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8 grudnia grupa Dzieci Maryi przeżywała swoje patronalne święto. Roz-8 grudnia grupa Dzieci Maryi przeżywała swoje patronalne święto. Roz-8 grudnia grupa Dzieci Maryi przeżywała swoje patronalne święto. Roz-8 grudnia grupa Dzieci Maryi przeżywała swoje patronalne święto. Roz-
poczęła je od Mszy Św. o godz. 16. 30 podczas której dziewczynki, poczęła je od Mszy Św. o godz. 16. 30 podczas której dziewczynki, poczęła je od Mszy Św. o godz. 16. 30 podczas której dziewczynki, poczęła je od Mszy Św. o godz. 16. 30 podczas której dziewczynki, 

otrzymały medaliki i odnowiły przyrzeczenie  składa-otrzymały medaliki i odnowiły przyrzeczenie  składa-otrzymały medaliki i odnowiły przyrzeczenie  składa-otrzymały medaliki i odnowiły przyrzeczenie  składa-
ne Maryi. No o potem rozpoczęła się zabawa w do-ne Maryi. No o potem rozpoczęła się zabawa w do-ne Maryi. No o potem rozpoczęła się zabawa w do-ne Maryi. No o potem rozpoczęła się zabawa w do-
mu parafialnym dokąd ks. Grzegorz zaprosił także mu parafialnym dokąd ks. Grzegorz zaprosił także mu parafialnym dokąd ks. Grzegorz zaprosił także mu parafialnym dokąd ks. Grzegorz zaprosił także 
Rodziców i Rodzeństwo dziewczynek z grupy. Zaja-Rodziców i Rodzeństwo dziewczynek z grupy. Zaja-Rodziców i Rodzeństwo dziewczynek z grupy. Zaja-Rodziców i Rodzeństwo dziewczynek z grupy. Zaja-
dając różne słodkości, Goście mogli zobaczyć fanta-dając różne słodkości, Goście mogli zobaczyć fanta-dając różne słodkości, Goście mogli zobaczyć fanta-dając różne słodkości, Goście mogli zobaczyć fanta-
styczny reportaż ze spotkań, przygotowany przez styczny reportaż ze spotkań, przygotowany przez styczny reportaż ze spotkań, przygotowany przez styczny reportaż ze spotkań, przygotowany przez 
animatorki Olę i Paulinę, pośpiewać razem z tańczą-animatorki Olę i Paulinę, pośpiewać razem z tańczą-animatorki Olę i Paulinę, pośpiewać razem z tańczą-animatorki Olę i Paulinę, pośpiewać razem z tańczą-
cymi dziećmi, a nawet wziąć udział w  kilku konkur-cymi dziećmi, a nawet wziąć udział w  kilku konkur-cymi dziećmi, a nawet wziąć udział w  kilku konkur-cymi dziećmi, a nawet wziąć udział w  kilku konkur-
sach. Nie zabrakło również podziękowań i prezentów sach. Nie zabrakło również podziękowań i prezentów sach. Nie zabrakło również podziękowań i prezentów sach. Nie zabrakło również podziękowań i prezentów 
dla Księdza i Animatorek. I my też Im dziękujemy za dla Księdza i Animatorek. I my też Im dziękujemy za dla Księdza i Animatorek. I my też Im dziękujemy za dla Księdza i Animatorek. I my też Im dziękujemy za 
to, że troszczą się o to by dzieci zaprzyjaźniały się to, że troszczą się o to by dzieci zaprzyjaźniały się to, że troszczą się o to by dzieci zaprzyjaźniały się to, że troszczą się o to by dzieci zaprzyjaźniały się     
z Jezusem i Jego Mamą.z Jezusem i Jego Mamą.z Jezusem i Jego Mamą.z Jezusem i Jego Mamą.    Ala KaczorowskaAla KaczorowskaAla KaczorowskaAla Kaczorowska    

ANDRZEJKI SENIORÓWANDRZEJKI SENIORÓWANDRZEJKI SENIORÓWANDRZEJKI SENIORÓW    

ŚWIĘTO DZIECI MARYIŚWIĘTO DZIECI MARYIŚWIĘTO DZIECI MARYIŚWIĘTO DZIECI MARYI    
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ADWENTADWENTADWENTADWENT				 UROCZYSTOŚĆ	OBJAWIENIA	PAŃSKIEGOUROCZYSTOŚĆ	OBJAWIENIA	PAŃSKIEGOUROCZYSTOŚĆ	OBJAWIENIA	PAŃSKIEGOUROCZYSTOŚĆ	OBJAWIENIA	PAŃSKIEGO				 				 CHRZEST		PAŃSKICHRZEST		PAŃSKICHRZEST		PAŃSKICHRZEST		PAŃSKI				

Jezus stanął wśród tłumu grzeszników, 
oczekujących na przyjęcie z rąk Jana 
Chrzciciela chrztu nawrócenia na odpusz-
czenie grzechów. Dla ewangelisty Marka 
nie stanowiło to -jak się wydaje - żadnego 
problemu, jakim było dla późniejszych 
teologów: Jezus, bezgrzeszny, przyjął 
chrzest na odpuszczenie grzechów. Stał 
w długiej kolejce grzeszników i tam, nad Jordanem, i przez następne stulecia historii - przed Nim 
mieszkańcy całej judzkiej krainy i Jerozolimy, za Nim miliony chrześcijan na całym świecie. 
Marek rozpoczyna swoją Ewangelię od sceny nad Jordanem, aby w ten sposób dać jasno do zro-
zumienia, że tu, nad Jordanem, rozpoczyna się historia Jezusa z Bogiem, że Syn Boży, nasz Brat, 
również w chrzcie nawrócenia stał się jednym z nas. Gdy trzymamy nasze dzieci nad chrzcielnicą 
albo gdy żegnamy się święconą wodą na znak naszego nowego początku z Bogiem, wtedy także 
do nas odnosi się obietnica Boga, którą usłyszał Jezus w wodach Jordanu:,, Tyś jest mój syn umi-
łowany / moja córka umiłowana, w tobie mam upodobanie". Nikt nigdy nie może nam powiedzieć 
nic ważniejszego.         KTOŚ 

W chwili, gdy wychodził z wody,  
ujrzał rozwierające się niebo i Ducha jak gołębicę 
zstępującą na siebie. A z nieba odezwał się głos: 

„Tyś jest mój Syn umiłowany,  
w Tobie mam upodobanie" .   

Mk 1, 6b-11 

Złota  
nie mogę Ci ofiarować,  

więc przyjmij moje puste ręce. 
 

Kadzidłu  
bezmyślnie pozwalam się spalać,  

więc przyjmuj moje tchnienie. 
 

Mirr ę  
trwonię, namaszczając nią  

niegodne ciało,  
więc przyjmij moje  
bezbronne życie  

 
Trzech Króli  

w jednej partii 
szachów. 

 
To niemożliwe, tak się nie da, a jednak! Boże Narodze-
nia unieważnia tradycyjne reguły gry. Niebo zstępuje na 
ziemię, szachownicę. W jej centrum leży Dziecina, a po-
tężne postacie tego świata zginają przed nią kolana. 
Radosną wieść o tym najpierw głosi się pasterzom, postaciom niewiele znaczącym, podobnym do 
pionków w zwykłej grze w szachy. Walka jeden przeciw drugiemu zmienia się we wspólnotę, w któ-
rej liczy się zasada jeden z drugim albo jeden za drugiego. Nikomu nie grozi szach, nie ma żadne-
go mata.  
    KTOŚ 

A oto gwiazda, którą widzieli  
na Wschodzie, szła przed nimi,  
aż przyszła i zatrzymała się nad 
miejscem, gdzie było Dziecię.  

Gdy ujrzeli gwiazdę,  
bardzo się uradowali.  

    Mt 2, 1-12 

ŚWIĘTO��
CHRZTU�PAŃSKIEGO�

UROCZYSTOŚĆ��
OBJAWIENIA�PAŃSKIEGO�
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				 				 				 SAKRAMENTYSAKRAMENTYSAKRAMENTYSAKRAMENTY								 				 ROCZNICEROCZNICEROCZNICEROCZNICE				 				 SERDECZNOŚCISERDECZNOŚCISERDECZNOŚCISERDECZNOŚCI				 				

SERDECZNOŚCISERDECZNOŚCISERDECZNOŚCISERDECZNOŚCI				
	

„Odwaga	jest	jak	miłość:	potrzebuje	nadziei,	która	ją	karmi”	
Wszystkim	Babciom	i	Dziadkom,	takiej	właśnie	nadziei,	która	pomoże	
codziennie	podejmować	walkę	o	miłość	życzy	 	 Redakcja	

	
„Dzień	powszedni	większości	ludzi	jest	cichym	bohaterstwem	na	raty.”	

Auksyliatorom	Jadwidze	Gajdzie,	Stefanowi	Nejmanowi,	Agnieszce	Tokarek,	
Elżbiecie	Dulembie,	Pawłowi	Kałuży,	Agnieszce	Janecie,	Jerzemu	Łągiewce,	
Stanisławowi	Podeszwie,	Leonardowi	Krajewskiemu	i	Romanowi	Staszkowi	

życzymy,	by	każdego	dnia	zdobywali	się	na	odwagę	bycia	ś	
wiadkami	miłości	Boga	do	człowieka.		 	 Męski	Legion	Maryi.	

	
„Im	więcej	otrzymaliśmy	w	modlitwie,	tym	więcej		

będziemy	mogli	dawać	z	siebie	w	naszym	aktywnym	życiu.”	
Pani	Marii	Domin	życzymy,	by	modlitwa	była	dla	Nich	źródłem	siły	
potrzebnej	do	podążania	drogą	przykazań.		 Żeński	Legion	Maryi.	

	
„Nie	przejmuj	się,	jeśli	inni	Cię	nie	rozumieją,		

martw	się	raczej	wtedy,	gdy	Ty	nie	potrafisz	zrozumieć	innych.”	
Paniom	Lucynie	Jabłońskiej	i	Teresie	Soji	życzymy,	aby	wpatrując	się		
w	Chrystusa,	uczyły	się	od	Niego	wrażliwości	na	potrzeby	bliźnich.		
	 	 	 	 	 	 	 Chór	„Lira.”	

	
„Grzeszy	ten,	kto	mając	możliwość	wyświadczania	dobra,	nie	czyni	tego.”	
Seniorom	Krystynie	Mołdrzyk,	Zbigniewie	Piaseckiej,	Wandzie	Postół,	
Jadwidze	Gajdzie,	Teresie	Bąk,	Stefanii	Piechocińskiej,	Zofii	Tulce,		

Bogumile	Chrząścik	oraz	Teresie	Soji	życzymy	umiejętności	wykorzystywania	
codziennych	okazji	do	czynienia	dobra.		 	 	 Seniorzy.	

	
„Miarą	prawdziwej	miłości	jest	brak	wszelkiej	miary”	
Małgosi	Pluskocie	i	Łukaszowi	Orszulikowi	życzymy,		

aby	siłę	do	kochania	bliźnich	czerpali	ze	spotkań	z	Jezusem,		
i	by	zawsze	pozwalali	Mu	sobie	pomagać.		 Oaza	z	ks.	Grzegorzem	

ODESZLI DO PANAODESZLI DO PANAODESZLI DO PANAODESZLI DO PANA    
Maria Wójcik Maria Wójcik Maria Wójcik Maria Wójcik     
ul. Poznańskaul. Poznańskaul. Poznańskaul. Poznańska    
Maria Oczadły Maria Oczadły Maria Oczadły Maria Oczadły     
ul. Pszczyńskaul. Pszczyńskaul. Pszczyńskaul. Pszczyńska    

Władysław LiszajWładysław LiszajWładysław LiszajWładysław Liszaj    
ul. Poznańskaul. Poznańskaul. Poznańskaul. Poznańska    

ROCZKI ROCZKI ROCZKI ROCZKI     
Bazyli Jakub MajewskiBazyli Jakub MajewskiBazyli Jakub MajewskiBazyli Jakub Majewski    
Emilia Anna KruszykEmilia Anna KruszykEmilia Anna KruszykEmilia Anna Kruszyk    
Maria Zofia LasotaMaria Zofia LasotaMaria Zofia LasotaMaria Zofia Lasota    

Maja Marcelina WronkaMaja Marcelina WronkaMaja Marcelina WronkaMaja Marcelina Wronka    
Leon TaraszkiewiczLeon TaraszkiewiczLeon TaraszkiewiczLeon Taraszkiewicz    

JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIEJUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIEJUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIEJUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE    
10 rocznica10 rocznica10 rocznica10 rocznica    

Monika i Sebastian Gembalczyk 
Edyta i Dariusz Pasek 

Dagmara i Sebastian Musiał 
Sylwia i Grzegorz Krzempek 

15 rocznica15 rocznica15 rocznica15 rocznica    
Edyta i Tomasz Majda 

Joanna i Mariusz Dołowy 
20 rocznica20 rocznica20 rocznica20 rocznica    

Dorota i Dariusz Chmielewscy 
Sylwia i Jerzy Kałuża 

25 rocznica25 rocznica25 rocznica25 rocznica    
Joanna i Dariusz Nicińscy 
Katarzyna i Marian Pękal 

Małgorzata i Jarosław Kijak 
30 rocznica30 rocznica30 rocznica30 rocznica    

Elżbieta i Marek Jaworscy 
35 rocznica35 rocznica35 rocznica35 rocznica    

Jolanta i Andrzej Dunajscy 
40 rocznica40 rocznica40 rocznica40 rocznica    

Renata i Czesław Wiszniewscy 
Halina i Józef Meres 

Urszula i Sylwester Mitula 
45 rocznica45 rocznica45 rocznica45 rocznica    

Alicja i Michał Skrzyńscy    

18 URODZINY  18 URODZINY  18 URODZINY  18 URODZINY      
Ewelina ŚwierczEwelina ŚwierczEwelina ŚwierczEwelina Świercz    
Patrycja NogłyPatrycja NogłyPatrycja NogłyPatrycja Nogły    

Daniel WalaszekDaniel WalaszekDaniel WalaszekDaniel Walaszek    
Krystian KamińskiKrystian KamińskiKrystian KamińskiKrystian Kamiński    
Patryk JaworskiPatryk JaworskiPatryk JaworskiPatryk Jaworski    
Tomasz KuzaTomasz KuzaTomasz KuzaTomasz Kuza    

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 do 20 do 20 do 20 
dnia miesiąca, dnia miesiąca, dnia miesiąca, dnia miesiąca, poprzedzającego 
miesiąc ukazania się czasopisma .   

(ale  jeśli ten termin nie jest 
możliwy warto spróbować  
i później)   

26 grudnia ks. Stefan Wyleżałek  ochrzcił 26 grudnia ks. Stefan Wyleżałek  ochrzcił 26 grudnia ks. Stefan Wyleżałek  ochrzcił 26 grudnia ks. Stefan Wyleżałek  ochrzcił     
Ariela Wiktora MigaczaAriela Wiktora MigaczaAriela Wiktora MigaczaAriela Wiktora Migacza    

    s. Mateusza i Katarzyny ur. 24.09.2013s. Mateusza i Katarzyny ur. 24.09.2013s. Mateusza i Katarzyny ur. 24.09.2013s. Mateusza i Katarzyny ur. 24.09.2013    

    
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,  
Monika Grabowska 
Stanisław Łukasik 
Numer zamknięto:Numer zamknięto:Numer zamknięto:Numer zamknięto:  

2 stycznia 2014 
Nakład:Nakład:Nakład:Nakład:  

400 egzemplarzy 
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WAŻNE DATY GRUDZIEŃWAŻNE DATY GRUDZIEŃWAŻNE DATY GRUDZIEŃWAŻNE DATY GRUDZIEŃ    
    
1.011.011.011.01----    środa. Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi.środa. Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi.środa. Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi.środa. Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Światowy Dzień Modlitw o Pokój. Porządek Mszy 
św. jak w niedzielę. Kolekta przeznaczona na WŚSD. 
2.012.012.012.01----    I czwartek miesiąca.I czwartek miesiąca.I czwartek miesiąca.I czwartek miesiąca. Wspomnienie świętych Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu, biskupów Wspomnienie świętych Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu, biskupów Wspomnienie świętych Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu, biskupów Wspomnienie świętych Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu, biskupów     
i doktorów Kościoła.i doktorów Kościoła.i doktorów Kościoła.i doktorów Kościoła. O godz. 6.30 Msza św. w intencji powołań. 
3.013.013.013.01----    I piątek miesiąca.I piątek miesiąca.I piątek miesiąca.I piątek miesiąca. Msza św. młodzieżowa o godz. 17.00. Do sprzątania kościoła i kaplicy zapraszamy 
mieszkańców ul. Poznańskiej 9 po Mszy św. wieczornej. 
5.015.015.015.01----    druga niedziela po Narodzeniu Pańskim.druga niedziela po Narodzeniu Pańskim.druga niedziela po Narodzeniu Pańskim.druga niedziela po Narodzeniu Pańskim. 
6.016.016.016.01----    poniedziałek. Uroczystość Objawienia Pańskiego.poniedziałek. Uroczystość Objawienia Pańskiego.poniedziałek. Uroczystość Objawienia Pańskiego.poniedziałek. Uroczystość Objawienia Pańskiego. Misyjny Dzień Dziecka. Porządek Mszy św. jak w nie-
dzielę. Kolekta przeznaczona na potrzeby misji. O godz. 15.45 Jasełka w wykonaniu dzieci z SP nr 1. 
7.017.017.017.01----    wtorek.wtorek.wtorek.wtorek. Do sprzątania kościoła i kaplicy zapraszamy mieszkańców ul. Poznańskiej 7 po Mszy św.  
wieczornej. 
8.018.018.018.01----    środa.środa.środa.środa. Biblioteka parafialna czynna w Domu Parafialnym od godz. 17.00. 
10.0110.0110.0110.01----    piątek.piątek.piątek.piątek. Do sprzątania kościoła i kaplicy zapraszamy mieszkańców ul. Poznańskiej 7 po Mszy św.  
wieczornej. 
11.0111.0111.0111.01----    sobota.sobota.sobota.sobota. Nauka dla Rodziców i Rodziców chrzestnych o godz. 15.30 w Domu Parafialnym. 
12.0112.0112.0112.01----    niedziela. Święto Chrztu Pańskiego.niedziela. Święto Chrztu Pańskiego.niedziela. Święto Chrztu Pańskiego.niedziela. Święto Chrztu Pańskiego. Chrzty o godz. 12.15. 
13.0113.0113.0113.01----    poniedziałek.poniedziałek.poniedziałek.poniedziałek. O godz. 6.00 Różaniec fatimski, a o godz.6.30 Msza św. w intencji czcicieli MB Fatim-
skiej i Żywego Różańca. Do sprzątania kościoła i kaplicy zapraszamy mieszkańców ul Poznańskiej 5 po Mszy 
św. wieczornej. 
14.0114.0114.0114.01----    wtorek.wtorek.wtorek.wtorek. Poradnia Życia Rodzinnego czynna o godz. 16.00 w Domu Parafialnym. 
17.0117.0117.0117.01----    piątek. Wspomnienie św. Antoniego, opata.piątek. Wspomnienie św. Antoniego, opata.piątek. Wspomnienie św. Antoniego, opata.piątek. Wspomnienie św. Antoniego, opata. Dzień Judaizmu w Kościele katolickim. Do sprzątania ko-
ścioła i kaplicy zapraszamy mieszkańców ul Poznańskiej 5 po Mszy św. wieczornej. 
1 9 . 0 11 9 . 0 11 9 . 0 11 9 . 0 1 ----     2  n i e d z i e l a  z w y k ł a .2  n i e d z i e l a  z w y k ł a .2  n i e d z i e l a  z w y k ł a .2  n i e d z i e l a  z w y k ł a .  T y d z i e ń  M o d l i t w  o  J e d n o ś ć  C h r z e ś c i j a n . 
20.0120.0120.0120.01----    poniedziałekponiedziałekponiedziałekponiedziałek. Do sprzątania kościoła i kaplicy zapraszamy mieszkańców ul Poznańskiej 3 po Mszy św. 
wieczornej. 
21.0121.0121.0121.01----    wtorek. Wspomnienie św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy.wtorek. Wspomnienie św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy.wtorek. Wspomnienie św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy.wtorek. Wspomnienie św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy. 
22.0122.0122.0122.01----    środa.środa.środa.środa. Biblioteka parafialna czynna od godz. 17.00 w Domu Parafialnym. 
24.0124.0124.0124.01----    piątek. Wspomnienie św. Franciszka Salezego, biskupa i doktora Kościoła.piątek. Wspomnienie św. Franciszka Salezego, biskupa i doktora Kościoła.piątek. Wspomnienie św. Franciszka Salezego, biskupa i doktora Kościoła.piątek. Wspomnienie św. Franciszka Salezego, biskupa i doktora Kościoła. Nauki przedślubne o godz. 
16.30 w Domu Parafialnym. Do sprzątania kościoła i kaplicy zapraszamy mieszkańców ul Poznańskiej 3  
po Mszy św. wieczornej. 
25.0125.0125.0125.01----    sobota. Święto nawrócenia św. Pawła, apostoła.sobota. Święto nawrócenia św. Pawła, apostoła.sobota. Święto nawrócenia św. Pawła, apostoła.sobota. Święto nawrócenia św. Pawła, apostoła. Nauki przedślubne o godz. 16.30 w Domu Parafial-
nym. 
26.0126.0126.0126.01----    3 niedziela zwykła.3 niedziela zwykła.3 niedziela zwykła.3 niedziela zwykła. Dzień Islamu w Kościele katolickim. Roczki o godz. 12.15. Jubileusze Małżeńskie  
o godz. 16.30. Nauki przedślubne o godz. 15.30 w kościele. 
27.0127.0127.0127.01----    poniedziałek. Wspomnienie bł. Jerzego Matulewicza, biskupa.poniedziałek. Wspomnienie bł. Jerzego Matulewicza, biskupa.poniedziałek. Wspomnienie bł. Jerzego Matulewicza, biskupa.poniedziałek. Wspomnienie bł. Jerzego Matulewicza, biskupa. O godz. 17.00 Msza św. w intencji 
KGW, emerytów, rencistów i sprzątających kościół w styczniu. Do sprzątania kościoła i kaplicy zapraszamy 
mieszkańców ul Poznańskiej 1 po Mszy św. wieczornej. 
28.0128.0128.0128.01----    wtorek. Wspomnienie św. Tomasza z Akwinu, prezbitera i doktora Kościoła.wtorek. Wspomnienie św. Tomasza z Akwinu, prezbitera i doktora Kościoła.wtorek. Wspomnienie św. Tomasza z Akwinu, prezbitera i doktora Kościoła.wtorek. Wspomnienie św. Tomasza z Akwinu, prezbitera i doktora Kościoła. 
31.0131.0131.0131.01----    piątek. Wspomnienie św. Jana Bosko, prezbitera.piątek. Wspomnienie św. Jana Bosko, prezbitera.piątek. Wspomnienie św. Jana Bosko, prezbitera.piątek. Wspomnienie św. Jana Bosko, prezbitera. O godz. 17.00 Msza św. w 30 dzień i I rocznicę po 
śmierci. Do sprzątania kościoła i kaplicy zapraszamy mieszkańców ul Poznańskiej 1 po Mszy św. wieczornej.  

				 				 				 WAŻNE	DATYWAŻNE	DATYWAŻNE	DATYWAŻNE	DATY				 				 TERMINY	SPOTKAŃ	KANDYDATÓW	DO	BIERZMOWANIATERMINY	SPOTKAŃ	KANDYDATÓW	DO	BIERZMOWANIATERMINY	SPOTKAŃ	KANDYDATÓW	DO	BIERZMOWANIATERMINY	SPOTKAŃ	KANDYDATÓW	DO	BIERZMOWANIA				

GRUPA IGRUPA IGRUPA IGRUPA I 

ANIMATOR: Pani Alicja Bakalarczyk 

SPOTKANIE: 16.01.2014 g. 16.15 

 

GRUPA IIGRUPA IIGRUPA IIGRUPA II 

ANIMATOR: Pani Alicja Kaczorowska 

SPOTKANIE: 8.01.2014 g. 16.15 

 

GRUPA IIIGRUPA IIIGRUPA IIIGRUPA III 

ANIMATOR: Pani Alicja Bakalarczyk 

SPOTKANIE: 9.01.2014 g. 16.15 

GRUPA IVGRUPA IVGRUPA IVGRUPA IV 

ANIMATOR: Pan Robert Stoliński 

SPOTKANIE: 15.01.2014 g. 16.15 

 

GRUPA VGRUPA VGRUPA VGRUPA V 

ANIMATOR: Pani Emilia Kaczorowska 

SPOTKANIE: 16.01.2014 g. 16.15 

 

GRUPA VIGRUPA VIGRUPA VIGRUPA VI 

ANIMATOR: Pani Emilia Kaczorowska 

SPOTKANIE: 9.01.2014 g. 16.15 

TERMINY	SPOTKAŃ	KANDYDATÓW	DO	BIERZMOWANIATERMINY	SPOTKAŃ	KANDYDATÓW	DO	BIERZMOWANIATERMINY	SPOTKAŃ	KANDYDATÓW	DO	BIERZMOWANIATERMINY	SPOTKAŃ	KANDYDATÓW	DO	BIERZMOWANIA				



6� � � � � SPES� � � � � STYCZEŃ�2014�

 
Św. Jan w swoim Pierwszym liście pisze: „Dzieci jest już ostatnia godzina …”. 

To zdanie św. Ja na ma znaczenie symboliczne. Wszyscy zastanawiamy się kiedy kończący się rok 
minął, dzień po dniu, tydzień po tygodniu. Być może wielu z was już zrobiło bilans sukcesów i porażek, rado-
ści i smutków. Każdy z nas powinien jednak zadać sobie pytanie: Na ile przez ten rok staliśmy się lepsi, bar-
dziej wierzący – tzn. bardziej i głębiej żyjący wiarą w Chrystusa, który przyszedł na świat, umarł i zmar-
twychwstał dla naszego zbawienia oraz ofiarował nam dar – Ducha Świętego Ożywiciela i Uświęciciela. 

 
WWWWAŻNEAŻNEAŻNEAŻNE    WYDARZENIAWYDARZENIAWYDARZENIAWYDARZENIA::::    

W mijającym roku parafia przeżywała Wizytację Kanoniczną (18 i 20 października), którą przeprowadził Arcy-
biskup Metropolita Wiktor Skworc. Czekamy jeszcze na dekret powizytacyjny, który będzie stanowił całościo-
we podsumowanie życia duchowego i religijnego naszej wspólnoty parafialnej. 

 
JJJJAKIAKIAKIAKI    BYŁBYŁBYŁBYŁ    TENTENTENTEN    ROKROKROKROK    WWWW    DUSZPASTERSTWIEDUSZPASTERSTWIEDUSZPASTERSTWIEDUSZPASTERSTWIE????    

Statystyka duszpasterska za 2013r. jest następująca: 
 

Parafia liczy:     ok. 7538  osób, 
W parafii mieszka:    ok. 2873 rodzin, 
Z kolędą odwiedzono:    2029  rodzin 72,36%, 
Na terenie parafii mieszka:   ok. 135 innowierców, 
Sakramentu Chrztu św. udzielono:  57 dzieciom (-10), 
Do I Komunia św. przystąpiło:  78 dzieci (-6), 
Bierzmowanych zostało:   74 osoby (+11), 
Do WŚSD wstąpiło:    2 kandydatów, 
W niedzielnej Mszy św. uczestniczy :  ok. 40% zobowiązanych parafian, 
Komunii św. rozdzielono:   97 200, 
Do chorych zaniesiono:   1940 Komunii św., 
Sakramentu chorych udzielono:  79 osobom, 
Sakrament małżeństwa zawarło:  23 pary (-3), 
Do domu Ojca odeszły:   54 osoby (-16), 
W intencji parafian odprawiono:  66 Mszy św. 
 

PPPPOSTULATYOSTULATYOSTULATYOSTULATY    DUSZPASTERSKIEDUSZPASTERSKIEDUSZPASTERSKIEDUSZPASTERSKIE::::    
Niech Nowy Rok 2014 będzie odkrywaniem Jezusa Chrystusa naszego Zbawiciela; pogłębianiem wiary w Je-
go moc i działanie w naszym życiu od chrztu św. Czyńmy to w gronie naszej rodziny umacniając jej więzi po-
przez prawdę i miłość, która na Chrystusa otwiera. Niech także nasza parafialna rodzina będzie wspólnotą,  
w której Chrystus żyje w naszych sercach i daje świadectwo poprzez nasze postępowanie. 

Msze św. „zamiast wieńca”Msze św. „zamiast wieńca”Msze św. „zamiast wieńca”Msze św. „zamiast wieńca” – wyrazem naszej miłości dla tych, którzy odchodzą do Domu Ojca są często 
wiązanki kwiatów, wieńce. W wielu regionach naszej ojczyzny jest piękny zwyczaj ofiarowania Mszy św. za 
zmarłego zamiast kwiatów i wieńców. Zmarły z zbawczej ofiary Chrystusa i naszej modlitwy ma o wiele więk-
szy pożytek niż z wieńców i kwiatów, które po paru dniach usychają. 

Procesja do Komunii św.Procesja do Komunii św.Procesja do Komunii św.Procesja do Komunii św. niech będzie wyrazem naszego zdążania na spotkanie z Panem. Dla łatwiejszej 
komunikacji niech procesję rozpoczną stojący, a dopiero potem siedzący w ławkach od ostatniej rozpoczyna-
jąc. Bez pośpiechu odchodźmy od miejsca rozdzielania Komunii św. kierując się na zewnątrz procesji. Zacho-
wajmy spokój i nie przechodźmy z jednej procesji do drugiej. 

Pogłębiajmy naszą wiarę. Pogłębiajmy naszą wiarę. Pogłębiajmy naszą wiarę. Pogłębiajmy naszą wiarę. Św. Paweł mówi: „wiara rodzi się ze słuchania”. W gronie rodziny słuchajmy tak-
że tego co mówi do nas Bóg w swoim słowie, pogłębiajmy naszą wiarę poprzez czytanie książek teologicz-
nych i prasy katolickiej. Jesteśmy na drodze wiary ale niech horyzonty tej wiary będą coraz szersze abyśmy 
nie tylko wierzyli, ale wiedzieli także w co wierzymy i dlaczego wierzymy bo „wtedy będziemy zawsze gotowi 
do uzasadnienia tej nadziei, która w nas jest” (por. List Św. Piotr). 

Pogłębiajmy nasze Życie wewnętrzne Pogłębiajmy nasze Życie wewnętrzne Pogłębiajmy nasze Życie wewnętrzne Pogłębiajmy nasze Życie wewnętrzne poprzez udział w rekolekcjach, tych parafialnych ale także w rekolek-
cjach zamkniętych w domach rekolekcyjnych w Kokoszycach, Panewnikach lub w Brennej. Czas rekolekcji to 
czas wyciszenia oraz nabrania sił aby dobrze realizować swoje życiowe powołanie. 

PPPPODSUMOWANIEODSUMOWANIEODSUMOWANIEODSUMOWANIE    DDDDUSZPASTERSKIEUSZPASTERSKIEUSZPASTERSKIEUSZPASTERSKIE    ----    2013201320132013RRRR....    

PODSUMOWANIE	DUSZPASTERSKIE	ROKU	2013PODSUMOWANIE	DUSZPASTERSKIE	ROKU	2013PODSUMOWANIE	DUSZPASTERSKIE	ROKU	2013PODSUMOWANIE	DUSZPASTERSKIE	ROKU	2013				



SSSSPRAWYPRAWYPRAWYPRAWY    GOSPODARCZEGOSPODARCZEGOSPODARCZEGOSPODARCZE::::    
Parafia ma także wymiar materialny – utrzymuje się dzięki ofiarności parafian. 

 
W ciągu minionego roku z niedzielnych kolekt zebrano:W ciągu minionego roku z niedzielnych kolekt zebrano:W ciągu minionego roku z niedzielnych kolekt zebrano:W ciągu minionego roku z niedzielnych kolekt zebrano:    
Na parafię:  109 203zł. 
Na Archidiecezję: 15 842zł. 
Na WŚSD:  13 088zł 
Na WT UŚ  17 095zł. 
Opłaty cmentarne: 26 370zł. 

 
Koszty utrzymania parafii wyniosły: Koszty utrzymania parafii wyniosły: Koszty utrzymania parafii wyniosły: Koszty utrzymania parafii wyniosły:     
Remonty i inwestycje    203 370zł. 
Utrzymanie parafii i cmentarza 166 154zł. 
 

Bóg Zapłać za tak wielką ofiarnośćBóg Zapłać za tak wielką ofiarnośćBóg Zapłać za tak wielką ofiarnośćBóg Zapłać za tak wielką ofiarność. Wdzięczności tej nie da się wyrazić słowami. 
 

JJJJAKIEAKIEAKIEAKIE    MAMYMAMYMAMYMAMY    PLANYPLANYPLANYPLANY    GOSPODARCZEGOSPODARCZEGOSPODARCZEGOSPODARCZE    NANANANA    ROKROKROKROK    2014.2014.2014.2014.    
Rozbiórka starego probostwaRozbiórka starego probostwaRozbiórka starego probostwaRozbiórka starego probostwa. Parafia ma już wszelkie pozwolenia na rozbiórkę probostwa. Teraz trwają po-
szukiwania rozwiązania problemu kosztów tej rozbiórki. 
Powiększenia cmentarza parafialnegoPowiększenia cmentarza parafialnegoPowiększenia cmentarza parafialnegoPowiększenia cmentarza parafialnego. Parafia nabyła ponad 8 arów ziemi pod rozbudowę cmentarza. Sam 
proces powiększenia cmentarza potrwa jeszcze parę lat ze względu na nowy plan zagospodarowania prze-
strzennego, który będzie tworzony przez miasto dopiero za około 5 lat. 
Ocieplenie stropu kościoła,Ocieplenie stropu kościoła,Ocieplenie stropu kościoła,Ocieplenie stropu kościoła, to jeden z postulatów „ad hoc” wizytatora gospodarczego w czasie wizytacji kano-
nicznej. Tym tematem zajmiemy się na wiosnę. 
W dalszej perspektywie W dalszej perspektywie W dalszej perspektywie W dalszej perspektywie – dokończenie remontu i ocieplenie probostwa oraz rozbiórka i budowa nowej kapli-
cy, gdyż remont obecnej przekracza jej wartość. 
 

SSSSŁOWAŁOWAŁOWAŁOWA    WDZIĘCZNOŚCIWDZIĘCZNOŚCIWDZIĘCZNOŚCIWDZIĘCZNOŚCI: : : :     
Księdzu Grzegorzowi i Tomaszowi za sprawowanie sakramentów oraz za całą posługę duszpasterską,  
katechetyczną i charytatywną, 
Szafarzom Komunii św. za pomoc przy rozdzielaniu Komunii św. i zanoszeniu jej do chorych,  
Panu kościelnemu i wszystkim, którzy mu pomagają za całoroczną posługę. 
Siostrze i wszystkim pozostałym organistom za upiększanie Liturgii graniem na organach i śpiewem. 
Paniom dekorującym naszą świątynię. 
Pani pracującej w Kancelarii. 
Kolporterom i wszystkim rozprowadzającym Gościa Niedzielnego, 
Wszystkim posługującym na probostwie i w Domu Parafialnym, kuchni charytatywnej, wydającym dary 
w  punkcie Caritas oraz wszystkim pomagającym w parafialnej Ochronce, 
Parafialnemu Chórowi LIRA wraz z panią Prezes i panią Dyrygent. 
Redakcji czasopisma SPES, Pocztom sztandarowym, Zarządowi i woluntariuszom Hospicjum Domowego, Ja-
strzębskiemu Katolickiemu Klubowi Trzeźwości, Orkiestrze oraz kwiaciarni „Różą”. 
Wszystkim dzieciom, młodzieży i dorosłym, którzy angażują się we wszystkie istniejące grupy parafialne. Gru-
pom parafialnym, które poprzez modlitwę, śpiew i dawanie świadectwa umacniają wspólnotę parafialną czy-
niąc ją jedną kochającą się rodziną w której obecny jest Chrystus nasz Zbawiciel. 
BÓG ZAPŁAĆ BÓG ZAPŁAĆ BÓG ZAPŁAĆ BÓG ZAPŁAĆ ––––    niech Pan wynagrodzi wam wasz trud codziennego uświęcania i budowania Kościoła.niech Pan wynagrodzi wam wasz trud codziennego uświęcania i budowania Kościoła.niech Pan wynagrodzi wam wasz trud codziennego uświęcania i budowania Kościoła.niech Pan wynagrodzi wam wasz trud codziennego uświęcania i budowania Kościoła.    

    
ZZZZAKOŃCZENIEAKOŃCZENIEAKOŃCZENIEAKOŃCZENIE::::    

Miesiąc temu rozpoczęliśmy wraz z całym Kościołem metropolitalnym przeżywanie Roku Rodziny i Ro-
ku Wiary w Syna Bożego. Boża Opatrzność, której ofiarujemy i powierzamy naszą parafię niech umacnia, roz-
wija i pogłębia naszą wiarę, aby każdy mógł coraz ufniej budować osobista relacje z Bogiem w swoim życiu 
osobistym, w rodzinie, w budowaniu relacji z drugim człowiekiem, w pracy zawodowej, we wszystkich spra-
wach trudnych i radosnych. Modlitwa osobista i    wspólnotowa, za siebie i za drugiego człowieka to klucz do 
drogi dojrzewania w wierze. Eucharystia oraz sakrament pokuty i pojednania to spotkanie z Bogiem, w któ-
rych mamy szansę zaufać Jemu jako naszemu Zbawcy.     

                                        ProboszczProboszczProboszczProboszcz 
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				 				 				 				 PODSUMOWANIE	DUSZPASTERSKIE	ROKU	2013PODSUMOWANIE	DUSZPASTERSKIE	ROKU	2013PODSUMOWANIE	DUSZPASTERSKIE	ROKU	2013PODSUMOWANIE	DUSZPASTERSKIE	ROKU	2013				 				 				 				 				

Inne kolekty i zbiórki:Inne kolekty i zbiórki:Inne kolekty i zbiórki:Inne kolekty i zbiórki:    
Kolekta na budowę kościoła w Bziu  6 420zł. 
Zbiórka Sióstr Św. Klary z Krakowa  3 974zł. 
Zbiórka na misje - Siostra Joanna Wala 7 775zł. 
Hospicjum Domowe zbiórka na cmentarzu 6 278zł. 
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Pod dokumentem z 30 marca 1484 roku widnieje jako świadek niejaki 
Matieg Rostek z Giastrzabie syn Jana Rostka z Bzia. Jak się z następ-
nych wywodów dowiemy, ów Maciej Rostek posiadał jedynie Jastrzę-
bie Dolne. Nim jednak dalej będziemy wyliczać właścicieli feudalnych 

Jastrzębia, powiemy nieco o tej rodzinie, która jako pierwsza (po książęcym i klasztornym dzierżeniu) nabyła 
z nadania książęcego Jastrzębie na prywatną własność. Rostkowie z Bzia mieli swój herb o takim wyglądzie 
(opis z dokumentu z dnia 30 listopada 1514 r.) „Na tarczy herbowej umieszczone są dwa przeciwstawne so-
bie rogi myśliwskie a między nimi widnieje złota gwiazda. Nad tarczą u góry hełm rycerski, z którego wyra-
stają dwa takie same co na tarczy rogi 
myśliwskie (buccinae venaticae) i orna-
mentyka heraldyczna .” Opis powyższy 
pochodzi z dokumentu, którym Krystian 
(Krzysztof) i  Jan bracia Rostkowie z Bzia 
przyjmują do swego rodu i herbu Francisz-
ka, obywatela miasta Budy (Budapeszt), 
którą to adoptację zatwierdza Władysław 
król Węgierski, czeski etc. pod powyższą 
datą. Taka adoptacja nie była bezintere-
sowna. Przypuszczać należy, że ów przyjęty do szlacheckiego rodu obywatel suto zapłacił adoptującym bra-
ciom Rostkom, którzy widocznie dla wielkiej potrzeby pieniędzy chwycili się tego, wówczas dość powszechne-
go środka uzyskania gotówki od bogatych nieszlachciców . Wnet też spotkamy Rostków w Ruptawie i można 
przypuszczać, że nabytą gotówkę obracali na zakup sąsiednich włości. W pobliżu Jastrzębia spotykamy Rost-

ków już w 1409 roku osiadłych w Gogołowie a w 1415 na Jedłowniku. 
(Jaśko Rostek jest sędzią ziemskim raciborskim). Członek tego rodu  
ks. Mikołaj Rostek jest w 1444 proboszczem z Zorach i kanonikiem raci-
borskim. Słowem, był to ród sławny w XV wieku. Na Bziu Rostkowie sie-
dzą co najmniej od 1467 roku, kiedy w źródłach wspomniany jest Jan 
Rostek z Bzia (dokument dotyczący sołectwa w Grzawie pod Pszczyną  
z dnia 3 maja 1467 roku) Maciej Rostek nie żył już w 1519 roku od wte-
dy na Jastrzębiu Dolnym siedzi jego syn Jan Rostek. A co dziej się na 
Jastrzębiu Górnym. Otóż właśnie z dokumentu z dnia 11 listopada 1519 
r. dowiadujemy się że Jastrzębie Górne należy do wyżej wspomnianych 
braci Krzysztofa i Jana Rostków z Bzia, którym Jastrzębie przypadło  
w spadku po ojcu Janie zmarłym ok r. 1481. Przeto już przed rokiem 
1481 całe Jastrzębie oraz Bzie należały do owego Jana Rostka. Owym 
dokumentem z 1519 r. bracia Krzysztof i Jan 
sprzedali swoją wieś dziedziczną Jastrzębie 
Górne Piotrowi Skrzyszowskiemu za sumę 1300 
złotych czerwonych węgierskich. W dokumen-
cie tym zaznaczono, że czynią to za zgodą bra-
tanka Jana Rostka syna wspomnianego Macieja 
Rostka. Widocznie ich bratanek miał również 
pewne pretensje do Jastrzębia Górnego, a jego 
zgoda na sprzedaż jako bliskiego krewnego, 

wedle ówczesnych praw była potrzebna. Sprzedaż tę zatwierdził 11 listopada 1519 
roku Baltazar Welczek, pan na Wodzisławiu, jako zwierzchnik lenny także Jastrzę-
bia. Jastrzębie leżało jak wiadomo w państewku stanowym wodzisławskim zaś Bzie 
w państwie pszczyńskim. 

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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DLA	DZIECIDLA	DZIECIDLA	DZIECIDLA	DZIECI				 				 				 DLA	DZIECIDLA	DZIECIDLA	DZIECIDLA	DZIECI				

 Ble, ble, ble... Dzień Matki, Dzień Ojca, Dzień 
Dziecka, Dzień Kobiet, Dzień Nauczyciela, 
Dzień Górnika... Ciekawe czemu nie ma Dnia 
Osiołka. Ja stanowczo protestuję! Też chcę 
dostawać prezenty, zjeść górę lodów o smaku 
ostu i żeby ktoś mnie zabrał na wycieczkę. 
Wszyscy mają swoje święta, prawa... A ja?! 
Czemu nie ma rzecznika praw osła?! Wszyscy 
się bezkarnie ze mnie śmieją. „Głupi, jak 
osioł”, „ośla ławka”, „ośle uszy”, „uparty, jak 
osioł”, „ty ośle”, „rżysz, jak osioł”... Normalnie 
żyć się odechciewa... Ale lepiej głośno tego 
nie mówię, bo zaraz ktoś z redakcji usłyszy  
i zrobią sobie ze mnie salami na kanapki...  

Fajny byłby taki Dzień Osła. Może wtedy, ktoś 
by powiedział o nas coś miłego i ułożył jakieś 
prawa dla osiołków. Na przykład: każdy osioł ma 
prawo jeść marchewkę bez ołowiu, nikt nie mo-
że zmusić osła, żeby przestał mówić, każdy, kto 
powie „głupi, jak osioł” musi nosić przez tydzień 
kartkę z napisem „osły są mądrzejsze ode mnie” 
Marzenia... Wszyscy zapomnieli o osiołkach, nie 
mamy żadnych praw...     
    Osiołek OfiarkaOsiołek OfiarkaOsiołek OfiarkaOsiołek Ofiarka    

 
1. Tam Jezus uciekał na osiołku przed Herodem 

2. Przed nią oślica ocaliła swego pana  
3. Imię człowieka, który rozmawiał ze swoją oślicą 

4. Cudownie wydobyła się z pyszczka oślicy 
5. Stanął na drodze oślicy i jej pana 

6. Dzień tygodnia, w którym świętujemy pamiątkę tego, 
że Jezus wjechał na osiołku do miasta 

7. Nazwa miasta do którego Jezus wjechał na osiołku 
8. Mieszkanie osiołka, w którym urodził się Jezus  
9. Nr przykazania, w którym mowa jest o ośle  

(Pwt 5,6-21) 
10. Broń, którą miała postać zagradzająca drogę oślicy 

i jej pana 
11. Oślica skarżyła się, że pan ją... 

12. Osiołek nie mógł go jeść, gdy Mały Jezus leżał  
w jego żłobie 

Może tobie też czasem, tak jak osiołkowi wydaje się, że nie masz żadnych praw, musisz być posłuszny,  
wypełniać obowiązki i w ogóle jesteś mało ważny. Jeśli uda ci się rozwiązać krzyżówkę, to znajdziesz tam 
odpowiedź Jezusa. On bardzo cię kocha I pozwolił się zabić, aby dać ci pewien prezent. Cenniejszy niż 

góry słodyczy, zabawek, niż wycieczki i  inne uciechy. Chcieliśmy zrobić przyjemność osiołkowi, pokazując 
mu, że osły często występują w biblii, dlatego tym razem są one bohaterami krzyżówki. Aby ją rozwiązać, 
musisz najpierw przeczytać fragment księgi liczb (Lb 22,20(Lb 22,20(Lb 22,20(Lb 22,20----34) 34) 34) 34) ponieważ większość haseł związana jest  

z opisaną tam historią. Rozwiązania można przynosić paniom katechetkom lub wysłać na adres 
comtelafere@poczta.onet.pl A nagrodę za rozwiązanie z poprzedniego numeru otrzymują Alinka i Magda 

Stylok. Można ją odebrać 12 stycznia na Mszy św. o godzinie 10.00    

  1          
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  3          
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  5          
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W dniu 27.11.2013 r. Seniorzy tak wspaniale bawili się na 
zabawie andrzejkowej, że zapomnieli o „strzykaniu” w ko-
ściach i innych przykrych niedomaganiach. Do tańca jak 

zwykle przygrywał p. Andrzej Wyroba, a p. Bogusia Sierny zabawiała nas konkursami i wesołymi zabawa-
mi, za co dziękujemy. Na zabawie gościliśmy zaproszonych gości: ks. Seniora Wacława Basiaka, posła RP 
Grzegorza Matusiaka wraz ze swym bratem Andrzejem. Gościliśmy także wiceprzewodniczącego Rady Mia-
sta Jastrzębie Zdrój p. Ryszarda Piechoczka wraz z małżonką Krystyną, przewodniczącego Osiedla Staszica 
p. Mirosława Kolbe. Byli także nasi księża: ks. Grzegorz Krzyk i ks. Tomasz Madzia. 
Przewodniczący Dzielnicy Górne-Dolne p. Roman Mazur - z bardzo ważnego powodu nie mógł przybyć na 
nasze spotkanie - chociaż duchem był z nami. Seniorzy bawili się wesoło i chętnie brali udział w konkur-
sach. Ksiądz Grzegorz wykazał się fantastyczną sprawnością manualną- został najlepszym „nawijaczem”. 
Myślę, że całe dzieciństwo spedził na zwijaniu i rozwijaniu włóczki. Ksiądz Tomek miał ogromną kondycję 
w tańcach i był świetnym „parowozem (…...najpierw powoli jak żółw ociężale, ruszyła maszyna po szynach 
ospale. Szarpnęła wagony i ciągnie z mozołem i kręci się kręci koło za kołem i biegu przyśpiesza i gna co-
raz prędzej i dudni i stuka łomoce i pędzi”...) I tak biedny ks. Tomek ciągnął i ciągnął te wszystkie wagoni-
ki pilnie bacząc, by się nie odczepiły. ….uf - jak gorąco, puff – jak gorąco... Ksiądz będzie musiał przez pa-
rę dni suszyć swoją sutannę. 
Sponsorom dziękujemy za ufundowanie nagród, które wręczono uczestnikom konkursów. Nagrody ufundo-
wali p. Grzegorz Matusiak, państwo Piechoczkowie i państwo Mazurowie. 
Dziękujemy serdecznie wszystkim zaproszonym Gościom, fundatorom nagród, prowadzącym zabawę oraz 
pracownikom Jadłodajni za pracę w przygotowaniu posiłków. Szczególne podziękowania składamy  
ks. W. Basiakowi za pamieć i wspólne dzielenie się radością. Zdjęcia na stronach okładkowych 

       
  W imieniu Seniorów: Krystyna WalaKrystyna WalaKrystyna WalaKrystyna Wala 

Andrzejki�Seniorów�

Siostra Joanna Walla nadesłała list jaki napi-
sał do Nich Leonardo, którego Seniorzy 

wspierają finansowo, aby mógł się uczyć i zdobyć zawód. Publikujemy go poniżej 
 
Z wielką radością pragnę wyrazić moją wdzięczność tym wszystkim, którzy wspomagają mnie materialnie w 
mojej nauce. W październiku mieliśmy egzaminy na zakończenie  roku szkolnego, które decydują o przejściu 
do następnej klasy. Otrzymałem dobre wyniki z wszystkich przedmiotów, a więc w styczniu rozpocznę trzecią 
klasę. W listopadzie i grudniu będę w stolicy Dili na praktyce. W ciągu tych dwóch  miesięcy będę pracował w 
cukierni. Obiecuję, że także w nowym roku szkolnym, będę się starał sumiennie uczyć.  
Na Boże Narodzenie i Nowy Rok 2014, przesyłam moje najlepsze życzenia dla wszystkich Dobrodziejów. 
Obiecuję pamięć w moich modlitwach.       Wdzięczny Leandro RibeiroWdzięczny Leandro RibeiroWdzięczny Leandro RibeiroWdzięczny Leandro Ribeiro 

Podziękowanie�dla�Seniorów�

W tym roku podczas Rorat 
szliśmy „uBogą drogą” a 

przewodniczył nam w tym ks. Tomek, za co Mu 
oczywiście dziękujemy. Prezentował każdego 
ranka postacie świętych, które w szczególny 
sposób naśladowały Jezusa w ubogim życiu 
oraz  opiekowały się najbiedniejszymi. W sobo-
ty po Mszy Roratniej dzieci przeżywały „Słodycz 
Nieba ze Świętymi” oglądając filmy o św. Bar-
barze i św. Filipie Nerii. Tam też zawitali owi 
święci, co można zobaczyć na zdjęciach 
umieszczonych na stronach okładki. 
 
            Ala KaczorowskaAla KaczorowskaAla KaczorowskaAla Kaczorowska 

Tak jak zapowiadaliśmy Dziecięce Koło Misyjne 28 grudnia 
wybrało się na ulice Poznańską i Kondziołowiec, aby głosić 
Dobrą Nowinę o Narodzeniu Jezusa. Tym razem oprócz  
pani katechetki Sylwii, towarzyszyły im też  4 dziewczyny  
z naszej Oazy. I Dzieciom i młodzieży kolędowanie sprawiło 
wiele radości. Ucieszyło także  niezmiernie niektórych od-
wiedzanych parafian.—zdarzali się tacy, którzy rzucali się 
kolędnikom na szyję…  
Zebrane pieniądze zostaną podarowane siostrze Elżbiecie 
Dąbrowskiej. Ich sumę podamy w następnym numerze, 
razem z tą, którą Dzieci zbiorą jeszcze kolędując przy na-
szym kościele 6 stycznia.  
Dzieciom i Oazowiczkom dzieujemy i gratulujemy odwagi 
Zdjęcia na stronach okładkowych.     
     Ala KaczorowskaAla KaczorowskaAla KaczorowskaAla Kaczorowska 

Roraty�
Kolędnicy�Misyjni�
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11 grudnia Oaza, ks. Grzegorz i św. Mikołaj wybrali się, 11 grudnia Oaza, ks. Grzegorz i św. Mikołaj wybrali się, 11 grudnia Oaza, ks. Grzegorz i św. Mikołaj wybrali się, 11 grudnia Oaza, ks. Grzegorz i św. Mikołaj wybrali się, 
jak co roku ,do dzieci mieszkających w Zespole Ognisk jak co roku ,do dzieci mieszkających w Zespole Ognisk jak co roku ,do dzieci mieszkających w Zespole Ognisk jak co roku ,do dzieci mieszkających w Zespole Ognisk 
Wychowawczych na ul. Opolskiej. Okazało się, że dzie-Wychowawczych na ul. Opolskiej. Okazało się, że dzie-Wychowawczych na ul. Opolskiej. Okazało się, że dzie-Wychowawczych na ul. Opolskiej. Okazało się, że dzie-
ci są bardzo spostrzegawcze, dostrzegły bowiem, że ci są bardzo spostrzegawcze, dostrzegły bowiem, że ci są bardzo spostrzegawcze, dostrzegły bowiem, że ci są bardzo spostrzegawcze, dostrzegły bowiem, że 
spóźniony nieco Błażej ma takie same skarpetki , jak spóźniony nieco Błażej ma takie same skarpetki , jak spóźniony nieco Błażej ma takie same skarpetki , jak spóźniony nieco Błażej ma takie same skarpetki , jak 
św. Mikołaj, który wyszedł chwilę wcześniej… Rozda-św. Mikołaj, który wyszedł chwilę wcześniej… Rozda-św. Mikołaj, który wyszedł chwilę wcześniej… Rozda-św. Mikołaj, który wyszedł chwilę wcześniej… Rozda-
wanie drobnych upominków i zabawy z dziećmi sprawi-wanie drobnych upominków i zabawy z dziećmi sprawi-wanie drobnych upominków i zabawy z dziećmi sprawi-wanie drobnych upominków i zabawy z dziećmi sprawi-
ły wszystkim wiele radości. Trudno się było rozstawać ły wszystkim wiele radości. Trudno się było rozstawać ły wszystkim wiele radości. Trudno się było rozstawać ły wszystkim wiele radości. Trudno się było rozstawać     
i wracać do domu, szczególnie tym, którzy pod koniec i wracać do domu, szczególnie tym, którzy pod koniec i wracać do domu, szczególnie tym, którzy pod koniec i wracać do domu, szczególnie tym, którzy pod koniec 
imprezy zostali rączymi wierzchowcami….imprezy zostali rączymi wierzchowcami….imprezy zostali rączymi wierzchowcami….imprezy zostali rączymi wierzchowcami….    
            Ala KaczorowskaAla KaczorowskaAla KaczorowskaAla Kaczorowska    

RORATYRORATYRORATYRORATY    

OAZA U DZIECIOAZA U DZIECIOAZA U DZIECIOAZA U DZIECI    



KOLĘDNICY MISYJNIKOLĘDNICY MISYJNIKOLĘDNICY MISYJNIKOLĘDNICY MISYJNI    

OAZOWE JASEŁKA OAZOWE JASEŁKA OAZOWE JASEŁKA OAZOWE JASEŁKA     
PRZED PASTERKĄPRZED PASTERKĄPRZED PASTERKĄPRZED PASTERKĄ    


