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 Ewangelista Jan uważa, że wszystko 
dokonało się w Wielki Piątek. Sam Jezus wo-
ła zresztą na krzyżu: Wykonało się. Mój Oj-
ciec zabiera Mnie do siebie. Wszyscy, którzy 
pozostają na ziemi, są jednak dobrze zabez-
pieczeni. Dlatego Jan 
nie musi już opowiadać 
żadnej szczególnej histo-
r i i  w i e l k a n o c n e j . 
Wszystko, co trzeba było 
na ten temat powiedzieć, 
napisał już w rozdziale 
14. Przenika go atmosfe-
ra zmartwychwstania, gdy czyta się 
zawarte w nim słowa Jezusa: Ja je-
stem drogą i prawdą, i życiem; nikt 
nie przychodzi do Ojca inaczej jak 
tylko przeze Mnie. Nie można 
wznioślej wyrazić wielkanocnego 
orędzia. Ale w rozdziale tym, są nie 
tylko wzniosłe słowa i nie potrzebuję by-

najmniej samych wzniosłych słów. Jeśli chcę 
zrozumieć zmartwychwstanie i nim się rado-
wać, powinny do mnie przemawiać słowa nie 
tak wzniosłe, a zupełnie proste i bliższe. 
Mniej wzniośle wypowiada się Jezus na po-

czątku 14 rozdziału 
Ewangelii Jana: Niech 
się nie trwoży serce wa-
sze. To jest ,,moje" sło-
wo. Kto chce się radować 
zmartwychwstaniem Je-
zusa i znajdować w nim 
pociechę, nie powinien 

pozwolić się zatrwożyć. Chcę trzy-
mać się mocno orędzia mojego 
Zbawcy i karmić się Chlebem Życia, 
który dzieli ze mną. Chociaż teraz 
zapewne nie mogę w pełni zrozu-
mieć Boga, to jednak objawia się mi 
pełen troski. A pewniejszej nadziei 

nie znam. 

 Odezwał się do Niego Tomasz: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc 

możemy znać drogę? Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem drogą i prawdą, i ży-

ciem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie.  J 14, 1 – 12 

V NIEDZIELA  

WIELKANOCNA  
10 maja 2020 r.  

 Kto jednak wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec. Temu otwiera 

odźwierny, a owce słuchają jego głosu; woła on swoje owce po imieniu i wy-

prowadza je. A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele, a owce postępu-

ją za nim. J 10, 1 – 10 

 Niedziela Dobrego Pasterza nazywała 
się wcześniej ,,Misercordias Domini" - od 
pierwszych słów Introitu: Misericordia Do-
mini plena est terra („ziemia jest pełna do-
broci Pana"). W Ewangelii myśl ta jest nadal 
obecna. Dobry Pasterz 
obiecuje swojej trzodzie, 
że znajdzie pastwiska, i 
my przecież znamy dro-
gę na nie: Jezus sam 
jest bramą do życia w 
obfitości.  
Ewangelia dzisiejsza nie 
jest do końca jasna. Czy Je-
zus jest ,,Dobrym Paste-
rzem", który wchodzi przez 
bramę, czy jest może bra-
mą, przez którą przychodzi 
pasterz? Dzisiejsza Ewan-
gelia ukazuje nam wiele ob-
razów. Ale podobnie jak w 

innych wypowiedziach typu ,, Ja jestem " 
chodzi o osiągnięcie z Jezusem i dzięki Nie-
mu życia wiecznego, które tutaj ukazane jest 
pod obrazami ,,paszy" i ,,życia w obfitości". 
Dzisiaj odnosimy obraz ,,życia w obfitości" 

także do życia ziemskie-
go, na przykład gdy my-
ślimy o sprawiedliwości 
dla biednych i uciśnio-
nych albo gdy bezsen-
sownemu nastawieniu na 
konsumpcyjny styl życia 

przeciwstawiamy życie, 
któremu chcemy nadać ja-
kiś sens. Troszczmy się o 
,,życie w obfitości" na ziemi 
- i to dla wszystkich. Trzeba 
nam również znieść myśl, 
że mimo starań nie zdoła-
my uczynić z ziemi raju - to 
jest zastrzeżone dla Jezusa. 

IV NIEDZIELA  

WIELKANOCNA  
3 maja 2020 r.  
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 „Spokój czy pokój niech sobie będzie 
na cmentarzu!” - mówią ci, którzy określenie 
„osoba szukająca zwady” uznaliby za komple-
ment. Być może ich otoczenie cierpi z tego 
powodu, ale to zdaje się tylko zwiększać ich 
radość z możliwości pro-
wadzenia nieustannych 
polemik, sporów, waśni. 
Wydaje się, że Jezus nie 
obawiał się konfliktów 
ani prowadzenia sporów, 
ale pokój cenił sobie w 
sposób szczególny, uważał za dar. 
W każdym razie ten „swój pokój”, 
który pozostawił swoim uczniom 
jako pożegnalny dar i który jest 
czymś innym niż „pokój, jaki daje 
świat” - innym niż pokój impe-
rium rzymskiego, wymuszony 
przez przewagę militarną i wyrafi-
nowaną politykę. Jeśli jednak po-
kój Jezusa nie jest takim pokojem ani też 
spokojem cmentarnym, to na czym dokład-
nie polega różnica między nimi? Możemy 
przyjąć, że pokój Jezusowy jest czymś innym 

niż pokój tego świata przede wszystkim dla-
tego, że nie pochodzi z tego świata, że nie w 
nim ma swe źródło. Pokój ten opiera się na 
przeświadczeniu Jezusa, że Ojciec otoczył Go 
chwała, i na niezachwianej pewności: „Ojciec 

większy jest ode Mnie”. 
To ta świadomość koi 
serce Jezusa, wlewa w 
nie spokój i niezmącony 
pokój i nie pozwala Mu 
tracić nadziei nawet w 
sytuacjach zdawałoby się 

bez wyjścia. Nie zapominajmy, że te 
słowa zachęty, pokoju i radości wy-
powiada Jezus w czasie, gdy - mó-
wiąc po ludzku - mógł spodziewać 
się jedynie klęski i gwałtownego 
końca. Ale wie: „Ojciec większy jest 
ode Mnie”, i nam powinna wystar-
czyć świadomość, że nasz Ojciec jest 
większy od nas i nas miłuje jako 

swoje dzieci. Być może właśnie w tych pięciu 
słowach kryje się cała tajemnica pokoju, jaki 
daje Jezus.  

 Kto ma przykazania moje i zachowuje je. ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie mi-

łuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego. a również Ja będę go miłował i ob-

jawię mu siebie. J 14, 15 – 21 

 Niebo Chrystusa nie jest miejscem, 
które można by zobaczyć, i to ani przez tele-
skop, ani siłą fantazji. Czym więc jest? Być 
może w jakimś sensie 
mogą pozwolić nam je 
odczuć wczesnochrze-
ścijańscy malarze. Z 
pewnością nie wyobra-
żali sobie oni jakiegoś 
,,nieba w górze" tak 
prymitywnie, jak im to 
często przypisujemy. Nie malowali go w kolo-
rze niebieskim, ale złotym, i obierali za tło, 
na którym przedstawiali ludzi, za grunt dźwi-
gający ludzi i aniołów. Niebo jako tło ludzi i 

świata. Wniebowstą-
pienie Chrystusa ozna-
cza, że stał się On dźwi-

gającym gruntem na-
szego istnienia. Pozo-
staje więc wierny ziemi. 

 Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: Dana Mi jest 

wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, 

udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Mt 28, 16 – 20 

VI NIEDZIELA  

WIELKANOCNA  
17 maja 2020 r.  

UROCZYSTOŚĆ  

WNIEBOWSTĄPIENIA 

PAŃSKIEGO 
24 maja 2020 r.  
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 Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na 

nich i powiedział im: weźmijcie Ducha Świętego! J 20, 19 – 23 

  Wyobraźmy sobie scenę z dzi-
siejszej Ewangelii: Jezus tchnął na uczniów. 
W Dziejach Apostolskich 
mówi się o szumie z nie-
ba, jakby uderzeniu 
gwałtownego wichru, 
który napełnił cały dom i 
w którym na zebranych 
w nim uczniów zstępuje 
Duch  Święty. W dzisiej-
szej Ewangelii mówi się 
– istotnie mniej spekta-
kularnie - o tchnieniu Jezusa. 
Czynność ta może jednak fascyno-
wać. Jest łagodna, delikatna, ci-
cha. Przypomina matkę, która, 
gdy jej dziecko się skaleczy, deli-
katnie czyści zranione miejsce al-
bo dmucha na nie i łagodnie po-
ciesza: ,,Wszystko będzie dobrze!" 

Tchnienie ma uzdrawiające działanie. Jezus 
swoim uczniom również tchnieniem przeka-

zuje zadanie uzdrawiania 
ludzi. Mają ich uzdra-
wiać, odpuszczając im 
grzechy. Z tą władzą 
udzieloną tchnieniem łą-
czy się życzenie pokoju. 
Żyć bowiem w grzechu 
znaczy przecież żyć w 
niepokoju - ze sobą, z 
bliźnimi, z Bogiem. Mogę 

żyć w pokoju, gdy moja dusza do-
świadcza uzdrawiającej mocy 
przebaczenia, zostaje obdarowana 
miłością. Zielone Święta są dla nas 
zaproszeniem, byśmy pozwolili 
Jezusowi tchnąć na nasze zranio-
ne dusze Ducha Świętego, by mógł 
nas uleczyć.  

UROCZYSTOŚĆ  

ZESŁANIA  

DUCHA ŚWIĘTEGO 
31 maja 2020 r.  

 

W drugim tygodniu wakacji  - od  do 7 do 11 
lipca, organizujemy pieszą pielgrzymkę na 
Jasną Górę. Oczywiście tylko wtedy, gdy do 
tego czasu, władze wydadzą zgodę na tego 
typu wyjazdy/wyjścia.   

Przewodnikiem w naszej drodze będzie ks. 
Mateusz Drobny. Zapisy rozpoczną się 5 ma-
ja i będą trwały do 5 czerwca. Zgłoszeń moż-
na dokonywać wysyłając wiadomość na ad-
res krecikpolarny@gmail.com W wiadomo-
ści należy podać: imię, nazwisko, PESEL, ad-
res oraz numer telefonu. Po zgłoszeniu, zain-
teresowany otrzyma mailem szczegółowe in-
formacje (niepełnoletni 
uczestnicy również druki 
oświadczeń, które będą 
musieli wypełnić ich rodzi-
ce). Jeśli dla kogoś zgłosze-
nie mailowe stanowi pro-
blem, można dokonać go także w kancelarii, 
ale obecnie czas jej urzędowania jest mocno 
ograniczony.  

Serdecznie zapraszamy do wspólnego piel-
grzymowania. W szczególny sposób zachęca-
my do tego młodzież. 

Pielgrzymkę rozpoczniemy we wtorek 7 lip-
ca. Prawdopodobnie spotykamy na rano  na 
Mszy św. i po niej wyjeżdżamy autobusem do 
miejscowości Żerkowice leżącej niedaleko 
Ogrodzieńca, skąd rozpoczniemy pieszą wę-
drówkę. Dokładna godzina zbiórki zostanie 
podana na spotkaniu przedpielgrzymkowym, 
o którego terminie poinformujemy wszyst-
kich zgłoszonych (trzeba zostawić przy zgło-
szeniu swój numer telefonu). Wędrować bę-
dziemy szlakiem Orlich Gniazd, co oznacza 
atrakcje w postaci wapiennych skał, warowni 
czy jaskiń. Nasze bagaże przez wszystkie dni 
trwania pielgrzymki będą przewożone samo-

chodem. W Częstochowie 
zatrzymamy się na nocleg w 
zaraz za Klasztorem Jasno-
górskim w Domu Pielgrzy-
ma Jana Pawła II. W sobotę 

11 lipca około godziny 14.00 wracamy do Ja-
strzębia wynajętym autobusem. Koszt piel-
grzymki (noclegi, transport, ubezpieczenie, 
apteczka) ponoszony przez jedną osobę wy-
niesie 300 zł Chleb, herbata, cukier, wliczone 
są w koszt pielgrzymki. Pozostały prowiant, 
każdy z pielgrzymów zabiera ze sobą.  

Zaproszenie  

na pieszą pielgrzymkę 
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Co czeka nas w maju 

 3.05 -  IV Niedziela Wielkanocna. Niedziela 
Dobrego Pasterza. Światowy Dzień Modlitw o 
Powołania. Rozpoczyna się Tydzień Modlitw o 
Powołania do Kapłaństwa i Życia Konsekrowa-
nego.  

 4.05 - poniedziałek. Wspomnienie św. Floriana 
męczennika i patrona archidiecezji.  

 6.05 - środa. Święto św. Apostołów Filipa i Ja-
kuba. Biblioteka parafialna czynna od godz. 
17.00 w Domu Parafialnym. 

 8.05 - piątek. Uroczystość św. Stanisława, bi-
skupa i męczennika, głównego patrona Polski.  

 10.05 - V Niedziela Wielkanocna. Początek re-
kolekcji przed święceniami prezbiteratu. 

 11.05 - poniedziałek. 29 rocznica święceń ka-
płańskich ks. Proboszcza.  

 13.05 – środa. Różanie fatimski o godz. 17.oo. 
Msza św. w intencji czcicieli MB Fatimskiej o 
godz. 18.00. 14 rocznica święceń kapłańskich ks. 
Piotra. 

 14.05 – czwartek. Święto św. Macieja, apostoła.  

 16.05 - sobota. Święto św. Andrzeja Boboli, 
prezbitera i męczennika, patrona Polski. Święce-
nia prezbiteratu o godz. 10.00 w Katedrze. Nau-
ka dla Rodziców i Rodziców chrzestnych o godz. 
16.30 w Domu Parafialnym.  

 17.05 - VI Niedziela Wielkanocna. Chrzty o 
godz. 12.15.  

 18.05 - poniedziałek. Dni Krzyżowe. Procesja 
do krzyża o godz. 17.3o. 7 rocznica święceń ka-
płańskich ks. Mateusza. Do sprzątania kościoła 
zapraszamy parafian z ul. Pszczyńskiej 159 – 173 
po Mszy św. wieczornej. 

 19.05 – wtorek. Dni Krzyżowe. Procesja do 
krzyża o godz. 17.3o. Urodziny arcybiskupa Wik-
tora Skworca. 

 20.05 - środa. Dni Krzyżowe. Procesja do krzy-
ża o godz. 17.3o. Biblioteka parafialna czynna od 
godz. 17.00 w Domu Parafialnym. 

 21.05 – czwartek. Uroczystość św. Jana Nepo-
mucena prezbitera i męczennika - patrona mia-
sta Jastrzębia – Zdroju. 

 22.05 - piątek. Rozpoczynamy nowennę przed 
Zesłaniem Ducha Świętego. Do sprzątania ko-
ścioła zapraszamy parafian z ul. Pszczyńskiej 159 
– 173 po Mszy św. wieczornej. 

 23.05 - sobota. Odwiedziny chorych od. godz. 
9.00.  

 24.05 - niedziela. Uroczystość Wniebowstąpie-
nia Pańskiego. O godz. 12.00 w katedrze, Msza 
św. w intencji małżonków przeżywających swoje 
jubileusze sakramentu małżeństwa. Dzień mo-

DRODZY CZYTELENICY 
Redakcja głęboko wierzy, że Pan Bóg w każdej chwili może obdarować nas cudem pełnego 

ustania epidemii, jeśli uzna, że będzie to dla nas najlepsze. 
Dlatego prezentujemy plan kwietniowych wydarzeń w taki sposób, jakby obecnej epidemii nie było. 

Oczywiste jest jednak, że jako parafia, podporządkowujemy się prawu o ograniczeniu spotkań, 
nadanemu przez władze państwowe oraz przez Arcybiskupa Wiktora Skworca. Dlatego w parafii za-
wieszone zostały wszystkie nabożeństwa, adoracje, spotkania grup i ruchów oraz wszelkie inne ak-
tywności. Nie ma także możliwości korzystania z sakramentu pokuty, a Msze święte odprawiane są 
bez udziału wiernych. 

Plan wydarzeń stanie się w pełni aktualny dopiero wtedy, gdy zawieszenie spotkań zostanie 
odwołane. Oby jak najszybciej. 

Kwiecień w naszej parafii 

JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE: 
5 rocznica ślubu  
Elżbieta i Piotr Popek  
25 rocznica ślubu  
Grażyna i Andrzej Fajkis  
40 rocznica ślubu  
Bernadeta i Czesław Marcisz  
45 rocznica ślubu  
Maria i Mieczysław Wielgos  

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE: 
Tomasz Tracz – Malwina Sitek  
 
POGRZEBY: 
Kazimiera Cieślak  
Zygmunt Bartosiak  
Bolesław Ledwoń 
Irena Matera 
Halina Piotrowska  
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dlitw za Kościół w Chinach. 

 25.05 - poniedziałek. Msza św. w intencji Koła 
Gospodyń, emerytów, rencistów i sprzątających 
kościół w maju o godz. 18.00. Do sprzątania ko-
ścioła zapraszamy parafian z ul. Pszczyńskiej 175 
– 187 po Mszy św. wieczornej. 

 26.05 - wtorek. Wspomnienie św. Filipa Neri, 
prezbitera. Dzień Matki.  

 29.05 – piątek . Wspomnienie św. Urszuli Le-
dóchowskiej, dziewicy. Msza św. za zmarłych w 
30 dzień oraz I rocznicę po śmierci o godz. 
18.00. Do sprzątania kościoła zapraszamy para-
fian z ul. Pszczyńskiej 175 – 187 po Mszy św. 
wieczornej. 

 30.05 – sobota. Wspomnienie św. Jana Sar-
kandra, prezbitera i męczennika.  

 31.05 – niedziela. Uroczystość Zesłania Ducha 
Świętego. Roczki o godz. 12.15. Jubileusze mał-
żeńskie o godz. 16.30. Pielgrzymka mężczyzn i 
młodzieńców do MB Piekarskiej. Archidiecezjal-
na Pielgrzymka Niewidomych do Piekar. Kolekta 
na potrzeby archidiecezji.  

 1.06 – poniedziałek. Święto NMP Matki Ko-
ścioła. Rozpoczyna się Okres Zwykły. Dzień 

Dziecka. Do sprzątania kościoła zapraszamy pa-
rafian z ul. Pszczyńskiej 189 – 201 po Mszy św. 
wieczornej. 

 3.06 – środa. Wspomnienie św. Karola Lwangi 
i Towarzyszy, męczenników. Biblioteka parafial-
na czynna od godz. 17.00 w Domu Parafialnym. 

 4.06 –I czwartek miesiąca. Święto Jezusa 
Chrystusa Najwyższego Kałana. Do sprzątania 
kościoła zapraszamy parafian z ul. Pszczyńskiej 
189 – 201 po Mszy św. wieczornej. Msza św. ku 
czci św. Tarsycjusza w intencji Ministrantów, o 
godz. 18.00. 

 5.06 – I piątek miesiąca. Wspomnienie św. Bo-
nifacego, biskupa i męczennika. Msza św. w in-
tencji czcicieli NSPJ o godz. 6.30. Do sprzątania 
kościoła zapraszamy parafian z ul. Opolskiej 2 
po Mszy św. wieczornej. 

 6.06 – I sobota miesiąca. – I sobota miesiąca. 
Nabożeństwo wynagradzające NMP o godz. 
7.00. 

 7.06 – niedziela. Uroczystość Najświętszej 
Trójcy. Archidiecezjalna Pielgrzymka Niewido-
mych do Piekar Śląskich. Kolekta na WT UŚ . 

„Życie nie musi obfitować w wielkie wydarzenia, co-

dzienny obowiązek, prosty i niepozorny  wystarczy, 

aby je upiększyć i uszlachetnić.”  

Wszystkim Mamom życzymy cierpliwości i siły po-

trzebnych do podejmowania trudu wychowawcze-

go, a miłość i wdzięczności dzieci niech będzie dla 

Nich największą radością życia.  

Duszpasterze i Redakcja. 

 

„Powierz Panu swoją drogę i zaufaj Mu, On sam 

będzie działał.” 

Księdzu Proboszczowi Stefano-

wi oraz księżom Piotrowi i Ma-

teuszowi z okazji rocznicy świę-

ceń kapłańskich życzymy, by w bliskiej relacji z Je-

zusem odnajdywali pokój i umocnienie w czynieniu 

dobra. Redakcja i Parafianie 

 

„Kompasem, który wskazuje nam drogę wśród tajem-

nic Bożych, jest miłość.” 

Pani Krystynie Muszyńskiej życzymy ufności w sercu 

i przeświadczenia, że Bóg w swojej miłości prowa-

dzi nas przez życie. Żeński Legion Maryi. 

„Prawdziwe serce rozpoznaje się nie po jego bi-

ciu, ale po jego miłości.” 

Legioniście Alojzemu Szmajduchowi oraz wszystkim 

auksyliatorom, którzy obchodzą swoje urodziny lub 

imieniny w maju życzymy umiejętności realizowania 

przykazania miłości Boga i bliźniego oraz błogosła-

wieństwa Bożego. Męski Legion Maryi. 

 

„Modlić się to stopniowo wprowadzać w siebie wo-

lę Bożą zamiast swojej woli.” 

Paniom Helenie Papszun i Zo-

fii Nawrockiej oraz panu Aloj-

zemu Szmajduchowi życzymy, 

by poprzez modlitwę odkry-

wali obecność Boga w swoim życiu i na co dzień 

realizowali Jego wolę. Chór „Lira.” 

 

„Radość zrodzona z dobroci jest sakramentem 

obecności Boga.” 

Paniom Wacławie Butorze i Wandzie Wołkowicz ży-

czymy, aby Ich serce zawsze wypełniała radość pły-

nąca ze świadomości bycia kochanym przez Boga i 

bliskich. Seniorzy. 

Serdeczności 
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Rozwiązanie prześlij na adres: krecikpolany@gmail.com   

Nagrody za rozwiązanie z poprzedniego numeru otrzymują 
Maja Zagórska i Adaś Stach. Gratulujemy! Można je będzie 

odebrać w kancelarii parafialnej po 10 maja. 
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IV NIEDZIELA WIELKANOCNA – NIE-
DZIELA DOBREGO PASTERZA 3.05  
7.30– Za + Stanisława Adamczyk – w 10 
rocznicę śmierci. 
9.30– Za + Dorotę Skowron, Wiktorię i Józe-
fa Skowron, Henryka Sztajnowskiego, ++ z 
rodziny Sztajnowskich, Wiśniewskich, Skow-
ronów, Jędrusików i dusze w czyśćcu cierp.  
11.00– Do Opatrzności Bożej, z podziękowa-
niem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze 
błogosławieństwo, opiekę, zdrowie i dary Du-
cha Św. w intencji Jakuba z okazji 18 r. ur. 
12.15 – Do Opatrzności Bożej, za wstawien-
nictwem Św. Floriana w intencji strażaków 
OSP Jastrzębie-Górne.  
16.30– Do Opatrzności Bożej i Aniołów Stró-
żów w intencji wnuków Julii, Weroniki, Na-
talii, Mateusza i Amelki oraz ich rodziców.  
19.30– Za + Łukasza Kantorysińskiego – w 5 
rocznicę śmierci, rodziców, rodzinę Kolma-
siaków, Jaguścików, Popczyków oraz + Wie-
sława Słowik. 
PONIEDZIAŁEK 4.05 
6.30– Za + męża Tadeusza Janeczko w 70 
rocznicę urodzin. 
18.00– Do Opatrzności Bożej, MB Często-
chowskiej z podziękowaniem za 1 rok życia 
Olivera i 37 rok życia Pauliny, z prośbą o Bo-
że błogosławieństwo, dary Ducha Św., zdro-
wie i o dalszą opiekę nad całą rodziną.  
18.00– Do Opatrzności Bożej za wstawien-
nictwem MB Fatimskiej, z podziękowaniem 
za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogo-
sławieństwo, opiekę i zdrowie w intencji 
Wojciecha z okazji 70 rocznicy urodzin. 
WTOREK 5.05 
6.30– Za + Henryka Koczor – w rocznicę 
śmierci, ++ rodziców.  
6.30– Za ++ Ingę i Pawła Skiba, ++ rodziców 
i rodzeństwo.  
18.00– Do Opatrzności Bożej, z podziękowa-
niem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze 
błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w inten-
cji Jolanty z okazji 55 rocznicy urodzin. 
ŚRODA – ŚWIĘTO ŚW. APOSTOŁÓW FILI-
PA I JAKUBA 6.05 
6.30– Za + męża Sylwestra Lasko – w 8 rocz-
nicę śmierci, rodziców Janinę i Stanisława 
Sowa, teściów Franciszkę i Karola Lasko, du-

sze w czyśćcu cierpiące.  
18.00– Za ++ Mariannę, Edwarda, Katarzy-
nę i Józefa Korpowskich, Marię i Franciszka 
Koch, Józefę i Rocha Gajek, d. w cz. cierp.  
18.00– Za + Alfreda Mołdrzyk, żonę Stefanię, 
zięcia Ryszarda, Sylwię Grygier, Anielę Wu-
wer oraz ++ z pokrewieństwa Grygier, Moł-
drzyk, Fabian.  
CZWARTEK 7.05 
6.30– Za Śp. Elżbietę Rutkowską.  
18.00– Do Opatrzności Bożej w intencji 
członkiń z Róży Krystyny Smorzyk,  
18.00– Za ++ członkinie z Róży Krystyny 
Smorzyk.  
PIĄTEK – UROCZYSTOŚĆ SW. STANISŁA-
WA, BPA I MĘCZ. 8.05 
6.30– Za ++ Józefę, Mariana i Antoniego 
Zbrońskich, Helenę, Jakuba i Józefa Kulig, + 
Mieczysława Zbrożka oraz ++ z pokrew.  
18.00– Za ++ Waleskę i Leona Powieśnik, 
rodziców z obu stron, Helenę i Adolfa Kuź-
nik, dusze w czyśćcu cierpiące.  
18.00– Za + Jana Ostrzołka, żonę Agnieszkę, 
2 córki, 2 zięciów oraz ++ z rodziny Ostrzo-
łek, Sitko.  
SOBOTA 9.05 
8.00– Do OB. MB Fatimskiej w intencji 
członkiń z Róży Różańcowej Teresy Fajkis.  
8.00Za + męża Jana Lazar, rodziców brata, 
szwagrów, szwagierkę oraz ++ teściów.  
18.00– Za + Alojzego Michalskiego – w 25 r. 
śm. żonę Otylię, Halinę i Leonarda Spałek, 
Marię Dobrowolską oraz ++ z pokrew.  
V NIEDZIELA WIELKANOCNA 10.05 
7.30– Za ++ Emila i Marię Urbańczyk, Anto-
niego Piszczek oraz ++ z pokrewieństwa.  
9.30– W INTENCJI PARAFIAN. 
11.00– W INTENCJI PARAFIAN. 
12.15 – W INTENCJI PARAFIAN. 
16.30– Za + Stanisława Stachowicz – w rocz-
nicę śmierci, rodziców Henrykę i Konstante-
go, teścia Mieczysława, szwagrów Stanisława 
i Zygmunta. 
19.30– Za ++ rodziców Michalinę, Władysła-
wa Nowak oraz + Zygmunta Nowak.  
PONIEDZIAŁEK 11.05 
6.30– Za ++ rodziców Tadeusza i Genowefę 
Bidzińskich, ++ dziadków z obu stron.  
18.00– Do Opatrzności Bożej, z podziękowa-
niem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze 
błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w inten-

INTENCJE MSZALNE 
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cji Stanisława z okazji 73 rocznicy urodzin 
oraz imienin.  
18.00– Do Opatrzności Bożej, za wstawien-
nictwem MB Fatimskiej, z podziękowaniem 
za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogo-
sławieństwo, opiekę i zdrowie w intencji Ma-
riana i Szymona z okazji urodzin.  
WTOREK 12.05 
6.30– Za + Genowefę Szkatuła – od sąsiadów 
z ul. Opolskiej 4.  
18.00– Za + Szymona Wituła – w 1 r. śm.  
18.00– Za + Ludwika Cofalika, żonę Geno-
wefę, syna, zięcia, dusze w czyśćcu cierpiące.  
ŚRODA 13.05 
6.30– Za ++ Walerię, Józefa, Grażynę i Jana 
Krzemińskich, ++ sąsiadów i dusze w czyśćcu 
cierpiące.  
18.00– W intencji czcicieli MB Fatimskiej. 
18.00– Za + Andrzeja Pancherz, żonę Józefę, 
syna Przemysława.  
CZWARTEK – ŚWIĘTO ŚW. MACIEJA, AP. 
14.05 
6.30– Za + Tomasza Lazar – od mieszkań-
ców ul. Opolska 18.  
18.00– Do Opatrzności Bożej w intencji 
członkiń z Róży Heleny Sowa.  
18.00– Za ++ członk. z Róży Heleny Sowa.  
PIĄTEK 15.05 
6.30– Za + Zofię Godecką, męża, córkę, zię-
cia, siostrę i + Kazimierza Mołdrzyk.  
6.30– Za + Genowefę Kalinowską, ++ rodzi-
ców, znajomych i dusze w czyśćcu cierpiące.  
18.00– Za + męża Janusza Olszewskiego, sy-
na Michała, rodziców z obu stron.  
SOBOTA – ŚWIĘTO ŚW. ANDRZEJA BO-
BOLI 16.05 
8.00– Za + Henryka Wierzgoń, żonę Kune-
gundę.  
18.00– Za + Annę Wzientek – w rocznicę 
śmierci, męża Antoniego, rodziców oraz ++ z 
pokrewieństwa.  
18.00– Za + Różę Zdrzałek, Alberta Śmieta-
na, ich rodziców i rodzeństwo, Helenę Gajda, 
++ z pokrewieństwa Zdrzałek, Śmietana i 
Płonka.  
VI NIEDZIELA WIELKANOCNA 17.05 
7.30– Za + Władysława Wala, rodziców, te-
ściów oraz ++ z pokrewieństwa.  
9.30– W INTENCJI PARAFIAN. 
11.00– W INTENCJI PARAFIAN. 

12.15 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowa-
niem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze 
błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w inten-
cji Juliana z okazji 76 rocznicy urodzin.  
16.30– Za + Ewę Lach.  
19.30– Do Opatrzności Bożej, z podziękowa-
niem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze 
błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w inten-
cji rodziny Fukała.  
PONIEDZIAŁEK 18.05 
6.30– Za + Annę Gajda, rodziców, rodzeń-
stwo, ++ z rodziny Gajda, Goles, Piechoczek.  
18.00– Do Opatrzności Bożej, z podziękowa-
niem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze 
błogosławieństwo, opiekę i zdrowie z okazji 
urodzin Alojzego i Anieli.  
18.00– Do Opatrzności Bożej, MB Różańco-
wej, z podziękowaniem za otrzymane łaski w 
intencji członkiń z Róży Ireny Witkowskiej.  
WTOREK 19.05 
6.30– Za ++ Hildegardę i Karola Chromy, 
Łucję i Romana Rduch.  
18.00– Za + męża Mariana Aleksińskiego – 
w 4 rocznicę śmierci. 
18.00– Za + Alojzego Brawańskiego, jego ro-
dziców, teściów, dziadków, brata Józefa, żo-
nę Annę, Mariannę i Pawła Jabłonka oraz 
Czesława Salamon, ++ z pokrewieństwa.  
SRODA 20.05 
6.30– Za + Marię Biernat, ++ rodziców i te-
ściów oraz + Franciszka Biernat.  
18.00– Za + Leokadię Dudzik – w 2 rocznicę 
śmierci, męża Romana, rodziców, synową te-
resę i dusze w czyśćcu cierpiące.  
18.00– Do Opatrzności Bożej w intencji ro-
dziców, dziadków i pokrewieństwo zmarłego 
Nikodema Pastryka, + dziadka Stanisława 
Pastryk.  
CZWARTEK – Wspomnienie św. Jana Nepo-
mucena 21.05 
6.30– Za + Zdzisława Czyżnik – od sąsiadów 
ul. Opolska 20.  
18.00– Do Opatrzności Bożej w intencji 
członkiń z Róży Anny Ledwoń.  
18.00– Za ++ członkinie z Roży Anny Led-
woń.  
PIĄTEK 22.05 
6.30– Za ++ Annę i Wiktora Kołeczko, sy-
nów Franciszka i Józefa, synową Zofię, Martę 
i Jana Gajda, zięciów Krystiana i Bernarda, + 
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Jerzego Majka.  
18.00– Za + żonę Lidię Zarembik – w kolej-
ną rocznicę śmierci, dusze w czyśćcu cierp.  
18.00– Za + Izydora Urbańczyka, żonę Ma-
rię, Adolfa Musioł, Martę i Pawła Marcisz, 
Marię Biernat, Bogdana Płocha, Mariana 
Aleksińskiego i dusze w czyśćcu cierpiące.  
SOBOTA 23.05 
6.30– Za + Leokadię Dudzik, męża Romana, 
rodziców Marię i Ludwika Piechoczek, syno-
wą Teresę.  
18.00– Za + męża Zygfryda Szlezak, syna 
Pawła, córkę Jolantę, synową Bożenę, ich ro-
dziców z obu stron.  
18.00– Za + Joannę Musioł – w kolejną rocz-
nicę śmierci, męża Feliksa, syna Kazimierza, 
zięcia Józefa, Józefa i Stefanię Deptuła, zięcia 
Stanisława oraz ++ z pokrewieństwa.  
NIEDZIELA - UROCZYSTOŚĆ WNIEBO-
WSTĄPIENIA PAŃSKIEGO 24.05 
7.30– Za + Augustynę Ostrzołek – w rocznicę 
śmierci, męża Franciszka, Gertrudę i Rafała 
Woźnica oraz ++ z pokrewieństwa.  
9.30– Za + Stanisława Folwarczny – w 5 r. 
śm. rodziców, 2 braci, bratową Urszulę, Ste-
fanię i Józefa Deptuła, dusze w czyśćcu cierp.  
11.00– Do Opatrzności Bożej, z podziękowa-
niem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze 
błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w inten-
cji Sławomira z okazji 50 rocznicy urodzin. 
12.15 – MSZA ŚW. CHRZCIELNA.  
16.30– Za + Halinę Kowal, męża Stanisława, 
Tadeusza Maszczyńskiego, Henrykę Sobań-
ską i Emila Wieczorek oraz dusze w czyśćcu 
cierpiące. 
19.30– Za + Zygmunta Szpyrka – w 2 roczni-
cę śmierci, żonę Adelę. 
PONIEDZIAŁEK 25.05 
6.30– Za ++ Pelagię i Czesława Cnota, Wan-
dę i Erwina Papierok, dusze w czyśćcu cierp.  
18.00– Do Opatrzności Bożej w intencji 
KGW, emerytów i rencistów oraz sprzątają-
cych kościół w miesiącu maju.  
18.00– Do Opatrzności Bożej w intencji Le-
gionistów i Auksyliatorów oraz Ks. Piotra.  
WTOREK 26.05 
6.30– Za ++ członkinie z Róży Ireny Wit-
kowskiej.  
18.00– Za + Jerzego Plewniak.  
18.00– Za + Jadwigę Odorską oraz ++ z po-

krewieństwa.  
ŚRODA 27.05 
6.30– Za + Franciszkę Żurek, męża Tadeu-
sza, syna Józefa, dusze w czyśćcu cierpiące.  
18.00– Za ++ rodziców Alojzego i Lidię Ko-
larczyk, Agnieszkę i Konstantego Sładkow-
skich, Izydora Dobisz, ++ z rodzin Langer, 
Cholewa, Sładkowskich.  
18.00– Za ++ Helenę, Kazimierza, Emila i 
Halinę Kopertowskich, Marię, Leona i An-
drzeja Grygierek oraz + Krystynę Kornas.  
CZWARTEK 28.05 
6.30– Za + Oskara Gajda – od sąsiadów ul. 
Poznańska 2 – 12.  
18.00– Za + Jana Antończyk – w rocznicę 
śmierci, rodziców Luizę i Franciszka, Gertru-
dę i Teodora Oczadły oraz ++ z rodziny An-
tończyk, Oczadły.  
18.00– Za + Gertrudę Wrożyna, męża Cze-
sława, Pawła i Gertrudę Gajda oraz ++ z po-
krewieństwa Gajda, Wrożyna.  
PIĄTEK – Wspomnienie św. Urszuli Le-
dóchowskiej 29.05 
6.30– Za + Eryka Lazar, żonę Amalię, rodzi-
ców, rodzeństwo, ++ z pokrewieństwa oraz 
++ z rodziny Koniec.  
6.30– W intencji Ks. Wacława Basiaka o ży-
cie wieczne – od bratanka z rodziną.  
18.00– Msza św. za zmarłych w 30-dzień i 1 
rok po śmierci.  
SOBOTA – Wspomnienie św. Jana Sarkan-
dra 30.05 
8.00– Za + Reginę Skubis – w rocznicę 
śmierci, męża Mieczysława, Eugenię i Alojze-
go Langosz oraz ++ z rodzin Wala, Langosz, 
Skubis.  
15.00 – Ślub. 
18.00– Za + męża Ryszarda Dudzik – w 3 
rocznicę śm. ++ z rodziny Dudzik, Matera.  
18.00– Za + Zofię Tonasko – w 1 r. śm.  
NIEDZIELA – UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA 
DUCHA ŚWIĘTEGO 31.05 
7.30– Za + Dorotę Hojka. 
9.30– Za ++ rodziców Zofię Szymańską, 2 
mężów, syna Tadeusza,  
11.00– Do Opatrzności Bożej, za wstawien-
nictwem MB Częstochowskiej, z podziękowa-
niem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze 
błogosławieństwo, opiekę, zdrowie i dary Du-
cha Św. w intencji Dawida Bagińskiego z oka-
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zji 18 rocznicy urodzin.  
12.15 – W INTENCJI ROCZNYCH DZIECI. 
16.30– JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE.  
19.30– Za + córkę Justynę – w 11 rocznicę 
śmierci, mamę Jadwigę, braci Ryszarda i Ta-
deusza.  
PONIEDZIAŁEK – ŚWIĘTO NMP, MATKI 
KOŚCIOŁA 1.06 
6.30– Za + Antoniego Goik – w rocznicę 
śmierci, żonę Joannę, Jadwigę i Ryszarda 
Goik, Alberta i Anastazję Grabarczyk oraz ++ 
z pokrewieństwa.  
9.00– Za ++ Irenę i Romana Mazur oraz ++ 
z całej rodziny.  
18.00– Do Opatrzności Bożej z podziękowa-
niem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze 
błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w inten-
cji Stanisławy Niemczyk, Mirosława Bałkow-
skiego, Sylwię i Jacka Gryman.  
WTOREK 2.06 
6.30– Za + Genowefę Szkatuła – od sąsiadów 
ul. Opolska 4. 
18.00– Za + Jana Piotrowskiego – w roczni-
cę śmierci, rodziców z obu stron, ++ z pokre-
wieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.  
18.00– Za ++ rodziców Filomenę i zaginio-
nego Ferdynanda Simko, córkę Felicję, jej 
męża Henryka, ++ Alojzego, żonę Elżbietę, 
córkę Erykę Siwek, Zofię i Ignacego Ziaja, 
Pawła Krakowczyk, ++ z pokrewieństwa Sim-
ko, Siwek, dusze w czyśćcu cierpiące, które 
oczekują naszej pomocy.  
ŚRODA – Wspomnienie św. męczenników 
Karola Lwangi i Tow. 3.06 
6.30– Za + Zdzisława Czyżnik – od Grażyny 
Skowronek i Artura Skowronek z rodziną.  
18.00– Za + Beatę Antończyk – w 2 rocznicę 
śmierci, rodziców Marię i Wilhelma Cnotę, 
brata Czesława, teściów Anastazję i Józefa 
Antończyk, szwagrów Lucjana i Leona An-
tończyk, Herberta Kotas, Felicję Goluch, Ce-
cylię i Kazimierza Kuczko, Henryka i Adelaj-
dę Dudzik.  
18.00– Za + Antoniego Dulemba, jego rodzi-
ców, Jadwigę i Józefa Polnik oraz ++ z po-
krewieństwa. 
CZWARTEK – ŚWIĘTO JEZUSA CHRYSTU-
SA NAJWYŻSZEGO I WIECZNEGO KAPŁA-
NA I czwartek miesiąca 4.06 
6.30– W intencji Powołań.  

6.30– W intencji Ks. Wacława Basiaka o ży-
cie wieczne – od bratanka z rodziną.  
18.00– Ku czci Św. Tarsycjusza, patrona mi-
nistrantów. 
PIĄTEK – Wspomnienie św. Bonifacego – I 
piątek miesiąca 5.06 
6.30– W intencji czcicieli NSPJ.  
16.30– Za ++ rodziców Martę i Alojzego Po-
deszwa, syna i wnuka, SM Ireneuszę Gajda, 
rodziców Piotra i Gertrudę, Dariusza Kałuża, 
Irenę i Mateusza Kowal, Wiesława Żurek, 
Helenę i Alojzego Krótki, Antoniego i Kazi-
mierza Molenda, dusze w czyśćcu cierpiące. 
18.00– Za + Franciszkę Szlosarek – w 10 
rocznicę śmierci, męża Franciszka, rodziców 
z obu stron, siostry, braci, zięciów Ryszarda i 
Zbigniewa, ++ z pokrewieństwa i dusze w 
czyśćcu cierpiące.  
SOBOTA – I sobota miesiąca 6.06 
8.00– Ofiara wynagradzająca za cierpienie 
Niepokalanego Serca Maryi i Najśw. Serca 
Jezusowego i zadośćuczynienie za grzechy 
własne, swoich bliskich, naszej Ojczyzny i ca-
łego Świata. 
8.00– Za + Franciszka Ostrzołek – w roczni-
cę śmierci, żonę Augustynę, Gertrudę  
i Rafała Woźnica i dusze w czyśćcu cierpiące.  
18.00– Za + Stanisława Gajdzik – w 2 rocz-
nicę śmierci, rodziców, brata Jerzego, Helenę 
Skucik – w 2 rocznicę śmierci, męża Fran-
ciszka, Eryka Polnik, Agnieszkę, Franciszka i 
Alfreda Błatoń oraz ++ z pokrewieństwa Ko-
cur, Gajdzik, dusze w czyśćcu cierpiące.  
NIEDZIELA - UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘT-
SZEJ TRÓJCY 7.06 
7.30– Za ++ Gertrudę, Józefa i Wiktora Gon-
sior, Agnieszkę, Elżbietę, Bolesława i Jana 
Krupa, + Anastazję Mołdrzyk.  
9.30– Za ++ Stanisławę, Leona, Zbigniewa 
Kamińskich, Franciszka i Wiktorię Kaczo-
rowskich, Stefana Bugajskiego, Czesławę 
Hurną i dusze w czyśćcu cierpiące.  
11.00– Za + Czesławę Krawczyk, męża Stani-
sława, Annę i Józefa, Eugeniusza z rodziny 
Krawczyk.  
12.15 – W INTENCJI PARAFIAN. 
16.30– Za + Lidię Witak – w 8 rocznicę 
śmierci, męża Franciszka, ++ rodziców.  
19.30– Za + Tomasza Kusy, żonę Salomeę 

oraz ++ z pokrewieństwa.  
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 Zapewne byłeś kiedyś w Tatrach. Może 

nie wchodziłeś głęboko i wysoko w góry, ale 
widziałeś stada pasących się na pastwiskach 
lub na halach owiec. Jeżeli miałeś szczęście, 
być może widziałeś Pasterza, który prowadził 
owce. Na pewno prowadził? Kiedy byłem w 
Tatrach widziałem pasterzy zawsze… za sta-
dem, a nie przed nim. W Polsce (mam na-
dzieję, że moje doświadczenie nie wprowa-
dza nikogo w błąd), juhasi „mają oko” na sta-
do idąc za nim. Tym czasem w naszym spo-
sobie myślenia utrwaliło się biblijne: moje 
owce idą za mną… bo w Palestynie najpierw 
idzie Pasterz!  
Pan Jezus przyrównuje się do Pasterza, a 
trzeba powiedzieć, że ci nie cieszyli się wiel-
kim szacunkiem w społeczeństwie Izraela (w 
przeciwieństwie do właścicieli stad). Pasterze 
byli uważani za nieczystych – ale wspomnij-
my, że to ich Anioł pierwszy powiadamia o 
narodzinach Mesjasza – to musi i nas dzisiaj 
zastanawiać.  
Średniej wielkości stado w czasach Jezusa 
mogło liczyć ok. 100 owieczek i jak już wspo-
mniałem, nie należały one do wypasających. 
Dlatego nikt nie miałby do nich pretensji, 
gdyby nie bronili owiec za cenę swojego życia 
(przypomnij sobie jak reaguje Hiob na wieści 

o stracie stad, które przynoszą mu także pa-
sterze). Najemnik nie musiał za wszelką cenę 
bronić stada. Pasterz wyposażony był zazwy-
czaj w procę do przeganiania drapieżników 
czy złodziei, torbę i kij (który służył mu … do 
liczenia). Żaden pasterz nie nosił by, z róż-
nych powodów, owiec na swych ramionach, a 
szczególnie takich, które się oddaliły od stada 
i zagubiły. Takie owce zazwyczaj traktowano 
dosyć brutalnie… łamano im nogi, by odtąd 
bały się same oddalać od stada. Mało praw-
dopodobne jest, by ktoś pozostawiał całe sta-
do, by szukać jednej zaginionej owieczki.  
Na noc zaganiano owce do owczarni, która 
była po prostu okolonym niewysokim mu-
rem, zazwyczaj z kamieni, bez dachu i bez… 
bramy. Zaganiano do jednej owczarni, 

wszystkie znajdujące się okolicy stada, tak, że 
owce mieszały się ze sobą. W przerwie muru, 
na noc, kładł się pasterz – a owce… boją się 
przeskakiwać przez takie przeszkody. Rano 
pasterz wołał swoje owce… a te znały jego 
głos i szły za swoim, nie za obym, pasterzem.  
W takim kontekście zaczynamy rozumieć sło-
wa Jezusa: „Ja jestem Dobrym Pasterzem” – 
takim, dla którego jesteś tak ważny, że odda-
la się nawet od stada, by Ciebie szukać, „nie 
łamie Ci nóg”, lecz niesie na swoich ramio-
nach i cieszy się z odnalezienia tej zagubio-
nej. Ten, który mówi: „moje owce słuchają 
mojego głosu”, i stwierdza: „Ja jestem bramą 
owiec”. Najbardziej znany fragment o Jezusie 
Dobrym Pasterzu (J 10, 1-21) zaczyna się 
właśnie od wchodzenia do owczarni przez 
bramę, którą jest Jezus. On sam wchodzi do 
owczarni jako Pasterz przez siebie - Bramę. 
Tylko bowiem On zna Ojca, dlatego chce, by 
owce znały Jego. To On staje się wzorem dla 
Pasterzy (przecież nie tylko Apostołów, ka-
płanów, ale dla każdego odpowiedzialnego za 
inne osoby) którzy mają iść za Nim i paść 
owce. Taki nakaz da Piotrowi: „pójdź za 
mną” a wcześniej „paś owce moje” – ale wte-
dy, gdy to podążanie wiąże się z „Panie Ty 
wiesz, że Cię kocham” (zob. J 21, 15-19).  

Gdy faryzeusze zarzucają Jezusowi, że 
jest grzesznikiem Ten odpowiada odno-
sząc się do tekstu Starego Testamentu o 
złych pasterzach (Ez 34, 1-30), którzy nie 
poszukiwali zaginionych owiec, ani nie 

troszczyli się o chore, nie pilnowali trzody, 
nie wzmacniali słabych sztuk, lecz obchodzili 
się z nimi bezdusznie i okrutnie, szukając 
swoich korzyści. Dalej tekst ten mówi o Bo-
gu, który sam zatroszczy się o swe stado. Je-
zus mówi, że jest Dobrym Pasterzem, który 
się troszczy, jasno wskazując kim jest – jest 
tym właśnie Bogiem, który obiecał swoją tro-
skę, tym Pasterzem który za grzeszników od-
daje swoje własne życie… „Wzbudzę im pa-
sterza, aby szedł na ich czele, który będzie ich 
pasł” – On jest właśnie tym, który przez ten 
tekst powiedział: „Ja Sam będę pasł moje 
owce i Ja sam zapewnię im bezpieczny odpo-
czynek. Sam będę szukał każdej zaginionej. 
Sam sprowadzę do siebie każdą zbłąkaną, Ja 
opatrzę rany pokaleczonym i zatroszczę się o 

Dobry Pasterz 
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Może psalm ten jest jednym z bardziej 
znanych, może nawet tym najbardziej ulu-
bionym. Wiemy „z grubsza” o czym mówi, i 
chyba bez większych wątpliwości powiemy, 
że Psalm 23 jest o Pasterzu. Ale czy na pew-
no?  
W nowym wydaniu Pisma Św. tytuł tego 
Psalmu brzmi: „Bóg pasterzem i gościnnym 
gospodarzem”.  

Jeśli bliżej przyjrzymy się tekstowi, to odkry-
jemy, że jest on podzielony na dwie części: 
wersety od 1 do 3 stanowią część pierwszą, 
pozostałe drugą. Różnią się one nie tylko tre-
ścią, ale również stylem. W pierwszej części 
autor mówi o Bogu w trzeciej osobie: On, 

„Pan jest moim pasterzem”, w drugiej części 
zwraca się do Boga bezpośrednio: Ty, „Ty je-
steś ze mną” – te różnice są łatwe do zauwa-
żenia, ale mniej istotne od różnicy w treści.  
Pierwszy fragment opowiada o życiu paster-
skim – takie życie prowadził Izrael, gdy wy-
chodził z Egiptu. Pan, jak pasterz, prowadził 
swój lud do ziemi obiecanej, na „zielone pa-
stwiska”. Jest to nieco idealizowany obraz, 

ale chodzi w nim o 
Boga, który spełnia 
nadzieję Izraela, 
w yp e łn i a  s w e 
obietnice. Bóg za-
pewni nam dobrą 

przyszłość – tak można postrzegać ten tekst - 
jako nadzieję na zbawienie, a nie jako dobro-
byt tu i teraz. Pasterz wie, gdzie na spieczo-
nej, często pustynnej ziemi, znajdują się nie 
tylko pastwiska, ale i wodopoje. To obraz wę-
drówki Izraela, który nie tylko idzie przez pu-

zdrowie chorych. Będę też czuwał nad tymi, 
które są tłuste i zdrowe. Będę pasł wszystkie 
sprawiedliwie” - warto przeczytać cały ten 
rozdział. 
Mamy zatem Pasterza, który nie traktuje 
owiec (mnie) jak przedmiot, jako zysk, lecz 
On z powodu miłości do mnie najwięcej ryzy-
kuje i poświęca: „przyszedłem by owce miały 
życie i miały je w obfitości” i „Dobry Pasterz 
oddaje swoje życie za owce”. Jak w tym kon-
tekście mocno brzmią słowa Benedykta XVI: 
„człowiek żyje dzięki Prawdzie i przez to, że 
jest kochany przez Prawdę”. Jezus objawia 
nam miłość Ojca – prowadzi nas na pastwi-
ska życia obfitego, samemu poświęcając sie-
bie z miłości. 
Pan Jezus w tym fragmencie, mówi coś bar-
dzo istotnego: „Ja znam moje owce, a moje 
Mnie znają, podobnie jak Mnie zna Ojciec, a 
Ja znam Ojca”. Dlaczego to takie ważne? Na 
pewno wielką pociechą jest dla mnie, że Bóg 
mnie zna, to znaczy, wie co się we mnie dzie-
je, rozumie to, nawet jeśli ja nie rozumiem. 
On zna tajniki mego serca, moje upadki – 
zna je, a mimo to pragnie, bym był w Jego 
owczarni. To pocieszające i wzmacniające 
moje wysiłki i odpowiedź na Jego miłość. 
Użyte tu słowo „znać” oznacza nie tylko mieć 

wiedzę, ale również posiadać, należeć do ko-
goś. Tu nie chodzi o stan posiadania, lecz o 
wewnętrzne przyjęcie kogoś, które polega na 
wewnętrznej przynależności. Mówimy prze-
cież: „mam męża/żonę/dzieci – ale przecież 
nie posiadamy ich tak, jak ma się telewizor, 
długopis czy samochód. „Należeć do kogoś”, 
nie odczytuje się w sensie posiadania, ale 
wzajemnej odpowiedzialności. Należeć do 
siebie nawzajem, to akceptować wolność 
drugiego w miłości i przez poznanie wspie-
rać. Należę do Boga, ale On akceptuje moją 
wolność. Bóg ma mnie w swoim ręku, strzeże 
mnie, ale nie jestem niewolnikiem.  
„Jak Ja znam Ojca” – Jezus – Dobry Pasterz 
daje nam jeszcze jedną perspektywę. To zna-
jomość Ojca, poznawanie Boga w wierze, w 
doświadczeniu, sprawia, że owce nie tylko 
znają głos Pasterza, ale znają także siebie. 
Zaczynam siebie znać, coraz głębiej pozna-
wać i rozumieć, gdy postrzegam siebie w per-
spektywie Boga. Poznając Jego, rozumiem 
siebie! Odnajdując Boga, bardziej także rozu-
miem drugiego człowieka. Więc na co czekać, 
skoro słyszymy wezwanie: „moje owce Mnie 
znają” oraz „moje owce słuchają mojego gło-
su”? ●  

Pan jest moim Pasterzem 
czyli o Psalmie 23 
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stynię prowadzony przez Pana, ale w ogóle 
podąża drogą Pana, idzie za głosem, za Sło-
wem i Prawem Tego, którego uznaje za swo-
jego Pasterza. Warto być może w tym miej-
scu podkreślić jeszcze jedną 
prawdę: Izraelici, mieli 
szczególny stosunek 
do owiec - tam, 
gdzie nie posia-
dano wielkich 
stad, gdzie było 
tylko kilka 
owieczek nada-
wano im imiona, 
owce miały szcze-
góln y przywi le j 
wśród innych zwierząt. 
Druga część odnosi się już nie 
do Pasterza, ale do Gospodarza. Izrael już nie 
wędruje po pustyni, już doszedł do Ziemi 
Obiecanej, do Palestyny. Teraz ma na pod-
stawie wiary, budować doczesność i spodzie-
wać się zbawienia wiecznego – a przecież nie 
jest łatwo, wokół tyle wrogów. Autor dziękuje 
Bogu za to, że Ten zastawia dla niego stół. 
Słowo, które tutaj jest użyte, właściwie ozna-
cza matę, którą się rozkłada w namiocie, na 
której spożywa się posiłki – jest to również 
jakieś nawiązanie do przeszłości. Gość w do-
mu gospodarza (a autor psalmu jest gościem 
w domu Boga) traktowany jest na równo z 
członkiem rodziny. Dzisiaj byłoby to niezro-
zumiałe i nie do przyjęcia, ale wtedy gość 
mógł zostać u odwiedzanego… jak długo 
chciał, i raczej nie było to „5 minut na kawę”, 
ale równie dobrze … kilka miesięcy. Żyć sobie 
ciągle w gościnie u Pana Boga… Tą sielankę 
burzą jednak słowa z 5 wersetu: „wobec 
mych przeciwników”. Autor ma jakichś wro-
gów. Uciekając przed nimi, schronił się w na-
miocie Boga – Gospodarza i czuje się bez-
pieczny. Izrael znał prawo azylu, jeśli ktoś 
wchodził do czyjegoś domu, nie wolno go by-
ło „ruszyć”, chyba, że napadało się na dom 
gospodarza – ale wojować z Bogiem...? Pod-
kreślmy - autor ucieka przed wrogiem do do-
mu Boga, pod Jego opiekę i może tu zostać 
jak długo chce…No a gdyby gość jednak 
chciał odejść? Gospodarz miał obowiązek od-
prowadzić swego gościa. Jak daleko? Otóż na 

taką odległość, dopóki sól, którą gość jadł w 
jego domu nie wyjdzie z jego żołądka… w 
praktyce chodziło o jakieś 150 km, albo trzy 
dni drogi. W czasie tej drogi również obowią-

zuje prawo azylu tzn. gospo-
darz chroni swego go-

ścia. Dlatego „twój 
kij i Twoja laska 

dodają mi otu-
chy” – to nie o 
kij pasterski tu 
idzie, lecz o to, 
że gospodarz 

odprowadzając 
gościa, chroni go 

przed wrogami. Ale 
po co wyruszać z takiej 

przytulnej gościny „na oczach 
wrogów stół dla mnie zastawiasz” dlatego: 
„zamieszkam w domu Pańskim na długie 
dni”. ●  

Psalm 23 

1 Pan jest moim pasterzem,  

nie brak mi niczego. 

2 Pozwala mi leżeć  

na zielonych pastwiskach. 

Prowadzi mnie nad wody,  

gdzie mogę odpocząć: 

3 orzeźwia moją duszę. 

Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach 

przez wzgląd na swoje imię. 

4 Chociażbym chodził ciemną doliną, 

zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. 

Twój kij i Twoja laska 

są tym, co mnie pociesza. 

5 Stół dla mnie zastawiasz 

wobec mych przeciwników; 

namaszczasz mi głowę olejkiem; 

mój kielich jest przeobfity. 

6 Tak, dobroć i łaska pójdą w ślad za 

mną 

przez wszystkie dni mego życia 

i zamieszkam w domu Pańskim 

po najdłuższe czasy. 
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  Droga każdego powołania jest bardzo 
indywidualna i niepowtarzalna. Jak to było w 
moim życiu? Przez dwa lata myśl o powoła-
niu kapłańskim gościła w mojej głowie coraz 
częściej. Jednak dla pewności, że to nie jest 
chwilowe zauroczenie albo zwykły kaprys 
marzeń, próbowałem ją skutecznie zagłuszyć. 
Skutki jednak były bardzo mizerne, a matura 
zbliżała się wielkimi krokami. Zacząłem 
świadomie szukać jakiegoś znaku potwier-

dzenia, aprobaty ale tego nie da się wymusić 
ani przywołać na zawołanie. Czas płynął nie-
ubłaganie a w głowie i w sercu toczyła się 
walka. 
W jeden z kwietniowych - bodajże - wieczo-
rów przybył do naszej parafii biskup Herbert 
Bednorz, by poświęcić pamiątkową tablicę ku 
czci i pamięci proboszcza z czasów wojny Ks. 
Pawła Drozdka, który zginął w więzieniu w 
Magdeburgu. Po uroczystości plenerowej po-
święcenia tablicy w szpalerze odprowadzali-
śmy biskupa na probostwo jako służba litur-
giczna. Kiedy biskup przechodził obok nas 

dziękując za udział u ceremonii, nagle przy-
stanął i z zaskoczenia zadał mi pytanie czy 
nie chcę wstąpić do naszego seminarium. Za-
skoczony wymijająco odpowiedziałem, że 
jeszcze czeka mnie matura, ale serce poczuło, 
że właśnie otrzymałem znak i to jednoznacz-
ny. 
Potem był okres sześciu lat seminarium, kie-
dy człowiek na kolanach miał czas wszystko 
przemyśleć, a właściwie ciągle zachwycam się 

tym darem, ciągle zasta-
nawiam się, co zrobić, 
żeby z tego daru niczego 
nie uronić, nie zmarno-
wać. 
Im dłużej posługuję jako 

kapłan, tym jeszcze bardziej w moim powoła-
niu odkrywam tajemnicę Eucharystii, którą 
sprawuję, a która jest największym skarbem 
człowieka. Jak wszechmocną otrzymałem 
władzę, skoro na słowa Chrystusa mogę Go 
uobecniać na ołtarzu. Podobnie jest ze Sło-
wem Bożym, które otwiera przede mną swoje 
niezgłębione i nieskończone bogactwo. Cały 
trud to wprowadzić je w dzisiejsze współcze-
sne życie, przede wszystkim własne a potem 
innych. A jak Chrystus dalej poprowadzi w 
kapłaństwie? O to pytam Go każdego dnia w 
modlitwie.●  

Nasi księża opowiadają  

o odkrywaniu i przeżywaniu powołania 

  Powołanie do kapłaństwa nie było dla 
mnie czymś oczywistym od początku. Choć 
uczestniczyłem w życiu parafialnym parafii 
św. Szczepana w Katowicach - Bogucicach, to 
jednak przez wiele lat nie myślałem nawet 

nad tym by zostać księdzem. Pewnym punk-
tem zwrotnym na tej drodze była dla mnie 
parafialna pielgrzymka piesza na Jasną Górę, 

zawarte tam znajomości z młodymi ludźmi z 
mojej parafii, a przez to "trafienie do oazy". 
Zdecydowanie pomogło mi to uwewnętrznić 
moją wiarę. Stawała się ona coraz bardziej 
osobistą relacją z żywym Bogiem niż tylko 

zwyczajem wyniesionym 
z domu (za który jestem 
zresztą bardzo wdzięcz-
ny moim Rodzicom, a 
szczególnie mojemu Ta-
cie!). Kolejne lata for-
macji oazowej, wspania-

łe rekolekcje letnie coraz bardziej przybliżały 
mnie do myśli, że może i ja mógłbym być 
księdzem. Może tego chce Pan Bóg ode mnie 

O moim powołaniu 
Ksiądz Stefan Wyleżałek 

O moim powołaniu 
Ksiądz Piotr Uroda 
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w coraz bardziej zbliżającym się dorosłym 
życiu? Po zdanej maturze poszedłem jednak 
nie do Seminarium Duchownego ale trochę 
może "owczym pędem" studiować na Poli-
technikę Śląską do Gliwic. Nie był to jeszcze 
chyba mój czas. Chciałem spróbować czegoś 
innego, co zresztą okazało się bardzo poży-
teczne w kolejnych latach już seminaryjnych! 
Podczas studiów na Politechnice po pewnym 
czasie zrozumiałem jednak, że trzeba kochać, 
to, co się chce robić całe życie. To musi być 
taką "pasją" człowieka, czemu się chce po-
święcić całe swoje życie. Doszedłem do wnio-
sku, że tym czymś na pewno nie jest elektro-
nika z Politechniki ale... jest nim Pan Bóg :) 
Znałem kilku księży diecezjalnych, którzy, 
pewnie sami nie wiedząc, byli dla mnie auto-
rytetami i przykładami życia kapłańskiego. 
Postanowiłem więc spróbować rozeznania na 
tej drodze. Wstąpiłem do seminarium. Nie 
chcę się zbyt długo rozwodzić na temat tego 
6-cio letniego czasu. Nie był łatwy i duchowo 
i intelektualnie i ludzko ale chyba w trudach 
wykuwa się powołanie każdego człowieka, 
także i moje. Pamiętam, że byłem bardzo 
szczęśliwy, kiedy doszło do mnie, że to ta 
droga:) i zostałem wyświęcony na diakona a 
potem księdza:) Coś wspaniałego! Z racji, że 
u początku mojego świadomego życia chrze-
ścijańskiego, jak i moich myśli związanych z 

powołaniem do kapłaństwa był Ruch Świa-
tło-Życie, młodzież oazowa była mi bardzo 
bliska już na pierwszej parafii w Rybniku - 
Chwałowicach. Prowadzone rekolekcje oazo-
we, z młodzieżą ale i Domowym Kościołem 
były dla mnie takim "powołaniem w powoła-
niu". To mnie niosło:) Zresztą do dzisiaj 
"duch oazowy" jest mi bliski, choć z racji od-
górnych przydziałów obowiązków w parafii, 
nie zawsze można być opiekunem parafialnej 
oazy. Za to od kilku lat (druga parafia w Sie-
mianowicach Śląskich - Michałkowicach i tu-
tejsza) cieszy mnie bardzo i daje sporo satys-
fakcji bycie odpowiedzialnym za służbę litur-
giczną, czyli za naszych parafialnych urwisów 
- ministrantów oczywiście :) świetna sprawa 
:) Myślę, że każdy ksiądz powinien mieć, 
choć jedną taką "duszpasterską pasję" w 
swoim życiu, która go będzie "niosła" i dawa-
ła satysfakcję i radość. To ludzkie sprawy ale 
bardzo ważne! Potem to promieniuje także 
na inne sfery życia i duszpasterstwa, jak jest 
się tak "pozytywnie nakręconym". 
Kończąc, cieszę się, że jestem księdzem. Żad-
nym nadzwyczajnym, czy z tytułami przed 
nazwiskiem, ale takim zwyczajnym, wiejskim 
(tylko bez obrazy;)) wikarym.  
Dobrze mi tu u Was Kochane Owieczki z 
Górnego i Staszica! :) ●  

 Nigdy nie myślałem, że będę księdzem. 
Odkrycie powołania zawdzięczam głównie 
mojemu koledze ze szkoły. Pewnego razu za-
proponował mi wielkopostne postanowienie, 
aby chodzić do kościoła na wszystkie Drogi 
Krzyżowe. Pózniej w czasie rekolekcji szkol-

nych namówił mnie na spowiedź. A jeszcze 
pózniej zabrał mnie do Katowic, by zwiedzić 
seminarium. To było jak małe nasionko 
wrzucone w glebę mojego serca. Nie spodzie-
wałem się tego, co się wydarzy. Wszystkie te 
doświadczenia pozwoliły mi odkryć, że Bóg 

naprawdę istnieje. Zapragnąłem głosić Boga 
innym. Nigdy w życiu nie pragnąłem czegoś 
bardziej. Dziękuję Bogu za dar powołania, 
dar kapłaństwa, Jego przyjaźń i miłość. Moje 
serce było niespokojne i tylko gdy jestem 
przy Nim i działam w Jego Imię odczuwam 

pokój serca. Mam jednak 
wielką świadomość, że 
noszę te dary a jestem 
glinianym naczyniem. 
Dlatego proszę wszyst-
kich o modlitwę, bym 

zawsze był zjednoczony z Jezusem, wracał do 
pierwotnej miłości i gorliwości. Na drodze 
odkrywania powołania spotkałem wielu do-
brych kapłanów i gorliwych chrześcijan. 
Dziękuję Bogu za ich świadectwo wiary oraz 
że postawił ich na drodze mojego życia. ●  

O moim powołaniu 
Ksiądz Mateusz Drobny 
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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 historii 
Jastrzębia - Zdroju oraz dziejów  jego mieszkań-
ców. Jesteśmy wszak najstarszą jastrzębską parafią 
z Jej pięknymi, bogatymi, ale niekiedy bardzo dra-
matycznymi wydarzeniami. Pragniemy je naszym 
parafianom i ich bliskim w przystępny sposób 
przybliżyć.  

W drugiej połowie XV wieku zanikła niemiecka 
nazwa naszej miejscowości Hermannsdorf, a już 
w 1467 pojawiła się wyłącznie nazwa Jastrzębie 
w różnej pisowni: w 1467 - Jaskczambie, w 1484 
- Giastrzabie, w 1650 r. Jastrzembia, a w 1679 r. 
_ Jastrzembie. W XIX wieku były to nazwy: w 
1845 r. - Jastrzęb, w 1880 r. - Jastrząb. Urzędo-
wa, pruska i niemiecka pisownia Jastrzemb. 
Pewnie wielu z naszych parafian słyszało legendę 
o rycerzu - rozbójniku, o nazwisku Rundstein, 
który na wzór drapieżnego jastrzębia napadał na 
karawany kupeckie przemieszczające się przez 

nasze ziemie  i Bramę Morawską. Jednak etymo-
logii nazwy miejscowości należałoby się doszuki-
wać gdzie indziej. Możliwe jest istnienie nazwy 
terenu, może nawet niezamieszkałego przed za-
łożeniem wsi na prawie niemieckim w XIII wie-
ku. Wskazywać na to może wiele nazw miejsco-
wości w Polsce podobnych, bądź identycznych z 
nazwą naszego miasta. Najbliższa miejscowość o 
takiej samej jak nasza nazwie jest w pobliżu Ra-
ciborza. Po dokonaniu osadnictwa dokonanego  
najprawdopodobniej przez przybyszy z terenów 
niemieckich pojawiła się w XIII stuleciu nazwa 
Hermannsdorf, ale w procesie polonizacji miesz-
kańców stopniowo wyszła ona z użycia.  
Jastrzębie będące własnością ss. Dominikanek z 
Raciborza, tak jak i 8 innych wsi zostało im pod-
stępnie zabrane przez księcia raciborskiego Mi-
kołaja. Miało to miejsce podczas wojen husyc-
kich w I poł. XV wieku. Pomimo późniejszych 
usilnych starań zakonnic, które w 1467 r. przed 
sądem domagały się zwrotu swojej własności, 
nigdy już Jastrzębia nie odzyskały. Znalazło się 

ono w rękach świeckich. W dokumencie sądo-
wym z 1484 r. jako świadek w sprawie przedsa-
wiony jest Matieg ( Maciej ) Rostek z Giastrzabie 
- syn Jana Rostka z Bzia. Był on właścicielem tyl-
ko jastrzębia Dolnego, bo podział miejscowości 
na Jastrzębie Górne i Dolne dokonał się już 
wcześniej. Po śmierci Macieja Rostka właścicie-
lem Jastrzębia Dolnego został jego syn - Jan. na-
tomiast synowie Jana Rostka z Bzia - Krzysztof i 
Jan odziedziczyli po zmarłym w 1481 r. ojcu Ja-
strzębie Górne. W dniu 11 listopada 1519 r. 
sprzedali je Piotrowi Skrzyszowskiemu ze Skrzy-
szowa za 1350 złotych guldenów węgierskich. 
Wcześniej uzyskali na to zgodę Jana Rostka z Ja-
strzębia Dolnego. Tak więc Jastrzębie, które od 
połowy XV wieku znajdowało się w rękach jednej 
rodziny, od 1519 r. miało już dwóch właścicieli, a 
w drugiej połowie XVII wieku było ich nawet 
pięciu. Jednocześnie wieś rozrastała się o po-
wstające nowe osadyi przysiółki. Najstarszą 
wspomnianą wcześniej przeze mnie osadą była 
Boża Góra.  

Po 1700 roku z podziału majątku Wawrzyńca 
Guznara powstało Pochwacie - nazwa pochodzi 
od pierwszego gospodarza - Michała Pochwata. 
Na przełomie XVII/XVIII wieku powstał Wyżny 
Dwór, około 1700 roku Centnerowiec, którego 
nazwa pochodzi od Teofila Centnera. Był on wła-
ścicielem tego przysiółka w latach: 1758-1770. W 
XVIII wieku właściciele Jastrzębia Górnego i wy-
mienianego wtedy często w różnych dokumen-
tach Jastrzębia Średniego zmieniali się dość czę-
sto. W latach 1700 - 1720 był nim Gustaw Adolf 
von Tschammer, po nim Wacław Fryderyk von 
Laszowski ( nie. Laschowski ), od 1747 r. baron 
Jerzy von Saintgenois. W roku 1759 Jastrzębie 
Górne i Średnie przechodzą na 70 lat w ręce ro-
du von Strachwitzów. Pierwszy z tego rodu - Je-
rzy Ludwik założył w 1765 r. w naszej parafii 
Bractwo Opatrzności Bożej, której kult w naszej 
parafii istnieje do dzisiaj. Wszak jesteśmy archi-
diecezjalnych Sanktuarium Bożej Opatrzności… 
ciąg dalszy w kolejnym numerze ●  

Historia parafii św. Katarzyny 
Andrzej Kinasiewicz    część 2 
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