
MARZEC 2014 r.  

NUMER 242 

 

Post 

Modlitwa 

Jałmużna — 

lecz tylko wtedy, 

gdy prowadzą 

do Boga 



 SPES 2 MARZEC 2014 r. 



  
SPES 

 

3 MARZEC 2014 r. 

 Jeśli Ewange-

lia ma jakieś serce, 

to bije ono w tych 

słowach Jezusa: Nie 

troszczcie się zbytnio o swoje życie, o to, co macie jeść i pić, ani  

o swoje ciało, czym się macie przyodziać. Ale Jezus nie poprzestaje 

na nich i zaraz dopowiada: Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że 

tego wszystkiego potrzebujecie. Ale zapytajmy się szczerze: Kto tak 

postępuje? Kto może tak beztrosko żyć, kto może nie troszczyć się 

o jedzenie ani picie, ani ubranie? Jezus jednak nie zachęca do bez-

troski. Pozostaje na drugim planie. Jezus uczy przede wszystkim za-

ufania. Gdy wzrasta zaufanie, wtedy troska staje się mniejsza. O tym 

właśnie mówi Jezus. Całe Kazanie na Górze jest jednym wielkim ar-

gumentem, który ma przekonać, że możemy polegać na Bogu, że 

możemy Mu zaufać, i ja mógłbym Mu zaufać. Tak, Bogu można za-

ufać. Potraktować zaufanie jak ćwiczenie. Każdego dnia trochę wię-

cej. Powierzam to Twoim dłoniom, Boże. Tak mogę się przecież 

modlić. Każdego dnia powierzam Ci, Boże, trochę więcej mojego 

życia i wszystkiego, co mnie trapi. Zrobiłem, co mogłem. Teraz po-

wierzam to Tobie. Tak mogę robić, kiedy tylko zechcę, i chcę. Chcę 

ufać Jezusowi, gdy mówi: Starajcie się naprzód o królestwo Boga,  

a wtedy i królestwo Boże zatroszczy się o was.  

VIII  NIEDZIELA ZWYKŁA 

 2 marca 2014 r. 

 Przypatrzc ie 

się ptakom w powie-

trzu: nie sieją ani 

żną i nie zbierają do 

spichlerzy, a Ojciec 

wasz, niebieski je ży-

wi. Czyż wy nie jeste-

ście ważniejsi niż 

one? Kto z was przy 

całej swej trosce mo-

że choćby jedną 

chwilę dołożyć do 

wieku swego życia? 

 Mt 6, 24 – 34

 Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do Niego: Jeśli jesteś Synem 

Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem. Lecz on mu 

odparł: Napisane jest: Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każ-

dym słowem, które pochodzi z ust Bożych.  Mt 4,1 – 11 

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU     9 marca 2014 r. 

Wciąż jeszcze w wielu głowach tłucze się myśl, że reli-

gia nas przygważdża, że trzyma nas na krótkiej smyczy. 

„Nie wolno"- to najczęściej powtarzane zdanie. Ale „nie 

wolno" znaczy najpierw „nie musisz": uwolnienie od przy-

musów, jakie narzuca społeczeństwo, i bogactwo, które 

zbyt często każą nam tańczyć tak, jak nam zagrają.  

Wieczna pokusa    Chociaż słowo ,,pokusa" może 

wydawać się już niemodne, to nadal aktualne jest niebez-

pieczeństwo, jakim grozi rzeczywista pokusa. Jak za cza-

sów Ewy i Jezusa, tak i dzisiaj pokusa jest rzeczywistością. Nie kryje się pod postacią czekolady 

czy perfum, lecz myśli i zachęty do odejścia od drogi wskazanej przez Boga.  
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 Tam przemienił się wobec nich: twarz Jego zajaśniała jak słońce, 

odzienie zaś stało się białe jak światło. A oto im się ukazali Mojżesz  

i Eliasz, którzy rozmawiali z Nim.       Mt 17,1 – 9 

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 16 marca 2014 r. 

Szczytowe  

przeżycie wiary 

 

jest także możliwe w doli-

nie. Być może właśnie tu. 

Gdy krzyż stoi w naszym 

życiu i nas przygniata. Wej-

ście na szczyt może być 

kamieniste, ale sam Bóg 

pośpieszył nam z pomocą. 

Postawił pewny drogo-

wskaz: To jest mój umiło-

wany Syn. Jego słuchajcie!  

 W odpowiedzi na to rzekł do niej Jezus: Każdy, kto pije tę wodę, 

znów będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę. którą Ja mu dam, nie bę-

dzie pragnął na wieki, lecz woda. którą Ja mu dam, stanie się w nim 

źródłem wody wytryskającej ku życiu wiecznemu.    J 4,5 – 42 

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 23 marca 2014 r. 

 Jesteś szczęśliwy? Kobieta przy studni Jakubowej nie jest szczęśliwa. Szuka 

prawdziwego szczęścia, prawdziwej miłości, prawdziwego życia. Wtedy spotyka męż-

czyznę, który może ukoić jej tęsk- notę - Jezusa. Przypadek? Mia-

ła szczęście? Nie. Ważne i szczęśli- we okoliczności umożliwiły to 

spotkanie. ,,Około szóstej godzi- ny", a więc w najgorętszej po-

rze dnia, w godzinie południowej, w godzinie obiadowej, oby-

dwoje idą do studni - w porze, w której mogą być tam sami, bez 

paplaniny innych kobiet. Początko- wo jest nieufna względem nie-

znajomego, pełna uprzedzeń do Żyda Jezusa (Samarytanie i Ży-

dzi byli wówczas wrogami.) Ale się otworzyła, i w rozmowie zo-

stała obdarowana: znalazła praw- dziwe źródło, które gasi jej 

pragnienie życia. Czego ty pra- gniesz? Do czego tęskni twoje 

serce? , Około szóstej godziny" po- winieneś nad tym się zastano-

wić. Dobra rozmowa może ci pomóc rozpoznać swoją tęsknotę i znaleźć źródło życia.  



  
SPES 

 

5 MARZEC 2014 r. 

CHRZTY: 

Hanna Katarzyny Brudny 
Anna Małgorzata Musialik 
Lena Małgorzata Olszewska 
Filip Julian Rączka 
Stanisław Rutka 
 

18 URODZINY: 

Lucyna Olesiak 

Paweł Adamczewski 

Mateusz Warchołek 

Paulina Sitko 

 

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE: 

Wojciech Ryguła, Agnieszka Pierchała 

Przemysław Gamża, Natalia Pisarek 

 

MAŁŻEŃSTWO ZAWARLI: 

Dawid Szymański  i Anna Zaniewicz 

 

POGRZEBY: 

Antoni Moczko  

Eugenia Ploch lat  80 

Agnieszka Grabowska lat 91 

Helena Kafka lat 83 

Paweł Kałuża lat 82 

Maria Poloczek lat 93  

Luty w naszej parafii 

 20 stycznia br. grupa ministrantów 

wraz z rodzicami oraz księdzem opiekunem 

udała się do Cieszyna, aby w Teatrze im. Ad-

ama Mickiewicza zobaczyć Jasełka, które zo-

stały przygotowane przez Zespół Teatralny 

Parafii św. Elżbiety w Cieszynie pod kierun-

kiem siostry Jadwigi Wyrozumskiej ze Zgro-

madzenia Sióstr Elżbietanek. W niezwykłym 

widowisku muzycznym wystąpiło ponad 100 

aktorów, głównie dzieci. Niezastąpionym 

punktem Jasełek było wspólne kolędowanie. 

Choć większość z nas oglądała to widowsko 

nie po raz pierwszy to dla wszystkich spek-

takl był na nowo zaskakujący.                                                                                                                                 

  Animator Piotr Sadło 

MINISTRANCI W TEATRZE 

Co czeka nas w marcu? 

ROCZKI: 

Małgorzata Anna Wdowiak 

Wiktoria Lidia Witak 

Emilia Oliwia Dreczkowska 

Martyna Żaneta Kotoska 

Dominika Alicja Wilk 

Kamil Dominik Jarawka 

Radosław Gradzik 

Hanna Marek 

18 URODZINY: 

Zuzanna Niemczyk 

Zuzanna Żukowska 

Karolina Strzelecka 

 

JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE: 

35 rocznica  

Krystyna i Zbigniew Targańscy 

 2.03- 8 niedziela zwykła. Rozpoczynamy 

czterdziestodniowe nabożeństwo. Rozpoczy-

namy również Tydzień Modlitw o Trzeźwość 

Narodu. 

 3.03- poniedziałek. Do sprzątania kościoła  

i kaplicy zapraszamy mieszkańców ul. Opol-

skiej 24 po Mszy św. wieczornej. 

 4.03- wtorek. Święto św. Kazimierza, króle-

wicza. 

5. 03- Środa Popielcowa. Msze św. o godz. 

6.30, 9.00, 16,30, 18,00 

 6.03- I czwartek miesiąca. Msza św. w in-

tencji powołań o godz. 6.30. 
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 7.03- I piątek miesiąca. Msza św. w intencji 

czcicieli NSPJ o godz. 6.30. Droga Krzyżowa  

o godz. 16.15. Msza św. młodzieżowa o godz. 

18.00. Do sprzątania kościoła i kaplicy zapra-

szamy mieszkańców ul. Opolskiej 24.  

 8.03- I sobota miesiąca. Odwiedziny cho-

rych od godz. 9.00. Droga Krzyżowa dla dzie-

ci o godz. 9.00. 

 9.03- 1 niedziela Wielkiego Postu. Niedziela 

Trzeźwości. Gorzkie Żale z kazaniem pasyj-

nym o godz. 15.45. 

 10.03- poniedziałek. Do sprzątania kościoła 

i kaplicy zapraszamy mieszkańców ul. Opol-

skiej 22 po Mszy św. wieczornej. Katecheza 

dla dorosłych o godz. 19.00 w Domu Parafial-

nym. 

 12.03- środa. Biblioteka parafialna czynna 

od godz. 17.00 w Domu Parafialnym. 

 13.03- czwartek. Msza św. w intencji czci-

cieli MB Fatimskiej o godz. 6.30. 

 14.03- piątek. Droga Krzyżowa  o godz. 

16.15. Do sprzątania kościoła i kaplicy zapra-

szamy mieszkańców  

ul. Opolskiej 22 po Mszy św. wieczornej. 

15.03- sobota. Droga Krzyżowa dla dzieci  

o godz. 9.00. 

 16.03- 2 niedziela Wielkiego Postu. Gorzkie 

Żale z kazaniem pasyjnym  o godz. 15. 45 

Rozpoczynamy Rekolekcje wielkopostne, któ-

re wygłosi ks. prałat Jerzy Paliński. 

 17.03- poniedziałek. Do sprzątania kościoła 

i kaplicy zapraszamy mieszkańców ul. Opol-

skiej 20 po nauce stanowej 

 18.03- wtorek. Poradnia Życia Rodzinnego 

o godz. 16.00 w Domu Parafialnym. 

 19.03- środa. Uroczystość św. Józefa, Oblu-

bieńca NMP. 

 21.03- piątek. Droga Krzyżowa  o godz. 

16.15. Do sprzątania kościoła i kaplicy zapra-

szamy mieszkańców ul. Opolskiej 20 po Mszy 

św. wieczornej. 

 22.03- sobota. Droga Krzyżowa dla dzieci  

o godz. 9.00. Nauka dla rodziców i rodziców 

chrzestnych o godz. 15. 30 w Domu Parafial-

nym. 

 23.03- 3 niedziela Wielkiego Postu. Chrzty  

o godz. 12.15. Gorzkie Żale z kazaniem pa-

syjnym  o godz. 15. 45  

 24.03- poniedziałek. Do sprzątania kościoła 

i kaplicy zapraszamy mieszkańców ul. Opol-

skiej 18 po Mszy św. wieczornej. 

 25.03- wtorek. Uroczystość Zwiastowania 

Pańskiego. Msze św. o godz. 6.00, 9,00, 18,00 

 26.03- środa. Msza św. w intencji ks. Senio-

ra Wacława Basiaka o godz. 17.00. Biblioteka 

parafialna czynna od godz. 17.00 w Domu 

Parafialnym. 

 28.03- piątek. Droga Krzyżowa  o godz. 

16.15. O godz. 17.00 Msza św. za zmarłych  

w 30 dzień i I rocznicę po śmierci. Do sprzą-

tania kościoła i kaplicy zapraszamy mieszkań-

ców ul. Opolskiej 18 po Mszy św. wieczornej. 

 29.03- sobota. Droga Krzyżowa dla dzieci  

o godz. 9.00. 

 30.03- 4 niedziela Wielkiego Postu zwaną 

Niedzielą Radości. Roczki o godz. 12.15. 

Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym  o godz. 

15. 45 . Jubileusze małżeńskie o godz. 16.30. 

 31.03- poniedziałek. Msza św. w intencji 

Koła Gospodyń, emerytów, rencistów i sprzą-

tających kościół w marcu o godz. 18.00. Do 

sprzątania kościoła i kaplicy zapraszamy 

mieszkańców ul. Opolskiej 16 po Mszy św. 

wieczornej. 

Droga Krzyżowa –każdy piątek marca  godz. 16.15 

Droga Krzyżowa dla dzieci—każda sobota Wielkiego Postu godz. 9.00 

Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym—każda niedziela Wielkiego Postu godz. 15.45 
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 W naszej parafii pojawił się ksiądz 

diakon, który pośród nad odbywa swój staż 

duszpasterski. Poprosiliśmy Go o od-

powiedź na kilka pytań. Zachęcamy 

do lektury. 

Red.: Proszę, aby się Ksiądz przedsta-

wił  Czytelniom. 

Diakon: Nazywam się Tomasz Mężyk, 

mam 24 lata i z pochodzę z parafii 

MB Częstochowskiej z Rybnika. Nie 

jestem Ślązakiem z pochodzenia, moja ro-

dzina pochodzi z pogranicza Małopolski  

i Podkarpacia, a do Rybnika przeprowadzili-

śmy się jak miałem 4 lata. 

Red.: Jak to się stało, że trafił Ksiądz do Se-

minarium? Jak jest historia tego powołania? 

Diakon: Historia mojego powołania jest do-

syć skomplikowana. Jak byłem w 3 klasie 

podstawówki, to zapisałem się do mini-

strantów. Wraz z dorastaniem miałem coraz 

mniej z nimi wspólnego, to że widniałem 

na liście i byłem na kilku zdjęciach niewiele 

znaczyło. Gdy byłem w liceum nasze drogi 

rzadko się spotykały, zresztą nie tylko  

z wspólnotą ministrantów, ale także z całym 

Kościołem. Nie zgadzałem się z nauczaniem 

Kościoła i żyłem sobie po swojemu,  

a w tym czasie bardzo interesowało mnie 

imprezowe życie. Pierwsze myśli o semina-

rium pojawiły się w połowie klasy matural-

nej, gdy zastanawiałem się nad swoją przy-

szłością. Wtedy sobie myślałem: Panie Bo-

że, co Ty sobie wyobrażasz, ja na księdza? 

Nie ma opcji. Jednak myśli o seminarium 

się nasilały. Postawiłem wtedy Bogu waru-

nek  -pójdę na rok, a On da mi spokój  

i wrócę do swojego życia.  

  Ciąg dalszy na stronie nr 8 

Diakon Tomasz Mężyk 

odpowiada na nasze pytania 

 
„Rzeczą człowieka jest walczyć, a rzeczą Nieba  

– dać zwycięstwo” 

Emilii Kaczorowskiej i Ali Bakalarczyk, wszystkiego cze-

go potrzebują do walki o Niebo oraz umiejętności  ra-

dowania się już podarowanymi zwycięstwami życzy  

Redakcja 

 

„Człowiek jest tęsknotą Boga, 

jest celem Jego miłości.” 

Legioniście Henrykowi Muszyńskiemu i auksyliatorom 

Hildegardzie Michalskiej, Salomei Kałuży, Marii Walaszek, 

Anastazji Grabarczyk, Helenie Piksie, Barbarze Adamek, 

Jolancie Polak oraz Józefowi Mazurowi życzymy pokoju, 

radości i nadziei, których źródłem jest przekonanie  

o byciu kochanym przez Boga. Męski Legion Maryi. 

 

„Otwórzmy na oścież drzwi naszych serc i wpuśćmy 

doń światło dobrej woli i życzliwości.” 

Pani Wiesławie Muszyńskiej i Wandzie Kucharczyk ży-

czymy, by otwierała się na działanie Boga i dobro, któ-

rym Ją obdarza, przekazywała innym. Chór „Lira”. 

„To co zdobyliśmy z największym trudem, najbardziej 

kochamy” 

Paniom Krystynie Dudzik, Danucie Grabowskiej, Marii 

Jeglorz,  Eugenii Kudybie oraz  ks. Wacławowi Basiako-

wi życzymy takiej miłości, która nie pozwala zaprzestać 

stawiania sobie wymagań, a także tego, by doświadczali 

serdeczności i dobra od bliźnich. 

Seniorzy 

 

„Cnota człowieka nie powinna być mierzona jego czyna-

mi nadzwyczajnymi, ale tymi zwykłymi”  

Ks. Proboszczowi Wacławowi Basiakowi życzymy, aby 

miłość była motorem Jego najdrobniejszych, nawet nie-

widocznych czynów. Duszpasterze, Parafia, Redakcja 

 

„Wszystko co robimy dla miłości nabiera wartości  

i piękna” 

Malwinie Ciaś, Łukaszowi Górze, Mariuszowi Ogiermano-

wi i Kacprowi Ciemiędze życzymy odwagi do walki  

o to, by pięknie żyć. Oaza z księdzem Grzegorzem 

Serdeczności 
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Gdy byłem w seminarium, Jezus, wielokrot-

nie zmieniał moje myślenie: o mnie, o Nim 

i o drugim człowieku. Jeden rok przedłużył 

się na sześć. 

Red.: Jest Ksiądz związany z jakimś ruchem 

odnowy Kościoła, wspólnotą? Jeśli tak, to 

jakim? Czy był Ksiądz z nim związany już 

przed seminarium? Miało to wpływ na od-

krycie i wybór drogi kapłańskiej? 

Diakon: Dopiero w trakcie trwania semina-

rium poznawałem Kościół, oraz to, co ma 

do zaproponowania. W tym czasie mocno 

związałem się z ruchem Światło-Życie, czyli 

popularną Oazą. Zafascynowało mnie bo-

gactwo tego ruchu i sposób w jaki 

jego członkowie przeżywają swoją 

wiarę. 

Red.: Ma Ksiądz jakieś ciekawe za-

interesowania czy sposoby spędza-

nia wolnego czasu? Pomagają jakoś 

w wychowywaniu siebie na księ-

dza? 

Diakon: Lubię spędzać mój czas 

wolny z innymi ludźmi. Bardzo lubię po-

dróże w nieznane z paczką przyjaciół, a po-

za tym iść do kina na jakiś dobry film, wy-

skoczyć gdzieś na miasto na kawę. Wieczo-

rami lubię przeczytać kilka kartek ciekawej 

książki siedząc w fotelu z kubkiem gorącej 

herbaty. Ze sportu lubię narty i pływanie. 

Czy to pomaga w wychowywaniu się na 

księdza? – nie mam pojęcia, ale Bóg jest 

przy nas obecny przez cały czas i potrafi 

wszystko wykorzystywać, aby zmieniać na-

sze myślenie. 

Red.: Czym się Ksiądz zajmował w Semina-

rium poza nauką i formacją? 

Diakon: W seminarium zajmowałem się kil-

koma rzeczami. Byłem odpowiedzialny 

 za prowadzenie naszej kawiarenki, czy by-

łem przez jeden semestr kościelnym. Jeśli 

chodzi o działalność na zewnątrz, to zanosi-

łem obiady do osób starszych, chodziłem 

do chorych z Panem Jezusem, a poza tym 

katechizowałem w więzieniu na ul. Miko-

łowskiej. 

Red.: Co najbardziej Księdza pociąga w by-

ciu kapłanem? Może jest coś czego nie mo-

że się już Ksiądz doczekać? 

Diakon: Bóg mocno poprzestawiał moje ży-

cie, dokonał wielkich dzieł. Pragnę dzielić 

się tym, jak doświadczam Pana Boga i dzie-

lić się radością, którą mnie On napełnia, bo 

dzisiaj wielu ludzi żyje w smutku, a nawet 

rozpaczy. 

Red.: Przydzielono już Księdzu jakieś zada-

nia na czas stażu? Jakie? 

Diakon: Na dzień dzisiejszy mam głosić ka-

zania pasyjne na Gorzkich Żalach i prowa-

dzić rekolekcje szkolne w dwóch podsta-

wówkach. A poza tym poznaję grupy i całe 

funkcjonowanie parafii. 

Red.: Ma Ksiądz jakieś pomysły 

duszpasterskie na czas pobytu  

w naszej parafii? Jakie?  

Diakon: Na razie poznaje całą spe-

cyfikę parafii i jestem raczej czło-

wiekiem, który funkcjonuje na za-

sadzie: akcja – reakcja. Mam kilka 

pomysłów, ale na razie pozostaną 

one moją słodką tajemnicą. 

Red.: Pierwsze wrażenia z pobytu tutaj? 

Diakon: Pierwsze wrażenia są jak najbar-

dziej pozytywne, wszyscy są otwarci i przy-

jaźni. Na razie spotykają mnie same miłe 

rzeczy. 

Red.: Ma Ksiądz w sobie jakieś obawy doty-

czące tego bycia z nami? Jakie? Spotkały już 

Księdza jakieś przykrości? 

Diakon: Jestem skrajnym optymistą, więc 

nastawiam się wyłącznie pozytywnie. Na-

wet jak coś złego się stanie, na pewno wy-

niknie z tego jakieś dobro, a z każdej przy-

krości da wyciągnąć się jakąś naukę. 

Red.: Czego Ksiądz oczekuje po tym czasie 

stażu? Zastanawiał się Ksiądz nad tym? 

Diakon: Oczekiwania? Niczego specjalnie 

nie oczekuję, jedynie tego,  że poznam ży-

cie wspólnoty kapłańskiej na parafii i spo-

tkam wielu ciekawych ludzi. 

Red.: Może jest coś, co chciałby Ksiądz jesz-

cze nam powiedzieć? 

Diakon: Cieszę się, że zostałem posłany do 

tej parafii.   

Red.:  Dziękuję za rozmowę. 

      Zdjęcia umieściliśmy na stronie 2 
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Właściciele feudalni Jastrzębia (c.d.) 

W 1858 roku spotykamy tu jak właści-

ciela Jana de Gervais. W tym roku majątek 

przechodzi na własność domen państwo-

wych. Z rąk skarbu państwa majątek Jastrzę-

bie Dolne w roku 1860 nabywa hr. Königs-

dorff. W czasie przynależności majątku do 

skarbu pruskiego, rząd pruski przeprowadzał 

tu wiercenia za solą, przy czym odkryto so-

lankę. Hrabia Königsdorff rozbudował tu 

zdrojowisko,  który pisze się tu w osobnym 

rozdziale. Wieś Jastrzębie Dolne od tego hra-

biego otrzymała w roku 1862 oficjalną na-

zwę: „Königsdorf-Jastrzemb”. Od hr. Königs-

dorffa nabyła dobra te spółka akcyjna, której 

plenipotentem w roku 1871 Eugen Heimann 

w Wrocławiu. W roku 1876 majątek należy 

do żyda Juliusza Landau’a. W tym samym ro-

ku dzierżawi majątek  Henryk Grittner. W ro-

ku 1881 dzierżawcą jest niejaki Werner, wła-

ścicielami zaś spadkobiorcy po Landau. 

Wreszcie ok. roku 1895 nabywa majątek dr. 

Med. Mikołaj Witczak, który w roku 1923 

sprzedaje dobra w Jastrzębiu Zdroju skarbowi 

polskiemu: wojew. śląskiemu. Żona doktora 

Witczaka była z domu Adlessfeld. 

D w o r y  

i folwarki. Służ-

ba dworska 

J u ż  

w XVIII w. spotykamy w Górnym Jastrzębiu  

1 zamek (dwór) i 2 folwarki, w Dolnym Ja-

strzębiu również 1 zamek (dwór) a przy nim 

folwark; poza tym dalszy mały folwark, tzw. 

Centnerowiec. Na dziale Jastrzębie Górne  

w XIX w. powstaje dalszy folwark tzw. 

„nowy”, w którym w roku 1840 hodowano 

300 owiec-merynsów. Na każdym folwarku 

był urzędnik dominalny tzw. Szafarz. W me-

trykach są częste wzmianki o służbie domi-

nalnej: w roku 1744 jest Jan Płonka szafarzem 

w Górnym Jastrzębiu, Maciej Myśliwiec szafa-

rzem w Średnim dziale; dalej Michał Pandura 

szafarz w roku 1740, Czapla, szafarz w roku 

1753. Michał Gawlas, szafarz w Dolnym Ja-

strzębiu w roku1768 i tak dalej. Byli tu poza 

tym: owczarze, myśliwi, kucharze dominalni  

i tego rodzaju służebne osoby. Ciekawe jak ci 

szafarze tu gospodarzyli. Wielu bowiem 

„zaoszczędziło” sobie tyle pieniędzy, że mogli 

później sami wykupić, względnie wydzierża-

wić część dóbr  jastrzębskich: np. w roku 

1740 Andrzej Białoń jest szafarzem w Dolnym 

Jastrzębiu, a w 1744 roku już właścicielem 

Centnerowca. Podobnie szafarze (czyli jak ich 

później nazywano: amtmanni) Kremser, Trze-

ciok, i inni którzy stawali się z czasem właści-

cielami pewnych działów w Jastrzębia. Z dal-

szych zarządców (amtmanów) tutejszych źró-

dła metrykalne wspominają: Józef Hirsch 

(Verwalter) 1811-14, Adlbert Mahler 

(Amtmann) 1825 r., Hampel (Verwalter) 1833 

r., Chorus Józef (Amtmann) 1868 r., Paul 

Manche (Amtsvorsteher) 1879 r. Z pisarzy 

dworskich źródła wymieniają: Józef Brzoska 

(scriba oeconomie) 1738 i 1753 r. – Petrus 

Delbosque 1749 r. Jakób Noga, 1750 r. itd. 

Browarnikiem dominalnym był w latach 1750

-59 niejaki Mateusz Szyrz, w roku 1798 Jan 

Harok. 

   O w c z a -

rzymy byli mie-

dzy innymi: An-

drzej Groborz w roku 1750, Śmig w roku 

1760, Kuczak w roku 1824, Jan Hiller w roku 

1845.  Na początek bieżącego stulecia po-

wierzchnie obszarów dworskich obu oddzia-

łów Jastrzębia przedstawiały się następująco: 

Jastrzębie Górne: Cała powierzchnia dwor-

ska: 332 ha. Z tej powierzchni przypadało:  

Na rolę: 224 ha , Na łąki: 50 ha, Na lasy: 23 

ha, Na pastwiska: 5 ha, Na stawy: 3 ha, Na 

podwórza itp.: 7 ha Jastrzębie Dolne  

(J. Zdrój): Cały obszar dworski: 251 ha.  

W szczególności: 144 ha roli,  27 ha łąk, 65 

ha lasów, 15 ha podwórza itp.   

Z KRONIKI PARAFIALNEJ 
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 Kiedyś strasznie mnie denerwowała VIII stacja 

drogi krzyżowej, gdy Jezus spotyka płaczące nie-

wiasty. Czemu nie można popłakać trochę nad 

skatowanym Jezusem?! Czemu On się od tego 

odcina?! Dlatego, że jest mężczyzną i nie potrze-

buje babskiego współczucia, zainteresowania, 

troski?! Chce konkretów, nawrócenia, dobra – 

rozumiem, ale na wszystko jest czas. Głupio by 

było chyba, gdyby tak któraś z  pań stwierdziła: 

„to Ty tu sobie umieraj Jezu, a ja biegnę gotować 

obiad, dla mojego syna. Jak wróci do domu i zje 

smacznie, zauważy, że go kocham, a ja wtedy 

szybciutko powiem mu, że to wszystko dzięki 

Tobie i on się zachwyci i nawróci”. No jakieś by 

to było takie wyrachowane, nieludzkie, zostawić 

Jezusa w takiej chwili i gotować sobie fasolkę po 

bretońsku...Tak się trochę denerwowałam na te 

słowa Jezusa, które początkowo rozumiałam tak 

bardzo wprost. Co Ci Jezu nie pasuje?!  

 Chyba dlatego jest to jedna z tych stacji nad, 

którymi dłużej się zatrzymuję, przy rozważaniu Drogi 

Krzyżowej. Słucham też uważnie komentarzy innych 

ludzi, mądrzejszych niż moje refleksje. Z biegiem czasu 

odkryłam w tym spotkaniu Jezusa z niewiastami wiele 

głębi, mądrości, prawdy. Nawracam się i próbuję zmie-

niać swoje postawy. Nie zdołałabym o wszystkim tu 

napisać, ale jedną sprawą się podzielę. 

 Ja ostatecznie zachwyciłam się posta-

wą Jezusa w tej rozmowie z płaczącymi. My-

ślę, że Jezus był tak umęczony, skatowany, 

połamany i bez sił, że mógł się w ogóle przy 

nich nie zatrzymywać. Chyba nikt by Mu tego 

nie wypomniał. Miał prawo zająć się własnym 

cierpieniem i lękiem przed tym co jeszcze Go 

czekało. A On się zatrzymał i w takiej męce 

zauważył łzy kogoś innego. Mistrzostwo. 

Chciałbym tak umieć. Chociaż czasem. Wte-

dy, gdy przeżywam jakieś moje małe trudno-

ści, zranienia, lęki zapomnieć na chwilę o so-

bie, wyrwać się z egocentryzmu i zauważyć 

ból kogoś innego, otrzeć jego łzy, porozma-

wiać, może udzielić pomocy. Nie umiem tak, 

ale próbuję o to walczyć... 

 Właściwie to chciałam tylko napisać, 

że Jezus dociera do nas różnymi drogami. Czasem za-

chwyca, a czasem denerwuje i niepokoi. Może właśnie 

to coś, czego najbardziej nie rozumiesz w męce Jezusa, 

co najbardziej Cię denerwuje będzie dla Ciebie drogą 

nawrócenia podczas tegorocznego Wielkiego Postu… 

    Ala Kaczorowska 

Wielki Post 

Klucz do więzie-

nia, w którym sie-

dzę – i którego 

strażnikiem je-

stem także ja sam 

Wielki Post 
Nawróćcie się do Mnie całym sercem przez post i płacz 

i lament   Jl 2,12 
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 O rany... Cały jestem połamany, poobijany  

i obandażowany. A wszystko przez to, że chciałem 

naśladować Pana Jezusa. Tak, tak! Co się dziwicie?! 

To się chyba powinno nazywać męczeństwo. Teraz 

to już chyba jestem święty. Chociaż moja wstrętna 

rodzina oczywiście uważa inaczej, a Krecik to jest 

taki zazdrosny, że to nie on wpadł na ten pomysł, że 

aż mu się futerko skręca ze złości i mówi, że jestem 

głupi. A przecież, jak ktoś poniesie rany przy naśla-

dowaniu Pana Jezusa to musi być męczennikiem. No 

nie! Zaraz wam opowiem, jak to było. No bo prze-

czytałem, że Jezus jest najlepszym lekarzem i potra-

fi uleczyć wszystkie rany. No to ja też chciałem tak 

leczyć. Najpierw się zapoznałem z wszystkim lekar-

stwami i przeczytałem w nocy wszystkie ulotki. Po-

tem stwierdziłem, że musze nosić trochę leków ze 

sobą. Tak na wszelki wypadek. No bo jakbym tak 

spotkał po drodze jakiegoś chorego. Krecik się ze 

mnie śmiał, jak poszedłem na spacer z tabletkami, 

ale co tam podobno takie niedowiarki zawsze się 

śmieją ze świętych. No i kiedy sobie tak chodziliśmy 

nagle zobaczyłem, że Karol jakoś tak dziwnie się na-

chyla jakby go bolał brzuch. O kurczę! A ja akurat 

nie wziąłem kropli na brzuch! Ależ to naśladowanie 

Pana Jezusa jest trudne! No to szybko pobiegłem do 

domu i zacząłem się wdrapywać na szafę z lekar-

stwami i cała skrzynka nagle na mnie spadła i huk-

nąłem o ziemię. I tak właśnie stałem się męczenni-

kiem. Tylko niestety Mama twierdzi, że wcale nie je-

stem święty.  Osiołek Ofiarka 

 

Dla dzieci 

DAREK 1             
ZGRYZG 2             
NEGOKO 3              
WAROK 4             
PEKAĆ 5             

CZEZAP 6              
GAREŁ 7             

CIÓKOŚŁ 8               

LIDONA 9              
NEIAWK 10              
SYNAP 11             
CHALO 12             

A Ty jak uważasz. Jest Osiołek świętym męczennikiem czy 

nie? No niestety dużo mu jeszcze brakuje do świętości. 

Rzeczywiście cierpienie dla Jezusa to męczeństwo. Ale nie 

każde cierpienie czyni nas świętymi. Tylko wtedy, gdy 

cierpimy dlatego, że nie chcemy przestać kochać Boga al-

bo ludzi. Nie trzeba zaraz oddawać za kogoś życia — umierać. Jest wiele sposobów, żeby zostać mę-

czennikiem. Jeden z nich możesz poznać, gdy rozwiążesz zadanie. Aby to zrobić musisz uporządko-

wać rozsypane wyrazy i wpisać je w odpowiednie kratki. Literki z zaznaczonych kratek utworzą roz-

wiązanie. Możesz je przesłać na adres comtelafere@poczta.onet.pl lub przynieść pani katechetce.  

A nagrodę za rozwiązanie z poprzedniego numeru otrzymują Radek Pojda i Anita Drescher. Gratulu-

jemy. Można je odebrać 9 marca na Mszy Św. o godz. 10.00 
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