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 Również do nas odnoszą się słowa 
prawdy, że winnica, w której wolno nam 
widzieć obraz ludu Bożego i naszego Ko-
ścioła, należy do Boga. 
W Jego Kościele jeste-
śmy tylko dzierżawcami. 
Tylko w dzierżawę od-
daje nam swój ukocha-
ny ogród, aby ludzie 
znajdowali w nim chleb 
i nadzieję. Winnica nie jest naszą własno-
ścią, której mamy bronić zębami i pazura-
mi. Ogród Boga nie jest miejscem jakiejś 
monokultury, na którym nie może już 
rozwijać się bujne życie. Kto będzie mógł 

wykazać się 
najpiękniej-
szymi owoca-

mi, gdy przyjdzie właściciel winnicy, po-
zostaje sprawą otwartą. Przypowieść o 
przewrotnych rolnikach odnosi się do 
wszystkich, którzy trudzą się w winnicy 
Boga. Także do nas.  

  Jezus im rzekł: «Czy nigdy nie czytaliście w Piśmie: Właśnie ten kamień, 

który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił, i jest cudem w 

naszych oczach Dlatego powiadam wam: Królestwo Boże będzie wam zabrane, 

a dane narodowi, który wyda jego owoce.      Mt 21,33-43 

XXVII NIEDZIELA 
ZWYKŁA 

4 października 2020 r.  

 Wszedł król, żeby się przypatrzyć biesiadnikom, i zauważył tam człowieka, 

nie ubranego w strój weselny. Rzekł do niego: "Przyjacielu, jakże tu wszedłeś 

nie mając stroju weselnego?" Lecz on oniemiał. Wtedy król rzekł sługom: 

"Zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz, w ciemności! Tam będzie 

płacz i zgrzytanie zębów". Bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych». 

          Mt 22, 1-14 

 D z i -
siejsza przy 
powieść Ma-
teusza spra-
wia ponure i 

przygniatające wrażenie. Przypowieść ta 
powiada, że jeden z 
gości już obecnych na 
uczcie królewskiej zo-
stał z niej wyrzucony, 
ponieważ nie miał 
stroju weselnego. Sce-
na ta raczej podtrzy-
muje ponury nastrój, ale ta tragiczna, 
oniemiała postać, ukazuje nam możliwość 
nowego podejścia do tej przypowieści, 
które pozwala postawić samemu sobie 
ważne pytania: Jak odnoszę się do zapro-

szenia na ucztę weselną, do zaproszenia 
do wiary? Czy budzi we mnie radość, któ-
ra jest nieodzowna, aby zadbać o strój we-
selny i zmienić codzienność ,,rozstajów 
dróg" w ucztę weselną? Czy dopuszczam 
taką możliwość, żeby zaproszenie to w ja-

kimś sensie mnie po-
ruszyło i poprowadzi-
ło do innych. Nie 
chodzi przy tym tylko 
o to, żeby stać się 
anonimową postacią 
wielkiego tłumu 

chrześcijan na pokaz - sala weselna zapeł-
niła się złymi i dobrymi. Chodzi raczej o 
to, żeby zrozumieć i zaakceptować myśl, 
że jesteśmy zaproszeni i mamy powód do 
świętowania. 

XXVIII NIEDZIELA 
ZWYKŁA 

11 października 2020 r. 
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 Na czym polegał podstęp? Faryzeusze 
odrzucali płacenie podatku rzymskim wład-
com. Rzymianie byli przecież okupantami 
Izraela. W przekonaniu zaś faryzeuszy Izrael 
powinien za swego władcę uznawać tylko Bo-
ga. Płacenie podatku obcemu władcy byłoby 
obrazą Boga. Zwolennicy Heroda są właści-
wie wrogami faryzeuszy. 
Herod sprawował swoją 
władzę jedynie dzięki 
temu, że popierali go 
Rzymianie i że był na 
ich usługach. Faryzeu-
sze i zwolennicy Heroda 
łączą jednak swoje siły, aby zaszkodzić Jezu-
sowi. Jezus od razu wyczuł ich podstęp. A Je-
go cięta odpowiedź pokazuje, jak i On potrafi 
być wyrafinowany. Odpowiedź Jezusa rów-
nież pokazuje, jak widzi On człowieka, jaki 
ma obraz o nim. Jego przeciwnicy starają się 

Mu pochlebiać, mó-
wiąc: ,,Na nikim Ci też 
nie zależy, bo nie oglą-
dasz się na osobę ludz-
ką". Ale tylko częścio-
wo mają rację. Odpo-
wiedź Jezusa wskazu-

je, że inaczej niż oni pa-
trzy na człowieka - cało-
ściowo. ,,Oddajcie więc 
Cezarowi to, co należy 
do Cezara" - człowiek 
żyje na świecie i podle-

ga jego uwarunkowaniom. Ale to nie jest cały 
człowiek. ,,Oddajcie Bogu to, co należy do 
Boga" - Cały człowiek należy do Boga. To ob-
darza go wewnętrzną wolnością i szczególną 
godnością przed Bogiem.  

 
 

XXIX NIEDZIELA 
ZWYKŁA 

18 października 2020 r. 

 Przynieśli Mu denara. On ich zapytał: „czyj jest ten obraz i napis?” Odpo-

wiedzieli: „Cezara„. Wówczas rzekł do nich: „Oddajcie więc Cezarowi to, co na-

leży do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga. Mt 22, 15-21 

 Drugie podobne jest do niego: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie 

samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy.  

           Mt 22, 34-40 

 Jakie jest najważniejsze przykazanie? 
O to pytają nie tylko uczniowie Jezusa. O to 
pytają także ludzie dzisiaj. Co jest najważ-
niejsze, co ma największą wartość? Jakie 
wartości należy chronić albo na nowo od-
kryć? Jezus daje jasną odpowiedź: Masz mi-
łować swego Boga - mówi. i swego bliźniego, 
i samego siebie. Jednym 
słowem: Masz miłować 

Boga i człowieka. W 
ten sposób zostało po-
wiedziane wszystko. 
Ale nie znaczy to, że 
tym samym wszystko 
jest już jasne. Często 
przecież nie wiem, 
gdzie jest prawdziwa 

miłość i na czym ona polega: Pozwolić na coś 
albo nie pozwolić? Skrzyczeć kogoś za coś al-
bo przemilczeć? Ukarać kogoś za coś albo 
puścić płazem? Jezus nie uwalnia mnie od 
szukania odpowiedzi na tego rodzaju pyta-
nia. Nie daje gotowych recept. Stawia przede 
mną tylko drogowskaz, l daje mi pełną wol-

ność. Wolność może jed-
nak sprawiać ból. Muszę 
osobiście podjąć decyzję. 
Muszę zastanowić się i 
sam sobie odpowiedzieć, 
na czym polega prawdzi-
wa miłość. Nieraz bardzo 

długo szukam odpowiedzi. A później i tak 
popełniam błąd. Zwykle nie jeden. Jak do-
brze, że mogę się modlić. Mogę prosić Boga i 
ludzi o radę. Inni niejednokrotnie wiedzą le-
piej. Choć i oni popełniali błędy. Teraz chcą 
mi pomóc. Jeśli tylko ich o to poproszę. Po-
proszę w imię miłości. A Bóg nie pozostawia 
mnie samego. W co mocno wierzę.  

XXX NIEDZIELA 
ZWYKŁA 

25 października 2020 r.  
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Co czeka nas w październiku 

Wrzesień w naszej parafii 

 4.10- XXVII Niedziela Zwykła. Kolekta 
na Stolicę Apostolską. 
 5.10- poniedziałek. Wspomnienie św. 

Faustyny Kowalskiej, dziewicy. Do sprzą-
tania kościoła zapraszamy parafian z  ul. 
Opolskiej 10 po Mszy św. wieczornej. 
 7.10- środa. Wspomnienie NMP Różań-

cowej. Biblioteka parafialna czynna od 
godz. 17.00. w Domu Parafialnym. 
 9.10- piątek. Na Mszy św. o godzinie 

18.00 biskup Marek Szkudło udzieli sa-
kramentu bierzmowania. Do sprzątania 
kościoła zapraszamy parafian z ul. Opol-
skiej 10 po Mszy św. wieczornej.  
 10.10- sobota. Odwiedziny chorych od 

godz. 9.00. Pielgrzymka Żywego Różańca 
i innych wspólnot maryjnych do katedry. 
 11.10- XXVIII Niedziela Zwykła. Dzień 

Papieski. O godz. 11.oo Msza św.  Pierw-

szokomunijna dla pozostałych dzieci klas 
już IV. Kolekta na potrzeby parafii. Przed 
kościołem zbiórka na Fundację „Dzieło 
Nowego Tysiąclecia”.  
 12.10- poniedziałek. Do sprzątania ko-

ścioła zapraszamy parafian z  ul. Opol-
skiej 12 po Mszy św. wieczornej. 
 13.10- wtorek. Wspomnienie św. Hono-

rata Koźmińskiego, prezbitera. Msza św. 
w intencji czcicieli MB Fatimskiej o godz. 
18.00. 
 14.10-  środa. Msza św. w intencji nau-

czycieli, pracowników i emerytów oświaty 
o godz. 9.00.  
 15.10- czwartek. Wspomnienie św. Tere-

sy od Jezusa, dziewicy i doktora Kościoła. 
Spotkanie z wszystkimi rodzicami dzieci 
klas III o godz. 19.oo w kościele. 
 16.10- piątek. Uroczystość św. Jadwigi 

CHRZTY: 
Aleksander Górski  
Oliwia Skonieczna 
Tymon Stancel  
Oliwier Stanisław Szarek 
Malee Jagoda Tanaboon  
Marcel Alan Telega 
 
ROCZKI: 
Gabriela Lidia Skiba  
Alicja Sandra Antończyk  
 
ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE: 
Karol Mularczyk – Izabela Młodawska  
 
 

ŚLUBY: 
Piotr Koperski – Katarzyna Łudzik  
Paweł Podeszwa – Katarzyna Staroń  
   
JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE: 
15 rocznica ślubu  
Katarzyna i Arkadiusz Polok    
Agnieszka i Piotr Ćwiąkała  
50 rocznica ślubu  
Zofia i Marian Domin  
 
POGRZEBY: 
Ludwik Balzam  
Witold Bąk  
Małgorzata Śmietana  
Antoni Świderek  
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Śląskiej, głównej patronki Śląska. Do 
sprzątania kościoła zapraszamy parafian z  
ul. Opolskiej 12 po Mszy św. wieczornej.  
 17.10- sobota. Wspomnienie św. Ignace-

go Antiocheńskiego, biskupa i męczenni-
ka. Nauka dla rodziców i rodziców 
chrzestnych o godz. 16.30 w Domu Para-
fialnym. 
 18.10- XXIX Niedziela Zwykła. Chrzty o 

godz. 12.15. Światowy Dzień Misyjny. Po-
czątek Tygodnia Misyjnego. Kolekta prze-
znaczona na misje. Spotkanie Parafialnej 
Rady Duszpasterskiej o godz. 17.3o na 
Probostwie. 
 19.10- poniedziałek. Do sprzątania ko-

ścioła zapraszamy parafian z  ul. Opol-
skiej 14 po Mszy św. wieczornej. 
 20.10- wtorek. Wspomnienie św. Jana 

Kantego, prezbitera. 
 21.10- środa. Biblioteka parafialna czyn-

na od godz. 17.00. w Domu Parafialnym. 
 22.10-  czwartek. Wspomnienie św. Jana 

Pawła II, papieża.  
 23.10- piątek. Do sprzątania kościoła za-

praszamy parafian z  ul. Opolskiej 14 po 

Mszy św. wieczornej.  
 25.10- niedziela. Uroczystość rocznicy 

poświęcenia kościoła własnego. Roczki o 
godz. 12.15. Jubileusze małżeńskie o godz. 
16.30. Kolekta na potrzeby remontowe 
parafii. 
 26.10- poniedziałek. Msza św. w intencji 

sprzątających kościół w październiku, Ko-
ła Gospodyń, emerytów, rencistów o godz. 
17.00. Do sprzątania kościoła zapraszamy 
parafian z ul. Opolskiej 16 po Mszy św. 
wieczornej.  
 28.10- środa. Święto świętych Aposto-

łów Szymona i Judy Tadeusza.  
 30.10- piątek. Święto rocznicy poświęce-

nia kościoła archikatedralnego w Katowi-
cach. Msza św. za zmarłych w 30 dzień po 
śmierci oraz I rocznicę o godz. 17.00. Do 
sprzątania kościoła zapraszamy parafian z  
ul. Opolskiej 16 po Mszy św. wieczornej. 
 1.11- niedziela. Uroczystość Wszystkich 

Świętych. Od południa można uzyskać 
odpust zupełny. O godz. 15.30 nabożeń-
stwo żałobne z procesją na cmentarz. Ko-
lekta na potrzeby parafii. 

Wydział Pedagogiczny Akademii Ignatia-
num w Krakowie organizuje Korespon-
dencyjny Kurs Biblijny. Celem kursu jest 
ułatwienie po-
znania i rozu-
mienia ksiąg Pi-
sma Świętego.  

W kursie może brać udział  każdy zainte-
resowany Pismem Świętym, Kurs prowa-
dzony jest w wersji tradycyjnej 

(papierowej) oraz elektro-
nicznej. Podstawowe infor-
macje o kursie można uzy-
skać na stronie interneto-
wej: 

www.kursbiblijny.deon.pl  

o r a z  p o d  p o d a n y m i  a d r e s e m  
e-mailowymi lub adresem pocztowym. 

 

kkb.biuro@gmail.com 

Ks. Zbigniew Marek SJ 

Ul. Zaskale 1, 30—250 Kraków 

„Kurs Biblijny” 

 

ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU 

ZAPROSZENIE  

NA KURS BIBLIJNY 
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„Prawdziwa wolność mierzy się stopniem go-

towości do służby i do daru z siebie.” 

Wszystkim Pracownikom Oświaty z okazji 

Dnia Edukacji Narodowej życzymy, by potrafili 

z pasją i poświęceniem realizować swoje po-

wołanie. Duszpasterze i Redakcja. 

  

„Najlepsza część naszego życia znajduje się 

w sercach tych, którzy nas kochają.” 

Legioniście Zdzisławowi Zawadowskiemu oraz 

wszystkim auksyliatorom, 

którzy obchodzą swoje 

urodziny lub imieniny w 

październiku życzymy, by każdego dnia do-

świadczali ludzkiej miłości oraz wdzięczności, 

a Pan wlewał radość i pokój w Ich serca.  

Męski Legion Maryi. 

  

„Działalność bez modlitwy jest tylko robie-

niem hałasu.” 

Pani Jadwidze Tomczyk oraz panu Wernero-

wi Schroederowi życzymy, by z modlitwy i 

życia sakramentalnego czerpali siłę do dawa-

nia świadectwa wiary. Chór „Lira” 

„Celem naszego życia nie są bogactwa, wie-

dza, zdolności. One są zaledwie środkami do 

osiągnięcia jednego- świętości.” 

Paniom Helenie Krawczyk i Irenie Olejnik ży-

czymy by potrafiły w Bogu dostrzegać cel 

swojego życia i kroczyły drogą świętości. 

Żeński Legion Maryi. 

  

„Modlić się to stopniowo wprowadzać w sie-

bie wolę Bożą zamiast swojej woli.” 

Paniom Irenie Olejnik, Łucji 

Penkale i Ewie Gubale ży-

czymy, by nieustannie od-

czytywały wolę Bożą względem siebie i reali-

zowały ją w codzienności. Seniorzy. 

  

„Kto zna innych ludzi jest mądry, ale ten, ko-

mu uda się poznać samego siebie, jest bez 

wątpienia najmądrzejszy” 

Ks. Cezariuszowi Wali chcemy życzyć by w 

drodze poznawania siebie towarzyszyła Mu 

miłość Jezusa, który pozwala znieść słabości i 

dobrze wykorzystać talenty.  

Duszpasterze, Parafianie i Redakcja 

Serdeczności 

W PAŹDZIERNIKU ZAPRASZAMY  

NA NABOŻEŃSTWA RÓŻAŃCOWE 

   

Niedziela — godzina 15.45 

Poniedziałek - sobota — godzina 17.15 

od 26 października — godzina 16.15   

ZMIANA GODZINY ODPRAWIANIA  

MSZY ŚWIĘTEJ WIECZORNEJ 

Od 26 października przechodzimy na tak zwany  

czas zimowy: od poniedziałku do soboty, Msze Święte  

wieczorne, będą odprawiane o godz. 17.00  
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Wpisz pierwszą literę przedmiotów przedstawionych na 
rysunkach w miejsce pod nimi. Rozwiązanie (utworzone 
słowa) prześlij na adres: krecikpolarny@gmail.com   

Nagrody za rozwiązanie z poprzedniego numeru otrzymują Marysia i Michał Habzda. 
Gratulujemy! Można je odebrać 11 października na Mszy św. o godz. 11.00. 
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Dla dzieci 



  SPES 
 

     PAŹDZIERNIK 2020 r. 

 

XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA 4.10 
7.30 – Za + Aleksandra Trzonkowskiego, rodzi-
ców z obu stron, Antoniego Trzonkowskiego, żo-
nę, Leona Sitek, żonę, Ryszarda Holesza, żonę, 
syna i wnuka, Czesława Dobruckiego i Antoniego 
Jerzombowskiego, dusze w czyśćcu cierpiące.  
9.30 – Za + Henryka Sosna, brata, rodziców i te-
ściów, Marię Schroeder, Antoniego Nogły, Hen-
ryka Smuga, żonę Teresę, Jana Galus, 2 żony An-
nę i Cecylię oraz ++ z rodz. Sosna, Kocur, Nogły.  
11.00 – Za + Zbigniewa Milewskiego – w 1 r. śm.  
12.15 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowaniem 
za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosła-
wieństwo, opiekę i zdrowie w intencji małżonków 
Haliny i Eugeniusza z okazji 50 rocznicy ślubu.  
16.30 – Za + Zofię Reguła, Ludwika Reguła.  
19.30 – Za + Alfreda Wowra – w 22 rocznicę 
śmierci, syna Bogdana – w 4 rocznicę śmierci, 
rodziców i dziadków z obu stron, zięcia Antonie-
go, Irenę i Ludwika Koloch, Zbigniewa i Tadeu-
sza Balzam.  
PONIEDZIAŁEK - Wspomnienie św. Faustyny 
Kowalskiej 5.10 
6.30 – Za + Magdalenę Maciejczyk – w 23 rocz-
nicę śmierci. 
18.00 – Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem 
za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosła-
wieństwo, opiekę, zdrowie i dary Ducha Św. w 
intencji Kacpra Kuszek z okazji 17 rocznicy ur..  
18.00 – Do O. B. w int. rodziny Rduch. 
WTOREK 6.10 
6.30 – Za + Łucję Antończyk, męża Ryszarda, 
Alfreda Myśliwiec, Hildegardę i Jana Adamczyk, 
++ z rodziny Myśliwiec, Antończyk, Szulik i du-
sze w czyśćcu cierpiące.  
18.00 – Za + Franciszka Szlosarek – w 18 roczni-
cę śmierci, żonę Franciszkę, rodziców z obu 
stron, siostry, braci, zięciów Ryszarda i Zbignie-
wa, ++ z pokrew. i dusze w czyśćcu cierpiące.  
18.00 – Za ++ Marię i Alojzego Wuwer, Ryszarda 
Wiśniewskiego. 
ŚRODA – Wspomnienie NMP Różańcowej 7.10 
6.30 – Za ++ tragicznie córkę Ewelinę, zięcia 
Mariusza – w 16 r. śmierci oraz ++ z tych rodzin. 
18.00 – Za ++ Mariannę, Edwarda, Katarzynę i 
Józefa Korpowskich, ++ Marię i Franciszka 
Koch, Józefę i Rocha Gajek oraz d. w czyś. cierp.  
18.00 – Za + Józefa Guzy, żonę Serafię, syna 
Hieronima, rodziców, teściów, rodzeństwo, Jana 
Kusy, Pawła Wilk, 2 żony i córkę Urszulę.  
CZWARTEK 8.10 
6.30 – Za ++ rodziców Annę Kałuża – w kolejną 
rocznicę śmierci, męża Pawła.  

18.00 – Za ++ Sylwię Grygier, Ryszarda Grygier 
oraz ++ z pokrewieństwa Grygier, Mołdrzyk, Fa-
bian i dusze w czyśćcu cierpiące.  
18.00 – Za + Józefa Winkler, brata Michała, ro-
dziców z obu stron, szwagra Czesława Krzyżak, 
Apolonię i Ignacego Boruta oraz ++ z pokrewień-
stwa i dusze w czyśćcu cierpiące.  
PIĄTEK 9.10 
6.30 – Za + Mariana Płuciennik – w 2 rocznicę 
śmierci, jego rodziców, siostrę Czesławę, bliskich 
z rodziny Guzińskich.  
18.00 – SAKRAMENT BIERZMOWANIA.  
18.00 – Za dusze śp. rodziców Anny i Władysła-
wa Krawczyk, siostrę Józefę, ciocię Janisławę, 
bratową Czesławę, teściów Kazimierę i Jana Ja-
błońskich, brata Tadeusza i d. w czyśćcu cierp.  
18.00 – Za + syna Sylwestra Brończyk, rodziców 
z obu stron, ++ braci.  
SOBOTA 10.10 
8.00 – Za + Marcina Szot – w 10 rocznicę śm. 
18.00 – Za + Kazimierza Gruca, jego rodziców, 
Irenę i Jana Ostrzołek, ich rodziców oraz + Miro-
sława Jóźwiak.  
18.00 – Za ++ Rafała i Annę Sitek, rodziców, ro-
dzeństwo, synową Irenę oraz ++ z pokrewień-
stwa Sitek, Kocur, Barchański.  
XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA 11.10 
7.30 – Za + Anastazję Mołdrzyk, ++ Gertrudę, 
Józefa i Wiktora Gonsior, Elżbietę, Agnieszkę, 
Bolesława i Jana Krupa, dusze w czyśćcu cierp.  
9.30 – Za ++ rodziców Katarzynę i Władysława 
Śmieja, ich córki, synów, zięciów, synowe i dusze 
w czyśćcu cierpiące.  
11.00 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowaniem 
za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosła-
wieństwo, opiekę i zdrowie w intencji Izabeli Ki-
sała z okazji 80 rocznicy ur..  
12.15 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowaniem 
za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosła-
wieństwo, opiekę i zdrowie w intencji Jadwigi 
Tomczyk z okazji 70 rocznicy ur..  
16.30 – Za + Macieja Ludkiewicz, ++ babcie i 
dziadków.  
19.30 – Za + Gertrudę Wrożyna – w rocznicę 
śmierci, męża Czesława, Gertrudę i Pawła Gajda, 
Grzegorza Salamon oraz ++ z pokrewieństwa 
Gajda, Wrożyna. 
PONIEDZIAŁEK 12.10 
6.30 – Za + córkę Justynę, mamę Jadwigę, braci 
Ryszarda i Tadeusza. 
18.00 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowa-
niem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogo-
sławieństwo, opiekę, zdrowie i dary Ducha Św. w 
intencji Michała z okazji 18 rocznicy ur. i Karoli-
ny z okazji 5 rocznicy ur.. 

INTENCJE MSZALNE 

9 
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18.00 – Do Opatrzności Bożej w intencji człon-
ków Róży Męskiej.  
WTOREK – Wspomnienie bł. Honorata Koźmiń-
skiego 13.10 
6.30 – Do Opatrzności Bożej, za wstawiennic-
twem MB Fatimskiej, z podziękowaniem za ode-
brane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo, 
opiekę i zdrowie w intencji córki Ewy z okazji ko-
lejnej rocznicy ur..  
18.00 – W intencji czcicieli MB Fatimskiej.  
18.00 – Za + Władysława Janickiego, rodziców, 
teściów, brata Kazimierza, siostrę Marię, szwa-
grów Wacława, Kazimierza, Stefana i Zbigniewa, 
szwagierki Krystynę i Annę oraz dusze w czyśćcu 
cierpiące.  
ŚRODA 14.10 
6.30 – Za ++ Czesława Pietrzak i Andrzeja Drąg 
– od mieszkańców ul. Wrocławska 43. 
9.00 – Do Opatrzności Bożej w intencji nauczy-
cieli, pracowników i emerytów Oświaty. 
18.00 – Za + Włodzimierza Goik, jego rodziców, 
teściów i siostrę Edytę.  
18.00 – Za ++ Jadwigę i Ludwika Gajda, zięcia 
Włodzimierza, Wierę i Nikitę Suszcz, córkę Lud-
miłę, zięciów Anatola i Stanisława.  
CZWARTEK – Wspomnienie św. Teresy od Je-
zusa 15.10 
6.30 – Za + Teresę Sładkowską – w 10 rocznicę 
śmierci, męża, 2 synów.  
18.00 – Do Opatrzności Bożej w intencji człon-
kiń z Róży Różańcowej Haliny Bieleckiej, o łaski i 
dary Ducha Św., aby codzienną modlitwą, rado-
ścią i dobrocią świadczyły wobec świata o miłości 
Bożej.  
18.00 – Za ++ członkinie z Róży Różańcowej Ha-
liny Bieleckiej, aby przez miłosierdzie Boże mo-
gły cieszyć się chwałą Boga.  
PIĄTEK – UROCZYSTOŚĆ ŚW. JADWIGI ŚLĄ-
SKIEJ 16.10 
6.30 – Za + Benedykta Wróblewskiego, 2 żony, 
syna Jana, Albinę Orszulik, męża Franciszka 
oraz ++ z pokrewieństwa.  
18.00 – Za ++ Annę i Alojzego Drzewiecki, ich 
rodziców, rodzeństwo z obu stron, Leona i Apo-
lonię Mazur, syna Alojzego, Stefana i Bronisławę 
Szprycha, ++ pokrewieństwo Drzewiecki, Brzoza, 
Mazur.  
18.00 – Za ++ Wiktorię i Wiktora, syna Henryka, 
wnuka Krzysztofa Antończyk, ++ dziadków z obu 
stron, rodzeństwo, ++ z rodziny Antończyk, Go-
ik, Marię i Stanisława Filipczyk, dusze w czyśćcu 
cierpiące.  
SOBOTA – Wspomnienie św. Ignacego Antio-
cheńskiego 17.10 
8.00 – Za + Antoniego Dulemba – w rocznicę 

śmierci, jego rodziców, Jadwigę i Józefa Polnik 
oraz ++ z pokrewieństwa.  
12.00 – Ślub.  
13.00 – Ślub.  
18.00 – Za + Teresę Mrowiec, męża Zygmunta, 
++ z rodziny Mrowiec, Pakusiński.  
18.00 – Za ++ rodziców Łucję i Waltera Papierok 
– w kolejną rocznicę śmierci, Karola Sobik i Au-
gusta Jasiński.  
XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA 18.10 
7.30 – Za + Franciszka Ostrzołek, żonę Augusty-
nę, Gertrudę i Rafała Woźnica, ++ z rodziny 
Ostrzołek, Woźnica. 
9.30 – W INTENCJI PARAFIAN. 
11.00 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowa-
niem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze bło-
gosławieństwo, opiekę i zdrowie w intencji Marii 
Kuczyńskiej z okazji 50 rocznicy ur.. 
12.15 – MSZA ŚW. CHRZCIELNA.  
16.30 – Za + Witolda Pasek, zięcia, rodziców, ro-
dzeństwo, teściów oraz ++ z pokrewieństwa i du-
sze w czyśćcu cierpiące.  
19.30 – Za ++ Józefa i Edytę Obracaj, synów Ka-
zimierza i Jerzego oraz ++ z pokrewieństwa.  
PONIEDZIAŁEK 19.10 
6.30 – Za + Henryka Gawlik.  
6.30 – Za + Leszka Adasiak, Edytę i Józefa Obra-
caj, 2 synów, synową, Józefę i Józefa Adasiak, 2 
synów, 3 córki oraz ++ z pokrewieństwa Obracaj, 
Adasiak, Lazar.  
13.00 – Ślub.  
18.00 – Do Opatrzności Bożej w intencji Legionu 
Żeńskiego.  
WTOREK – Wspomnienie św. Jana Kantego 
20.10 
6.30 – Za + Franciszka Witak – w kolejną rocz-
nicę śmierci, żonę Lidię oraz ++ rodziców.  
18.00 – Za + Antoninę Oleksy – w 4 rocznicę 
śmierci. 
18.00 – Za ++ Marię i Roberta Brudny, córki, 
synów, zięciów, synowe i wnuki.  
ŚRODA 21.10 
6.30 – Za + Feliksa Grzonka, żonę Ernę, syna 
Daniela, ++ dziadków z obu stron, Henryka 
Śmietana, + Sandrę, Agnieszkę Mrowiec, Euge-
niusza Mstowskiego, żonę Janinę i dusze4 w 
czyśćcu cierpiące.  
18.00 – Do Opatrzności Bożej, za wstawiennic-
twem Św. Franciszka w intencji sióstr i braci III 
Zakonu Franciszkańskiego naszej parafii oraz 
opiekuna Ks. Piotra. 
18.00 – Za ++ Leona i Waleskę Powieśnik, rodzi-
ców, ++ pokrewieństwo, ++ Adolfa i Helenę Kuź-
nik i dusze w czyśćcu cierpiące.  
CZWARTEK – Wspomnienie św. Jana Pawła II 
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22.10 
6.30 – Za ++ rodziców Annę Kałuża, męża Paw-
ła, ich rodziców i rodzeństwo, Alojzego Dudzika, 
żonę Jadwigę, córkę Leokadię, syna Alfreda, żo-
nę Marię.  
18.00 – Za + Stanisława Piekara oraz ++ z rodzi-
ny.  
18.00 – Za ++ Romana i Hildegardę Rychel, 
Krystynę i Erwina Wita, Edwarda Rychel, 
Agnieszkę i Rudolfa Pielesz oraz ++ z pokrewień-
stwa.  
PIĄTEK 23.10 
6.30 – Za + Stanisławę Faber, ++ z rodziny Fa-
ber, Matys, Urbańczyk i dusze w czyśćcu cierpią-
ce.  
18.00 – Za + Mirosława i Henryka Matera, Józe-
fa i Annę Czyż, Józefa i Martę Matera oraz ++ z 
rodziny Czyż, Matera i dusze w czyśćcu cierpiące.  
18.00 – Za + syna Szymona Ogrodnik – w 13 
rocznicę śmierci, rodziców Czesława i Stanisławę 
Popławskich, ++ dziadków z domu Nagórka.  
SOBOTA 24.10 
8.00 – Za + syna Adama, rodziców, teściów oraz 
++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.  
18.00 – Do kochającego Boga z podziękowaniem 

za doświadczenie Jego miłości oraz wszystkie da-
ry i łaski, które do Niego prowadzą, z prośbą o 

wsparcie w wybieraniu postawy miłości i w walce 
ze słabościami dla Ali Kaczorowskiej z okazji ur. 
18.00 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowa-
niem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze bło-
gosławieństwo, opiekę i zdrowie w intencji Jacka 
i Reginy z okazji kolejnej rocznicy ur..  
NIEDZIELA – UROCZYSTOŚĆ ROCZNICY PO-
ŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA WŁASNEGO 25.10 
7.30 – Za ++ rodziców Wiktora i Emmę Fajkis, 
ich rodziców i rodzeństwo oraz ++ z rodziny Faj-
kis, Szulik, Wala.  
9.30 – W INTENCJI PARAFIAN.  
11.00 – Do Opatrzności Bożej, za wstawiennic-
twem MB Częstochowskiej, z podziękowaniem za 
otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławień-
stwo, opiekę i zdrowie w intencji małżonków He-
leny i Władysława z okazji 50 rocznicy ślubu oraz 
błogosławieństwo dla całej rodziny. 
12.15 – W INTENCJI ROCZNYCH DZIECI. 
16.30 – JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE.  
19.30 – Za + Henryka Dudzik – w rocznicę 
śmierci, żonę Adelajdę, syna Ryszarda, zięcia 
Marka oraz ++ z rodzin Dudzik, Klepek, Sitek, 
Antończyk.  
PONIEDZIAŁEK 26.10 
6.30 – Za + Marię Dudzik, męża Alfreda oraz ++ 
z rodziny Kuś, Dudzik, Ogryzek, Nurek.  
6.30 – Za ++ Pawła Filip, Ludwika Kuszek, Cze-

sławę i Alojzego Borysewicz, Katarzynę i Włady-
sława Filip.  
17.00 – Do Opatrzności Bożej w intencji KGW, 
emerytów i rencistów oraz sprzątających kościół 
w miesiącu październiku.  
WTOREK 27.10 
6.30 – Za + Bożenę Górniak, ++ z rodziny, ++ z 
pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.  
17.00 – Za + Elżbietę Węglorz, Emilię Domin, 
++ z rodziny Węglorz, Domin, Waleczek, Szan-
dar.  
17.00 – Za + Zbigniewa Milewskiego – od sąsia-
dów ul. Opolska 6.  
ŚRODA – ŚWIĘTO ŚW. AP. SZYMONA I JUDY 
TADEUSZA 28.10 
6.30 – Za ++ rodziców Jadwigę i Kazimierza Re-
mian, córkę Annę, syna Stanisława.  
17.00 – Za ++ rodziców Alojzego i Martę Pode-
szwa – w rocznicę śmierci, syna Henryka, wnuka 
Mariana oraz ++ z rodziny Gajda, ++ pokrewień-
stwo i dusze w czyśćcu cierpiące.  
17.00 – Za + Maksymiliana Kafka, żonę Helenę, 
rodziców z obu stron, ++ z pokrewieństwa Kafka, 
Rduch, Kiełkowski, Gajda, Gembalczyk, Uliar-
czyk, Kondziołka i dusze w czyśćcu cierpiące. 
CZWARTEK 29.10 
6.30 – Za + Arnolda Reichman, jego rodziców, 
rodzeństwo, Jana i Wiktorię Wierzgoń, 3 córki, 4 
synów, synowe, zięciów oraz ++ z rodzin Reich-
man, Mazur, Wierzgoń, Posłuszny, Kustos. 
17.00 – Za ++ Kunegundę i Henryka Wierzgoń, 
rodziców i rodzeństwo z obu stron.  
17.00 – Za + Beatę Antończyk, rodziców Marię i 
Wilhelma Cnotę, brata Czesława, teściów Ana-
stazję i Józefa Antończyk, szwagrów Lucjana i 
Leona Antończyk, Herberta Kotas, Felicję Go-
luch, Cecylię i Kazimierza Kuczko, Henryka i 
Adelajdę Dudzik. 
PIĄTEK – ŚWIĘTO ROCZNICY POŚWIĘCENIA 
KOŚCIOŁA ARCHIKATEDRALNEGO W KATO-
WICACH 30.10 
6.30 – Za + Ernę Adamek – w rocznicę śmierci, 
męża Leona i Szymona, Annę i Józefa Wysłucha, 
syna Krystiana, Katarzynę Szymon, siostrę Lau-
rencję Smólską i dusze w czyśćcu cierpiące.  
17.00 – Msza św. za zmarłych w 30-dzień i 1 rok 
po śmierci.  
17.00 – Za + męża Henryka Figołuszka – w 4 
rocznicę śmierci, ++ rodziców, teściów oraz ++ z 
pokrewieństwa.  
SOBOTA 31.10 
8.00 – Za ++ Mieczysława Skubis – w rocznicę 
śmierci, żonę Reginę, Eugenię i Alojzego Langosz 
oraz ++ z rodzin Wala, Langosz, Skubis.  
17.00 – Za + Feliksa Musioł – w kolejną rocznicę 
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 Ikona (z gr. εικων, eikón) oznacza obraz. 
Nie jest to jednak zwyczajny obraz o tematyce 
religijnej. Jest to dzieło sztuki zrodzone w modli-
twie i niosące w sobie symbolikę wypracowaną 
przez dziesiątki pokoleń. Oprócz wielkiego bo-
gactwa artystycznego posiada znacznie większe 
bogactwo duchowe oraz związaną z nim treść 
teologiczną. Nie można również oddzielić ikony 
od modlitwy czy liturgii… jest ona bowiem two-
rzona przez modlitwę i dla modlitwy. Ikona ma 
pomagać nam w modlitwie, ma pogłębić nasze 
życie duchowe, poszerzyć jego horyzonty w spoj-
rzeniu na Boga i na Boże dzieło wobec nas. Cie-
szę się, jeśli ikona napisana moją ręką spełnia 
właśnie taką funkcję – to słowa polskiego ikono-
grafa. 
Twórcy ikon mówią zawsze o „pisaniu” obrazu, a 
nie malowaniu. Ikona jest bowiem teologią wyra-
żoną obrazami i kolorem. Zrodziła się w kręgu 
wschodniego chrześcijaństwa, które uważa, że 
nie możemy wiele powiedzieć o Bogu w naszym 
ograniczonym, ludzkim języku, i że cokolwiek o 
Nim powiemy, będzie bardziej niepodobień-
stwem niż podobieństwem. Ikona stawia mnie 

wobec tajemnicy, której zaledwie dotykam, ale 
przed którą pragnę trwać i adorować ją 
(symbolika skłonu, pocałunku i zapalonej świecy 
–  pokłon przypomina o tym, że nie tylko dusza, 
ale i ciało powinno uczestniczyć w modlitwie – 
otrzymane od Boga, nie jest czymś gorszym od 
umysłu i ma prawo na równi brać udział w roz-
mowie z Bogiem; pocałunek wyraża pragnienie 
utożsamienia się z tajemnicą; płomień świecy 
jest symbolem wzniesienia duszy do Boga)  
Ikony są zatem wrotami prowadzącymi do mo-

dlitwy, oknami na Boga. Twórca ikony jest jakby 
autorem mapy, który chce pomóc nam podążać 
we właściwym kierunku. Pisze więc barwami i 
kształtami licząc, że wywołają drgnienia naszej 
duszy, że pobudzą nas i otworzą na Bożą rzeczy-
wistość, że pomogą nam dobrze i pewnie kroczyć 
drogą do Królestwa Niebieskiego. 
Tomasz Merton tak pisał o ikonie: „To, co widzi 
się w czasie modlitwy przed ikoną, nie jest 
przedstawieniem wyglądu zewnętrznego postaci 
historycznej, lecz wewnętrzną obecnością w 
świetle, które jest chwałą Chrystusa przemienio-
nego, doznanie jej przekazywane jest w wierze z 
pokolenia na pokolenie przez tych, którzy 
„ujrzeli”, poczynając od Apostołów (…) kiedy 
więc mówię, że mój Chrystus to Chrystus ikon, 
mam na myśli, że dochodzi się do Niego nie po-
przez naukowe dociekanie, lecz bezpośrednio 
przez wiarę, medytację nad liturgią, sztuką, od-
dawanie czci, modlitwę, teologię światła, i tak 
dalej, a wszystko to jest powiązane z tradycją ro-
syjską i grecką.„ 
Ikony charakteryzuje jedność, dlatego też są one 
raczej surowe, oschłe, wstrzemięźliwe, statyczne. 

Twarze i sylwetki  nie 
pokazują uczuć. Każda 
kreska i każdy kolor są 
podporządkowane ta-
jemnicy, o której obraz 
opowiada. Sztuka za-
chodnia przez wieki 

kładła nacisk na formę i jej przekształcanie. 
Wschód chrześcijański poprzez ikonę poszedł 
raczej w głąb, badając tajemnice symbolu, zna-
czenie koloru i tajniki operowania światłem, tak, 
aby uzyskać jego misterium w naturze, w ludz-
kich obliczach i strojach, przedmiotach i budyn-
kach. W tym kluczu ikona stara się mówić bar-
dziej o tajemnicy światła wewnętrznego, o nie-
śmiertelności oraz o przemianie ludzkiej natury. 
Nie ma na celu intrygowania widza, ale raczej 
wyciszanie zmysłów. Co ciekawe, jedna ikona od-

śmierci, żonę Joannę, syna Kazimierza, zięcia 
Józefa, Stefanię i Józefa Deptuła, zięcia Stanisła-
wa oraz ++ z pokrewieństwa.  
17.00 – Za + Wojciecha Bachlaj, jego rodziców 
Jerzego i Agnieszkę, Gerarda i Różę Zdrzałek, 
Alberta Śmietana oraz + Franciszka Jazłowiec-
kiego.  
NIEDZIELA – UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH 
ŚWIĘTYCH 1.11  
7.30 – Za + Jana Sadło – w rocznicę śmierci, żo-
nę Sabinę, ich rodziców, synową Urszulę, zięcia 

Sławomira.  
9.30 – Za ++ rodziców Radowskich, Czyżników, 
3 siostry, 5 szwagrów.  
11.00 – Za + męża Józefa Pawlik, córkę Beatę 
Kozieł, rodziców Anastazję i Ludwika Korze-
niowskich, teściów oraz ++ z rodzin Korzeniow-
skich, Pawlik, Jucha, ++ Alicję i Wacława Błasz-
czyk i Franciszka Kwiatkowskiego. 
16.30 – Za zmarłych zalecanych. 
19.30 – Za zmarłych zalecanych. 

Wpatrując się w ikonę... 
o. Mariusz Wójtowicz OCD  
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syła do drugiej: podobne motywy, kolory i formy 
tworzą pewien świat, świat ikony. Jest to dosyć 
spójny system barw, kształtów i symboli. 
W Bizancjum sens sztuki uzasadniano jej pięk-
nem. Kanon zakładał malowanie czystymi kolo-
rami (nigdy nie mieszano barw) i używanie  du-
żych ilości pozłoty. Barwę uważano za tak samo 
ważną jak słowo, a ponieważ każde z nich ma 
znaczenie, również barwy przekładano na język 
symboli, który nadawał kolorom ściśle określone 
znaczenie: złoto symbolizowało świętość, odda-
nie czci, nieśmiertelność, Bożą chwałę; purpura 
– władzę i bogactwo; czerwień oznaczała życie, 
krew, piękno i czystość; biel – boskość, czystość i 
niewinność; niebieski oddawał niebo, ale też du-
chowość i mistycyzm; zielony – życie, wieczną 
młodość, płodność, wewnętrzne bogactwo; brąz 
był symbolem ziemi, materii, ubóstwa. Bizantyj-
ska symbolika koloru została przyjęta na Rusi, 
ale barwy, osadzone w narodowej tradycji, stały 
się tam bardziej żywe i jasne. 
Największą wagę przywiązywano do ukazywa-
nych na ikonach postaci świętych i ich twarzy, 
które powinny być odrealnione, przebóstwione, 
bezcielesne, bez żywej mimiki i gestykulacji, 
ustawione zawsze frontalnie, ze spojrzeniem 
skierowanym na patrzącego, co pozwala na na-
wiązanie modlitewnego kontaktu z przedstawio-
ną postacią. W ten sposób ikona stawia nam 
przed oczyma człowieka już przemienionego – 
CZŁOWIEKA ZANURZONEGO W PRZESTRZE-
NI BOGA (w odróżnieniu – obrazy zachodnie 
ukazują nam raczej Boga mieszkającego w czło-

wieku, stąd zwraca się w nich bardziej uwagę na 
walory anatomiczne i piękno zewnętrzne samego 
człowieka). Ponadto na ikonach nie występuje 
światłocień, co również wynika z teologii ikony. 
Cień postrzegany jest bowiem jako brak światła, 
a skoro Bóg jest światłem, to przecież nie może 
Go brakować w świętej rzeczywistości. Wobec 
tego malarzowi ikon nie wolno przedstawiać cie-
nia, gdyż światło to byt, zaś cień to brak bytu. 
Ikona pełni ważną rolę w kulcie kościołów 
wschodnich, jest ona przedstawieniem świętego, 
jego uosobieniem i reprezentacją. Pośredniczy w 
modlitwie, zapewnia łączność ze świętym. Uważa 
się, że jest on obecny w danym miejscu właśnie 
dzięki ikonie. 
Ikonę się pisze, jest ona namalowana słowem – 
dogmatem w kolorach. Malarz ikon to ikonograf 
(po słowiańsku ikonopis). Do ikony można przy-
stępować jak do tekstu. Skoro ikona została na-
pisana, można ją od-czytać. Warto uczyć się czy-
tać ikony. Teksty mistyków pozwalają nam od-
kryć konkretne doświadczenie ich autorów, taką 
samą rolę pełni ikona – odkrywa przed nami 
konkretne doświadczenie ikonopisa. 
Wpatrując się w ikonę: 
– oczyszczam spojrzenie – próbuję patrzeć przez 
wiarę 
– doświadczam oświecenia – widzę istotę rzeczy 
dzięki nadziei 
– zachwycam się tajemnicą – trwam w miłości 
– celebruję ikonę – przeżywam zawartą na niej 
tajemnicę. ●  

 Dziewica Eleusa znaczy Miłosierdzie, a 
także Czułość. To jedno z najczulszych przedsta-
wień ikonograficznych Matki Bożej z Dzieciąt-
kiem. Intymny kontakt Bożego Syna jest w tej 
ikonie przedstawiony bardzo wyraźnie. Syn jest 
przytulony do Matki, niejako bawi się z Matką, 
ale można też to odczytywać jako poszukiwanie 
schronienia u tej, która wie o męce (trzeba pa-

miętać, że ikonografia przedstawia rzeczywistość 
Nieba a nie ziemską dlatego Maryja w tym wy-
padku już wie o męce Syna). Maryja otacza Dzie-
ciątko swoją miłością i opieką macierzyńską. 
Maryja zazwyczaj jest ubrana w purpurowy ma-
forion (szal) okrywający głowę i tułów. Głowę ma 

okrytą błękitnym czepcem. Na szacie Maryi znaj-
dują się trzy gwiazdy oznaczające Potrójne Dzie-
wictwo. Dzieciątko jest ubrane w tunikę koloru 
brązu, żółci, kremu oznaczającego jego ziemską 
naturę i okryte purpurowym, czerwonym pła-
czem. Często cieniowanie szat Dzieciątka jest wy-
konane złotem dla podkreślenia Boskości, a tak-
że Bożej Chwały i obecności, gdyż w ikonografii 

złoto nie ma zna-
czenia koloru, 
ale właśnie ozna-
cza Obecność 
Bożej Światłości. 

Głowę Dzieciątka otacza nimb krzyżowy. Ten ro-
dzaj nimbu jest zarezerwowany w ikonografii tyl-
ko dla Chrystusa. Litery wpisane w krzyż to skrót 
Imienia Bożego z Księgi Wyjścia „Jestem który 
Jestem”. 
Ikona opisana greckimi monogramami opisują-
cym Chrystusa - IC XC i Matkę Bożą - MP OY ●  

Matka Boża Włodzimierska - Eleusa 
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 Tradycja utożsamia ikonę przedstawiającą 

Święte Oblicze Chrystusa z dwoma apokryficzny-
mi wydarzeniami. W kościele zachodnim będzie 
to wydarzenie spotkania Jezusa i św. Weroniki, 
która w czasie drogi krzyżowej otarła twarz Jezu-
sowi a ten w podzięce sprawił, iż odbiło się na 
chuście Jego Oblicze. Wschodni kościół utożsa-
mia św. Oblicze z wydarzeniem, w którym to sam 
Jezus odbił swoje Oblicze na tkaninie i odesłał 

do chorego na trąd króla Abgara z Edessy. W 
Edessie płótno zamurowano w ścianie na wiele 
lat. Zostało odnalezione w 545 roku i przewiezio-
ne do Konstantynopola. Legenda głosi, że przed 
Płótnem z Wizerunkiem Chrystusa paliła się 
lampa (kaganek), który przez cały czas aż do 
dnia odkrycia nie zgasł. Cudowność Mandylionu 
miała potwierdzić jego pierwsza kopia, która jest 
cudowanie odbitym negatywem na płycie użytej 
do zamurowania płótna. Stąd w Ikonografii poja-
wiają się dwa sposoby przedstawiania św. Obli-

cza. Jeden z płótnem a drugi przedstawiający tyl-
ko twarz Chrystusa. 
Mandyl ion nazywany jest  obrazem 
„acheiropoite” – czyli obraz nie ludzką ręką 
uczyniony.  Jego cudownie powstała kopia, jest 
dla ikonografów potwierdzeniem prawdziwości i 
sensu ich pracy, a przede wszystkim potwierdze-
niem,  że tradycja malowania ikon sięga czasów 
samego Chrystusa. 

Ikona przedstawia Oblicze Chrystusa na tle zdo-
bionego płótna. Oblicze otacza nimb (aureola) 
zwany krzyżowym. Ten rodzaj nimbu jest zare-
zerwowany w ikonografii tylko dla Chrystusa. 
Litery wpisane w krzyż to skrót Imienia Bożego z 
Księgi Wyjścia „Jestem który Jestem”. Dziewięć 
kresek wyznaczających krzyż ma znaczenie Dzie-
więciu Chórów Anielskich. Ikona opisana jest 
greckim monogramem opisującym Chrystusa IC 
XC.●  

Nieludzką Ręką Uczynione Święte Oblicze 
Pana Naszego Jezusa Chrystusa—Mandylion 

 Chrystus Pantokrator (Wszechwładca) 
jest najpopularniejszym z ikonograficznych wize-
runków. Od czasów wczesnochrześcijańskich je-
go temat jest właściwie niezmienny. Historycy 
sztuki zauważają, że jest on częścią sceny Wnie-
bowstąpienia.  Wizerunek ten ma za zadanie 
przedstawiać główną prawdę soboru Nicejskiego 
(325r.) mówiącą o tym, że Jezus jest unią hipo-

statyczną (czyli zjednoczeniem osobowym) 
dwóch natur – boskiej i ludzkiej. 
Pantokratora przedstawia się w kilku formach. 
Jako osobę do pasa lub siedzącego na tronie. 
Jest także używany w scenie Wniebowstąpienia i 
różnych scenach mówiących o szczególnym kon-
takcie świętego z Chrystusem. Postać ta jest też 
często używana w kopułach świątyń, aby podkre-
ślić panowanie i opiekę Syna Bożego. 
Twarz Chrystusa jest tak przedstawiana, by spra-
wiała wrażenie, iż Pan obejmuje wszystko co wo-
kół Niego. Prawa ręka uniesiona w geście błogo-

sławieństwa, a w lewej trzyma księgę Pisma 
Świętego, czasem otwartą na słowach: „Ja jestem 
światłością świata”, „Ja jestem droga prawda i 
życie” lub „Kto idzie za mną nie chodzi w ciem-
ności, lecz w światłości”. Pantokrator jest ubrany 
w purpurową tunikę (hition) i niebieski, zielony 
lub czarny płaszcz (hymation), co przypomina o 
Jego dwóch naturach. 

Głowę otacza nimb krzyżowy. Ten rodzaj nimbu 
jest zarezerwowany w ikonografii tylko dla Chry-
stusa. Litery wpisane w krzyż to skrót Imienia 
Bożego z Księgi Wyjścia „Jestem który Jestem”. 
Dziewięć kresek wyznaczających krzyż ma zna-
czenie Dziewięciu Chórów Anielskich. Ikona opi-
sana jest greckim monogramem opisującym 
Chrystusa IC XC. ●  

Chrystus Pantokrator (Wszechwładca)  
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 Ikona Przemienienia Pańskiego jest 

przedstawieniem ewangelicznego opisu wydarze-
nia, kiedy Chrystus z uczniami Piotrem, Jaku-
bem i Janem udają się na górę Tabor, by tam do-
świadczyć objawienia się Bóstwa Chrystusa.  
Górna część ikony przedstawia nam Chrystusa 
Przemienionego i Proroków. Część ta wyraża pe-
wien spokój i harmonię. Można ją porównać do 
objawienia Bożego w lekkim powiewie, doświad-
czanego przez Eliasza. 
Postać Chrystusa, błogosławiącego i trzymające-
go w ręce papirus, zajmuje na ikonie centralne 
miejsce. Chrystus zajmuje centrum diagramu 
zwanego mandrola, utworzonego z okręgów 
współśrodkowych, z wszystkich sfer stworzonego 
świata. Według Ars Magna trzy sfery zawierają 
wszystkie tajemnice Bożego stworzenia. Gwiazda 
sześcioramienna, często wpisana w okrąg man-
droli, wyobraża „świetlisty obłok”, znak Ducha 
Świętego i transcendentne źródło Bożych energii. 
Na postaci Chrystusa i wokół niej szczególną 
uwagę zwracają wyrażone symbole światłości, 
które są zaznaczone jako promienie i kreski zło-
ta. Promienie przywołują słońce, a kreski Boże 
życie. Nimb, używany w innych tradycjach w celu 
waloryzowania głowy, przywołuje sferę solarną, 
obraz sakrum i energii duchowych, których jest 
źródłem. Natomiast biel szat oznacza czystość, 
niezniszczalność i doskonałość. 

Po obu stronach Chrystusa ukazują się Prorocy. 
Mojżesz i Eliasz symbolizują prawo i proroków, 
także zmarłych (Mojżesz) i żywych (Eliasz po-
rwany do nieba na wozie ognistym). Ikonie bar-
dziej odpowiada wyjaśnienie, że obaj są wielkimi 
wizjonerami Starego Testamentu (widzenie Boga 
na górze Synaj i na górze Karmel). 
Dolna część ikony, w przeciwieństwie do spokoju 
górnej, przedstawia swoisty dynamizm, porusze-
nie. Ikona ukazuje uczniów spadających ze stro-
mego szczytu i przerażonych oślepiającą wizją. 
Najczęściej Piotr, ukazany po prawej stronie w 
pozycji klęczącej, podnosi dłoń, by zasłonić się 
przed światłem; Jan, pośrodku, pada na ziemię 
odwracając się plecami do światła; Jakub, z lewej 
strony, ucieka albo pada na wznak. Kontrast ten 
daje efekt zdumiewający. Przeciwstawia on Chry-
stusa jakby unieruchomionego w emanującym z 
Niego transcendentnym Pokoju, który ogarnia 
pochylone postacie Mojżesza i Eliasza i tworzy 
krąg doskonały, krąg wymiaru pozaziemskiego, a 
na dole ikony – pełen ruchu dynamizm aposto-

łów, wciąż jeszcze bardzo ludzkich wobec Obja-
wienia – bulwersującego ich i porażającego. To 
przeciwstawienie, wspomagane przez własne 
środki artystyczne, doskonale podkreśla nie-
stworzony charakter światłości Przemienienia. 
Uczniów dotykają trzy promienie wychodzące 
nie bezpośrednio z światłości Przemienionego 
Ciała Chrystusa, ale z okręgów i gwiazdy. Ten 
mały szczegół ma za zadanie poprowadzić nas do 
wyjaśnienia ustaleń dokonanych na Siódmym 
Soborze Powszechnym, mówiących: co zaś tyczy 
się charakteru Przemienienia, dokonało się ono 
nie w ten sposób, jakoby Słowo [Chrystus] opu-
ściło ludzki obraz, lecz raczej przez rozświetlenie 
obrazu ludzkiego Jego chwałą. Oznacza to, że 
Chrystus objawiając swoje Bóstwo podczas prze-
mienienia, nie zmienił ciała, jego struktury, ale 
zostało ono oświetlone, przeniknięte przez Ener-
gie i Światło Jego Boskości, która to znów, choć 
„świeci własnym światłem”, to jest współistotna z 
światłem całej Trójcy. 
Na ikonie Przemienienia zauważamy też, iż Apo-
stoł Piotr, jako jedyny z uczniów, stara się być 
zwrócony w stronę przemienionego Chrystusa. 
Jego postawa ukazuje nam opisaną w Ewangelii 
aktywność. Oczarowany widzeniem, Piotr chciał 
„stawiać namioty”, wejść w Paruzję, w Króle-
stwo, jeszcze przed końcem historii. „Dobrze, że 
tu jesteśmy” – woła św. Piotr. Wyraża swój za-

chwyt wobec faktu, że oto znaleźli 
się w stanie, który jest początko-
wym stanem świata, kiedy to Bóg, 
przyglądając mu się „widział, że 

był on dobry”. Piotr niejako odkrywa prawdę, że 
Bóg właśnie takim stworzył świat, dobrym i pięk-
nym. 
Cała scena Przemienienia odbywa się na tle gór. 
Same góry są namalowane dość abstrakcyjnie. 
Można wśród nich zauważyć dwie małe sceny, 
gdzie uczniowie wchodzą na górę i schodzą z 
Chrystusem z góry Tabor. Izraelici, wspinając się 
na górę Synaj, śpiewali psalm Judica me: „ Ześlij 
mi Twoją światłość i Twoją prawdę: one mnie 
powiodą i zaprowadzą mnie na Twoją świętą gó-
rę…” Święta góra stanowi istotny element biblij-
nego krajobrazu. To na górach dzieją się ważne 
wydarzenia dla historii zbawienia. W ikonografii 
też często przedstawia się Chrystusa jako siedzą-
cego na górze, skąd wytryskuje Źródło Życia, 
gdzie rodzą się rajskie rzeki. Na górach Przemie-
nienia możemy zauważyć jakby wyrwy, z których 
rodzą się zielone rośliny. Jest to przedstawienie 
prawdy o tym, że Nowy Adam odnawia upadłą 
naturę. ●  

Ikona Przemienienie Pańskie 
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 Ikona Jezus i abba Menas, znana też jako 

Jezus i Jego przyjaciel, jest przykładem jednej z 
najstarszych ikon koptyjskich. W ikonografii 
koptyjskiej widać duże wpływy egipskiej sztuki 
portretów grobowych. Taki pogrzebowy portret 
miał dla Egipcjanina ważne znaczenie identyfi-
kacji mumii. Portrety te były malowane za życia i 
potem kładzione na mumii. Chrześcijanie przyję-
li ten zwyczaj malowania portretów tamtejszych 
eremitów, męczenników, świętych i pozostawia-
nia ich w ich grobach. Wspaniałym przykładem 
asymilacji sztuki tych miejsc jest najstarsza iko-
na przedstawiająca Chrystusa protegującego Me-
nasa, przełożonego klasztoru eremitów. Oryginał 
ikony pochodzi z Monastyru Św. Menasa w Ba-

wit. Jest wspaniałym przykładem połączenia 
sztuki egipskiej i bizantyjskiej. 
Ikona ukazuje Chrystusa obejmującego abba Me-
nasa. Ramię Chrystusa jest nieproporcjonalnie 
długie do ciała, jakby bardzo chciano podkreślić 
przyjaźń Chrystusa z człowiekiem. Ikona ta jest 
nazywana ikoną przyjaźni człowieka z Bogiem.  
Obie postaci mają bardzo podobne twarze i aure-
ole. Chrystus trzyma dłoń na ramieniu opata w 
geście przyjaźni. Napis na ikonie jest zniszczony i 
nie jest jednoznaczny, najprawdopodobniej jest 
to imię opata – św. Menas. Imię nawiązuje do 
greckiego słowa hypomene, które oznacza wy-
trwałość i cierpliwość. Ikona wskazuje, kto jest 
prawdziwym przyjacielem Jezusa: ten, kto trwa 
do końca w Nim i w Kościele.  
Prawą ręką Menas wskazuje na Chrystusa, który 

jest jego oparciem. Treść ikony może być odwo-
łaniem do słów Chrystusa z Ewangelii wg św. Ja-
na: "Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie 
wie, co czyni jego pan, ale nazwałem was przyja-
ciółmi". 
Jezus i Menas są zwróceni ku temu, co jest przed 
nimi. Są w drodze. Jest to podkreślone przez róż-
ne odcienie kolorów na ikonie. Wszystko, co jest 
przeszłością, znajduje się za nimi. „Nie wspomi-
najcie wydarzeń minionych, nie roztrząsajcie w 
myśli dawnych rzeczy. Oto Ja dokonuję rzeczy 
nowej: pojawia się właśnie. Czyż jej nie poznaje-
cie? Otworzę też drogę na pustyni, ścieżyny na 
pustkowiu.” (Iz 43, 18-19).  
Postacie nie patrzą na siebie. Ich relacja nie jest 

jednak zimna. Jezus kładzie rękę na ramieniu 
Menasa. Tym samym pokrzepia go, dodaje otu-
chy, a jednocześnie delikatnie popycha, mówiąc: 
„Nie bój się, jestem z Tobą” (Iz 43, 1-5a). 
Jezus trzyma w lewej ręce Ewangelię. Niesie Do-
brą Nowinę, którą realizuje przez Krzyż. Krzyż 
na ikonie widoczny jest w dwóch miejscach. 
Pierwszy w środku ikony, na górze oraz drugi, 
symboliczny utworzony przez postacie. Pionowe 
ramię biegnie w środku, pomiędzy Jezusem i 
Menasem, poziome to ręka Jezusa na ramieniu 
przyjaciela. 
Menas prawą ręką błogosławi. Jest to wyraz 
prawdy, iż idąc drogą z Chrystusem stajemy się 
błogosławieństwem dla innych ludzi. Obie posta-
cie są zwrócone do widza, zapraszając do naśla-
dowania, do otwarcia się na przyjaźń. ●  

Jezus i abba Menas—Jezus i  Jego przyjaciel 

 Autorem tej interpretacji (wzoru) Ikony 
jest moskiewski ikonopis Aleksander Sokołow. 
Sam wizerunek został na now0 przez autora 

przemyślany. W Bizancjum była już znana ikona 
Ciało Twe Świętym Pokarmem. Inaczej jednak 
przedstawiano Maryję. 
Na Ikonie widzimy Matkę Bożą w postawie 
orantki, z modlitewnie wzniesionymi rękami. 

Chrystus zanurzony w kielichu i błogosławiący 
jest symbolem Eucharystii. Stół jest ołtarzem. 
Ikona ta słynie nie tylko jako symbol tajemnicy 

Eucharystii. Jest 
ona traktowana 
jako modlitewna 
pomoc dla ludzi 
uwikłanych w 
uzależnienie od 
alkoholu. Proszą 
oni o uleczenie z 

nałogu pijaństwa i otrzymują ukojenie w praw-
dziwym winie, czyli we Krwi, którą Chrystus 
przelał za życie świata i którą nas obmywa. ●  

Bogurodzica Kielich Niewypijalny -  

Matka Boża Eucharystii 
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  2025 roku będziemy obchodzić dwusetną 

rocznicę istnienia naszego kościoła parafialnego 
w jego obecnym kształcie. Będzie zatem okazja 
do przybliżenia historii parafii na tle szerszej hi-
storii Jastrzębia - Zdroju oraz dziejów  jego 
mieszkańców. Jesteśmy wszak najstarszą ja-
strzębską parafią z Jej pięknymi, bogatymi, ale 
niekiedy bardzo dramatycznymi wydarzeniami. 
Pragniemy je naszym parafianom i ich bliskim w 
przystępny sposób przybliżyć.  

Aż do XX wieku parafia nasza miała, podobnie 
jak inne wiejskie parafie zazwyczaj jednego ka-
płana – był nim proboszcz parafii. Jedynie spo-
radycznie w poprzednich stuleciach pojawiali się 
u nas wikarzy. Służyli oni najczęściej pomocą do-
raźną starszym wiekiem i często schorowanym i 
niedołężnym już proboszczom.  
W 1665 roku przez sześć miesięcy posługiwał w 
naszej parafii ks. Jan Jerzy Wiewierski, ur. Ok. 
1638 r. w Oleśnie, studiował we Wrocławiu. Z 
naszej parafii przeszedł na posługę  proboszcza 
do Pilchowic. W latach: 1889 – 1891 mieszkał na 
probostwie będący już emerytem ks. Karol Roel-
le. Urodzony w Dębieńsku w dniu 14 grudnia 
1814 roku, święcenia kapłańskie otrzymał 12 ma-
ja 1839 roku. Był synem ówczesnego pełnomoc-
nika hrabiego von Strachwitza, a późniejszego 
nabywcy i właściciela jastrzębskich dóbr. Swe 
dzieciństwo i młodość spędził on na zamku w Ja-
strzębiu Górnym i tutaj zapragnął zakończyć swe 
życie. Prawdopodobnie nie pełnił już wtedy żad-
nych posług kapłańskich, a jedynie w przekazach 
od parafian utrwalono fakt, że z powodu choroby 
płuc często wychodził na spacer, na probosz-
czowskie pola, w stronę „farskiego krzyża” i pięk-

nie grał na trąbce. Pochowany jest na naszym 
parafialnym cmentarzu. Ks. Jan Opperskalski 
był u nas wikarym od 20 XI 1910 roku do X 1912 
roku. Urodził się dnia 29 sierpnia 1886 roku w 
Radzionkowie, a święcenia kapłańskie przyjął 17 
czerwca 1909 roku. Za czasów ks. Wiktora Dir-
bacha od 28 października 1912 roku wikarym był 
ks. Artur Konda. Urodzony dnia 5 grudnia 1882 
roku w Naroku koło Niemodlina, święcenia ka-
płańskie przyjął 22 czerwca 1907 roku, a do na-
szej parafii przyszedł z Zabrza. W 1912 roku rezy-
dentem przy kaplicy ss. Boromeuszek w Jastrzę-
biu – Zdroju był ks. Paweł Loss. Urodzony w 

dniu 16 czerwca 1873 roku w Otmęcie nad Odrą, 
wyświęcony został w dniu 21 czerwca 1899 roku. 
Tu należy przypomnieć, że uzdrowisko jastrzęb-
skie od swojego powstania w 1861 roku przynale-
żało do naszej parafii, a jego usamodzielnienie, 
jako odrębnej parafii nastąpiło dopiero w 1955 
roku.  Kolejnym wikarym w naszej parafii był ks. 
Walter Jaeschke. Urodzony 17 grudnia 1886 ro-
ku, wyświęcony został w dniu 22 czerwca 1911 
roku, a wikarym w naszej parafii był od 4 wrze-
śnia 1918 roku. Był to już schyłek I wojny świato-
wej. I jeszcze ks. Ryszard Horoba – ostatni z tych 
nielicznych wikarych z wczesnych dziejów naszej 
parafii. Urodzony dnia 9 grudnia 1878 roku w 
Wilkowicach, święcenia kapłańskie otrzymał w 
1901 roku, a wikarym u nas był za ks. Proboszcza 
Augustyna Machalicy od 1925 roku. 
Po II wojnie światowej, a zwłaszcza z powodu 
burzliwego rozwoju Jastrzębia, nasza parafia 
obejmowała swoją posługą religijną dziesiątki 
tysięcy przybyszów z całej Polski i wtedy przyby-
wało księży wikarych wspierających w pracy 
duszpasterskiej naszych proboszczów. 
Proboszczowie jastrzębscy zamieszkiwali na ple-
banii, która do połowy XIX wieku była drewnia-
na. Z wizytacji przeprowadzonej w 1688 roku 
wynika, że budynek probostwa był dość zniszczo-
ny i składał się zaledwie z dwóch izb. W 1717 ro-
ku za czasów księdza Pawła Sypieńskiego wybu-
dowano nową, również drewnianą plebanię. Czę-
sto remontowana, przetrwała do 1790 roku. Wte-
dy postawiono kolejny, drewniany i kryty słomą 
budynek. Z opisu z 1831 roku wynika, że pleba-
nia składała się z jednej izby mieszkalnej oraz 
niewielkiego gabinetu proboszcza. Po drugiej 

stronie budynku było jedno pomieszczenie dla 
służby i dwie komory na przechowywaną żyw-
ność. W środku budynku była kuchnia, a po jej 
bokach sień. Probostwo w 1831 roku było bardzo 
mocno podniszczone. Dlatego w 1850 roku pro-
boszcz ks. Ignacy Lodzik rozpoczął budowę no-
wej,  tym razem już murowanej plebanii, która 
poddawana wielu remontom i modernizacjom 
przetrwała do niedawnych czasów.  Po zachod-
niej stronie probostwa postawiono w XIX bu-
dynki gospodarcze – stajnię, oborę, chlewy, spi-
chlerz. Dalej stała wozownia. Na południu, przy 
łące znajdowała się drewniana stodoła. Pamięta-
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my naukę religii w tychże budynkach, a w muro-
wanej stodole od lat siedemdziesiątych XX wieku 
do niedawnych czasów odprawiane były msze 
święte i ceremonie pogrzebowe. 
Już od bardzo dawnych czasów przy kościołach 
parafialnych funkcjonowali tzw. witrykusze czyli 
kościelni. Zazwyczaj było ich dwóch. Ich wybo-
rów dokonywał ksiądz proboszcz, spośród cieszą-
cych się poważaniem parafian. Powierzano im 
pieczę nad majątkiem kościoła. Wraz z ks. Pro-
boszczem reprezentowali kościół wobec parafian 
i miejscowego dziedzica. W czasach pruskich ich 
kompetencje określała ustawa państwowa z 1793 
roku. W takiej formie instytucja kościelnych 
przetrwała u nas jak i na całym Śląsku do 1875 
roku. W najdawniejszych dostępnych źródłach 
możemy znaleźć niewielu kościelnych. W 1687 
roku byli nimi: zagrodnik Szymon Klosik oraz 
siodłak Błażej Herman vel Hermańczyk. W 1746 
roku był nim Jan Klosek. Kościelnymi w 1812 
roku byli: Michał Krypczyk i Franciszek Paweł-
czyk, a w 1826 roku Antoni Kocur. W roku 1831 
funkcję tę sprawowali: Jan Adamczok i Józef 
Wrożyna, który był jednocześnie sołtysem i po-
trafił się podpisać. Oprócz niego od 1842 roku 
kościelnym był Józef Dobisz – także potrafiący 
się podpisać. To była w owych czasach na wsi 
dość rzadka umiejętność. W latach 1856 i 1866 
obowiązki kościelnego sprawował Mrozek, a 
ostatnim kościelnym pod rządami starej ustawy 
pruskiej był Jerzy Piechoczek. 
W związku z walką o kulturę „ KULTURKAMPF” 
jaką podjął w 1872 roku z Kościołem Otto von 
Bismarck - kanclerz zjednoczonych w 1871 roku 
Niemiec, weszła w życie w dniu 20 czerwca 1875 
roku ustawa o zarządzaniu majątkami w katolic-
kich gminach kościelnych. Dzięki niej władze 
państwowe zapewniły sobie kontrolę nad dobra-
mi kościelnymi. Dokonało się to przez utworze-
nie: 
1. Zarządu kościelnego 
2. Przedstawicielstwa gminy katolickiej                                                                                                                          
Pod koniec 1875 roku zatem we wszystkich para-
fiach katolickich znajdujących się w Cesarstwie 
Niemieckim doszło do wyborów. W naszej para-
fii miało to miejsce w dniu 18 grudnia 1975 roku. 
Przewodniczył zebraniu dzierżawca majątku ja-
strzębskiego Henryk Grittner, a członkami komi-
sji skrutacyjnej byli: piekarz Konrad Ślepicki i 
sołtysi: Karol Zdziebło, Kałuża i Szczypka. 

Do Zarządu kościelnego zostali wybrani: 
1.von Wronowski właściciel majątku „Annenruh” 
w Jastrzębiu Dolnym – jako przewodniczący 
2. ks. proboszcz Walenty Ludwik Siekiera – jako 
zastępca 
3. członkowie: Jerzy Piechoczek, Antoni Posłusz-
ny, Paweł Salomon, Filip Szulik, Paweł Gajda. 
Ponieważ ks. Siekiera w myśl ustawy nie mógł 
zasiadać w zarządzie, to na posiedzeniu w dniu 
23 kwietnia 1876 roku jego miejsce zajął Filip 
Szulik, a zmarłego Antoniego Posłusznego zastą-
pił Karol Zdziebło – sołtys z Jastrzębia Dolnego. 
W skład wybranego przedstawicielstwa  gminy 
katolickiej weszli:  
Józef Kondziołka jako jej przewodniczący oraz 
członkowie: August Frysz, Paweł Wilczok, Józef 
Gajda, Jan Kasztan, Józef Goik, Jerzy Piecho-
czek, Karol Kondziołka, Franciszek Jarzyna, Ma-
ciej Bogoczek, Jan Goik, Józef Kałuża – wszyscy 
byli z Jastrzębia Górnego. Ponadto: Józef Mar-
szolik, Feliks Ledwoń, Karol Gawełczyk, Walenty 
Wziętek – z Jastrzębia Dolnego oraz dwaj para-
fianie z kolonii: Józef Malcharczyk i Jan Szymik.  
Pierwsze posiedzenie przedstawicielstwa gminy 
odbyło się dnia 2 marca 1876 roku. Wtedy to 
przewodniczącym został karczmarz Maciej Bogo-
czek, a jego zastępcą młynarz Franciszek Jarzy-
na. Odtąd skład tych instytucji zmieniał się wraz 
z upływem kadencji. W okresie międzywojen-
nym, a więc za czasów II Rzeczypospolitej przed-
stawicielstwo gminy katolickiej stało się Radą 
Parafialną. 
Na tym kończę swoją część historii naszej parafii. 
Kolejne odcinki będą autorstwa znanego ja-
strzębskiego historyka – Pana Marcina Boraty-
na. Przedstawi on ciekawe losy naszych parafian 
podczas II wojny światowej, historię utraty 
dzwonów kościelnych i ciekawe dzieje nabycia 
obecnych dzwonów,  zniszczeń materialnych na-
szego kościoła u schyłku wojny, zmagań z atei-
styczną i antychrześcijańską władzą komuni-
styczną oraz wiele innych cennych  dla nas infor-
macji. Mam wielką nadzieję, że w okresie po-
przedzającym Jubileusz Dwustulecia istnienia 
naszego kościoła w jego obecnym kształcie  przy-
gotujemy się wszyscy w sposób szczególny. Taki 
jest też cel niniejszej publikacji, która chociaż w 
niewielkim zakresie, to  pokazuje  bogatą historię 
naszej wspólnoty parafialnej  w minionym okre-
sie. ●  
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