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Nie wszystkim muszą 
się podobać obrazy 

świętych, którzy z wywróconymi oczyma i pełnymi zachwytu twarzami wpatrują się w niebo, gdy 
oprawcy dręczą ich ciała przerażającymi narzędziami tortur. Im większa niebiańska ekstaza maluje 
się na ich twarzach i im żarliwiej ich oczy wypatrują 
tamtego świata, tym mniej realne wydają się wszyst-
kie - nawet najbardziej straszne - ziemskie cierpienia. 
Błogosławieni czystego serca! Błogosławieni, którzy 
cierpią prześladowania dla sprawiedliwości! Czy tak 
wygląda świętość? Życie Jezusa było inne. Szedł tam, 
gdzie zdawało się panoszyć ludzkie nieszczęście, nie 
obawiał się krytykować nieludzkich systemów wła-
dzy, nie odstraszały Go ani lęk, ani choroba, sam doświadczył trwogi przed męką, opuszczenia 
przez Boga i nie skrywał przed światem skargi, przepełniającej Jego serce konające na krzyżu. Ob-
ce Mu było kierowanie pełnego zachwytu spojrzenia w niebo i odwracanie go od nędzy świata, i to 

nawet w nowoczesnym warian-
cie, który znaczy mniej więcej 
tyle: ,,Każdy musi sam wiedzieć, 
na czym polega jego szczęście!" 
Dlatego Jezus nazywa błogosła-
wionymi tych, którzy jeszcze nie 
urządzili się w realiach tego 
świata. Którzy zakłócają spokój 
społeczeństwa swoim smutkiem, 
swoją naiwnością, swoim gło-
dem za sprawiedliwością. Listę 
błogosławionych można by 
oczywiście wydłużyć: Błogosła-
wieni, których ogarnia smutek, 
słysząc czy czytając w dzienni-
kach o tragediach, jakie codzien-
nie spotykają niewinnych ludzi. 
Błogosławieni, którzy nie mil-
czą, gdy w rozmowach przy stole 
zaczyna się mówić o „tych in-
nych, którzy przecież wszyscy są 
terrorystami, bezbożnikami, 
zdrajcami". Błogosławieni, któ-
rzy niewzruszenie wierzą w no-
we niebo i nową ziemię: to oni 
są na najlepszej drodze do świę-
tości.      
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Ten dział Górnego Jastrzębia utworzono na przełomie XVII i XVIII w. z dwu go-
spodarstw siodłaczych: 1) z roli siodłaka Musioła, który oddawał po 4 wiertele 

zboża dzięsięcinowego 2) z roli siodłaka Goja, który oddawał po 6 wiertali żyta i 6 wiertali owsa.  
Po scaleniu tych ról utworzono folwark wspomniany w 1721 r. Dziesięciny powyższe przejęło dominium. Fol-
wark ten należał zawsze do Jastrzebia Górnego. Jednak od połowy zeszłego stulecia odsprzedany został in-
nym, osobnym właścicielom. Jako tacy występują:  
1) do roku 1869 dwór należał do Marii Wendrich z rodziny Spater. (w tym roku oszacowano wartość folwarku 
na sumę 24101 talarów i sprzedano) 
2) od ok. 1869 r. właścicielem Wyżnego 
Dworu był Amand Adamiec 
3) w roku 1890 i 1897 jako dzierżawca 
(dawny „oberamtmann”) wspomniany jest 
A. Trzeciok 
4) od 1910 właścicielem był Antoni von 
Suchen-Poszukiński 
5) w 1923 r. dzierżawcą był Józef Szraj,  
a właśc. spadkobiercy Poszukińskich. 

Nazwa ta powstała dość późno, gdyż wzięta jest od nazwiska 
jednego z  właścicieli tego małego majątku, Teofila Centnera, który go posiadał w latach 1758 - 1770. Jed-
nak co najmniej około roku 1700 istniał tu ten dworek wówczas do pana Jerzego de Tauer należący. Utwo-
rzona go wówczas z roli siodłaczej, a do niej przydzielono gospodarstwa dwu dalszych siodłaków: Macieja 
Szymona oraz Przybyły. Z całego tego majątku proboszczowi należało się 12 wiertali żyta i tyle samo owsa. 
Właścicielami tego dworku byli:  
1) od 1700 do 1727 r. Georgius de Tauer  
2) od ok. 1727 do 1736 r. Leopold de Radonitz   
3) od 1736 do 1742 Franciscus de Skroński  
4) od 1742 do 1748 Antonius Foglik  
5) od 1749 do 1758 Andreas Białoń (był od 1740 r. 
szafarzem na dworze w D.J)  
6) od 1758 do 1770 Theophilus Centner  
7) od1770 do 1788 Mauritius de Strachwitz (byli też 
właścicielami Jastrzębia Dolnego)  
8) od 1788 do 1808 Joannes de Stengel  
9) od 1808 Mauritius de Stengel (wdowa po nim Anna 
z rodz. Stillfried żyła jeszcze w 1848.  
W 1795 roku dzierżawił ten dwór Józef von Greyffen-
stern. 
Baron Louis de Schlieben w 1856 r. odsprzedaje Cent-
nerowiec krewnemu Emilowi von Schlieben. Na su-
bhaście nabywa ten dwór w roku 1858 niejaki Jung za 
cenę 17262 talarów. Ponieważ nie wywiązał się  
z   zapłaty, dobra te przechodzą pod sekwestr sądowy 
i nabywa je skarb pruski. Od niego w 1860 r. nabywa 
ten folwark hrabia Konigsdorff (z Dolnego Jastrzębia) 
Odtąd folwark nie ma już osobnych właścicieli.  

W roku 1858 dworek ten należał do pani von Stengel, 
od której nabył go Wincenty Wronowski ziemianin,  
o którym mowa będzie jeszcze przy okazji roku 1876.  
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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 
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WAŻNE DATY LISTOPADWAŻNE DATY LISTOPADWAŻNE DATY LISTOPADWAŻNE DATY LISTOPAD    
    
1.111.111.111.11----    I piątek miesiąca. I piątek miesiąca. I piątek miesiąca. I piątek miesiąca. Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze 
św. będą odprawiane jak w niedzielę. O godz. 7.30 Msza św.  
w intencji  czcicieli NSPJ. Od południa można uzyskać odpust  
zupełny.  
2.112.112.112.11----        ----    I sobota miesiąca. I sobota miesiąca. I sobota miesiąca. I sobota miesiąca. Wspomnienie Wszystkich Wiernych 
Zmarłych . Można uzyskać odpust zupełny za dusze w czyśćcu 
cierpiące. Odwiedziny chorych od godz. 9.00. 
3.113.113.113.11----    31 niedziela zwykła. 31 niedziela zwykła. 31 niedziela zwykła. 31 niedziela zwykła. Kolekta przeznaczona na budowę  
kościoła w Jastrzębiu-Zdroju Bziu. 
4.114.114.114.11----    poniedziałek. poniedziałek. poniedziałek. poniedziałek. Wspomnienie św. Karola Boromeusza, bisku-
pa. Do sprzątania kościoła i kaplicy zapraszamy mieszkańców  
ul. Pszczyńskiej numery 201- 189 po Mszy św. wieczornej. 
6.116.116.116.11----    środa. środa. środa. środa. Biblioteka parafialna czynna od godz. 17.00 w Domu 
Parafialnym. 
7.117.117.117.11----    czwartek. czwartek. czwartek. czwartek. Poradnia Życia Rodzinnego czynna od godz. 
16.00 w kancelarii parafialnej. 
8.118.118.118.11----    piątek. piątek. piątek. piątek. Msza św. młodzieżowa o godz. 18.00. Do sprzątania 
kościoła i kaplicy zapraszamy mieszkańców ul. Pszczyńskiej  
numery 201- 189. 
9.119.119.119.11----    sobota. sobota. sobota. sobota. Święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej. 
Nauka dla Rodziców i Rodziców chrzestnych o godz. 15.30  
w Domu Parafialnym.  
10.1110.1110.1110.11----    32 32 32 32 niedziela zwykła. Chrzty o godz. 12.15. Kolekta  
na potrzeby Stolicy Apostolskiej 
11.1111.1111.1111.11----    poniedziałek. poniedziałek. poniedziałek. poniedziałek. Wspomnienie św. Marcina z Tours, biskupa. 
Święto Niepodległości. O godz. 9.00 Msza św. w intencji Ojczy-
zny. 
12.1112.1112.1112.11----    wtorek. wtorek. wtorek. wtorek. Wspomnienie św. Jozafata, biskupa i męczennika. 
Do sprzątania kościoła i kaplicy zapraszamy mieszkańców  
ul. Pszczyńskiej numery 187- 159 po Mszy św. wieczornej. 
13.1113.1113.1113.11----    środa. środa. środa. środa. Wspomnienie świętych Benedykta, Jana, Mateusza, 
Izaaka i  Krystyna, pierwszych męczenników Polski. O godz. 6.30 
Msza św. w intencji  czcicieli MB Fatimskiej i Żywego Różańca. 
14.1114.1114.1114.11----    czwartek. czwartek. czwartek. czwartek. Wspomnienie bł. Marii Luizy Merkert, dziewicy. 
15.1115.1115.1115.11----    piątek. piątek. piątek. piątek. Do sprzątania kościoła i kaplicy zapraszamy miesz-
kańców ul. Pszczyńskiej numery    187- 159 po Mszy św. wieczor-
nej. 
17.1117.1117.1117.11----    33 niedziela zwykła. 33 niedziela zwykła. 33 niedziela zwykła. 33 niedziela zwykła. Dzień Muzyki  Liturgicznej w Archidie-
cezji  Katowickiej. Odpust Parafialny ku czci   św. Katarzyny. 
18.1118.1118.1118.11----    poniedziałek. poniedziałek. poniedziałek. poniedziałek. Wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny, dziewi-
cy i męczennicy. Do sprzątania kościoła i kaplicy zapraszamy 
mieszkańców ul. Pszczyńskiej numery 157- 147 po Mszy św. wie-
czornej. 
19.1119.1119.1119.11----    wtorek. wtorek. wtorek. wtorek. Wspomnienie bł. Salomei, zakonnicy. 
20.1120.1120.1120.11----    środa. środa. środa. środa. Wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego, prezbitera.  
Biblioteka parafialna czynna od godz. 17.00 w Domu Parafialnym. 
21.1121.1121.1121.11----    czwartek. czwartek. czwartek. czwartek. Wspomnienie Ofiarowania NMP. 
22.1122.1122.1122.11----    piątek. piątek. piątek. piątek. Wspomnienie św. Cecylii, dziewicy i męczennicy.  
Do sprzątania kościoła i kaplicy zapraszamy mieszkańców  
ul. Pszczyńskiej numery 157- 147 po Mszy św. wieczornej. 
24.1124.1124.1124.11----    niedziela. niedziela. niedziela. niedziela. Uroczystość  Jezusa Chrystusa, Króla Wszech-
świata.  Roczki o godz. 12.15. Jubileusze Małżeńskie o godz. 
16.30. Kolekta  przeznaczona na potrzeby archidiecezji. 
25.1125.1125.1125.11----    poniedziałek. poniedziałek. poniedziałek. poniedziałek. Msza św. w intencji Koła Gospodyń, emery-
tów, rencistów i sprzątających kościół  w listopadzie o godz. 
17.00. Do sprzątania kościoła i kaplicy zapraszamy mieszkańców  
ul. Pszczyńskiej numery 145- 77 po Mszy św. wieczornej. 
29.1129.1129.1129.11----    piątek. piątek. piątek. piątek. Msza św. w 30 dzień oraz I rocznicę po śmierci  
o godz. 17.00. Do sprzątania kościoła i kaplicy zapraszamy miesz-
kańców ul. Pszczyńskiej numery 145-77 po Mszy św. wieczornej. 
30.1130.1130.1130.11----    sobota. sobota. sobota. sobota. Święto św. Andrzeja, Apostoła. 
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Rozpoczynamy o godz. 15.00Rozpoczynamy o godz. 15.00Rozpoczynamy o godz. 15.00Rozpoczynamy o godz. 15.00    
W blokach od mieszkania nr 1W blokach od mieszkania nr 1W blokach od mieszkania nr 1W blokach od mieszkania nr 1    

    
Piątek 22 listopada 2013r.Piątek 22 listopada 2013r.Piątek 22 listopada 2013r.Piątek 22 listopada 2013r.    
1. ul. Gałczyńskiego (nieparzyste) 1-37 
2. ul. Gałczyńskiego (parzyste) 2-68 
Sobota 23 listopada 2013r.Sobota 23 listopada 2013r.Sobota 23 listopada 2013r.Sobota 23 listopada 2013r.    
1. ul. Gałczyńskiego (nieparzyste) 39-67 
2. ul. Okopowa 1 - 11n i Reymonta 39-67 
Niedziela 24 listopada 2013r.Niedziela 24 listopada 2013r.Niedziela 24 listopada 2013r.Niedziela 24 listopada 2013r.    
1. ul. Okopowa 2-24 (parzyste) 
2. ul. Leśmiana od 1 i ul. Staffa od 1 
Piątek 29 listopada 2013r.Piątek 29 listopada 2013r.Piątek 29 listopada 2013r.Piątek 29 listopada 2013r.    
1. ul. Polna od początku i ul. Pochwacie 10-42 
2. ul. Długa 2-17 
Sobota 30 listopada 2013r.Sobota 30 listopada 2013r.Sobota 30 listopada 2013r.Sobota 30 listopada 2013r.    
1. ul. Strażacka 1-42 
2. ul. Przybosia od od 1 
Niedziela 1 grudnia 2013r.Niedziela 1 grudnia 2013r.Niedziela 1 grudnia 2013r.Niedziela 1 grudnia 2013r.    
1. ul. Kondziołowiec od początku  
2. ul. Stodoły od początku i ul. Kolejowa 
Piątek 6 grudnia 2013r.Piątek 6 grudnia 2013r.Piątek 6 grudnia 2013r.Piątek 6 grudnia 2013r.    
1. ul. Św. Katarzyny od 1, ul. Wierzyńskiego,  
ul. Lechonia, ul. Kasprowicza, ul. Asnyka (od 1) 
2. ul. Pszczyńska 76-124 
Sobota 7 grudnia 2013r.Sobota 7 grudnia 2013r.Sobota 7 grudnia 2013r.Sobota 7 grudnia 2013r.    
1. ul. Pszczyńska 130-200 
2. ul. Pszczyńska 77a-117 
Niedziela 8 grudnia 2013r.Niedziela 8 grudnia 2013r.Niedziela 8 grudnia 2013r.Niedziela 8 grudnia 2013r.    
1. ul. Pszczyńska 119-145 
2. ul. Pszczyńska 147-157 
Piątek 13 grudnia 2013r.Piątek 13 grudnia 2013r.Piątek 13 grudnia 2013r.Piątek 13 grudnia 2013r.    
1. ul. Pszczyńska 159-173 
2. ul. Pszczyńska 175-187 
Sobota 14 grudnia 2012r.Sobota 14 grudnia 2012r.Sobota 14 grudnia 2012r.Sobota 14 grudnia 2012r.    
1. ul. Pszczyńska 189-201 i ul. Równoległa 
2. Opolska 2 
Niedziela 15 grudnia 2013r.Niedziela 15 grudnia 2013r.Niedziela 15 grudnia 2013r.Niedziela 15 grudnia 2013r.    
1. ul. Opolska 4 
2. ul. Opolska 6 
Czwartek 19 grudnia 2013r.Czwartek 19 grudnia 2013r.Czwartek 19 grudnia 2013r.Czwartek 19 grudnia 2013r.    
1. ul. Opolska 8 
2. ul. Opolska 10 
Piątek 20 grudnia 2013r.Piątek 20 grudnia 2013r.Piątek 20 grudnia 2013r.Piątek 20 grudnia 2013r.    
1. ul. Opolska 12 
2. ul. Opolska 14 
Piątek 27 grudnia 2013r.Piątek 27 grudnia 2013r.Piątek 27 grudnia 2013r.Piątek 27 grudnia 2013r.    
1. ul. Opolska 16 
2. ul. Opolska 18 
Sobota 28 grudnia 2014r.Sobota 28 grudnia 2014r.Sobota 28 grudnia 2014r.Sobota 28 grudnia 2014r.    
1. ul. Opolska 20 
2. ul. Opolska 22 
Niedziela 29 grudnia 2013r.Niedziela 29 grudnia 2013r.Niedziela 29 grudnia 2013r.Niedziela 29 grudnia 2013r.    
1. ul. Opolska 24 
2. ul. Wrocławska 1 
Poniedziałek 30 grudnia 2013r.Poniedziałek 30 grudnia 2013r.Poniedziałek 30 grudnia 2013r.Poniedziałek 30 grudnia 2013r.    
1. ul. Wrocławska 3 
2. ul. Wrocławska 5 
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SERDECZNOŚCISERDECZNOŚCISERDECZNOŚCISERDECZNOŚCI				
	

„Dla	człowieka	religijnego	praca	jest	równocześnie	modlitwą	i	służbą.”	
Pani	Janinie	Karnafał	życzymy,	by	potrafiła	codzienny	trud	ofiarować	Bogu		

i	w	służbie	bliźnim	odnajdywać	radość	życia.		 Żeński	Legion	Maryi.	
	

„Wszystko,	co	Bóg	ma	nam	do	powiedzenia,		
możemy	odczytać	z	Jezusa	Chrystusa.”	

Auksyliatorom	Urszuli	Obracaj,	Kazimierzowi	Obracaj,	Urszuli	Piksie,	
Joannie	Grygierek,	Katarzynie	Juszczakiewicz,	Janowi	Gąsiorowi	i	Urszuli	

Mazur	życzymy,	by	Jezus	Chrystus	był	dla	Nich	wzorem	posłuszeństwa	Ojcu	
i	najpewniejszą	Drogą	do	Nieba.		 	 Męski	Legion	Maryi.	

	
„	Tylko	ufność	zwycięża…a	cóż	dopiero,	gdy	ufność	staje	się	pewnością.”	

Księdzu	Salezjaninowi	Piotrowi	Wali	życzymy,	by	z	ufnością	powierzał	swoje	
życie	Bogu	i	doświadczał	Jego	nieustannej	obecności.		

	 	 	 	 	 Duszpasterze,	Parafianie	i	Redakcja.	
	

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

Chórzystom	Marii	Kurowskiej	i	Hubertowi	Knicz	życzymy,		
by	modlitwa	napełniała	Ich	serca	pokojem	i	przeświadczeniem,		

że	w	Bogu	wszystko	jest	możliwe.		 	 	 Chór	„Lira”	
	

„Największym	cudem	na	świecie	jest	wiara	człowieka	w	cud.”	
Paniom	Krystynie	Helenie	Sowie,	Janinie	Karnafał,	Mariannie	Czarnik	

życzymy	wiary,	która	potrafi	dostrzegać	działanie	Boga	w	doświadczeniach	
codzienności	i	daje	siłę	do	pokonywania	trudności	życia.			 Seniorzy.	

	
„Kiedy	Bóg	drzwi	zamyka	to	otwiera	okno”	

Magdzie	Pluskocie,	Magdzie	Tokarek,	Wojtkowi	Stylokowi,		
Alkowi	Palczakowi	i	Dorianowi	Figołuszce	życzymy	ufności	w	tę	twórczą	

Miłość	Boga	i	tego,	by	doświadczali	serdeczności	ludzi		
	 	 	 	 	 	 Oaza	z	ks.	Grzegorzem	

ODESZLI DO PANAODESZLI DO PANAODESZLI DO PANAODESZLI DO PANA    

Jan Chlebowski Jan Chlebowski Jan Chlebowski Jan Chlebowski     
ul. Wrocławska ul. Wrocławska ul. Wrocławska ul. Wrocławska     
Dawid Solarz Dawid Solarz Dawid Solarz Dawid Solarz     

ul. Kondziołowiecul. Kondziołowiecul. Kondziołowiecul. Kondziołowiec    
Ewald Nahlik Ewald Nahlik Ewald Nahlik Ewald Nahlik     

ul. Długa ul. Długa ul. Długa ul. Długa     
Nikodem Pastryk Nikodem Pastryk Nikodem Pastryk Nikodem Pastryk     
ul. Gałczyńskiego ul. Gałczyńskiego ul. Gałczyńskiego ul. Gałczyńskiego     

18 URODZINY  18 URODZINY  18 URODZINY  18 URODZINY      
Andrzej MłyńskiAndrzej MłyńskiAndrzej MłyńskiAndrzej Młyński    

Kamila TargańskaKamila TargańskaKamila TargańskaKamila Targańska    
Kamil TkaczKamil TkaczKamil TkaczKamil Tkacz    

Jacek MatyjasikJacek MatyjasikJacek MatyjasikJacek Matyjasik    
Patryk StecPatryk StecPatryk StecPatryk Stec    

Sylwia LadorudzkaSylwia LadorudzkaSylwia LadorudzkaSylwia Ladorudzka    
Dominika JurczakDominika JurczakDominika JurczakDominika Jurczak    

Anna LazarAnna LazarAnna LazarAnna Lazar    
Tomasz LazarTomasz LazarTomasz LazarTomasz Lazar    

Dawid KlonowskiDawid KlonowskiDawid KlonowskiDawid Klonowski    

ROCZKI ROCZKI ROCZKI ROCZKI     
Emilia Monika PankiewiczEmilia Monika PankiewiczEmilia Monika PankiewiczEmilia Monika Pankiewicz    

Dorota Iwona JędrzejewskaDorota Iwona JędrzejewskaDorota Iwona JędrzejewskaDorota Iwona Jędrzejewska    
Maja Milena ŁojewskaMaja Milena ŁojewskaMaja Milena ŁojewskaMaja Milena Łojewska    

Samanta Mariola KosteckaSamanta Mariola KosteckaSamanta Mariola KosteckaSamanta Mariola Kostecka    
Alicja Anna GrygierekAlicja Anna GrygierekAlicja Anna GrygierekAlicja Anna Grygierek    

Zofia Antonina GrygierekZofia Antonina GrygierekZofia Antonina GrygierekZofia Antonina Grygierek    
Jakub Andrzej TymanJakub Andrzej TymanJakub Andrzej TymanJakub Andrzej Tyman    

Alicja Katarzyna KustosAlicja Katarzyna KustosAlicja Katarzyna KustosAlicja Katarzyna Kustos    

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA     
ZAWARLIZAWARLIZAWARLIZAWARLI    

    
Martyna Smorzyk Martyna Smorzyk Martyna Smorzyk Martyna Smorzyk     

i Artur Musioł i Artur Musioł i Artur Musioł i Artur Musioł     

JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIEJUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIEJUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIEJUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE    
40 rocznica40 rocznica40 rocznica40 rocznica    

Barbara i Edward Draszek 
45 rocznica45 rocznica45 rocznica45 rocznica    

Krystyna i Jan Gąsior 
Zofia i Mieczysław Rutkowscy 

50 rocznica50 rocznica50 rocznica50 rocznica    
Irena i Alfred Niedziołko 

55 rocznica55 rocznica55 rocznica55 rocznica    
Aniela i Ludwik Sobik 

Ks. Tomasz Madzia  20 października włączył do wspólnoty KościołaKs. Tomasz Madzia  20 października włączył do wspólnoty KościołaKs. Tomasz Madzia  20 października włączył do wspólnoty KościołaKs. Tomasz Madzia  20 października włączył do wspólnoty Kościoła    
    

    Polę Annę Hauzer c. Stanisława i Moniki ur. 20.07.2013Polę Annę Hauzer c. Stanisława i Moniki ur. 20.07.2013Polę Annę Hauzer c. Stanisława i Moniki ur. 20.07.2013Polę Annę Hauzer c. Stanisława i Moniki ur. 20.07.2013    
Barbarę Martynę Marcisz c. Łukasza i Haliny ur. 11.09.2013 Barbarę Martynę Marcisz c. Łukasza i Haliny ur. 11.09.2013 Barbarę Martynę Marcisz c. Łukasza i Haliny ur. 11.09.2013 Barbarę Martynę Marcisz c. Łukasza i Haliny ur. 11.09.2013     

Maksymiliana Damiana Mudę s. Damiana i Moniki ur. 08.08.2013 Maksymiliana Damiana Mudę s. Damiana i Moniki ur. 08.08.2013 Maksymiliana Damiana Mudę s. Damiana i Moniki ur. 08.08.2013 Maksymiliana Damiana Mudę s. Damiana i Moniki ur. 08.08.2013     
Bartosza Złoto s. Mateusza i Eweliny ur. 01.08.2013 Bartosza Złoto s. Mateusza i Eweliny ur. 01.08.2013 Bartosza Złoto s. Mateusza i Eweliny ur. 01.08.2013 Bartosza Złoto s. Mateusza i Eweliny ur. 01.08.2013     

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 
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				 				 PRZYGOTOWANIE	DO	BIERZMOWANIA	PRZYGOTOWANIE	DO	BIERZMOWANIA	PRZYGOTOWANIE	DO	BIERZMOWANIA	PRZYGOTOWANIE	DO	BIERZMOWANIA					 				 MODLITWA	PAPIEŻA	MODLITWA	PAPIEŻA	MODLITWA	PAPIEŻA	MODLITWA	PAPIEŻA					

GRUPA IGRUPA IGRUPA IGRUPA I    
ANIMATOR: Pani Alicja BakalarczykANIMATOR: Pani Alicja BakalarczykANIMATOR: Pani Alicja BakalarczykANIMATOR: Pani Alicja Bakalarczyk    

SPOTKANIE: 22.11.2013 g. 16.15SPOTKANIE: 22.11.2013 g. 16.15SPOTKANIE: 22.11.2013 g. 16.15SPOTKANIE: 22.11.2013 g. 16.15    
Bochenko Gracjan, Czerwiński Bartłomiej, Kantyka Gra-
cjan, Matyszewski Filip, Motyka Kornel, Nidecki Mateusz, 
Nykiel Jakub, Ogierman Mateusz, Orzechowski Patryk, 
Pawłowski Kacper, Ryszka Marcin, Sprycha Karol, Stefań-
ski Paweł, Szmajduch Krystian, Wojtoń Damian 
    

GRUPA IIGRUPA IIGRUPA IIGRUPA II    
ANIMATOR: Pani Alicja KaczorowskaANIMATOR: Pani Alicja KaczorowskaANIMATOR: Pani Alicja KaczorowskaANIMATOR: Pani Alicja Kaczorowska    

SPOTKANIE: 20.11.2013 g. 16.15SPOTKANIE: 20.11.2013 g. 16.15SPOTKANIE: 20.11.2013 g. 16.15SPOTKANIE: 20.11.2013 g. 16.15    
Baranowska Marta, Gierak Wiktoria, Lewińska Paulina, 
Niemyjska Paulina, Pawlak Angelika, Pustułka Agata, Sitarz 
Beata, Wójcik Gabriela  
    

GRUPA IIIGRUPA IIIGRUPA IIIGRUPA III    
ANIMATOR: Pani Alicja BakalarczykANIMATOR: Pani Alicja BakalarczykANIMATOR: Pani Alicja BakalarczykANIMATOR: Pani Alicja Bakalarczyk    

SPOTKANIE: 25.11.2013 g. 16.15SPOTKANIE: 25.11.2013 g. 16.15SPOTKANIE: 25.11.2013 g. 16.15SPOTKANIE: 25.11.2013 g. 16.15    
Al Sayed Natalia, Czapla Aleksandra, Dąbkowska Agniesz-
ka, Fortuna Natalia, Jarczak Zuzanna, Jargiło Aleksandra, 
Knopik Aleksandra, Kozik Angelika, Niedziołko Patrycja, 
Niemiec Katarzyna, Okła Weronika    

GRUPA IVGRUPA IVGRUPA IVGRUPA IV    
ANIMATOR: Pan Robert StolińskiANIMATOR: Pan Robert StolińskiANIMATOR: Pan Robert StolińskiANIMATOR: Pan Robert Stoliński    

SPOTKANIE: 13.11.2013 g. 17.00 SPOTKANIE: 13.11.2013 g. 17.00 SPOTKANIE: 13.11.2013 g. 17.00 SPOTKANIE: 13.11.2013 g. 17.00 ––––    najpierw MSZA najpierw MSZA najpierw MSZA najpierw MSZA 
ŚWIĘTAŚWIĘTAŚWIĘTAŚWIĘTA    

Borodziej Klaudia, Chodkowska Magdalena, Langosz Ka-
rol, Łudzeń Mateusz, Mączka Aleksandra, Markowicz Mo-
nika, Niedziołko Katarzyna, Palonka Krzysztof, Pogorze-
lec Michał, Ruszkiewicz Elwira, Smul Dominika, Stec 
Agnieszka, Wiechetek Kamila, Zieja Martyna 
    

GRUPA VGRUPA VGRUPA VGRUPA V    
ANIMATOR: Pani Emilia KaczorowskaANIMATOR: Pani Emilia KaczorowskaANIMATOR: Pani Emilia KaczorowskaANIMATOR: Pani Emilia Kaczorowska    

SPOTKANIE: 21.11.2013 g. 16.15SPOTKANIE: 21.11.2013 g. 16.15SPOTKANIE: 21.11.2013 g. 16.15SPOTKANIE: 21.11.2013 g. 16.15    
Bibrowska Dominika, Biernacka Roksana, Dudzik Alek-
sandra, Gołyszna Daria, Hakiel Patrycja, Hakiel Sylwia, 
Jakimczuk Aleksandra, Kuśka Kordian, Ostafin Natalia, 
Szwalnik Antonina, Wrożyna Justyna, Żak Anna 
    

GRUPA VIGRUPA VIGRUPA VIGRUPA VI    
ANIMATOR: Pani Emilia KaczorowskaANIMATOR: Pani Emilia KaczorowskaANIMATOR: Pani Emilia KaczorowskaANIMATOR: Pani Emilia Kaczorowska    

SPOTKANIE: 28.11.2013 g. 16.15SPOTKANIE: 28.11.2013 g. 16.15SPOTKANIE: 28.11.2013 g. 16.15SPOTKANIE: 28.11.2013 g. 16.15    
Adamczyk Mateusz, Armada Jakub, Chrzanowski Domi-
nik, Dudzik Krystian, Dyba Artur, Fajkis Piotr, Gajak Ma-
teusz, Górecki Wojciech, Janeta Artur, Kania Henryk, 
Klimczuk Cezary, Kmita Franciszek, Kost Dawid, Kotlicki 
Szymon, Marchewka Piotr, Parchański Michał, Wróblew-
ski Jakub 

W październiku kolejna grupa  młodzieży rozpoczęła W październiku kolejna grupa  młodzieży rozpoczęła W październiku kolejna grupa  młodzieży rozpoczęła W październiku kolejna grupa  młodzieży rozpoczęła 
przygotowanie do sakramentu bierzmowania. Jednym przygotowanie do sakramentu bierzmowania. Jednym przygotowanie do sakramentu bierzmowania. Jednym przygotowanie do sakramentu bierzmowania. Jednym 
z elementów tej drogi są jak zwykle spotkania z elementów tej drogi są jak zwykle spotkania z elementów tej drogi są jak zwykle spotkania z elementów tej drogi są jak zwykle spotkania     
z animatorami. Poniżej prezentujemy skład nowych z animatorami. Poniżej prezentujemy skład nowych z animatorami. Poniżej prezentujemy skład nowych z animatorami. Poniżej prezentujemy skład nowych 
grup oraz terminy listopadowych spotkańgrup oraz terminy listopadowych spotkańgrup oraz terminy listopadowych spotkańgrup oraz terminy listopadowych spotkań    

MODLITWA PIĘCIU PALCÓW  MODLITWA PIĘCIU PALCÓW  MODLITWA PIĘCIU PALCÓW  MODLITWA PIĘCIU PALCÓW  ----        AUTOR PAPIEŻ FRANCISZEKAUTOR PAPIEŻ FRANCISZEKAUTOR PAPIEŻ FRANCISZEKAUTOR PAPIEŻ FRANCISZEK    

1. Kciuk jest palcem, który jest najbliżej ciebie. Zacznij więc modlitwę modląc się za tych, 1. Kciuk jest palcem, który jest najbliżej ciebie. Zacznij więc modlitwę modląc się za tych, 1. Kciuk jest palcem, który jest najbliżej ciebie. Zacznij więc modlitwę modląc się za tych, 1. Kciuk jest palcem, który jest najbliżej ciebie. Zacznij więc modlitwę modląc się za tych,     
którzy są ci najbliżsi. Są to osoby, które najłatwiej sobie przypomnieć. którzy są ci najbliżsi. Są to osoby, które najłatwiej sobie przypomnieć. którzy są ci najbliżsi. Są to osoby, które najłatwiej sobie przypomnieć. którzy są ci najbliżsi. Są to osoby, które najłatwiej sobie przypomnieć.     

Modlić się za tych, których kochamy to słodki obowiązek.Modlić się za tych, których kochamy to słodki obowiązek.Modlić się za tych, których kochamy to słodki obowiązek.Modlić się za tych, których kochamy to słodki obowiązek.    
    

2. Sąsiedni palec jest palcem wskazującym. Pomódl się za tych, którzy wychowują, kształcą i leczą. 2. Sąsiedni palec jest palcem wskazującym. Pomódl się za tych, którzy wychowują, kształcą i leczą. 2. Sąsiedni palec jest palcem wskazującym. Pomódl się za tych, którzy wychowują, kształcą i leczą. 2. Sąsiedni palec jest palcem wskazującym. Pomódl się za tych, którzy wychowują, kształcą i leczą. 
Oni potrzebują wsparcia i mądrości by prowadzić innych we właściwym kierunku. Oni potrzebują wsparcia i mądrości by prowadzić innych we właściwym kierunku. Oni potrzebują wsparcia i mądrości by prowadzić innych we właściwym kierunku. Oni potrzebują wsparcia i mądrości by prowadzić innych we właściwym kierunku.     

Niech stale będą obecni w twoich modlitwach.Niech stale będą obecni w twoich modlitwach.Niech stale będą obecni w twoich modlitwach.Niech stale będą obecni w twoich modlitwach.    
    

3. Palec środkowy jest najwyższy z palców. Przypomina nam o naszych przywódcach, liderach, 3. Palec środkowy jest najwyższy z palców. Przypomina nam o naszych przywódcach, liderach, 3. Palec środkowy jest najwyższy z palców. Przypomina nam o naszych przywódcach, liderach, 3. Palec środkowy jest najwyższy z palców. Przypomina nam o naszych przywódcach, liderach,     
rządzących, tych, którzy mają władzę. Oni potrzebują Bożego kierownictwa.rządzących, tych, którzy mają władzę. Oni potrzebują Bożego kierownictwa.rządzących, tych, którzy mają władzę. Oni potrzebują Bożego kierownictwa.rządzących, tych, którzy mają władzę. Oni potrzebują Bożego kierownictwa.    

    
4. Kolejny palec to palec serdeczny. Zaskakujące, ale jest naszym najsłabszym palcem. 4. Kolejny palec to palec serdeczny. Zaskakujące, ale jest naszym najsłabszym palcem. 4. Kolejny palec to palec serdeczny. Zaskakujące, ale jest naszym najsłabszym palcem. 4. Kolejny palec to palec serdeczny. Zaskakujące, ale jest naszym najsłabszym palcem.     

Przypomina nam on by modlić się za słabych, chorych, strapionych i obciążonych problemami. Przypomina nam on by modlić się za słabych, chorych, strapionych i obciążonych problemami. Przypomina nam on by modlić się za słabych, chorych, strapionych i obciążonych problemami. Przypomina nam on by modlić się za słabych, chorych, strapionych i obciążonych problemami.     
Oni potrzebują twojej modlitwy.Oni potrzebują twojej modlitwy.Oni potrzebują twojej modlitwy.Oni potrzebują twojej modlitwy.    

    
5. W końcu nasz mały palec, najmniejszy ze wszystkich. Powinien on przypominać ci o modlitwie za 5. W końcu nasz mały palec, najmniejszy ze wszystkich. Powinien on przypominać ci o modlitwie za 5. W końcu nasz mały palec, najmniejszy ze wszystkich. Powinien on przypominać ci o modlitwie za 5. W końcu nasz mały palec, najmniejszy ze wszystkich. Powinien on przypominać ci o modlitwie za 

siebie samego. Kiedy zakończysz modlić się za cztery grupy wymienione wcześniej, siebie samego. Kiedy zakończysz modlić się za cztery grupy wymienione wcześniej, siebie samego. Kiedy zakończysz modlić się za cztery grupy wymienione wcześniej, siebie samego. Kiedy zakończysz modlić się za cztery grupy wymienione wcześniej,     
twoje własne potrzeby ujrzysz we właściwej perspektywie i będziesz gotów by pomodlić się za siebie twoje własne potrzeby ujrzysz we właściwej perspektywie i będziesz gotów by pomodlić się za siebie twoje własne potrzeby ujrzysz we właściwej perspektywie i będziesz gotów by pomodlić się za siebie twoje własne potrzeby ujrzysz we właściwej perspektywie i będziesz gotów by pomodlić się za siebie 

samego w sposób bardziej prawdziwy i skuteczny. Amen.samego w sposób bardziej prawdziwy i skuteczny. Amen.samego w sposób bardziej prawdziwy i skuteczny. Amen.samego w sposób bardziej prawdziwy i skuteczny. Amen.    



Aby dowiedzieć się co zrobił kiedyś 
Jan Paweł drugi musisz rozwiązać 
zadanie. Jeśli wykreślisz z tabeli 
wszystkie słowa z ramki to pozosta-
łe literki, czytane kolejno utworzą 
rozwiązanie. Kiedy już je odczytasz, 
przyjrzyj się zdjęciu Jana Pawła II. 
Czy wiesz kto stoi obok Ojca Świę-
tego? Jeśli nie, koniecznie zapytaj 
kogoś starszego i poproś, aby opo-
wiedział Ci tę samą historię, którą 
Osiołek usłyszał od swojego Taty — 
historię tego zdjęcia. W rozwiązaniu, 
należy podać nie tylko hasło z wy-
kreślanki, ale także imię i nazwisko 
osoby, której Jan Paweł II podaje 
rękę, oraz krótkie wytłumaczenie 
kim ona jest oraz na czym polega 
według Taty Osiołka, prawdziwe 
męstwo. Rozwiązanie wyślij na ad-
res comtelafere@poczta.onet.pl lub 
podaj pani katechetce. A nagrodę za 
rozwiązanie z poprzedniego numeru 
otrzymują Agata i Jakub Sitko. Gra-
tulujemy i zapraszamy po odbiór  
listopada na Mszę świętą o godz. 
10.00. 

Przyszedł  niedawno do naszej szkoły jeden taki tępy mięśniak i zaraz 
zaczął wszystkich ustawiać. Kieszonkowe mu trzeba oddawać, zadania 
za niego robić, ściągi podrzucać na  sprawdzianie. Glorię zamknął  
w szatni, Kłapciowi pociął nożyczkami ćwiczenia z matematyki, a mi... 
Obiecał klasie, że będzie mogła zobaczyć, jak jęczy mięczak, gdy mu 
się przypala ogonek papierosem. No to musiałem się ukrywać. Ale ile 
czasu można mieszkać w pudełku... W końcu stwierdziłem — o nie 
mięśniaku, jestem męskim osłem, a nie jakąś tam delikatną ośliczką. 
Gloria to może się bać. Ja wychodzę z pudła. No i wyszedłem... Ale 
przecież nie mogłem pozwolić na to, żeby mi spalił mój ogonek. Co tu 
zrobić? – myślałem siedząc sobie, na wszelki wypadek, w magazynie 

sprzętu sportowego...   
i wtedy zobaczyłem ją... 
Była piękna, idealna, re-
welacyjna... Musiała być 
moja... Sztanga... To jest 
myśl! Poćwiczę trochę  
i żadna kupa mięśni mi 
więcej nie podskoczy. 
Jeszcze to dla mnie będą 
pisać wypracowania... 
Podszedłem więc do mo-
jej nowej przyjaciółki. 
Chwyciłem, napiąłem 
mięśnie i... nic... Ależ 
ciężka. Uparłem się jed-
nak. W końcu jestem 
osiołkiem i mogę być 
uparty jak osioł. Przy 27 
próbie sztanga lekko 
uniosła się w górę. Pra-
wie oszalałem z radości. 
Przez ułamki sekund wi-
działem mięśniaka, jak 
błaga o litość. A potem... 

Sztanga na mnie spadła  
i czekałem tak dwie go-
dziny, aż znalazła mnie 
pani sprzątaczka. Dostało 
mi się w domu. Ale jak już 
wszystko opowiedziałem, 
Tata nagle się zamyślił,  
a potem powiedział, że  
rzeczywiście nie można 
chować się w pudle, ale 
dla niego najbardziej mę-
skie i odważne było to, co 

zrobił kiedyś Jan Paweł II. I wtedy pokazał mi zdjęcie i opowie-
dział piękną historię… 
                    Osiołek OfiarkaOsiołek OfiarkaOsiołek OfiarkaOsiołek Ofiarka    
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OZIMINA 
KOŁO 

USTRÓJ 
STO 

APOKALIPSA 
STRONA 
OTWÓR 

ATAK 
META 

WANIENKA 
PACZKA 
FROTKA 

JARZĘBINA 
WÓZEK 

WIÓRKI 
MIOTŁA 

SSAK 
ŁYŻWA 
ZERO 

MORWA 
ECHO 

KASTA 
KOREK 

SATELITA 
MAKOWIEC 

SITO 
MIASTO 
KORONA 

U P O M R S T R O N A 

S A T E L I T A Z E P 

T T W T B T A K O Ł O 

R A Ó A M O R W A C K 

Ó K R Ł Y Ż W A Z Y A 

J A R Z Ę B I N A Ł L 

S M S O Z I M I N A I 

M A T W K O I E J E P 

I K O K O R O N A M S 

A O U F R O T K A S A 

S W Ó Z E K Ł A Z S A 

T I B E K K A S T A Ó 

O E J R C P A C Z K A 

E C H O Y W I Ó R K I 
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NADESŁANENADESŁANENADESŁANENADESŁANE				 PRZEZ	PRZEZ	PRZEZ	PRZEZ									CEREMONIARZA			ARCHIDIECEZJALNEGOCEREMONIARZA			ARCHIDIECEZJALNEGOCEREMONIARZA			ARCHIDIECEZJALNEGOCEREMONIARZA			ARCHIDIECEZJALNEGO				

 O POSTAWACH CIAŁA NA MODLITWIEO POSTAWACH CIAŁA NA MODLITWIEO POSTAWACH CIAŁA NA MODLITWIEO POSTAWACH CIAŁA NA MODLITWIE    
Modlitwa liturgiczna, a w szczególności celebracja eucharystyczna, wymaga także przygotowania i zaanga-
żowania ciała. 
Można się modlić wewnętrznie, czyli sercem, ale trzeba także modlić się wargami, śpiewem czy milczeniem, 
a w końcu postawami ciała, w tym przede wszystkim dwoma: na stojąco lub klęcząc. Siedzenie jest postawą 
właściwą dla słuchania, względnie medytacji lub refleksji osobistej. 
Modlitwa w postawie klęczącej dość późno rozwinięta w naszej zachodniej tradycji dla adoracji euchary-
stycznej i przyjmowania Komunii Świętej. Posiada ona charakter pokutny i indywidualny. Jest ona właściwa 
dla dni pokuty, a wyraża pokorę, skruchę, ból. Ma charakter indywidualny i pojawia się w chwilach inten-
sywnego skupienia. Dlatego w czasie Mszy Świętej przyjmujemy postawę klęczącą podczas przeistoczenia: 
czyli od momentu, kiedy kapłan wyciąga ręce nad darami eucharystycznymi (tzw. epiklezy po Święty), aż do 
aklamacji: Oto wielka tajemnica wiary, w czasie której już stoimy oraz w czasie dialogu przed Komunią Oto 
Baranek Boży..., Panie nie jestem godzien.... Można uklęknąć także po Komunii Świętej, ale można także 
siedzieć. 
Postawa siedząca jest natomiast znakiem uważnego słuchania Słowa a zarazem przyjęcia i refleksji czy to 
wspólnotowej, czy osobistej. Nie chodzi tu o zwykłą, wygodną postawę czy o postawę drugorzędną lecz  
o postawę głębokiej wiary i żywego uczestnictwa. Skoro „wiara rodzi się z tego, co się słyszy" (Rz 10,17), to 
uważne słuchanie osoby, która mówi, jest już pierwszą modlitewną odpowiedzią zaufania i zdania się na nią. 
Jednak modlitwa na głos, wspólnotowa, wymaga tego, by stać i poruszać się. 
Tak więc dominującą i właściwą postawą tego, kto uczestniczy we Mszy Świętej jest postawa stojąca. Nie 
przez przypadek postawą kapłana, który przewodniczy, jest pozostawanie na stojąco. Także dla wiernych 
jest to, lub powinno być, czymś normalnym. „W każdej Mszy, jeżeli przepisy nie określaj ą inaczej, wierni 
maj ą stać: od rozpoczęcia śpiewu na wej ście lub gdy kapłan podchodzi do ołtarza, aż do kolekty włącznie, 
podczas śpiewu Alleluja przed Ewangelią i gdy się głosi Ewangelię, w czasie wyznania wiary i modlitwy po-
wszechnej oraz od modlitwy nad darami ofiarnymi aż do zakończenia Mszy" (OWMR 21). 
Skąd jednak bierze się preferencja dla modlitwy na stojąco? Przede wszystkim stąd, że postawa stojąca jest 
dla człowieka faktem naturalnym, oczywistym. Ponadto jest ona znakiem szacunku, czci i poważania: wstaje 
się wobec osoby, której chce się okazać szacunek, a kto się modli, ten staje wobec Boga. Dlatego zgroma-
dzenie powstaje na wejście kapłana i gdy ten odchodzi od ołtarza, bo czyni to in persona Christi; podczas 
lektury Ewangelii - ponieważ to sam Chrystus przemawia; podczas Modlitwy Eucharystycznej - gdyż jest to 
wielka modlitwa, którą wypowiada kapłan w imieniu wszystkich obecnych, a którą potwierdzamy wspólnym 
Amen (po wielkiej doksologii Przez Chrystusa, w Chrystusie...). Zresztą modlitwa na stojąco była czymś nor-
malnym dla modlącego się Izraelity i od samego początku tak samo było z modlitwą chrześcijańską jak 
świadczą malowidła, rzeźby i pisma z pierwszych wieków. Tak też pozostało na Wschodzie, gdzie zasadniczo 
nie jest znana modlitwa liturgiczna w postawie klęczącej. Modlitwę na stojąco usprawiedliwiają i zalecają 
jeszcze dodatkowo dwa motywy. Jest to postawa paschalna, jak przypomina Biblia odnośnie do wyjścia 
Izraelitów z niewoli Egipskiej (Wj 12,11), a więc znak naszego wyzwolenia od grzechu i śmierci, uczynienia 
nas zwycięzcami i wolnymi; nie niewolnikami, lecz ufnymi i radosnymi dziećmi, wraz z Chrystusem powstały-
mi z martwych. Dlatego też dawna dyscyplina chrześcijańska, zatwierdzona przez Sobór Nicejski i zawsze 
praktykowana na Wschodzie, zabrania klękania w niedzielę oraz w czasie pięćdziesięciu dni po Wielkanocy, 
uważanych za jedną wielką uroczystość: „Zwyczaj nie zginania kolan w dniu Pańskim - pisze św. Ireneusz - 
jest symbolem Zmartwychwstania, poprzez które zostaliśmy wyzwoleni, dzięki Chrystusowi, z grzechów i ze 
śmierci, którą On sam był uśmiercił". Modlić się na stoj ąco, przede wszystkim w niedzielę, to radosne wy-
znanie wiary w Zmartwychwstanie Chrystusa, w którym my także zyskaliśmy uczestnictwo. 
Na koniec jeszcze jedno uzasadnienie. Postawa stojąca charakteryzuje tych, którzy oczekują końcowego 
przyjścia (paruzji) Pana, gdyż niczego nie muszą się obawiać, gotowi na przyjęcie Oblubieńca, który nadcho-
dzi i zaprasza na ucztę niebiańską, na wieczne gody. Postawa stojąca to postawa wybranych, którzy wyśpie-
wują Bogu dziękczynienie, jak czytamy w Apokalipsie: „wielki tłum [...] stojący przed tronem i przed Baran-
kiem, odziani w białe szaty, a w ręku ich palmy. I donośnym głosem tak wołają..." (Ap 7,9); „ujrzałem [...] 
stojących. A taką śpiewają pieśń Mojżesza, sługi Bożego, i pieśń Baranka" (Ap 15,2-3). Jest to więc postawa 
eschatologiczna, która kieruje nas ku chwale niebieskiej i włącza nas w śpiew wybranych. 
Modlić się na stojąco to dla chrześcijanina żywa pamiątka godności zmartwychwstania i zapowiedź jego 
przyszłej chwały.  
      Ksiądz Andrzej Hoinkis Ksiądz Andrzej Hoinkis Ksiądz Andrzej Hoinkis Ksiądz Andrzej Hoinkis ————    Ceremoniarz ArchidiecezjalnyCeremoniarz ArchidiecezjalnyCeremoniarz ArchidiecezjalnyCeremoniarz Archidiecezjalny 
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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 małżeństw, 
matek i wdów oraz piekarzy i żeglarzy. 
Dziękujemy Bożej Opatrzności, która w strugach deszczu bezpiecznie pro-
wadziła 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 duchowo, ale też zintegrować w naszej gru-
pie modlitewnej. 
Wszystkim polecamy nawiedzenie tego niezwykłego miejsca, które oprócz 
religijnych przeżyć daje możliwość samotnej refleksji, wypoczynku i spa-
cerów wśród zielonych drzew porastających tę górę uznaną za pomnik 
historii i wraz z Sanktuarium jednym z najcenniejszych obiektów i zespo-
łów zabytkowych w Polsce. 

 Anna BrylewskaAnna BrylewskaAnna BrylewskaAnna Brylewska    

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

18 i 20 października gościliśmy  
w naszej parafii arcybiskupa Wik-
tora Skworca. Dostojny Gość spo-
tkał się z pracownikami hospi-
cjum, jadłodajni, probostwa, Ze-
społu Szkół nr 3 odwiedził rodzinę 
państwa Rutków oraz małżeństwo  
Lidię i Bolesława Śmietana. Udzie-
lił także sakramentu bierzmowa-
nia grupie młodzieży, głosił Słowo 
Boże na niedzielnych Mszach św. 
a także celebrował Eucharystię  
w intencji Parafian o godz. 11.00. 
Na kolorowych stornach można 
zobaczyć zdjęcia z wizytacji kano-
nicznej. 

    
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    
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Ks. Grzegorz Krzyk (okładka)  

ks. Tomasz Madzia,  
Marcin Olszewski, 

Adrian Sawko 
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3 października 2013  
Nakład:Nakład:Nakład:Nakład:  

400 egzemplarzy 

Wizytacja�kanoniczna�

Znani większości 
Parafianom   

państwo  
Aniela i Alojzy 
Szmajduch,  
przeżywali  

w październiku 
uroczystość  

pięćdziesięciolecia 
małżeństwa. 
Gratulujemy  

i życzmy  
Dużo dobra. 
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