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W maju grupa dzieci przyjmie po raz pierwszy Jezusa   

Eucharystycznego. Reprezentantom zadali śmy dwa pytania.  
Dlaczego chcesz przyjmowa ć Pana Jezusa obecnego  

w Komunii Świętej? Jak my ślisz, co mo że zmie-
nić się, gdy On w Tobie zamieszka?  
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Gdy przyjmę do swojego serca Gdy przyjmę do swojego serca Gdy przyjmę do swojego serca Gdy przyjmę do swojego serca 
Pana Jezusa, myślę, że stanę się Pana Jezusa, myślę, że stanę się Pana Jezusa, myślę, że stanę się Pana Jezusa, myślę, że stanę się 

kimś innym, kimś lepszym, kimś innym, kimś lepszym, kimś innym, kimś lepszym, kimś innym, kimś lepszym,     
a moje serce będzie wypełnione a moje serce będzie wypełnione a moje serce będzie wypełnione a moje serce będzie wypełnione 
wielką miłością. Kiedy przyjmę wielką miłością. Kiedy przyjmę wielką miłością. Kiedy przyjmę wielką miłością. Kiedy przyjmę 

Pana Jezusa będę bardzo szczę-Pana Jezusa będę bardzo szczę-Pana Jezusa będę bardzo szczę-Pana Jezusa będę bardzo szczę-
śliwa i bezpieczna. Ciało Pana śliwa i bezpieczna. Ciało Pana śliwa i bezpieczna. Ciało Pana śliwa i bezpieczna. Ciało Pana 

Jezusa , które zamieszka w mo-Jezusa , które zamieszka w mo-Jezusa , które zamieszka w mo-Jezusa , które zamieszka w mo-
im sercu, pozwoli mi na bycie im sercu, pozwoli mi na bycie im sercu, pozwoli mi na bycie im sercu, pozwoli mi na bycie 
lepszym dla moich rodziców, lepszym dla moich rodziców, lepszym dla moich rodziców, lepszym dla moich rodziców, 
siostry, kolegów i koleżanek.siostry, kolegów i koleżanek.siostry, kolegów i koleżanek.siostry, kolegów i koleżanek.        

    
Oliwia Garus lat 9, kl. 2 a SP 19 Oliwia Garus lat 9, kl. 2 a SP 19 Oliwia Garus lat 9, kl. 2 a SP 19 Oliwia Garus lat 9, kl. 2 a SP 19     

Pragnę przyjmować Pragnę przyjmować Pragnę przyjmować Pragnę przyjmować     
Pana Jezusa w Komunii Pana Jezusa w Komunii Pana Jezusa w Komunii Pana Jezusa w Komunii 
Świętej, bo bardzo chcę, Świętej, bo bardzo chcę, Świętej, bo bardzo chcę, Świętej, bo bardzo chcę, 

żeby moje serduszko żeby moje serduszko żeby moje serduszko żeby moje serduszko 
było miłe i czyste. było miłe i czyste. było miłe i czyste. było miłe i czyste.     

Gdy Jezus we mnie za-Gdy Jezus we mnie za-Gdy Jezus we mnie za-Gdy Jezus we mnie za-
mieszka będę starał się mieszka będę starał się mieszka będę starał się mieszka będę starał się 

mniej grzeszyć i być mniej grzeszyć i być mniej grzeszyć i być mniej grzeszyć i być 
lepszym człowiekiem.lepszym człowiekiem.lepszym człowiekiem.lepszym człowiekiem.    

    
Krzysztof SzczygiełKrzysztof SzczygiełKrzysztof SzczygiełKrzysztof Szczygieł    
lat 9, klasa 2a SP1lat 9, klasa 2a SP1lat 9, klasa 2a SP1lat 9, klasa 2a SP1        

Chcę przyjmować Pana Chcę przyjmować Pana Chcę przyjmować Pana Chcę przyjmować Pana 
Jezusa, żeby być blisko Jezusa, żeby być blisko Jezusa, żeby być blisko Jezusa, żeby być blisko 
Niego i mieć Go w ser-Niego i mieć Go w ser-Niego i mieć Go w ser-Niego i mieć Go w ser-
cu na zawsze. Gdy On cu na zawsze. Gdy On cu na zawsze. Gdy On cu na zawsze. Gdy On     
zamieszka we mnie, zamieszka we mnie, zamieszka we mnie, zamieszka we mnie, 
myślę, że będę się myślę, że będę się myślę, że będę się myślę, że będę się 
starał być coraz starał być coraz starał być coraz starał być coraz 

grzeczniejszy i lepszy, grzeczniejszy i lepszy, grzeczniejszy i lepszy, grzeczniejszy i lepszy, 
że będę szczęśliwszy.że będę szczęśliwszy.że będę szczęśliwszy.że będę szczęśliwszy.    

    
Paweł Grygier, Paweł Grygier, Paweł Grygier, Paweł Grygier,     

lat 9, klasa 2a SP1lat 9, klasa 2a SP1lat 9, klasa 2a SP1lat 9, klasa 2a SP1        

Pana Jezusa obecnego Pana Jezusa obecnego Pana Jezusa obecnego Pana Jezusa obecnego 
w Komunii Świętej chcę w Komunii Świętej chcę w Komunii Świętej chcę w Komunii Świętej chcę 
przyjmować, aby pamię-przyjmować, aby pamię-przyjmować, aby pamię-przyjmować, aby pamię-

tać o Jego śmierci na tać o Jego śmierci na tać o Jego śmierci na tać o Jego śmierci na 
krzyżu i zmartwychwsta-krzyżu i zmartwychwsta-krzyżu i zmartwychwsta-krzyżu i zmartwychwsta-
niu. Pan Jezus, zamiesz-niu. Pan Jezus, zamiesz-niu. Pan Jezus, zamiesz-niu. Pan Jezus, zamiesz-
kując we mnie sprawi, kując we mnie sprawi, kując we mnie sprawi, kując we mnie sprawi, 

że będę lepszym że będę lepszym że będę lepszym że będę lepszym     
człowiekiem.człowiekiem.człowiekiem.człowiekiem.        

    
Marta Lisowska Marta Lisowska Marta Lisowska Marta Lisowska     

lat 8, kl. 2a SP 19 lat 8, kl. 2a SP 19 lat 8, kl. 2a SP 19 lat 8, kl. 2a SP 19     

Bardzo się cieszę, Bardzo się cieszę, Bardzo się cieszę, Bardzo się cieszę,     
że przystąpię do Komunii że przystąpię do Komunii że przystąpię do Komunii że przystąpię do Komunii 
Świętej, ponieważ chcę Świętej, ponieważ chcę Świętej, ponieważ chcę Świętej, ponieważ chcę 
być bliżej Pana Jezusa. być bliżej Pana Jezusa. być bliżej Pana Jezusa. być bliżej Pana Jezusa. 
Będę mógł przyjmować Będę mógł przyjmować Będę mógł przyjmować Będę mógł przyjmować 

Ciało Chrystusa. Ciało Chrystusa. Ciało Chrystusa. Ciało Chrystusa.     
Będę dobrym Będę dobrym Będę dobrym Będę dobrym     

i uczynnym dzieckiem. i uczynnym dzieckiem. i uczynnym dzieckiem. i uczynnym dzieckiem.     
Pan Jezus pomoże mi Pan Jezus pomoże mi Pan Jezus pomoże mi Pan Jezus pomoże mi 

stać się lepszym dla mo-stać się lepszym dla mo-stać się lepszym dla mo-stać się lepszym dla mo-
ich rodziców, a także dla ich rodziców, a także dla ich rodziców, a także dla ich rodziców, a także dla 

wszystkich ludzi.wszystkich ludzi.wszystkich ludzi.wszystkich ludzi.    
    

Nataniel Kocur, Nataniel Kocur, Nataniel Kocur, Nataniel Kocur,     
lat 9, klasa 2a SP1lat 9, klasa 2a SP1lat 9, klasa 2a SP1lat 9, klasa 2a SP1        

Dlatego żeby na stałe Pan Jezus mieszkał w moim sercu. Myślę, że Dlatego żeby na stałe Pan Jezus mieszkał w moim sercu. Myślę, że Dlatego żeby na stałe Pan Jezus mieszkał w moim sercu. Myślę, że Dlatego żeby na stałe Pan Jezus mieszkał w moim sercu. Myślę, że 
będę jeszcze bardziej się starać, żeby być coraz lepszym człowiekiem.będę jeszcze bardziej się starać, żeby być coraz lepszym człowiekiem.będę jeszcze bardziej się starać, żeby być coraz lepszym człowiekiem.będę jeszcze bardziej się starać, żeby być coraz lepszym człowiekiem.    
    
    Magdalena Stylok Magdalena Stylok Magdalena Stylok Magdalena Stylok                                         lat 8, kl. 2 b SP 19 lat 8, kl. 2 b SP 19 lat 8, kl. 2 b SP 19 lat 8, kl. 2 b SP 19     

Dlatego , że chcę, żeby Pan Dlatego , że chcę, żeby Pan Dlatego , że chcę, żeby Pan Dlatego , że chcę, żeby Pan 
Jezus był codziennie blisko Jezus był codziennie blisko Jezus był codziennie blisko Jezus był codziennie blisko 

mnie , żył we mnie, znał mo-mnie , żył we mnie, znał mo-mnie , żył we mnie, znał mo-mnie , żył we mnie, znał mo-
je najskrytsze myśli i pragnie-je najskrytsze myśli i pragnie-je najskrytsze myśli i pragnie-je najskrytsze myśli i pragnie-

nia oraz nia oraz nia oraz nia oraz     
z Jego pomocą mogę służyć z Jego pomocą mogę służyć z Jego pomocą mogę służyć z Jego pomocą mogę służyć 
bliźniemu. Chociaż jestem bliźniemu. Chociaż jestem bliźniemu. Chociaż jestem bliźniemu. Chociaż jestem 

dzieckiem Bożym nie zawsze dzieckiem Bożym nie zawsze dzieckiem Bożym nie zawsze dzieckiem Bożym nie zawsze 
postępuję dobrze. postępuję dobrze. postępuję dobrze. postępuję dobrze.     

Z Jego pomocą mogę stać się Z Jego pomocą mogę stać się Z Jego pomocą mogę stać się Z Jego pomocą mogę stać się 
coraz lepszy i mądrzejszy . coraz lepszy i mądrzejszy . coraz lepszy i mądrzejszy . coraz lepszy i mądrzejszy . 
Mogę stać  się prawdziwym Mogę stać  się prawdziwym Mogę stać  się prawdziwym Mogę stać  się prawdziwym 

przyjacielem Jezusa.przyjacielem Jezusa.przyjacielem Jezusa.przyjacielem Jezusa.    
    

Kacper Staniaszek Kacper Staniaszek Kacper Staniaszek Kacper Staniaszek     
lat 8, klasa 2b SP 19lat 8, klasa 2b SP 19lat 8, klasa 2b SP 19lat 8, klasa 2b SP 19     
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„ Kilof w ręku galernika, który upokarza, nie jest tym samym kilo-
fem, który w ręku geologa jest narzędziem wielkości. Nie tam są 
galery, gdzie się uderza kilofem. Galery są tam, gdzie uderzenie 

nie ma sensu i nie wiąże tego, co uderza, ze społecznością ludzi. Kto uderza kilofem chce znać sens 
swego uderzenia.”        Antoine de Saint-Exupery 
 
Praca. Dla jednych- wymarzona, twórcza, rozwijająca i dająca satysfakcję z tego, że przynależymy 
do innych, jesteśmy im potrzebni; dla innych-trudna, stresująca, wypalająca i bezsensowna. Każdy 
z nas ma w swoich rękach ten „kilof”, który staje się albo narzędziem zniewolenia i upokorzenia, al-
bo twórczego wkładu w rozwój swój i innych dzięki miłości, która z pracy czyni służbę. Nie ma zna-
czenia, czy jest to wypiekanie chleba, budowanie dróg, przekazywanie wiedzy czy kierowanie firmą- 
każda praca łączy nas z innymi. I chociaż czasami tak trudno wykrzesać z siebie optymizm wstając 

do codziennych obowiązków, to dzięki nim nie popadamy w 
stagnację, trudzimy się i rozwijamy uświadamiając sobie 
swoją rolę, choćby najmniejszą, w budowaniu świata.  

Ala BakalarczykAla BakalarczykAla BakalarczykAla Bakalarczyk 

„Szczęśliwy kto sobie 
Patrona Józefa ma za 

Opiekuna. Niechaj się niczego nie boi, bo Święty Józef przy 
nim stoi, nie zginie.” Te słowa pierwszej zwrotki pieśni o św. 
Józefie mówią nam, że jest On najlepszą osobą, której mogli 
byśmy się powierzyć w razie jakichkolwiek problemów, 
choćby dlatego, że jest Oblubieńcem Bogarodzicy, a także 
Opiekunem Jezusa Chrystusa. Początkowo nie chciał być 
mężem Maryi. Dopiero Anioł Pański ukazał mu się we śnie  
i powiedział Mu, aby zechciał przygarnąć Dziewicę, która ma 
urodzić Mesjasza Króla Wszechświata. I rzeczywiście tak 
się stało. 40 dni po narodzinach Chrystus został ofiarowany 
w Świątyni, a przy jej głównym wejściu Maryję i Józefa spo-

tkał starzec Symeon, który rzekł do Matki Bożej: ,, A Twoją Duszę miecz przeniknie” Odnosiło się to 
do Zbawczej Męki i Śmierci Jezusa. Niepokój Maryja i Józef przeżyli także wtedy, kiedy przez 3 dni 
szukali młodego Jezusa. Znaleźli Go nau-
czającego w Świątyni. Miał wówczas 12 
lat. Św. Józef jest patronem Dobrej Śmier-
ci oraz ludzi pracujących, ponieważ sam 
był cieślą i jako zwyczajnie pracujący czło-
wiek w cichości przeżył swoje życie. Po-
przez swój pokorny wysiłek zapewnił 
utrzymanie Jezusowi i Jego Matce. Warto 
prosić go o opieką podczas pracy i naśla-
dować w wytrwałości wypełniania pro-
stych, a czasem nużących obowiązków.  
1 maja wspominamy św. Józefa właśnie 
jako robotnika. 

   Marcin Janicki 

    
Ciebie, Józefie, święty rzemieślniku,Ciebie, Józefie, święty rzemieślniku,Ciebie, Józefie, święty rzemieślniku,Ciebie, Józefie, święty rzemieślniku,    

Którego szczęściem było żyć w ukryciuKtórego szczęściem było żyć w ukryciuKtórego szczęściem było żyć w ukryciuKtórego szczęściem było żyć w ukryciu    
I w cieniu domu nazaretańskiego,I w cieniu domu nazaretańskiego,I w cieniu domu nazaretańskiego,I w cieniu domu nazaretańskiego,    

Pieśnią sławimy.Pieśnią sławimy.Pieśnią sławimy.Pieśnią sławimy.    
Choć pochodziłeś z królewskiego rodu,Choć pochodziłeś z królewskiego rodu,Choć pochodziłeś z królewskiego rodu,Choć pochodziłeś z królewskiego rodu,    

Znosiłeś, milcząc, braki i ubóstwo,Znosiłeś, milcząc, braki i ubóstwo,Znosiłeś, milcząc, braki i ubóstwo,Znosiłeś, milcząc, braki i ubóstwo,    
A ciężka praca rozwijała w tobieA ciężka praca rozwijała w tobieA ciężka praca rozwijała w tobieA ciężka praca rozwijała w tobie    

Dary niebieskie.Dary niebieskie.Dary niebieskie.Dary niebieskie.    
O doskonały wzorze robotników,O doskonały wzorze robotników,O doskonały wzorze robotników,O doskonały wzorze robotników,    

Przez własny przykład uczysz swoich braci,Przez własny przykład uczysz swoich braci,Przez własny przykład uczysz swoich braci,Przez własny przykład uczysz swoich braci,    
Jak znojne trudy i warsztaty pracyJak znojne trudy i warsztaty pracyJak znojne trudy i warsztaty pracyJak znojne trudy i warsztaty pracy    

Bogu poświęcić.Bogu poświęcić.Bogu poświęcić.Bogu poświęcić.    
Wspomóż biedaków, daj zgłodniałym chleba,Wspomóż biedaków, daj zgłodniałym chleba,Wspomóż biedaków, daj zgłodniałym chleba,Wspomóż biedaków, daj zgłodniałym chleba,    

Pojednaj wrogów, połóż kres niezgodzie,Pojednaj wrogów, połóż kres niezgodzie,Pojednaj wrogów, połóż kres niezgodzie,Pojednaj wrogów, połóż kres niezgodzie,    
A w całym kraju niech rozkwitnie w pełniA w całym kraju niech rozkwitnie w pełniA w całym kraju niech rozkwitnie w pełniA w całym kraju niech rozkwitnie w pełni    

Prawo Chrystusa.Prawo Chrystusa.Prawo Chrystusa.Prawo Chrystusa.    
Stwórco wszechświata, Boże Jeden w Trójcy,Stwórco wszechświata, Boże Jeden w Trójcy,Stwórco wszechświata, Boże Jeden w Trójcy,Stwórco wszechświata, Boże Jeden w Trójcy,    

Dopomóż ludziom, których jesteś Ojcem,Dopomóż ludziom, których jesteś Ojcem,Dopomóż ludziom, których jesteś Ojcem,Dopomóż ludziom, których jesteś Ojcem,    
By wzór Józefa mogli naśladowaBy wzór Józefa mogli naśladowaBy wzór Józefa mogli naśladowaBy wzór Józefa mogli naśladować 

W życiu i w śmierci. Amen.W życiu i w śmierci. Amen.W życiu i w śmierci. Amen.W życiu i w śmierci. Amen.    

O�PRACY…O�PRACY…O�PRACY…O�PRACY…����

O�ŚW.�JÓZEFIE�



W tym roku 30 maja w Uroczystość Najświętszego 
Ciała i Krwi Pańskiej z procesja Teoforyczną pój-
dziemy, dając świadectwo naszej wiary i pobożności, na osiedle Jastrzębie Górne. 
Procesję rozpoczniemy w kościele, następnie przejdziemy ulicami Św. Jana Nepomucena, 
Pszczyńską, Wierzyńskiego, Gałczyńskiego, Strażacką oraz Pszczyńską by powrócić ul. Św. Jana 
Nepomucena do kościoła na końcowe błogosławieństwo sakramentalne. 
Ołtarze pragniemy by powstały w następujących miej-
scach: 
I – Ołtarz – przy skrzyżowaniu ul. Wierzyńskiego  

i Gałczyńskiego. O przygotowanie tego 
ołtarza prosimy mieszkańców następują-
cych ulic: Wierzyńskiego, Okopowej, 
Długiej, Polnej i Reymonta. 

II – Ołtarz – przy skrzyżowaniu ul. Gałczyńskiego i Stra-
żackiej. O przygotowanie tego ołtarza 
prosimy mieszkańców następujących 
ulic: Gałczyńskiego, Asnyka, Przybosia  
i Pochwacie. 

III – Ołtarz – przy ul Strażackiej nr 5. O przygotowanie 
tego ołtarza prosimy mieszkańców na-
stępujących ulic: Strażackiej, Staffa, Ka-
sprowicza, Lechonia, Leśmiana  
i Stodoły. 

IV – Ołtarz  – przy ul. Pszczyńskiej (przy zakładzie fryzjer-
skim). O przygotowanie tego ołtarza  
prosimy mieszkańców ulicy Pszczyń-
skiej. 

4� � � � � SPES� � � � � MAJ�2013�

WNIEBOWSTĄPNIE�WNIEBOWSTĄPNIE�WNIEBOWSTĄPNIE�WNIEBOWSTĄPNIE����� ���� WNIEBOWSTĄPIENIEWNIEBOWSTĄPIENIEWNIEBOWSTĄPIENIEWNIEBOWSTĄPIENIE���� ���� ���� BOŻE�CIAŁOBOŻE�CIAŁOBOŻE�CIAŁOBOŻE�CIAŁO���� ���� BOŻE�CIAŁOBOŻE�CIAŁOBOŻE�CIAŁOBOŻE�CIAŁO����

Wniebowstąpienie w liturgii Kościoła ma wielką rangę 
- jest uroczystością, ale w pobożności chrześcijan jak-
by nie zajmuje zbyt ważnego miejsca. Może niesłusz-
nie. Należałoby bowiem pamiętać, że prawda o wnie-
bowstąpieniu Jezusa rozwiązuje przynajmniej dwa 
istotne problemy. Z jednej strony daje odpowiedź na 
bolesne doświadczenie: odtąd zmartwychwstały Chry-
stus nie ukazuje się już swoim uczniom. Wniebowstąpienie znaczy: „Nie może przecież już się uka-
zywać, ponieważ odszedł do Boga, Jego i naszego Ojca, a skoro jest u Boga, nie można Go spoty-
kać tak, jak spotykali się z Nim ludzie, gdy przebywał między nimi". A po drugie wniebowstąpienie 
wyjaśnia pozycję, jaką Jezus zajmuje po zmartwychwstaniu: ,,Jezus jest władcą wyniesionym po-

nad wszystkie potęgi i możnych" - takie 
wyznanie wiary składamy o Jezusie wła-
śnie dzięki prawdzie o Jego wniebowstą-
pieniu. Jest to ważne wyznanie, bo po-
zwala nam chociażby pozostawać bez 
lęku w obliczu wszystkich wielkich i ma-
łych szefów tego świata. 

     KtośKtośKtośKtoś 

UROCZYSTOŚĆ��
WNIEBOWSTĄPIENIA��

PAŃSKIEGO�

ORGANIZACJA�PROCESJI��
W�UROCZYSTOŚĆ��

CIAŁA�I�KRWI�PAŃSKIEJ�
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WAŻNE DATY 
 
Nabożeństwa Majowe b ędą się odbywa ć w tygodniu o godz. 17.30,  
a w niedziel ę o godz. 16.00. 
1.05 - środa. Święto św. Józefa Robotnika. Dzień modlitw za bezrobot-
nych.. Druga rocznica ogłoszenia Jana Pawła II błogosławionym.  
O godz. 18.00 Msza św. w int. wszystkich pracujących. 
2.05 – I czwartek miesi ąca. 6.30 –Msza św. w int. powołań.  
3.05 – I piątek miesi ąca. Uroczysto ść NMP KRÓLOWEJ POLSKI. Msze 
św. jak w niedzielę. O godz. 7.30- Msza św. w int. czcicieli NSPJ. O godz. 
11.00 Msza św. w int. Parafian. O godz.12.15 Msza św. w int. Ochotniczej 
Straży Pożarnej.  
4.05 - sobota. Wspomnienie św. Floriana.  Odwiedziny chorych  
od godz. 9.00. 
5.05 – VI Niedziela Wielkanocna.  
6.05 - poniedziałek. Święto Apostołów Filipa i Jakuba. Do sprzątania  
kościoła i kaplicy zapraszany Rodziców dzieci komunijnych SP nr19  
o godz.18.45. Dzień modlitw o urodzaje. 
7.05- wtorek. Dzień modlitw o urodzaje 
8.05 -środa. Uroczysto ść św. Stanisława , biskupa i męczennika -głównego 
patrona Polski. Dzień modlitw o urodzaje. Biblioteka parafialna czynna  
od godz. 17.00. 
9.05 – czwartek. Poradnia Życia Rodzinnego o godz. 16.00 w kancelarii.  
Próba do Wczesnej  Komunii o godz.18.45. 
10.05- piątek. O 16.30. Msza św. w int. dzieci klas III SP nr 1 z okazji  
I rocznicy przyj ęcia Komunii św. Próba do I Komunii uczniów SP nr 1  
o godz. 18.45. Do sprzątania kościoła i kaplicy zapraszamy Rodziców dzieci 
komunijnych SP nr 19 o godz.19.30. Pierwszy dzień Nowenny do Ducha 
Świętego. 
11.05- sobota. W tym dniu akolici WŚSD przyjmą święcenia diakonatu. Spo-
wiedź przed Wczesną  Komunią o godz. 9.00, przed I Komunią dla uczniów 
SP nr 1 o godz. 9.15. 
12.05 –Uroczysto ść Wniebowst ąpienia Pa ńskiego. Pierwsza Komunia św. 
dla uczniów SP nr 1 o godz. 11.00. Wczesna Komunia o godz. 9.30. Nabo-
żeństwo Majowe o godz. 15.30.  
13.05 –poniedziałek. O godz. 9.00 Msza św. z udziałem dzieci, które przyjęły 
I Komunię św. z SP nr 1. Do sprzątania kościoła i kaplicy zapraszamy Rodzi-
ców dzieci komunijnych SP nr 1 o godz.18.45. Diecezjalna pielgrzymka cho-
rych do Piekar. 
17.05 - piątek.  Próby do I Komunii św. uczniów SP nr 19 o godz. 16.30  
i 18.45. Do sprzątania kościoła i kaplicy zapraszamy Rodziców dzieci komunij-
nych SP nr 1 o godz.19.30 
18.05 - sobota. O godz. 9.00 spowiedź przed I Komunią dla uczniów  
SP nr 19. Święcenia kapłańskie o godz. 10.00 w Katedrze. Nauka dla Rodzi-
ców i Rodziców chrzestnych o godz. 16.30 w Domu Parafialnym. Czuwanie  
w Wigili ę Zesłania Ducha Świętego od godz. 20.00.  
19.05 –Uroczysto ść Zesłania Ducha Świętego.  Pierwsza Komunia św. dla 
uczniów SP nr 19 o godz. 9.30 i 11.00. Nabo żeństwo Majowe o godz. 
15.30. Chrzty o godz. 12.15. Urodziny ks. Arcybiskupa Wiktora Skworca. 
20.05 - poniedziałek. Święto NMP Matki Ko ścioła . O godz. 9.00 Msza św. 
w intencji Legionu Maryi. Rozpoczyna się okres liturgiczny zwykły. Do sprzą-
tania kościoła i kaplicy zapraszamy mieszkańców ul. Wrocławskiej 29  
po Mszy św. wieczornej. 
21.05 - wtorek. Święto św. Jana Nepomucena- Patrona naszego miasta. 
22.05 - środa. Biblioteka parafialna czynna w Domu Parafialnym  
od godz. 17.00. 
24.05- piątek . Do sprzątania kościoła i kaplicy zapraszamy mieszkańców  
ul. Wrocławskiej 29 po Mszy św. wieczornej. 
26.05 –niedziela. Uroczysto ść Trójcy Przenaj świętszej. Dzie ń Matki. Msza 
św. w int. Matek o godz. 11.00. Pielgrzymka m ężczyzn i młodzie ńców  
do Piekar. Roczki o godz. 12.15. Jubileusze Małżeńskie o godz. 16.30. 
27.05- poniedziałek. Msza św. w intencji Koła Gospodyń Wiejskich, Emery-
tów i Rencistów oraz sprzątających kościół w maju o godz.18.00. Do sprząta-
nia kościoła i kaplicy zapraszamy mieszkańców ul. Wrocławskiej 27 po Mszy 
św. wieczornej. 
30.05- czwartek. Uroczysto ść Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa- Bo-
że Ciało. O godz. 7.30 Msza św. w int. Parafian, po której wyruszy  
procesja. 
31.05 –piątek. Święto Nawiedzenia NMP . Msza św. za zmarłych w 30 dzień 
i rok po śmierci o godz. 18.00. 

 

JERYCHOJERYCHOJERYCHOJERYCHO����
RÓŻAŃCOWERÓŻAŃCOWERÓŻAŃCOWERÓŻAŃCOWE����

 
Od 3 do 9 maja z inicjatywy Legionu 

Maryi odbędzie się Jerycho Różańcowe. Jerycho Różańcowe. Jerycho Różańcowe. Jerycho Różańcowe. 
Będziemy modlić się w intencjach  

Kościoła, Ojczyzny i polskich rodzin 
oraz z racji  trwającego Roku Wiary  

o umocnienie wiary Polaków.  
W naszej parafii całodobowa modlitwa 

różańcowa przed Najświętszym  
Sakramentem rozpocznie się 07 maja  

po Mszy św. wieczornej .  
 

Modlitwom będą przewodniczyły grupy 
parafialne wg. następującego porządku 

 
18.45 18.45 18.45 18.45 ————    21.00 21.00 21.00 21.00 Róże Różańcowe:  
Berndety Sacher, Teresy Fajkis, Jerze-
go Gruchlika, Marii Wala, Teresy Kusy, 
Lidii Witak, Doroty Hojka 
21.00 21.00 21.00 21.00     Apel JasnogórskiApel JasnogórskiApel JasnogórskiApel Jasnogórski, na który  
zapraszamy wszystkich parafian 
21.00 21.00 21.00 21.00 ————24.00 24.00 24.00 24.00 Legion Maryi Prezydium 
Wspomożenia Wiernych 
24.00 24.00 24.00 24.00 — Msza świętaMsza świętaMsza świętaMsza święta 
24.0024.0024.0024.00————3.30 3.30 3.30 3.30 Legion Maryi Prezydium 
Królowej Apostołów 
3.303.303.303.30————6.30 6.30 6.30 6.30 Legion Maryi Prezydium 
Matki Zbawiciela 
6.30 Msza święta6.30 Msza święta6.30 Msza święta6.30 Msza święta 
7.157.157.157.15————9.00 9.00 9.00 9.00 III Zakon Franciszkański 
9.009.009.009.00————11.00 11.00 11.00 11.00 Legion Maryi Prezydium 
MB Dobrej Rady 
11.0011.0011.0011.00————13.00 13.00 13.00 13.00 Seniorzy 
13.0013.0013.0013.00————15.00 15.00 15.00 15.00 Róże Różańcowe: 
 Heleny Paplak, Kunegundy Wierzgoń, 
Jadwigi Gajdy, Krystyny Smorzyk, Apo-
lonii Mazur, Heleny Sowy, Anny Pie-
trzak 
15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego 
15.0015.0015.0015.00————18.00 18.00 18.00 18.00 Grupa modlitewna  
Oremus 
18.00 Msza święta18.00 Msza święta18.00 Msza święta18.00 Msza święta    
 

Do udziału zapraszamy Do udziału zapraszamy Do udziału zapraszamy Do udziału zapraszamy     
wszystkich parafianwszystkich parafianwszystkich parafianwszystkich parafian    
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„Kieruj�naszymi�krokami�,�abyśmy�postępowali�w�świętości�serca.”�
Paniom�Bogumile�Krajewskiej�i�Krystynie�Muszyńskiej�życzymy,�by�podążały�drogą�

Bożych�przykazań,�a�Pan�był�dla�Nich�umocnieniem�w�wędrówce.�Żeński�Legion�Maryi.�
�

„�Przez�modlitwę�Bóg�objawia�się�przede�wszystkim�jako�Miłosierdzie,�to�znaczy�Miłość,�
która�dźwiga,�podnosi�z�upadku,�zaprasza�do�ufności.”�

Panu�Julianowi�Kędzia�życzymy,�by�modlitwa�napełniała�Jego�serce�ufnością�i�
przeświadczeniem,�że�w�Bogu�wszystko�jest�możliwe.�� Duszpasterze�i�Parafianie.�

�
„Miłością�jest�umiejętność�dawania�i�przyjmowania�tego,��

czym�obdarza�nas�drugi�człowiek.”�
Paniom�Wacławie�Butorze,�Bogumile�Krajewskiej�i�Wandzie�Wołkowicz���

życzymy,�by�potrafiły�obdarzać�innych�dobrocią�swego�serca��
i�w�napotkanych�ludziach�dostrzegać�samego�Boga.�� � � Seniorzy.��

�
„Głosić�Ewangelię�to�dawać�ludziom�młodość�serca�i�ufne�spojrzenie�w�przyszłość.”�
Serdecznie�dziękujemy�diakonowi�Tomaszowi,�który�odbywał�w�naszej�parafii�staż,�za�

posługę,�okazaną�życzliwość,�jednocześnie�życząc�siły�potrzebnej�do�głoszenia�Ewangelii��
i�dawania�świadectwa�o�Bogu,�który�jest�Miłością.�� � Duszpasterze�i�Parafianie.�

�
„Życie�jest�darem�Boga,�a�życie�szczęśliwe�jest�owocem�mądrości.”�

Pani�Helenie�Papszun�i�panu�Alojzemu�Szmajduchowi�życzymy,�by�od�Chrystusa-�Dawcy�
Życia,�uczyli�się�prawdziwej�mądrości,�która�prowadzi�do�świętości.�� Chór�„Lira”�

�
„Całe�życie�jest�nieustanną�okazją,�aby�spotkać�Jezusa.”�

Legioniście�Alojzemu�Szmajduchowi�oraz�auksyliatorom�Julianowi�Kędzia,�Helenie�
Siekaniec,�Mirosławie�Karwowskiej,�Jadwidze�Grzonce,�Piotrowi�Drzewieckiemu,�Józefowi�

Grabowskiemu,�Annie�Partyce,�Zdzisławie�Borek,�Annie�Kowalczyk,�Stanisławowi�
Olejnikowi,�Janowi�Biernatowi,�Bernadecie�Polok�i�Arkadiuszowi�Markowi�życzymy,�by�

nie�zmarnowali�szansy,�jaką�niesie�życie,�do�wzrastania�w�wierze,�nadziei��
i�miłości�oraz�pogłębiania�swojej�więzi�z�Bogiem.�� � Męski�Legion�Maryi.�

�
„Jedynym�wytłumaczeniem�macierzyńskiej�bezinteresowności��

i�poświęcenia,�lojalności�i�ciepła�jest�miłość.”�
Wszystkim�Mamom�życzymy,�aby�trud�wychowawczy�owocował�w�życiu�Waszych�dzieci,�

by�były�dla�Was�dumą�i�radością,�a�ich�wdzięczność�zapłatą�za�miłość.��
� � � � � � � Duszpasterze�i�Redakcja.�

�
„Aby�stać�się�bohaterem�wystarczy�jedna�chwila,��

ale�by�stać�się�dobrym�człowiekiem�potrzeba�całego�życia.”�
Członkom�Ochotniczej�Straży�Pożarnej�życzymy�odwagi�potrzebnej�w�codziennej�służbie�
oraz�pewności�iż�są�w�rękach�kochającego�Ojca.�� � Duszpasterze�i�Redakcja.�

�
„Żyć�to�znaczy�wejść�w�cudowny�świat,�w�którym�można�być�szczęśliwym�dzięki�miłości.”�
Paniom�Zofii�Polak�i�Zofii�Serafin�Chwałek�życzymy,�by�nigdy�nie�zapominały,�że�tylko�
miłość�potrafi�nadać�prawdziwy�sens�naszemu�życiu�i�od�Chrystusa�uczyły�się,�jak�być�
darem�dla�innych.�� � Duszpasterze,�Pracownicy�jadłodajni�i�Parafianie.�

�
„Człowiek,�aby�się�wznieść,�musi�uklęknąć”�

Basi�Stencel,�Dorotce�Woźnicy,�Konradowi�Skubisowi�i�Mateuszowi�Heniczowi�życzymy,�
aby�czas�spędzony�z�Jezusem�owocował�nieustannym�wzrastaniem�w�miłości.�

� � � � � � � Oaza�z�ks.�Grzegorzem�
�

„Powierz�Panu�swoją�drogę�i�zaufaj�Mu,�On�sam�będzie�działał.”�
Księdzu�Proboszczowi�Stefanowi�oraz�księżom�Grzegorzowi�i�Tomaszowi�z�okazji�
rocznicy�święceń�kapłańskich�życzymy,�by�w�bliskiej�relacji�z�Jezusem�odnajdywali��
pokój�i�umocnienie�w�czynieniu�dobra.�� � � Redakcja�i�Parafianie��

5 rocznica5 rocznica5 rocznica5 rocznica    
Marta i Łukasz Brzezina 

Teresa i Arkadiusz Borodzicz 
10 rocznica10 rocznica10 rocznica10 rocznica    

Eliza i Paweł Posanow 
Anna i Mariusz Gruca    

15 rocznica15 rocznica15 rocznica15 rocznica    
Beata i  Maksymilian Hojka 
Patrycja i Mariusz Mrowiec 

25 rocznica25 rocznica25 rocznica25 rocznica    
Urszula i Franciszek Sobik 

35 rocznica35 rocznica35 rocznica35 rocznica    
Halina i Andrzej Drążkiewicz 

40 rocznica40 rocznica40 rocznica40 rocznica    
Krystyna i Jan Leichner 

Wanda i Eugeniusz Pędziwiatr 
Władysław i Jan Reśko 

Jadwiga i Henryk Skupień 
Janina i Jan Ławniczak 

45 rocznica45 rocznica45 rocznica45 rocznica    
Marianna i Leon Ubych 

W MARCUW MARCUW MARCUW MARCU    
ODESZLI DO PANAODESZLI DO PANAODESZLI DO PANAODESZLI DO PANA    

Kamila Sztymon Kamila Sztymon Kamila Sztymon Kamila Sztymon     
ul. Turystycznaul. Turystycznaul. Turystycznaul. Turystyczna    

Czesław Kurowski Czesław Kurowski Czesław Kurowski Czesław Kurowski     
ul. Katowicka ul. Katowicka ul. Katowicka ul. Katowicka     

Anna Pospieszny Anna Pospieszny Anna Pospieszny Anna Pospieszny     
ul. Opolska ul. Opolska ul. Opolska ul. Opolska     

Józef Matera Józef Matera Józef Matera Józef Matera     
ul. Szybowa ul. Szybowa ul. Szybowa ul. Szybowa     

18 URODZINY18 URODZINY18 URODZINY18 URODZINY    
Paulina GałęziowskaPaulina GałęziowskaPaulina GałęziowskaPaulina Gałęziowska    

Angelika GrundAngelika GrundAngelika GrundAngelika Grund    
Maja  JózefowiczMaja  JózefowiczMaja  JózefowiczMaja  Józefowicz    

Julia MrózJulia MrózJulia MrózJulia Mróz    
Łukasz MiłekŁukasz MiłekŁukasz MiłekŁukasz Miłek    

Patryk KiełkowskiPatryk KiełkowskiPatryk KiełkowskiPatryk Kiełkowski    
Karol KempkaKarol KempkaKarol KempkaKarol Kempka    
Konrad WojtanKonrad WojtanKonrad WojtanKonrad Wojtan    
Radosław KaliszRadosław KaliszRadosław KaliszRadosław Kalisz    

ROCZKIROCZKIROCZKIROCZKI    
Kinga Teresa UssKinga Teresa UssKinga Teresa UssKinga Teresa Uss    

Julian Szymon  OgrodniczakJulian Szymon  OgrodniczakJulian Szymon  OgrodniczakJulian Szymon  Ogrodniczak    
Kamil Karol BielawskiKamil Karol BielawskiKamil Karol BielawskiKamil Karol Bielawski    

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWASAKRAMENT MAŁŻEŃSTWASAKRAMENT MAŁŻEŃSTWASAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA    
Agnieszka Matejkowska Agnieszka Matejkowska Agnieszka Matejkowska Agnieszka Matejkowska     

i Michał Budzyński i Michał Budzyński i Michał Budzyński i Michał Budzyński     
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Osiołek rzeczywiście okazał się być 
trochę zazdrosny o to, że wszyscy 
polubili Krecika i nie zwracali uwagi 
na niego. Uczniowie Pana Jezusa 
też się sprzeczali o to, kto jest naj-
ważniejszy i pierwszy. A wtedy Pan 
Jezus coś im odpowiedział . Można 
to streścić w trzech słowach. Jeśli 
chcesz je poznać, rozwiąż zadanie. 
Słowa trzeba odnaleźć w tabeli  
z literkami. Pierwsza litera każdego 
wyrazu znajduje się obok cyferki. 
Np.: Obok jedynki jest „O” następ-
nie musisz poszukiwać liter tak, jak 
wskazuje szyfr strzałkowy umiesz-
czony powyżej. Czyli od „0” idzie-
my w prawo po skosie w doł i ma-
my drugą literkę „S”. Rozwiązanie prześlij  
na adres comtelafere@poczta.onet.pl  
lub paniom katechetkom na lekcje religii 
A nagrody z rozwiązania z poprzedniego nu-
meru otrzymują Julia Wróblewska, Marysia Julia Wróblewska, Marysia Julia Wróblewska, Marysia Julia Wróblewska, Marysia 
Pałasz i Kacper Rentflejsz. Pałasz i Kacper Rentflejsz. Pałasz i Kacper Rentflejsz. Pałasz i Kacper Rentflejsz. Można je będzie 
odebrać 12 maja na Mszy świętej o godzinie 
10.00. Powodzenia 

No to się doigrałem. Taki wstyd. Sprowadził się do nas ostat-
nio Krecik. W sumie to nawet sympatyczny gość, ale wszyscy 
się nim strasznie zachwycali i nikt nie zwracał na mnie uwagi. 
No to musiałem zacząć działać. Najpierw znalazłem informa-
cje, że to straszny szkodnik, że ryje pod ziemią i niszczy 
ogródki i pola. Ale oczywiście nikt mi nie uwierzył. Postanowi-
łem więc sam się go pozbyć. Co mi tu będzie rył i bruździł  
w mojej własnej rodzinie, w której to ja jestem gwiazdą. 
Przygotowałem więc małą pułapkę. Zaczaiłem się z kopertą 
za rogiem. I kiedy ten wstrętny szkodnik szedł sobie z tym 
swoim uśmiechem, którym wszystkich nabiera, narzuciłem 
mu kopertę na głowę. Potem jeszcze tylko szybciutko go 
upchnąłem, zakleiłem kopertę, zrobiłem dziurkę, żeby się nie 

udusił, napisałem jakiś adres  
z Etiopii i wrzuciłem do skrzynki 
przed pocztą. Taki wspaniały 
plan... Tylko niestety popełniłem 
mały błąd… Zamiast normalnej 
koperty, użyłem takiej do płyt CD 
z przeźroczystą folią. No i na po-
czcie zorientowali się, że wysyłam 
żywego Krecika i go wypuścili. 
Szkodnik wrócił cichutko do do-
mu, w którym rozkoszowałem się 
zwycięstwem i namówił naszą 
świnkę morską Cacka, aby mu 
pomógł. Cacuś zaczął udawać, że 

boli go łapka, a gdy 
wszedłem do klatki, 
żeby ją obejrzeć, Kre-
cik zamknął mnie  
w środku i zawołał 
całą rodzinkę. Wszy-
scy się ze mnie śmiali, 
a tata powiedział, że 
nie mogę być taki za-
zdrosny. Ja zazdro-
sny!!?? Też coś!!!                            
Osiołek OfiarkaOsiołek OfiarkaOsiołek OfiarkaOsiołek Ofiarka    
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„Nie dotykać!” -ostrzegła mnie mama, gdy wresz-
cie udało mi się za pomocą liścia wyłowić z wody 
na wpół martwego motyla. „Tylko delikatnie dmu-
chać. Tylko tak możesz mu pomóc, przywrócić ży-

ciu”. Ostrożnie więc dmuchałem na mokre, sklejone skrzydełka motyla i z coraz większą fascynacją 
obserwowałem, jak to kruchutkie zwierzątko powoli wraca do życia, znowu zaczyna poruszać czuł-
kami, skrzydełkami. W końcu odleciał. Dzięki mnie i mojemu oddechowi - o czym byłem jako pięcio-
latek niezłomnie przekonany - ten skazany na śmierć motyl powrócił do życia. Coś z tego doświad-
czenia wyczuwa się również w dzisiejszej Ewangelii. Podobnie jak Bóg na początku stworzenia 
tchnął życie w swoje dzieło, tak Jezus 
tchnął nowe życie w wylęknionych, odrę-
twiałych ze smutku uczniów. Ducha Świę-
tego, który umacniał Go podczas Jego ży-
cia na ziemi i Mu towarzyszył, oddał na 
krzyżu - i teraz mógł Go jako Zmartwych-
wstały przekazać tym, którzy mieli konty-
nuować Jego dzieło. Powinniśmy o tym 
pamiętać, gdy z bojaźni zamykamy drzwi 
przed światem albo pogrążeni w smutku,  
a nawet rozpaczy jesteśmy w drodze do 
naszego Emaus: Jezus przyłącza się do 
nas ze swoim Duchem życia, idzie z nami, 
tłumaczy, łamie się z nami chlebem, i po-
syła nas – i dba o to, żeby nie zabrakło 
nam tchu.   KtośKtośKtośKtoś 

LITANIA DO DUCHA ŚWIĘTEGOLITANIA DO DUCHA ŚWIĘTEGOLITANIA DO DUCHA ŚWIĘTEGOLITANIA DO DUCHA ŚWIĘTEGO    
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson,  

Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami. 
Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami. 

Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami. 
Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami. 

Duchu Święty mądrości, zmiłuj się nad nami. 
Duchu Święty rozumu,  

Duchu Święty rady,  
Duchu Święty męstwa,  

Duchu Święty umiejętności,  
Duchu Święty pobożności,  

Duchu Święty bojaźni Bożej, 
Duchu Święty, Światło Proroków i Apostołów,  

Duchu Święty, nasz Pocieszycielu,  
Bądź nam miłościw, przepuść nam, Duchu Święty, Boże. 
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Duchu Święty, Boże. 

Od zuchwałej ufności w miłosierdzie Boże,  
wybaw nas, Duchu Święty, Boże. 

Od wszelkiej rozpaczy o łasce Bożej, 
Od sprzeciwiania się uznanej prawdzie chrześcijańskiej, 

Od nieżyczliwości i zazdrości braciom łaski Bożej,  
Od zatwardziałości serca,  

Od zaniedbania pokuty aż do śmierci, 
Od wszelkich złych i nieczystych spraw i myśli,  

Od nagłej i niespodziewanej śmierci,  
Od potępienia wiekuistego,  

Przez cudowną sprawę przy poczęciu Jezusa Chrystusa, 
Przez Twoje przyjście w językach ognistych, 

My grzeszni, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Duchu Święty, Boże. 
Abyś Kościołem świętym rządzić i zachować raczył,  
Abyś nas w pobożności i pokorze utwierdzić raczył, 

Abyś nam stałości i męstwa udzielić raczył,  
Abyś myśli nasze ku pożądaniu niebieskich rzeczy podnieść raczył, 

Abyś nas oczyścić i na godne mieszkanie dla siebie poświęcić raczył, 
Abyś nas w cierpieniach naszych pocieszyć raczył,  

Abyś nas w łasce swojej utwierdzić i zachować raczył,  
Abyś nas wszystkich do uczestnictwa  

w chwale wiekuistej doprowadzić raczył, 
Abyśmy Ciebie miłowali i dla Ciebie grzechów się strzegli,  

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. 

W. Stwórz, Boże, we mnie serce czyste.  
O. I odnów we mnie moc ducha. 

Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, wejrzyj na Serce naj-
milszego Syna swego i na chwałę i zadość-uczynienie, jakie w imi-
niu grzeszników Ci składa; daj się przebłagać tym, którzy żebrzą 

Twego miłosierdzia i racz udzielić przebaczenia w imię tegoż Syna 
swego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje  

i króluje na wieki wieków. Amen 

UROCZYSTOŚĆ�ZESŁANIA�
DUCHA�ŚIĘTEGO�

W Wigilię Uroczystości W Wigilię Uroczystości W Wigilię Uroczystości W Wigilię Uroczystości     
Zesłania Ducha Świętego Zesłania Ducha Świętego Zesłania Ducha Świętego Zesłania Ducha Świętego     

czyli 18 majaczyli 18 majaczyli 18 majaczyli 18 maja    
zapraszamy wszystkich zapraszamy wszystkich zapraszamy wszystkich zapraszamy wszystkich     

na kilku godzinne czuwanie na kilku godzinne czuwanie na kilku godzinne czuwanie na kilku godzinne czuwanie     
przygotowane przez Oazę. przygotowane przez Oazę. przygotowane przez Oazę. przygotowane przez Oazę.     

Rozpocznie się ono Rozpocznie się ono Rozpocznie się ono Rozpocznie się ono     
o godzinie 20.00o godzinie 20.00o godzinie 20.00o godzinie 20.00    

    
Przy okazji Roku Wiary Przy okazji Roku Wiary Przy okazji Roku Wiary Przy okazji Roku Wiary     

chcemy zanurzyć się w jedną chcemy zanurzyć się w jedną chcemy zanurzyć się w jedną chcemy zanurzyć się w jedną     
z Największych jej Tajemnic z Największych jej Tajemnic z Największych jej Tajemnic z Największych jej Tajemnic     

i rozważać prawdę o Bogu, który i rozważać prawdę o Bogu, który i rozważać prawdę o Bogu, który i rozważać prawdę o Bogu, który 
jest Jeden a w Trzech Osobach. jest Jeden a w Trzech Osobach. jest Jeden a w Trzech Osobach. jest Jeden a w Trzech Osobach.     
Chcemy uczyć się relacji z każdą Chcemy uczyć się relacji z każdą Chcemy uczyć się relacji z każdą Chcemy uczyć się relacji z każdą     

z Trzech Osób Trójcy Świętej z Trzech Osób Trójcy Świętej z Trzech Osób Trójcy Świętej z Trzech Osób Trójcy Świętej     
i ucieszyć zaproszeniem i ucieszyć zaproszeniem i ucieszyć zaproszeniem i ucieszyć zaproszeniem     

do Ich Wspólnoty Miłości.do Ich Wspólnoty Miłości.do Ich Wspólnoty Miłości.do Ich Wspólnoty Miłości.    
    

Zapraszamy, abyś zrobił Zapraszamy, abyś zrobił Zapraszamy, abyś zrobił Zapraszamy, abyś zrobił     
to razem z nami.to razem z nami.to razem z nami.to razem z nami.    
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Pielgrzymkę rozpoczniemy w poniedziałek 1 lipca. 
Spotykamy się przed wyjazdem ok godz. 8.00 Praw-
dopodobnie rozpoczniemy Mszą św. (dokładne in-
formacje zostaną podane przy zapisie) dla zaintere-
sowanych)  Po Mszy wyjeżdżamy autobusem do 
miejscowości Podzamcze leżącej niedaleko Ogro-
dzieńca, skąd rozpoczniemy naszą pieszą wędrów-
kę. Nasze bagaże przez wszystkie dni trwania piel-
grzymki będą przewożone samochodem ciężaro-
wym. Pierwszego dnia wędrujemy przez Karlino, 
Żerkowice mijając zespół skał wapiennych Okiennik 
Duży, przechodzimy przez skały Kroczyckie i docie-
ramy do Morska, gdzie obok ruin warowani rycer-
skiej Bąkowiec będzie-
my nocowali w ośrodku 
wczasowym w wynaję-
tych domkach typy 
„Brda”. W drugim dniu 
zwiedzimy Jaskinię 
Głęboką (jeśli będzie 
otwarta), przejdziemy 
przez górę Zborów, 
miniemy Zdów. Następ-
nie po zachwyceniu się 

(albo i nie) tym, co pozostało po warowniach w Bobolicach i Mirowie docieramy do Ostręż-
nika i źródeł Zygmunta, znajdując odpoczynek w Zespole Szkół Rolniczych w Potoku Zło-

tym (zaraz za dworkiem 
Krasińskiego). Trzeciego 
dnia pielgrzymki wyru-
szamy ze Złotego Poto-
ku przez Zrębice i Góry Sokole. W Górach Sokolich 
spenetrujemy jedną z jaskiń. Przez Góry Sokole doj-
dziemy do Olsztyna koło Częstochowy słynnego  
z ruin zamku, który w średniowieczu był trzecim, co 
do wielkości w pasie zamków i warowni od Wawelu 
aż  po Wieluń. Będziemy nocować w Olsztynie w Do-
mu Rekolekcyjnym Diecezji Częstochowskiej – sale  
8 i 12 osobowe. W czwartym dniu podążymy z Olsz-
tyna do Częstochowy zwiedzając jeszcze jedną jaski-
nię na Zielonej Górze. W Częstochowie zatrzymamy 
się na nocleg w zaraz za Klasztorem Jasnogórskim  
w Domu Pielgrzyma Jana Pawła II. W piątek 5 lipca 
około godziny 16.00 wracamy do Jastrzębia wynaję-
tym autobusem. Koszt pielgrzymki ponoszony przez 

jedną osobę wyniesie ok. 160—180 PLN. (dokładne dane w późniejszym czasie dla zainteresowanych)  Chleb, herba-
ta, cukier i cytryny wliczone są w koszt pielgrzymki. Pozostały prowiant każdy z pielgrzymów zabiera ze sobą. Zabiera-
my ze sobą, różaniec, wszelkie rzeczy niezbędne w 4 dniowej pieszej wędrówce, mały plecak na podręczny bagaż – 
prowiant na jeden dzień drogi, parasol lub przeciwdeszczową pe-
lerynę, wygodne buty do pieszej wędrówki – sandały lub obuwie  
z miękką podeszwą (np. tenisówki) nie nadają się na całodniowe 
wędrowanie po polnych drogach i jurajskich szlakach. Natomiast 
będą ulgą dla zmęczonych nóg po dojściu na miejsce noclegu. 
Nadto zabieramy dokumenty (legitymację szkolną), pieniądze 
(kieszonkowe),  coś do picia. Pakując się należy pamiętać  o śpi-
worze, materacu lub karimacie, kubku, talerzu, sztućcach, ubraniu 
odpowiednim do pieszego wędrowania oraz właściwym stroju na 
nasz pobyt w Częstochowie (na Jasnej Górze). Pamiętajmy,  że 
udajemy się na pielgrzymkę w intencjach osobistych i wspólnych. 
Najważniejszą chwilą pielgrzymiego dnia jest Eucharystia.  
Radość i dobra zabawa nie przeczą modlitwie oraz spotkaniu  
z Jezusem w Eucharystii. Właśnie źródłem radości jest jedność  
z Bogiem, czego z całego serca życzymy wszystkim pielgrzymom. 

W pierwszym tygodniu wakacji od 1 do 5 lipca od 1 do 5 lipca od 1 do 5 lipca od 1 do 5 lipca organizuje-
my wspólnie z parafią w Ornontowicach pieszą pielgrzymkę 
na Jasną Górę. Przewodnikami w  naszej drodze będą  
ks. Grzegorz Krzyk oraz nasz były wikary ks. Grzegorz 
Lech, który obecnie pełni funkcję proboszcza w Ornontowi-
cach w parafii św. Michała Archanioła.   
Zapisy rozpoczną się po 12 maja i będą trwały do Zapisy rozpoczną się po 12 maja i będą trwały do Zapisy rozpoczną się po 12 maja i będą trwały do Zapisy rozpoczną się po 12 maja i będą trwały do     
16 czerwca. Będzie ich można dokonać w  kancelarii para-16 czerwca. Będzie ich można dokonać w  kancelarii para-16 czerwca. Będzie ich można dokonać w  kancelarii para-16 czerwca. Będzie ich można dokonać w  kancelarii para-
fialnej. fialnej. fialnej. fialnej. Tam też każdy zainteresowany otrzyma   szczegó-
łowe informacje (niepełnoletni uczestnicy również druki 
oświadczeń, które będą musieli wypełnić ich rodzice)   
Obok umieszczamy wstępny opis drogi jaką chcemy poko-
nać oraz zdjęcia z poprzednich lat. Mamy nadzieję, że na 
tych z roku obecnego będzie można odnaleźć i Was kocha-
ni Czytelnicy. 
Serdecznie zapraszamy do wspólnego pielgrzymowania.  
W szczególny sposób zachęcamy do tego młodzież, która 
w dwóch ostatnich latach stanowiła większość pielgrzymiej 
grupy.  
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Kiedy w r. 1163 wydzielono synom 
księcia Władysława dzielnicę Śląską, 
ziemia raciborska, do której wnet tak-
że ziemia opolska doszła, przyszła w 
udziale na Mieszka, syna Władysławo-
wego. W granicach tej ziemi racibor-
skiej znalazł się także obszar, na któ-
rym powstała wieś Jastrzębie. 
 Jastrzębie więc od samych po-
czątków leżało w granicach księstwa 
raciborskiego. W procesie dalszego 
terytorialnego rozdrobnienia wydzie-
lone zostały następnie z całości tego księstwa drobniejsze teryto-
ria, jak Pszczyna, Rybnik, Wodzisław. Od początku XVI w. istniało 
tak zwane „mniejsze państwo stanowe” Wodzisław, obejmujące 
około 23 wsi z Wodzisławiem jako siedzibą tego państewka lub ba-
ronatu. Jedną z tych wsi było Jastrzębie, które przeto od począt-
ków XVI w. aż do końca okresu feudalnego (koniec XVIII w. – po-
czątek XIX w.) w Wodzisławiu miało swoje centrum politycznej ad-
ministracji, okrojonej znacznie w swych kompetencjach z chwilą 
przejścia Śląska pod panowanie pruskie. Od czasów pruskich jed-
nak cały Śląsk podzielony został na powiaty królewskiej admini-
stracji, na czele których stał starosta powiatowy jako urzędnik kró-
lewski. Przeto od mniej więcej połowy XVIII w. państewko, czyli 
baronat wodzisławski złączony został administracyjnie z powiatem 
pszczyńskim i pozostał przy nim aż do reorganizacji tych powiatów 
w r. 1817. Tak też i Jastrzębie aż do tego 1817r. należało do po-
wiatu pszczyńskiego. 
 W r. 1817 utworzono z części dawnego powiatu raciborskie-
go i skrawków przyległych na północy ziemi bytomskiej i gliwickiej 
nowy powiat rybnicki, przy którym Jastrzębie zostało aż do na-
szych, najnowszych czasów, kiedy przez po-
dział powiatu rybnickiego powstał nowy powiat 
wodzisławski, do którego Jastrzębie dziś od 
1952r. należy. 

OD WYDAWCY 
Przestawiane „w małych odcinkach” dzieje Jastrzębia 

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

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

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

tejszej ziemi. Życzymy dobrej lektury. 
        

 Duszpasterze 

25 marca 2013 r . w Szkole Podstawowej nr 19 im. Julia-
na Tuwima miała miejsce ważna uroczystość: 35 
uczniów i kilku nauczycieli podjęło się Duchowej Adopcji 
dziecka poczętego, przez najbliższe 9 miesięcy modlić się 
będą za nieznane sobie dzieciątko, aby mogło się urodzić 
i cieszyć miłością swoich rodziców. Na pamiątkę i jako 
przypomnienie o  podjętym zobowiązaniu wszyscy otrzy-
mali przypinki malutkich stópek dzieciątka. Życzymy wy-
trwałości! 

 A 13 kwietnia w stronę Łagiewnik i Krakowa wyruszył 
autokar z młodymi artystami naszej szkoły, którzy w 
grudniu zdobyli I miejsce w Przeglądzie Jasełek. Dodat-
kową nagrodą była piękna pogoda, która sprawiła, że 
spacer po królewskim mieście był niezapomnianą przy-
godą. Uczestnicy wycieczki na zdjęciu na stronie obok. 

      katechetka Sylwiakatechetka Sylwiakatechetka Sylwiakatechetka Sylwia 

20 kwietnia nasze Hospicjum przeżywało jubileusz  
20 lecia. Tego samego dnia wieczorem młodzi  
oazowicze z rejonu Jastrzębie bawili się na dyskotece 
nawiązującej do klimatu lat 60. Na następnych stro-
nach fotoreportaże z tych wydarzeń. 
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Kacper Białek Kacper Białek Kacper Białek Kacper Białek     
s. Piotra i Katarzyny s. Piotra i Katarzyny s. Piotra i Katarzyny s. Piotra i Katarzyny     

ur. 7.12.2012 ur. 7.12.2012 ur. 7.12.2012 ur. 7.12.2012     

Dominika Alicja Wilk Dominika Alicja Wilk Dominika Alicja Wilk Dominika Alicja Wilk     
c. Jacka i Agaty c. Jacka i Agaty c. Jacka i Agaty c. Jacka i Agaty     
ur. 15.03.2013 r. ur. 15.03.2013 r. ur. 15.03.2013 r. ur. 15.03.2013 r.     

Kamil Dominik Jarawka Kamil Dominik Jarawka Kamil Dominik Jarawka Kamil Dominik Jarawka     
s. Dominika i Gabrieli s. Dominika i Gabrieli s. Dominika i Gabrieli s. Dominika i Gabrieli     

ur. 01.03.2013 ur. 01.03.2013 ur. 01.03.2013 ur. 01.03.2013     

Lena Katarzyna Pełka Lena Katarzyna Pełka Lena Katarzyna Pełka Lena Katarzyna Pełka     
c. Romana i Alicji c. Romana i Alicji c. Romana i Alicji c. Romana i Alicji     
ur. 07.02.2013 ur. 07.02.2013 ur. 07.02.2013 ur. 07.02.2013     

Radosław Gradzik Radosław Gradzik Radosław Gradzik Radosław Gradzik     
s. Grzegorza i Moniki s. Grzegorza i Moniki s. Grzegorza i Moniki s. Grzegorza i Moniki     

ur. 03.03.2013ur. 03.03.2013ur. 03.03.2013ur. 03.03.2013    

6 kwietnia 6 kwietnia 6 kwietnia 6 kwietnia     
Diakon Tomasz Wysłucha  ochrzcił Diakon Tomasz Wysłucha  ochrzcił Diakon Tomasz Wysłucha  ochrzcił Diakon Tomasz Wysłucha  ochrzcił     

Adriana Sitko Adriana Sitko Adriana Sitko Adriana Sitko     
s. Aleksandra i Eweliny s. Aleksandra i Eweliny s. Aleksandra i Eweliny s. Aleksandra i Eweliny     

ur. 15.02.2013 ur. 15.02.2013 ur. 15.02.2013 ur. 15.02.2013     
Natomiast 21 kwietnia Natomiast 21 kwietnia Natomiast 21 kwietnia Natomiast 21 kwietnia     

ks. Grzegorz Krzyk ks. Grzegorz Krzyk ks. Grzegorz Krzyk ks. Grzegorz Krzyk     
udzielił sakramentu Chrztu św. udzielił sakramentu Chrztu św. udzielił sakramentu Chrztu św. udzielił sakramentu Chrztu św.     

Dominice, Lenie, Radkowi, Dominice, Lenie, Radkowi, Dominice, Lenie, Radkowi, Dominice, Lenie, Radkowi,     
Kacprowi i Kamilowi,Kacprowi i Kamilowi,Kacprowi i Kamilowi,Kacprowi i Kamilowi,    

których  zobaczyć na zdjęciachktórych  zobaczyć na zdjęciachktórych  zobaczyć na zdjęciachktórych  zobaczyć na zdjęciach    

 ZWYCIĘZCY��PRZEGLĄDU�ZWYCIĘZCY��PRZEGLĄDU�ZWYCIĘZCY��PRZEGLĄDU�ZWYCIĘZCY��PRZEGLĄDU�ZWYCIĘZCY��PRZEGLĄDU�ZWYCIĘZCY��PRZEGLĄDU�ZWYCIĘZCY��PRZEGLĄDU�ZWYCIĘZCY��PRZEGLĄDU�ZWYCIĘZCY��PRZEGLĄDU�ZWYCIĘZCY��PRZEGLĄDU�ZWYCIĘZCY��PRZEGLĄDU�ZWYCIĘZCY��PRZEGLĄDU�
JASEŁEK�W�KRAKOWIEJASEŁEK�W�KRAKOWIEJASEŁEK�W�KRAKOWIEJASEŁEK�W�KRAKOWIEJASEŁEK�W�KRAKOWIEJASEŁEK�W�KRAKOWIEJASEŁEK�W�KRAKOWIEJASEŁEK�W�KRAKOWIEJASEŁEK�W�KRAKOWIEJASEŁEK�W�KRAKOWIEJASEŁEK�W�KRAKOWIEJASEŁEK�W�KRAKOWIE������������

ŚNIADANIEŚNIADANIEŚNIADANIEŚNIADANIEŚNIADANIEŚNIADANIEŚNIADANIEŚNIADANIEŚNIADANIEŚNIADANIEŚNIADANIEŚNIADANIE������������
WIELKANOCNE�DLA�WIELKANOCNE�DLA�WIELKANOCNE�DLA�WIELKANOCNE�DLA�WIELKANOCNE�DLA�WIELKANOCNE�DLA�WIELKANOCNE�DLA�WIELKANOCNE�DLA�WIELKANOCNE�DLA�WIELKANOCNE�DLA�WIELKANOCNE�DLA�WIELKANOCNE�DLA�
PODOPIECZNYCH�PODOPIECZNYCH�PODOPIECZNYCH�PODOPIECZNYCH�PODOPIECZNYCH�PODOPIECZNYCH�PODOPIECZNYCH�PODOPIECZNYCH�PODOPIECZNYCH�PODOPIECZNYCH�PODOPIECZNYCH�PODOPIECZNYCH�

JADŁODAJNI�JADŁODAJNI�JADŁODAJNI�JADŁODAJNI�JADŁODAJNI�JADŁODAJNI�JADŁODAJNI�JADŁODAJNI�JADŁODAJNI�JADŁODAJNI�JADŁODAJNI�JADŁODAJNI�������������
I�SENIORÓWI�SENIORÓWI�SENIORÓWI�SENIORÓWI�SENIORÓWI�SENIORÓWI�SENIORÓWI�SENIORÓWI�SENIORÓWI�SENIORÓWI�SENIORÓWI�SENIORÓW������������



JUBILEUSZ�HOSPICJUMJUBILEUSZ�HOSPICJUMJUBILEUSZ�HOSPICJUMJUBILEUSZ�HOSPICJUM����

DYSKOTEKA�OAZYDYSKOTEKA�OAZYDYSKOTEKA�OAZYDYSKOTEKA�OAZY����


