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ADWENTADWENTADWENTADWENT				 				 				 ADWENTADWENTADWENTADWENT				 				 ADWENTADWENTADWENTADWENT				 				 ŚW.	BARBARAŚW.	BARBARAŚW.	BARBARAŚW.	BARBARA				

„oczekiwanie jest naszą porą 

a najlepiej czekać na Ciebie 

tyle wieczorów 

zakwitło na roześmianym niebie” 

 

Kolejny Adwent w moim życiu, w który wchodzę z nadzieją, że będzie on krokiem w stronę Boga i człowieka. 

Czekanie na to, że Jezus przyjdzie i wejdzie w moją  codzienność, w każdy jej wymiar- pracę, życie rodzinne, 

relacje z innymi. Zapraszam i wołam „Maranatha”- Przyjdź Panie Jezu w „stajenkę „ mego serca i umysłu. 

Moja praca jest dawaniem świadectwa o miłości Boga, ale na ile jest to Bóg „wyuczony”, „wyczytany”, a na 

ile żywy, zmieniający moje serce i poruszający umysł? Czy Jego Słowa przenikają mnie aż do szpiku kości, czy 

rozdzierają jak miecz obosieczny? 

Usłyszałam kiedyś, że na nasze złe czyny Pan Bóg spojrzy z miłosierdziem, ale na zaniedbane dobro-ze spra-

wiedliwością. I pojawia się niepokój- jak będę osądzona? 

Pragnę, by ten Adwent był naszą wspólną wędrówką (moją i uczniów) z różnych MIEJSC, w których się znaj-

dujemy (nie tych fizycznych, ale duchowych) do Betlejem, gdzie odkryjemy Emmanuela- Boga z nami. 

Moja rodzina, przyjaciele, znajomi- czy widzą we mnie tylko kochającą żonę, matkę, życzliwą przyjaciółkę, czy 

także świadka Chrystusa. Czy potrafię poprowadzić moich bliskich do źródła, które nie wysycha- Bożej miło-

ści? 

Dużo pytań, ale to taki mój rachunek sumienia u progu nowego Roku liturgicznego. Chcę zmotywować siebie 

do wysiłku w pracy nad sobą, dla dobra swojego i tych, których Pan mi powierzył. Roraty, postanowienia ad-

wentowe- Kościół podpowiada mi, jak wykorzystać ten czas. Czy się uda?  Wierzę, że tak, z pomocą Tego, któ-

ry przychodzi. I Was też zachęcam do podjęcia tego trudu.                                                                    

 Alicja BakalarczykAlicja BakalarczykAlicja BakalarczykAlicja Bakalarczyk 

To zawołanie powtarzamy w uroczy-
stym dla całego polskiego górnictwa 
dniu, w barbórkę, czwartego grudnia. 

Jest ono znane od wielu wieków na naszej polskiej ziemi. Święta Barbara, która 
w szczególny sposób wstawia się i oręduje u Boga za wszystkimi górnikami i ich 
rodzinami, jest zaliczana do tzw. 14 Orędowników, wstawiających się za światem. 
Ratuje nas od niebezpieczeństw zagrażających naszemu zdrowiu i życiu, ale tak-
że – broni nas przed utratą zdrowia i życia duszy, życia łaski uświęcającej w nas. 
Górnicy obierając sobie za patronkę św. Barbarę, jako wyraz czci i szacunku 
umieszczali jej wizerunek w postaci figury lub obrazu na cechowni kopalni, ale 
także na podszybiach, czy w specjalnie urządzonych kaplicach. Bardzo często w 
domach przed wizerunkiem św. Barbary modliły się całe rodziny, zwłaszcza przed 
wyjściem na szychtę męża czy ojca oraz w chwilach trudnych dla rodziny. W cza-
sach totalitarnych usiłowano świętowaniu czwartego grudnia nadać charakter 
świecki. Wprowadzając system czterobrygadowy dokonano zamachu na niedzielę jako dzień święty – Bogu 
poświęcony. W czasach „Solidarności” do cechowni naszych kopalń powróciły obrazy i figury św. Barbary. Ku 
jej czci wybudowano wiele kościołów. Po roku 1989 nie ma już przeszkód, by czcić wszechmogącego Boga w 
św. Barbarze. Na wielu obrazach widzimy św. Barbarę stojącą przed górnikiem, któremu przynosi Najświętszą 
Krew i Ciało Jezusa – Najświętszą Eucharystię. Przynosi, ale i przypomina, by górnik, jej czciciel pamiętał o 
częstej spowiedzi i Komunii Świętej, o codziennej modlitwie. Ona wierna Chrystusowi aż do śmierci męczeń-
skiej, uczy nas takiej także wierności, abyśmy się Chrystusa nie zapierali, nigdy Go nie zdradzili. „Barbara 
święta – o górnikach pamięta”. Pamięta – o górnikach i ich rodzinach, o tych, którzy już swoją pracę zakoń-
czyli – emerytach, rencistach, tych, którzy stracili zdrowie, którzy stracili swoje życie, nie raz, bardzo młode… 
Pamięta, bo jest także patronką dobrej śmierci… Ktoś zapyta, czy jest taka śmierć, o której możemy powie-
dzieć, że to śmierć dobra? Jest. Wtedy, gdy człowiek jest na śmierć przygotowany. Żyjący z Bogiem w przy-
jaźni. Przyjaźń tą nieustannie umacnia modlitwą, sakramentami świętymi i dobrymi uczynkami. Wtedy można 
powiedzieć, że śmierć jest dobra – bo prowadzi do życia wiecznego w domu dobrego Boga. Św. Barbara jest 
patronką takiej właśnie dobrej śmierci, patronką która do Boga prowadzi. Zwracajmy się o wstawiennictwo 
tej świętej w sprawach trudnych i niebezpieczeństwach, nie tylko czwartego grudnia…        Jan KołeczkoJan KołeczkoJan KołeczkoJan Kołeczko    

„Barbara�święta��
o�górnikach�pamięta”�

ADWENT�



Od chwili kiedy osada Jastrzębie znajduje się w zapiskach źródłowych, 
widzimy ją wpierw w posiadaniu klasztoru Dominikanek w Raciborzu, 
a od poł. XV w. w rękach prywatnych właścicieli stanu rycerskiego. 
Kiedy z posiadania książąt raciborskich przeszła w prywatne ręce, dla 

braku źródłowych wiadomości stwierdzić się nie da. Można jednak przyjąć, że około 1385 r. książę raciborsko 
- opawski Mikołaj darował Jastrzębie klasztorowi Dominikanek w Raciborzu, jak to niżej bliżej się uzasadnia.  
Pomijając pierwsze wzmianki o Jastrzębiu z lat 1376 i 1447 obie o charakterze ściśle kościelnym, dowiaduje-
my się o miejscowości z wzmianki z 1467 
w której podane jest, że klasztor Dominika-
nek w Raciborzu domaga się zwrotu Ja-
strzębia, która temu klasztorowi zastała 
darowana. Klasztor twierdzi, że jest jej 
właścicielem od 60 lat więc od roku ok. 
1400. W występują w tym dokumencie 
oskarżenia o jeszcze 8 dalszych wsi  
w okręgach opawskim i karniowskim. Jed-
nakże, jakkolwiek, prawie wszystkie z tych 
wsi, zostały darowane klasztorowi przez księcia Mikołaja dokumentem z 8.XII. 1358 r. to jednak nie zacho-
wał się dokument, z którego wynikałoby podobne podarowanie klasztorowi Jastrzębia. Być może taki istniał, 
ale przepadł. Jest jednak prawdopodobne, że i odstąpienie Jastrzębia na rzecz klasztoru  nastąpiło w tym 
czasie i przez tego samego księcia. Leciwi świadkowie zeznawali ok 1460 r. że odkąd sięgają pamięcią ,  
tj. ok. 60 lat wstecz , Jastrzębie było własnością klasztoru. Dopiero książę raciborski Mikołaj potomek Mikoła-
ja z 1358 r. , objąwszy razem ze swym bratem Wacławem rządy na Raciborzu bezprawnie odebrał klasztoro-
wi wymienione w skardze 8 wsi między innym Jastrzębie. 
Mimo poruszenia przez przeora i konwent klasztorny 
wszelkich możliwych środków dla odzyskania tych zabra-
nych przemocą wsi, mimo kilkakrotnych odwołań do Stoli-
cy Apostolskiej i cesarza Fryderyka, mimo, że papież rzucił 
klątwę na uzurpatorów: książąt raciborskich, klasztor za-
branych wsi nie odzyskał. Cały ten proces rewindykacyjny 
rzuca charakterystyczne światło na zupełnie anarchiczne 
stosunki, jakie w czasie trwania wojen husyckich i jeszcze 
w poł. XV w. panowały na Śląsku. Tama bowiem, w dzi-
kich czasach husyckich najazdów niszczycielskich na Śląsk, 
należy szukać źródła bezprawia. Wspomniany książę Miko-
łaj, uzurpator wsi klasztornych, skądinąd znany jest z te-
go, że dzielnie stawiał czoło husytom ze swym rycer-
stwem, gromiąc  ich niejednokrotnie, a tym samym bronił 
przecież interesów Kościoła. Do swych wypraw jednak po-
trzebował pieniędzy, przeto sięgał do majątków klasztor-
nych, zabierał dochody z tych wsi dla swych potrzeb wo-
jennych, a następnie wierne rycerstwo wynagradzał przez 
nadanie im tych wsi. Tak zresztą postępowali wszyscy pa-
nujący świeccy w razie potrzeby, a dziś również nie jest 
inaczej.  To też już wnet po owym procesie z 1467 r. - kie-
dy na Raciborzu i Opawie panowali synowie owego Mikoła-
ja – widzimy nasze Jastrzębie w rękach prywatnych.  (ale 
o tym już w następnym numerze gazety) 
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KRONIKAKRONIKAKRONIKAKRONIKA				 				 				 KRONIKAKRONIKAKRONIKAKRONIKA				 				 				 KRONIKAKRONIKAKRONIKAKRONIKA				 				 				 KRONIKAKRONIKAKRONIKAKRONIKA				

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

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

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

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

ziemi. Życzymy dobrej lektury. 
     DuszpasterzeDuszpasterzeDuszpasterzeDuszpasterze 

����Feudalni�właściciele�Feudalni�właściciele�Feudalni�właściciele�Feudalni�właściciele�
Jastrzębia�Jastrzębia�Jastrzębia�Jastrzębia�����
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				 				 				 				 PLAN	KOLĘDY	STYCZEŃPLAN	KOLĘDY	STYCZEŃPLAN	KOLĘDY	STYCZEŃPLAN	KOLĘDY	STYCZEŃ				 				 WAŻNE	DATY	WAŻNE	DATY	WAŻNE	DATY	WAŻNE	DATY									 				 WAŻNE	WAŻNE	WAŻNE	WAŻNE	

WAŻNE DATY GRUDZIEŃWAŻNE DATY GRUDZIEŃWAŻNE DATY GRUDZIEŃWAŻNE DATY GRUDZIEŃ    
    
1.121.121.121.12----    I niedziela Adwentu. I niedziela Adwentu. I niedziela Adwentu. I niedziela Adwentu. Niedziela Trzeźwości. 
2.122.122.122.12----    poniedziałek. poniedziałek. poniedziałek. poniedziałek. Do sprzątania kościoła i kaplicy zapraszamy mieszkańców 
ul. Pszczyńskiej numery 200-76 (parzyste) po Mszy św. wieczornej. 
3.123.123.123.12----    wtorek. wtorek. wtorek. wtorek. Wspomnienie  św. Franciszka Ksawerego, prezbitera. 
4.124.124.124.12----    środa. środa. środa. środa. Wspomnienie św. Barbary, dziewicy i męczennicy, patronki archi-
diecezji. Msza św. w intencji Górników i ich rodzin o godz. 9.00. Biblioteka pa-
rafialna czynna od godz. 17.00 w Domu Parafialnym. 
5.125.125.125.12----        I czwartek miesiąca. I czwartek miesiąca. I czwartek miesiąca. I czwartek miesiąca. Msza św. w intencji powołań o godz. 6.30. Poradnia 
Życia Rodzinnego czynna od godz.16.00 w kancelarii parafialnej. 
6.126.126.126.12----    I piątek miesiąca. I piątek miesiąca. I piątek miesiąca. I piątek miesiąca. Msza św. w intencji czcicieli NSPJ o godz. 6.30. Msza 
św. młodzieżowa o godz. 18.00. Do sprzątania kościoła i kaplicy zapraszamy 
mieszkańców ul. Pszczyńskiej numery 200-76 (parzyste) po Mszy św. 
7.127.127.127.12----    I sobota miesiąca. I sobota miesiąca. I sobota miesiąca. I sobota miesiąca. Wspomnienie św. Ambrożego, biskupa i doktora Ko-
ścioła. 
8.128.128.128.12----    II niedziela Adwentu.II niedziela Adwentu.II niedziela Adwentu.II niedziela Adwentu. 
9.129.129.129.12----    poniedziałek. Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. poniedziałek. Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. poniedziałek. Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. poniedziałek. Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Do sprzątania 
kościoła i kaplicy zapraszamy mieszkańców ul. Poznańskiej 31, 29, 27, 25 po 
Mszy św. wieczornej 
13.1213.1213.1213.12----    piątek. piątek. piątek. piątek. Wspomnienie św. Łucji, dziewicy i męczennicy. Msza św. w in-
tencji czcicieli MB Fatimskiej i Żywego Różańca o godz. 6.30.  Do sprzątania 
kościoła i kaplicy zapraszamy mieszkańców ul. Poznańskiej 31, 29, 27,25 po 
Mszy św. wieczornej. 
14.1214.1214.1214.12----    sobota. sobota. sobota. sobota. Wspomnienie św. Jana od Krzyża, prezbitera i doktora Kościoła. 
15.1215.1215.1215.12----    III niedziela Adwentu zwana Niedzielą Radości III niedziela Adwentu zwana Niedzielą Radości III niedziela Adwentu zwana Niedzielą Radości III niedziela Adwentu zwana Niedzielą Radości ( Gaudete). 
16.1216.1216.1216.12----    poniedziałek. poniedziałek. poniedziałek. poniedziałek. Do sprzątania kościoła i kaplicy zapraszamy mieszkańców 
ul. Poznańskiej 23, 21,19 po Mszy św. wieczornej. 
18.1218.1218.1218.12----    środa. środa. środa. środa. Biblioteka parafialna czynna od godz. 17.00 w Domu Parafial-
nym. 
20.1220.1220.1220.12----    piątek. piątek. piątek. piątek. Do sprzątania kościoła i kaplicy zapraszamy mieszkańców  
ul. Poznańskiej 23, 21,19 po Mszy św. wieczornej.   
21.1221.1221.1221.12----    sobota. sobota. sobota. sobota. Odwiedziny chorych od godz. 9.00. Nauka przed chrztem dla 
Rodziców i Rodziców chrzestnych o godz. 15.30 w Domu Parafialnym. 
22.1222.1222.1222.12----    IV niedziela Adwentu.IV niedziela Adwentu.IV niedziela Adwentu.IV niedziela Adwentu. 
23.1223.1223.1223.12----    poniedziałek. poniedziałek. poniedziałek. poniedziałek. Do sprzątania kościoła i kaplicy zapraszamy mieszkańców 
ul. Poznańskiej 17,15,13 po Mszy św. wieczornej. 
24.1224.1224.1224.12----    Wigilia Uroczystości Narodzenia Pańskiego. Wigilia Uroczystości Narodzenia Pańskiego. Wigilia Uroczystości Narodzenia Pańskiego. Wigilia Uroczystości Narodzenia Pańskiego. Nie ma Mszy św. wieczor-
nej.  Pasterka o godz. 24.00. O godz. 23.30 czuwanie przed Pasterką przygo-
towane przez Oazę. Kolekta w czasie Pasterki będzie przeznaczona na Fun-
dusz Ochrony Życia. 
25.1225.1225.1225.12----    Uroczystość Narodzenie Pańskiego.Uroczystość Narodzenie Pańskiego.Uroczystość Narodzenie Pańskiego.Uroczystość Narodzenie Pańskiego. 
26.1226.1226.1226.12----    czwartek. Święto św. Szczepana, czwartek. Święto św. Szczepana, czwartek. Święto św. Szczepana, czwartek. Święto św. Szczepana, pierwszego męczennika. Chrzty na 
Mszy św. o godz. 12.15. Kolekta przeznaczona na Wydział Teologiczny UŚ. 
27.1227.1227.1227.12----    piątek. piątek. piątek. piątek. Święto św. Jana, apostoła i ewangelisty. Do sprzątania kościoła  
i kaplicy zapraszamy mieszkańców ul. Poznańskiej 17,15,13 po Mszy św. wie-
czornej. 
28.1228.1228.1228.12----    sobota. sobota. sobota. sobota. Święto św. Młodzianków, męczenników. Msza św. z błogosła-
wieństwem dzieci o godz. Msza św. w 30 dzień oraz I rocznicę po śmierci o 
godz. 17.00. 
29.1229.1229.1229.12----    niedziela. Święto św. Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa. niedziela. Święto św. Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa. niedziela. Święto św. Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa. niedziela. Święto św. Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa. Roczki o godz. 
12.15. Jubileusze Małżeńskie o godz. 16.30. 
30.1230.1230.1230.12----    poniedziałek. poniedziałek. poniedziałek. poniedziałek. Msza św. w intencji Koła Gospodyń, emerytów, rencistów i 
sprzątających kościół w grudniu o godz. 17.00. Do sprzątania kościoła i kaplicy 
zapraszamy mieszkańców ul. Poznańskiej 11 po Mszy św. wieczornej. 

PLAN PLAN PLAN PLAN     
DUSZPASTERSKICH ODWIEDZIN  DUSZPASTERSKICH ODWIEDZIN  DUSZPASTERSKICH ODWIEDZIN  DUSZPASTERSKICH ODWIEDZIN      

KOLĘDOWYCH  2013KOLĘDOWYCH  2013KOLĘDOWYCH  2013KOLĘDOWYCH  2013----2014201420142014    
    

Rozpoczynamy o godz. 15.00Rozpoczynamy o godz. 15.00Rozpoczynamy o godz. 15.00Rozpoczynamy o godz. 15.00    
od mieszkania nr 1od mieszkania nr 1od mieszkania nr 1od mieszkania nr 1    

    
Czwartek 2 stycznia 2014r.Czwartek 2 stycznia 2014r.Czwartek 2 stycznia 2014r.Czwartek 2 stycznia 2014r.    
1. ul. Wrocławska 7 
2. ul. Wrocławska 9 
Piątek 3 stycznia 2014r.Piątek 3 stycznia 2014r.Piątek 3 stycznia 2014r.Piątek 3 stycznia 2014r.    
1. ul. Wrocławska 11 
2. ul. Wrocławska 13 
Sobota 4 stycznia 2014r.Sobota 4 stycznia 2014r.Sobota 4 stycznia 2014r.Sobota 4 stycznia 2014r.    
1. ul. Wrocławska 15 i 16 
2. ul. Wrocławska 17 
Niedziela 5 stycznia 2014r.Niedziela 5 stycznia 2014r.Niedziela 5 stycznia 2014r.Niedziela 5 stycznia 2014r.    
1. ul. Wrocławska 19 
2. ul. Wrocławska 21 
Poniedziałek 6 stycznia 2014r.Poniedziałek 6 stycznia 2014r.Poniedziałek 6 stycznia 2014r.Poniedziałek 6 stycznia 2014r.    
1. ul. Wrocławska 23 
2. ul. Wrocławska 25 
Wtorek 7 stycznia 2014r.Wtorek 7 stycznia 2014r.Wtorek 7 stycznia 2014r.Wtorek 7 stycznia 2014r.    
1. ul. Wrocławska 27 
2. ul. Wrocławska 29 
Środa 8 stycznia 2014r.Środa 8 stycznia 2014r.Środa 8 stycznia 2014r.Środa 8 stycznia 2014r.    
1. ul. Wrocławska 31 
2. ul. Wrocławska 33 
Czwartek 9 stycznia 2014r.Czwartek 9 stycznia 2014r.Czwartek 9 stycznia 2014r.Czwartek 9 stycznia 2014r.    
1. ul. Wrocławska 35 
2. ul. Wrocławska 37 
Piątek 10 stycznia 2014r.Piątek 10 stycznia 2014r.Piątek 10 stycznia 2014r.Piątek 10 stycznia 2014r.    
1. ul. Wrocławska 39 
2. ul. Wrocławska 41 
Sobota 11 stycznia 2014r.Sobota 11 stycznia 2014r.Sobota 11 stycznia 2014r.Sobota 11 stycznia 2014r.    
1. ul. Wrocławska 43 
2. ul. Poznańska 2, 4, 6, 8 
Niedziela 12 stycznia 2014r.Niedziela 12 stycznia 2014r.Niedziela 12 stycznia 2014r.Niedziela 12 stycznia 2014r.    
1. ul. Poznańska 10, 12, 14, 16 
2. ul. Poznańska 18, 20, 22, 24 
Poniedziałek 13 stycznia 2014r.Poniedziałek 13 stycznia 2014r.Poniedziałek 13 stycznia 2014r.Poniedziałek 13 stycznia 2014r.    
1. ul. Poznańska 26, 28, 13, 15 
2. ul. Poznańska 17, 19, 21, 23 
Wtorek 14 stycznia 2014r.Wtorek 14 stycznia 2014r.Wtorek 14 stycznia 2014r.Wtorek 14 stycznia 2014r.    
1. ul. Poznańska 25, 27, 29, 31 
2. ul. Poznańska 1 
Środa 15 stycznia 2014r.Środa 15 stycznia 2014r.Środa 15 stycznia 2014r.Środa 15 stycznia 2014r.    
1. ul. Poznańska 3 
2. ul. Poznańska 5 
Czwartek 16 stycznia 2014r.Czwartek 16 stycznia 2014r.Czwartek 16 stycznia 2014r.Czwartek 16 stycznia 2014r.    
1. ul. Poznańska 7 
2. ul. Poznańska 9 
Piątek 17 stycznia 2014r.Piątek 17 stycznia 2014r.Piątek 17 stycznia 2014r.Piątek 17 stycznia 2014r.    
1. ul. Poznańska 11 
2. ul. Poznańska 30-96 
Sobota 18 stycznia 2014r.Sobota 18 stycznia 2014r.Sobota 18 stycznia 2014r.Sobota 18 stycznia 2014r.    
1. ul. Lwowska 
Kolęda Dodatkowa 



27.10. Ks. Grzegorz Krzyk  ochrzcił 27.10. Ks. Grzegorz Krzyk  ochrzcił 27.10. Ks. Grzegorz Krzyk  ochrzcił 27.10. Ks. Grzegorz Krzyk  ochrzcił     
Kapcra Ryszarda BiskupaKapcra Ryszarda BiskupaKapcra Ryszarda BiskupaKapcra Ryszarda Biskupa----Bryka Bryka Bryka Bryka     

s. Andrzeja i Katarzyny ur. 20.08.2012s. Andrzeja i Katarzyny ur. 20.08.2012s. Andrzeja i Katarzyny ur. 20.08.2012s. Andrzeja i Katarzyny ur. 20.08.2012    
10.11. Ks. Tomasz Madzia ochrzcił10.11. Ks. Tomasz Madzia ochrzcił10.11. Ks. Tomasz Madzia ochrzcił10.11. Ks. Tomasz Madzia ochrzcił    

Zuzannę Annę Szczypka c. Tomasza i Angeliki ur. 09.07.2013r.Zuzannę Annę Szczypka c. Tomasza i Angeliki ur. 09.07.2013r.Zuzannę Annę Szczypka c. Tomasza i Angeliki ur. 09.07.2013r.Zuzannę Annę Szczypka c. Tomasza i Angeliki ur. 09.07.2013r.    
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SERDECZNOŚCISERDECZNOŚCISERDECZNOŚCISERDECZNOŚCI				
	

„Najtrudniejszą	sztuką	jest	wykorzystywanie		
wszystkich	możliwości	drzemiących	w	nas.”	

Legioniście	panu	Henrykowi	Brylewskiemu	oraz	auksyliatorom	Zofii	Mrozik,	
Marzenie	Stylok,	Małgorzacie	Mazur,	Marii	Dulembie,	Mireli	Ledwoń,	

Krystynie	Mazur,	Marii	Podeszwie,	Barbarze	Grund,	Ludwikowi	Sobikowi	
Adamowi	Sitko	i	Gerardowi	Pakurze	życzymy,	by	potrafili	odkrywać	

bogactwo	swego	wnętrza	i	dzielili	się	nim	z	bliźnimi.		Męski	Legion	Maryi.	
	

„Szczęśliwy	człowiek	wznosi	światło	tam,	gdzie	panują	ciemności.”	
Paniom	Marii	Naróg	i	Urszuli	Szafrańskiej	życzymy,	by	z	odwagą	niosły	

światło	Chrystusa	wszędzie	tam,	gdzie	panują	ciemności	grzechu,		
zwątpienia	i	smutku.		 	 	 	 Żeński	Legion	Maryi.	

	
„Jeśli	chcesz	mieć	udział	w	Królestwie	Chrystusa,		

musisz	żyć	biorąc	z	Niego	przykład.”	
Panu	Czesławowi	Jaśkiewiczowi	życzymy,	by	nieustannie		

wpatrywał	się	w	Chrystusa	i	żyjąc	Ewangelią	szerzył	Królestwo	Boże.		
	 	 	 	 	 	 Duszpasterze	i	Redakcja.	

	
„	Szczęśliwi,	którzy	strzegą	przykazań		

i	sprawiedliwie	postępują	w	każdym	czasie.”	
Wytrwałości	w	realizowaniu	na	co	dzień	przykazania	miłości	Boga	i	bliźniego	

oraz	męstwa	potrzebnego	do	walki	ze	złem	panu	Gerardowi	Pakurze		
	 	 	 	 	 	 	 życzą	Chórzyści.	

	
„	O	nic	się	nie	martwcie,	lecz	we	wszystkim	zanoście	wasze	prośby	do	Boga.”	

Paniom	Reginie	Roman,	Leokadii	Piotrowskiej	i	Krystynie	Mazur		
życzymy,	by	swoją	ufność	pokładały	w	Panu		

i	Jemu	powierzały	radości	oraz	troski	codzienności.		 	 Seniorzy.	
	

„	Zawsze	zachowaj	łagodność	wobec	bliźniego		
i	świętą	pokorę	przed	Bogiem.”	

Ks.	Andrzejowi	Sacherowi	życzymy,	by	w	bliźnich	dostrzegał	oblicze	Boga		
i	z	pokorą	w	sercu	im	służył.		 	 Duszpasterze,	Parafianie	i	Redakcja.	

	
„Zgięte	kolana	i	złożone	ręce	są	gestami	wolnego	człowieka.”	
Panu	Tomaszowi	Polakowi	życzymy,	by	modlitwa	czyniła	Jego			

życie	wolnym	od	zła.		 	 Duszpasterze	i	Pracownicy	jadłodajni.	
	

„Być	może	istnieją	czasy	piękniejsze,	
ale	te	są	nasze”	

Magdzie	Wąsik		życzymy	życia	jak	
najbardziej	pełnego,	pięknego,	

prawdziwego	i	niepowtarzalnego		
Oaza	z	ks.	Grzegorzem	

ODESZLI DO PANAODESZLI DO PANAODESZLI DO PANAODESZLI DO PANA    
Ryszard Gontkowski Ryszard Gontkowski Ryszard Gontkowski Ryszard Gontkowski     

ul. Wrocławska ul. Wrocławska ul. Wrocławska ul. Wrocławska     
Jan Minkiewicz Jan Minkiewicz Jan Minkiewicz Jan Minkiewicz     

ul. Opolska ul. Opolska ul. Opolska ul. Opolska     
Lidia Kujawińska Lidia Kujawińska Lidia Kujawińska Lidia Kujawińska     

ul. Opolska ul. Opolska ul. Opolska ul. Opolska     
Franciszek Stępka Franciszek Stępka Franciszek Stępka Franciszek Stępka     

ul. Poznańska ul. Poznańska ul. Poznańska ul. Poznańska     
Gertruda Płonka Gertruda Płonka Gertruda Płonka Gertruda Płonka     
ul. Pszczyńska ul. Pszczyńska ul. Pszczyńska ul. Pszczyńska     

Zdzisław Olszewski Zdzisław Olszewski Zdzisław Olszewski Zdzisław Olszewski     
ul. Opolska ul. Opolska ul. Opolska ul. Opolska     

Franciszek Sitko Franciszek Sitko Franciszek Sitko Franciszek Sitko     
ul. Pszczyńska ul. Pszczyńska ul. Pszczyńska ul. Pszczyńska     

ROCZKI ROCZKI ROCZKI ROCZKI     
Kacper BiałekKacper BiałekKacper BiałekKacper Białek    

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA     
ZAWARLIZAWARLIZAWARLIZAWARLI    

Wioleta Balzam Wioleta Balzam Wioleta Balzam Wioleta Balzam     
i Zbigniew Łuczyński i Zbigniew Łuczyński i Zbigniew Łuczyński i Zbigniew Łuczyński     

JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIEJUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIEJUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIEJUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE    
1 rocznica1 rocznica1 rocznica1 rocznica    

Agnieszka i Rafał Habzda 
5 rocznica5 rocznica5 rocznica5 rocznica    

Ewelina i Piotr Stojka 
20 rocznica20 rocznica20 rocznica20 rocznica    

Ewa i Jan Chweściuk 
Izabela i Marek Lisowscy 

25 rocznica25 rocznica25 rocznica25 rocznica    
Ewa i Jerzy Igielscy 

Teresa i Marek Lambrych 
Urszula i Zygfryd Góreccy 

Wiktoria i Andrzej Józefowicz 
35 rocznica35 rocznica35 rocznica35 rocznica    

Pelagia i  Ryszard Domagała 
40 rocznica40 rocznica40 rocznica40 rocznica    

Wanda i Józef Ragan 
Krystyna i Edward Pietracha 
Danuta i Sławomir Paczuszka 

Bożena i Edward Pająk 
Maria i Jan Więtczak 

Janina i Jan Szwajnoch 
45 rocznica45 rocznica45 rocznica45 rocznica    

Aniela i Zbigniew Lipejko 
Barbara i Kazimierz Klimala 

55 rocznica55 rocznica55 rocznica55 rocznica    
Agnieszka i Zygmunt Langer 

18 URODZINY  18 URODZINY  18 URODZINY  18 URODZINY      
Adam WowraAdam WowraAdam WowraAdam Wowra    

Adrianna PłuciennikAdrianna PłuciennikAdrianna PłuciennikAdrianna Płuciennik    
Katarzyna ChrostowskaKatarzyna ChrostowskaKatarzyna ChrostowskaKatarzyna Chrostowska    

Katarzyna SitkoKatarzyna SitkoKatarzyna SitkoKatarzyna Sitko    
Aneta Szulik Aneta Szulik Aneta Szulik Aneta Szulik     

Przemysław TokarzPrzemysław TokarzPrzemysław TokarzPrzemysław Tokarz    
Kamila RaźniewskaKamila RaźniewskaKamila RaźniewskaKamila Raźniewska    

Alicja MazurskaAlicja MazurskaAlicja MazurskaAlicja Mazurska    
Sonia BorawskaSonia BorawskaSonia BorawskaSonia Borawska    
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PRZYGOTOWANIE	DO	BIERZMOWANIA	PRZYGOTOWANIE	DO	BIERZMOWANIA	PRZYGOTOWANIE	DO	BIERZMOWANIA	PRZYGOTOWANIE	DO	BIERZMOWANIA					 NADESŁANE	PRZEZ	CEREMINIARZA	ACHIDIECEZJALNEGP	NADESŁANE	PRZEZ	CEREMINIARZA	ACHIDIECEZJALNEGP	NADESŁANE	PRZEZ	CEREMINIARZA	ACHIDIECEZJALNEGP	NADESŁANE	PRZEZ	CEREMINIARZA	ACHIDIECEZJALNEGP					

Pozdrowienie pokoju otwiera i kończy Mszę Świętą, a także rozbrzmiewa więcej razy podczas celebracji eucharystycz-
nej, tak samo jak otworzyło, towarzyszyło i zakończyło życie Pana Jezusa. Nawet jeśli pozdrowienie początkowe: Pokój 
z wami jest zarezerwowane dla biskupa, to istnieje forma powitania, rozpoczynająca się od: Łaska i pokój od Boga,... 
Pierwsze zdanie Gloria, które jest śpiewem aniołów na czas Narodzenia Pańskiego, zawiera właśnie to: Na ziemi pokój 
ludziom..., podczas gdy pozdrowienie końcowe: Idźcie w pokoju Chrystusa przypomina słowa wielokrotnie wypowie-
dziane przez Jezusa, jak na przykład do kobiety cierpiącej na krwotok (Mk 5,34), do nawróconej grzesznicy (Łk 7,50) 
czy w innych sytuacjach. 
Istnieje moment rytualny Mszy Świętej skoncentrowany na pokoju. Po Ojcze nasz kapłan modli się bezpośrednio do 
Jezusa (to jedyny raz podczas całej celebracji, wyjąwszy inwokacje): Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim Apo-
stołom: Pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na nasze grzechy, lecz na wiarę swojego 
Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem". Potem kieruje pozdrowienie: Pokój Pański niech zawsze będzie 
z wami, a potem następuje zaproszenie: Przekażcie sobie znak pokoju. Na koniec wykonywany jest śpiew Baranku Bo-
ży za ostatnim (zwykle trzecim) razem zakończony słowami: Obdarz nas pokojem. 
Oto dlaczego w centralnym momencie Mszy Świętej, po Modlitwie Eucharystycznej, na rozpoczęcie obrzędów Komunii 
Świętej, usilnie zabiega się o pokój, ów swoisty dar Chrystusa Zmartwychwstałego, deklaruje się, że jest on teraz udzie-
lany (pozdrowienie ma charakter stwierdzenia, a nie zwykłego życzenia), jest się zaproszonym do wymiany wyrazistego 
znaku pokoju, to znaczy do zakomunikowania bratu / siostrze tego, co zostało udzielone przez Boga w modlitwie. Dar 
wyproszony, otrzymany, rozdzielony: pokój zstępuje od Chrystusa i jednoczy w Nim wszystkich, którzy są obecni, aby 
uczestniczyć w braterskiej uczcie Jego ofiary, poprzez „komunię" z Jego Ciałem i Jego Krwią. 
Słowo „pokój" należy do najpiękniejszych i najbardziej upragnionych słów naszego codziennego j ęzyka; posiada szero-
kie znaczenie, takie jak zgoda, spokój, przyjaźń itd. Ale jeszcze bogatsze okazuje się znaczenie i użycie biblijne: hebraj-
skie shalom (które w tekście hebrajskim Biblii pojawia się 220 razy) oznacza „dobrobyt, zdrowie, całość wszelkiego do-
bra, obfitość dóbr, odpowiednik życia". Jest on darem Boga, znakiem Jego przychylności, Jego błogosławieństwa i po-
jednania, lecz jest także zadawany jako obowiązek w stosunku do bliźniego: ci, którzy otrzymali pokój od Boga, powinni 
„czynić go" wobec braci, przeżywać go efektywnie. Żyć w pokoju oznacza żyć pojednanym z Bogiem, dzięki Jego łasce, 
a także z braćmi - mocą naszego wysiłku. 
Jednakże w naszym przypadku uściśla się, że chodzi o pokój Jezusa. To właśnie podczas Ostatniej Wieczerzy powie-
dział On: „Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daj ę" (J 14, 27). Zaś po Zmar-
twychwstaniu z naciskiem powtórzone pozdrowienie podczas objawień się Jezusa dwunastu apostołom brzmi dokładnie 
tak: „Pokój wam". Tak samo jest w Ewangelii Łukasza (24,36) i Jana, czy to wieczorem w dniu Paschy (20,19-21), czy 
to osiem dni później (20,26). Pokój jest więc owocem pojednania się człowieka z Bogiem, uzyskanego od Chrystusa 
dzięki Jego śmierci i Zmartwychwstaniu. To On jest autorem i pośrednikiem pokoju. Owszem, On sam jest pokojem, 
pojednaniem się wszystkich ludzi z Bogiem i między sobą: „On bowiem jest naszym pokojem, On, który obie części 
ludzkości uczynił jednością bo zburzył rozdzielający je mur - wrogość" (Ef 2,14). 
Prosząc Pana Jezusa o Jego pokój i przyjmuj ąc go jako Jego szczególny dar, owoc Jego ofiary na krzyżu, ów znak 
odnalezionej jedności z Bogiem i ze wszystkimi, nie wolno nam uchylić od obowiązku zakomunikowania tego braciom / 
siostrom, zgodnie z zachętą kapłana: Przekażcie sobie znak pokoju. Dawno temu dawano sobie prawdziwy pocałunek 
„święty", jak brzmiało wezwanie, przekazuj ąc go pomiędzy braćmi w wierze - co doprowadziło do separacji w kościele 
między mężczyznami a kobietami - a dzisiaj przywrócony został znak braterskiej jedności, wykonywany poprzez poda-
nie ręki. 
Nie chodzi tu bynajmniej o zwykły gest przyjaźni czy pozdrowienia, lecz o gest głębokiej jedności w Chrystusie, jako że 
brzmi w nim echo pozdrowienia samego Zmartwychwstałego, gest pełen radości i nadziei: „Pokój z tobą". Przed uczest-
nictwem w uczcie eucharystycznej konieczne jest ukazanie sensu braterskiej jedności: stanowimy wspólnotę dzieci Bo-
żych, pojednanych przez Chrystusa, którzy w spotkaniu z Nim ukazują się w pełnej jedności i braterskiej radości. Otrzy-
many pokój pragnie być zakomunikowany i przeżywany od teraz, aby potem rozprzestrzenić się w życiu na co dzień. 
„Idźcie w pokoju Chrystusa" - to pozdrowienie końcowe, a zarazem wytyczenie nowej drogi na każdy dzień: „Jeżeli to 
jest możliwe, o ile to od was zależy, żyjcie w zgodzie [pokoju] ze wszystkimi ludźmi" (Rz 12,18). 
   Ksiądz Andrzej Hoinkis Ksiądz Andrzej Hoinkis Ksiądz Andrzej Hoinkis Ksiądz Andrzej Hoinkis ————    Ceremoniarz ArchidiecezjalnyCeremoniarz ArchidiecezjalnyCeremoniarz ArchidiecezjalnyCeremoniarz Archidiecezjalny 

TERMINY SPOTKAŃ GRUP TERMINY SPOTKAŃ GRUP TERMINY SPOTKAŃ GRUP TERMINY SPOTKAŃ GRUP     
KANDYDATÓW DO BIERZMOWANIAKANDYDATÓW DO BIERZMOWANIAKANDYDATÓW DO BIERZMOWANIAKANDYDATÓW DO BIERZMOWANIA    

 
GRUPA I 

ANIMATOR: Pani Alicja Bakalarczyk 
SPOTKANIE: 19.12.2013 g. 16.15 

 
GRUPA II 

ANIMATOR: Pani Alicja Kaczorowska 
SPOTKANIE: 18.12.2013 g. 16.15 

 
GRUPA III 

ANIMATOR: Pani Alicja Bakalarczyk 
SPOTKANIE: 12.12.2013 g. 16.15 

 
GRUPA IV 

ANIMATOR: Pan Robert Stoliński 
SPOTKANIE: 4.12.2013 g. 17.00  

– najpierw MSZA ŚWIĘTA 
 

GRUPA V 
ANIMATOR: Pani Emilia Kaczorowska 

SPOTKANIE: 19.12.2013 g. 16.15 
 

GRUPA VI 
ANIMATOR: Pani Emilia Kaczorowska 

SPOTKANIE: 12.12.2013 g. 16.15 
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WYDARZYŁO	SIĘWYDARZYŁO	SIĘWYDARZYŁO	SIĘWYDARZYŁO	SIĘ				 				 WYDARZYŁO	SIĘWYDARZYŁO	SIĘWYDARZYŁO	SIĘWYDARZYŁO	SIĘ				 				 WYDARZYŁO	SIĘ	WYDARZYŁO	SIĘ	WYDARZYŁO	SIĘ	WYDARZYŁO	SIĘ					 				 WYDARZYŁO	SIĘWYDARZYŁO	SIĘWYDARZYŁO	SIĘWYDARZYŁO	SIĘ				

W poniedziałek 23 września br. wraz z ks. opie-
kunem Tomaszem Madzia, udaliśmy się 2 sa-
mochodami na pielgrzymkę do Sanktuarium 
św. Anny, położonym na najwyższym wzniesie-
niu w Masywie Chełmskim Wyżyny Śląskiej 

( 408 m n.p.m. ). Zarówno wzniesienie jak i miejscowość leżąca u jego podnóża nosi nazwę Góra św. Anny. 
Sanktuarium opiekują się o. Franciszkanie, którzy przybyli na to święte miejsce w 1655 roku. 
Po Mszy Św. o godz 11.00 odprawionej dla wszystkich pielgrzymów w Bazylice Mniejszej, w której króluje 
figura św. Anny Samotrzeciej, poznaliśmy historię nie tylko samego kultu św. Anny, ale też pokrótce, opowie-
dziane ciekawie przez jednego z o. franciszkanów, dzieje tego pięknego zakątka naszej śląskiej ziemi. Św. 
Anna Samotrzecia – św. Anna trzymająca w swych matczynych ramionach córkę Maryję i wnuka Jezusa – od 
wieków stała się „Matką Łaskawą” dla śląskiego ludu, wysłuchując modlitw i nagradzając pobożnych pielgrzy-
mów nadzwyczajnymi dowodami łask. Za Jej przyczyną wydarzyło się tu wiele cudów, niestety nie wszystkie 
zostały spisane. Raz w roku cudowna figura wyrusza na uroczystość odpustową św. Anny procesyjnie niesio-
na do Groty Lourdzkiej. Na Górze św. Anny w ciągu roku odbywa się wiele uroczystości. Ściągają tu licznie 
pielgrzymi, aby wziąć udział w nabożeństwach odprawianych w kapliczkach pobudowanych przy kalwaryj-
skich i maryjnych „dróżkach” wytyczonych na malowniczym wzgórzu. Niestety, ograniczony czas naszej piel-
grzymki nie pozwolił nam odprawić Drogi Krzyżowej na tym miejscu.   
Po posiłku w Domu Pielgrzyma udaliśmy się pod pomnik Czynu Powstańczego i zwiedziliśmy jeden z najwięk-
szych w Europie amfiteatrów skalnych. Następnie po ok. godzinnej indywidualnej modlitwie w Bazylice przed 
cudowną figurą św. Anny, której powierzaliśmy nasze osobiste sprawy i problemy, udaliśmy się w drogę po-
wrotną do domu. Wierzymy, że nasze prośby, zgodnie ze słowami refrenu pieśni:-”Niech się, jak chce ze 
mną dzieje, w Tobie, święta Anno, mam nadzieję”-zostaną wysłuchane przez Tą, która jest patronką mał-
żeństw, matek i wdów oraz piekarzy i żeglarzy. 
Dziękujemy Bożej Opatrzności, która w strugach deszczu bezpiecznie prowadziła nas do celu, a na Górze św. 
Anny przywitała nas promieniami słońca wyglądającymi zza chmur. 
Dziękujemy ks. Tomaszowi za pomysł i realizację tej pielgrzymki, która nie tylko miała nas umocnić ducho-
wo, ale też zintegrować w naszej grupie modlitewnej. 
Wszystkim polecamy nawiedzenie tego niezwykłego miejsca, które oprócz religijnych przeżyć daje możliwość 
samotnej refleksji, wypoczynku i spacerów wśród zielonych drzew porastających tę górę uznaną za pomnik 
historii i wraz z Sanktuarium jednym z najcenniejszych obiektów i zespołów zabytkowych w Polsce. 
 Anna BrylewskaAnna BrylewskaAnna BrylewskaAnna Brylewska    

Grupa�modlitewna�OREMUS��
na�Górze�św.�Anny��

„Kto śpiewa ten dwa razy się modli” Piękne jest to stwier-
dzenie, ba jak tu nie śpiewać, gdy śpiew staję się modlitwą do Stwórcy, a przez to rozwesela nasze serca. 
Kogo Bóg obdarzył głosem ten nie może rezygnować ze śpiewania. Patronką muzyki kościelnej i śpiewu jest 
św. Cecylia żyjąca w III w., wczesnochrześcijańska męczennica. Św. Cecylia od dziecięcych lat pragnęła po-
święcić swoje życie Bogu. Uwięziona w okresie prześladowań mogła ocalić swoje życie wyrzekając się wiary, 
ale odmówiła. Zdołała nawet swoją postawą nawrócić rzymskich żołnierzy, którzy ją schwytali. Przez trzy dni 
umierała, wykrwawiając się z zadanych ran. Zmarła w opinii świętości. Panie, to dzięki Tobie św. Cecylia nie 
ulękła się gróźb swych prześladowców i znalazła odwagę, by życie oddać za prawdziwą wiarę. Daj i nam siłę, 
abyśmy zawsze byli godni Twojej miłości. Nasz chór „Lira” 20 listopada na wieczornej Mszy św. uczcił swoją 
patronkę upiększając liturgię śpiewem. Ks. Tomasz Madzia – duchowy opiekun chóru podziękował wszystkim 
chórzystom oraz pani dyrygent Wioletcie za całoroczny trud wkładany w śpiew na chwałę Bożą. Podziękowa-
nie zostało skierowane również do s. Klaudii, naszej organistki. Po Mszy św. w domu parafialnym chórzyści 
razem z ks. Tomaszem i ks. Grzegorzem uczestniczyli w uroczystej agapie urozmaiconej śpiewami i wesołymi 
rozmowami. Obchodzący 27 rocznicę istnienia chór „Lira” razem z panią prezes Marią Kurowską, zaprasza 
chętnych parafian do włączenia się w swoje szeregi. Obecnie jesteśmy coraz starsi, więc każdy nowy głos 
jest dla nas na wagę złota. Próby chóru odbywają się we wtorki o godz. 17.00 w domu parafialnym.   

            Alojzy Szmajduch Alojzy Szmajduch Alojzy Szmajduch Alojzy Szmajduch  

ŚWIĘTO�CHÓRU�„LIRA”�
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 Miesiąc październik jest zawsze wyjątkowym czasem, bo jest po-
święcony Maryi. Jest czasem, kiedy w sposób szczególny odmawia-
my modlitwę różańcową. Postanowiliśmy w odpowiedni sposób za-
kończyć ten miesiąc, dlatego w czwartek 31 października, razem  
z opiekunem Ks. Tomaszem,  udaliśmy się do Częstochowy, gdzie 

wzięliśmy udział w Apelu Jasnogórskim. Apel prowadził opat Jasnej Góry. Obecny był również Metropolita 
Częstochowski  abp Wacław Depo, który udzielił nam na zakończenie błogosławieństwa. Po apelu, w wigilię 
Uroczystości Wszystkich Świętych, zwiedziliśmy jeszcze kryptę bazyliki jasnogórskiej, która została wyjątkowo 
otwarta, a gdzie spoczywają ojcowie paulini.                 Animator Patrycjusz MachalskiAnimator Patrycjusz MachalskiAnimator Patrycjusz MachalskiAnimator Patrycjusz Machalski    

11 listopada grupa animatorów z naszej parafii wraz  
z ks. opiekunem Tomaszem i animatorzy parafii Najświętszego 
Serca Pana Jezusa w Mysłowicach z ks. Rafałem Muchą, po-
stanowili wybrać się na górę Lysa Hora w Republice Czeskiej. 
Jest to najwyższy szczyt pasma Beskidu Morawsko-Śląskiego  

i zarazem najwyższy szczyt Śląska Cieszyńskiego, mierzący 1324 m n.p.m. Na szczycie znajduje się schroni-
sko, przekaźnik telewizyjny i obserwatorium meteorologiczne. Postanowiliśmy pojechać do Malenovic koło 
Frydlantu nad Ostravici, aby tam rozpocząć nasz marsz. Znajduje się tam piękny, zabytkowy kościół pw. św. 
Ignacego Loyoli. Na miejsce dojechaliśmy ok. godziny 12.00. Zaraz po przyjeździe rozpoczęliśmy wyprawę 
zielonym, a następnie niebieskim szlakiem.  Im byliśmy wyżej, tym bardziej spadała  temperatura i bardzo 
szybko pojawiały się coraz to intensywniejsze oznaki zimy.  
Na szczyt, który był już cały pokryty śniegiem i gdzie wiał silny wiatr ze śniegiem, dotarliśmy po 2 godzinach. 
W schronisku zjedliśmy ciepłą zupę, i po półgodzinnym odpoczynku ruszyliśmy w drogę powrotną. Na dół 
dotarliśmy ok. 17.30. W drodze powrotnej do Jastrzębia zatrzymaliśmy się jeszcze na basenie w Ostravie. 
Przed godziną 21.00 byliśmy już w domu. Z Lysej Hory rozpościerają się piękne widoki na Beskidy, na Jesio-
niki, ale niestety nie było nam dane wiele zobaczyć ze względu na mgłę i zimową pogodę. Jednakże właśnie 
ta zimowa aura miała swój urok, dlatego warto było tam pojechać i polecam to miejsce. 

 
Animator Zbigniew JędrusiakAnimator Zbigniew JędrusiakAnimator Zbigniew JędrusiakAnimator Zbigniew Jędrusiak    

Przy parafii św. Elżbiety w Cieszy-
nie działa Zespół Teatralny, który 
od ponad 20 lat wystawia Jasełka 
Tradycyjne, Misterium Męki Pań-
skiej i „Gościa oczekiwanego” 
Zofii Kossak-Szczuckiej. Byliśmy 
już na dwóch pierwszych przed-
stawieniach, więc przyszedł czas 
także na trzeci z nich. 18 listopa-

da grupa ministrantów wraz z rodzicami, dziadkami, rodzeństwem itp. wyruszyła na spektakl pt: „ Gość ocze-
kiwany” do Teatru im. A. Mickiewicza w Cieszynie.Utwór ten pokazuje w bardzo prosty, a nie raz nawet nasy-
cony humorem sposób, jak często w świecie Bóg jest odrzucany przez człowieka. On nieustannie przychodzi 
do ludzi. Odtrącony powraca wielokrotnie. Ludzie często nie rozpoznają Go, gdyż przychodzi jako człowiek, 
który potrzebuje pomocy. Losy bohaterów pokazują różne postawy ludzi wobec Boga, zachęcając do refleksji 
nad miejscem, jakie zajmuje Bóg i Jego miłość w ludzkim życiu. Po spektaklu każdy miał swoje własne re-
fleksje i zadał sobie pytanie : „A na którym miejscu w moim życiu jest Bóg?” Wszystkim spektakl bardzo się 
podobał. Następnym spektaklem, na który się wybieramy są oczywiście Jasełka Tradycyjne. 
                                            Animator Piotr SadłoAnimator Piotr SadłoAnimator Piotr SadłoAnimator Piotr Sadło    

ANIMATORZY��
NA�JASNEJ�GÓRZE�

ANIMATORZY��
NA�ŁYSEJ�HORZE�

MINISTRANCI��
W�TEATRZE�
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Jak co roku tak i tego 21 listopada wspominaliśmy świętego 
męczennika i patrona ministrantów św. Tarsycjusza. Obcho-
dy tego święta 

ministrantów miały miejsce w Domu Parafialnym 26 listopada tuż 
po Mszy Świętej, w czasie której do grona ministrantów przyję-
tych zostało 4 nowych : Kacper Ciemięga , Jakub Wieczorek, Ra-
dosław Salamon i Michał Adamczyk ; natomiast na roczny okres 
przygotowania 3 kandydatów: Paweł Grygier, Oliwier Orzechow-
ski i Bartosz Wieczorek. Po uroczystej Mszy Świętej świętowanie  
przeniosło się do Domu Parafialnego, gdzie czekała na gości aga-
pa: kawa, ciasto i inne smakołyki przygotowane przez rodziców 
ministrantów lub ich samych . Podczas spotkania ministrantów, 
ich rodziców, opiekuna ks. Tomasza i księdza Proboszcza Stefa-
na, animatorzy wraz ze swym opiekunem przygotowali małą 
„sztukę teatralna”, której tematyka nawiązywała do soboru… 

Swoją obecnością zaszczycił 
nas nawet sam Ojciec Święty  
i kardynałowie. Śmiechu było 
co nie miara. Ojcowie soboro-
wi wydali nawet dekret,  
w którym zapisali: „Sobór wy-
raża wielką wdzięczność Ro-
dzicom, Dziadkom, całym Ro-
dzinom, także Kapłanom, Za-
konnikom i Zakonnicom, za 
pełen oddania zaszczytny trud wychowania i zachęca do szlachetnej wy-
trwałości w wykonywaniu tego zadania”. Jakże trafne to słowa w odnie-
sieniu do naszej ministranckiej wspólnoty, dlatego „Ojciec Święty” zaa-
probował natychmiast tekst dekretu, co wzbudziło entuzjazm wszystkich 

obecnych na sali. „Bóg zapłać” zatem wszystkim tym, którzy przy-
czynili się do uroczystego przygotowania tych corocznych obcho-
dów. 

    
Wydawca SPESWydawca SPESWydawca SPESWydawca SPES:  

Parafia św. Katarzyny  
w Jastrzębiu - Zdroju  

ul. Św. Katarzyny 3 tel. 32 4712055 
www.katarzyna.katowice.opoka.org.plwww.katarzyna.katowice.opoka.org.plwww.katarzyna.katowice.opoka.org.plwww.katarzyna.katowice.opoka.org.pl    

Zespół redakcyjny: Zespół redakcyjny: Zespół redakcyjny: Zespół redakcyjny:     
ks. proboszcz Stefan Wyleżałek,  

Emilia Kaczorowska, Alicja Bakalarczyk,  
Manuela Górecka, Ala Kaczorowska 

Zdjęcia: Zdjęcia: Zdjęcia: Zdjęcia:     
ks. Tomasz Madzia,  
Tadeusz Kurowski 
Numer zamknięto:Numer zamknięto:Numer zamknięto:Numer zamknięto:  
28 listopada 2013  

Nakład:Nakład:Nakład:Nakład:  
400 egzemplarzy 

21 listopada w parafii NMP Matki Kościoła, miał 
miejsce rejonowy etap XIX Wojewódzkiego Kon-
kursu Biblijnego "Nawróćcie się, bo bliskie jest 
królestwo niebieskie" (Mt 3,2). Wśród uczniów 
szkół podstawowych z całego miasta byli również 
nasi parafianie: Karolina Podeszwa, Paweł  
i Michał Adamczyk z SP 1 oraz Łucja i Grzegorz 
Mirosław i Oskar Raźniewski z SP 19. W tym roku 
pochylili się nad Ewangelią św. Mateusza, pytania 
były trudne, więc całej szóstce należą się GRATU-
LACJE. Tym bardziej cieszymy się, 
że II miejsce zajął Grzegorz Miro-
sław a III miejsce jego młodsza 
siostra Łucja . To jeszcze nie ko-
niec zmagań, finał konkursu odbę-
dzie się 9 stycznia 2014 r. w Kato-
wicach, gdzie nasi uczniowie będą 
reprezentowali parafię i miasto       
 katechetki Sylwia i Iwonakatechetki Sylwia i Iwonakatechetki Sylwia i Iwonakatechetki Sylwia i Iwona 

Redakcja gazety SPES zaprasza do współpracy przy tworzeniu pisma. 
Wszelkie uwagi oraz propozycje proszę wysyłać na adres 
 comtelafere@poczta.onet.plcomtelafere@poczta.onet.plcomtelafere@poczta.onet.plcomtelafere@poczta.onet.pl 
Na ten adres należy również przesyłać artykuły, sprawozdania i zdjęcia  
z wydarzeń ważnych dla grup parafialnych czy też dla całej parafii oraz 
życzenia, które możemy umieścić w rubryce Serdeczności. 
Aby plik mógł być umieszczony w odpowiednim numerze gazety, należy 
przesłać go do redakcji do 20 dnia miesiąca, do 20 dnia miesiąca, do 20 dnia miesiąca, do 20 dnia miesiąca, poprzedzającego miesiąc 
ukazania się czasopisma .   (ale  jeśli ten termin nie jest możliwy warto 
spróbować i później)     RedakcjaRedakcjaRedakcjaRedakcja 

ŚWIĘTO�MINISTRANTÓW�

KONKURS�BIBLIJNY�

Co roku Koło misyjne 28 grudnia odwiedza nasze domy, Co roku Koło misyjne 28 grudnia odwiedza nasze domy, Co roku Koło misyjne 28 grudnia odwiedza nasze domy, Co roku Koło misyjne 28 grudnia odwiedza nasze domy, 

aby podzielić się z nami radością z Bożego Narodzenia. aby podzielić się z nami radością z Bożego Narodzenia. aby podzielić się z nami radością z Bożego Narodzenia. aby podzielić się z nami radością z Bożego Narodzenia. 

Tym razem kolędnicy odwiedzą mieszkańców bloku przy Tym razem kolędnicy odwiedzą mieszkańców bloku przy Tym razem kolędnicy odwiedzą mieszkańców bloku przy Tym razem kolędnicy odwiedzą mieszkańców bloku przy 

ul. Poznańskiej 2 ul. Poznańskiej 2 ul. Poznańskiej 2 ul. Poznańskiej 2 ––––    12, domków  przy ul. Poznańskiej 12, domków  przy ul. Poznańskiej 12, domków  przy ul. Poznańskiej 12, domków  przy ul. Poznańskiej     

oraz mieszkańców ul. Kondziołowiecoraz mieszkańców ul. Kondziołowiecoraz mieszkańców ul. Kondziołowiecoraz mieszkańców ul. Kondziołowiec    

Kolędowanie rozpocznie się o godz. 15.00 Kolędowanie rozpocznie się o godz. 15.00 Kolędowanie rozpocznie się o godz. 15.00 Kolędowanie rozpocznie się o godz. 15.00     

Zebrane pieniądze zostaną przekazane Zebrane pieniądze zostaną przekazane Zebrane pieniądze zostaną przekazane Zebrane pieniądze zostaną przekazane     

siostrze Elżbiecie Dąbrowskiej, siostrze Elżbiecie Dąbrowskiej, siostrze Elżbiecie Dąbrowskiej, siostrze Elżbiecie Dąbrowskiej,     

która przebywa na misjach w Boliwii.która przebywa na misjach w Boliwii.która przebywa na misjach w Boliwii.która przebywa na misjach w Boliwii.    



Ja to zawsze mam przechlapane. Nawet jak sobie coś 
dobrego postanowię to mi zaraz wszystko zepsują. 
Słyszałem, że w Adwencie warto sobie popościć, żeby 
bardziej zatęsknić za Panem Jezusem i zrobić w sobie 
więcej miejsca dla Niego. No to zacząłem się zastanawiać 
czego miałbym sobie odmówić. Najpierw stwierdziłem, że 
nie będę czytał. Pani z polskiego mi każe czytać, a ja jej 
mówię, że nie mogę bo poszczę od czytania. No i dostałem 

jedynkę i jeszcze Tatę do szkoły wezwali  
i oczywiście nie mogłem przez tydzień 
pograć sobie w Zielone Imperium. No to 
potem wymyśliłem, że odmówię sobie 
mycia. Nie będę się mył, aż do Wigilii  
a potem zrobię sobie wielką świąteczną 
kąpiel. Fajne postanowienie no nie? 
Najpierw nawet nikt się nie czepiał, ale 
potem oczywiście Krecik zaczął mówić, że 
niby śmierdzę. Też coś! Ja śmierdzę. 
Bezczelne kłamstwo. Po prostu mi 
zazdrościł fajowego postanowienia, bo sam 
wymyślił banalne niejedzenie cukierków. 
No i oczywiście namówił Glorię i Kłapcia  

i zaczęli      mi w trójkę smęcić nad głową, 
żebym się umył i jeszcze demonstracyjnie 
założyli na nosy klamerki, że niby nie 
można wytrzymać mojego zapachu.  A że 
nie dałem się złamać to siłą mnie 
zaciągnęli do wanny, puścili wodę, wlali 
płyn i zniszczyli mój fantastyczny post. 
Bezbożnicy!          A potem mnie jeszcze 
suszyli na sznurku... 
            Osiołek OfiarkaOsiołek OfiarkaOsiołek OfiarkaOsiołek Ofiarka    

DLA	DZIECIDLA	DZIECIDLA	DZIECIDLA	DZIECI				 				 				 DLA	DZIECIDLA	DZIECIDLA	DZIECIDLA	DZIECI				 				 				 DLA	DZIECIDLA	DZIECIDLA	DZIECIDLA	DZIECI				 				 				 DLA	DZIECIDLA	DZIECIDLA	DZIECIDLA	DZIECI				
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I znowu nasz 
niezawodny 

Osiołek musiał 
coś poplątać.    

Bo czy post może 
polegać na tym, 
że odmawiamy 
wykonywania 

obowiązków. To 
raczej trzeba by 

nazwać strajkiem. 
Ale ta przygoda 

Ofiarki 
przypomina nam      
o jeszcze innej 
prawdzie, którą 
głosi Pan Jezus. 
Jeśli chcesz się 
dowiedzieć o co 
chodzi, rozwiąż 
zadanie. Trzeba 
uporządkować 
literki tak, aby 

powstały 
rzeczowniki  
i wpisać je        

w odpowiednie 
miejsce w tabelce. 

Literki  
z zaznaczonych pól są naszym rozwiązaniem, które oczywiście 

możne nadesłać  na adres comtelafere@poczta.onet.pl lub 
przynieść pani katechetce. A nagrody za rozwiązanie  

z poprzedniego numeru otrzymują Julia Henicz i Błażej Kołeczko. 
Można je odebrać 8 grudnia na Mszy św. o godz.10.00. 

Gratulujemy. 

1. CIĄPOG1. CIĄPOG1. CIĄPOG1. CIĄPOG    
2. ZAMSEKI2. ZAMSEKI2. ZAMSEKI2. ZAMSEKI    
3. CZKAKA3. CZKAKA3. CZKAKA3. CZKAKA    
4. CZEPĄK4. CZEPĄK4. CZEPĄK4. CZEPĄK    

5. TUKAPREK5. TUKAPREK5. TUKAPREK5. TUKAPREK    
6. MNIAZIEK6. MNIAZIEK6. MNIAZIEK6. MNIAZIEK    
7. RABANEK7. RABANEK7. RABANEK7. RABANEK    
8. RKAPAKO8. RKAPAKO8. RKAPAKO8. RKAPAKO    

9. ÓWMIĘTKA9. ÓWMIĘTKA9. ÓWMIĘTKA9. ÓWMIĘTKA    
10. PEKAĆ10. PEKAĆ10. PEKAĆ10. PEKAĆ    

11. DZINARO11. DZINARO11. DZINARO11. DZINARO    
12. TYRNA12. TYRNA12. TYRNA12. TYRNA    

13. NIACHKU13. NIACHKU13. NIACHKU13. NIACHKU    
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  3       
  4       

5         
6         
 7        
 8        

9         
   10      
 11        
   12      
 13        
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ANIMATORZY	NA	ŁYSEJ	HORZE	


