondziołka  
ul. Pszczyńska  

18 URODZINY 
 

Agnieszka Krawczyk –Węgrzyn 
Magdalena Dwojakowska 

Rafał Wołowiec 
 Tymoteusz Gaj 

Łukasz Kołodziejczyk 
Patrycja Stępińska 

ROCZKI 
 

Amelia Marta Musioł 
Marta Muszyńska 

24 marca ks. Stefan Wyleżałek ochrzcił 
siedmioro dzieci: 

Vanessę Marię Fiszer  
c. Jarosława i Marii ur. 08.05.2012 r.  

Nikolę Aurelię Kapek  
c. Zbigniewa i Aurelii ur. 03.02.2013 r.  

Emilię Annę Kruszyk  
c. Roberta i Barbary ur. 31.01.2013 r.  

Martę Zofię Lasota  
c. Szymona i Ewy ur. 11.01.2013 r.  

Aleksandrę Ewę Reichman  
c. Tomasza i Ewy  ur. 20.01.2013 r.  

Leona Taraszkiewicza  
s. Krzysztofa i Monik ur. 07.01.2013 r.  

Maję Marcelinę  
c. Marcina i Marzeny ur. 08.01.2013 r.  
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DLA DZIECI   DLA DZIECI   DLA DZIECI   DLA DZIECI 

Jak myślisz, czy Ofiarka 
rzeczywiście jest najlep-
szy? Zjadł byś zupę ugo-
towaną z grzybów, któ-
rych On nazbierał? Gdy-
by był pożar posłuchał 
byś rad Ofiarki czy Kłap-
cia? Kto musiał się bać 
na sprawdzianie, że zo-
stanie przyłapany? Tak 
to już jest, że oszustwo, 
kłamstwo pakuje nas 
zawsze w jakieś kłopoty, 
nawet, gdy na początku 
wydaje się łatwe. Gdyby 
tak nie było Pan Jezus pozwoliłby nam kłamać. Bo 
On nigdy nie zabrania rzeczy dobrych. Kocha nas  
i nie pozwala robić tylko tego, co może nam zaszko-
dzić. Jeśli chcesz wiedzieć co Pan Jezus powiedział 
na ten temat, rozwiąż zadanie. Polega ono na upo-
rządkowaniu literek. Z każdej rozsypanki musisz 
utworzyć rzeczownik i wpisać go w odpowiednie 
wolne kratki w diagramie obok. Gdy odczytasz literki 
z zaznaczonych kratek otrzymasz rozwiązanie, które 
jak zwykle możesz przesłać na adres comtelafe-
re@poczta.onet.pl lub przekazać paniom katechet-
kom czy księżom. A nagrody za rozwiązanie z po-
przedniego numeru otrzymują Agata i Jakub Sitko 
oraz Błażej Kołeczko. Będzie je można odebrać  
21 kwietnia na Mszy świętej o godzinie 10.00 
 
  

Hura! Hura! Jestem najlepszy! Dostałem piątkę! 
A wcale się nie uczyłem na tę głupią przyrodę. Po 
co?! Kłapcio się uczył, a ja  w tym czasie jeździ-
łem sobie na rowerze, oglądałem przygody kota 
Garfielda i brykałem po łące. Strasznie mi się nie 
chciało wkuwać o tych wszystkich trujących grzy-
bach, udzielaniu pierwszej pomocy i zachowaniu 
podczas pożaru. Kogo to obchodzi?! Troszkę się 
na początku sprawdzianu przestraszyłem, bo 
czas uciekał, Kłapcio i Pyrek mieli już pełne kart-
ki, a pani cały czas na mnie patrzyła... Ale w koń-
cu jej się chyba znudziło... No to zabrałem się do 
roboty. Najpierw, starym myśliwskim sposobem, 
zrobiłem rozpoznanie terenu i spenetrowałem 

sprawdzian Kłapcia. Sporo 
spisałem, ale Kłapcio się tro-
chę nie douczył, leniuch je-
den... Nadszedł więc czas, na 
zastosowanie pomocy nauko-
wych ukrytych pod ławeczką. 
Sprawdzianik napisany...  
I co?! Kłapcio dostał tylko 4+, 
a ja mam piąteczkę. Hi, hi, 
hi...Jestem najlepszy!!!  
Jestem Mistrzem!!! I w ogóle 
się nie zmęczyłem.  
      Osiołek Ofiarka 
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(Odcinek 1) 
 

KRAJOBRAZ JASTRZĘBSKI 
Kto od strony Żor zdąża koleją do Jastrzę-
bia-Zdroju zauważy za stacją Pawłowice 
w pewnej chwili ze zdziwieniem nagłą 
zmianę w krajobrazie. Jak za dotknięciem 
różdżki czarodziejskiej, w ciągu kilku zale-
dwie minut płaski i równinny obszar nagle 
nabiera kształtów niespokojnych, jest po-
przecinany głębokimi dolinkami, jarami; 

krajobraz pełen maleńkich pagórków o wyrazistych konturach. Krajobraz ten jest typowy dla obszaru na połu-
dnie od linii od Bzia na wschodzie poprzez Jastrzębie – Radlin aż pod Racibórz na zachodzie. Na tej linii urywa 
się nagle równinny na ogół obszar ziemi rybnicko-pszczyńskiej i schodzi bezpośrednio w labirynt nadzwyczaj 
urozmaiconego owymi jarami i pagórkami krajobrazu. Nie spotyka się takiej powierzchni więcej na całym Ślą-
sku. 
Jak ten dziwny krajobraz powstał? Kiedyś w pracza-
sach, w epoce lodowej, zatrzymała się jakiś czas po-
tężna bariera lodowa na wyznaczonej wyżej linii; z 
topniejącej pod wpływem cieplejszego klimatu kra-
wędzi lodowej spływały liczne strugi wód, które w 
gliniastym trzeciorzędnym terenie wyżłobiły na połu-
dnie ów labirynt głęboko wciętych dolin i jarów. 
Ten więc urozmaicony, piękny krajobraz zachwyca 
oko przebywających tu w zdroju kuracjuszy. 
 

TOPOGRAFIA I TYPONOMIA JASTRZĘBIA 
Jastrzębie właściwe, w granicach dawnej parafii ja-
strzębskiej, graniczy od wschodu z ziemią pszczyń-
ską, osobliwie z gminami Szeroka i Bzie, na zachodzie 
z Moszczenicą i Mszaną, na południu z Ruptawą a na północy z Połomią i Gogołowem. 
Z topograficznych objektów terenowych wymienić można następujące: Na północ od wsi ku granicy gogołow-
skiej jest luźne skupisko domów, zwane ”Pochwacie”. Są o nim wzmianki z r.1730. Nieco dalej na wschód tuż 
nad granicą szerocką, jest małe osiedle ”Dubielec”, tak nazwane od chłopa tu osiadłego oraz ”Dębina”, po-

wstałe widocznie w miejscu pierwotnego lasu-dębiny. Nadmienić wy-
pada, że cały obszar gminy Jastrzębie jest położony w dorzeczu Odry. 
Jedynie maleńka przestrzeń na samym wschodzie wsi, wielkości kilku-
dziesięciu hektarów, położona jest w dorzeczu Wisły; wody bowiem z 
tego obszaru spływają do Pszczynki, a z nią do Wisły. Wody reszty 
Jastrzębia wszystkie spływają do przepływającej w pobliżu zachodniej 
granicy Jastrzębia rzeczki Szotkówki, która wpada do Olzy w pobliżu 
Godowa i razem z Olzą do Odry. Folwark jastrzębski tak zwany 
”wyżny”, na krańcowym wschodzie wsi, leży dokładnie na dziale wód 
Odra – Wisła. 
Na południowych krańcach wsi, gdzie w zeszłym stuleciu zbudowano 
folwark Nowy Dwór, leży pagórkowata okolica zwana już od dawna 
”Kindra” (na mapach sztab. ”Kyndra”). W nowszych czasach zbudo-
wano tam kilka domków, do Nowego Dworu należących. Struga 
ruptawska tworzy tu na pewnym odcinku granicę Jastrzębia. W tym 
miejscu leży Kolonia Jastrzębska Zofiówka (Sophienthal). Odtąd grani-
ca zbacza na północ, przechodzi tuż na zachód od parku zdrojowego, 
i tak dalej na północ dochodzi do dawnego stawu połomskiego. Skrę-
ciwszy się na wschód dochodzi do granicy powiatu pszczyńskiego pod 
szerockim przysiółkiem Kąty. 
Patrząc się na mapę podpada, że obszar gminy Jastrzębie wbija się 

Przestawiane „w małych odcinkach” dzieje Jastrzębia 
oraz Parafii Św. Katarzyny stanowią kronikę naszej parafii 
opracowaną źródłowo przez L. Musioła w 1957r. i przez ów-
czesnego Ks. Proboszcza Augustyna Machalicę. 

Poznanie dziejów naszego miasta i parafii jest ciekawą 
lekturą historii „naszej małej ojczyzny” oraz wiary tutejszego 
ludu. Uczą nas miłości do Boga, drugiego człowieka i do tu-
tejszej ziemi. Życzymy dobrej lektury.   

      Duszpasterze 
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klinem do ziemi pszczyńskiej, że przebieg zachodniej granicy ziemi pszczyńskiej czyli dzisiejszego powiatu 
pszczyńskiego jest w tym miejscu przerwany i wykazuje głęboki wór. Nie da się tego całkiem wytłumaczyć 
osobliwością ukształtowania terenu w tym miejscu, do czego jeszcze dochodzi okoliczność, że Jastrzębie Gór-
ne, gmina razem z dworem, w wiekach 
dawniejszych i jeszcze w początkach zeszłe-
go stulecia używała pszczyńskiej miary zbo-
żowej podczas gdy Jastrzębie Dolne, gmina 
i dwór, używały miary wodzisławskiej, (tak 
zwany wiertel pszczyński i wiertel wodzi-
sławski, różnej wielkości). – Otóż ta okolicz-
ność każe dla Jastrzębia Górnego przyjąć 
jakąś zależność terytorialną od Pszczyny, 
dla której jednak w historii żadnych nie 
można odnaleźć dowodów. Na razie przeto 
trzeba zadowolić się stwierdzeniem tego 
faktu. 
Teren obszaru Jastrzębia wykazuje spad w 
kierunku od Wyżnego Dworu przy granicy 
pszczyńskiej (wys. n.p.m. 283m.) aż do 
parku zdrojowego na zachodzie (232m.), 
t.j. ponad 50 m., na przestrzeni około 9 km całej rozciągłości osady na osi wschód-zachód. Najwyższy punkt 
wzniesienia, nad granicą pod Kątami Szerickimi wynosi 285m. n.p.m., najniższy przy stawkach na południe 
od Kolonii jastrzębskiej 229m. 
Pod względem geologicznym można zaznaczyć, że dolne warstwy zawierają pokłady karbonu, które w naj-
nowszym czasie będą eksploatowane; powstaje tu bowiem kopalnia węgla. Obecność obfitych źródeł solan-
kowych zaś wskazuje na pokłady soli, które również w najnowszych czasach zostały stwierdzone w niespo-
dziewanej obfitości.  
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6 kwietnia, w przeddzień Niedzieli Miłosierdzia Bo-
żego, dzieci ze Szkolnego Koła Caritas im. Jana 
Pawła II przy Szkole Podstawowej Nr 1, brały udział 
w Uroczystości Caritas Archidiecezji Katowickiej, 
która odbyła się w Bazylice św. Antoniego w Rybni-
ku. Z inicjatywy Metropolity Katowickiego Abpa Wik-
tora Skworca na uroczystości zaproszono Parafialne 
Zespoły Caritas, Szkolne Koła Caritas, Pracowni-
ków, Podopiecznych i Wolontariuszy Caritas Archi-
diecezji Katowickiej. O godz. 11.00  w Bazylice zgro-
madziło się około 1,5 tysiąca osób. Uroczystość roz-
poczęła się nabożeństwem do Bożego Miłosierdzia 
pod przewodnictwem ks. Tomasza Nowaka zastęp-
cy Dyrektora Caritas Archidiecezji Katowickiej. Na-
stępnie konferencję wygłosił dyrektor Caritas ks. 

Krzysztof Bąk. O 12.00 rozpoczęła się pontyfikalna Eucharystia, której przewodniczył Metropolita Katowicki 
Arcybiskup Wiktor Skworc. Koncelebrowało 28 kapłanów, którzy pełnią funkcje dekanalnych opiekunów Para-
fialnych Zespołów  Caritas. W homilii Metropolita wspomniał początki naszej Caritas, która świętuje w bieżą-
cym roku swój srebrny jubileusz reaktywacji. Abp podkreślił wyjątkową rolę Biskupa Czesława Domina, który 
był swoistego rodzaju charyzmatykiem na polu pracy charytatywnej. 
„Niech nasza wiara będzie bogata w uczynki w służbie życiu każdego człowieka” – zaapelował metropolita 
katowicki abp Wiktor Skworc. Jako drogowskaz na przyszłość 
dla diecezjalnej wspólnoty Caritas Metropolita wskazał sło-
wa: „Złożyć prawdziwie Ofiarę Chrystusa, znaczy kontynuować 
ją w życiu pełnym poświęcenia dla bliźnich”. „Oby w diecezjalnej 
wspólnocie przyszłość była coraz bardziej budowana na posta-
wie służby i aktywnym przyoblekaniu przykazania miłości bliź-
niego w miłosierny czyn” – apelował. Podkreślił, że nie można 
ograniczyć się wyłącznie do dzielenia się tym, co materialne. 
„Ważne jest dzielenie 
się samym Chrystusem, 
a to nazywa się apo-
stolstwem i ewangeliza-
cją”. 
Nasze Koło włączyło 
się czynnie w Euchary-
stię poprzez ofiarowa-
nie ks. Arcybiskupowi, 
w czasie procesji z da-
rami, płyty z nagraną 
prezentacją przedsta-
wiającą działalność 
SKC w ciągu ostatnich 
dwóch lat.  Iwona 

Drogi Panie Stanisławie, 
Dziękuję za list i zdjęcia. Na Pana ręce przekazuję pozdrowie-
nia dla wszystkich Seniorów! Pragnę też podziękować za 
zbiórkę dla nowego ucznia. Mamy na oku kogoś, komu przy-
dałaby się pomoc. Jest to  chłopak, który mieszka u obcych 
ludzi, pochodzi z biednej rodziny i ciężko pracuje, aby zapła-
cić  za mieszkanie i szkołę. Jeżeli drogim Seniorom to odpo-
wiada, to przyślę Jego zdjęcie i liścik. Do listu załączam też 
skan dyplomu Waszego dotychczasowego podopiecznego 
Nazario oraz Jego podziękowanie. Niech Pan Bóg błogosławi, 
wynagradzając Państwa hojność. 

Szczęść Boże s. Joanna 

Przede wszystkim pragnę 
przesłać moje pozdrowienia  
i wyrazy wdzięczności. Dzięki 
Państwa pomocy mogłem 
skończyć szkołę  
i podjąć pracę. W ten sposób 
mogę pomóc mojej rodzinie  
i zaspokoić moje potrzeby. 
Moją wdzięczność wyrażam  
w modlitwie za Was i za Wasze 
Rodziny.  
Jeszcze raz bardzo serdecznie 
dziękuję.  Nazario 
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