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Rzeczownik Anioł nie jest określeniem
natury, lecz funkcji: hebrajskie słowo mal'al, greckie
angelos, oznaczają tyle co „ wysłannik”. Aniołowie
są zatem duchami przeznaczonymi do usług,
posłanymi na pomoc tym, którzy starają się posiąść
zbawienie. Wymykając się spod naszego zwykłego
poznania stanowią oni wskutek tego świat
tajemniczy. Anioły w ten sposób róŜne od nas, są nam jednak zadziwiająco bliskie przez obecność miłosiernego Boga– Stwórcy,
dlatego teŜ obchodzimy ich święto. Obecnie wszyscy trzej archaniołowie są czczeni jednego dnia, warto jednak zagłębić się w istotę
kaŜdego z nich.
Hebrajskie imię Mika'el oznacza: „któŜ jak Bóg” (w wolnym tłumaczeniu podobny Bogu). Według
podania, kiedy Lucyfer zbuntował się przeciwko Bogu i do buntu namówił część aniołów, to
właśnie archanioł Michał wypowiedział wojnę szatanowi. W Piśmie świętym wymieniany jest
kilkakrotnie, między innymi w księdze proroka Daniela nazwany jest „jednym z przedniejszych
ksiąŜąt nieba (Dn 13,21) oraz obrońcą ludu izraelskiego (Dn 12,1). Większego znaczenia
mistycznego nabierają słowa Apokalipsy św. Jana kiedy mówią: „ I nastąpiła walka w niebie:
Michał i jego aniołowie mieli walczyć ze Smokiem. I wystąpił do walki Smok i jego aniołowie, ale
nie przemógł i juŜ się miejsce dla nich w niebie nie znalazło. (Ap 12,7-8).
Z tych i z wielu innych słów Ojcowie Kościoła wyczytują jak waŜną, świętą postacią jest Archanioł
Michał, który strzeŜe nas i dopomaga równieŜ w codziennej walce z szatanem, w wyborach Dobra
i Zła.
Gabriel- równieŜ to imię jest teoforyczne, znaczy „mąŜ BoŜy” („posłannik BoŜy”).
Pierwszy raz w Piśmie Świętym archanioł pojawia się w wizji proroka Daniela, kiedy wyjaśnia mu
znaczenie wizji Barana i Kozła(Dn 8, 13-26) ilustrującej podbój przez Grecję państw Medów i
Persów. Następnie tłumaczy przepowiednie Jeremiasza ( Dn 9,21-27; Jr 25,113). Jednak postać
Anioła Gabriela wszystkim kojarzy się z Nowym Testamentem, kiedy zwiastuje On Maryi, Ŝe
pocznie i porodzi Syna BoŜego, a
jeszcze wcześniej narodzenie Jana
Chrzciciela. Gabriel, będąc
zwiastunem Dobrej Nowiny uczestniczy w dziele zbawienia. Dziś równieŜ
pomaga nam rozumieć istotę, tajemnicę BoŜego planu względem
naszego Ŝycia tu na ziemi i Ŝycia wiecznego.
„Bóg uleczy”- hebrajskie znaczenie anioła Rafała. Nawiązuje to
Cześć, jaką chrześcijanie otaczają osobę Jezusa
do
pięknego
opowiadania, które spotkać moŜemy w księdze Tobiasza.
Chrystusa, dotyczy równieŜ tego wszystkiego co miało z
Nim styczność. Dlatego taką pieczołowitością tradycja Archanioł przeprowadza szczęśliwie go do dalekiej Persji, ratuje po
chrześcijańska otoczyła miejsca wskazane przez drodze od poŜarcia przez wielką rybę, leczy Sarę, która zostaje Ŝoną
Ewangelie i uświęciła wiele z nich wystawieniem kaplic a Tobiasza, aŜ wreszcie leczy jego samego przywracając mu nie tylko
nawet okazałych bazylik. Szczególną czcią zawsze wzrok, ale i majątek. Po dokonaniu tych dzieł św. Rafał odsłania przed
otaczano KrzyŜ, na którym Jezus oddał za nas swoje zdumionym Tobiaszem, kim jest: „ Ja jestem Rafał, jeden z siedmiu
aniołów, którzy stoją w pogotowiu i wchodzą przed majestat Pański.
Ŝycie.
O ukrzyŜowaniu Pana Jezusa piszą wszyscy Ewangeliści. ( Tb 12,15)
Te ostatnie słowa podsumowują rolę jaką pełnią w świecie
Co więcej, podają bardzo szczegółowe
okoliczności tego zdarzenia. Kara archaniołowie i aniołowie. MoŜe wielu z nas myśli, Ŝe aniołowie są jedynie
ukrzyŜowania była u śydów znana, wymyślonymi bajkami dla dzieci, które słuŜą do ochrony. Jednak mają
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chociaŜ w prawie mojŜeszowym nie była przewidziana. Była to kara one głębsze powołanie. Mają nas bronić
bardzo hańbiąca i bardzo okrutna. KrzyŜ miał zwykle kształt litery T. i pomagać w dotarciu przed majestat
PoniewaŜ śmierć na krzyŜu miała wszystkie znamiona hańby, dlatego Pański.
Opracowała Magda Rutka
cesarz Konstantyn Wielki zniósł karę śmierci przez ukrzyŜowanie.
Kościół zawsze w KrzyŜu Pana Jezusa widział ołtarz, na którym Syn BoŜy dokonał zbawienia świata. Dlatego kaŜda
jego cząstka doznawała zawsze szczególnej czci. Nie chodzi w tym wypadku o autentyczność poszczególnej relikwii,
ale o fakt, Ŝe przypominają one KrzyŜ Jezusa i wielkie dzieło, jakie się na nim dokonało. Od śmierci Chrystusa na
Golgocie KrzyŜ stał się symbolem największej miłości i ofiary. Dlatego umieszcza go Kościół na szczytach swoich
świątyń i kaplic, w domach wiernych, na drogach i rozdroŜach, na liturgicznych szatach, na piersi swoich wyznawców.
KrzyŜami zasług dekoruje się bohaterów po dziś dzień i to we wszystkich krajach o tradycji chrześcijańskiej. Światowy
związek Czerwonego KrzyŜa ma równieŜ w swoim znaku krzyŜ. KrzyŜ stał się równieŜ symbolem cierpienia i pokuty.
Sam Jezus wskazuje nam równieŜ tę symbolikę krzyŜa, kiedy mówi: „Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze
samego siebie i niech weźmie krzyŜ swój i niech mnie naśladuje.” (Mt 16, 24)
KrzyŜ Jezusa i dokonane na nim zbawienie świata ludzie uplastyczniali jeszcze „znakiem krzyŜa”, którego uŜywamy
codziennie po dziś dzień.
Sto kilkanaście kościołów w Polsce wystawiono ku czci KrzyŜa świętego. Stawianie krzyŜy na drogach to nie tylko
Polski zwyczaj. W niektórych stronach Polski moŜna spotkać kilkanaście krzyŜy naraz. Są one umieszczane jako
krzyŜe drewniane, często bardzo wysokie, albo w kapliczkach przydroŜnych, polnych. Na Podlasiu przypina się do
krzyŜy białe chusty, zwilŜone często potem chorego, by mu wyjednały miłosierdzie BoŜe po śmierci lub zdrowie dzięki zasługom
konania Chrystusa na krzyŜu. Sporo krzyŜy moŜna spotkać w Tatrach. Stawiano je tam gdzie turyści ulegli gwałtownej śmierci lub dla
uproszenia łaski zachowania od takiej śmierci. KrzyŜ znajduje się równieŜ w herbach wielu miejscowości w Polsce, np.: w herbie
Elbląga, Gdańska, Wejherowa i innych.
Symbol krzyŜa moŜemy nie tylko zobaczyć, ale takŜe podziwiać i sławić w pieśniach i modlitwach. W niektórych kościołach
wprowadzony jest zwyczaj adoracji KrzyŜa.
Wszechmogący BoŜe, Syn Twój posłuszny Twojej woli poniósł śmierć na krzyŜu, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni, spraw,
abyśmy poznawszy na ziemi tajemnicę odkupienia, mogli otrzymać jej owoce w niebie.
Przez Chrystusa Pana naszego, Amen.
Opracowała Weronika Rutka
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WYBORYDOPARAFIALNEJRADY
DUSZPASTERSKIEJ2012
w parafii św. Katarzyny w Jastrzębiu — Górnym
28 października 2012
Arcybiskup Metropolita Katowicki Wiktor Skworc zarządził w niedzielę 20 maja 2012 r. w całej Archidiecezji Katowickiej
wybory do Parafialnych Rad Duszpasterskich w oparciu o regulamin i zasady wyborów do Parafialnej Rady
Duszpasterskiej. PRD stanowi, zgodnie z kan. 536 KPK, ciało doradcze, które pod kierownictwem proboszcza parafii,
pomaga wyłącznie w duszpasterstwie danej wspólnoty parafialnej. Z powodu przejścia Ks. Proboszcza Wacława Basiaka
na emeryturę, wybory do Parafialnej Rady Duszpasterskiej w naszej parafii zostały przesunięte za zgodą Arcybiskupa
Metropolity Katowickiego na jesień tego roku.
Oto najwaŜniejsze informacje dotyczące kandydatów na radnych, terminu wyborów i składu PRD.

•

Kandydatami na członków PRD mogą być pełnoletni katolicy, którzy przyjęli sakrament bierzmowania, czynnie
uczestniczą w Ŝyciu wspólnoty wiernych, mieszkają na terenie parafii i są znani z zasad Ŝycia zgodnego z etyką
katolicką;

•
•

Czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim pełnoletnim członkom danej wspólnoty parafialnej;
Proces zgłaszania kandydatów rozpocznie się w poniedziałek 24 września 2012 r. Dane kandydatów w formie
pisemnej zawierającej imię i nazwisko kandydata, rok urodzenia, zawód i ulicę zamieszkania, moŜna przekazywać
proboszczowi bezpośrednio po Mszach Świętych do piątku 19 października 2012 r.;

•

W skład PRD wchodzą trzy grupy osób: członkowie z urzędu, mianowani przez proboszcza parafii oraz wybrani
przez parafian;

•

Nasza PRD będzie liczyć 18 osób. Z urzędu naleŜy do niej proboszcz parafii, księŜa wikariusze oraz
przedstawiciele osób świeckich pomagających w pracy duszpasterskiej. Z mianowania proboszcza pełnoletni
przedstawiciele grup parafialnych – 3 osoby oraz przedstawiciele wybrani przez parafian spośród zgłoszonych
kandydatów – 10 osób;

•

W niedzielę 21 października 2012 r. zostanie przedstawiona lista zgłoszonych kandydatów. Wybory do PRD będą
miały miejsce w niedzielę 28 października 2012 r. bezpośrednio po Mszach Świętych przy wyjściu z kościoła;

•

ZłoŜona z trzech osób komisja wyborcza zostanie wyłoniona w wyniku wzajemnych konsultacji między członkami
grup parafialnych. Dane członków komisji w formie pisemnej zostaną przekazane proboszczowi do piątku
19 października 2012 r.

Z głęboką troską o Kościół, który jest naszym Domem zachęcamy
do zgłaszania kandydatur na radnych oraz do udziału w wyborach
28 października 2012 r.

Duszpasterze Parafii

Redakcja gazety SPES zaprasza do współpracy przy
tworzeniu pisma. Wszelkie uwagi oraz propozycje
proszę wysyłać na adres comtelafere@poczta.onet.pl
Na ten adres naleŜy równieŜ przesyłać artykuły,
sprawozdania i zdjęcia z wydarzeń waŜnych dla grup
parafialnych czy teŜ dla całej parafii oraz Ŝyczenia,
które moŜemy umieścić w rubryce Serdeczności.
Aby plik mógł być umieszczony w odpowiednim
numerze gazety, naleŜy przesłać go do redakcji
do 20 dnia miesiąca, poprzedzającego miesiąc
ukazania się czasopisma .
Redakcja

SPESWRZESIEŃ—PAŹDZIERNIK2012

3

4 sierpnia ks. Proboszcz Stefan WyleŜałek ochrzcił
Amelię Martę Musioł c. Tomasza i Marty ur. 13.04.2012 r.
Pozostałe dzieci zostały włączone do Wspólnoty Kościoła przez ks. Tomasza Madzie
12 sierpnia Chrzest otrzymał Wiktor Rafał Sorosiak s. Rafała i Ewy ur. 21.06.2012 r.
17 sierpnia Maja Aleksandra Pikuła c. Seweryna i Angeliki ur. 30.05.2012 r.
19 sierpnia Aleksandra, Milena, Wiktoria, Jerome, Jan i Łukasz, których moŜemy
zobaczyć na zdjęciach,
a 9 września Jan Piotr Zieliński s. Karola i Marzeny ur. 01.06.2012 r.

Jerome Emil Brodzik
s. Małgorzaty
ur. 23.03.2012 r.

Milena Liliana Pałka
c. Piotra i Agnieszki
ur. 20.06.2012 r.

Aleksandra Paulina Pałka
c. Pawła i Agnieszki
ur. 22.06.2012 r.

Wiktoria Cecylia Wojtan
c. Krzysztofa i Moniki
ur. 13.07.2012 r.

Wpaździernikuzapraszamy
nanabożeństwaRóżańcowe
Odponiedziałkudosoboty
nagodz.17.30
Wniedzielęnagodz.16.00
ZAPRASZAMYRÓWNIEŻ
ZAPRASZAMYRÓWNIEŻ
NAKONGRESRÓŻAŃCOWY
NAKONGRESRÓŻAŃCOWY
4–
4–6PAŹDZIERNIKA
6PAŹDZIERNIKA
POCZĄTEKWNASZEJPARAFII
POCZĄTEKWNASZEJPARAFII

ORAZ
ORAZ

NAWSPÓLNĄMODLITWE
NAWSPÓLNĄMODLITWE
KORONKĄDOMIŁOSIERDZIABOŻEGO
KORONKĄDOMIŁOSIERDZIABOŻEGO
IŁOSIERDZIABOŻEGO
NASKRZYŻOWANIUULIC
NASKRZYŻOWANIUULIC
PIŁSUDSKIEGOIWARSZAWSKIEJ
PIŁSUDSKIEGOIWARSZAWSKIEJ
28WRZEŚNIAPIĄTEKGODZINA15.00
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Jan Antoni Kończak
s. Łukasza i Sylwii
ur. 25.06.2012 r.

Igor Marian Koszewski
s. Tomasza i AndŜeliki
ur. 02.07.2012 r.
Wydawca SPES: Parafia św. Katarzyny w Jastrzebiu - Zdroju
ul. Św. Katarzyny 3 tel. 32 4712055
www.katarzyna.katowice.opoka.org.pl
Zespół redakcyjny: ks. proboszcz Stefan WyleŜałek,
Emilia Kaczorowska, Alicja Bakalarczyk, Mada Rutka,
Weronika Rutka, Ala Kaczorowska
Zdjęcia: Teresa Bąk, Krzysztof Jarczok, Michał Grygierek
Numer zamknięto: 13 września 2012
Nakład: 400 egzemplarzy
Druk: IMPRINT, Rybnik, ul Długa 45 B, www.edrukarnia.pl
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JUBILEUSZE MAŁśEŃSKIE WRZESIEŃ
1 rocznica
Joanna i Grzegorz Suwisz
Magdalena i Paweł Zwoleń
Monika i Krzysztof Wojtan
5 rocznica
Agnieszka i Tomasz Tierientief
Aleksandra i Marek Strzemecki
Małgorzata i Wojciech
Witkowski
10 rocznica
Danuta i Krzysztof Saltarius
Gabriela i Franciszek Grygier
Renata i Tomasz Mrówka
śaneta i Grzegorz Nartowicz
15 rocznica
Beata i Kazimierz Fajkis
Magdalena i Maciej Tarała
Iwona i Robert Wróblewscy
20 rocznica
Barbara i Zdzisław Zemlik
Justyna i Zbigniew Matejek
Krystyna i Ryszard Piechoczek
Mirela i Wojciech Kowalczuk
Marzena i Piotr Ostrzołek
25 rocznica
Małgorzata i Jan Mądry
30 rocznica
Anna i Lech Sikora
Bogumiła i Krzysztof Sitarz
Ewa i Robert Konrad
Danuta i Adam Witak
Jolanta i Eugeniusz KałuŜa
Wioletta i Jan Kloch

35 rocznica
Zofia i Zygmunt Kajewski
Urszula i Piotr Zniszczoł
GraŜyna i Marek Szewczyk
GraŜyna i Eugeniusz Guzy
Janina i Leon Musioł
Anna i Janusz Świętoń
ElŜbieta i Franciszek Adamski
Iwona i Mieczysław Jagiełłowicz
Bogumiła i Władysław Pieszko
Teresa i Stanisław Jąkała
ElŜbieta i Stanisław Chałupa
40 rocznica
Barbara i Stanisław Matys
Maria i Wiesław Tkacz
Maria i Eugeniusz Wojciechowski
Zofia i Andrzej Drąg
Teresa i Andrzej Antonow
Lucyna i Ryszard Jabłoński
ElŜbieta i Czesław Guzik
45 rocznica
Agnieszka i Tadeusz Dyba
Barbara i Leszek Apel
Stanisława i Henryk Ziółkowski
50 rocznica
Danuta i Oskar Gajda
ElŜbieta i Teodor Sikora
Otylia i Roman Staszek
55 rocznica
Irena i Władysław Wala

JUBILEUSZE MAŁśENSKIE PAŹDZIERNIK
1 rocznica
Monika i Tomasz Głowacki
Katarzyna i Dawid Salawa
5 rocznica
Urszula i Damian KałuŜa
Olga i Sebastian Uss
Iwona i Daniel Hałasiewicz
Joanna i Adam Kanak
10 rocznica
Katarzyna i Mariusz Matysiak
15 rocznica
Sylwia i Piotr Kukuczka
Agnieszka i Piotr Tokarek
20 rocznica
Sylwia i Mirosław Potyrcha
Joanna i Piotr Myśliwiec
Mirosława i Bronisław Wala
25 rocznica
Marzena i Piotr Jabłoński
Małgorzata i Zbigniew Wilczyński
Joanna i Franciszek Stępka
30 rocznica
Iwona i Jacek Łabuś
Ilona i Jerzy Szczęsny

35 rocznica
Danuta i Józef Sutkowski
Daniela i Józef Langer
Wanda i Jan Mordarski
40 rocznica
Barbara i Roman Sprycha
Krystyna i Józef Dołowy
Urszula i Stanisław Bury
Danuta i Zdzisłąw Jabłoński
Krystyna i Władysław Stokłosa
Jolanta i Marian Górny
Jadwiga i Stefan Talarowski
Teresa i Wenanty Kobiałka
Teresa i Stefan Bodio
45 rocznica
Łucja i Walter Papierok
Helena i Edward Krawczyk
50 rocznica
Maria i Augustyn Stachoń
Jadwiga i Jan Frąckiewicz
Zofia i Paweł Sajkiewicz
55 rocznica
Lidia i Bolesław Śmietana
60 rocznica
Antonina i Stanisław Walotka

Sakramentu MałŜeństwa udzielili sobie:
Rafał Horak i Elwira Kukulska
Paweł Jarząb i Patrycja Krajewska
Ireneusz Skrobiś i Monika Niedźwiedzka
Damian Krzystolik i Katarzyna Mróz
BłaŜej Barchański i Alicja Adamek
Paweł Dudzik i Aleksandra Maleńczyk
Paweł Górski i Agata Salamon
Adam Hanak i Anna Spałek

ROCZKI PAŹDZIERNIK

Jakub Patryk Włodarczyk
Matylda Maria Pancherz
Robert BłaŜej Musialik
Wojciech Józef Milewski
ROCZKI WRZESIEŃ

Barbara Kędzia
Karolina Maria Mocko
Karol Tomasz Kiernozek
Kacper Grzegorz Wałkiewicz
Szymon Michał PodobroŜny
Kacper Tomasz Niemirowski
Nataniel Rutecki

18URODZINYWRZESIEŃ
18URODZINYWRZESIEŃ
EdytaDomagała
DawidAdamczyk

18URODZINY
PAŹDZIERNIK
PAŹDZIERNIK
JadwigaZgrzędek
JuliaMazur
KatarzynaWala

ODESZLI DO DOMU OJCA

Janina Horbińska ul. Poznańska
Jan Hojka ul. Pszczyńska
Ryszard Jędrzejewski ul. Wrocławska
Józef Postół ul. Opolska
Karol Sacher ul. Staffa
ElŜbieta Włodarczak ul. Wrocławska
Łucja Cebula ul. Reymonta
Lidia Piksa – ul. Pszczyńska
Kunegunda Fajkis – Pszczyńska
Ryszard Grygier – Pszczyńska
Tomasz Kaczmarczyk – Wrocławska
Igor Kasprzak ul. Wrocławska
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SERDECZNOŚCI
SERDECZNOŚCI
„AjaufammiłosierdziuTwemu,
rozradujesięmojesercewybawieniemprzezCiebie.”
Ks.ProboszczowiWacławowiBasiakowiżyczymyzokazjiimienin,
bydoświadczenieBożegomiłosierdziabyłodlaNiegoźródłem
ufnościiradościserca. Duszpasterze,Redakcja,Parafianie.

„Urodziliśmysiędlamiłości,jestonapodstawową
zasadążyciaijegojedynymcelem.”
WrześniowymipaździernikowymSolenizantom-DyrygentcechóruWioletcie
ŻankowskiejorazJadwidzeTomczyk,TeresieGwieździeiWernerowiSchroederowi
życzymy,bymiłośćnadawałasenskażdemudniuIchżycia. Chór„Lira”.

„Grzeszyten,ktomającmożliwośćwyświadczaniadobra,nieczynitego.”
PaniomMariiLedwoń,WiesławieKlusek,DanuciePyzik,HelenieKrawczyk
iIrenieOlejnikżyczymyumiejętnościwykorzystywaniakażdejszansy,jakąniesie
życie,doświadczeniaoBożejmiłości. ŻeńskiLegionMaryi.

„Bądźciepełniradościwnadziei,cierpliwiwcierpieniu,wytrwaliwmodlitwie.”
LegionistompanuJanowiKołeczce,RyszardowiJuszczakiewiczowi,
ZdzisławowiZawadowskiemuorazauksyliatoromAnieliSitarz,JózefowiSowie,
ŁucjiSitko,AnnieGajdzie,JadwidzeJóźwiak,MarianowiKrawczykowi,
JózefowiGajdzie,EdycieSładkowskiej,AndrzejowiSładkowskiemuiJadwidze
Szamborskiejżyczymy,bymodlitwabyładlaNichźródłemsiłypotrzebnej
wtrudachdniacodziennego. MęskiLegionMaryi.

„Niemalepszegosposobupobudzaniadobrociwludziach,
niżtraktowanieichtak,jakbyjużbylidobrymi.”
UmiejętnościdostrzeganiawbliźnichdobrairealizowanianacodzieńwoliBożej
AlicjiKaczorowskiej,Redaktorcegazety„Spes”,życzy Redakcja.

„Modlićsiętostopniowowprowadzaćwsiebie
wolęBożązamiastswojejwoli.”
Ks.CezariuszowiWaliżyczymy,bypoprzezmodlitwęodkrywał
obecnośćBogawswoimżyciu.   DuszpasterzeiRedakcja.

„Miłośćniewyrażasiętylkosłowami,alecałąpostawą.”
PaniomHelenieKrawczyk,IrenieOlejnik,GertrudzieGrofik,,IrenieKaziszyn,
MariiLedwoń,iOtyliiSzymikżyczymy,bydoświadczenieBożejmiłościowocowało
pragnieniemniesieniaGoinnymludziom. Seniorzy.

„KiedyBógdrzwizamykatootwieraokno”
ManueliGóreckiej,MilenieHenicz,JuliiOfmanskiej,MagdzieStencel,
BartkowiAntończykowiorazAdamowiWyrembelskiemu,
życzymyufnościwtętwórcząMiłośćBogaitego,bydoświadczali
serdecznościludzi  Oazazks.Grzegorzem

„Sposób,wjakidajesz,wartjestwięcejodtego,codajesz.”
NauczycielomiPracownikomOświatyzokazjiDniaEdukacjiNarodowejżyczymy,
byIchpostaważyciowabyładlawychowankówświadectwemrealizacji
szlachetnychwartości,    DuszpasterzeiRedakcja.

„Dopierowtedyosiągasięwielkośćiwtedysięonaujawnia,
gdyczłowiekpotrafisłużyć.”
RedakcjaserdeczniedziękujepaniomDanucieSzydłowskiejiBarbarzeLangosz
zawieloletnitrudwspółredagowaniagazety„Spes”,dzieleniasiędoświadczeniem,
wiedzą,życzliwościąsercaorazzacierpliwośćiwyrozumiałość.
Jednocześnieżyczymywielupięknychchwilwżyciu.
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ZAPRASZAMY
NASPOTKANIA
GRUPPARAFIALNYCH
Dzieci Maryi sobota godz. 10.00
(opiekun ks. Grzegorz)
Ministranci sobota godz. 9.00
(opiekun ks. Tomasz)
Nauka gry na gitarze dla dzieci
sobota godz. 11.00
(prowadzi ks. Grzegorz)
O a z a
m ł o d z i e Ŝ o w a
(Ruch Światło - śycie)
piątek po Mszy św. wieczornej
spotkanie
formacyjne,
czwartek Adoracja dla młodzieŜy
o godz. 19.00
(opiekun ks. Grzegorz)
K rąg Domow ego Koś c io ła
( O a z a
R o d z i n )
niedziela raz w miesiącu według
ustaleń wewnętrznych
(opiekun ks. Grzegorz zainteresowanych zachęcamy
do kontaktu z Księdzem)
Oaza Dorosłych spotkania w IV
czwartek miesiąca o godz. 19.00
(opiekun ks. Grzegorz)
Grupa modlitewna „Oremus”
wtorek po Mszy św. wieczornej
(opiekun ks. Tomasz)
śeński
Legion
Maryi
czwartek po Mszy św. wieczornej
(opiekun ks. proboszcz Stefan)
Męski
Legion
Maryi
środa po Mszy św. wieczornej
(opiekun ks. Tomasz)
Chór parafialny wtorek godz. 17.00
(opiekun ks. Tomasz)
III Zakon Św. Franciszka
niedziela 14.30 (raz w miesiącu)
(opiekun ks. Tomasz)
Spotkania dla Seniorów
poniedziałek i czwartek godz. 9.00
(opiekun ks. proboszcz Stefan)
Ochronka
dla
dzieci
od pon. do piątku od 15.00 do 18.00
Hosp icju m
do mow e
poniedziałek od 17.00 do 20.00
środa i piątek od 10.00 do 12.00
(opiekun ks. proboszcz Stefan)
Przygotowanie do Bierzmowania Msze Św. o godz. 19.00
w
I
piątek
miesiąca.
Spotkania z animatorami
w n i e d z i e l ę p o M s z y ś w.
o godz. 9.30 według ustaleń
(opiekun ks. Grzegorz)
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Uporządkuj litery tak,
aby utworzyć z nich
jakieś znane słowa
(rzeczowniki) i wpisz
w odpowiednie kratki
wskazane
przez
strzałkę.
Czytając
kolejno
literki,
z oznaczonych kratek,
dowiesz się czego
Osiołek nie zdołał
zrobić dlatego, Ŝe się
rozchorował.
I
jes zc ze
jedno
zadanie. Na pewno nie
raz miałeś podobną,
jak Osiołek przygodę,
chociaŜ niekoniecznie
m us iała
dot yc z yć
jedzenia. Wymyśl jakiś
sposób
na
walkę
z pokusami,
zapisz
go na kartce obok
rozwiązania 1 zadania.
Oba rozwiązania wyślij
n a
a d r e s
comtelafere@poczta.
onet.pl podając swoje
imię i nazwisko.
Czekamy!

Iiiihaaa! Cześć osłolubne Małolaty!
Jestem Osiołek Ofiarka. Uparłem się,
Ŝeby redagować stronkę dla Was, ale
powiedziano mi, Ŝe nie ma miejsca
dla głupich, oślich pomysłów. TeŜ mi
problem – prychnąłem sobie moimi
chrapkami. Na pewno boją się, Ŝe
będę najlepszy i, gdy zabłysnę, to nikt
juŜ nie będzie chciał czytać tych ich
wypocin. No więc w nocy , gdy ta zawistna
Redakcja poszła w końcu spać, zakradłem się do
gazety, wyrzuciłem kilka potwornie nudnych rzeczy
i trochę tu dla Was porysowałem. Na pewno
wszyscy będą mi wdzięczni, bo od razu poziom
tego piśmidła się podniósł. Nie wiem tylko, co
ksiądz Proboszcz powie, gdy zobaczy, Ŝe Jego
artykuł się nie zmieścił... Jeśli chcecie mnie tu
jeszcze zobaczyć musicie Go przekonać, Ŝe warto
było. Najlepiej, gdybyście zasypali Redakcję
rozwiązaniami zadania, które dla W as
przygotowałem. MoŜe Ksiądz okaŜe się miłosierny
i mnie nie wyrzuci.
Ale co tam i tak mam większe zmartwienie...
Zrobiłem ostatnio coś potwornego. MoŜecie to
zobaczyć na zdjęciach, bo wścibska Redakcja mnie
podpatrywała (juŜ nigdzie nie moŜna się czuć
swobodnie —nawet we własnym domu). Miałem
całą listę rzeczy do zrobienia— dłuŜyła się bardziej niŜ ogłoszenia
parafialne, gdy śpieszycie się na telewizję. No i pomyślałem, Ŝe zanim
zabiorę się do pracy, to zjem sobie coś poŜywnego i smacznego, bo do
roboty siłę trza mieć. Najpierw wybrałem się do lodówki i podkradłem
kiełbaskę. Nie mogę jej jeść bo osiołkom wędliny podnoszą cholesterol
i rozchorowują Ŝołądek. Ale jakoś nie mogłem się oprzeć, tak się do mnie
uśmiechała zachęcająco. Tylko kawałek— pomyślałem, kiedy całe pęto
znikało w moich przepastnych wnętrznościach. JuŜ prawie byłem gotowy
do pracy, ale jakoś tak poczułem w sobie niedobór Ŝelaza i mój wzrok
zatrzymał się na pudełku ptasiego mleczka. No to jedno schrupię i do
roboty— coś mi szeptało do uszka i tak chyba z 15 razy pod rząd
zaszeptało... Zrobiło mi się strasznie słodko i mdło, więc pora była na coś
kwaśnego. A tu, jak na zawołanie, zamrugał do mnie jabłkowy sorbet
lodowy— pół litra— w sam raz dla osiołka... No a potem... Potem to juŜ
tylko umiałem leŜeć do góry brzuchem... A lista leŜała obok mnie...
I wszystkie zadania solidarnie teŜ poległy z nami. Najgorsze, Ŝe na niektóre z nich następnego
OSIOŁEK OFIARKA
dnia było juŜ za późno - sprawiłem mojej siostrze Glorii ogromną przykrość...
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"W te wakacje wybrałam się na rekolekcje II stopnia Dzieci Maryi do Brennej Pinkas, gdzie
spędziłam 9 dni, podczas których uczyłam się, jak być animatorem i prowadzić dzieci śladami
Maryi. Razem ze mną do posługi animatora przygotowywało się 30 dziewcząt i jeden
„rodzynek”, Kamil. Tematem przewodnim było Ŝycie świętych i błogosławionych, takich jak
św. Franciszek, św. Rita, bł. Jan Paweł II. Był to czas wspólnej modlitwy, Eucharystii, adoracji
Najświętszego Sakramentu i lektury Pisma Świętego, bo: "JeŜeli człowiek się modli, Pan Bóg
w nim oddycha", a my przecieŜ potrzebujemy Jego oddechu. Oprócz wspólnej modlitwy duŜo
razem śpiewaliśmy, bawiliśmy się na pogodnych wieczorach, oglądaliśmy ciekawe filmy i chodziliśmy
na długie wycieczki w góry czy nad rzekę. Na moim pierwszym stopniu pewien ksiądz powiedział:
”Kiedy ktoś znajdzie się na KODZIE (rekolekcje dla przyszłych animatorów) , oznacza to tylko
jedno: Bóg chce abyś został/a animatorem teraz tylko musisz wybrać, czy tak jak Maryja
odpowiesz Mu swoje: Tak, czy teŜ pójdziesz
swoją własną drogą” Ja odpowiedziałam: Tak"
Na rekolekcje ministranckie pojechałem
Ola Radwańska
pierwszy raz. Gdyby nie moi koledzy
z grupy ministranckiej, którzy jechali na
Moje nastawienie nie, sam bym pewnie nie pojechał. Na te
na pielgrzymkę rekolekcje jechałem, Ŝeby odpocząć,
na początku było poukładać się. W ostateczności nie
świetne,
lecz odpocząłem, ani teŜ za bardzo się nie
przed
samą poukładałem. Pan Bóg miał inne plany.
pielgrzymką się Wyszło całkowicie inaczej. Niesamowite
zepsuło, ogólnie przeŜycie, gdy uczestniczysz codziennie
nie chciało mi się w Eucharystii, księdza masz na
na nią pójść. wyciągnięcie ręki, moŜesz z nim pogadać, wyspowiadać się prawie w kaŜdym
Pojawiło się kilka momencie, codzienna adoracja. Oczywiście nie byłbym sobą, gdybym w dzień
problemów, lecz miałem tez kilka waŜnych przyjazdu nie wszedł na chór, zobaczyć organy. Okazało się, Ŝe organista
intencji. Nadszedł dzień pielgrzymki. teŜ chce sobie zrobić trochę urlopu i wtedy, kiedy mieliśmy Msze, to ja
Zaczęliśmy Msza św. I ta Msza dodała mi sił. wędrowałem na chór i przygrywałem. Chór teŜ stanowił takie miejsce
Zadziałała jak taki „energy drink,” na te „odosobnienia” wtedy, gdy wszystkie jakieś miejsca przyjazne, by zrobić
wszystkie dni. MoŜe nie będę opisywał jak rachunek sumienia były zajęte. Podczas tych rekolekcji przełomowym
było, co zwiedzaliśmy, tylko napiszę czego wydarzeniem była dla mnie jedna z adoracji, podczas której przystąpiłem
doświadczyłem. Więc ja strasznie odczuwam do Sakramentu pokuty i pojednania. Było to dla mnie niesamowite przeŜycie,
obecność Boga na Eucharystii, czuję Jego jeszcze nigdy nie przeŜyłem tak głębokiej spowiedzi, podczas której
obecność, a podczas Komunii świętej czuję rozbeczałem się jak małe dziecko. Codzienna modlitwa (taka naprawdę
takiego kopa, ona daje kopa na wszystkie dni, głęboka), rozwaŜanie Pisma Świętego, prowadzenie spotkania dla
te cięŜkie i te prostsze. Działa świetnie. Na pozostałych osób z mojej grupy. Te rekolekcje były inne od wszystkich, na
pielgrzymce, gdy juŜ byliśmy w Częstochowie, których dotychczas byłem i dziękuje Bogu, Ŝe mnie tam zaprowadził. Choć
to jak to pielgrzymi robią, idą na kolanach ani nie odpocząłem, ani nie poukładałem tych spraw, które chciałem, to
Dorian Figołuszka
wokół obrazu w Bazylice. I tam właśnie wiem, Ŝe Pan Bóg się zatroszczył!
złoŜyłem te wszystkie intencje, wszystkie
smutki, kłopoty, zmartwienia, problemy, ale takŜe kilka
próśb i podziękowałem za całą pielgrzymkę, przede
wszystkim za dar Ŝycia, jaki otrzymałem. Gdy to
zrobiłem poczułem ulgę w środku, to było tak jakbym
spuścił z siebie powietrze, cieszyłem się, Ŝe oddałem
to wszystko. No i na zakończenie Droga KrzyŜowa na
Wałach. A ta droga w strasznym upale, ale jak to się
mówi, im cięŜej tym lepsze owoce. I chyba tak było, bo
przecieŜ Pan Jezus teŜ szedł Drogę KrzyŜową
w strasznym upale, więc to dziwnie zabrzmi, ale
poczułem się jak On, mimo, Ŝe nie niosłem krzyŜa.
Znaczy moim krzyŜem są moje słabości, wady.
Ogólnie obecność Boga moŜna było zobaczyć
w kaŜdym człowieku na pielgrzymce. Teraz wiem,
obawy przed pielgrzymka były niepotrzebne...
Łukasz Góra
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W ostatnim tygodniu
sierpnia
byłam
na
rekolekcjach wspólnoty
Dzieci Maryi z parafii
PodwyŜszenia
KrzyŜa
Świętego z ich opiekunem
ks.
Waldemarem
w Bielsku - Lipniku.
KaŜdego dnia był czas na
spotkania w grupach,
Eucharystię, modlitwę i zabawę. Przy domu Sióstr
Szkolnych de Norte Dame było miejsce do wspaniałej
zabawy i wypoczynku np. poletka golfowe, trampolina,
plac zabaw i boiska. Był to dla mnie miło spędzony
czas, z chęcią pojechałabym tam jeszcze raz.
Daria Gardziejewska

Wielunaszychparafianpodczas
wakacjiuczestniczyłowrekolekcjach
zamkniętychipieszychpielgrzymkach.
Zachęcamydoprzeczytania
kilkuświadectw

W tym roku pojechałam na moje
pierwsze piętnastodniowe rekolekcje
na Oazę Nowego śycia 0 stopnia
w Jaworzynce. Na początku miałam
lekkie obawy, nie wiedziałam czego
się spodziewać, ale juŜ po kilku
dniach niepokój minąl.
Nasz plan dnia był dość
wyczerpujący. Rano jutrznia,
śniadanie, opowiadanie o świętym,
spotkania w grupach, Msza Święta
o godnie 12:00 jako centralny punkt dnia, obiad, ABC liturgii bądź
Ruchu Światło-śycie, namiot spotkania, szkoła śpiewu i pogodny
wieczór. Jednak ja cały dzień wyczekiwałam na modlitwę wieczorną.
Była ona cudowna. Śpiewaliśmy przy akompaniamencie dwóch gitar,
bębenka i skrzypiec, była modlitwa spontaniczna, koronka, róŜaniec,
podchodziliśmy do ołtarza grupami i modliliśmy się za siebie
nawzajem.. wykorzystywaliśmy róŜne formy. Często stawaliśmy
wszyscy bardzo blisko Pana i tańczyliśmy. Czułam wtedy wyraźnie
obecność Chrystusa. Widać Go było wyraźnie w kaŜdej osobie obok
mnie. Ci ludzie cieszyli się i widać było, Ŝe nie są tam przez
przypadek. Kiedy stałam przed ołtarzem, tak blisko Pana Jezusa,
w moim sercu robiło się tak ciepło, radośnie..
Poza tym te rekolekcje podniosły moja samoocenę. Wielu ludzi
uświadomiło mi, Ŝe nie jestem zbędna i samotna. Pomogli mi odkryć
moje zalety, niektóre talenty, a kiedy tylko miałam problem, zawsze
znalazł się ktoś kto chciał pomóc.
Rekolekcje te były najwspanialszą rzeczą jaką przeŜyłam do tej
pory. Na pewno nie poprzestanę na nich i będę jeździć dalej na
kolejne oazowe stopnie.
Za to wyraźne doświadczenie Boga, za wszystkich ludzi tam
poznanych
Chwała Panu.
Monika Grabowska

W dniach od 22 do 29 lipca uczestniczyliśmy
w rekolekcjach tematycznych Domowego Kościoła
w Tymieniu niedaleko Kołobrzegu. Temat rekolekcji
brzmiał „Tańcem chwalmy Go”.
Wspólnota rekolekcyjna składała się z dziewięciu
rodzin, księdza i grupy młodzieŜy mającej za zadanie
opiekę nad dziećmi w czasie zajęć rodziców.
W planie dnia czas do obiadu był wypełniony
zajęciami
- modlitwą, mszą św., spotkaniami
w grupach oraz czasem, w którym uczyliśmy się
chwalić Boga tańcem. Z tego sposobu chwalenia Pana znany jest król
Dawid, którego taniec, jak czytamy na kartach Pisma Świętego,
spodobał się Bogu.
Mimo, Ŝe uczestnikami były małŜeństwa, nie uczyliśmy się tańca
towarzyskiego. Tańce, które poznawaliśmy tańczy się w grupie do
pieśni uwielbienia. Po obiedzie był czas wolny, który spędzaliśmy
codziennie na plaŜy korzystając ze
słońca i taplając się w morskich
falach.
W czasie rekolekcji mieliśmy okazję
uroczyście odnowić nasze
przyrzeczenia małŜeńskie, czy
uczestniczyć w przygotowanej dla nas przez dzieci randce małŜeńskiej. Wszystko to miało
nam pomagać w powracaniu do źródeł naszej miłości i umacniać nasze małŜeństwa. Dzieci
codziennie w czasie zajęć rodziców oglądały fragment filmu i w oparciu o jego treść miały
swoje zajęcia. Uczestnictwo w rekolekcjach w czasie urlopu jest dla naszej rodziny od lat
bardzo waŜne. Pomaga nam skierować nasze myśli na sprawy najwaŜniejsze w Ŝyciu.
Stanowi nasz mały krok na drodze otwierania się na BoŜą Prawdę, stanowi przestrzeń,
w której Jezus leczy nas z naszych zranień i prowadzi do nawrócenia. A właśnie ciągłe
nawracanie się, uczenie przebaczenia i otwieranie się na uzdrawiającą moc Pana jest nam
potrzebne, by budować naszą miłość i jedność.
Iza i Paweł Gardziejewscy
SPES     WRZESIEŃ—PAŹDZIERNIK2012
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WYDARZYŁOSIĘ WYDARZYŁOSIĘ WYDARZYŁOSIĘ WYDARZYŁOSIĘ
W dniach 7-8 września odbyła się
18 Ogólnopolska Pielgrzymka Legionu
Maryi do duchowej stolicyCzęstochowy. Tak jak w poprzednich latach, tak i tym
razem, bardzo liczne rzesze legionistów i auksyliatorów
przybyły z całej Polski do Wieczernika swojej Matki i Królowej, by wraz z Nią
czuwać na modlitwie, dziękować za miniony rok słuŜby, złoŜyć duchowe dary
Pośredniczce Łask i prosić o odwagę i siłę na kolejny rok słuŜby. Wśród tej
ogromnej rzeszy pielgrzymów-legionistów,równieŜ obecni byli legioniści
i auksyliatorzy z naszej parafii. Kilkunastu z nich przybyło do Maryi na nocne
czuwanie, natomiast Ci, którzy z róŜnych przyczyn nie mogli wziąć udziału
w czuwaniu, przybyli wczesnym rankiem. Nocne czuwanie rozpoczęło się Apelem
Jasnogórskim. RozwaŜania modlitewne w czasie Apelu Jasnogórskiego prowadził
krajowy opiekun Legionu Maryi bp. Roman Marcinkowski. Po Apelu dalsze
godziny czuwania do 4 rano prowadzili legioniści. Tematem wiodącym
całonocnego czuwania był List do rodzin Jana Pawła II. Po krótkim odpoczynku
w autobusie uczestniczyliśmy w Drodze KrzyŜowej, potem był czas
na indywidualną modlitwę. O godz. 13-tej rozpoczęła się Msza św.
koncelebrowana.Głównym
celebransem był bp. Roman
Marcinkowski, a współcelebransami kierownicy duchowi, którzy
przybyli ze swoimi grupami. Homilię podcza tej uroczystej
Eucharystii wygłosił ks. dr. Janusz Węgrzycki. Uczestniczący
w Ogólnopolskiej Pielgrzymce LM wdzięcznym sercem dziękują
Bogu za wspaniały czas modlitwy i zjednoczenia.

Pielgrzymka Legionu Maryi
do Częstochowy

Bogusława Stachowicz

Jastrzębie – Rybnik - … - Jasna Góra!
67 Piesza Rybnicka Pielgrzymka
na Jasną Górę
31 lipca, wtorek.
Zupki spakowane, chęci… w trakcie przyszły same, teraz jeszcze
tylko róŜaniec do ręki i ruszamy. Słońce, czy deszcz, odciski czy spieczony słońcem kark, głos zdarty od śpiewania,
nic nas nie zatrzymało w drodze do naszej Mamy – Jasnogórskiej Pani.
Niektórzy za nas juŜ kolejny raz, moŜe podtrzymując tradycję, ale z pewnością z potrzeby serca. Inni po raz
pierwszy tą trasą, z tymi ludźmi, z 8 – jastrzębską grupą, 67 Pieszej Rybnickiej Pielgrzymki na Jasną Górę. KaŜdy
z własnym bagaŜem doświadczeń i intencjami, które nas tak bardzo motywowały w momentach zawahania.
Przewodniczył nam nasz niezmordowany w śpiewie, niezastąpiony, kiedy dopadało zwątpienie, kaŜdego dnia
wędrujący z uśmiechem na twarzy, ksiądz Tomasz Madzia.
Tak 4 sierpnia, około godziny 15, dotarliśmy do Jasnogórskiego Sanktuarium, gdzie przed Wałami, podczas Mszy
świętej, którą odprawił ksiądz arcybiskup Wiktor Skworc, złoŜyliśmy w ofierze nasz pięciodniowy wysiłek, zarówno
fizyczny, jak i duchowy i w ten sposób zakończyliśmy naszą kolejną pielgrzymkę

Pielgrzymka ma w sobie jedną, niezwykle waŜną zaletę – nic nie idzie na marne! Cały wysiłek który włoŜyłem
w codzienny marsz, modlitwę, rozmowę z drugim człowiekiem, owocuje nieustannym rozwojem mojej
duchowości. Tam, na pielgrzymim szlaku, w pocie czoła, spiekocie, wyczerpaniu, teraz tutaj, w kaŜdym
wyrzeczeniu, pracy nad sobą, w codziennym Ŝyciu…
Do zobaczenia juŜ w przyszłym roku!
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Krzysiek Jarczok
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Parafialnapieszapielgrzymka
naJasnąGórę
PoniewaŜ w zeszłym roku w Częstochowie ks. Grzegorz zgubił
przed Domem Pielgrzyma śrubki od gitary, (to się pewnie jakoś
fachowo nazywa) miał sporą mobilizację, aby zorganizować
kolejną parafialną pieszą pielgrzymkę na Jasną Górę.
I rzeczywiście wszystko pięknie przygotował tak, Ŝe juŜ
w pierwszym tygodniu wakacji mogliśmy wyruszyć w drogę. Nie
zupełnie sam, bo podobnie jak ostatnio, szliśmy w towarzystwie
niewiadomskiej młodzieŜy i jej duszpasterza ks. Grzegorza
Lecha.
W naszej drodze towarzyszyły nam cztery osoby, które są mistrzami wędrówki i od których próbowaliśmy się
nauczyć budowania relacji z Bogiem – Abraham, MojŜesz, Maryja i św. Paweł. O ich podróŜowaniu ku Jezusowi,
oczyszczaniu i trudach wiary słuchaliśmy podczas kazań na Eucharystii i wieczornych konferencji.
A w trakcie samej drogi, oczywiście modliliśmy się
RóŜańcem i Koronką do BoŜego Miłosierdzia i duŜo
śpiewaliśmy przy akompaniamencie gitar Wojtka
i ks. Grzegorza Krzyka, wsłuchując się w wokal drugiego
Księdza, który pewne osoby postanowiły uwiecznić
w nagraniu, aby nie zapomnieć nigdy mistrzowskich
wykonań piosenek.
Czasem zaglądaliśmy do napotkanych jaskiń albo
wdrapywaliśmy się na jurajskie skałki, czasem bawiliśmy
się w chowanego w ogromnym Domu Pielgrzyma albo
w drzwi automatyczne, a czasem równieŜ chodziliśmy
sobie rządkiem krok w krok za pewnym Księdzem...
Dziękujemy
KsięŜom
G r z e g o r z o m
za przygotowanie pielgrzymki, głoszone słowo, granie na gitarze pomimo
kosmicznego bólu kręgosłupa, pięćdziesięciokrotne sprawdzanie śpiewnikowych
chwytów i górę cierpliwości...
Ala Kaczorowska

Naszlakugranicznym

Pod koniec wakacji mała grupa
oazowiczów dała się namówić
ks. Grzegorzowi na sześciodniową wędrówkę po Beskidzie śywieckim ( a moŜe to
Ksiądz dał się namówić nam...).
Przeszliśmy od Zwardonia do Zawoi szlakami niebieskim i czerwonym przez
Wielką Raczę, Wielką Rycerzową, Pilsko i wiele innych szczytów i wzniesień,
z których najczęściej pojawiała się Jaworzyna. Ostatnim podejściem było to na
Babią Górę.
Na noclegi zatrzymywaliśmy się w schroniskach, a po drodze niejednokrotnie na
popas jeŜynowo – jagodowy.
Wspólne Msze św. z rewelacyjnymi kazaniami, wspólne posiłki, podziwianie
gwiazd, opowieści z dzieciństwa, wybieranie robaczków z jeŜyn i gra w Czarne Historie – było całkiem fajnie.
Nawet jeŜeli trzeba było się wdrapywać po prawie pionowej ścieŜce, albo zastanawiać, jak to jest moŜliwe,
Ŝe włoŜyło się do plecaka tylko lekkie rzeczy, a on nie wiadomo dlaczego przechyla do tyłu.
Dziękujemy ks. Grzegorzowi za zorganizowanie wyjazdu i oddanie nam kilku dni urlopu i mamy nadzieję, Ŝe nie
zniechęciły Go złośliwości i ślimacze tempo niektórych osób, i Ŝe jeszcze kiedyś pochodzimy po jakichś górach.
Ala Kaczorowska
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