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Urodził się 19 maja 1948 w Bielszowicach, obecnie dzielnicy Rudy Ślą-
skiej. Egzamin dojrzałości zdał w 1966r. w II Liceum Ogólnokształcącym w Ru-
dzie Śląskiej. 
W 1973 ukończył studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Śląskim Semina-
rium Duchownym, mieszczącym się wówczas w Krakowie. W trakcie studiów  
w roku akademickim 1970/1971 odbył obowiązkowy roczny staż w kopalni wę-
gla kamiennego „Walenty – Wawel” w Rudzie Śląskiej. 19 kwietnia 1973 otrzy-
mał w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach święcenia prezbiteriatu z rąk 
Herberta Bednorza, biskupa diecezjalnego katowickiego. 
Na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie uzyskał w 1979 sto-
pień licencjata teologii, a 1995 r. stopień doktora nauk humanistycznych. 
Po przyjęciu święceń diakonatu przebywał w Dreźnie, gdzie pełnił posługę dusz-
pasterza polskiej młodzieży pracującej w Dreźnie i Lipsku. W sierpniu 1973 zo-
stał mianowany wikariuszem parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Kato-
wicach. 
W latach 1975–1980 był sekretarzem i kapelanem biskupa Herberta Bednorza. 
W 1980 został mianowany kanclerzem kurii diecezjalnej w Katowicach. Pełniąc 
tę funkcję, przyczynił się do wybudowania domu księży emerytów i klasztoru 

sióstr karmelitanek w Katowicach, a także utworzył fundusz pomocy dla księży misjonarzy. Ponadto w czasie stanu wo-
jennego współtworzył i współdziałał w ramach Biskupiego Komitetu Pomocy Więźniom i Internowanym. Był również jed-
nym z głównych organizatorów wizyty papieża Jana Pawła II w Katowicach w trakcie jego podróży apostolskiej do Pol-
ski w 1983. W latach 80. pośredniczył także jako mediator w sporach pomiędzy strajkującymi i pracodawcami. Od 1992 
pełnił funkcję wikariusza generalnego i ekonoma archidiecezji katowickiej. Oprócz tego był wizytatorem diecezjalnym 
oraz członkiem rady kapłańskiej i kolegium konsultorów. 
13 grudnia 1997 papież Jan Paweł II mianował go biskupem diecezjalnym diecezji tarnowskiej. Święcenia biskupie 
otrzymał 6 stycznia 1998 w Bazylice św. Piotra na Watykanie. Głównym konsekratorem był Jan Paweł II. Ingres do ba-
zyliki katedralnej Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Tarnowie odbył 25 stycznia 1998. Jako zawołanie biskupie 
przyjął słowa „In Spiritu Sancto” (W Duchu Świętym). 
W czasie pełnienia funkcji ordynariusza diecezji tarnowskiej przyczynił się do utworzenia, działającego w struktu-
rach Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, samodzielnego Wydziału Teologicznego w Tarnowie. Jako 
biskup tarnowski pełnił urząd wicekanclerza tego wydziału. W Starym Sączu utworzył Diecezjalne Centrum Pielgrzymo-
wania im. Jana Pawła II. Podjął decyzję o budowie w Tarnowie klauzurowego klasztoru sióstr karmelitanek. Dla katoli-
ków świeckich zaangażowanych w ruchach i stowarzyszeniach organizował spotkania w ramach Diecezjalnego Forum 
Ruchów i Stowarzyszeń, natomiast dla samorządowców w okresie Adwentu dni skupienia, poświęcone problemom z za-
kresu katolickiej nauki społecznej. Wspierał edukację zdolnej młodzieży pochodzącej z ubogich rodzin diecezji, tworząc 
w Tarnowie, Nowym Sączu, Mielcu i Szczucinie Katolickie Centra Edukacji Młodzieży „Kana”, jak również powołując 
Fundację im. Arcybiskupa Jerzego Ablewicza, przekazującą rokrocznie ponad 100 stypendiów. Utworzył także Rodzinę 
Szkół im. Jana Pawła II i Rodzinę Szkół Świętych i Błogosławionych. Zaangażował się w budowę Ośrodka Opiekuńczo-
Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Caritas Diecezji Tarnowskiej w Jadownikach Mokrych, Przy-
tuliska św. Brata Alberta w Grywałdzie, prowadzonego przez siostry albertynki, oraz stacjonarnego hospicjum w Tarno-
wie, prowadzonego przez Fundację „Kromka Chleba”, wsparł też program „Gniazdo”, mający na celu pomoc rodzinom 
wielodzietnym w budowie lub remoncie domu. Promował posługę nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej, zanoszą-
cych Komunię św. do domów chorych. Zarządził, aby rady parafialne były wybierane w wyborach powszechnych. Każ-
dego roku kilku kapłanów skierowywał do pracy w krajach misyjnych, na Wschodzie i w Europie Zachodniej. 
29 października 2011 papież Benedykt XVI mianował go arcybiskupem metropolitą katowickim. Ingres do archikatedry 
w Katowicach odbył 26 listopada 2011. Do tego dnia pełnił funkcję administratora diecezji tarnowskiej. Jako arcybiskup 
metropolita katowicki objął urząd wielkiego kanclerza Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. 
29 czerwca 2012 otrzymał z rąk papieża paliusz metropolitalny. 
W strukturach Konferencji Episkopatu Polski pełnił funkcję delegata ds. Ruchu Światło-Życie (1999–2004), przewodni-
czącego Komisji ds. Misji (2001–2011), przewodniczącego Rady Ekonomicznej (2004–2009). W 2004 został delegatem 
ds. Działalności w Polsce „Kirche in Not”, w 2006 przewodniczącym Zespołu ds. Kontaktów z Konferencją Episkopatu 
Niemiec, a w 2009 przewodniczącym Komisji Rewizyjnej. W 2010 został nominowany przez nuncjusza apostolskiego  
w Polsce członkiem Kościelnej Komisji Konkordatowej. 
1 lipca 2005 papież Benedykt XVI mianował go członkiem Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów. 
Dokonał konsekracji biskupów pomocniczych tarnowskich: Stanisława Budzika (2004), Wiesława Lechowicza (2008) 
i Andrzeja Jeża (2009), a także był współkonsekratorem w trakcie święceń biskupów pomocniczych katowickich Stefana 
Cichego (1998) i Józefa Kupnego (2006) oraz administratora apostolskiego Atyrau Janusza Kalety (2006). 

W związku ze zbliżającą się wizytacją ks. abpa Wiktora Skworca W związku ze zbliżającą się wizytacją ks. abpa Wiktora Skworca W związku ze zbliżającą się wizytacją ks. abpa Wiktora Skworca W związku ze zbliżającą się wizytacją ks. abpa Wiktora Skworca 
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Góra ta nie leży wprawdzie ściśle na obszarze gminy Jastrzębie, ale przylega od za-
chodu do granicy jastrzębskiej. Już od dawnych wieków znajduje się tam folwark., 

do Mszany należący, i okolica ta zwana też jest Mszaną Dolną. Z uwagi na bardzo dawne istnienie tej nazwy, 
sięgające co najmniej XIII w., trzeba jej poświęcić nieco więcej miejsca. 
Otóż okolica tej „Bożej Góry” była już osiedlona, nim jeszcze nowa wieś Jastrzębie istniała. Nim bowiem za-
częto tu zakładać nowe wsie na nowym ustroju i według nowej formy, istniały już osady dawne, nawet pra-
dawne. Ich ustrój jednak społeczny, prawny, gospodarczy oraz sposób osiedleniowy był u tych wsi, na daw-
nym, polskim ustroju będącym, zgoła inny od wsi nowych. Podkreślano to już w innym rozdziale o ustroju 
nowej wsi. 
Taką dawną osadą, na prawie polskim ist-
niejącą była właśnie osada Boża Góra, 
pod tą polska nazwą wymieniona Okło 
roku 1300. Dosłownie miejsce to w źródle 
łacińskim brzmi: „Item in Bozagora sive 
Monte Olivetti solvitur decima more polo-
nico, valet 5 1/2marcom”. To jest: Dalej  
w Bożej Górze czyli w Górze Oliwnej uisz-
czają tę dziesięcinę na sposób polski, war-
tość jej: 5 ½ grzywny”. Otóż okazuje się, 
że ze wszystkich osad, naprowadzonych w tym źródle jako istniejących na prawie polskim (w obwodzie dzi-
siejszego powiatu rybnickiego było takich osad 19), osada w Bożej Górze uiszczała biskupowi najwyższą 
dziesięcinę, to znaczy, że była najludniejsza. A przecież już przed 300 laty nie istniało tam poza jednym fol-
warkiem ani jedno gospodarstwo chłopskie! Osada ta po prostu znikła z chwilą, kiedy tuż obok niej  powstały 
na przełomie XIII i XIV wieku owe duże wsie nowo ustrojowe jak Jastrzębie, Połomia, Mszana, Moszczenica, 
osady o wielkiej produkcji zboża, uiszczające dziesięcinę nie w zbożu, a w pieniądzach, po 4 skojce od łanu, 
co na przykład przy 50 łanach w jednej wsi przyniosła 200 skojców dziesięcin z jednej wsi czyli (1 grzywna  
= 24 skojce) przeszło 8 grzywien. A były w tym samym spisie osady na prawie polskim, których dziesięcina 
w naturze partała jedynie ½ grzywny, a nawet ¼ grzywny. Widzimy stąd znaczną gospodarczą przewagę 
nowych wsi nad dawnymi. 
Jak już zaznaczono, w miejscu określonym nazwą Boża Góra, spotykamy w ostatnich wiekach jedynie fol-
wark. W metrykach kościelnych jedłownickich występuje w roku 1717 szafarz na tym folwarku: Grzegórz 
(Gregorius, villicus ex Boża Gura). W metrykach jastrzębskich na rok 1734 wymieniony jest „Grzegórz Po-
wiernik ex Bożygóra”. I tak jeszcze jest przez cały wiek XVIII. Jeszcze na mapce powiatu rybnickiego Flem-
minga z 1850 roku figuruje ten folwark pod polska nazwą „Bożagora”. Folwark ten 
dziś jeszcze istnieje jako PGR. 

Przysiółek nale-
żący do Jastrzę-
bia Górnego. 

Jego powstanie przedstawia się jak następuje: Około roku 1700 w tym miejscu była 
posiadłość niejakiego Wawrzyńca Guznara, potomka szlacheckiego rodu, ale zuboża-
łego, który jedynie tę posiadłość miał na własność. Nie było tego nawet tyle, aby się 
zrównać mogło z rolą siodłaczą. Dawał z niej dziesięcinę proboszczowi w wysokości  
2 wierteli żyta i tyleż owsa. Jednak właśnie w początku XVIII wieku dominium Górne-
go jastrzębia ten grunt „na pochwaciu” podzieliło między 4 chałupników, nowo osa-
dzonych na tym gruncie, w miejscu, w stronę Gogołowa położonym. Nazwiska tych 
chałupników: Wawrzyniec Guznar, Jan Guznar (synowie starego Guznara), Jerzy Żwa-
cik i Bartłomiej Szajer. 
Dziesięcinę z tych gruntów, proboszczowi się należącą, przejęło na siebie dominium (W roku 1727 Gustaw de 
Tschammer). Odtąd już tylko chałupnicze osiedla tam się znajdowały. Ciekawe też jest, że ludność tych Gu-
znarów, schłopnionych szlachetków, nazwali „pankami”, niby to od panów pochodzących, i tak Guznar Jan 
występuje w metrykach z przydomkiem „Guznar inaczej zwany Panek”. 
Przysiółek ten zawsze był integralną częścią dóbr Jastrzębia Górnego. Nazwa zaś tego przysiołka, być może 
wzięta jest od nazwiska pierwszego tam gospodarza, który nazywał się Pochwat, gdyż taki jest miedzy inny-
mi wymieniony na rok 1734 (Michał Pochwacz), w roku 1739 zmarła w wieku lat 70 niejaka zagrodnicza, ro-
dzona Pochwatkówna, więc nazwisko to tu istniało już około roku 1669. 
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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 

BOŻA�GÓRABOŻA�GÓRABOŻA�GÓRABOŻA�GÓRA����

POCHWAĆ�(POCHWACIE�I�POCHWATY)POCHWAĆ�(POCHWACIE�I�POCHWATY)POCHWAĆ�(POCHWACIE�I�POCHWATY)POCHWAĆ�(POCHWACIE�I�POCHWATY)�
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WAŻNE DATY PAŹDZIERNIKWAŻNE DATY PAŹDZIERNIKWAŻNE DATY PAŹDZIERNIKWAŻNE DATY PAŹDZIERNIK    
    

1.101.101.101.10----    wtorek.wtorek.wtorek.wtorek. Wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dziewicy i doktora 
Kościoła. 
2.102.102.102.10----    środa.środa.środa.środa. Wspomnienie świętych Aniołów Stróżów. Biblioteka parafialna 
czynna od godz. 17.00 w Domu Parafialnym. 
3.103.103.103.10----    I czwartek miesiąca.I czwartek miesiąca.I czwartek miesiąca.I czwartek miesiąca. Msza św. w intencji powołań o godz. 6.30. 
4.104.104.104.10----    I piątek miesiąca.I piątek miesiąca.I piątek miesiąca.I piątek miesiąca. Wspomnienie św. Franciszka z Asyżu. Msza św.  
w intencji czcicieli NSPJ o godz. 6.30. Msza św. szkolna o godz. 16.30. Msza 
dla młodzieży o godz. 19.00. Do sprzątania kościoła i kaplicy zapraszamy 
mieszkańców ul. Przybosia. 
5.105.105.105.10----    I sobota miesiąca.I sobota miesiąca.I sobota miesiąca.I sobota miesiąca. Wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej, dziewicy. Od-
wiedziny chorych od godz. 9.00. 
6.106.106.106.10----    27 niedziela zwykła.27 niedziela zwykła.27 niedziela zwykła.27 niedziela zwykła. Przed kościołem zbiórka charytatywna –„Pomoc 
Syrii”. 
7.107.107.107.10----    poniedziałek.poniedziałek.poniedziałek.poniedziałek. Wspomnienie NMP Różańcowej. Do sprzątania kościoła  
i kaplicy zapraszamy mieszkańców ul. Stodoły i ul. Pochwacie po Mszy św. 
wieczornej. 
9.109.109.109.10----    środa.środa.środa.środa. Wspomnienie bł. Wincentego Kadłubka, biskupa. Msza św.  
w intencji Legionistów i Auksyliatorów Prezydium Męskiego o godz. 18.00. 
Próba przed bierzmowaniem o godz. 19.00 w kościele. 
10.1010.1010.1010.10----    czwartek.czwartek.czwartek.czwartek. Poradnia Życia Rodzinnego od godz. 16.00 w kancelarii pa-
rafialnej. 
11.1011.1011.1011.10----    piątek.piątek.piątek.piątek. Do sprzątania kościoła i kaplicy zapraszamy mieszkańców  
ul Stodoły i ul. Pochwacie po Mszy wieczornej. 
13.1013.1013.1013.10----    28 niedziela zwykła28 niedziela zwykła28 niedziela zwykła28 niedziela zwykła. Dzień Papieski. Przed kościołem zostanie przepro-
wadzona zbiórka na Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Msza św. w inten-
cji czcicieli MB Fatimskiej i Żywego Różańca o godz. 7.30. 
14.1014.1014.1014.10----    poniedziałek.poniedziałek.poniedziałek.poniedziałek. Msza św. w intencji Nauczycieli i Pracowników Oświaty  
o godz. 8.00. Do sprzątania kościoła i kaplicy zapraszamy mieszkańców  
ul. Długiej po Mszy św. wieczornej. 
15.1015.1015.1015.10----    wtorek.wtorek.wtorek.wtorek. Wspomnienie św. Teresy od Jezusa, dziewicy i doktora Kościo-
ła. 
16.1016.1016.1016.10----    środa.środa.środa.środa. Uroczystość św. Jadwigi Śląskiej, głównej patronki Śląska. Bi-
blioteka parafialna czynna od godz. 17.00 w Domu Parafialnym. Druga próba 
przed bierzmowaniem o godz. 19.00 w kościele. 
17.1017.1017.1017.10----    czwartek.czwartek.czwartek.czwartek. Wspomnienie św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i mę-
czennika. Do sprzątania kościoła i kaplicy zapraszamy mieszkańców ul. Dłu-
giej po Mszy św. wieczornej. 
18.1018.1018.1018.10----    piątek.piątek.piątek.piątek. Święto św. Łukasza, ewangelisty. Rozpoczęcie Wizytacji Kano-Rozpoczęcie Wizytacji Kano-Rozpoczęcie Wizytacji Kano-Rozpoczęcie Wizytacji Kano-
nicznej naszej parafii.nicznej naszej parafii.nicznej naszej parafii.nicznej naszej parafii. O godz. 18.00 Msza św. pod przewodnictwem arcybi-
skupa Wiktora Skworca, podczas której młodzież przyjmie sakrament bierzmo-
wania.  
19.1019.1019.1019.10----    sobota.sobota.sobota.sobota. O godz.16.30 nauka dla Rodziców i Rodziców chrzestnych  
w Domu Parafialnym. 
20.1020.1020.1020.10----    niedziela.niedziela.niedziela.niedziela. Rozpoczynamy Tydzień Misyjny. Chrzty o godz. 12.15. Rozpoczynamy Tydzień Misyjny. Chrzty o godz. 12.15. Rozpoczynamy Tydzień Misyjny. Chrzty o godz. 12.15. Rozpoczynamy Tydzień Misyjny. Chrzty o godz. 12.15.     

Zakończenie Wizytacji Kanonicznej naszej parafii.Zakończenie Wizytacji Kanonicznej naszej parafii.Zakończenie Wizytacji Kanonicznej naszej parafii.Zakończenie Wizytacji Kanonicznej naszej parafii.    
21.1021.1021.1021.10----    poniedziałek.poniedziałek.poniedziałek.poniedziałek. Wspomnienie bł. Jakuba Strzemię, biskupa. Do sprzątania kościoła i kaplicy zapraszamy miesz-
kańców ul. Gałczyńskiego, numery nieparzyste, po Mszy św. wieczornej. 
22.1022.1022.1022.10----    wtorek.wtorek.wtorek.wtorek. Wspomnienie bł. Jana Pawła II, papieża. 
23.1023.1023.1023.10----    środa.środa.środa.środa. Msza św. w intencji Legionistów i Auksyliatorów Prezydium Żeńskiego o godz. 6.30. 
25.1025.1025.1025.10----    piątek.piątek.piątek.piątek. Do sprzątania kościoła i kaplicy zapraszamy mieszkańców ul. Gałczyńskiego, numery nieparzyste,  
po Mszy św. wieczornej. 
27.1027.1027.1027.10----    niedziela.niedziela.niedziela.niedziela. Uroczystość Rocznicy Poświęcenia Kościoła Własnego. 
Roczki o godz. 12.15. Jubileusze małżeńskie o godz. 16.30.  
Zmiana pory odprawiania Mszy św. wieczornej w tygodniu na godz. 17.00. 
28.1028.1028.1028.10----    poniedziałek.poniedziałek.poniedziałek.poniedziałek. Święto Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza. Msza św. urodzinowa w intencji ks. Ceza-
riusza Wali oraz w intencji Koła Gospodyń, emerytów, rencistów i sprzątających kościół o godz. 17.00. Do sprzątania 
kościoła i kaplicy zapraszamy mieszkańców ul. Gałczyńskiego, numery parzyste, po Mszy św. wieczornej. 
30.1030.1030.1030.10----    środa.środa.środa.środa. Święto Rocznicy Poświęcenia Kościoła Katedralnego w Katowicach. 
31.1031.1031.1031.10----    czwartek.czwartek.czwartek.czwartek. Msza św. w intencji powołań o godz. 6.30. Msza św. za zmarłych w 30 dzień oraz I rocznicę po śmierci 
o godz. 17.00. Do sprzątania kościoła i kaplicy zapraszamy mieszkańców ul. Gałczyńskiego, numery parzyste, po Mszy 
św. wieczornej. 

    

ZAPRASZAMYZAPRASZAMYZAPRASZAMYZAPRASZAMY    

    

    ,, W modlitwie bądźcie wytrwali” ,, W modlitwie bądźcie wytrwali” ,, W modlitwie bądźcie wytrwali” ,, W modlitwie bądźcie wytrwali”     
Kol 4,2Kol 4,2Kol 4,2Kol 4,2    

    
XVII  KONGRES  RÓŻAŃCOWY  XVII  KONGRES  RÓŻAŃCOWY  XVII  KONGRES  RÓŻAŃCOWY  XVII  KONGRES  RÓŻAŃCOWY      

10101010----12 października 12 października 12 października 12 października     
    

Czwartek  10.10Czwartek  10.10Czwartek  10.10Czwartek  10.10 
14:00  Wystawienie Najśw. Sakramentu 
15:00 Koronka do Miłosierdzia Bożego 
15:20 Różaniec cz. Radosna 
16:40  Różaniec cz. Bolesna 
17.15 Różaniec parafialny cz. Światła  
18:00 Msza Św. 
Po Mszy Św.: konferencja,  
modlitwy legionowe ( cz. Chwalebna), 
na zakończenie  Apel Legionowy 
 
Piątek 11.10Piątek 11.10Piątek 11.10Piątek 11.10 
17.15 Różaniec parafialny cz. Bolesna  
18:00 Msza Św. z konferencją 
18:50 Różaniec cz. Radosna 
19:30 Różaniec cz. Światła 
20:15 Różaniec cz. Chwalebna 
21:00 Apel Jasnogórski 
 
Sobota 12.10Sobota 12.10Sobota 12.10Sobota 12.10 
7:15 Modlitwy legionowe cz. Radosna  
8:00 Msza Św., po zakończeniu 
rozesłanie na ewangelizację uliczną 
16:00 Różaniec cz. Światła 
16:30 Różaniec cz. Bolesna 
17:15 Różaniec cz. Chwalebna 
18:00 Msza Św. po Mszy Św.: 
wystawienie Najśw. Sakramentu,  
Akt oddania Matce Bożej,  
procesja dookoła kościoła, 
błogosławieństwo, hymn Legionu Maryi. 
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SERDECZNOŚCISERDECZNOŚCISERDECZNOŚCISERDECZNOŚCI����
����
�

„Dla�człowieka�religijnego�praca�jest�równocześnie�modlitwą�i�służbą.”�
Legioniście�Zdzisławowi�Zawadowskiemu�oraz�auksyliatorom�Józefowi�

Gajdzie,�Edycie�Sładkowskiej,�Andrzejowi�Sładkowskiemu��
i�Jadwidze�Szamborskiej�życzymy,�by�potrafili�codzienny�trud��

ofiarować�Bogu�i�w�służbie�bliźnim�odnajdywać�radość�życia.�� �
� � � � � � Męski�Legion�Maryi.�

�
„Nie�wystarczy�mieć�wielkie�zalety,�trzeba�jeszcze�umieć�je�wykorzystać.”�
Paniom�Danucie�Pyzik,�Helenie�Krawczyk�i�Irenie�Olejnik�życzymy�
umiejętności�odkrywania�w�sobie�dobra�i�dzielenia�się�nim�z�innymi.��
� � � � � � Żeński�Legion�Maryi.�

�
„Życie�ziemskie�jest�egzaminem�wstępnym�do�tego�wiecznego.”�

Paniom�Helenie�Krawczyk,�Irenie�Olejnik�,�Ewie�Gubała�i�Gertrudzie�Grofik�
życzymy,�by�każdego�dnia�dążyły�do�świętości,�a�Pan�wspierał��

Ich�wysiłek�na�drodze�do�osiągnięcia�celu�życia,�jakim�jest�Niebo.��
� � � � � � � Seniorzy.�

�
„Nieraz�twój�uśmiech�może�wlać�do�duszy�zniechęconej�jakby�nowe�życie.”�

Paniom�Teresie�Gwieździe,�Jadwidze�Tomczyk�i�panu�Wernerowi�
Schroederowi��życzymy,�by�potrafili�dostrzegać�wokół�siebie��

potrzebujących�i�wlewać�radość�w�ich�serca.�� � Chór�„Lira”.�
�

„Oby�mi�Pan�dał�słowo�odpowiednie�do�myśli��
i�myślenie�godne�tego,�co�otrzymałem.”�

Księdzu�Cezariuszowi�Wali�z�okazji�urodzin�życzymy�radości�płynącej��
ze�świadomości�daru,�jaki�został�złożony�w�Jego�ręce�i�mocy�Ducha�

potrzebnej�do�pełnienie�posługi�kapłańskiej.��
� � � � Duszpasterze,�Parafianie�i�Redakcja.�

�
„Miarą�prawdziwej�miłości�jest�brak�wszelkiej�miary”�

Magdzie�Stencel�życzymy,�aby�siłę�do�takiego�kochania�bliźnich�czerpała�ze�
spotkań�z�Jezusem,�i�by�pozwalała�Mu�być�Panem�wszystkich�swoich�relacji.�
� � � � � � Oaza�z�ks.�Grzegorzem�

�
„Im�więcej�oddajemy�z�naszego�życia�innym,��

tym�większa�staje�się�jego�wartość.”�
Wszystkim�Pracownikom�Oświaty�z�okazji�Dnia�Edukacji�Narodowej�

życzymy,�by�codzienny�trud�wychowawczy�i�ofiarna�miłość��
nadawały�sens�Ich�życiu,�czyniąc�je�pięknym�i�wartościowym.��

� � � � � � Duszpasterze�i�Redakcja.�
�

„�Religia�jest�jak�lampa�płonąca�w�ciemnym�pokoju�naszych�doświadczeń”�
Redaktorce�gazety�„Spes”�Ali�Kaczorowskiej�życzymy,��

aby�Chrystus�–Światłość�świata,�rozświetlał�Jej�drogę�życia��
i�dodawał�siły�w�trudnych�doświadczeniach�codzienności.��

� � � � � � � Redakcja.�
  

ODESZLI DO PANAODESZLI DO PANAODESZLI DO PANAODESZLI DO PANA    
    

Leon Głód Leon Głód Leon Głód Leon Głód     
ul. Pszczyńska ul. Pszczyńska ul. Pszczyńska ul. Pszczyńska     

Jerzy Antończyk Jerzy Antończyk Jerzy Antończyk Jerzy Antończyk     
ul. Pszczyńskaul. Pszczyńskaul. Pszczyńskaul. Pszczyńska    
Henryk Staszek Henryk Staszek Henryk Staszek Henryk Staszek     
ul. Poznańska ul. Poznańska ul. Poznańska ul. Poznańska     

Katarzyna Smyczek Katarzyna Smyczek Katarzyna Smyczek Katarzyna Smyczek     
ul. Okopowaul. Okopowaul. Okopowaul. Okopowa    

Bogumiła Kakowska Bogumiła Kakowska Bogumiła Kakowska Bogumiła Kakowska     
ul. Poznańska ul. Poznańska ul. Poznańska ul. Poznańska     
Michał Fajkis Michał Fajkis Michał Fajkis Michał Fajkis     

ul. Pszczyńskaul. Pszczyńskaul. Pszczyńskaul. Pszczyńska    

18 URODZINY  18 URODZINY  18 URODZINY  18 URODZINY      
PAŹDZIERNIKPAŹDZIERNIKPAŹDZIERNIKPAŹDZIERNIK    

    
Patryk ĆwiekPatryk ĆwiekPatryk ĆwiekPatryk Ćwiek    

Małgorzata GałęziowskaMałgorzata GałęziowskaMałgorzata GałęziowskaMałgorzata Gałęziowska    
Adrianna JackowiakAdrianna JackowiakAdrianna JackowiakAdrianna Jackowiak    

Malwina SitekMalwina SitekMalwina SitekMalwina Sitek    
Dawid UlaskaDawid UlaskaDawid UlaskaDawid Ulaska    

Szymon UlaskaSzymon UlaskaSzymon UlaskaSzymon Ulaska    

ROCZKI PAŹDZIERNIKROCZKI PAŹDZIERNIKROCZKI PAŹDZIERNIKROCZKI PAŹDZIERNIK    
    

Bartosz Jan KarwikBartosz Jan KarwikBartosz Jan KarwikBartosz Jan Karwik    
    Paweł Jan SzczepanikPaweł Jan SzczepanikPaweł Jan SzczepanikPaweł Jan Szczepanik    
Emilia Joanna MatusiakEmilia Joanna MatusiakEmilia Joanna MatusiakEmilia Joanna Matusiak    
Zuzanna Maja WronaZuzanna Maja WronaZuzanna Maja WronaZuzanna Maja Wrona    

Nikodem Mikołaj BierytNikodem Mikołaj BierytNikodem Mikołaj BierytNikodem Mikołaj Bieryt    
Michał Stanisław Michał Stanisław Michał Stanisław Michał Stanisław 

SAKRAMENT SAKRAMENT SAKRAMENT SAKRAMENT     
MAŁŻEŃSTWA MAŁŻEŃSTWA MAŁŻEŃSTWA MAŁŻEŃSTWA     

ZAWARLIZAWARLIZAWARLIZAWARLI    
    

Teresa Gozdalska Teresa Gozdalska Teresa Gozdalska Teresa Gozdalska     
i Karol Kisiel i Karol Kisiel i Karol Kisiel i Karol Kisiel     

    
Agnieszka Nowak Agnieszka Nowak Agnieszka Nowak Agnieszka Nowak     
i Łukasz Mateja i Łukasz Mateja i Łukasz Mateja i Łukasz Mateja     

    
Katarzyna Ogrodnik Katarzyna Ogrodnik Katarzyna Ogrodnik Katarzyna Ogrodnik     

i Marek Wysocki i Marek Wysocki i Marek Wysocki i Marek Wysocki     
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JUBILEUSZE�MAŁŻEŃSKIEJUBILEUSZE�MAŁŻEŃSKIEJUBILEUSZE�MAŁŻEŃSKIEJUBILEUSZE�MAŁŻEŃSKIE���� ���� JUBILEUSZE�MAŁŻEŃSKIEJUBILEUSZE�MAŁŻEŃSKIEJUBILEUSZE�MAŁŻEŃSKIEJUBILEUSZE�MAŁŻEŃSKIE���� ���� CHRZEST��ŚWIĘTYCHRZEST��ŚWIĘTYCHRZEST��ŚWIĘTYCHRZEST��ŚWIĘTY����

JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIEJUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIEJUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIEJUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE    
1 rocznica1 rocznica1 rocznica1 rocznica    

Aneta i Krystian Lachowiec 
5 rocznica5 rocznica5 rocznica5 rocznica    

Anna i Dariusz Matula 
Ewa i Tomasz Kiernozek 

10 rocznica10 rocznica10 rocznica10 rocznica    
Agnieszka i Dawid Stanisz  
Aurelia i Zbigniew Kapek 

Magdalena i Bogdan Wiewiórscy 
Sylwia i Janusz Reiman 

15 rocznica15 rocznica15 rocznica15 rocznica    
Agnieszka i Zbigniew Krzystała  

Ewa i Marian Dolej 
Katarzyna i Jacek Witkowscy 
Mirosława i Mariusz Baryła 

20 rocznica20 rocznica20 rocznica20 rocznica    
Sylwia i Leszek Borodziej 
Aneta i Bogusław Baran 
Jolanta i Leszek Przeliorz 

Joanna i Józef Sitek 
Izabela i Aureliusz Wala 

25 rocznica25 rocznica25 rocznica25 rocznica    
Beata i Grzegorz Mączka 

Mariola i Andrzej Januszewscy 
Ewa i Marek Pudło 

Janina i Kazimierz Adamczyk 
30 rocznica30 rocznica30 rocznica30 rocznica    

Grażyna i Krzysztof Sankowscy 
Maria i Zbigniew Antończyk 
Zofia i Zdzisław Grzegorzek 

35 rocznica35 rocznica35 rocznica35 rocznica    
Jadwiga i Stanisław Stolarek 
Marianna i Marian Strojek 

Barbara i Kazimierz Adamek 
Krystyna i Roman Brzoza 

40 rocznica40 rocznica40 rocznica40 rocznica    
Aniela i Benedykt Rusek 

Bożena i Ryszard Dębowscy 
Bogumiła i Jan Michalik 

Danuta i Kazimierz Stolarscy 
Ewa i Edward Zawolik 

Jolanta i Zbigniew Bachnik 
Maria i Józef Oracz 

Teresa i Andrzej Trusiewicz 
45 rocznica45 rocznica45 rocznica45 rocznica    

Maria i Stanisław Wróbel 
50 rocznica50 rocznica50 rocznica50 rocznica    

Stefania i Stanisław Opyd 
55 rocznica55 rocznica55 rocznica55 rocznica    

Marianna i Jerzy Kulig 
Jadwiga i Franciszek Szlacheta 

Lidia i Franciszek Mazur 
Janina i Bronisław Łaneccy 

Ks. Tomasz Madzia  22 września włączył do wspólnoty Kościoła Ks. Tomasz Madzia  22 września włączył do wspólnoty Kościoła Ks. Tomasz Madzia  22 września włączył do wspólnoty Kościoła Ks. Tomasz Madzia  22 września włączył do wspólnoty Kościoła 
Zuzannę, Jakuba i Ksawerego, których to możemy zobaczyć na Zuzannę, Jakuba i Ksawerego, których to możemy zobaczyć na Zuzannę, Jakuba i Ksawerego, których to możemy zobaczyć na Zuzannę, Jakuba i Ksawerego, których to możemy zobaczyć na 
zdjęciach. zdjęciach. zdjęciach. zdjęciach.     
A 28 września ochrzcił takżeA 28 września ochrzcił takżeA 28 września ochrzcił takżeA 28 września ochrzcił także    
Victorię Elżbietę Suliga córkę Mirosława i Elżbiety ur. 14.11.2010 Victorię Elżbietę Suliga córkę Mirosława i Elżbiety ur. 14.11.2010 Victorię Elżbietę Suliga córkę Mirosława i Elżbiety ur. 14.11.2010 Victorię Elżbietę Suliga córkę Mirosława i Elżbiety ur. 14.11.2010     

Jakub Tadeusz Marszałek Jakub Tadeusz Marszałek Jakub Tadeusz Marszałek Jakub Tadeusz Marszałek     
s. Marcina i Magdaleny s. Marcina i Magdaleny s. Marcina i Magdaleny s. Marcina i Magdaleny     

ur. 08.07.2013 r. ur. 08.07.2013 r. ur. 08.07.2013 r. ur. 08.07.2013 r.     

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 

    
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. Grzegorz Krzyk (okładka)  

ks. Tomasz Madzia,  
Stanisław Łukasik, Marcin Grygierek,   

Krzysztof Jarczok,   
Numer zamknięto:Numer zamknięto:Numer zamknięto:Numer zamknięto:  

3 października 2013  
Nakład:Nakład:Nakład:Nakład:  

400 egzemplarzy 

Ksawery Arkadiusz Żmij Ksawery Arkadiusz Żmij Ksawery Arkadiusz Żmij Ksawery Arkadiusz Żmij     
s. Arkadiusza i Tatiany s. Arkadiusza i Tatiany s. Arkadiusza i Tatiany s. Arkadiusza i Tatiany     

ur. 09.06.2013 r. ur. 09.06.2013 r. ur. 09.06.2013 r. ur. 09.06.2013 r.     

Zuzanna Maria GruszeckaZuzanna Maria GruszeckaZuzanna Maria GruszeckaZuzanna Maria Gruszecka    
c. Krzysztofa i Agnieszki c. Krzysztofa i Agnieszki c. Krzysztofa i Agnieszki c. Krzysztofa i Agnieszki     

ur. 26.06.2013 r. ur. 26.06.2013 r. ur. 26.06.2013 r. ur. 26.06.2013 r.     
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Pani katechetka mówiła nam ostatnio o Maryi i Józefie, że byli cisi      
i pokorni i że powinniśmy Ich naśladować. No to zabrałem się do 
tego naśladowania, żeby nie było, że nigdy nikogo nie słucham. 
Pokorny już jestem więc postanowiłem poćwiczyć tę cichość.  
Najpierw założyłem sobie na pyszczek tłumik dźwięku, ale 
strasznie źle mi się oddychało więc musiałem sobie radzić bez 
tego. Ale co tam! Jasne, że sobie poradziłem. Mówiłem bardzo 
cichutko. Nikt nie słyszał co mówię taki byłem cichy. A co! Jak coś 
robić to porządnie. Niestety pani z matematyki nie jest chyba zbyt 
religijna, bo w ogóle tego nie doceniła i kiedy nie usłyszała dobrej 
odpowiedzi postawiła mi jedynkę.  Jędza! I jak tu naśladować 

Maryję jak Ci za to jedynki stawiają. Ale postanowiłem 
się nie zrażać.  Po południu poszliśmy z Krecikiem 
pozjeżdżać z górki. Fajnie było! Tylko Kłapcio 

wszystko zepsuł. Nie wiem 
po co stał na górce  
i musieliśmy go rozjechać.     
No bo nas nie widział, jak 
zjeżdżaliśmy, a przecież nie 
mogłem krzyknąć, żeby 
uważał, bo miałem być cichy.              
No i teraz muszę się nim 
opiekować i w ogóle mam 
straszną karę za to, że go 
rozjechałem i za tą jedynkę   
z maty. Wszystko przez panią 
katechetkę!  
  Osiołek OfiarkaOsiołek OfiarkaOsiołek OfiarkaOsiołek Ofiarka 

No i znów mamy dzięki Osiołkowi małą 
zagadkę. No bo co to właściwie znaczy 
być cichym. Jaki to jest człowiek cichy. 
Co trzeba robić, by zasłużyć na taką 
cechę i być błogosławionym. Jeśli 
chcesz się dowiedzieć rozwiąż 
zadanie. Słowa trzeba odnaleźć  
w tabeli z literkami. Pierwsza litera 
każdego wyrazu znajduje się obok cyferki. Np.: Obok jedynki 
jest „N” następnie musisz poszukiwać liter tak, jak wskazuje 
szyfr strzałkowy umieszczony w ramce. Czyli od „N” idziemy  
w prawo po skosie w doł i mamy drugą literkę „I”. Rozwiązanie 
prześlij na adres comtelafere@poczta.onet.pl lub wręcz pani 
katechetce. A nagrodę za 
rozwiązanie z poprzedniego 
numeru otrzymuje Radek 
Pojda. Może ją odebrać  
13.10. na Mszy św. o godz. 
10.00. Gratulujemy! 

5 U A I Z U B  

 W R G R J Z 2 

1 N L E Ć W Y  

 K I O A R I  

 A E C A E S 4 

3 N P I B W T  

1.  

 

2.  

 

3.  

 

4.  

 

5.  
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Z ogromną radością przyjęliśmy wiadomość o niedzieli po-
wołaniowej do FZŚ w naszej parafii. Zawitał do nas o. Lu-
cjusz Wójtowicz – asystent regionalny regionu rybnickiego 
FZŚ. 
Swoje słowo o. Lucjusz wygłosił na wszystkich niedzielnych 
Mszach Świętych. W skierowanym do nas słowie przybliżył 
postać naszego Ojca św. Franciszka. Jak dawniej tak i teraz 

osoba tego świętego fascynuje. Fascynuje jego prostota, pokora i ubóstwo. Znany jest szczególnie z dobroci 
i bezinteresownej miłości do wszystkich stworzeń. Św. Franciszek w każdym człowieku widział Chrystusa – 
żywy obraz Miłości. Wzywał do miłości Boga i bliźnich. Mówił często „miłość nie jest kochana”.  
W swoich homiliach o. Lucjusz nawiązał też do niedzielnej Ewangelii, do przypowieści o zagubionej owcy, 
zgubionej drachmie i radości z ich odnalezienia. Mamy mieć świadomość, że Bóg nas zna po imieniu, kocha 
nas, czeka i szuka, pragnie naszego zbawienia. 
Wspólnota uczestniczyła we Mszy Świętej o godzinie 11.00, którą sprawował nasz opiekun duchowy ks. To-
masz Madzia. Msza uroczysta z procesyjnym wejściem do kościoła oraz obecny nasz sztandar. Członkowie 
wspólnoty zadbali też o liturgię – czytania, psalm responsoryjny, modlitwę wiernych. Po każdej Eucharystii 
członkowie wspólnoty rozdawali obrazki ze św. Franciszkiem, a o. Lucjusz zapraszał chętnych parafian na 
braterskie spotkanie na godzinę 14.00. 
Właśnie o tej godzinie cała wspólnota zebrała się na spotkaniu modlitewnym. Po powitaniu o. Lucjusza  
i ks. Tomasza przez Przełożonego brata Czesława Jaśkiewicza, odmówiono modlitwę na rozpoczęcie zebra-
nia, a o. Lucjusz przypomniał nam, co znaczy Franciszkański Zakon Świeckich. 
Zakon – dobrowolne zgroma-
dzenie członków, w którym 
panuje hierarchia, posłuszeń-
stwo przełożonym, wzajemna 
troska i wzajemna modlitwa 
za siebie, wspólne działanie. 
Franciszkański – naszym pa-
tronem jest św. Franciszek  
z Asyżu, w życiu osobistym  
i wspólnotowym staramy się 
usilnie żyć Ewangelią i ducho-
wością naszego ojca. 
Świecki – każdy świecki po 
ukończeniu 18-tego roku życia 
może wstąpić do zakonu, je-
żeli pragnie żyć duchowością 
franciszkańską. 
Następnie przełożony brat 
Czesław odczytał niedzielną 
Ewangelię. Przypowieści, któ-
re opowiedział Jezus, mają 
wspólny temat. Mówią o Bogu 
miłosiernym, który niestrudze-
nie szuka zagubionych. Bóg 
nie godzi się ze stratą nawet jednej owcy. Kiedy się zagubimy powinniśmy dać znaleźć się Bogu przez otwar-
cie się na Niego i zaufać Jego miłosierdziu. Nie tak, jak owi faryzeusze, którzy byli pobożni, postępowali we-
dług Prawa, ale nie potrafili otworzyć się na miłość Boga. Ich obraz Boga był zdominowany przez sprawiedli-
wość, surowość, strach – dodał ks. Tomasz. 
O godzinie 15.00 odmówiliśmy Koronkę do Bożego Miłosierdzia, później Nieszpory i uczciliśmy relikwie  
św. Franciszka. 
Agapa – przy wspólnym stole w braterskiej atmosferze przy kawie i cieście trwały rozmowy, rozmowy ser-
deczne. Spotkanie zakończyło się modlitwą i błogosławieństwem pasterskim o. Lucjusza oraz wspólnym 
zdjęciem. Wspólnota dziękuje o. Lucjuszowi za trud głoszenia słowa Bożego, ks. Tomaszowi za uświetnienie 
tej niedzieli oraz pomoc w jej organizacji. 
Czekamy na każdego z otwartymi rękami św. Franciszka, który jest dla nas niedoścignionym wzorem cnót 
miłości, pokoju i dobra. Pokój i dobro!     Renata Kula Renata Kula Renata Kula Renata Kula  

Niedziela�powołaniowa��
do�III�Zakonu�św.�Franciszka��

w�naszej�parafii��
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….. była miejscem pielgrzymowania grupy męskiego prezydium 
Legionu Maryi naszej parafii pod przewodnictwem księdza  
Tomasza. 
 

„Niebieski szlak” to maryjna ścieżka do nieba, uznając prawdę, iż gorące umiłowanie Matki Jezusa Chrystusa stanowi 
najłatwiejszą drogę do Domu Ojca. Na niebieskim także turystycznym szlaku Beskidu Śląskiego wiodącego na Klim-
czok, dostrzec można kościół pw. „Matki Bożej Królowej Polski. Pod koniec XIX wieku miejsce to nazywano „Przykra 
kępka”, chyba dlatego, że trudny był do niej dostęp. Tak pewnie pozostałoby do dziś. W połowie lipca 1894 roku  
12-letnia Julianna Pezda zauważyła w gęstwinie świerków jakąś dziwną Panią, którą widywała w kolejne dni. Za począ-
tek objawień Matki Bożej przyjmuje się dzień 25 lipca 1894 roku, kiedy w obecności tłumu rozmawiała z Julianną, jed-
nak nikt poza nią słów Jej nie słyszał. Wiele jeszcze razy Julianna, doznając zachwycenia, widziała Matkę Bożą. We-
dług jej relacji, na wyraźne polecenie Matki Bożej miejsce to zwane Przykra kępka: „będziesz nazywała Górką”. Nazwa 
ta kojarzy się z wielu miejscami kultu maryjnego: Jasna Góra, Góra Gostyńska, Góra Ślemieńska. Chodzi o wyrażenie 
prawdy, że Maryja prowadzi nas drogą trudną, ale która wiedzie do Chrystusowego Królestwa. Dowodem na obecność 
Maryi i Bożą interwencję był deszcz, który spadł na prośbę Julianny oraz źródełko, które wytrysło w miejscu wskazanym 
przez Matkę Bożą. Każde z objawień Matki Bożej ma jakieś zadanie. W Lourdes została potwierdzona wiara Kościoła  
w Jej Niepokalane Poczęcie. W Fatimie było to nawoływanie do pokuty, aby świat uchronić przed zagrożeniami. Wolno 
zatem zastanowić się, czy w przypadku szczyrkowskiej Górki, też nie znajduje się jakieś specjalne przesłanie. Widzimy 
tu bezpośrednią aprobatę nabożeństw maryjnych: Różańca, Godzinek, Szkaplerza i modlitwy Anioł Pański, troskę  
o naszą Ojczyznę, odrodzenie ducha narodowego. Życzeniem Matki Bożej było, by na Górce zbudować kościół i klasz-
tor. W 1938 roku kościółek – kaplicę oddano pod opiekę obecnych stróżów tego ośrodka maryjnego – Salezjanom  
z Oświęcimia. W 1948 roku poświęcono i wmurowano kamień węgielny pod budowę kościoła, którą zakończono w 1953 
roku. Jako duchowi synowie św. Jana Bosko, Salezjanie nazwali przedstawioną i czczoną na obrazie Maryję – Szczyr-
kowską Wspomożycielką, a miejscowi mieszkańcy dodali tytuły: Nasza Pani, Królowa Beskidów. Obraz Matki Bożej  
z Dzieciątkiem został ukoronowany 21 września 2008 roku koronami papieskimi. W sanktuarium w Tryptyku Miłosier-
dzia u jego podstawy zostały umieszczone relikwie krwi bł. Jana Pawła II. 27 maja 2013 roku Salezjanie i Pielgrzymi 
obchodzili 75 rocznicę posługiwania w Szczyrku, 60 rocznicę ukończenia budowy kościoła, 30-lecie czuwań modlitew-
nych. Sanktuarium jest także Kościołem Jubileuszowym w Roku Wiary. Umieszczona w tytule Szczyrkowska Góra Bło-
gosławieństw nazywana jest tak, gdyż udziela się tam licznych: błogosławieństw osób bezdomnych, poszukujących pra-
cy, dzieci, małżeństw w rocznicę ślubu, ludzi młodych z modlitwą o dobry wybór drogi życia, osób uzależnionych i ich 
rodzin, matek oczekujących potomstwa i małżeństw pragnących przyjąć dar życia, chorych z sakramentem namaszcze-
nia. Nade wszystko błogosławi się tam wiele par nowożeńców przybywających z kraju oraz całego świata, by zawrzeć 
związek małżeński u stóp Matki Bożej Szczyrkowskiej. Przy okazji warto nadmienić, że obowiązuje tam bezwzględny 
zakaz posypywania młodej pary ryżem, ponieważ dla większości mieszkańców ziemi, to chleb powszedni, podstawowy 
codzienny posiłek, do którego należy odnosić się z szacunkiem. Warto także o tym pamiętać w czasie ślubów w na-
szych kościołach parafialnych. Legioniści jadąc do Sanktuarium Matki Bożej Szczyrkowskiej udali się w odwiedziny Naj-
lepszej Matki, Maryi. Zostaliśmy serdecznie przyjęci przez naszego parafianina Piotra Wala – salezjanina, należącego 
do stróżów sanktuarium. Przy aromatycznej kawie mieliśmy okazję zapoznać się z historią sanktuarium i kultu Matki 
Bożej oraz odbywających się nabożeństwach. O godzinie 11.30 ksiądz Tomasz odprawił Mszę Świętą w intencji legioni-
stów naszej parafii oraz wygłosił homilię. W czasie Mszy Świętej modlono się także za całą naszą parafię oraz pielgrzy-
mów przybywających do sanktuarium Bożej Opatrzności w Jastrzębiu. Po zwiedzeniu Górki i źródełka, wykonaniu pa-
miątkowych zdjęć, udaliśmy się na obfity obiad. W drodze 
powrotnej wstąpiliśmy do hurtowni dewocjonaliów i para-
mentów liturgicznych w Bielsku-Białej, zakupując co nie-
co. Przy tej okazji serdecznie pragniemy podziękować  
ks. Tomaszowi za to, że był kierownikiem duchowym, 
przewodnikiem i kierowcą w jednej osobie. Najbardziej 
jednak dziękujemy za odprawioną Mszę Świętą. Serdecz-
ne podziękowania kierujemy także pod adresem  
ks. Piotra Wali za serdeczne przyjęcie i poświęcony czas 

    Jan Kołeczko  Jan Kołeczko  Jan Kołeczko  Jan Kołeczko   

Szczyrkowska��
Góra�Błogosławieństw...�

W dniach od 2 do 5 września grupa Seniorów przeby-
wała w Brennej na rekolekcjach zamkniętych a  wrze-
śnia, Seniorzy wraz z ks. Proboszczem Stefanem, 
udali się na jednodniową wycieczkę do Pszczyny i Go-
czałkowic. Po pobycie w Pszczynie i spotkaniu z żu-
brami pojechaliśmy do Goczałkowic do ogrodów.  

    Stanisław ŁukasikStanisław ŁukasikStanisław ŁukasikStanisław Łukasik 

Wrześniowe�wyjazdy�Seniorów�
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