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 Z m a r t w y c h w s t a ł y 
stawia świat na głowie. 
O g ł a s z a 
nowe kry-
teria. Ma-
ły jest 
w i e l k i , 
słaby jest 
silny, cierpienie jest wy-

zwoleniem, smutek jest radością, śmierć 
jest życiem. I tak swoim zmartwychwsta-

niem wyrywa nas 
wszystkich z czeluści na-
szej rozpaczy, z lęków i 
beznadziei. Woła do 
nas: Idź za Mną – w 
stronę życia! 
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 Podobnie jak starotestamentowi 
prorocy Jezus posługuje się znakiem, i 
wielu dobrze rozumiało jego wymowę. 
Słali więc płaszcze i gałązki na drodze 
przed Jezusem, ponieważ przypomnieli 
sobie słowa proroka Zachariasza, które 
nieomylnie wskazywały na Niego jako na 
Mesjasza: ,,Raduj się wielce, Córo Syjonu, 
wołaj radośnie, Córo Jeruzalem! Oto Król 
twój idzie do ciebie, 
sprawiedliwy i zwycię-
ski. Pokorny jedzie na 
osiołku, na oślątku, źre-
bięciu oślicy” (Za 9,9). 
Tłumy witały Jezusa, 
Króla Pokoju, Mesjasza, 
siedzącego na osiołku, zwierzęciu ubo-
gich, sprawiedliwego i pokornego. Pięć 
dni później wszystko się zmieniło. Za-
miast: ,,Hosanna! Błogosławiony Ten, 
który przychodzi w imię Pańskie”, słychać 
było jedynie: ,,Ukrzyżuj Go!” Ta gwałtow-
na zmiana nie tylko dowodzi, jak łatwo 
można manipulować bezimiennym tłu-
mem i jak szybko można podjudzić go 

przeciwko każde-
mu, nawet człowie-
kowi sprawiedliwe-
mu i prawemu. 
Zmiana ta także i 
przede wszystkim 
dowodzi, jak głębo-
ko w każdym z nas 
tkwi skłonność do 

przemocy i jak trudno się 
jej nam całkowicie wy-
rzec oraz konsekwentnie 
działać i żyć nigdy się do 
niej nie uciekając. W ob-

liczu konfliktów i wojen, jakie toczą się w 
naszych czasach, trudno sobie wyobrazić 
większe wyzwanie, a zarazem większą na-
dzieję niż ten profetyczny znak Jezusa. 
Byłoby zatem fatalnie, gdyby to bezwa-
runkowe wyrzeczenie się przemocy, do 
którego nas dzisiaj Jezus ,,zachęca”, uszło 
naszej uwadze. 

 Uczniowie poszli i uczynili, jak im Jezus polecił. Przyprowadzili oślicę i 

źrebię i położyli na nie swe płaszcze, a On usiadł na nich. A ogromny tłum słał 

swe płaszcze na drodze, inni obcinali gałązki z drzew i ścielili na drodze.  

            Mt 21, 1 - 11 

NIEDZIELA  

MĘKI PAŃSKIEJ 
 5 kwietnia 2020 r.  

 „Jezus rzekł do niej: Mario! A ona obróciwszy się powiedziała do Niego po 

hebrajsku: Rabbuni, to znaczy: Nauczycielu. Rzekł do niej Jezus: Nie zatrzymuj 

Mnie, jeszcze bowiem nie wstąpiłem do Ojca.”  J 20,1 -18 

I takiego życia pełnego wiary w to, że Miłość Jezusa jest większa od wszystkiego  
co nas przeraża i paraliżuje, życia w relacji z Tym, który pokonuje każdą ciemność  

życzy Redakcja 

I NIEDZIELA 

WIELKANOCNA 
12 kwietnia 2020 r.  
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  „Córko moja, mów światu ca-
łemu o niepojętym miłosierdziu moim. 
Pragnę, aby święto Miłosierdzia było 
ucieczką i schronieniem dla wszystkich 
dusz, a szczególnie dla biednych grzeszni-
ków. W dniu tym otwarte są wnętrzności 
miłosierdzia mego, wy-
lewam całe morze łask 
na dusze, które się zbliżą 
do źródła miłosierdzia 
mojego; która dusza 
przystąpi do spowiedzi i 
Komunii św., dostąpi zupełnego odpusz-
czenia win i kar; w dniu tym otwarte są 
wszystkie upusty Boże, przez które płyną 
łaski; niech się nie lęka zbliżyć do mnie 
żadna dusza, chociażby grzechy jej były 

jako szkarłat. Miło-
sierdzie moje jest tak 
wielkie, że przez całą 
wieczność nie zgłębi 
go żaden umysł, ani 
ludzki, ani anielski. 

Wszystko, co istnieje, 
wyszło z wnętrzności 
miłosierdzia mego.” 
(Dzienniczek św. S. Faustyny 699) 

 Nieznajomy nazwał uczniów niero-
zumnymi. Ale to, co się wydarzyło i co miało 
się jeszcze wydarzyć, rzeczywiście trudno 
zrozumieć - rozumem, a jeszcze bardziej ser-
cem. Czy faktycznie tak bezsensowne, gwał-
towne zakończenie życia przez Jezusa na 
krzyżu kryje w sobie jakiś 
sens, jakiś punkt oparcia 
w bezbrzeżnej pustce ich 
smutku? W obliczu śmier-
ci zmartwychwstanie zai-
ste jest nadzwyczajną my-
ślą, ale nie pojawia się lo-

t e m 
błyskawicy w mrocznej 
nocy smutku, lecz za-
czyna nieśmiało kieł-
kować w sercu tych, 
którzy idą drogą dłu-
giego, bolesnego poże-
gnania, pochyleni pa-
raliżującym zmęcze-

niem i przygnębieniem. ,, Trawa nie rośnie 
szybciej, gdy się ją ciągnie w górę" - powiada 
pewne przysłowie afrykańskie. Ze smutkiem 
jest podobnie; nie można go przyśpieszyć, by 
szybciej minął, ani skrócić, by nie trwał zbyt 
długo. Jest znamienne, że Nieznajomy po-

zwala wygadać się oby-
dwu uczniom pogrążo-
nym w wielkim smutku i 
rozpaczliwie poszukują-
cym sensu tego, co ich 
spotkało. Nie przerywa 
im. Ale też nie pozostawia 
ich samych sobie w dro-

dze. Idzie z nimi do samego końca, aż do 
zmierzchu. Nie chce im oszczędzić długiej 
drogi... aż do wieczora; bez niej bowiem nie 
byliby gotowi doznać pierwszego przeczucia 
zmartwychwstania, które tylko wtedy może 
przejąć człowieka radością i stopniowo od 
wewnątrz go przemienić, gdy głęboko zapu-
ściło korzenie w bezbrzeżnym smutku.  

 Następnie rzekł do Tomasza: Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. 

Podnieś rękę i włóż ją do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem lecz wierzącym. 

Tomasz Mu odpowiedział: Pan Mój i Bóg mój!     J 20, 19 – 31 

II NIEDZIELA  
WIELKANOCNA 

19 kwietnia 2020 r.  

 Wszedł więc, aby zostać z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce  u stołu, wziął 

chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy oczy im się 

otworzyły i poznali Go.         Łk 24,13-35 

III NIEDZIELA  
WIELKANOCNA 

26 kwietnia 2020 r.  
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Co czeka nas w kwietniu 

Marzec w naszej parafii 

CHRZTY:  
Bartosz Mikołaj Lasota  
Jan Stanisław Piechaczek  
 
ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE: 
Tomasz Tracz – Malwina Sitek  

POGRZEBY: 
Ksiądz Wacław Basiak 
Wanda Pająk  
Kazimierz Podeszwa  
Teresa Uhlarz  

 

 5.04 – Niedziela Palmowa Męki Pańskiej. Gorzkie 
Żale z kazaniem pasyjnym o godz. 15.45. W katedrze 
spotkanie młodzieży w ramach XXXIII Światowego 
Dnia Młodzieży o godz. 14.00.  

 6.04 – Wielki Poniedziałek. Do sprzątania kościoła 
zapraszamy parafian z ul. Pszczyńskiej 130 – 200 po 
Mszy św. wieczornej. 

 7.04 – Wielki Wtorek. Od godz. 17.oo do 18.oo oka-
zja do sakramentu pokuty i pojednania. 

 8.04 – Wielka Środa. Od godz. 17.oo do 18.oo oka-
zja do sakramentu pokuty i pojednania dla dzieci. Do 
sprzątania kościoła zapraszamy parafian z ul. 
Pszczyńskiej 130 – 200 po Mszy św. wieczornej. 

 9.04 – Wielki Czwartek. W Katedrze o godz. 10.00 
Msza św. Krzyżma Świętego z poświęceniem olejów. 
Okazja do spowiedzi od 15.00 do 17.30. Msza Wie-
czerzy Pańskiej rozpoczynająca Święte Triduum Pas-
chalne o godz. 18.00. Do 22.00 Adoracja w Ciemni-
cy. Od 21.00 do 22.00 Adorację prowadzi Oaza. 

 10.04 - Wielki Piątek Męki Pańskiej. W tym dniu 
obowiązuje post i wstrzemięźliwość od pokarmów 
mięsnych. O godz. 8.30 Ciemna Jutrznia. Droga 
Krzyżowa dla dzieci o godz. 10.00, dla dorosłych o 
godz.15.00. Okazja do spowiedzi od godz. 8.00 do 
12.00 i od 13.00 do 17.30. Liturgia Męki Pańskiej o 
godz. 18.00. Do 22.00 Adoracja przy Bożym Grobie. 
Od 21.00 do 22.00 Adorację prowadzi Oaza. Ofiary z 
Bożego Grobu przeznaczone na Boży Grób w Jerozo-
limie i chrześcijan żyjących w Ziemi Świętej. 

 11.04 - Wielka Sobota. O godz. 8.30 Ciemna Jutrz-
nia. Święcenie pokarmów od godz. 12.30 do 16.30 co 
pół godziny przed kościołem. Okazja do spowiedzi od 

godz. 8.00 do 12.00 i od 13.00 do 18.00. Adoracja 
przy Bożym Grobie dla dzieci o godz. 12.00. Wigilia 
Paschalna z procesją rezurekcyjną o godz. 20.30. 

 12.04 - Niedziela Wielkanocna Zmartwychwstania 
Pańskiego. Uroczyste Nieszpory kończące obchody 
Świętego Triduum Paschalnego o godz. 16.00.  

 13.04– Poniedziałek Wielkanocny. Msze św. jak w 
niedzielę. Msza św. W intencji czcicieli MB Fatim-
skiej o godz. 7.30. Chrzty o godz. 12.15. Kolekta prze-
znaczona na Wydział Teologiczny UŚ i KUL 

 14.04 – Wtorek Wielkanocny. Do sprzątania ko-
ścioła zapraszamy parafian z ul. Pszczyńskiej 77a - 
117 po Mszy św. wieczornej.  

 15.04 – Środa Wielkanocna. Biblioteka parafialna 
czynna od godz. 17.00 w Domu Parafialnym. 

16.04- Czwartek Wielkanocny. Rocznica urodzin 
papieża seniora Benedykta XVI. 

 17.04 – Piątek Wielkanocny. Do sprzątania kościo-
ła zapraszamy parafian z ul. Pszczyńskiej 77a - 117 po 
Mszy św. wieczornej. 

 18.04 – Sobota Wielkanocna. Konwent wielkanoc-
ny w parafii MB Częstochowskiej o godz. 11.oo. Piel-
grzymka Legionu Maryi do Piekar Śląskich – rozpo-
częcie o godz. 9.30. W programie – modlitwy legio-
nowe, Różaniec, Msza św. 

 19.04 – II Niedziela Wielkanocna – Miłosierdzia 
Bożego. Rozpoczyna się Tydzień Miłosierdzia. Licze-
nie wiernych. Kolekta przeznaczona na Caritas archi-
diecezji. 

 20.04 – poniedziałek. Do sprzątania kościoła za-
praszamy parafian z ul. Pszczyńskiej 119 - 145 po 
Mszy św. wieczornej. 

DRODZY CZYTELENICY 
Redakcja głęboko wierzy, że Pan Bóg w każdej chwili może obdarować nas cudem pełnego 

ustania epidemii, jeśli uzna, że będzie to dla nas najlepsze. 
Dlatego prezentujemy plan kwietniowych wydarzeń w taki sposób, jakby obecnej epidemii nie było. 

Oczywiste jest jednak, że jako parafia, podporządkowujemy się prawu o ograniczeniu spotkań, 
nadanemu przez władze państwowe oraz przez Arcybiskupa Wiktora Skworca. Dlatego w parafii za-
wieszone zostały wszystkie nabożeństwa, adoracje, spotkania grup i ruchów oraz wszelkie inne ak-
tywności. Nie ma także możliwości korzystania z sakramentu pokuty, a Msze święte odprawiane są 
bez udziału wiernych. 

Plan wydarzeń stanie się w pełni aktualny dopiero wtedy, gdy zawieszenie spotkań zostanie 
odwołane. Oby jak najszybciej. 
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 23.04 – czwartek. Uroczystość św. Wojciecha, bi-

skupa i męczennika, głównego patrona Polski. 

 24.04 – piątek. Do sprzątania kościoła zapraszamy 
parafian z ul. Pszczyńskiej 119 - 145 po Mszy św. wie-
czornej. 

 25.04 – sobota. Święto św. Marka Ewangelisty. 

 26.04 – III Niedziela Wielkanocna. Początek Ogól-
nopolskiego Tygodnia Biblijnego. Roczki o godz. 
12.15. Jubileusze Małżeńskie o godz. 16.30. 

 27.04 – poniedziałek. Msza św. w intencji Koła Go-
spodyń, emerytów, rencistów i sprzątających kościół 
w marcu o godz. 18.00. Do sprzątania kościoła zapra-
szamy parafian z ul. Pszczyńskiej 147 - 157 po Mszy 
św. wieczornej. 

 29.04 – środa. Święto św. Katarzyny Siennejskiej 
dziewicy i doktora Kościoła.  

 30.04 – czwartek. Msza św. w intencji powołań o 
godz. 6.30. Msza św. za zmarłych w 30 dzień i I rocz-
nicę po śmierci o godz. 18.00. Do sprzątania kościoła 
zapraszamy parafian z ul. Pszczyńskiej 147 - 157 po 
Mszy św. wieczornej. 

 1.05 – I piątek miesiąca. Święto św. Józefa, rze-
mieślnika. Msza św. w intencji czcicieli NSPJ o godz. 
6.30. Msza św. w intencji rzemieślników i robotni-
ków o godz. 9.00. 

 2.05 – I sobota miesiąca. Urocz. NMP Królowej 
Polski. Msze św. o godz. 6.30, 9.00, 16.30 i 18.00. 
Nabożeństwo wynagradzające NMP o godz. 7.00. 

 3.05 - IV Niedziela Wielkanocna - Niedziela Dobre-
go Pasterza. Kolekta na WŚSD w Katowicach. Msza 
św. w intencji OSP Jastrzębie Górne o godz. 12.15. 

 I.    Dyspensa 
Z dniem 29 marca br. dyspensa od obowiązku uczest-
nictwa w niedzielnej Mszy św. jest prolongowana i 
obowiązuje aż do odwołania. Serdecznie zachęcam 
wiernych do uczestniczenia we Mszy św., nabożeń-
stwach i rekolekcjach za pośrednictwem transmisji 
telewizyjnych, radiowych i internetowych. 
Mając na względzie najnowsze rozporządzenie Mini-
stra Zdrowia z dnia 24 marca br., kierując się paster-
ską troską o zachowanie zdrowia wiernych i celebran-
sów, zarządzam aż do odwołania celebrowanie 
wszystkich Mszy św. i Triduum Paschalnego bez 
obecności wiernych. To samo dotyczy kaplic w klasz-
torach i domach zakonnych. Poza celebracjami ko-
ścioły pozostają otwarte jako miejsca na indywidual-
ną modlitwę. 
Zapraszam wszystkich – duchownych i wiernych 
świeckich – do wytrwałej modlitwy we wspólnotach 
domowych w duchu słów Jezusa Chrystusa: „Jeśli 
dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to 
wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie. 
Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam 
jestem pośród nich” (Mt 18,19-20). 
Szczególnie ważna jest nasza wspólnotowa modlitwa 
różańcowa o godz. 20.30, połączona z Apelem Jasno-
górskim i modlitwą do Matki Bożej Piekarskiej, Le-
karki. Niech w tej nadzwyczajnej sytuacji rodziny sta-
ją się coraz bardziej domowymi Kościołami, tworzą-
cymi rodzinę Kościoła naszej archidiecezji. Wezwa-
niem do tej modlitewnej jedności niech będzie głos 
dzwonów naszych kościołów o godz. 20.15. 
II.    Sakrament pokuty i pojednania 
1.    Kodeks Prawa Kanonicznego (kan. 960-961) wy-
raźnie wskazuje, że w razie niemożliwości fizycznej 
obecności penitenta stosuje się inne drogi pojedna-
nia, a nie spowiedź. Zawsze, ilekroć istnieje poważna 
racja i nie ma sposobności wyspowiadania się, wtedy 
dla usposobienia duszy do stanu łaski, wierny „jest 
obowiązany wzbudzić akt żalu doskonałego, który 

zawiera w sobie zamiar wyspowiadania się jak naj-
szybciej”. Katechizm Kościoła Katolickiego w nr 1452 
objaśnia, że „żal, który wypływa z miłości do Boga 
miłowanego nade wszystko, jest nazywany żalem do-
skonałym lub żalem z miłości. Taki żal odpuszcza 
grzechy powszednie. Przynosi on także przebaczenie 
grzechów śmiertelnych, jeśli zawiera mocne postano-
wienie przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, 
gdy tylko będzie to możliwe”. 
 Obowiązkiem duszpasterzy jest wyjaśnienie wiernym 
przedstawionych możliwości dróg pojednania (vide 
załącznik nr 1; proszę o umieszczenie go na interneto-
wej stronie parafialnej; ewentualnie powielić i wyło-
żyć w kościele.). 
2.    W związku z tym w parafiach nie będzie możliwo-
ści skorzystania z sakramentu pokuty w zwyczajnej 
formie! Jednak w sytuacjach wyjątkowych, wyrazem 
duszpasterskiej troski będzie umożliwienie skorzysta-
nia z sakramentu pokuty i pojednania tym wiernym, 
którzy o to osobiście poproszą. Wskazane jest uprzed-
nie, telefoniczne umówienie. Miejscem takiej spowie-
dzi niech będzie zakrystia, salka parafialna bądź inne 
pomieszczenie. Należy przy tym zachować wskazane 
środki ostrożności i wzajemnego bezpieczeństwa – 
petenta i spowiednika. 
3.    Niemożliwa jest spowiedź przez środki komuni-
kacji elektronicznej (np. telefon, komunikator inter-
netowy itp.). Stolica Apostolska nigdy nie zezwoliła 
na spowiedź przez telefon, a wszystkie dotychczasowe 
wypowiedzi wyraźnie zakazują spowiedzi „na odle-
głość” i wskazują, że w przestrzeni wirtualnej „nie ma 
sakramentów”. 
III.    Komunia święta 
1.    W wykładni trzeciego przykazania kościelnego 
(„Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, 
przyjąć Komunię Świętą”) Konferencja Episkopatu 
Polski ustaliła (1985 r.), że okres, w którym obowią-
zuje to przykazanie obejmuje czas od Środy Popielco-
wej do Niedzieli Trójcy Świętej. Ze względu za zaist-

Zarządzenie Arcybiskupa  
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niałą sytuację usilnie zachęcam wiernych do korzy-
stania z Komunii duchowej, po wzbudzeniu skruchy i 
żalu doskonałego. 
IV.    Wielki Tydzień/Triduum Paschalne 
1.    Porządek/organizację Liturgii Wielkiego Tygo-
dnia reguluje dekret Kongregacji do spraw Kultu Bo-
żego i Dyscypliny Sakramentów z dn. 19.03.2020 r. 
2.    Niedziela Palmowa (vide p. I nin. zarządzenia). 
3.    Uczestnictwo w celebracjach Triduum Paschalne-
go nie jest nakazane (Wielki Czwartek, Wielki Piątek i 
Wigilia Paschalna). Obowiązkowy jest udział w Mszy 
św. w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego, jednak 
także w tym dniu obowiązują ogłoszone ograniczenia 
prawne i aktualna jest udzielona dyspensa. 
4.    W Wielkim Tygodniu zalecam utrzymanie trady-
cyjnych godzin zaplanowanych 
w parafii celebracji, choć będą sprawowane bez obec-
ności wiernych. Należy powiadomić parafian o czasie 
ich rozpoczęcia, ażeby mogli włączyć się duchowo w 
modlitwę w swoich domach. 
Wielki Czwartek 
1.    Msza Krzyżma św. przeniesiona jest na inny ter-
min. Korzystamy nadal z Oleju Chorych pobłogosła-
wionego przed rokiem w Wielki Czwartek. 
Wielki Piątek 
1.    Zachęcam duchowieństwo do odmawiania Ciem-
nej Jutrzni w kapłańskich wspólnotach na probostwie 
lub w kościele. 
2.    W Liturgii Męki Pańskiej do modlitwy powszech-
nej dołączamy intencję specjalną  
3.    Nie urządzamy Bożego Grobu i adoracji Krzyża. 
Zachęcamy wiernych do adoracji Krzyża w swoich 
mieszkaniach.   
Wielka Sobota 
1.    Nie ma tradycyjnego obrzędu błogosławienia po-
karmów. Zamiast tego proponujemy wiernym obrzęd 
błogosławieństwa posiłku w domu przed śniadaniem 
wielkanocnym (vide załącznik nr 3). Proszę o umiesz-
czenie go na internetowej stronie parafialnej; ewen-
tualnie powielić i wyłożyć w kościele. 
Wigilia Paschalna/Wielkanoc 
1.    Zachowujemy przepisy liturgiczne dotyczące cza-
su celebracji Wigilii Paschalnej, chociaż będziemy ją 
sprawować bez obecności wiernych. 
2.    Na początku Wigilii Paschalnej i przy obrzędzie 
światła należy pominąć rozpalanie ogniska i procesję. 
W praktyce więc liturgię rozpoczynamy w prezbite-
rium, gdzie po zapaleniu paschału przechodzi się bez-

pośrednio do Orędzia Wielkanocnego (Exsultet). Po-
tem następuje liturgia Słowa. W czasie liturgii 
chrzcielnej należy tylko odnowić przyrzeczenia 
chrzcielne (por. Missale Romanum, s. 371, n. 55), nie 
stosując pokropienia. Potem następuje liturgia eu-
charystyczna. Nie ma procesji rezurekcyjnej. 
V.    Koncelebra 
W tym czasie należy pozostawić przygotowywanie 
kielicha, spożywanie z niego i puryfikację głównemu 
celebransowi. Koncelebransi spożywają Ciało i Krew 
Pańską przez zanurzenie, po czym główny celebrans 
spożywa Krew Pańską i puryfikuje naczynia liturgicz. 
VI.    Uroczystość Pierwszej Komunii św. 
1.    Do Wielkanocy odwołane są wszystkie spotkania 
z dziećmi komunijnymi i ich rodzicami. Przyjmujemy 
zasadę, że jeżeli szkoły pozostają zamknięte i dzieci 
mają pozostawać w domach, nie organizujemy dla 
nich także żadnych zajęć w parafii (w tym pierwszych 
spowiedzi). 
2.    Po Wielkanocy: 
a.    wariant I: jeżeli stan epidemii nie zostanie odwo-
łany i dzieci nie wrócą do szkół, należy odwołać 
wszystkie I Komunie Św. do czasu ustania epidemii. 
b.    wariant II: jeżeli po Wielkanocy dzieci wrócą do 
szkół i stan epidemii zostanie odwołany, decyzję o 
przyjęciu I Komunii Świętej należy pozostawić rodzi-
com w porozumieniu z księdzem proboszczem. Każdy 
przypadek należy rozpatrzyć indywidualnie, nie może 
decydować głosowanie lub wola większości. 
3.    Gdyby rodzice zdecydowali się na I Komunię 
Świętą swojego dziecka w pierwotnym (zwykle majo-
wym) terminie, należy uczynić to z zachowaniem naj-
wyższych środków ostrożności, w małych grupach lub 
nawet pojedynczo, niekoniecznie w niedzielę. 
4.    Gdyby rodzice nie zdecydowali się na I Komunię 
Świętą swojego dziecka w pierwotnym terminie, nale-
ży im to umożliwić w terminie późniejszym, kiedy 
sami uznają, że zagrożenie dla ich dzieci minęło. 
5.    Duszpasterzy zachęcam, by byli w stałym kontak-
cie (jeśli nie osobistym, to telefonicznym lub mailo-
wym) z rodzinami dzieci komunijnych i wsłuchiwali 
się w ich opinie. 
VII.    Pogrzeb 
W dniu pogrzebu można celebrować Mszę św. żałob-
ną bez udziału wiernych i ciała zmarłego (ew. urny). 
Obrzędy pogrzebu ograniczamy wyłącznie do stacji 
przy grobie z udziałem najbliższej rodziny, w liczbie 

nie większej niż 5 osób. ●  
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 Kodeks Prawa Kanonicznego w kan. 960 
przedstawia naukę Kościoła o konieczności spo-
wiedzi: „Indywidualna i integralna spowiedź oraz 
rozgrzeszenie stanowią jedyny zwyczajny sposób, 

przez który wierny, świadomy grzechu ciężkiego, 
dostępuje pojednania z Bogiem i Kościołem. Je-
dynie niemożliwość fizyczna lub moralna zwalnia 
od takiej spowiedzi. W takim wypadku pojedna-

Odpuszczenie grzechów ciężkich  

w sytuacji nadzwyczajnej 
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nie może się dokonać również innymi sposoba-
mi”. Kościół wskazuje taki sposób uzyskania 
przebaczenia grzechów ciężkich w wyjątkowej 
sytuacji niemożności wyspowiadania się. Jest 
nim wzbudzenie żalu doskonałego za grzechy 
oraz szczere pragnienie (postanowienie) wyspo-
wiadania się. Katechizm Kościoła Katolickiego 
(nr 1452) opisując doskonały żal za grzechy 
stwierdza: „Gdy żal wypływa z miłości do Boga 
miłowanego nade wszystko, jest nazywany 
«żalem doskonałym» lub «żalem z miłości». Taki 
żal odpuszcza grzechy powszednie. Przynosi on 
także przebaczenie grzechów śmiertelnych, jeśli 
zawiera mocne postanowienie przystąpienia do 
spowiedzi sakramentalnej, gdy tylko będzie to 
możliwe”. Nauka ta opiera się na orzeczeniu So-
boru Trydenckiego, który w nauce o sakramencie 
pokuty uczy o skrusze, czyli o żalu doskonałym: 
„…chociaż zdarza się, iż skrucha ta jest niekiedy 
dzięki miłości doskonała i pojednuje z Bogiem 
zanim jeszcze sakrament zostanie przyjęty, nie-
mniej jednak pojednania tego nie należy przypi-
sywać samej skrusze bez zawartego w niej pra-
gnienia sakramentu” (rozdz. 4). Nauka ta należy 
do Tradycji Kościoła. Nie umniejsza ona w żaden 

sposób wagi sakramentu pokuty. Wręcz przeciw-
nie, pokazuje jego wartość: do otrzymania prze-
baczenia wszystkich grzechów w takiej wyjątko-
wej sytuacji potrzebny jest nie tylko żal doskona-
ły, ale też pragnienie spowiedzi. W przyszłości 
wyrazi się ono ostatecznie w czynie: w akcie spo-
wiedzi, gdy miną nieusuwalne przeszkody. Przy 
przypomnieniu tej ostatniej zasady, kierującej 
uwagę ku przyszłej spowiedzi, należy pamiętać, 
że osoba żałująca za swoje grzechy i pragnąca 
spowiedzi już teraz otrzymuje przebaczenie – 
„takie samo” (nie ma innego) jak w spowiedzi, 
czyli otrzymuje łaskę uświęcającą. Może zatem 
przyjmować Komunię świętą (w sposób sakra-
mentalny lub duchowy). Co do zachowania zwy-
kłych warunków spowiedzi wypada przypomnieć, 
że szczery i doskonały żal za grzechy zakłada rea-
lizację wszystkich pozostałych warunków: ra-
chunku sumienia, postanowienia poprawy, za-
dośćuczynienia. Ponieważ ten ostatni nie wiąże 
się w tym przypadku z obligatoryjną pokutą na-
kładaną przez spowiednika, to można zakładać, 
że dobrowolna pokuta będzie owocna, ale jej 
kształt pozostaje w gestii osoby jednającej się z 
Bogiem. ●  

Przewodniczący zapala świecę umieszczoną na 
stole i mówi: Chrystus zmartwychwstał. Alleluja. 
Wszyscy odpowiadają: Prawdziwie zmartwych-
wstał. Alleluja.  
Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pi-
sma Świętego.  
1 Tes 5, 16-18: Zawsze się radujcie. Bracia i sio-
stry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła 
do Tesaloniczan. Zawsze się radujcie, nieustan-
nie się módlcie. W Każdym położeniu dziękujcie, 
taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie 
względem was.  
Albo: Mt 6, 31 ab.32b-33: Nie troszczcie się zbyt-
nio i nie mówcie: co będziemy jeść? Bracia i sio-
stry, posłuchajmy słów Ewangelii według święte-
go Mateusza. Jezus powiedział do swoich 
uczniów: „Nie troszczcie się zbytnio i nie mówi-
cie: co będziemy jeść? co będziemy pić? Przecież 
Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego 
potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo 
Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko bę-

dzie wam dodane”.  
Po odczytaniu tekstu przewodniczący mówi:  
Módlmy się. Z radością wysławiamy Ciebie, Pa-
nie Jezu Chryste, który po swoim zmartwych-
wstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chle-
ba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać 
będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyj-
mujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako bie-
siadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i 
królujesz na wieki wieków. Wszyscy: Amen.  
Po posiłku przewodniczący mówi: Uczniowie po-
znali Pana. Alleluja  
Wszyscy: Przy łamaniu chleba. Alleluja.  
Przewodniczący: Módlmy się: Boże, źródło życia, 
napełnij nasze serca paschalną radością i podob-
nie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, 
spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które 
wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i 
zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam 
go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków. 
Wszyscy: Amen 

Błogosławieństwo stołu  

w Niedzielę Zmartwychwstania  
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NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ 5.04 
7.30 – Za + Janinę Kapuścińską – w kolejną 
rocznicę śmierci, męża Bronisława oraz ++ z po-
krew. Kapuściński, Baran.  
9.30 – Za ++ rodziców Stanisławę Doniec – w 4 
rocznicę śmierci, męża Czesława oraz ++ z po-
krew. i dusze w czyśćcu cierp.  
11.00 – Za + Kazimierza Gruca, jego rodziców, 
Irenę i Jana Ostrzołek, ich rodziców oraz + Miro-
sława Jóźwiak.  
12.15 – W INTENCJI PARAFIAN.  
16.30 – Za ++ rodziców Helenę i Leona Cywiń-
skich, męża Andrzeja Urbańskiego.  
19.30 – Za + Wiktorię Nogły – w 20 rocznicę 
śmierci, męża Augustyna, córkę Marię, syna An-
toniego, zięcia Henryka, za ++ Ernę i Eryka 
Schroeder, syna Karola, zięcia Romana, ++ Kry-
stynę i Jana Walczak, syna Zdzisława oraz + 
Edwarda Draszek. 
WIELKI PONIEDZIAŁEK 6.04 
6.30 – Za + Martę Gach – w 1 r. śmierci, męża 
Józefa, rodziców z obu stron. 
18.00 – W intencji Agaty Sitko z okazji 18 uro-
dzin, z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o zdro-
wie, Boże błog. i potrzebne dary Ducha Św. na 
dorosłe życie.  
18.00 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowa-
niem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogo-
sławieństwo, opiekę i zdrowie w intencji małżon-
ków Marii i Mieczysława z okazji 45 rocznicy ślu-
bu. 
WIELKI WTOREK 7.04 
6.30 – Za + Tomasza Lazar – od mieszkańców 
ul. Opolska 18. 
18.00 – Za + Czesława Pietrzak – od Ewy i 
Krzysztofa Wawrzynów. 
18.00 – Za ++ rodziców Praksedę i Wacława Ku-
czyńskich, Tadeusza Sokala, kuzyna Marka Soka-
la.  
WIELKA ŚRODA 8.04 
6.30 – Za ++ Rozalię i Hipolita Trynda, 2 synów, 
2 zięciów, Agnieszkę i Konrada Wala, 4 synów, 
córkę i zięcia, dziadków z obu stron, Ryszarda 
Danielewskiego, Stanisława i Lidię Waler, ++ z 
rodziny Trynda, Wala, Szulik, Howard, Fajkis.  
18.00 – Za + Mieczysława Pękal, żonę Krystynę, 
Bertę i Sylwestra Godziek, Helenę i Józefa Pękal, 
szwagra Ewalda, brata Andrzeja i siostrę Janinę, 
+ Henryka Szkatuła, żonę Augustynę, siostrę 
Wiktorię, synów Leona i Jana, wnuka Henryka, 
Władysława i Stefanię Kowalskich. 
18.00 – Za + Czesława Kondziołka, ojca Jana, 
dziadków z obu stron, ich rodzeństwo, Francisz-

ka i Elżbietę Masosz, Józefa i Marię Klepek, ++ z 
pokrew. Kondziołka, Nogły, Budziński i dusze w 
czyśćcu cierp.  
WIELKI CZWARTEK  
ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE 9.04 
18.00 – W intencji Parafian. 
18.00 – W intencji Księży. 
18.00 – W intencji Parafian. 
WIELKI PIĄTEK MĘKI PAŃSKIEJ 10.04 
18.00 – Ceremonie Wielkopiątkowe.  
WIELKA SOBOTA  
WIGILIA PASCHALNA 11.04  
20.30 – W intencji Parafian.  
20.30 – W intencji Parafian. 
20.30 – W intencji Parafian. 
NIEDZIELA WIELKANOCNA ZMARTWYCH-
WSTANIA PAŃSKIEGO 12.04 
7.30 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowaniem 
za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosła-
wieństwo, opiekę i zdrowie w intencji Jolanty z 
okazji 65 r. urodzin. 
9.30 – Za ++ rodziców Wincentego, Helenę, Jó-
zefa, Helenę, brata Henryka, bratową Krystynę 
oraz ++ z pokrewieństwa Władczyk, Kucia, Pie-
tras, Faryna, ++ Aleksandra i Lillę Koprowskich, 
Kazimierza Kasprzyk i dusze w czyśćcu cierpiące. 
11.00 – W INTENCJI PARAFIAN.  
12.15 – Do Opatrzności Bożej, za wstawiennic-
twem MB Fatimskiej, z podziękowaniem za 
otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławień-
stwo, opiekę i zdrowie w intencji Wiesława z oka-
zji 70 rocznicy urodzin i córki Beaty z okazji 47 
urodzin. 
16.30 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowa-
niem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogo-
sławieństwo, opiekę i zdrowie w intencji Dawida 
z okazji 40 r. urodzin. 
PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY 13.04 
7.30 – W intencji czcicieli MB Fatimskiej. 
9.30 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowaniem 
za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błog., opie-
kę, zdrowie i dary Ducha Św. w intencji Anny z 
okazji 18 r. ur. 
11.00 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowaniem 
za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błogosła-
wieństwo, opiekę, zdrowie i dary Ducha Św. w 
intencji Heleny Kuszek z okazji 11 rocznicy uro-
dzin. 
12.15 – MSZA ŚW. CHRZCIELNA.  
16.30 – Za + Łucję Papierok, męża Waltera, ++ 
rodziców i ++ z pokrewieństwa.  
WTOREK 14.04 
6.30 – Za + Kazimierza Mołdrzyk, rodziców, te-
ściów oraz + Leona Rakowskiego. 
18.00 – Za ++ Annę i Erwina Adamczyk, Erwina 

INTENCJE MSZALNE 

9 
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Otręba, Jadwigę i Feliksa Pieter.  
18.00 – Za + Józefa Winkler, brata Michała, ro-
dziców z obu stron, szwagra Czesława Krzyżak, 
Apolonię i Ignacego Boruta oraz ++ z pokrewień-
stwa i dusze w czyśćcu cierpiące. 
ŚRODA 15.04 
6.30 – Za ++ Pawła i Annę Kałuża, ich rodziców i 
rodzeństwo, Alojzego i Jadwigę Dudzik, córkę 
Leokadię, syna Alfreda, synową Marię.  
18.00 – Za + Antoniego Naróg – w 16 rocznicę 
śmierci, 2 braci.  
18.00 – Za + Czesława Pietrzak – od Kamili Ko-
nickiej.  
CZWARTEK 16.04 
6.30 – Za ++ rodziców Anastazję – w 10 rocznicę 
śmierci i Ludwika Korzeniowskich, Józefa Paw-
lik, córkę Beatę Kozieł oraz ++ z pokrewieństwa.  
6.30 – Za + Józefa Kancel, Zofię Kancel, Zdzisła-
wa Kancel, Antoninę i Adolfa Kołban, synów An-
toniego, Stanisława, Wacława i Jana Kołban.  
18.00 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowa-
niem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze bło-
gosławieństwo, opiekę i zdrowie w intencji Sylwii 
z okazji 50 rocznicy ur. 
PIĄTEK 17.04 
6.30 – Za + Bonifacego Gajda, żonę Krystynę, 
rodziców, teściów, rodzeństwo, szwagierki, szwa-
grów oraz ++ z pokrewieństwa.  
18.00 – Za + Rudolfa Sobik, żonę Marię, syna 
Feliksa, córkę Gertrudę, synową Annę, 2 zięciów, 
Mariannę Wnuk, Jana Krótki, żonę Zofię, syna 
Alojzego, żonę Helenę oraz ++ z pokrewieństwa 
Krótki, Gajda i Wrona.  
18.00 – Za + Zygmunta Langer. 
SOBOTA 18.04 
8.00 – Za ++ rodziców i dziadków.  
15.00 – Ślub. 
18.00 – Za + Helenę Kafka, męża Maksymiliana, 
rodziców z obu stron, ++ z pokrewieństwa Kafka, 
Rduch, Kiełkowski, Gajda, Gembalczyk, Uliar-
czyk, Kondziołka i dusze w czyśćcu cierpiące.  
18.00 – Za + Agnieszkę Zdrzałek – w rocznicę 
śmierci, męża Jerzego, syna Gerarda, zięcia Woj-
ciecha, Franciszka, Jadwigę i Edwarda Czylok, 
Jana, Marię i Różę Zdrzałek, Marię i Ludwika 
Kajzerek, Alberta Śmietana. 
II NIEDZIELA WIELKANOCNA – MIŁOSIER-
DZIA BOŻEGO 19.04 
7.30 – Za ++ Otylię i Antoniego Kustos, ich ro-
dziców, rodzeństwo, córkę Agatę Wolan, Arnolda 
Reichman oraz ++ z rodziny Kustos, Helczyk, 
Reichman. 
9.30 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowaniem 
za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosła-
wieństwo, opiekę i zdrowie w intencji Edyty z 

okazji 80 rocznicy ur.  
11.00 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowa-
niem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogo-
sławieństwo, opiekę i zdrowie w intencji Erny z 
okazji 80 urodzin oraz w intencji Błażeja z okazji 
13 rocznicy ur. 
12.15 – Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem 
za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosła-
wieństwo, opiekę i zdrowie w intencji Alfreda 
Antończyk z okazji 80 rocznicy urodzin. 
16.30 – Za ++ rodziców Stanisławę i Ignacego, 
braci Czesława i Zdzisława, ++ Stanisława i Jani-
nę.  
19.30 – Za + Edwarda Kowalskiego – od miesz-
kańców ul. Poznańska 5.  
PONIEDZIAŁEK 20.04 
6.30 – Za ++ Urszulę Sadło, Jana i Sabinę Sadło, 
Rafała, Leokadię i Józefa Cuber, Stanisława i 
Władysławę Lukanek, dusze w czyśćcu cierpiące.  
18.00 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowa-
niem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze bło-
gosławieństwo, opiekę i zdrowie w intencji To-
masza z okazji 28 r. ur. 
18.00 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowa-
niem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogo-
sławieństwo, opiekę i zdrowie w intencji Anny i 
Henryka z okazji kolejnej rocznicy ślubu oraz 
błogosławieństwo dla córek z rodzinami.  
WTOREK 21.04 
6.30 – Za + Alojzego Mazur – w r. śmierci, żonę 
Marię, córki Lidię i Eleonorę.  
18.00 – Za ++ chórzystów: Władysława Goik, 
Arnolda Reichman, Leokadię Dudzik, Franciszkę 
Biernat, Hildegardę Adamczyk, Józefa Rosół, Ja-
na Dzieńkowskiego, Krystynę Pakura, Eugenię 
Langosz, Jana Lomozik, Stanisława Bojarskiego, 
Józefa Gruchlik, Eugenię i Alojzego Langosz, Se-
rafię Guzy, Różę Sitko, Irenę i Romana Mazur, 
Ernę Adamek. 
18.00 – Za + Martę Matloch – w rocznicę śmier-
ci, męża Stefana, córkę Annę, zięcia Jana, ++ z 
rodziny Gajda, Matloch. 
ŚRODA 22.04 
6.30 – Za + Józefa Kern, ojca Tadeusza, matkę 
Franciszkę oraz ++ z pokrewieństwa z obu stron.  
18.00 – Za + męża Leona Gajda, syna Bolesława. 
18.00 Za + Wacława Karwowskiego – w rocznicę 
śmierci, żonę Stanisławę.  
CZWARTEK - UROCZYSTOŚĆ ŚW. WOJCIE-
CHA, biskupa, męczennika 23.04 
6.30 – Za + męża Zbigniewa Balzam – w 21 rocz-
nicę śmierci, teścia Tadeusza oraz ++ z pokre-
wieństwa.  
18.00 – Za + Henryka Barcik – w 13 rocznicę 
śmierci. 
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18.00 – Za ++ Marię i Czesława Pisz oraz ++ z 
rodziny. 
PIĄTEK 24.04 
6.30 – Za + Dorotę Hojka.  
18.00 – Za + Pawła Mołdrzyk – w rocznicę 
śmierci, żonę Reginę, syna Kazimierza, rodziców 
z obu stron, Leona Rakowskiego, Tadeusza i Ste-
fanię Domańskich oraz dusze w czyśćcu cierpią-
ce.  
18.00 – Za + Wiktorię Wieczorek, męża Stanisła-
wa, córkę Teresę Dudzik.  
SOBOTA – ŚWIĘTO ŚW. MARKA, EWANGELI-
STY 25.04 
8.00 – Za ++ Leona, Stanisławę i Zbigniewa Ka-
mińskich, Wiktorię i Franciszka Kaczorowskich 
oraz dusze w czyśćcu cierp.  
18.00 – Za + Jolantę Rufert – w rocznicę śmier-
ci, ojca Zygfryda, Pawła i Bożenę Szlezak, Anto-
niego i Cecylię Rufert, Renatę i Krzysztofa Pod-
lipny, Urszulę Marek i Anielę Rufert.  
18.00 – Za ++ Emilię i Franciszka Brzoza, Cecy-
lię i Karola Rączka, rodziców z obu stron, wnucz-
kę Sylwię, Gertrudę i Franciszka Zniszczoł, rodzi-
ców z obu stron, wnuka Grzegorza, chrześnicę 
Izabelę, Annę i Franciszka Chmiel, Gertrudę i 
Zbigniewa Trubas, ++ pokrew. Kocur, Rączka, 
Zniszczoł, Penkała, ++ księży, zakonnice i zakon-
ników, misjonarzy i misjonarki, nauczycieli oraz 
dusze w czyśćcu cierp.  
III NIEDZIELA WIELKANOCNA 26.04 
7.30 – Za ++ Wiktorię i Brunona Sobik, 4 synów, 
3 wnuków, Anielę i Tamarę Sobik oraz + Krysty-
nę Sobik, Stanisława i Anielę Ślipek.  
9.30 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowaniem 
za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosła-
wieństwo, opiekę i zdrowie w intencji małżon-
ków Grażyny i Andrzeja z okazji 25 rocznicy ślu-
bu.  
11.00 – Do Opatrzności Bożej, na wstawiennic-
twem MB Częstochowskiej, z podziękowaniem za 
odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosławień-
stwo, opiekę i zdrowie w intencji Grażyny z oka-
zji urodzin.  
12.15 – W INT. ROCZNYCH DZIECI. 
16.30 – JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE.  
19.30 – Za + Czesława Pietrzak – od Kazimierza 
Konickiego. 
PONIEDZIAŁEK 27.04 
6.30 – Za ++ Agnieszkę i Henryka Płonka, syna 
Jerzego, żonę Gertrudę, Józefa Cimała oraz ++ z 
pokrewieństwa.  
18.00 – Do Opatrzności Bożej w intencji KGW, 
emerytów i rencistów oraz sprzątających kościół 
w miesiącu kwietniu. 
18.00 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowa-

niem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogo-
sławieństwo, opiekę i zdrowie w intencji małżon-
ków Bernadety i Czesława z okazji 40 rocznicy 
ślubu.  
WTOREK 28.04 
6.30 – Za ++ rodziców zaginionego w czasie woj-
ny Ferdynanda Simko, żonę Filomenę, rodziców 
Emila, żonę Łucję Szmajduch, ++ z pokrewień-
stwa i dusze, które oczekują naszej pomocy.  
18.00 – Za + Ernesta Sitko, syna, rodziców, bra-
ta, bratową oraz ++ z pokrew.  
18.00 – Za + Jerzego Kapała, rodziców i teściów 
oraz ++ z rodziny. 
ŚRODA – ŚWIĘTO ŚW. KATARZYNY SIENEŃ-
SKIEJ 29.04 
6.30 – Za + Józefę Kowalską – w rocznicę śmier-
ci, męża Grzegorza, ++ pokrewieństwo, ++ z ro-
dzin Rakowskich, Fijałkowskich, Marciniak, Ga-
bryś, Golec, Wąsik, Olma, Szpak, Szelągowskich, 
Abramczyk, Arcikiewicz, ++ Mariannę i Irenę i 
dusze czyśćcu cierpiące.  
18.00 – Za + Wacława Koryto – w 8 rocznicę 
śmierci, rodziców z obu stron oraz ++ z pokre-
wieństwa Koryto, Brudny.  
18.00 – Za + męża Stanisława Szafrańskiego – w 
6 rocznicę śmierci. 
CZWARTEK – I czwartek miesiąca 30.04 
6.30 – W intencji powołań.  
18.00 – Msza św. za zmarłych w 30-dzień i 1 rok 
po śmierci. 
18.00 – Za + Leokadię Dudzik, męża Romana, 
rodziców, synową Teresę i dusze w czyśćcu cier-
piące.  
PIĄTEK – ŚWIĘTO ŚW. JÓZEFA, RZEMIEŚL-
NIKA - I piątek miesiąca 1.05  
6.30 – W intencji czcicieli NSPJ.  
9.00 – W INTENCJI RZEMIEŚLNIKÓW I RO-
BOTNIKÓW.  
18.00 – Za + Mirosława Jóźwiak – w 6 rocznicę 
śmierci. 
SOBOTA – UROCZYSTOŚĆ NMP, KRÓLOWEJ 
POLSKI – I sobota miesiąca.2.05 
8.00 – Ofiara wynagradzająca za cierpienie Nie-
pokalanego Serca Maryi i Najśw. Serca Jezuso-
wego i zadośćuczynienie za grzechy własne, swo-
ich bliskich, naszej Ojczyzny i całego Świata. 
8.00 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowaniem 
za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosła-
wieństwo, opiekę i zdrowie w intencji Małgorzaty 
z okazji 80 r. ur. 
18.00 – Za + Jana Zuchalskiego, jego rodziców, 
Leona i Różę Kłosek, ich rodziców, syna Józefa, 
córkę Różę, Anielę Krzystała oraz + Eugeniusza 
Banasiak.  
IV NIEDZIELA WIELKANOCNA – NIEDZIELA 
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DOBREGO PASTERZA 3.05  
7.30 – Za + Stanisława Adamczyk – w 10 roczni-
cę śmierci. 
9.30 – Za + Dorotę Skowron, Wiktorię i Józefa 
Skowron, Henryka Sztajnowskiego, ++ z rodziny 
Sztajnowskich, Wiśniewskich, Skowronów, Ję-
drusików i dusze w czyśćcu cierpiące.  
11.00 – Do O.B., z podziękowaniem za odebrane 
łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo, opie-
kę, zdrowie i dary Ducha Św. w intencji Jakuba z 
ok.. 18 r. ur. 

12.15 – Do Opatrzności Bożej, za wstawiennic-
twem Św. Floriana w intencji strażaków OSP Ja-
strzębie-Górne.  
16.30 – Do O.B. i Aniołów Stróżów w int. wnu-
ków Julii, Weroniki, Natalii, Mateusza i Amelki 
oraz ich rodziców.  
19.30 – Za + Łukasza Kantorysińskiego – w 5 
rocznicę śmierci, rodziców Rodzinę Kolmasia-

ków, Jaguścików, Popczyków oraz + Wiesława 
Słowik. 

  27 marca przed godziną 19.00 zmarł wie-
loletni proboszcz naszej parafii ks. Wacław Ba-
siak. 
Pochodził z parafii pw. Ducha Świętego w Cho-
rzowie, gdzie urodził  się w 23 marca 1947. 
Święcenia kapłańskie przyjął 30 marca 1972 ro-
ku w Katowicach. Jako wikary posługiwał 
najpierw w naszej parafii, a na-
stępnie w Świętochłowicach, 
Lublincu i Chorzowie. W 
1986 roku wrócił do pa-
rafii św. Katarzyny ja-
ko proboszcz i pozo-
stał tu do emerytury, 
na którą przeszedł 
w 2012 roku. Z jego 
inicjatywy w 1993 r. 
powstało hospicjum 
domowe w Jastrzę-
biu-Zdroju. Wybudo-
wał Dom Parafialny i 
nowe probostwo.  
Inicjował powstanie wielu 
grup parafialnych, cieszył się 
działaniem tych już istniejących, 
był otwarty na aktywność parafian, ich inicjaty-
wy i pomysły. Szczególnie bliski był Mu ruch Le-
gionu Maryi, w który zaangażowany był aż do 
śmierci. Cieszył się także zainicjowanymi przez 

Siebie spotkaniami grupy Seniorów. 
Dbał też bardzo o działalność charytatywną pa-
rafii. Dzięki Jego staraniem w parafii działała 
Jadłodajnia dla ubogich i Ochronka dla dzieci, 
dla  których organizowano półkolonie i wyjazdy. 

Na emeryturze mieszkał w Domu św. Józefa w 
Katowicach. Był nadal aktywny: pomagał w kato-
wickim Hospicjum Cordis; niektóre noce po-
święcał na dyżury w Katolickim Telefonie Zaufa-
nia. 
Prowadził internetowy blog. Przedstawił się na 
nim: "Mieszkam w Katowicach. Urodziłem się w 

Chorzowie. Zdałem Maturę w Słowa-
ku. Pracowałem w Jastrzębiu-

Zdroju. Obecnie pomagam 
w Hospicjum CORDIS". 

Był życzliwy i otwarty na 
ludzi. Chorym w hospi-
cjum służył z miłością, 
a kontakt z nimi uła-
twiało jego poczucie 
humoru. W jednym z 
ostatnich wpisów z 6 
lutego 2020 roku na-

pisał: "Dawno nie było 
już adoracji w hospi-

cjum. Trzeba połączyć z 
cierpieniem. Będzie wtedy 

lepiej na świecie". Wcześniej, 
19 stycznia 2020 r., pisał: "Tak ten 

czas szybko leci. Można zgubić czas. Życzę 
sobie i wszystkim żeby czas naszego życia nie 
zgubili ale mądrze wykorzystali". 
Pogrzeb ks. Wacława odbył się 1 kwietnia o godz. 

11.00 na naszym cmen-
tarzu. W kościele od-
prawiono też Mszę 
świętą pogrzebową. Z 
powodu epidemii koro-
nawirusa w jego pogrze-
bie mogli uczestniczyć 
tylko najbliżsi. Głów-
nym celebransem był 

biskup Marek Szkudło, a kazanie wygłosił przy-
jaciel - profesor ks. Józef Kozyra. Pozostali mogli 
uczestniczyć w ceremonii dzięki transmisji na 
kanale parafii św. Katarzyny w Jastrzębiu w ser-
wisie YouTube. ●  

Wspomnienie  
o ks. Wacławie Basiaku 
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 Pozwólcie na pewne wspomnienie o wy-

jątkowym człowieku… 
Dzisiaj wieczorem przed 19:00 zmarł ks. Wacław 
Basiak. Brakuje mi słów, żeby wyrazić wdzięcz-
ność temu kapłanowi. Za Jego świadectwo życia. 
Za to, że patrząc m. in. na Jego posługę zapra-
gnąłem być księdzem. Za to, że kiedyś dopuścił 
mnie do instrumentu organowego, a jak usłyszał, 
że chcę grać, to dał mi klucze na chór. Za to, że 
kiedy mówiłem mu, że nie będę służył przy ołta-
rzu, bo idę na chór zastępować Siostrę, to mówił 

z uśmiechem: "Figołuszka, ty masz być księ-
dzem, a nie organistą". Za Jego posługę miłości 
wśród chorych w hospicjum, nie tylko w Jastrzę-
biu, ale szczególnie w tym ostatnim etapie, kiedy 
sam mogłem z bliska się przyglądać jak ważna 
jest to dla niego sprawa. Za to, że "stary farorz" 

zawsze zapraszał do stolika, kiedy przychodziłem 
z posługą do Domu Księży Emerytów. Za to, że 
uczył, że trzeba wymagać, ale wymagał też od 
siebie. Za to, że wspierał mnie na drodze do pre-
zbiteratu. Po prostu, za Jego normalność - dzię-
kuję Ci Boże. Za Jego uśmiech - dziękuję Ci Boże. 
Za tę Mszę świętą, którą było mi dane razem z 
Tobą, księże Wacławie odprawiać - dziękuję Ci 
Boże.  
Mam nadzieję, że teraz już chodzisz bez chodzika 
i bez wózka. Mam nadzieję, że już nie brakuje Ci 

cierpliwości do siebie. Mam nadzieję, że nie za-
pomnisz o pokoleniach księży, którzy wychowali 
się na Twoim słowie i świadectwie. 
Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie, a świa-
tłość wiekuista niechaj mu świeci, niech odpo-
czywa w pokoju wiecznym. Amen. ●  

Wspomnienie o ks. Wacławie 
ks. Dorian Figołuszka 

 Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o 
odejściu do Pana w piątek 27 marca 2020 r. 
Księdza Wacława Basiaka – wieloletniego Kape-
lana i Członka Zarządu Społecznego Towarzy-
stwa Hospicjum Cordis. Całej Wspólnocie Ho-
spicjum Cordis społeczność pozarządowych ho-
spicjów skład wyrazy współczucia i łączy się w 
modlitwie.   
 

“I uczę miłowania, radości w uśmiechu, 
W łzach widzieć słodycz smutną,  

dobroć chorą w grzechu, 
I pochwalam tajń życia  
w pieśni i w milczeniu, 

Pogodny mądrym smutkiem  
i wprawny w cierpieniu.” 

 (“Przedśpiew” Leopold Staff) 

Dziś wieczorem w cieniu tego, co dzieje się na 
świecie, cicho i bezszelestnie, po długiej chorobie 
odszedł ksiądz Wacław Basiak – wieloletni Kape-
lan i Członek Zarządu Społecznego Towarzystwa 
Hospicjum Cordis. Jego obecność – zarówno 

zwykłego Człowieka jak i Kapłana – była dla nas 
oczywista i bezwarunkowo potrzebna, mówili-
śmy “nasz ksiądz Wacław”. Bo był nasz mimo, iż 
wiele osób mogłoby stwierdzić to samo  dzięki 
Jego wyjątkowej posłudze i pracy charytatywnej  
w różnych miejscach i środowiskach. Człowiek 
mądry, umiejący obiektywnie patrzeć na świat i 
wydarzenia, zarówno te wielkie jak i małe. Wi-
dział nas w prawdzie, nigdy nie oceniał, nie kry-
tykował. W swojej kapłańskiej posłudze, szcze-
gólnie dla umierających, mimo własnej choroby 
wytrwały do końca, czuły i pogodny. Podejmują-
cy z nami nie jedno szalone wyzwanie, uparcie 
szukający rozwiązań w szczególnie trudnych dla 
hospicjum sytuacjach, wiernie trwający przy 
swoich poglądach ale nigdy zacietrzewiony.  
Swoją obecnością i postawą mówił o Bogu bez 

patosu i zbędnego moralizowania, przypominał o 
Nim ze spokojem i radością nawet tym, którzy 
nie chcieli słuchać. Taki był ksiądz Wacław... kie-
dy był z nami. A jak będzie bez Niego, tego jesz-
cze nie wiemy. ●  

Wspomnienie o ks. Wacławie 
Małgorzata Janicka—Sekretarz Zarządu Hospicjum Cordis 
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A.K.: Jak Ksiądz Proboszcz lubi spędzać wol-
ny czas? 
Ks. W.B.: Bardzo lubię muzykę poważną, a wła-
ściwie należałoby powiedzieć klasyczną. Mam 
bardzo wiele płyt i nagrań i słucham ich w wol-
nym czasie. Teraz są to również płyty dvd, które 
pozwalają mi także, na oglądanie koncertów na-
granych w dobrych filharmoniach, operach, tea-
trach. To jest dla mnie piękny relaks. 

A.K.: Który z kompozytorów jest tym ulubionym 
i najchętniej słuchanym? 
Ks. W.B.: Bardzo trudne pytanie. Ogromnym 
sentymentem obdarzam Szopena, dlatego, że to 
Polak i dlatego, że to taka specyficzna muzyka. 
Ale wielka sympatią darzę również Czajkowskie-
go, który jest świetnym kompozytorem wschod-
nim i dla Słowian jego muzyka jest bardzo łatwa 
do odczytania, zrozumienia. 
A.K.: Czy często jeździ Ksiądz na koncerty? 

Ks. W.B.: Tak. Ostatnio byłem w Katowicach na 
oratorium „Tues Petrus” Piotra Rubika. To jest 
inna muzyka, ale też bardzo do mnie przemawia. 
Mam wszystkie jego nagrania, utwory 
A.K.: A nie jest tak, że życie kapłańskie ogranicza 
możliwość rozwijania takiej pasji? 
Ks. W.B.: Nie. Myślę, że to mi pomaga, bo decy-
duję sam o swoim wolnym czasie i mogę  sobie 
tak poukładać obowiązki, żeby jednak skorzystać 

z możliwości uczestniczenia w koncertach. 
A.K.: Czy to jakoś Księdzu pomaga w działaniach 
duszpasterskich?  
Ks. W.B.: Bardzo… 
A.K.: Bo ja nie zauważyłam, żeby się Ksiądz od-
nosił do swoich muzycznych przeżyć -  na przy-
kład w kazaniach.  
Ks. W.B.: Słusznie. Bo pomaga mi to inaczej. Jest 
dziś modna nawet muzykoterapia, czyli leczenie 
chorych muzyką. Nie jest to tak, że ulegam mo-
dzie, ale zawsze, jeszcze jako młodzieniec, mia-

 W imieniu zmarłego śp. Proboszcza senio-
ra Wacława Basiaka, chcemy podziękować całej 
parafii Św. Katarzyny za wspólne 26, a właściwie 
29, lat pielgrzymowania. 
Gorące podziękowanie składamy śp. Pani Ewie 
za poświęcenie i wyrozumiałość. 
Dziękujemy Włodarzom miastu Jastrzębie-Zdrój 
za współpracę, szczególnie w czasie posługi dzie-
kana dekanatu. 

Dziękujmy przyjaciołom, braciom w kapłaństwie 
na czele z księdzem Biskupem Markiem i księ-
dzem profesorem Józefem, księżom emerytom z 
Domu św. Józefa w Katowicach. 
Bóg Zapłać wszystkim wspólnotom, które nasz 
brat w kapłaństwie miał zaszczyt współtworzyć, 
szczególnie Domowemu Hospicjum działające-
mu przy parafii Św. Katarzyny oraz Legionowi 
Maryi. 
 

Dziękujemy w imieniu Ks. Wacława za wielce po-
uczające dyżury w telefonie zaufania. Na jesieni 
życia związał się z Hospicjum CORDIS. Bóg Za-
płać wszystkim tam posługującym na czele z Pa-
nią Dyrektor. Dziękujemy w imieniu naszego 
brata zarówno za posługę jako Kapelana Hospi-
cjum oraz za współpracę, ale także za okazaną 
troskę i wielkie serce kiedy był jego pacjentem. 
Dziękujemy grupie Przyjaciół, którzy mimo swo-
ich wielu obowiązków zawsze byli przy naszym 

zmarłym bracie w kapłaństwie i na których zaw-
sze mógł liczyć. 
Dziękujemy Rodzinie za zrozumienie Jego posłu-
gi i troskę o Ks. Wacława.  
W imieniu zmarłego Proboszcza Seniora, prze-
praszamy, jeśli Kogoś pominęliśmy.  
Na koniec przepraszamy - w jego imieniu - 
wszystkich za jego ułomności i prosimy o modli-
twę, aby Bóg okazał mu swoje Miłosierdzie. 
Bóg Zapłać! ●  

Podziękowanie 
W imieniu zmarłego ks. Wacława Basiaka—Rodzina 

Wywiad z ks. Wacławem  
Przeprowadzony w 2007 r. - rozmawiała Ala Kaczorowska 
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łem poważny zbiór płyt analogowych z muzyką 
klasyczną. Zostało mi to wszczepione przez ro-
dziców, którzy byli bardzo muzykalni, zwłaszcza 
mama. Odkąd tylko pamiętam, gdy miałem ja-
kieś takie trudne momenty, to przez pół godziny, 
godzinę słuchałem sobie muzyki i to bardzo mi 
pomagało 
A.K.: Czyli, po jakimś spięciu z natrętnym para-
fianinem, albo zbuntowanym wikarym idzie 
Ksiądz Proboszcz do pokoju... 
Ks. W.B.: Zamykam się i puszczam sobie muzy-
kę… 
A.K.: A jeżeli chodzi o jakieś inne zainteresowa-
nia na przykład film. Ma Ksiądz jakiś ulubiony 
gatunek filmowy? 
Ks. W.B.: Jeżeli chodzi o film to powiedziałbym 
tak – kiedyś bardzo mnie fascynowały filmy hi-
storyczne, zwłaszcza dotyczące historii Polski: 
„Królowa Bona”, „Krzyżacy”, „Potop”. To są fil-
my z mojej młodości. A teraz interesują mnie fil-
my związane z Janem Pawłem II. Staram się być 
na wszystkich i tych polskiej produkcji i zagra-
nicznej. Ostatnio byłem na „Tryptyku Rzym-
skim” i byłem rozczarowany tym, że okazałem się 
jedynym uczestnikiem seansu. A film bardzo po-
lecam 
A.K.: Czy ten właśnie film zrobił na Księdzu naj-
większe wrażenie? 
Ks. W.B.: No nie... Nie powiedziałbym, że ten, 
chociaż bardzo ciekawie zrobiony, ale wszystkie 
filmy o Papieżu oglądałem z ogromnym zaintere-
sowaniem. 
A.K.: A poza tą tematyką? 
Ks. W.B.: Kiedyś było więcej takich filmów z ży-
cia kompozytorów – „Amadeusz” o Mozarcie, 
„Pragnienie miłości” o Szopenie i wiele innych 
mniej znanych, te też bardzo lubiłem oglądać. 
A.K.: A teatr? 
Ks. W.B.: Z teatrem to jest tak – w Jastrzębiu 
jest trudno wybrać się do teatru, bo trzeba poko-
nać sporą odległość. Ale wtedy, gdy są ferie w 
szkole, ksiądz ma też kilka dni wolnego i możli-
wość wyjazdu. Rokrocznie, już od wielu, wielu lat 
jeżdżę do Krakowa i codziennie idę do teatru. 
Również w czasie urlopu dwukrotnie byłem na 
festiwalu krynickim, gdzie codziennie są przed-
stawienia. Wtedy właśnie mam kontakt z tea-
trem. 
A.K.: Która sztuka wywarła na Księdzu najwięk-
sze wrażenie? 
Ks. W.B.: Lubię muzyczne przedstawienia, muzi-
kale. Na przykład bardzo podoba mi się  
„Skrzypek na dachu” ostatnio często wystawiany. 
A potem obrazy operowe takie, jak „Nabuko”, na 
którym byłem kilka razy gdy jeszcze byłem wika-
rym w Świętochłowicach.  

A.K.: A czy w takim razie starcza też czasu na 
czytanie książek? 
Ks. W.B.: Tak czytam permanentnie...Taka ulu-
biona książka, którą przeczytałem wiele razy  - to 
książka o moim patronie, patronie proboszczów,  
Janie Vianney’u  - „Święty czy diabeł?”. Pierwszy 
raz czytałem ją, gdy miałem szesnaście lat… 
A.K.: I wtedy postanowił Ksiądz zostać probosz-
czem... 
No tak... Wtedy postanowiłem zostać raczej bar-
dziej księdzem niż proboszczem, bo jeszcze nie 
zdawałem sobie sprawy z tych różnic. Ale muszę 
powiedzieć, że ta książka towarzyszy mi przez 
całe życie. Ucieszyłem się, bo ostatnio ukazało się 
wiele innych pozycji o Janie Vianney’u i wszyst-
kie przeczytałem – jego myśli, kazania. Do tej 
pierwszej jednak wracam, jako do książki życia. 
Staram się też, na bieżąco, czytać jakąś książkę. 
Zawsze staram się czytać takie książki aktualnie 
wydane.  Na przykład w tej chwili zmagam się z 
książką Benedykta XVI – „Jezus z Nazaretu”. 
Dostałem ją, już tydzień czytam – są to trudne 
rzeczy, ale bardzo ciekawe… Nie każdą książkę 
kończę, ale czytam. Poprzednia to było 
„Świadectwo” o Janie Pawle II kardynała Dziwi-
sza, wcześniej takie wspomnienia o papieżu Ar-
turo Mari, fotografa – bardzo mi się ta książka 
podobała 
A.K.: Czyli raczej takie książki o prawdziwych 
osobach? 
Ks. W.B.: Tak 
A.K.: A czy w takim razie, oprócz Jana Pawła II i 
św. Jana Vianney’a, ktoś jeszcze jest dla Księdza 
autorytetem, kimś kto ma realny wpływ na Księ-
dza życie? 
Ks. W.B.: Przede wszystkim Jan Vianney. Zafa-
scynowała mnie ta postać... 
A.K.: Dlatego Ksiądz tak długo w konfesjonale 
siedzi... 
Ks. W.B.: No nie tylko dlatego, ale też...To jest 
dla mnie niedościgły wzór, bo trudno jest go na-
śladować, ale się staram... Mam kilka takich po-
staci, które na moje życie wywarły wpływ. Wia-
domo Rodzice, ale też kuzyn mojego Ojca, który 
był księdzem w diecezji kieleckiej. Jeździłem do 
niego na wakacje i on mnie zafascynował przede 
wszystkim czytaniem książek. Wszystkie książki, 
jakie miał w swojej bibliotece miał przeczytane. 
Oprócz tego i postawą kapłańską – wybudował 
probostwo, remontował kościół, ciągle coś robił, 
projektował. Był również świetnym duszpaste-
rzem i cieszył się zaufaniem parafian. 
A.K.: No to teraz już mniej artystycznie – czy lu-
bi Ksiądz podróżować? 
Ks. W.B.: Tak 
A.K.: Czy ma Ksiądz w związku z tym jakieś swo-



 SPES KWIECIEŃ 2020 r.  

 

16 
je ulubione miejsca w Polsce i poza nią? 
Ks. W.B.: No Rzym! W Rzymie byłem kilka razy i 
chętnie bym tam jeździł kilka razy w roku. Od-
czuwam tam atmosferę tego, że to stolica Kościo-
ła. Jeżeli chodzi o Polskę to mam takie trzy miej-
sca związane z urlopem. Sopot, gdzie mieszkają 
moi znajomi, Zakopane – „Księżówka”, choć po 
górach coraz mniej chodzę i Krynica Górska, w 
której rzeczywiście można odpocząć w takim 
wieku, jakim ja jestem teraz... 
A.K.: A kiedyś Ksiądz więcej chodził po Tatrach? 
Ks. W.B.: Tak. Z moim serdecznym przyjacielem 
ks. profesorem Kozyrą, który mnie zawsze mobi-
lizował i gonił po górach – Zawrat, Rysy, Gie-
wont, Kasprowy itd. Dzięki niemu dużo zwiedzi-
łem, nawet zimą. 
A.K.: Może podzieli się Ksiądz jakąś przygodą z 
wędrówek górskich? 
Ks. W.B.: Szliśmy w deszczu na Granaty, pośli-
zgnąłem się i gdyby nie pewien kolega, to bym 
dziś tego wywiadu nie udzielał. To taka przykra 
przygoda i nawet byłem wtedy zły na ks. Kozyrę, 
że w taką pogodę mnie wyciągnął w góry. Na 
szczęście nic się nie stało. 
A.K.: Głównie wędrował Ksiądz w takiej małej 
grupie? 
Ks. W.B.: Nie. Różnie. Jeździliśmy też z młodzie-
żą, choć wtedy nie było wolno i UB albo Milicja 
takie grupy zaczepiała i inwigilowała. Ale jeździ-
liśmy i z uczniami i ze znajomymi z parafii, z któ-
rej pochodzę. Bardzo to miłe były wędrówki. Ko-
rzystała i młodzież i my. 
A.K.: Skoro powraca Ksiądz do dawniejszych 
czasów, do początków bycia Księdzem, to może 
opowie Ksiądz jakąś historię na przykład z semi-
narium, albo z liceum? 
Ks. W.B.: No ja się późno zakochałem, bo dopie-
ro w maturalnej klasie. To już było trochę późno, 
bo wcześniej zdecydowałem się pójść do semina-
rium. Ale jakoś po pół roku bezboleśnie się roz-
staliśmy. To była pierwsza, autentyczna, praw-
dziwa miłość. A w seminarium miałem taką 
przygodę, że podpadłem, choć nieświadomie. 
Rektor straszył mnie, że mnie wyrzucą i bardzo 

się przejmowałem. Otóż był taki przepis, zabra-
niający klerykom chodzenia do kina podczas po-
bytu w seminarium. Kiedyś byliśmy z kolegą w 
seminarium we wakacje i myśleliśmy, że zakaz 
dotyczy tylko roku akademickiego, więc wybrali-
śmy się na seans i rektor się o tym dowiedział. 
Na szczęście mnie jednak nie wyrzucono i semi-
narium skończyłem. 
A.K.: A jakie zadanie, doświadczenie z tych 35 lat 
kapłaństwa uważa Ksiądz za najciekawsze?  
Ks. W.B.: Bardzo trudne zadanie otrzymałem ja-
ko wikary w Świętochłowicach w parafii pw.: św. 
Piotra i Pawła. Proboszcz zlecił mi duszpaster-
stwo Domu Górnika, gdzie mieszkali robotnicy - 
taki hotel. Ciężko tam było, ale musiałem iść i 
nawiązać jakiś kontakt z tymi ludźmi. Gdy posze-
dłem po raz pierwszy w niedzielne popołudnie, 
to wszyscy byli pijani. Chodziłem jednak i po 
pewnym czasie utworzyła się tak grupa, która ze 
mną rozmawiała, Oczywiście władze komuni-
styczne chciały mnie stamtąd usunąć, ale robot-
nicy w końcu mnie obronili i odwiedzałem ich do 
końca mojego pobytu w parafii. Nie miałem re-
welacyjnych duszpasterskich efektów, ale cho-
ciaż tyle, że trochę rozmawialiśmy o Bogu i że na 
czas rozmowy byli trzeźwi... 
A.K.: To jeszcze na koniec jakieś motto życiowe. 
Takie słowa do których się Ksiądz odwołuje trud-
nych sytuacjach, w podejmowanych wyborach, 
decyzjach? 
Ks. W.B.: Z tym miałem zawsze kłopot – nawet 
na prymicyjnym obrazku nie miałem hasła. Dziś 
też nie potrafiłbym wskazać jakichś jednych, 
szczególnych słów. Ale mogę powiedzieć, że od 
początku, jak jestem księdzem, oprócz św. Jana 
Vianney’a, towarzyszą mi Aniołowie, zwłaszcza 
mój Anioł Stróż  i imię archanioła Michała, które 
oznacza – „któż jak Bóg”. I to zawołanie mi towa-
rzyszy przez całe życie - głównie w modlitwie... 
A.K.: Bardzo dziękuję Księdzu Proboszczowi za 
miłą rozmowę i życzę, aby nie musiał Ksiądz sta-
le zadawać sobie pytania zawartego w tytule ulu-
bionej książki. A może bardziej tego, by nie było 
wątpliwości, jaka jest na nie odpowiedź. ●  

  2025 roku będziemy obchodzić dwusetną 
rocznicę istnienia naszego kościoła parafialnego w 
jego obecnym kształcie. Będzie zatem okazja do 
przybliżenia historii parafii na tle szerszej historii 
Jastrzębia - Zdroju oraz dziejów  jego mieszkań-
ców. Jesteśmy wszak najstarszą jastrzębską parafią 
z Jej pięknymi, bogatymi, ale niekiedy bardzo dra-
matycznymi wydarzeniami. Pragniemy je naszym 
parafianom i ich bliskim w przystępny sposób 
przybliżyć.  
Ja zajmę się najstarszymi dziejami - od historycz-

nych początków, do wybuchu II wojny światowej w 
1939 roku. Nowszą historią  zajmie się Kierownik 
Galerii Historii Jastrzębia - Zdroju, historyk i nasz 
parafianin - Marcin Boratyn. Naszym wspólnym 
marzeniem - poza historią parafii,  jest opracowa-
nie i wydanie monografii kultu Opatrzności Bożej, 
sięgającego czasów XVIII wieku. Wbrew pozorom 
czasu na to mamy niewiele, bo potrzeba możliwie 
jak najdokładniejszego przebadania dostępnych  
zasobów archiwalnych i dotarcia do wielu źródeł 
niezbędnych do właściwego opracowania planowa-
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nej publikacji. To nasze ambitne plany. A teraz za-
czynamy przybliżać Wam piękne dzieje naszej zie-
mi, naszej parafii i tych, którzy na niej mieszkali, 
pracowali, modlili się i tu umierali. 
Jastrzębie, podobnie jak i okoliczne miejscowości 
od początku swego udokumentowanego istnienia 
znajdowało się w granicach księstwa raciborskiego. 
Na przełomie XIII i XIV wieku tereny te znalazły 
się pod panowaniem czeskim, a od 1526 roku, po 
nieszczęśliwej dla Ludwika Jagiellończyka bitwie 
pod Mochaczem znalazły się we władaniu Habs-
burgów. Od początku XVI wieku istniało tzw. " 
mniejsze państwo stanowe " Wodzisław. Jedną z 
wsi doń należących było Jastrzębie. Po wojnach 
śląskich w latach: 1741  - 1743  ziemie te znalazły 
się we władaniu pruskim, a po 1871 r. w powstałym 
Cesarstwie Niemieckim. Po I wojnie światowej i 
powstaniach śląskich w latach: 1919 - 1921, nasze 
ziemie przypadły odrodzonemu Państwu Polskie-
mu.  Państwo pruskie w połowie XVIII wieku prze-
prowadziło reorganizację administracyjną zdoby-
tych na Habsburgach ziemiach. " Państwo stano-
we" włączono do utworzonego wtedy powiatu 
pszczyńskiego. w 1817 roku z części dawnego po-
wiatu raciborskiego oraz skrawków ziemi bytom-
skiej i gliwickiej utworzono powiat rybnicki, do 
którego Jastrzębie należało do 1954 roku. Wtedy to 

utworzono powiat wodzisławski obejmujący swym 
zasięgiem gwałtownie rozwijające się Jastrzębie. W 
wyniku likwidacji powiatów w 1975 roku Jastrzębie 
- Zdrój jako odrębne miasto i gmina należało do 
województwa katowickiego. Po kolejnej reorgani-
zacji administracyjnej naszego kraju w 1999 roku 
przeprowadzonej przez rząd Jerzego Buzka, nasze 
miasto na prawach powiatu znajduje się w woje-
wództwie śląskim. To tyle, co do zmian terytorial-
nych i administracyjnych, jakie zachodziły tutaj na 
przestrzeni opisywanych dziejów.   
Teraz przejdę do opisywania procesu tworzenia się 
miejscowości i administracji kościelnej. Tereny 
dzisiejszego Jastrzębia - Zdroju należały według  
udokumentowanych źródeł  do archiprezbiteriatu 
żorskiego i podlegały utworzonemu już w 1000 ro-
ku biskupstwu wrocławskiemu. Najstarszym doku-
mentem dotyczącym wsi lokowanych na prawie 
niemieckim Jastrzębia i okolic jest księga uposażeń 
biskupstwa wrocławskiego " Liber Fundationis 
Episkopatus Wratislawiensis". Spisana ona została 
w latach: 1290 - 1305. Zaznaczono w niej wszystkie 
miejscowości diecezji wrocławskiej oraz daniny i 
inne powinności na rzecz biskupstwa. Wymienione 

są między innymi: Ruptawa, Mszana, Moszczenica, 
Gogołowa, Szeroka, Bzie, Połomia itd. Jest w niej 
też mowa o Bożej Górze, wówczas osadzie, lokowa-
nej jeszcze na prawie polskim "Boza Gora sive 
Mons Oliveti" - "Boża Góra zwana Górą Oliwną". 
Jak zauważyliście w tym wykazie nie figuruje Ja-
strzębie. Natomiast wśród wymienionych wyżej 
miejscowości znajduje się zapis: "Item in villa..." 
bez podania szczegółowej nazwy. Ludwik Musioł w 
kronice naszej parafii sugeruje, że zostawione 
miejsce należałoby uzupełnić następująco: "Item in 
villa Hermani debent esse XXX mansi" -" także we 
wsi Hermana powinno być 30 łanów". Istnieje jesz-
cze inne tłumaczenie braku Jastrzębia w wykazie 
uposażeń biskupstwa wrocławskiego. Możliwe, że 
nasza wieś została przekazana jednemu z kościo-
łów, bądź klasztorów wraz  z przynależnymi bi-
skupstwu wrocławskiemu daninami. Takie przy-
puszczenia wynikają z tego, że w "Liber Fundatio-
nis..." nie ma ok. 25 wsi ziemi rybnickiej przekaza-
nym wcześniej kolegiacie św. Krzyża w Opolu oraz 
wsi przekazanych klasztorom w Rudach i Racibo-
rzu. W początkach XV wieku Jastrzębie było wła-
snością ss. Dominikanek w Raciborzu. Nie ma nie-
stety dowodów na to, by miało to już miejsce w 
czasie spisywania " Liber Fundationis...". O Ja-
strzębiu jako "villa Hermani" - po niemiecku Her-

mannsdorf wspomina się w różnych dokumentach 
kościelnych z lat: 1376, 1391 oraz po raz ostatni w 
1447 roku. We wszystkich tych zapiskach jest mo-
wa o istniejącym we wsi kościele parafialnym. Na-
zwa Hermannsdorf pochodzi najprawdopodobniej 
od imienia zasadźcy, który był organizatorem gru-
py osiedlającej się na danym terenie i w jej imieniu 
zawierającym ugodę o warunkach osadnictwa z 
właścicielem ziemi. Jemu też przysługiwał funkcja 
sołtysa w nowozakładanej wsi i wynikające z niej 
uprawnienia. Wspomniana "Liber Fundationis..." 
zawiera wykaz wielu w taki sposób powstających 
wówczas miejscowości: Rudolfi villa ( niem. Ru-
delsdorf ), a dziś Rydułtowy, Bertoldi villa ( niem. 
Bartolsdorf ) - Biertułtowy, Merclini villa ( niem, 
Merkelsdorf ) - Marklowice, Goltimani villa ( niem. 
Goldsmannsdorf ) - dzisiejsze Bzie, Siffridi villa 
( niem. Siffidsdorf ) - Zebrzydowice, Hermanni vil-
la ( niem. Hermannsdorf ) - Hermanice pod Ustro-
niem.  
W kolejnym odcinku przedstawię zmiany w nazew-
nictwie naszej miejscowości oraz istniejących do 
dzisiaj nazw przysiółków wchodzących w skład na-
szej parafii.  ●  

Historia parafii św. Katarzyny 
Andrzej Kinasiewicz 
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Rozwiązanie prześlij na 
adres:  

krecikpolany@gmail.com   

Nagrody za rozwiązanie 
z poprzedniego numeru 
otrzymują Liliana Hojka 
i Adrian Ziemianin. Gra-
tulujemy! Można je bę-
dzie odebrać w pierwszą 
niedzielę po zniesieniu 
ograniczenia spotkań, na 
Mszy św. o godz. 11.00 
lub w kancelarii para-
fialnej po 20 kwietnia. 
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Dla dzieci 

„Życie jest talentem powierzonym nam, aby go przekształcić, 

pomnażać i czynić dobrem dla innych.” 

Legioniście Danielowi Guzy oraz wszystkim auksyliatorom, 

którzy obchodzą swoje urodziny lub imieniny w kwietniu, 

umiejętności postrzegania życia, jako daru od Pana i wyko-

rzystywania każdego dnia do wzrostu w wierze, nadziei i 

miłości życzy Męski Legion Maryi. 

 

„Im więcej otrzymamy w modlitwie i 

ciszy, tym więcej będziemy mogli 

dawać z siebie w naszym aktywnym 

życiu.” 

Siostrze Klaudii oraz pani Krystynie Żmudzie życzymy, by z 

modlitwy czerpały siłę do kroczenia drogą Bożych przyka-

zań i dawania świadectwa wiary. Chór „Lira”.  

 

 

 

 

 

„Rzeczą człowieka jest walczyć, a rzeczą nieba dać zwycię-

stwo.” 

Paniom Marii Karwath, i Elżbiecie Raczek oraz panu Ryszar-

dowi Piechoczkowi życzymy, by nigdy nie zniechęcali się w 

walce o dobro, a Pan wspierał Ich swoją mocą. Seniorzy.  

 

„Wszyscy, według swych zadań i celów, mają miejsce w pięk-

nie wszechświata.” 

Pani Teresie Piotrowskiej życzymy, 

by wsłuchując się w Słowo Boże 

potrafiła odczytywać i realizować 

wolę Bożą w codzienności. Żeński Legion Maryi. 

 

„To co zdobyliśmy z największym trudem, najbardziej kocha-

my” 

Uli Gardziejewskiej, Ani Skromblewicz i Michałowi Admaczy-

kowi życzymy takiej miłości, która nie pozwala zaprzestać 

stawiania sobie wymagań, a także tego, by doświadczali ser-

deczności i dobra od bliźnich. Oaza z ks. Stefanem 

Serdeczności 
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