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W lipcu w kalendarzu liturgicznym Kościoła przypada wspomnienie św. Marii Magdaleny. Maria Magdalena, czyli Maria 
z Magdalii, to jedna z niewiast uzdrowionych przez Jezusa z opętania szatańskiego i to jakiego — siedmiu złych du-
chów. Błędne jest utożsamienie Marii Magdaleny z Marią z Betanii lub z Jawnogrzesznicą, o której czytamy w siódmym 
rozdziale Ewangelii św. Łukasza. Odczytując w symbolice biblijnej liczbę siedem jako wielokrotność można stwierdzić, 
że szatan w jej przypadku objawił moc swej nienawiści. Ponadto mógł trafić na podatny grunt jej ziemskiej historii nieu-
leczonych zranień, lekceważonych słabości czy po prostu pielęgnowanej złej woli. Niezależnie od tych wszystkich gdy-
bań Maria Magdalena pochodząca z niewielkiej miejscowości położonej nad Jeziorem Genezaret 5 kilometrów na pół-
noc od Tyberiady była ubezwłasnowolniona mocą szatana i została uzdrowiona, a zatem uzdolniona do wolnego życia 
w całej pełni swej kobiecości przez Jezusa Syna Bożego. Odtąd towarzyszyła Jezusowi w Jego wędrówkach misyjnych, 
idąc z Nim z Galilei do Judei. Była też obecna przy śmierci i złożeniu Jezusa do grobu. Fascynujące w jej historii jest to, 
że po uzdrowieniu spośród wielu licznych darów swego kobiecego, a zatem ludzkiego życia potrafiła obrać najlepszą 
część. W łasce Boga i swoim akcie woli doświadczyła najważniejszego – była jednym z pierwszych świadków zmar-
twychwstania Jezusa. Dwa dni temu moderatorka parafialnej grupy oazowej podzieliła się treścią smsowej wiadomości 
przesłanej przez jednego z uczestników rekolekcji Ruchu Światło-Życie. „Przyjąłem Jezusa jako osobistego Pana i Zba-
wiciela. Teraz wszystko jest proste.” I dodała: No to się chłopak zdziwi... Jak zachować dar wolności? Więcej, jak prze-
wartościować swoje życie, aby znaleźć tę najlepszą jego część, którą przecież otrzymałem od samego początku? Jak 
przyjąć i dać na wzór Chrystusa, czyli w taki sposób, że ani mnie, ani nikogo innego nie czyni to niewolnikiem? Oto ta-
jemnica św. Marii z Magdalii, która choć uzdrowiona z pewnością nie raz była kuszona przez swego dawnego władcę 
do zaprzedania swej wolności. Jak wytrwać w dobrym do końca i to z taką historią, w której ślad zostawiło siedem złych 
duchów? A poza tym samo życie na tej ziemi nosi w sobie potencjał nieprzewidywalności. Psychiatra Anna Riva, zwra-
ca uwagę na dwuwartościowość uczuć w naturze człowieka. W stosunku do tych samych osób lub sytuacji wyrażam 
jednocześnie sprzeczne chęci. W jednej chwili w relacji do tej samej rzeczywistości doznaję stanów na tak i na nie. Ko-
cham, nie kocham; lubię, nie lubię, cenię i zarazem lekceważę � Jeśli uczynię z takiej dwojakości dominujące doświad-
czenie swego życia to narażam się na paraliż podejmowania decyzji. O ile w sferze życia zawodowego kontekst funk-
cjonalny (to się przyda, będą z tego pieniądze), presja środowiska i wewnętrzne motywacje jeszcze jakoś chronią nas 
przed tym paraliżem, o tyle w naszych osobistych zaangażowaniach jesteśmy na ten paraliż bardziej podatni. Angażuję 
się w tę miłość i przed nią uciekam, zyskuję coś na tym i jednocześnie tracę, idę na całość i równocześnie jestem pełen 
obaw. Zatem zamiast męczyć się niekończącą analizą zysków i strat podjętej decyzji pozostanę w stanie zawieszenia 
na tak i na nie. Kiedyś spolszczona nazwa singiel kojarzyła się wyłącznie z płytą zawierającą jeden utwór muzyczny. 
Dzisiaj wskazuje na kobietę lub mężczyznę, którzy w sferze życia osobistego pozostają samotni, gdyż w relacji do dru-
giej osoby   nie wychodzą poza granicę ambiwalentnego chcę i zarazem nie będę się angażować. Z pewnością i Maria 
Magdalena po uzdrowieniu doświadczała tej ambiwalencji, dwuwartościowości uczuć i chęci: wierzę temu Jezusowi  
i równocześnie Mu nie ufam. Niesamowitość Jezusa polegała na tym, że w tej dwojakości kobiecej natury Marii Magda-
leny dostrzegł i docenił takie wartości, które pozwoliły jej wzrastać, stały się jej uświadomionym bogactwem. Jezus nie 
tylko uzdrowił Marię Magdalenę z mocy siedmiu złych duchów. On nie pozwolił na to, aby po uzdrowieniu jej sól zwie-
trzała.  Dał jej motywacje życia i nadziei, gdyż nadał tej, która była niewolnicą imię wolnej osoby. Jesteś Marią, a zatem 
jesteś godna do zaproszenia Cię w Moją nieskończoną przygodę miłości. Mario sama sobie radzisz z tym, co jeszcze 
niedawno twoje doświadczenie określało jako niemożliwe. Mario, czyż o twojej wolności nie świadczy również i to, że 
nie ulegasz monotonii palestyńskiej drogi, choć większość czasu pochłania ci proza codziennej krzątaniny, niezbędnej 
w swej funkcjonalności dla Jezusa i apostołów. Więcej, nawet doświadczenie pustych rąk, własnej niemocy, gdy prze-
rwałaś jakiś podjęty projekt, pracę, którą pokochałaś, gdy opuściłaś środowisko w którym dobrze się czułaś, bo Jezus 
znowu ruszył w drogę, nie było wstanie odebrać ci godności. Takie ubóstwo, takie odarcie z prawa do samorealizacji 
byłoby nie do wytrzymania, gdyby nie osobiste zaproszenie Jezusa do udziału w jego bezbronnej miłości.  Jezus jedno-
znacznie określa się dla Marii Magdaleny. Zmartwychwstały Pan wołając ją Mario mówi jej: Jestem z tobą. Jestem z to-
bą bezwarunkowo, a nie jedynie do tego momentu, w którym Mnie zranisz lub przestaniesz być potrzebna. Usłyszałaś 
swoje imię, gdyż nie porzuciłaś miłości i tęsknoty spotkania nawet wtedy, gdy złożono moje martwe ciało do grobu. Po-
trafiłaś miłować: bezbronnie, czyli bez asekuracji i zabezpieczeń, awaryjnych planów B, C, D, F �; w sposób wolny od 
następującego myślenia: Kocham cię ale tylko spróbuj mnie zranić �; ze świadomością, że gdy rezygnujesz z doświad-
czenia obdarowania do końca, to jesteś również niezdolna do przyjęcia daru. „Połóż mnie jak pieczęć na twoim sercu, 
jak pieczęć na twoim ramieniu.” Bóg nadaje mi imię w sposób niezatarty. Tak, jak zachował w sobie każdy doprowadzo-
ny do końca uczynek miłości św. Marii Magdaleny, tak pamięta o moich dobrych czynach, nawet gdy ja o nich zapomi-
nam a moi bliscy ich nie zauważają. W tym kontekście możemy dotknąć słów Zmartwychwstałego: „Nie zatrzymuj Mnie, 
jeszcze bowiem nie wstąpiłem do Ojca. Natomiast udaj się do moich braci i powiedz im: Wstępuję do Ojca mego i Ojca 
waszego oraz do Boga mego i Boga waszego”. Zdawałoby się, że Maria Magdalena po tych słowach przegrywa osta-
tecznie, że już nie wytrzyma tego kolejnego odarcia z największej swej majętności, z możliwości współuczestniczenia  
w życiu Umiłowanego. Jezus słowami: „Nie zatrzymuj mnie” – zdaje się odbierać całą jej dopiero, co odzyskaną nadzie-
ję. Jednak paradoksalnie w takim doświadczeniu niemocy Maria Magdalena zyskuje łaskę najbliższej relacji z Panem. 
Dotyka miłości bezbronnej uosobionej w Jezusie Chrystusie. Doświadcza Jezusowego bezbronnego miłowania, które 
jest silniejsze od jakichkolwiek ludzkich rozstań, nie przerwała jej nawet samotność opuszczenia  i śmierci. Nie ma takiej 
siły, która byłaby wstanie sprawić, aby Bóg przestał nas miłować w swoim Synu Jezusie Chrystusie. Krwawiący na bel-
kach krzyża mężczyzna, nasz brat Jezus z Nazaretu i Pomazaniec Boży wołający do swego Ojca „Dlaczego” o tym za-
świadczył. Ten, który nie przestał miłować w takiej samotności jakże mógłby zapomnieć o Marii Magdalenie, gdy mówił 
jej: „Nie zatrzymuj Mnie.” Ona przyjęła Jego miłość, inaczej nie poszłaby dać o niej świadectwa apostołom.   
           Ks. Grzegorz Lech 
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Nim się bliżej tą zmianą nazwy naszej miejscowości, zrobimy przegląd podobnych nazw miejscowości w szerokim pasie 
osadniczym w sąsiedztwie Jastrzębia. 

Wsie takie, jak „Jastrzemb”, zakładane na przełomie XIII i XIV w. plano-
wo, według pewnego gotowego schematu, często noszą nazwy od imie-
nia osadźcy wzięte, czyli imię czy nazwisko założyciela – organizatora 

wsi nadane zostało nowemu tworowi osadniczemu, choć czasem w miejscu nowej osady lub w pobliżu niej istniała już 
dawna osada o polskiej nazwie. 
Wspomniany powyżej wykaz biskupich dziesięcin z początków XIV w. zawiera między innymi takie nowoustrojowe osa-
dy: Rudolphi villa – dziś Rydułtowy – Rudelsdorf, niemiecka nazwa; Bertoldi villa – dziś Biertułtów – Bertoldsdorf, nie-
miecka nazwa; Merlini villa – dziś Marklowice – 
Merkelsdorf, niemiecka nazwa; Wenheri villa – 
dziś Wierznowice – Wilmersdorf, niemiecka 
nazwa, a w roku 1447: Wierznerzowicze; Golti-
manni villa – dziś Bzie – Goldmannsdorf, nie-
miecka nazwa; Friczconis villa – dziś Baranowi-
ce. Do tego samego typu należy Hermanni villa 
– Hermannsdorf, czyli dziś Jastrzębie. 
Podobnie roi się od takich samych nazw w zie-
mi cieszyńskiej w tym samym spisie, na przy-
kład: Bertholdi villa –Bartowice; Siffridi villa –
Zebrzdowice; Rudgeri villa – Rudzica; Ulrici 
villa – Oldrzychowice; Dithmari villa – Dziećmo-
rowice; Hermanni villa – Hermanice pod Cieszynem (w r. 1447 Hermansdorf) oraz dalsze nazwy już w postaci niemiec-
kiej na „dorf”, jak Cunczindorf – Kończyce itd. We wszystkich wypadkach mamy do czynienia z niemiecką nazwą wziętą 
od imienia osadźcy. 
Uzasadnione jest pytanie, skąd się wzięły polskie nazwy takich wsi? Czy istniała w miejscu nowej, z niemiecka nazwanej 
osady dawna, polska osada z polską nazwą, czy też te nowe osady powstały bez oparcia o dawną polską osadę, w cał-
kiem bezludnym, co dopiero wykarczowanym lesie? Otóż może większość tych nowych wsi powstała w okolicach dotąd 
wcale nie zamieszkałych, inne z nich w miejscu dawnej osady polskiej. Na przykład sąsiednie jastrzębiu Bzie już w tej 
polskiej szacie wspomniane jest w 1293r., a niemiecka nazwa Goldmannsdorf (Goltimanni Villa) zjawia się nieco później, 
w r. 1305 i 1318, co znaczyłoby, że nowa wieś tam powstała w oparciu o istniejącą już dawniejszą osadę. Polska nazwa 
Bzie zanika zupełnie przez kilka wieków, przez które w źródłach panuje powszechnie niemiecka nazwa Goldmannsdorf, 
ale zjawia się znowu w połowie XV w. 
W wypadku naszego Jastrzębia niestety takiej starszej wiadomości nie posiadamy, gdyż jak zaznaczono, trzy najstarsze 
wzmianki maja określenie niemieckie „Hermannsdorf” (względnie Hermanni Villa), choć już w roku 1305 (w cytowanym 
tu źródle) przysiółek „Boża Góra” na zachodzie dzisiejszej wsi w tej polskiej postacie jest 
zapisany. 
Czy teraz – podobnie jak w wypadku Bzia – dzisiejsza polska nazwa „Jastrzębie” istniała 
jako nazwa osady już przed czasem zbudowania owego „Hermannsdorf’u”? A jeżeli tak, 
czy była w ustach polskiej ludności w okresie, kiedy dokumenty znają jedynie niemiecką 
nazwę „Hermannsdorf”? Na dla braku dowodów nikt pewnej odpowiedzi dać nie może. 
Należy jednak w tym miejscu przeprowadzić pewne rozważania nad tą nazwą (Jastrzębie), 
zjawiającą się ni stąd ni zowąd po raz pierwszy w połowie XV w. 
Miejscowości o takiej samej jak nasza miejscowość nazwie jest na obszarze Polski spora 
ilość. Na samym Śląsku znane są poza naszą miejscowością jeszcze trzy dalsze miejscowo-
ści: Jastrzębie w powiecie kozielskim z niemieckiego zwanae były „ Habicht”, co jest do-
sławnym tłumaczeniem polskiego Jastrzębia. (Miejscowość ta pod polską nazwą wspo-
mniana jest już w roku 1357). Następna wieś Jastrzębie w powiecie namysłowskim z nie-
mieckiego zwana „Nassadel”, i wreszcie Jastrzębie z niemieckiego „Jastersheim”, w powie-
cie górskim na Dolnym Śląsku, wspomniane już w roku 1306 w pisowni „Jestremba”. 
Sama postać „jastrzębie” (w liczbie pojedynczej) jest widocznie przymiotnikowa i domaga 
się uzupełnienia na przykład „jastrzębie (gniazdo), jastrzębie (pole), jastrzębie 
(mieścisko)” itp.; byłaby to przeto nazwa nie od osoby, ale od terenu (leśnego) wzięta, co jest wielce prawdopodobne. 
Wprawdzie ludowa etymologia a raczej legenda prawi o rycerzu-rozbójniku, rzekomo właścicielu naszego Jastrzębia, 
który to rycerz o zresztą niemieckim nazwisku Runstein, miał jak drapieżny jastrząb napadać na podróżnych kupców i 
stąd go Jastrzębiem nazwano; a od niego „nazwa miała się przenieść na osadę”. Nie trzeba być znawcą etymologii nazw 
miejscowych, aby w takim wyjaśnieniu dopatrzyć się naiwności. Istnieje w prawdzie w polskiej heraldyce herb 
„Jastrzębiec” (na tarczy podkowa a na niej krzyż), a członkowie do tego herbu należący zwani są „Jastrzębiami”. Ale to 
jest, jak widać postać rzeczownikowa. Osada, nazwana od takich osobników, musiałaby brzmieć „Jastrzębcy” lub w 
dawnym polskim języku „Jastrzębi”, a nie „Jastrzębie”, jak nasza miejscowość. A jest i postać „Jastrzębia”. 

OD WYDAWCYOD WYDAWCYOD WYDAWCYOD WYDAWCY    
Przestawiane „w małych odcinkach” dzieje Jastrzębia oraz 

Parafii św. Katarzyny stanowią kronikę naszej parafii opracowaną 
źródłowo przez L. Musioła w 1957r. i przez ówczesnego  

ks. proboszcza Augustyna Machalicę. 
Poznanie dziejów naszego miasta i parafii jest ciekawą 

lekturą historii „naszej małej ojczyzny” oraz wiary tutejszego lu-
du. Uczą nas miłości do Boga, drugiego człowieka i do tutejszej 

ziemi. Życzymy dobrej lektury. 
     DuszpasterzeDuszpasterzeDuszpasterzeDuszpasterze 
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WAŻNE DATY SIERPIEŃ 
1.08- I czwartek miesi ąca. Wspomnienie św. Alfonsa Marii Liguo-
riego, biskupa i Doktora Kościoła. Msza św. w intencji powołań  
o godz. 6.30. 
2.08- I piątek miesi ąca. Wspomnienie Matki Bożej Anielskiej 
(Odpust Porcjunkuli). Msza św. w intencji czcicieli NSPJ o godz. 
6.30. Do sprzątania kościoła i kaplicy zapraszamy mieszkańców  
ul. Wrocławskiej 9 po Mszy św. wieczornej.  
3.08- I sobota miesi ąca. Odwiedziny chorych od godz. 9.00. 
4.08- 18 niedziela zwykła . Kolekta przeznaczona na Wydział Teo-
logiczny UŚ. 
5.08- poniedziałek . Do sprzątania kościoła i kaplicy zapraszamy 
mieszkańców ul. Wrocławskiej 7 po Mszy św. wieczornej. 
6.08- wtorek. Święto Przemienienia Pańskiego. 
8.08- czwartek. Wspomnienie św. Dominika, prezbitera. 
9.08- piątek. Święto św. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein) 
dziewicy i męczennicy, patronki Europy. Do sprzątania kościoła  
i kaplicy zapraszamy mieszkańców ul. Wrocławskiej 7 po Mszy św. 
wieczornej. 
10.08- sobota . Święto św. Wawrzyńca, diakona i męczennika. 
11.08- 19 niedziela zwykła . Msza św. w intencji Parafian o godz. 
11.00. 
12.08- poniedziałek . Do sprzątania kościoła i kaplicy zapraszamy 
mieszkańców ul Wrocławskiej 5 po Mszy św. wieczornej. 
13.08- wtorek . Msza św. w intencji czcicieli MB Fatimskiej i Żywego 
Różańca o godz. 6.30. 
14.08- środa.  Wspomnienie św. Maksymiliana Marii Kolbego, pre-
zbitera i męczennika. 
15.08- czwartek . Uroczystość Wniebowzięcia NMP, zwaną świę-
tem Matki Bożej Zielnej - Odpust parafialny . Błogosławimy zioła  
i kwiaty przyniesione do kościoła. Suma odpustowa w intencji 
Parafian o godz. 11.00.  
16.08- piątek . Do sprzątania kościoła i kaplicy zapraszamy miesz-
kańców ul. Wrocławskiej 5 po Mszy św. wieczornej. 
17.08- sobota . Uroczystość św. Jacka, kapłana. Głównego patrona 
archidiecezji i metropolii katowickiej. Nauka przed chrztem o godz. 
16.30 w Domu Parafialnym. 
18.08- 20 niedziela zwykła . Pielgrzymka kobiet i dziewcząt do MB 
Piekarskiej. Msza w intencji Parafian o godz. 11.00. Chrzty podczas 
Mszy o godz. 12.15. 
19.08- poniedziałek . Do sprzątania kościoła i kaplicy zapraszamy 
mieszkańców ul. Wrocławskiej 3 po Mszy św. wieczornej.  
20.08- wtorek . Wspomnienie św. Bernarda, opata i Doktora kościo-
ła. 
21.08- środa.  Wspomnienie św. Piusa X, papieża. Msza św.  
w intencji członków III Zakonu św. Franciszka o godz. 6.30. 
22.08- czwartek . Wspomnienie NMP, Królowej. 
23.08- piątek . Do sprzątania kościoła i kaplicy zapraszamy miesz-
kańców ul Wrocławskiej 3 po Mszy św. wieczornej. 
24.08- sobota . Święto św. Bartłomieja, apostoła. 
25.08- 21 niedziela zwykła . Roczki o godz. 12.15. Jubileusze Mał-
żeńskie o godz. 16.30. 
26.08- poniedziałek . Uroczystość NMP Częstochowskiej. Msza św. 
w intencji KGW, emerytów, rencistów i sprzątających kościół  
w sierpniu o godz. 18.00. Do sprzątania kościoła i kaplicy zaprasza-
my mieszkańców ul Wrocławskiej 1 po Mszy św. wieczornej. 
27.08- wtorek . Wspomnienie św. Moniki. 
28.08- środa . Wspomnienie św. Augustyna, biskupa i Doktora Ko-
ścioła. 
29.08- czwartek.  Wspomnienie męczeństwa św. Jana Chrzciciela. 
30.08- piątek.  Msza św. w 30 dzień oraz I rocznicę po śmierci  
o godz. 18.00. Do sprzątania kościoła i kaplicy zapraszamy miesz-
kańców ul. Wrocławskiej 1 po Mszy św. wieczornej. 
31.08- sobota.  Msza św. urodzinowa w intencji ks. Proboszcza 
o godz. 18.00.   

ZAPRASZAMYZAPRASZAMYZAPRASZAMYZAPRASZAMY    
NA MSZĘ ŚWIĘTĄ NA MSZĘ ŚWIĘTĄ NA MSZĘ ŚWIĘTĄ NA MSZĘ ŚWIĘTĄ     

W INTENCJI KS. PROBOSZCZAW INTENCJI KS. PROBOSZCZAW INTENCJI KS. PROBOSZCZAW INTENCJI KS. PROBOSZCZA    
Z OKAZJI URODZINZ OKAZJI URODZINZ OKAZJI URODZINZ OKAZJI URODZIN    

31 SIERPNIA NA GODZ. 18.0031 SIERPNIA NA GODZ. 18.0031 SIERPNIA NA GODZ. 18.0031 SIERPNIA NA GODZ. 18.00    

WAŻNE DATY LIPIEC 
1.07- poniedziałek . Do sprzątania kościoła i kaplicy zapra-
szamy mieszkańców ul. Wrocławskiej 17 po Mszy św. wie-
czornej. 
3.07- środa. Święto św. Tomasza, apostoła. 
4.07- I czwartek miesi ąca. Msza św. w intencji powołań  
o godz. 6.30. 
5.07- I piątek miesi ąca. Msza św. w intencji czcicieli NSPJ  
o godz. 6.30. Do sprzątania kościoła i kaplicy zapraszamy 
mieszkańców ul. Wrocławskiej 17 po Mszy św. wieczornej. 
6.07- I sobota miesi ąca. Wspomnienie bł. Marii Teresy Le-
dóchowskiej, dziewicy. Odwiedziny chorych od godz. 9.00. 
7.07- 14 niedziela zwykła . Kolekta przeznaczona na Wyższe 
Śląskie Seminarium Duchowne. Msza św. w intencji parafian 
o godz. 11.00. 
8.07- poniedziałek. Wspomnienie św. Jana z Dukli, prezbite-
ra. Do sprzątania kościoła i kaplicy zapraszamy mieszkańców 
ul. Wrocławskiej 16 i 15 po Mszy św. wieczornej. 
11.07- czwartek. Święto św. Benedykta, opata, patrona Euro-
py.  
12.07- piątek. Wspomnienie św. Brunona Bonifacego z Kwer-
furtu, biskupa i męczennika.. Do sprzątania kościoła i kaplicy 
zapraszamy mieszkańców ul. Wrocławskiej 16 i 15 po Mszy 
św. wieczornej. 
13.07- sobota. Wspomnienie św. pustelników Andrzeja Świe-
rada i Benedykta. Msza św. w intencji czcicieli MB Fatimskiej  
i Żywego Różańca o godz. 8.00. 
14.07- 15 niedziela zwykła. 
15.07- poniedziałek. Wspomnienie św. Bonawentury, bisku-
pa i Doktora Kościoła. Do sprzątania kościoła i kaplicy zapra-
szamy mieszkańców ul. Wrocławskiej 13 po Mszy wieczornej. 
16.07- wtorek. Wspomnienie NMP z Góry Karmel. 
18.07- czwartek . Poradnia Życia Rodzinnego czynna  
od godz.16.00 w kancelarii parafialnej. 
19.07- piątek.  Do sprzątania kościoła i kaplicy zapraszamy 
mieszkańców ul. Wrocławskiej 13 po Mszy św. wieczornej. 
20.07- sobota. Wspomnienie bł. Czesława, prezbitera. Nauka 
przed chrztem o godz.16.30 w Domu Parafialnym. 
21.07- 16 niedziela zwykła . Chrzty na Mszy św.  
o godz.12.15. Święcenie pojazdów po Mszy św. chrzcielnej. 
22.07- poniedziałek. Wspomnienie św. Marii Magdaleny.  
Do sprzątania kościoła i kaplicy zapraszamy mieszkańców  
ul. Wrocławskiej 11 po Mszy św. wieczornej. 
23.07- wtorek. Święto ś. Brygidy, zakonnicy, patronki Europy. 
24.07- środa. Wspomnienie św. Kingi, dziewicy. 
25.07- czwartek. Święto św. Jakuba, apostoła. 
26.07- piątek . Wspomnienie świętych Joachima i Anny, rodzi-
ców NMP. Do sprzątania kościoła i kaplicy zapraszamy 
mieszkańców ul. Wrocławskiej 11 po Mszy św. wieczornej. 
28.07- 17 niedziela zwykła . Msza św. w intencji Parafian  
o godz.11.00. Roczki o godz. 12.15. Jubileusze Małżeńskie  
o godz. 16.30. 
29.07- poniedziałek. Wspomnienie św. Marty. Msza św.  
w intencji KGW, emerytów, rencistów i sprzątających kościół 
w lipcu o godz. 18.00. Do sprzątania kościoła i kaplicy zapra-
szamy mieszkańców ul. Wrocławskiej 9 po Mszy św. wieczor-
nej. 
31.07- środa. Wsp. św. Ignacego z Loyoli, prezbitera. Msza 
św. w 30 dzień oraz I rocznicę po śmierci o godz. 18.00. 
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SERDECZNOŚCISERDECZNOŚCISERDECZNOŚCISERDECZNOŚCI				
	

„Bądź	Mu	wierny,	a	On	zajmie	się	tobą,	prostuj	swe	drogi	i	Jemu	zaufaj.”	
Księdzu	Proboszczowi	Stefanowi	życzymy,	by	wierne	i	ufne	trwanie	przy	

Chrystusie	było	dla	Niego	źródłem	radości	i	szczęścia.		 	
	 	 	 	 	 	 Duszpasterze	i	Redakcja.	

	
„Oby	mi	Pan	dał	słowo	odpowiednie	do	myśli		

i	myślenie	godne	tego,	co	otrzymałem.”	
Księdzu	Proboszczowi	z	okazji	urodzin	życzymy	radości	płynącej	ze	
świadomości	daru,	jaki	został	złożony	w	Jego	ręce	i	mocy	Ducha	

potrzebnej	do	pełnienie	posługi	duszpasterskiej.		 	
	 	 	 	 	 Parafianie	i	grupy	parafialne.	

	
„Służba	jest	jedną	z	wielu	dróg	prowadzących	do	nieba,	lecz	to,	co	ją	

odróżnia	od	pozostałych,	to	pewność	osiągnięcia	celu.”	
Wytrwałości	w	kroczeniu	drogą	służby	Bogu	i	człowiekowi		

ks.	Rafałowi	Woźnicy	życzą		 Duszpasterze,	Parafianie	i	Redakcja.	
	

„Nie	wystarczy	mieć	wielkie	zalety,	trzeba	jeszcze	umieć	je	wykorzystać.”	
Auksyliatorom	Annie	Brylewskiej,	Teresie	Nejman,	Marii	Mądrej,	Marii	

Poloczek,	Tadeuszowi	Drzewieckiemu,	Janowi	Grundowi,	Irenie	Borowskiej,	
Stanisławowi	Polakowi,	Marii	Biernat,	Jadwidze	Bojarskiej,	Stefanii	Gajdzie,	
Annie	Oszczudłowskiej,	Stanisławowi	Partyce,	Stanisławowi	Szafrańskiemu,	
Bolesławowi	Śmietanie	oraz	Edwardowi	Krawczykowi	życzymy,	by	potrafili	
odkrywać	w	sobie	dobro,	pomnażać	je	i	obdarowywać	nim	innych.		

	 	 	 	 	 	 Męski	Legion	Maryi.	
	

„Szczęśliwi,	którzy	zrozumieli,	że	większym	szczęściem		
jest	dawać	niż	brać,	służyć	niż	być	obsłużonym.”	
Ks.	Proboszczowi	oraz	paniom	Marii	Orawskiej,		

Marii	Kaczorowskiej	i	Bogumile	Stachowicz	życzymy,		
by	potrafili	swoje	życie	czynić	darem	dla	innych.				Żeński	Legion	Maryi.	

	
„	Żeby	móc	wzrastać	musimy	się	nauczyć	akceptować	trudności.”	

Ks.	Proboszczowi	oraz	chórzystom	Małgorzacie	Adamczyk,	Annie	Drożniak		
i	Annie	Marek	życzymy,	by	trwanie	przy	Bogu	było	dla	Nich	źródłem	siły		

potrzebnej	do	pokonywania	trudów	codzienności.		 Chór	„Lira”.	
	

„Kieruj	naszymi	krokami,	abyśmy	postępowali	w	świętości	serca.”	
Ks.	Proboszczowi	Stefanowi	oraz	seniorom	Danucie	Kaweckiej,	Marii	

Mądrej,	Oldze	Pochopień,	Bernadecie	Janii,	Marii	Świętej,	
Juliuszowi	Kamińskiemu	życzymy,	by	podążali	drogą	Bożych	

przykazań,		
a	Pan	był	dla	Nich	umocnieniem	w	wędrówce.		 Seniorzy.	

	
„Człowiek,	aby	się	wznieść,	musi	uklęknąć”	

Marcie	i	Dominice	Olszewskim,	Koralinie	Skorzybut,		
Oli	Radwańskiej,	,	Wojtkowi	Dudzikowi,		

i	Krzysztofowi	Jarczokowi	życzymy,	aby	czas	spędzony		
z	Jezusem	owocował	nieustannym	wzrastaniem	w	miłości.	

	 	 	 	 	 Oaza	z	ks.	Grzegorzem	

W CZERWCUW CZERWCUW CZERWCUW CZERWCU    
ODESZLA DO PANAODESZLA DO PANAODESZLA DO PANAODESZLA DO PANA    

Genowefa Remplewska Genowefa Remplewska Genowefa Remplewska Genowefa Remplewska     
ul. Wrocławskaul. Wrocławskaul. Wrocławskaul. Wrocławska    

18 URODZINY LIPIEC18 URODZINY LIPIEC18 URODZINY LIPIEC18 URODZINY LIPIEC    
Katarzyna SzotkowskaKatarzyna SzotkowskaKatarzyna SzotkowskaKatarzyna Szotkowska    
Dominika MalinowskaDominika MalinowskaDominika MalinowskaDominika Malinowska    

Julita PostółJulita PostółJulita PostółJulita Postół    
    Sebastian KrzewińskiSebastian KrzewińskiSebastian KrzewińskiSebastian Krzewiński    

Jacek OstrzołekJacek OstrzołekJacek OstrzołekJacek Ostrzołek    

ROCZKI LIPIECROCZKI LIPIECROCZKI LIPIECROCZKI LIPIEC    

Wiktoria Cecylia WojtanWiktoria Cecylia WojtanWiktoria Cecylia WojtanWiktoria Cecylia Wojtan    
Igor Marian KoszewskiIgor Marian KoszewskiIgor Marian KoszewskiIgor Marian Koszewski    
Adrian Jan PrusinowskiAdrian Jan PrusinowskiAdrian Jan PrusinowskiAdrian Jan Prusinowski    

Szymon Łukasz SztymelskiSzymon Łukasz SztymelskiSzymon Łukasz SztymelskiSzymon Łukasz Sztymelski    
Julian Wiktor WalczakJulian Wiktor WalczakJulian Wiktor WalczakJulian Wiktor Walczak    

    
SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA ZAWARLISAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA ZAWARLISAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA ZAWARLISAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA ZAWARLI    

    
Dagmara Świtała i Adam Górniak Dagmara Świtała i Adam Górniak Dagmara Świtała i Adam Górniak Dagmara Świtała i Adam Górniak     

Anita Muchyńska i Łukasz WawocznyAnita Muchyńska i Łukasz WawocznyAnita Muchyńska i Łukasz WawocznyAnita Muchyńska i Łukasz Wawoczny    
Anna Łoboda i Piotr Jasnoch Anna Łoboda i Piotr Jasnoch Anna Łoboda i Piotr Jasnoch Anna Łoboda i Piotr Jasnoch     

Barbara Smykacz i Marcin MężydłoBarbara Smykacz i Marcin MężydłoBarbara Smykacz i Marcin MężydłoBarbara Smykacz i Marcin Mężydło    
Anna Zakowicz i Patryk BrudnyAnna Zakowicz i Patryk BrudnyAnna Zakowicz i Patryk BrudnyAnna Zakowicz i Patryk Brudny    

ROCZKI SIERPIEÑROCZKI SIERPIEÑROCZKI SIERPIEÑROCZKI SIERPIEÑ    

Agata Maria PodeszwaAgata Maria PodeszwaAgata Maria PodeszwaAgata Maria Podeszwa    
Oliwia Marta RybakowskaOliwia Marta RybakowskaOliwia Marta RybakowskaOliwia Marta Rybakowska    
Michał Henryk KuczyńskiMichał Henryk KuczyńskiMichał Henryk KuczyńskiMichał Henryk Kuczyński    

Lena Katarzyna RadwańskaLena Katarzyna RadwańskaLena Katarzyna RadwańskaLena Katarzyna Radwańska    
Maksymilian SchimmelpfennigMaksymilian SchimmelpfennigMaksymilian SchimmelpfennigMaksymilian Schimmelpfennig    

18 URODZINY SIERPIEÑ18 URODZINY SIERPIEÑ18 URODZINY SIERPIEÑ18 URODZINY SIERPIEÑ    
Katarzyna SienkiewiczKatarzyna SienkiewiczKatarzyna SienkiewiczKatarzyna Sienkiewicz    
Angelika FijałkowskaAngelika FijałkowskaAngelika FijałkowskaAngelika Fijałkowska    

Tobiasz TułaczTobiasz TułaczTobiasz TułaczTobiasz Tułacz    
Kamil PaluszekKamil PaluszekKamil PaluszekKamil Paluszek    
Bartosz TabakaBartosz TabakaBartosz TabakaBartosz Tabaka    
Marek MyśliwiecMarek MyśliwiecMarek MyśliwiecMarek Myśliwiec    



7777���� ���� ���� ���� ���� SPESSPESSPESSPES���� ���� ���� ���� ���� LIPIEC�LIPIEC�LIPIEC�LIPIEC�----����SIERPIEŃ�2013SIERPIEŃ�2013SIERPIEŃ�2013SIERPIEŃ�2013����

JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIEJUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIEJUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIEJUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE    
LIPIECLIPIECLIPIECLIPIEC    

    
1 rocznica1 rocznica1 rocznica1 rocznica    

Marta i Adrian Szmidt 
5 rocznica5 rocznica5 rocznica5 rocznica    

Katarzyna i Adam Radwańscy 
Lucyna i Wojciech Wrona 
Joanna i Andrzej Dragan 

10 rocznica10 rocznica10 rocznica10 rocznica    
Aleksandra i Jan Skiepko 

Joanna i Szymon Krzyżaniak 
15 rocznica15 rocznica15 rocznica15 rocznica    

Agnieszka i Krzysztof Lech 
Aneta i  Robert Niedziołko 

Iwona i Mariusz Kuźma 
Maria i Robert Stefańscy 

20 rocznica20 rocznica20 rocznica20 rocznica    
Jolanta i Andrzej Miłek 

Katarzyna i Mirosław Wojtas 
30 rocznica30 rocznica30 rocznica30 rocznica    

Anna i Adam Radajewscy 
Urszula i Krzysztof Ścięgaj 

35 rocznica35 rocznica35 rocznica35 rocznica    
Barbara i Andrzej Krześlak 

Elżbieta i  Ryszard Krzemińscy 
40 rocznica40 rocznica40 rocznica40 rocznica    

Krystyna i Eugeniusz Radochońscy 
Małgorzata i Marek Zagożdżon 

Grażyna i Ryszard Gabryś 
Henryka i Czesław Pisarczyk 

Danuta i Marian Nowak 
Henryka i Jan Szotek 

Antonina i Wiesław Torbińscy 
45 rocznica45 rocznica45 rocznica45 rocznica    

Anita i Marek Ludkiewicz 

JUBILEUSZE	MAŁŻEŃSKIEJUBILEUSZE	MAŁŻEŃSKIEJUBILEUSZE	MAŁŻEŃSKIEJUBILEUSZE	MAŁŻEŃSKIE				 				 JUBILEUSZE	MAŁŻEŃSKIEJUBILEUSZE	MAŁŻEŃSKIEJUBILEUSZE	MAŁŻEŃSKIEJUBILEUSZE	MAŁŻEŃSKIE				 				 CHRZEST		ŚWIĘTYCHRZEST		ŚWIĘTYCHRZEST		ŚWIĘTYCHRZEST		ŚWIĘTY				

JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIEJUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIEJUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIEJUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE    
SIERPIEŃSIERPIEŃSIERPIEŃSIERPIEŃ    

    
1 rocznica1 rocznica1 rocznica1 rocznica    

Aleksandra i Paweł Dudzik 
Anna i Adam Hanak 
Agata i Paweł Górski 

Katarzyna i Damian Krzystolik 
Monika i Ireneusz Skrobiś 

5 rocznica5 rocznica5 rocznica5 rocznica    
Agnieszka i Artur Jurasz 

Emilia i Roman Kaczorowscy 
Karina i Łukasz Socha 

Lucyna i Tomasz Owczarczyk 
10 rocznica10 rocznica10 rocznica10 rocznica    

Monika i Adam Kardiaczyńscy 
Małgorzata i Adrian Ragan 

Aleksandra i Arkadiusz Stępień 
Sylwia i Piotr Tomaczak 

Aurelia i Arkadiusz Kopertowscy 
Monika i Sławomir Szczygieł 

Małgorzata i Adam Galus 
Aneta i Jarosław Lis 

15 rocznica15 rocznica15 rocznica15 rocznica    
Agnieszka i  Piotr Bielawscy 

Izabela i Paweł Gardziejewscy 
Beata i Krzysztof Dobrowolscy 
Elżbieta i Arkadiusz Idzikowscy 

20 rocznica20 rocznica20 rocznica20 rocznica    
Irena i Stanisław Jurczak 

Katarzyna i Piotr Musztyfaga 
Karina i Ireneusz Tułacz 
Bogusława i Piotr Suliga 

Iwona i Robert Chrzanowscy 
Teresa i Marek Janeta 

25 rocznica25 rocznica25 rocznica25 rocznica    
Urszula i Roman Wejster 

30 rocznica30 rocznica30 rocznica30 rocznica    
Katarzyna i Marian Hudek 

35 rocznica35 rocznica35 rocznica35 rocznica    
Ewa i Andrzej Kinasiewicz 

Elżbieta i Andrzej Sienkiewicz 
Lidia i Marian Kufka 

Jadwiga i Henryk Wrona 
40 rocznica40 rocznica40 rocznica40 rocznica    

Danuta i Władysław Cholajda 
Krystyna i Józef Rosół 

Bogumiła i Henryk Stefańscy 
Teresa i Ryszard Bieniek 

Irena i Leszek Jakubowscy 
Stefania i Jan Kołeczko 

45 rocznica45 rocznica45 rocznica45 rocznica    
Janina i Daniel Formicki 

Józefa i Eugeniusz Szewczyk 
50 rocznica50 rocznica50 rocznica50 rocznica    

Maria i Czesław Gieraszek 
 

PODZIĘKOWANIE 

Dzieci, które w tym roku po raz 
pierwszy przystąpiły do Komunii 
św. jako dar dla naszej Parafii 
sfinansowały zakup nowego Or-
natu wraz z Dalmatyką dla diako-
na ku czci Opatrzności Bożej. Na 
zakup przekazano łącznie 2150 
zł. Koszt zakupu Ornatu  
z Dalmatyką wyniósł 2310 
zł. Bóg Zapłać małym Dona-
torom. Niech Bóg w swej 
Świętej Opatrzności wyna-
grodzi ich hojność serca. 

     Ks. Proboszcz 

W poprzednim numerze pomyłkowo  
informację o 10 rocznicy ślubu  

Państwa Katarzyny i Miłosza DziurowiczPaństwa Katarzyny i Miłosza DziurowiczPaństwa Katarzyny i Miłosza DziurowiczPaństwa Katarzyny i Miłosza Dziurowicz,  
którzy świętowali dopiero 5 rocznicę.  

PrzepraszamyPrzepraszamyPrzepraszamyPrzepraszamy za błąd i życzymy wytrwałości 
w relacji, aby pomyłka okazała się prawdą  

za kolejne 5 lat :) 

2 06. 2 06. 2 06. 2 06.     
Ks. Stefan Wyleżałek  Ks. Stefan Wyleżałek  Ks. Stefan Wyleżałek  Ks. Stefan Wyleżałek      

ochrzciłochrzciłochrzciłochrzcił    
    

Sebastiana Kuklę Sebastiana Kuklę Sebastiana Kuklę Sebastiana Kuklę     
s. Romana i Wioletty s. Romana i Wioletty s. Romana i Wioletty s. Romana i Wioletty     

ur. 05.05.2013 r. ur. 05.05.2013 r. ur. 05.05.2013 r. ur. 05.05.2013 r.     
    

23.06.23.06.23.06.23.06.    
Ks. Tomasz Madzia Ks. Tomasz Madzia Ks. Tomasz Madzia Ks. Tomasz Madzia     

ochrzciłochrzciłochrzciłochrzcił    
    

MartynęŻanetę Kotoską MartynęŻanetę Kotoską MartynęŻanetę Kotoską MartynęŻanetę Kotoską     
c. Tomasza i Żanety c. Tomasza i Żanety c. Tomasza i Żanety c. Tomasza i Żanety     

ur. 29.03.2013ur. 29.03.2013ur. 29.03.2013ur. 29.03.2013    
    

BazyliegoJakuba Majewskiego BazyliegoJakuba Majewskiego BazyliegoJakuba Majewskiego BazyliegoJakuba Majewskiego     
s. Bogdana i Marty s. Bogdana i Marty s. Bogdana i Marty s. Bogdana i Marty     

ur. 22.01.2013ur. 22.01.2013ur. 22.01.2013ur. 22.01.2013    
    

Emilię Antoninę Witkowską Emilię Antoninę Witkowską Emilię Antoninę Witkowską Emilię Antoninę Witkowską     
c. Wojciecha i Małgorzaty c. Wojciecha i Małgorzaty c. Wojciecha i Małgorzaty c. Wojciecha i Małgorzaty     

ur. 22.01.2013ur. 22.01.2013ur. 22.01.2013ur. 22.01.2013    

PODZIĘKOWANIE 
Z okazji ceremonii pogrzebowych śp. Elżbiety Gancarz-Jaszek 

przekazano na rzecz Hospicjum Domowego przy naszej parafii sumę 
1785 zł.  

Mieszkańcy ulic: Strażackiej, Staffa, Kasprowicza Lechonia, Le-
śmiana budujący III Ołtarz na uroczystość Bożego Ciała, pozostałe środki 
finansowe w wysokości 260 zł przekazali na rzecz Hospicjum Domowego 
im. Ks. E. Dudkiewicza. 

W imieniu Hospicjum składamy wszystkim Donatorom serdeczne 
podziękowanie - Bóg Zapłać!     

    Zarząd Hospicjum Domowego 



8� � � � � SPES� � � � � LIPIEC�-�SIERPIEŃ�2013�

A nagrody za rozwią-
zania z poprzedniego 
numeru otrzymują: 
Agata i Jakub Sitko 
oraz Sandra Marcol. 
Będzie je  można 
odebrać  21 lipca 
na Mszy św. o 
godz.11.00  

DLA	DZIECIDLA	DZIECIDLA	DZIECIDLA	DZIECI				 				 				 DLA	DZIECIDLA	DZIECIDLA	DZIECIDLA	DZIECI				 				 				 DLA	DZIECIDLA	DZIECIDLA	DZIECIDLA	DZIECI				 				 				 DLA	DZIECIDLA	DZIECIDLA	DZIECIDLA	DZIECI				

Co ten Osiołek znowu nawy-
myślał. Mamy nadzieję, że Wy 
nie macie takich pomysłów, 
aby udowadniać swoją odwa-
gę i jeżeli już, to naśladujecie 
tylko Krecika, czyli jesteście 
odważni, gdy trzeba kogoś ra-
tować. Nie koniecznie spod 
maszyny do szycia, ale na przy-
kład, gdy macie odwagę zapro-
sić go na niedzielną Mszę 
Świętą i ratujecie od grzechu. Może 
nie dają za to medali, ale Pan Jezus 
na pewno Wam za to kiedyś po-
dziękuje. A że mamy wakacje to re-
dakcja życzy Wam by były one.... 
.Jeśli chcecie się dowiedzieć jakie, 
rozwiążcie krzyżówkę. A później 
prześlijcie rozwiązanie na adres 
comtelafere@poczta.onet.pl 

 

Oglądałem niedawno w nocy taki jeden horror z różnymi potwo-
rami i Krecik zrobił mi głupi kawał. Podszedł nagle cichutko  
i rzucił na mnie kawałek lodu z zamrażarki. Zacząłem strasznie 
krzyczeć, bo pomyślałem, że to lodowy potwór mnie złapał, ro-
dzice się obudzili i miałem karę, bo nie mogę oczywiście oglą-
dać takich filmów. Ale najgorsze było to, że Kłapcio, Gloria  

i Krecik ciągle chichotali po kątach z zadowo-
lenia. Tchórze jedne. Oni by się bali w ogóle 
włączyć telewizor bez pozwolenia, a co do-
piero w nocy oglądać horror. No to musiałem 
im pokazać kto tu jest najodważniejszy na 
świecie. Najpierw postanowiłem powspinać 
się po instalacjach junkersa. Krecik mówił, że 
mam się nie wygłupiać, ale to dlatego, że 
sam by się bał wisieć na rurkach z gazem. 
Tchórz jeden! A lodem to we mnie rzucał. 
Podstępny ryjoziem! Potem zamknąłem się  
w dzbanku na herbatę, ale Krecik stwierdził,           

że to żadna odwaga i on też może tam 
trochę posiedzieć. No to przyznałem     
mu rację, że jeżeli taki śmierdzący tchórz, 
jak on coś robi, to nie może to być nic od-
ważnego. Musiałem wymyślić coś na-
prawdę mrożącego krew w żyłach. Włą-
czyłem maszynę do szycia i położyłem 
się obok skaczącej ciągle, ostrej igły. 
Krecik coś krzyczał, ale nic nie słysza-
łem, bo ta maszyna strasznie ryczy. I na-
gle pociągnęło mnie z całej siły i zoba-
czyłem, że zaraz zostanę przeszyty i ze-
mdlałem... Potem to pamiętam już tylko 
jak się ocknąłem w szpitalu. Właściwie 

nic mi się nie stało. Tylko wszyst-
ko się we mnie trzęsie z nerwów, 
bo przyszedł mnie odwiedzić Kre-
cik i pokazał   mi medal jaki do-
stał za rozsądek i odwagę. Bo to 
on mnie uratował. Niech go sobie 
zawiesi w podziemnym korytarzu! 
No dobra. Bardzo mu dziękuję, 
że mnie uratował... 

Osiołek Ofiarka 

    1       
   2        
 3          
    4       
  5         
  6         
  7         
           
           
 10          

8 
9 

1. Dobrze go zjeść            
po wycieczce 
2. Do spływów kajakowych 
3. Można w nią wiele 
spakować. 
4. Przyda się by w nocy 
było ciepło. 
5. Wakacyjny domek 
6. Zobaczysz więcej 
podróżując nim zamiast 
samochodem. 
7. Bagaż na piesze 
wędrówki. 
8. Podróż w celach 
zwiedzania. 
9. Uchroni przed deszczem 
na szlaku. 
10. Na morskie podróże 
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29 maja odbył się w parafii św. Katarzyny i Opatrzno-
ści Bożej w Jastrzębiu Górnym, Miejski Konkurs Pla-

styczny z religii, zorganizowany z okazji Roku Wiary, który przeżywamy obecnie w Kościele. Konkurs 
odbył się pod hasłem „Wierzę…”, a zadaniem uczestników było, by przy pomocy papieru i kredek 
oraz własnej wyobraźni, ukazać jedną z prawd wiary naszego „Credo”. Prace okazały się wspaniałe, 
tak że jury, w osobach  metodyka religii – p. Barbary Maj i plastyka Miejskiego Ośrodka Kultury   
- p. Lidii Próchnickiej, miało „twardy orzech do zgryzienia”. Udało się jednak wyłonić najlepszych,  
a okazali się nimi: w kategorii klas I-III: I miejsce zajął Antoni Hertel z SP15, II miejsce zajęła Marta 
Sacewicz z SP10, III miejsce Katarzyna Komorowska z SP6w kategorii klas IV-VI: I miejsce zajęła 
Natalia Dolata z SP5, II miejsce zajęła Julia Piasecka z SP17 i III miejsce Kamila Wiśniewska z SP6.         
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy, i podziwiamy wspaniałe talenty, które wszyscy uczestnicy 
otrzymali od Boga. Równocześnie dziękujemy za pomoc w zorganizowaniu i przebiegu tego spotka-
nia księżom dziekanom dekanatów Jastrzębie Zdrój i Jastrzębie Górne, p. metodyk – Barbarze Maj, 
p. Lidii Próchnickiej, proboszczowi parafii św. Katarzyny – ks. Stefanowi Wyleżałkowi oraz redakcji 
„Małego Gościa Niedzielnego”.  

Organizatorki: Sylwia Oleksy i Iwona Organizatorki: Sylwia Oleksy i Iwona Organizatorki: Sylwia Oleksy i Iwona Organizatorki: Sylwia Oleksy i Iwona 
Pałasz Pałasz Pałasz Pałasz ––––    katechetki z parafii katechetki z parafii katechetki z parafii katechetki z parafii     

św. Katarzyny św. Katarzyny św. Katarzyny św. Katarzyny     
 

Najładniejsze prace dzieci z naszej para-
fii można podziwiać na wystawie  
w kaplicy. Zapraszamy. 

DZIECI RYSUJĄ TAJEMNICE WIARY 

Dnia 14 
c z e r w c a 
m łod z i e ż 

jastrzębskich szkół gimnazjalnych 
uczestniczyła w rejonowym etapie mul-
timedialnego konkursu związanego z 
obchodami Roku Wiary. Wykonane 
przez nich prezentacje ukazywały syl-
wetki osób, których przykład życia jest 
świadectwem wiary dla młodego poko-
lenia, ukazywały również formy świad-
czenia o Bogu, podejmowane przez młodzież we współczesnym świecie. W tym dniu w Domu Pa-
rafialnym nie zabrakło także uczniów ZS nr 3, których prace okazały się bezkonkurencyjne. Pauli-
na Mrózek i Monika Garstka zdobyły I miejsce, natomiast Agata Wrożyna wraz z Zuzanną Gajdą 
ukończyły rywalizację na miejscu II. Dziewczynom serdecznie gratulujemy! Również początek 
czerwca dostarczył nam konkursowych wrażeń. Uczeń LO nr 3 Dawid Mika uczestniczył  
w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Biblijnej. Tegoroczna edycja przebiegała pod hasłem: "Od 
wiary Abrahama do wiary Kościoła". W ostatecznych eliminacjach, które odbyły się w Niepokala-
nowie, wzięło udział 125 osób. Mimo iż nasz licealista nie zajął miejsca na podium, to jednak zdo-
bycie I miejsca w województwie i możliwość reprezentowania naszej diecezji oraz szkoły podczas 
ogólnopolskiego finału już jest wielkim sukcesem. Organizatorami konkursu multimedialnego były 
p. Emilia Kaczorowskai p. Alicja Bakalarczyk, która również przygotowała Dawida do konkursu  
licealistów i towarzyszyła Mu w Niepokalanowie                Alicja BakalarczykAlicja BakalarczykAlicja BakalarczykAlicja Bakalarczyk    

JESZCZE KONKURSY... 



DZIEŃ DZIECKA  
W OCHRONCE. 

 
Młodzież ze Szkolnego 
Koła Caritas, działające-
go przy Zespole Szkół nr 
3, odwiedziła parafialną 
ochronkę, by wspólnie 
świętować Dzień Dziec-
ka. Podczas spotkania 
dzieci uczestniczyły  
w zabawach rucho-
wych, rozwiązywały 
przygotowane dla nich 
zadania. Nie zapomnia-
no również o słodkim 
poczęstunku i paczkach 
dla tych, którzy  
1 czerwca obchodzą 
swoje święto.  
   
    Alicja BakalarczykAlicja BakalarczykAlicja BakalarczykAlicja Bakalarczyk 
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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 .   (ale  jeśli ten termin nie 
jest możliwy warto spróbować i później)  
    Redakcja  

Dnia 17 czerwca Para-
fialna Rada Duszpaster-

ska, spełniająca także rolę Parafialnego Zespołu Synodalnego II Synodu 
Archidiecezji Katowickiej spotkała się w Domu Parafialnym, by  rozważyć  
zagadnienia  związane z ewangelizacją oraz ekumenizmem i dialogiem 
międzyreligijnym. Wspólnie odpowiadaliśmy na pytania nadesłane do nas 
przez komisje synodalne.  Spotkanie było okazją do zastanowienia się 
nad działaniami misyjnymi podejmowanymi przez naszą parafię oraz nad 
świadomością ekumeniczną. Z efektami pracy komisje zostaną zapozna-
ne poprzez ankiety. Na zakończenie zebrania zostały również poruszone 
sprawy bieżące parafii.   
                        Emilia KaczorowskaEmilia KaczorowskaEmilia KaczorowskaEmilia Kaczorowska 

W uroczystość 
Bożego Ciała po południu korzystając z pięknej 
pogody :) wybraliśmy się na dwudniową rowerowa 
wycieczkę. Podróżowaliśmy sobie brodząc po kału-
żach i zakopując się w błocie, co niektórym spra-
wiało wiele radości. … Aż dotarliśmy do Zabrzega 
do domu sióstr Elżbietanek i tam rozpaliliśmy so-
bie ognisko i upiekliśmy kiełbaski, a potem  poszli-
śmy „spać” Drugiego dnia po Mszy Św. i śniadaniu 
podjechaliśmy do Pszczyny pomachać żubrom  
i dzikom i  zjeść lody. A później powoli wracaliśmy 
do domu. I choć niby była to ta sama droga to 
jednak udało się nam zabłądzić… W Strumieniu 
wzmocniliśmy się Pizzą i kupiliśmy pocieszającego 
ślimaka ks. Grzegorzowi, który nie mógł z nami 
zjeść, bo pomknął odprawić Mszę św. w naszej 
parafii. Księdzu oczywiście dziękujemy za organi-
zację, oddany czas, sfinansowanie części wyciecz-
ki, wiezienie gitary na plecach, naprawianie rowe-
rów, rozpalanie ognia i cierpliwość wobec naszego 
tempa. Zdjęcie na ostatniej stronie OazaOazaOazaOaza    

8 czerwca byliśmy z kolei gospodarzami Dnia 
Wspólnoty Ruchu Światło Życie dla grup z całego rejonu. Po Mszy św. spędziliśmy trochę czasu na 
placu przed domem parafialnym jedząc grilowane przez ks. Grzegorza kiełbaski i bawiąc się w różne 
gry. Na zakończenie pomodliliśmy się Koronką do Bożego Miłosierdzia oddając Mu w opiekę szcze-
gólnie tych, którzy już niedługo pojadą na dwutygodniowe rekolekcje.  

 
A 14 czerwca zorganizowaliśmy sobie podchody. 
Tym razem ozdobiliśmy przejście z kościoła do kapli-
cy, robiliśmy wyścigi łódek, rzeźbę piaskową, skaka-
liśmy na skakance i trochę jeszcze tego było. Zapra-
szamy do zobaczenia zdjęć 
      OazaOazaOazaOaza 

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

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

Emilia Kaczorowska, Alicja Bakalarczyk,  
Manuela Górecka, Ala Kaczorowska 

Zdjęcia: Teresa Bąk, Marcin Grygierek,  Wojtek Stylok 
Numer zamkni ęto:  27 maja 2013  

Nakład:  400 egzemplarzy 

OAZOWY DZIEŃ WSPÓLNOTY I PODCHODY 

SPOTKANIE PRD I ZESPOŁU SYNODALNEGO 

ROWERAMI DO ZABRZEGA 
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ROCZNICA I KOMUNI  ŚWIĘTEJROCZNICA I KOMUNI  ŚWIĘTEJROCZNICA I KOMUNI  ŚWIĘTEJROCZNICA I KOMUNI  ŚWIĘTEJ    

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ 
SEMINARIUM W WŚSDSEMINARIUM W WŚSDSEMINARIUM W WŚSDSEMINARIUM W WŚSD    

KONKURS PLASTYCZNYKONKURS PLASTYCZNYKONKURS PLASTYCZNYKONKURS PLASTYCZNY    NOWY ORNAT NOWY ORNAT NOWY ORNAT NOWY ORNAT     
I DALMATYKAI DALMATYKAI DALMATYKAI DALMATYKA    



URODZINY KS. TOMKAURODZINY KS. TOMKAURODZINY KS. TOMKAURODZINY KS. TOMKA    

KONKURS MULTIMEDIALNYKONKURS MULTIMEDIALNYKONKURS MULTIMEDIALNYKONKURS MULTIMEDIALNY    

PODCHODYPODCHODYPODCHODYPODCHODY    

WYCIECZKA ROWEROWAWYCIECZKA ROWEROWAWYCIECZKA ROWEROWAWYCIECZKA ROWEROWA    


