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Nie boję się własnej śmierci. Tylko śmierci tych, którzy są
mi bliscy. JakŜe mam Ŝyć, gdy ich zabraknie? - Mascha
Kalekos jakby wyczytała te słowa w sercu Marii
Magdaleny. Nawet noc nie przyniosła jej otuchy. Poszła do grobu swego ukochanego Mistrza, aby choć
dotknąć Jego martwego ciała z szacunkiem i je namaścić. Ale ciało Mistrza zniknęło. Pełna niepewności
zaalarmowała męŜczyzn, ale dwaj z nich, którzy przybiegli, nie okazali się pomocni. Przyjrzeli się tylko
pustemu grobowi i zajęci własnymi myślami odeszli. Pozostawili Marię z jej smutkiem. A ona pozostała
przy pustym grobie. Dalej szukała ukochanego Mistrza i nie mogła ukoić swej tęsknoty za Nim. l gdy On
stanął przed nią, jej tęsknota została spełniona w sposób, jakiego sama by sobie nie wymarzyła.
Przypadło jej w udziale cudowne, delikatne spotkanie. Nie zaoszczędziło jej ono smutku poŜegnania: Nie
zatrzymuj mnie! Porzuć to, co o mnie wiesz i jak mnie znasz, i daj mi wolność, Ŝebym mógł w sposób
zupełnie nowy być całkowicie blisko ciebie. JakŜe mam Ŝyć, gdy ich zabraknie? Maria bardziej niŜ inni
odczuła to dręczące pytanie. Właśnie
dlatego była - idąc do grobu - wraŜliwa na
zupełnie nowe doświadczenie swej
teraźniejszości. Przez smutek została jej
ofiarowana (wielkanocna) pewność, Ŝe
pytanie: JakŜe mam Ŝyć, gdy ich zabraknie
czy, gdy jego zabraknie czy, gdy jej
zabraknie, nie musi prowadzić do
rozpaczy, lecz moŜe oznaczać
Ktoś
zupełnie nową więź.

...niezatrzymujMnie...

„Zatrzymajsię,
Zatrzymajsię,
toprzemijanie
toprzemijanie
masens....masens.”
masens....masens.”
Pierwsze dni listopada to czas, w którym nostalgia i smutek
przeplatają się z nadzieją, człowiekowi towarzyszy refleksja o przemijaniu, a zwykła codzienność
nabiera wymiaru wieczności. Odkrywam wtedy na nowo sens w tym, co tak zwyczajne. Te dni pomagają
mi ustawić Ŝycie w naleŜnej perspektywie. Nakierowują na to, co waŜne, wieczne.
Tak wielu spośród nas odwiedza w tym czasie cmentarze, zapala znicze, porządkuje groby bliskich. To
wyraz naszej kochającej obecności przy nich. Jednak powinniśmy pamiętać, Ŝe najpiękniejszym darem,
jaki moŜemy ofiarować tym, którzy odeszli, jest nasza modlitwa. PrzecieŜ naleŜymy do jednego Kościoła,
jednego Chrystusa- my pielgrzymujący na ziemi i ci, którzy po tamtej stronie cieszą się chwałą nieba lub
oczyszczają swoje serce w czyśćcu. JakŜe więc mamy sobie nie pomagać.
1 listopada czcimy wszystkich, którzy są święci, a więc zbawieni. Oni juŜ nie potrzebują naszej
modlitwy, bo Ŝyją pełnią szczęścia i pragną, by to szczęście stało się i naszym udziałem. Chcą nam
pomagać w osiągnięciu tego, co najwaŜniejsze- świętości. Dlatego zawsze moŜemy, modląc się do Boga,
prosić ich o wstawiennictwo. 2 listopada zaś jest czasem, gdy otulamy naszą pamięcią dusze w czyśćcu.
Oni potrzebują pomocy tych, których miłość zdobywali na ziemi. Taka modlitwa moŜe stanowić wyraz
wdzięczności, zadośćuczynienia. Dlatego tak popularne w Kościele są tzw. wypominki, odpusty za
zmarłych i Msze św. gregoriańskie. KaŜdy wysiłek, post, gest dobroci, ofiarowany w intencji cierpiących
w czyśćcu ma znaczenie. Ks. Jan Twardowski pisał: „Ten, którego kochają, zostanie zbawiony...” , dlatego
z nadzieją w sercu przeŜywam te listopadowe święta, ufając, Ŝe ci, którzy znaleźli miejsce w naszych
ludzkich sercach, znajdą je równieŜ w sercu Boga -na wieczność.

Emilia Kaczorowska
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WYNIKI WYBORÓW
DO PARAFIALNEJ RADY
DUSZPASTERSKIEJ
Komisja wyborcza powołana przez ks. Proboszcza
w składzie: Pani Sylwia Oleksy, Pani Iwona Pałasz, Pan
Robert

Stoliński

oraz

Pan

Krzysztof

Jarczok

dnia 28.10.2012 o godz. 18.oo po przeliczeniu głosów
stwierdziła, że w wyborach wzięło udział 627 wyborców,
z czego 619 głosów było ważnych, a 8 nieważnych.
Kandydaci do PRD
uzyskali
uzyskali następujące ilości głosów:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Dulemba Grzegorz
Fajkis Teresa
Gardziejewska Izabella
Gruchlik
Gruchlik Jerzy
Grygier Gabriela
Grygierek Kazimierz
Janeta Teresa
Klimala Kazimierz
Kazimierz
Kołeczko Jan
Kubonik Adam
Kula Renata
Mazur Roman
Pędziwiatr
Pędziwiatr Eugeniusz
Piechoczek Ryszard
Salamon Lucyna
ŚmietanaŚmietana-Skiba BoŜena
Wiora Henryk

124
181
53
41
85
57
35
42
116
17
37
63
101
61
30
141
25

głosy,
głosów,
głosy,
głosów,
głosów,
głosów,
głosów,
głosy,
głosów,
głosów,
głosów,
głosy,
głosów,
głosów,
głosów,
głosów,
głosów.

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

WYBORY

SKŁAD PARAFIALNEJ RADY
RADY
DUSZPASTERSKIEJ
W PARAFII ŚW. KATARZYNY
KATARZYNY
W JASTRZĘBIU GÓRNYM
Z URZĘDU:
1.
2.
3.

Ks. Proboszcz Stefan WyleŜałek,
WyleŜałek,
Ks. Wikariusz Grzegorz Krzyk,
Ks. Wikariusz Tomasz Madzia.

Z MIANOWANIA:
4.
5.
6.
7.
8.

Jaśkiewicz Czesław
Kościelny,
Kinasiewicz
Kinasiewicz Andrzej
Nadzwyczajny Szafarz Eucharystii,
Kaczorowska Alicja
Ruchy Odnowy Kościoła,
Kaczorowska Emilia
Katechetka,
Figołuszka Dorian
SłuŜba Liturgiczna.

Z WYBORU:
9.
10.
11.
12.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Fajkis Teresa,
ŚmietanaŚmietana-Skiba BoŜena,
Dulemba Grzegorz,
Kołeczko Jan,
Pędziwiatr Eugeniusz,
Grygier Gabriela,
Mazur Roman,
Piechoczek Ryszard,
Grygierek Kazimierz,
Kazimierz,
Gardziejewska Izabella.

Nową Parafialna Radę Duszpasterska
zapraszam na inauguracyjne spotkanie
i obrady w wigilię obchodów Odpustu
ku czci Św. Katarzyny – Patronki
naszej Parafii, dnia 17 listopada na
godz. 18.oo na Probostwo.
Ks. Stefan Wyleżałek proboszcz
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Uroczystość
Chrystusa
OSTATNIA NIEDZIELA
Króla,
zanim
została
ROKU LITURGICZNEGO —
wprowadzona na początku
UROCZYSTOŚĆ
XX wieku, była obchodzona
jako święto Jego triumfu.
JEZUSA CHRYSTUSA
Z
tej
triumfalnej
KRÓLA WSZECHŚWIATA
atmosfery niewiele się juŜ
dziś wyczuwa. Jaki jest tego powód? Współczesne monarchie podupadły,
znacznie straciły na znaczeniu czy autorytecie. Z pewnością przyczyniły
się do tego takŜe skandaliki. jakich bohaterami są członkowie istniejących
jeszcze monarchii czy rodzin monarszych. Gdy Leonardo di Caprio
w filmie ,,Titanic" obwołuje siebie królem świata, to czyni to jedynie
i wyłącznie z tej racji, Ŝe stojąc na dziobie tonącego okrętu, zdaje się
mu, iŜ unosi się nad rozszalałymi falami. Ale to nie aktualny kryzys
ustroju monarszego skłonił Kościół do nadania po Soborze Watykańskim I
Uroczystości Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata nowego akcentu, ale ponowne sięgnięcie po Pismo
Święte. Z Ewangelii jasno wynika, Ŝe Królestwo Chrystusa jest Królestwem spod znaku korony
cierniowej. Królestwem - które zostało obwieszczone światu na drewnianej tabliczce zawieszonej na
szczycie krzyŜa: Królestwem - którego dwaj poddani, i to obydwaj łotrzy, zawiśli po lewej i prawej
stronie Jezusa; Królestwem - które
słuŜy juŜ tylko za punkt oskarŜenia.
11 LISTOPADA — ŚW. MARCINA Z TOURS
Ale mimo to Królestwem pełnym
władzy i godności: władzy miłości
Jezusa i godności, którą Jezus Marcin urodził się w 316/317? r. w Sabarii (Szombathely?),
przywrócił wszystkim uciemięŜonym na terenie dzisiejszych Węgier. Jego ojciec był rzymskim
trybunem wojskowym. Uczył się w Ticinium (Pawia). Mając 15
tego świata.
lat wstąpił do armii Konstancjusza II. śebrakowi proszącemu
o jałmuŜnę u bram miasta Amiens oddał połowę swej opończy.
Następnej nocy ukazał mu się Chrystus odziany w ten płaszcz
18 LISTOPADA
i mówiący do aniołów: To Marcin okrył mnie swoim płaszczem.
ŚWIĘTOWAĆ
Pod wpływem tego wydarzenia przyjął chrzest i opuścił wojsko,
BĘDZIEMY ODPUST
uwaŜając, Ŝe wojowanie kłóci się z zasadami wiary. Miał wtedy
PARAFIALNY KU CZCI
18 lat. Odwiedził swoich rodziców, których doprowadził do
ŚW. KATARZYNY
chrześcijaństwa. Następnie udał się do św. Hilarego, biskupa
ALEKSANDRYJSKIEJ
Poitiers, stając się jego uczniem. Został akolitą. Po pewnym
SERDECZNIE
czasie osiadł jako pustelnik na wysepce Gallinaria w pobliŜu
ZAPRASZMY
Genui, gromadząc wokół siebie wielu uczniów. Święty Marcin
NA SUMĘ ODPUSTOWĄ
z Tours W 361 r. załoŜył pierwszy klasztor w Galii - w Liguge.
Dziesięć lat później, mimo jego sprzeciwu, lud
Wydawca
wybrał go biskupem Tours. Św. Marcin jako
SPES: Parafia św. Katarzyny w Jastrzebiu - Zdroju
pasterz diecezji prowadził nadal surowe Ŝycie
ul. Św. Katarzyny 3 tel. 32 4712055
mnisze, budząc sprzeciw okolicznych biskupów.
www.katarzyna.katowice.opoka.org.pl
Zespół redakcyjny: ks. proboszcz Stefan WyleŜałek,
Klasztory, które zakładał, łączyły koncepcję Ŝycia
Emilia Kaczorowska, Alicja Bakalarczyk, Magda Rutka,
mniszego z pracą misyjną. Sam odbył wiele
Weronika Rutka, Ala Kaczorowska
wypraw misyjnych. Zmarł 8 listopada 397 r.
Zdjęcia: ks. Grzegorz Krzyk, Teresa Bąk,
Krzysztof Jarczok, Michał Grygierek
w Candes podczas podróŜy duszpasterskiej. Jego
Numer zamknięto: 5 listopada 2012
ciało sprowadzono Loarą do Tours i pochowano
Nakład: 400 egzemplarzy
11 listopada.
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„ Patriotyzm jest dla
mnie
tym,
czym
słońce dla świata, tlen
dla stworzeń, Biblia
dla
c h r ze ś c i j a n . ”
Uczeń kl. III

NAD EWANGELIĄ

W związku ze zbliżającym się Świętem Niepodległości
zapyta łam młodzież o to, jak rozumieją patriotyzm, czy
jest on wartością dla
dla ich pokolenia? Oto kilka odpowiedzi:

„ Patriotyzm to słuŜba
i rzetelna praca dla dobra
Ojczyzny, by budować
lepsze „jutro” dla nas
samych i potomnych.”
Marcin kl. III LO

Patriotyzm to dla mnie postawa gotowości
do utraty wszystkiego, co człowiek posiada,
w imię obrony Ojczyzny. To kochanie jej
zalet i wad. Patriota to człowiek dumny ze
swojego pochodzenia i niezapominający
o historii swojego kraju.”
Sonia kl. III LO

„ Patriotyzm to postawa Ŝyciowa ukazująca
przywiązanie jednostki do wartości
narodowych.”
Wojtek kl. III LO

„ Patriotyzm to pielęgnowanie narodowej
tradycji, kultury i języka.” Wiola kl.I LO

„Patriotyzm to miłość do Ojczyzny. Troska
o jej dobro, nie tylko o jej terytorium, ale
przede wszystkim o ludzi, którzy je
zamieszkują. Patriotyzm to teŜ poczucie
bezpieczeństwa i umiejętność tworzenia
wspólnoty, aby razem móc pokonać to, co
nas niszczy.”
Ania kl. III LO.

„ Patriotyzm dzisiaj w Ŝaden sposób
nie przypomina patriotyzmu z dawnych
lat. Teraz przejawia się on
w wywieszaniu flagi na święta
państwowe, godnej postawie podczas
hymnu, wiedzy na temat historii kraju.”
Iwona kl.I LO

„ W dzisiejszych czasach patriotyzm dla ludzi
młodych jest mało znaczący. Coraz częściej
ludzie młodzi wyjeŜdŜają za granice
w poszukiwaniu pracy, w celach edukacyjnych
bądź prywatnych i zapominają o rodzinnym kraju.
Młodzi ludzie mają inne, waŜniejsze wartości.
Na takie nastawienie do kraju wpływ mają
wychowanie i sytuacja polityczna.”
Klaudia kl. III LO

Alicja
Bakalarczyk
Pobiegł więc naprzód i wspiął się na sykomorę,
aby
móc Go
ujrzeć, tamtędy bowiem miał przechodzić. Gdy Jezus
przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: Zacheuszu, zejdź prędko,
albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu.
Łk 19,1-10

ZACHEUSZ

Zacheuszy jest wielu. Typy, z którymi nie chciałbym mieć nic do czynienia, to ci, którzy jeŜdŜą szybkimi
samochodami, którzy myślą, Ŝe dzięki swoim pieniądzom mogą kupić,
co zechcą nie bacząc na cenę, gwiazdy mediów, które się produkują i puszą,
nie dostrzegając, jak bardzo są śmieszni i puści. Co zadecydowało, Ŝe Jezus
potraktował tego wyrzutka społeczeństwa inaczej niŜ wszyscy inni: ,,gdyŜ
i on jest synem Abrahama". To było Jego uzasadnienie i Jego motywacja.
Oprócz wszystkiego innego i przed wszystkim innym Jezus musiał
w Zacheuszu dostrzec to, co było w nim godne miłości, co czyniło
go człowiekiem, umiłowanym dzieckiem BoŜym. Nelson Mandela przez długie
lata pobytu w więzieniu wciąŜ ćwiczył się w dostrzeganiu w brutalnych
wartownikach takŜe człowieczeństwa, co pozwoliło mu zachować miłość
do ludzi mimo pokusy znienawidzenia ich i odwetu. Właśnie w tych, którzy działają na mnie jak czerwona
płachta, mogę i ja starać się zobaczyć to, co czyni ich godnymi miłości: ich ustawiczne poszukiwanie
uznania i poklasku, ich bezradność, ich niemoc wyzwolenia siebie z cel, w których sami siebie uwięzili...
Jeśli uda mi się i na nich spojrzeć, jak na umiłowane dzieci BoŜe, to zapewne będę potrafił teŜ spotykać
się z nimi, jak z ludźmi.

Ktoś
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Historia Izraela jest historią kroczenia ludzkości ku wolności, ku zbawieniu
i świętości. Kościół równieŜ nieustannie kroczy w tym kierunku, jest w nieustannym
ruchu. Zewnętrznie wyraŜają to róŜnego rodzaju procesje. Ze względu na brak
ksiąg liturgicznych, nie jesteśmy w stanie zrekonstruować praktyk procesyjnych
pierwszych trzech wieków chrześcijaństwa. Do IV wieku sprawowano Eucharystię
w domach. Dopiero, gdy chrześcijanie uzyskali wolność religijną, powstawały pierwsze kościoły. Miało to wielki
wpływ na charakter sprawowanej liturgii. Nie było juŜ miejsca na
kameralność, a liturgia przyjmowała cechy ceremoniału dworskiego cesarza
Konstantyna. Wtedy to mogły narodzić się róŜne formy procesyjne w czasie
Mszy świętej, m.in. procesja wejścia czy procesja z darami. Aby moŜna było
sprawować Eucharystię potrzebne są chleb, wino i woda. Od samego
początku utarł się zwyczaj, Ŝe te dary przynosili ze sobą uczestnicy. Ale
ofiarowane chleb i wino, wykorzystywane były nie tylko do Eucharystii, ale
słuŜyły na cele gminy chrześcijańskiej, m.in. rozdawano ubogim. Zaczęto
zatem przynosić równieŜ inne dary. Początkowo owo przynoszenie nie
odbywało się w ramach jakiś form liturgicznych. W II wieku pojawił się
błędny pogląd, który odrzucał wszystko, co zmysłowe, zatem teŜ liturgię,
a cenił tylko to, co duchowe, zaburzając pewną równowagę. W wyniku tego
chrześcijańska wspólnota zaczęła podkreślać waŜność materialnych rzeczy w liturgii. Tak powstała procesja
z darami, która miała wyraŜać wartość przynoszonych darów. Był to konkretny wyraz czynnej miłości. Często
wierzący składali swoje dary w wyznaczonym miejscu jeszcze przed mszą świętą, a następnie po liturgii słowa,
słuŜba ołtarza przynosiła do ołtarza dary potrzebne do Eucharystii, przechodząc między zgromadzeniem ludu,
w uroczystej procesji. W Północnej Afryce i Rzymie uczestnicy przynosili osobiście swoje dary do ołtarza i składali
je na ręce biskupa lub kapłana, a dary wina odbierali diakoni. Napełniali nim wielki dzban, wydzielali potrzebną ilość
chleba i wina, a resztę zanosili do nawy bocznej świątyni. Dzisiaj dary chleba i wina nie są juŜ osobiście
wytwarzane przez uczestników liturgii, ale pochodzą z ich datków. Nadal te dary są przynoszone do ołtarza przez
członków wspólnoty parafialnej, czy wspólnoty, która tworzy się podczas kaŜdorazowego sprawowania Eucharystii.
Niosą chleb w postaci hostii, które wcześniej przełoŜyli z misy na patenę wierni przystępujący do komunii świętej.
Idą oni między swymi współbraćmi, do ołtarza, gdzie przyjmuje je kapłan. W tylnej części nawy kościoła powinno
znajdować się odpowiednie miejsce na te dary. Tam formuje się
procesja z darami. W tym kroczeniu przez całą wspólnotę znajduje
widzialny wyraz idea, Ŝe wszyscy uczestniczą w eucharystycznym
święcie z całym swoim codziennym Ŝyciem, zarówno ze swoimi
troskami, jak i radościami. Procesja z darami jest zatem waŜnym
elementem liturgii, choć oczywiście nie najwaŜniejszym. Zaś dla
osób, które niosą owe dary, powinna ta funkcja być zaszczytem
bo oto oni zostali wybrani, aby reprezentować całe zgromadzenie, by
w imieniu wszystkich ofiarować Bogu wszystkie intencje, z jakimi
przychodzą na Eucharystię. RównieŜ dokumenty dotyczące liturgii
zwracają uwagę na waŜność tej procesji: „Na początku Liturgii

O procesji
z darami

eucharystycznej przynosi się do ołtarza dary, które staną się Ciałem i Krwią Chrystusa. […] Godne uznania jest,
jeśli wierni przynoszą chleb i wino, które przyjmuje od nich kapłan albo diakon, aby je następnie złoŜyć na ołtarzu.
ChociaŜ wierni tak jak dawniej nie składają juŜ chleba i wina przeznaczonych do liturgii ze swoich własnych darów,
obrzęd przyniesienia ich do ołtarza zachowuje swoją wymowę i duchowe znaczenie.” Nasza parafia stara się
realizować tego ducha. Tradycją jest juŜ, Ŝe w procesji z darami uczestniczą osoby, które zamawiały intencję
danej Mszy świętej lub jest ona za nich sprawowana. Podczas Mszy świętych zbiorczych, np. w intencji jubilatów
małŜeńskich, chrzczonych dzieci, rocznych dzieci, parafian, czy w intencji zmarłych, dary niosą przedstawiciele
danej grupy, ci którzy składali intencje lub inni parafianie. KaŜdy z nas powinien czuć się odpowiedzialny. Idąc
za tymi wskazaniami, chciejmy jak najwięcej angaŜować się w liturgię, aby stawała się ona jak najbardziej czytelna
i jasna w swojej symbolice, a przez to ułatwiała nam jej przeŜywanie i była źródłem duchowych owoców.

Opracował ks. Tomasz Madzia
Na podstawie:Ks. Rupert Berger, „Eucharystia-święto wspólnoty”, 2011.
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DLA DZIECI

DLA DZIECI

DLA DZIECI

DLA DZIECI

Hura! Niedługo Uroczystość Wszystkich Świętych! Zrobię imprezę imieninową!
Ciekawe, czy dostanę jakieś prezenty? No bo w kalendarzu nigdy nie ma Ofiarki
i ja dostaję prezenty tylko na urodziny. A pani na religii mówiła, Ŝe 1 listopada
wspomina się wszystkich, nawet tych nieznanych świętych. I w ogóle,
to o niektórych nam mówiła i mieliśmy sobie jednego wybrać. Tego, który nam się
najbardziej spodobał. I mi się taki jeden spodobał, tylko nie pamiętam, jak miał na
imię. Ale powiedział „kochaj i rób co chcesz”. I mi się to bardzo, bardzo spodobało.
No bo jeŜeli święty mówi, Ŝe mogę robić co chcę, to przecieŜ trzeba to robić. No
to najpierw mi się zachciało pohuśtać na takiej klatce z ptaszkami. Ona robi duŜo
hałasu, ale co tam, jak święty powiedział, Ŝe mam robić co chcę , to robiłem. A, Ŝe
Kłapcia bolała głowa od hałasu i marudził, Ŝebym przestał, to zachciało
mi się potem na niego naskoczyć i podeptać trochę po nim. Niech mi
Oj ten nasz
nie przeszkadza w naśladowaniu świętego. Potem zobaczyłem, Ŝe
Osiołek Ofiarka.
Gloria uczy się wiersza z kartki i zachciało mi się zabrać ten wiersz
Oczywiście
i przeczytać sobie, a Gloria nie wiedziała, Ŝe musi mi dać, jak ja chcę,
w
słowach
no i zachciało mi się podrzeć jej ten wiersz. A potem jeszcze
świętego, wcale
zachciało mi się zrobić bałagan, taki artystyczny bałagan. Wyszedł
nie chodzi o to,
Ŝeby
robić
świetnie. Później miałem chętkę poleŜeć w ksiąŜce i ją pobrudzić, a na
cokolwiek nam
końcu poczułem nieodpartą chęć, aby
się
spodoba.
przespać się w lodówce. Zawsze o tym
O s i o ł e k
marzyłem. A, Ŝe tam było ciemno, to
zapomniał,
Ŝe
zostawiłem otwarte drzwi i lodówka się
najpierw trzeba
jeszcze kochać.
rozmroziła... I kiedy tak sobie smacznie
A jak się kocha
spałem, a Kłapcio i Gloria płakali w swoich
to
p e wn yc h
kącikach, do domu wrócił tata i nie wiem
rzeczy się nie
czemu, strasznie się zdenerwował.
robi i juŜ. Aby
p o zn a ć im i ę ś wi ę t e g o , k t ó r y
Tłumaczyłem Mu, Ŝe ja dąŜę do
wypowiedział słowa „kochaj i rób co
świętości, Ŝe naśladuję świętego
chcesz” moŜesz rozwiązać przygotowane
i robię to co on powiedział. Ale to nic
zadanie. Będzie Ci do tego potrzebne
nie pomogło. Tata powiedział, Ŝe
Pismo Święte. W ramce znajduje się
przez najbliŜsze 3 miesiące będę
6 rozsypanych wyrazów. Jeśli je dobrze
uporządkujesz powstaną nazwy ksiąg
naśladował św. Tereskę, która sobie
Starego Testamentu. Później musisz je
odmawiała wszelkich przyjemności.
jeszcze ułoŜyć w takiej kolejności, w jakiej
No i teraz mam szlaban na wszystko
znajdują się w Biblii i ponumerować
co moŜliwe. Mogę tylko się uczyć
od 1 do 6. Gdy juŜ i to Ci się uda, moŜesz
i pracować. To niesprawiedliwe! Trzy
przystąpić do odszyfrowania imienia. Szyfr
jest w kolejnej ramce. KaŜda literka
miesiące kary za to, Ŝe
oznaczona jest dwiema cyframi. Pierwsza
chciałem być, jak święty.
z nich wskazuje numer księgi, a druga numer
Ciekawe czy on teŜ miał tak
litery z jej nazwy.
cięŜko. Szkoda, Ŝe nie
pamiętam, jak miał na imię,
bo moŜe udałoby mi się
SZAAOZE
NASZAJO
gdzieś o tym poczytać.

RESZAMIAJE 
DYJUTY 

USZAGAGE
SZATOBIA

4-7,2-2,6-3,2-2,3-8,1-1,2-4,5-3
Gdy juŜ poradzisz sobie z zadaniem nie zapomnij wysłać
rozwiązania na adres comtelafere@poczta.onet.pl
Podpisz odpowiedź swoim imieniem i nazwiskiem
Nagrody czekają
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Osiołek Ofiarka

CHRZTY

Monika Barbara Adamek
c. Michała i Barbary
urodzona 19.06.2012

CHRZTY

CHRZTY

Igor Maksymilian Piechaczek
s. Sebastiana i Iwony
urodzony 24.06.2012

Michał Henryk Kuczyński
s. Piotra i Joanny
urodzony 10.08.,2012

CHRZTY

Robert Dziurowicz
s. Miłosza i Katarzyny
urodzony 01.06.2012

Witamywśródnas
nowychchrześcijan

Agata Maria Podeszwa
c. Zbigniewa i Ewy
urodzona 11.08.2012

Julian Wiktor Walczak
s. Mariusza i Justyny
urodzony 30.07.2012

Wiktoria Cecylia Wojtan
córka Moniki i Krzysztofa
urodzona 13.07.2012
ochrzczona 19.08.2012
Kinga Teresa Uss
c. Sebastiana i Olgi
urodzona 28.05.2012

W poprzednim numerze
omyłkowo umieściliśmy
dane Wiktorii przy zdjęciu
innego dziecka.
Przepraszamy Wiktorię
i Jej Rodziców za tę pomyłkę

Lena Katarzyna Radwańska
c. Adama i Katarzyny
urodzona 23.08.2012

Kamil Karol Bielawski
s. Piotra i Agnieszki
urodzony 11.05.2012

9 września ks. Tomasz Madzia ochrzcił Jana
Piotra Zielińskiego s. Karola i Marzeny
ur. 01.06.2012
23 września ks. Józef Kondziołka udzielił
sakramentu Chrztu Monice a ks. Stefan WyleŜałek
Kindze, Lenie, Agacie, Kamilowi, Julianowi,
Igorowi, Michałowi i Robertowi. Te dzieci
moŜemy zobaczyć na zdjęciach.
A 21 października z rąk ks. Tomasza Madzi
Chrzest otrzymali
Maksymilian Schimmelpfennig
s. Przemysława i Anny ur. 20.08.2012
Szymon Łukasz Sztymelski
s. Łukasza i Natalii ur. 18.07.2012
Adrianna Dagmara Rurarz
c. Adriana i Dagmary ur. 14.12.2011
Rafał Józef Prusinowski
s. Marcina i Magdaleny ur. 01.07.2012
Adrian Jan Prusinowski
s. Marcina i Magdaleny ur. 01.07.2012
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ROCZNICE

SERDECZNOŚCI

LISTOPADOWEROCZNICE
LISTOPADOWEROCZNICE
JUBILEUSZE
MAŁśEŃSKIE
1 rocznica
Karolina i Marcin Grygierek
5 rocznica
Anna i Mirosław Jab
Monika i Wojciech Sadowski
10 rocznica
Sylwia i Sławomir Kontowicz
30 rocznica
Jolanta i Ludwik Ilmak
40 rocznica
Teresa i Ireneusz Nartowicz
Łucja i Stanisław Pękała
Daniela i Stanisław Niziołek
Krystyna i Brunon Burczyk
55 rocznica
Genowefa i Józef Musioł
65 rocznica
Hildegarda i Alojzy KałuŜa

OSIEMNASTE
URODZINY

Wojciech Stylok
Dorian Figołuszka
Daniel Ostolski
Dawid Lisowski
Klaudia Nowak
Mateusz Płuciennik
Samuel Jeleśniański
Jeleśniański
ROCZKI

Jakub Jerzy Olszewski
Marcel Dariusz Bartczak
Zuzanna Justyna Nowak

KOLĘDA

SAKRAMENTY

SERDECZNOŚ
SERDECZNOŚCI
„Gdytraktujemynaszeistnieniejakozadanie,
jestonozawszedozniesienia.”
AuksyliatoromUrszuliObracaj,KazimierzowiObracaj,
JoannieGrygierek,KatarzynieJuszczakiewicz,Janowi
Gąsiorowi,UrszuliPiksieorazUrszuliMazurżyczymy,by
potrafilidostrzegaćwolęBożąwdoświadczeniachcodzienności.
   MęskiLegionMaryi.

„Największymszczęściemjestpoczuciesensużycia.”
PaniJaninieKarnafałżyczymy,byBógnadawałsensJejżyciu.
  ŻeńskiLegionMaryi.

„ToPanzapragnąłmiećCiędlasiebie,
abyćdlaNiegoznaczybyćdlainnych.”
KsiędzuSalezjaninowiPiotrowiWaliżyczymy,by
przynależnośćdoChrystusamotywowałaGodosłużbybliźnim.
  Duszpasterze,RedakcjaiParafianie.

„Nowedniniosąnowenadzieje,szanse,radości,
alesąteżczasemzobowiązującym-
kiedyśbędzieszmusiałzdaćznichsprawę.”
PaniomJadwidzeKąckiej,KrystynieWali,JaninieKarnafał
HelenieSowie,MariannieCzarnikorazpanuJózefowi
Zielińskiemużyczymy,bynigdyniezeszliześcieżki
prowadzącejdoświętości. Seniorzy.

„Bógmożeuczynićnieskończeniewięcej, 
niżprosimyczyrozumiemy.”
PaniMariiKurowskiejipanuHubertowiKnicz
życzymyufnościBogu,któryznanaszeserca
iobdarowujenaswszelkimiłaskami.
    Chór„Lira”.

„Człowiek,abysięwznieść,musiuklęknąć”
MagdziePluskocie,AniMitko,WojtkowiStylokowi
iDorianowiFigołuszceżyczymy,abyczasspędzonyzJezusem
owocowałnieustannymwzrastaniemwmiłości.
  Oazazks.Grzegorzem

Piątek 23 listopada 2012 r.
PLAN
1. ul. Opolska 24
DUSZPASTERSKICH
2. ul. Opolska 22
ODWIEDZIN
Sobota 24 listopada 2012 r.
KOLĘDOWYCH
KOLĘDOWYCH
1. ul. Opolska 20
20122012-2013
2013
2. ul. Opolska 18
Niedziela 25 listopada 2012 r.
1. ul. Opolska 16
2. ul. Opolska 14
Piątek 30 listopada 2012 r.
1. ul. Opolska 12
2. ul. Opolska 10
Sobota 1 grudnia 2012 r.
1. ul. Opolska 8
2. ul. Opolska 6
Niedziela 2 grudnia 2012 r.
1. ul. Opolska 4
2. ul. Opolska 2
Piątek 7 grudnia 2012 r.
Piątek 14 grudnia 2012 r
1. ul. Wrocławska 43
1. ul. Wrocławska 31
2. ul. Wrocławska 41
2. ul. Wrocławska 29
Sobota 8 grudnia 2012 r.
Sobota 15 grudnia 2012 r.
1. ul. Wrocławska 39
1. ul. Wrocławska 27
2. ul. Wrocławska 37
2. ul. Wrocławska 25
Niedziela 9 grudnia 2012 r. Niedziela 16 grudnia 2012 r.
1. ul. Wrocławska 35
1. ul. Wrocławska 23
2. ul. Wrocławska 33
2. ul. Wrocławska 21

ZMARLI
Józef Cebula - ul. Reymonta
Rączka Cecylia - ul. Pszczyńska
Stanisław Kowal - ul. Harcerska
Tadeusz Bareja - ul. Opolska
Opolska
Barbara Osmenda - ul. Poznańska
Marianna Złoto - ul. Opolska
Anna Krypczyk - ul. Pszczyńska
Alfons Orszulik - ul. Malchera
Malchera

SAKRAMENT MAŁśEŃSTWA
PRZYJĘLI

Łukasz Marcisz i Halina Aleksińska
Konrad Kozioł i Marlena Niewińska
Tomasz Białowąs i Agata Adamczyk
Adamczyk
Lachawiec Krystian i Aneta Szczypka
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MINISTRANCI

MINISTRANCI

MINISTRANCI

MINISTRANCI

Co spowodowało, Ŝe włączyłeś się w grupy
ministrantów?
Paweł Radwański: poszedłem w ślady dziadka
Piotr Sadło: tak naprawdę do włączenia w grupę
ministrantów zaprosił mnie ks. proboszcz Wacław Basiak
podczas kolędy. Ja sam dłuŜszy czas o tym myślałem
tylko jakoś nigdy nie miałem motywacji, aby przyjść
na spotkanie
Dawid Klika: Chciałem być ministrantem, bo kocham
Boga i chcę Mu słuŜyć z bliska. Konrad mnie zaprosił
Dawid Grzonka: Chciałem zobaczyć jak to jest i zostałem
Mateusz Dolej: Ksiądz namawiał w kościele. Chciałem
zobaczyć jak to jest
Zbyszek Jędrusiak: Zaprosił mnie ks. Bernard
Grabowski
Kamil Grygier: Kolega mnie zachęcił
Paweł Bocheński: Sam chciałem
Widzimy ich zwykle przy ołtarzu, albo gdzieś wokół
Jacek Matyjasik: Sam chciałem
kościoła. Niosą KrzyŜ, czytają, śpiewają, podają księdzu
Dominik Wawer: Chciałem zostać ministrantem, Ŝeby ampułki, czasem rozdymiają swoje ukochane kadzidło.
słuŜyć Bogu
Czy trudno jest być ministrantem i czy warto nim zostać?
Miłosz Lesiak: Chciałem zobaczyć jak to jest za ołtarzem Dlaczego niektórzy szybko rezygnują, a są i tacy co przez
Patrycjusz Machalski: Zostałem zaproszony przez wiele lat słuŜą prawie codziennie? Czy bycie ministrantem
moŜe z chłopca uczynić prawdziwego męŜczyznę, któremu
ks. Proboszcza i ks. Bernarda
Paweł Stefański: Dostałem się do ministrantów, nie straszny nawet budzik o 5.30?
Z okazji przypadającego w listopadzie święta ministrantów
poniewaŜ byłem ciekawy jak to jest
zadaliśmy im kilka pytań. Zapraszamy do lektury
Mateusz Rusiński: zostałem ministrantem dlatego,
Ŝe kiedyś dwóch ministrantów przyszło do mojej szkoły
i zachęcili mnie
Czy masz czasem ochotę zrezygnować ze słuŜby?
Jeśli tak to dlaczego? Jeśli nie to dlaczego?
Paweł Radwański: Czasami mam ochotę
Dawid Klika: Nie bo bycie ministrantem sprawia mi przyjemność
Dawid Grzonka: Nigdy nie chciałem zrezygnować, bo mi się
to podoba
Mateusz Dolej: Tak, poniewaŜ niekiedy zajmuje to duŜo czasu
Zbyszek Jędrusiak: Czasami nie chce mi się wstawać na Msze
poranne
Kamil Grygier: Czasami tak, gdy np. jest wyznaczonych kilku
ministrantów, a ja jestem sam
Paweł Bocheński: Nie mam takiej ochoty, poniewaŜ fajnie jest
Jacek Matyjasik: Miałem ochotę, ale juŜ nie
Dominik Wawer: Nie chcę odchodzić ze słuŜby
Miłosz Lesiak: Raczej nie bardzo
Patrycjusz Machalski: Tak, ze względu na inne obowiązki, ale
zawsze zostaję, gdyŜ chcę
Paweł Stefański: Wogóle
Co Ci się najbardziej podoba w byciu ministrantem?
Mateusz Rusiński: Nie chcę odchodzić bo mi się
Paweł Radwański: to, Ŝe mogę słuŜyć Bogu
Piotr Sadło: Najbardziej podoba mi się to, Ŝe mogę być tu podoba
blisko Jezusa, blisko ołtarza. Poprzez taką słuŜbę czuję,
Ŝe zbliŜam się jeszcze bardziej do Chrystusa
Dawid Klika: To, Ŝe mogę świadczyć o Bogu jak najlepiej
i zapraszać nowych
Dawid Grzonka: To, Ŝe moŜna słuŜyć Bogu
Mateusz Dolej: Towarzystwo
Zbyszek Jędrusiak: SłuŜba Bogu
Kamil Grygier: MoŜna być blisko ołtarza
Paweł Bocheński: SłuŜba przy ołtarzu
Jacek Matyjasik: MoŜliwość bycia najbliŜej ołtarza
Dominik Wawer: Podoba mi się słuŜba i tyle
Miłosz Lesiak: Są spotkania, wyjazdy, imprezy
Patrycjusz Machalski: SłuŜba przy ołtarzu
Paweł Stefański: DuŜo kolegów słuŜba Bogu
Mateusz Rusiński: To, Ŝe słuŜę Bogu
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MINISTRANCI

MINISTRANCI

MINISTRANCI

MINISTRANCI

Co jest dla Ciebie najtrudniejsze w ministranckiej słuŜbie?
Paweł Radwański: Najtrudniejsze jest to, Ŝe musimy wstawać
na 6.30
Piotr Sadło: Najtrudniejsze jest chyba prowadzenie spotkań
grupowych - choć robię to z wielką chęcią to prawie zawsze nie mam
pomysłu na to, co powiedzieć
Dawid Klika: Nie ma czegoś takiego
Dawid Grzonka: Najtrudniejsze jest to, Ŝe trzeba rano wstawać
by słuŜyć
Mateusz Dolej: Nic
Zbyszek Jędrusiak: Wstawanie rano na słuŜbę
Kamil Grygier: Rozkładanie kielicha
Paweł Bocheński: Czytanie
Czego się nauczyłeś dzięki temu, Ŝe jesteś
Jacek Matyjasik: Wstawanie na poranną Mszę
ministrantem?
Dominik Wawer: Wszystko jest dla mnie łatwe
Czy to jakoś rozwija, ubogaca?
Miłosz Lesiak: Przygotowania na róŜne uroczystości
Piotr Sadło: Dzięki temu, Ŝe jestem ministrantem
Patrycjusz Machalski: Wczesne pobudki
na pewno nauczyłem się cierpliwości - przy ołtarzu
Paweł Stefański: Czytanie, a najgorsze na świecie czasem jest to potrzebne (szczególnie przy młodszych
śpiewanie
ministrantach) Na pewno rozwinął się mój śpiew
Mateusz Rusiński: Wstawanie na 6.30
Dawid Klika: Nauczyłem się, Ŝe trzeba przebaczać
innym. A ubogaca duchowo
Dawid Grzonka: Nauczyłem się słuŜyć Bogu. Rozwijam
swoją wiedzę i w przyszłości chcę zostać animatorem
Mateusz Dolej: Funkcji podczas liturgii
Zbyszek Jędrusiak: Pozwala mi lepiej zrozumieć Słowo
BoŜe
Kamil Grygier: Nauczyłem się czytać i umiem więcej
modlitw
Paweł Bocheński: Nauczyłem się róŜnych funkcji przy
ołtarzu
Jacek Matyjasik: PoboŜności
Dominik Wawer: To nic mnie nie ubogaca, po prostu
kocham Boga
Miłosz Lesiak: Nauczyłem się posługiwania róŜnymi
Co oprócz słuŜby przy ołtarzu robi grupa rzeczami
Patrycjusz Machalski: Punktualności i pracy z małymi
ministrantów?
Piotr Sadło: Spotykamy się na zbiórkach, na dekanalnych ministrantami
Paweł Stefański: SłuŜyć Bogu, słuŜyć na Mszy
dniach skupienia, a czasem nawet ot tak, porozmawiać
Mateusz Rusiński: Nauczyłem się słuŜyć przy ołtarzu
Dawid Klika: Wszystko co reszta naszej grupy wiekowej
Dawid Grzonka: Uczymy się róŜnych
ciekawych rzeczy np. o świętych,
jeździmy na rekolekcje
Mateusz Dolej: Spotkania dekanalne,
wycieczki
Zbyszek Jędrusiak: Formuje się
Kamil Grygier: Gramy czasami
po zbiórce w gry, karty
Paweł Bocheński: Spotykają się
na spotkaniach dekanalnych
Jacek M atyjasik: Spotyk a się
na zbiórkach
Dominik Wawer: WyjeŜdŜają
na rekolekcje oraz na misje
Miłosz Lesiak: Przyjęcia,
spotkania
dekanalne,
wyjazdy
Patrycjusz
M achalski:
Formuje się duchowo
Paweł Stefański: SłuŜy
Bogu
Mateusz Rusiński: Jeździmy
na wycieczki
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KORONKA
NA
ULICACH
NASZEGO
MIASTA

DEKANALNY DZIEŃ
SKUPIENIA MINISTRANTÓW

WYCIECZKA
SENIRÓW
DO WISŁY,
KONIAKOWA,
BRENNEJ
I ISTEBNEJ

1 LISTOPADA
NABOŻEŃSTWO
ZA ZMARŁYCH
Z PROCESJĄ
NA CMENTARZ

