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JESZCZE RAZ

NAD EWANGELIĄ

Widząc to Szymon Piotr przypadł
Jezusowi do kolan i rzekł: „odejdź ode
mnie, Panie, bo jestem człowiek
grzeszny”. I jego bowiem
i wszystkich jego towarzyszy w
zdumienie wprawił połów ryb,
jakiego dokonali.
Łk 5, 1 – 11

„To nie ma sensu mówi rozum. To nie ma
przyszłości mówi rozsądek. To nie jest możliwe
mówi doświadczenie”. Piotr z pewnością chętnie zacytowałby ten wiersz Ericha Frieda, gdy
Jezus, kaznodzieja nie bardzo znający się na łowieniu ryb, cieśla, polecił mu, żeby wypłynął na
jezioro i zarzuci! sieci. Przez całą noc przecież
ciężko pracował, żeby coś złowić, ale nadaremno. Teraz pada z nóg i ma wszystkiego dosyć. Na nic jednak zdaje się przekonywanie, że ryb nie
łowi się za dnia, o czym każdy wie, lecz nocą. A zatem dla świętego spokoju wypływa. Niejeden
z nas doświadcza tego samego co Piotr. Wielogodzinne wygłaszanie kazania, z wielką starannością przygotowywane nabożeństwo dla dzieci! Cóż z tego skoro sieci, to znaczy ławki kościelne,
pozostają puste, Cóż daje nadstawianie głowy za innych w radzie zakładowej? Co można by powiedzieć staruszce, żeby odwieść ją od bezsensownych uprzedzeń? Czy cokolwiek ma jeszcze jakiś sens... Frustracja Piotra po nocnym połowie jest nam dobrze znana. Sami dajemy jej wyraz –
jeśli nie każdego dnia, toż pewnością co drugi dzień. Nie licząc ewentualnych wyjątków. Ale niewykluczone, że moglibyśmy się też zdobyć na drugą wypowiedź przyszłego rybaka ludzi:
„Ponieważ Ty to powiedziałeś, spróbuję jeszcze raz”. Kto wie - być może i nas powali na kolana
wielkoduszność Boga! Kto wie - być może i my dopełnimy każdą linijkę wiersza Frieda słowami:
Nad ranem, gdy jeszcze było ciemno, „Jest co jest, mówi miłość".

wstał, wyszedł i udał się na miejsce
pustynne, i tam się modlił.
Pośpieszył za Nim Szymon
z towarzyszami, a gdy Go znaleźli,
powiedzieli Mu: Wszyscy Cię szukają.
Mk 1, 29 - 39

KTOŚ

TEŚCIOWA PIOTRA

Opowieść Marka jest oszczędna
i zwięzła: Teściowa Piotra ma gorączkę, Jezus idzie do niej, ujmuje ją za rękę i podnosi.
W taki to dość prozaiczny sposób Jezus uzdrowił kobietę w podeszłym wieku, i życie potoczyło
się dalej. Ale prostota tego opowiadania jest wielce wymowna. Kobieta jest, jakby mogło się wydawać, w swej chorobie opuszczona i niema. Nie rzuca się z krzykiem do nóg cudotwórcy jak opętany w synagodze, którego Jezus uwolnił od ducha nieczystego. Nie została też zaniesiona przez
krewnych do Jezusa, jak to uczynili krewni paralityka, o czym opowiada Marek w następnym rozdziale. Po prostu leżała w gorączce: chora, bezradna i bezużyteczna. Piotr z tego banalnego powodu znalazł się w tarapatach. Według wschodnich zwyczajów jego teściowa powinna podejmować
gości, powinna o nich zadbać i uprzyjemnić im pobyt w domu. Piotr mógł to wszystko jakoś pominąć milczeniem, nie chcąc nikogo z gości wprawić w zakłopotanie. Mógłby jakoś starać się zaradzić jej nieobecności czy skarżyć się na zawodność innych. Ale tak się nie stało. Marek po prostu opowiada: „Zaraz powiedzieli Mu o niej". Chora nie była opuszczona, nie musiała sama mówić. Pamiętała o niej wspólnota; jej życzeniu dali wyraz inni. Zdrowi zadbali o sprawy, stali się jej
rzecznikami u Jezusa. Dlatego poszedł do niej. i uzdrowił - ponieważ inni, ci aktywni, skuteczni,
głośni, młodzi, nie zapomnieli o niej. Wstawili się za nią.
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SAKRAMENTY

„Bądźcie wytrwali. Nie wystarczy przekroczyć próg, trzeba iść w głąb.”
Ks. Grzegorzowi życzymy, by wytrwale podążał drogą swojego powołania,
a każdy dzień był dla Niego okazją do pogłębiania więzi z Chrystusem.
Duszpasterze i Redakcja.
„Największym cudem na świecie jest wiara człowieka w cud.”
Ks. Grzegorzowi życzymy wiary, która potrafi dostrzegać działanie Boga
w doświadczeniach codzienności i daje siłę do pokonywania trudności życia.
Parafianie.

JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE
1 rocznica
Anna i Leon Małek
Marta i Dariusz Bogdanik
20 rocznica
Tatiana i Krzysztof Rosińscy
25 rocznica
Anita i Bogusław Nowak
35 rocznica
Grażyna i Janusz Marek
Irena i Stanisław Wolanin
40 rocznica
Grażyna i Zbigniew Sternal
Irena i Aleksander Konieczny
Krystyna i Gabriel Kuleta
Janina i Eugeniusz Poniccy
Krystyna i Władysław Mireccy
Czesława i Edward Nowak
Barbara i Tomasz Pawela
Janina i Władysław Klimas
45 rocznica
Alina i Stanisław Stec
Anna i Jarzy Kapała
Mirosława i Tadeusz Karwowscy
Wanda i Mieczysław Jankowscy

„Szczęśliwi, którzy strzegą przykazań
i sprawiedliwie postępują w każdym czasie.”
Wytrwałości w realizowaniu na co dzień przykazania miłości Boga
i bliźniego oraz męstwa potrzebnego do walki ze złem legionistom
Edwardowi Kuligowi, Kazimierzowi Adamkowi oraz auksyliatorom
Annie Majer, Krystynie Piksie, Danucie Orszulik i Reginie Woźniak
życzy Męski Legion Maryi.
„Bądź Mu wierny, a On zajmie się tobą, prostuj swe drogi i Jemu zaufaj.”
Ks. Grzegorzowi oraz panom Janowi Szczęsnemu, Wiesławowi Bieniek i
Edwardowi Kuligowi życzymy, by wierne i ufne trwanie przy Chrystusie było
dla Nich źródłem radości i szczęścia.
Chór „Lira”.
„Wszystko, co Bóg ma nam do powiedzenia,
możemy odczytać z Jezusa Chrystusa.”
Paniom Adeli Kalecie, Danucie Orszulik, Teresie Muda
i panu posłowi Grzegorzowi Matusiakowi życzymy, by Jezus Chrystus był dla
Nich wzorem posłuszeństwa Ojcu i najpewniejszą Drogą do Nieba.
Seniorzy.
„Człowiek jest dobry, kiedy innych czyni lepszymi”
Dlatego Księdzu Grzegorzowi dziękujemy za słowa i przykład życia,
które nas pociągają ku Jezusowi i życzymy, by bliskość Boga dodawała sił
w zmęczeniu i w walce ze zniechęceniem…
A Zuzi Kalinowskiej, Oli Boczkowskiej, Krzysi Urbaś i Marcinowi
Janickiemu życzymy tego, by całe Ich życie obfitowało w piękne owoce
miłości i by nie ustali w tym co dobre..
Oaza

5.01.2014 r. ks. Tomasz Madzia ochrzcił
Michała Wojciecha Habzda
s. Rafała i Agnieszki
18 URODZINY
ur. 20.10.2013
12.01. 2014 r.
ks. Grzegorz Krzyk ochrzcił
Maję Katarzynę Górniak
c. Adama i Dagmary
ur. 19.11.2013
Michała Lee Ledwoń
s. Artura i Lucyny
ur. 18.07.2013
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ODESZLI DO PANA
Bogumiła Rutkowska
ul. Pszczyńska
Piotr Jankowski
ul. Pszczyńska
Aniela Karnaś
ul. Wrocławska
Zbigniew Werstler
ul. Wrocławska
Diana Bednarz
ul. Poznańska.

ROCZKI
Marcin Jan Gwóźdź
Nikola Aurelia Kapek
Oliwia Karolina Kędzielawa

ROCZNICE

Lucyna Oleksiak
Mateusz Warchołek
Paweł Adamczewski

Milenę Antoninę Marczyńską
c. Marcina i Marzeny
ur. 22.10.2013

SPES

Redakcja gazety SPES zaprasza do współpracy przy
tworzeniu pisma. Wszelkie uwagi oraz propozycje
proszę
wysyłać
na
adres
comtelafere@poczta.onet.pl
Na ten adres należy również przesyłać artykuły,
sprawozdania i zdjęcia z wydarzeń ważnych dla grup
parafialnych czy też dla całej parafii oraz życzenia, które
możemy umieścić w rubryce Serdeczności.
Aby plik mógł być umieszczony w odpowiednim
numerze gazety, należy przesłać go do redakcji do 20
dnia miesiąca, poprzedzającego miesiąc ukazania się
czasopisma . (ale jeśli ten termin nie jest możliwy
warto spróbować i później)
Redakcja
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WAŻNE DATY

WAŻNE DATY

ZAPROSZENIE

WAŻNE DATY LUTY
1.021.02- sobota. Odwiedziny chorych od godz. 9.00.
2.022.02- niedziela. Święto Ofiarowania Pańskiego. Dzień życia konsekrowanego. Dzień modlitw w intencji katechizacji dorosłych. Kolekta przeznaczona na zakony kontemplacyjne. W tym dniu święcimy gromnice.
3.023.02- poniedziałek. Do sprzątania kościoła i kaplicy zapraszamy mieszkańców ul. Poznańskiej 28,26,24
po Mszy św. wieczornej.
5.025.02- środa. Wspomnienie św. Agaty, dziewicy i męczennicy. Biblioteka parafialna czynna w Domu Parafialnym od godz. 17.00.
6.026.02- I czwartek miesiąca. Wspomnienie św. Pawła Miki i Towarzyszy, męczenników. O godz. 6.30 Msza św.
w intencji powołań.
7.027.02- I piątek miesiąca. O godz. 6.30 Msza św. w intencji czcicieli NSPJ. O godz. 18.00 Msza św. młodzieżowa. Do sprzątania kościoła i kaplicy zapraszamy mieszkańców ul. Poznańskiej 28,26,24.
9.029.02- 5 niedziela zwykła.
10.0210.02- poniedziałek. Wspomnienie św. Scholastyki, dziewicy. Do sprzątania kościoła i kaplicy zapraszamy
mieszkańców ul. Poznańskiej 22,20,18 po Mszy św. wieczornej.
11.1011.10- wtorek. Światowy Dzień Chorego.
13.0213.02- czwartek. O godz. 6.30 Msza św. w intencji czcicieli MB Fatimskiej.
14.0214.02- piątek. Święto Świętych Cyryla mnicha i Metodego biskupa, patronów Europy. Do sprzątania kościoła
i kaplicy zapraszamy mieszkańców ul. Poznańskiej 22,20, 18 po Mszy św. wieczornej.
15.0215.02- sobota. Katecheza przed udzieleniem sakramentu chrztu św. dla rodziców i rodziców chrzestnych
o godz. 15.30 w Domu Parafialnym.
16.0216.02- 6 niedziela zwykła. Chrzest na Mszy św. o godz. 12.15.
17.0217.02- poniedziałek. Do sprzątania kościoła i kaplicy zapraszamy mieszkańców ul. Poznańskiej 16,14,12,10
po Mszy św. wieczornej. O godz. 19.00 katecheza dla dorosłych (patrz str.6.)
18.0218.02- wtorek. Poradnia Życia Rodzinnego w Domu Parafialnym o godz. 16.00.
19.0219.02- środa. Biblioteka parafialna czynna od godz. 17.00 w Domu Parafialnym.
21.0221.02- piątek. Do sprzątania kościoła i kaplicy zapraszamy mieszkańców ul. Poznańskiej 16,14,12,10 po Mszy
św. wieczornej.
22.0222.02- sobota. Święto Katedry św. Piotra Apostoła.
23.0223.02- 7 niedziela zwykła. Roczki o godz. 12.15. Jubileusze małżeńskie o godz. 16.30.
24.0224.02- poniedziałek. Msza św. w intencji Koła Gospodyń, emerytów, rencistów i sprzątających kościół
w lutym o godz. 17.00. Do sprzątania kościoła i kaplicy zapraszamy mieszkańców ul. Poznańskiej 8,6,4,2 po
Mszy św. wieczornej.
26.0226.02-środa. O godz.17.00 Msza św. w intencji ks. Grzegorza z okazji urodzin.
28.0228.02- piątek. Msza św.za zmarłych w 30 dzień oraz I rocznicę po śmierci o godz. 17.00. Do sprzątania
kościoła i kaplicy zapraszamy mieszkańców ul. Poznańskiej 8,6,4,2 po Mszy św. wieczornej.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
NA MSZĘ ŚWIĘTĄ W INTENCJI
KS. GRZEGORZA KRZYKA
KTÓRY 26 LUTEGO
ŚWIĘTUJE SWOJE URODZINY
MSZA ZOSTANIE ODPRAWIONA
O GODZINIE 17.00
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KATECHEZA DLA DOROSŁYCH

„Co zrobić ze starym medalikiem? Czy
wyrzucić Go na śmietnik?”, „Czy można
uczestniczyć w Mszy św. innego kościoła
chrześcijańskiego?”, „Czy to prawda że listów
św. Pawła nie napisał św. Paweł?” albo
„dlaczego niektóre tłumaczenia Pisma Św. tak
bardzo różnią się od siebie, czy to dobrze czy
źle?”. Na niektóre pytania można odpowiedzieć krótkim zdaniem, a nawet zdawkową
odpowiedzią: tak lub nie, ale na inne? Jak wytłumaczyć powstanie Pisma św. gdy przed kapłanem jeszcze „połowa klatki” albo przed
konfesjonałem
kolejka robi się
coraz dłuższa
wzbudzając frustrację u wielu…. Niestety
czas kolędy jest
ograniczony, w
konfesjonale raczej należałoby formować a
nie pouczać, czy dokształcać. Może na wyrost
odczytuję zainteresowanie wielu jako wezwanie/ wyzwanie aby stworzyć taką platformę
spotkań (nie mylić z żadną partią polityczną…) która stwarzałaby możliwości rozwiania
swoich wątpliwości, pogłębiania wiedzy religijnej, umocnienia wiary, kształcenia swoich
umiejętności odczytywania Pisma Św., być
może gdy samemu trudno zabrać się do poszukiwań odpowiednich lektur a dawno temu
ukończyło się katechizację w szkole. Zapraszam zatem na „katechezę dla dorosłych”.
Traktuję te spotkania jako pewien eksperyment – sam nie wiem czego oczekiwać i czego oczekiwać mogą uczestnicy (o ile będą…).
Jan Paweł II w czasie katechezy środowej w
1984 roku powiedział o niej tak: Słowo

nie, jakim jest katecheza, dokonuje się nie tylko w sposób jednostronny, jako wykład, ale
także w drodze rozmowy, poprzez pytania i
odpowiedzi. Dlatego proponuję na początek
formę wykładu na zadany temat, a w jego
trakcie oczekuję pytań. Oczywiście nasze zainteresowania są o wiele szersze niż tematy,
które za chwilę podam, więc można zadawać
inne…., możliwe jest również w miarę możliwości prowadzącego przygotowanie innych
tematów. Możliwości jest wiele teologia, duchowość, historia Kościoła, Biblistyka
….zdecydowanie
jednak treść nie
ma być
„załatwianiem”
spraw parafialnych – od tego są
spotkania Rady
Parafialnej. Trzeba jakoś zacząć. Zatem do czerwca proponuję
skupić się na Biblii – oto tematy (proszę traktować je ogólnikowo) i daty spotkań:

Tylko dla dorosłych ...

1. Wprowadzenie w Księgę Rodzaju. kiedy i
jak została napisana? Opisy stworzenia świata
oraz stworzenia człowieka. 17 luty 2014,
2. Opis upadku człowieka, Kain i Abel, genealogie, Potop i wieża Babel. 17 marzec 2014 (o
ile nie będzie wtedy rekolekcji parafialnych)
3. Wprowadzenie w drugą część księgi Rodzaju, powołanie Abrahama, wędrówka Abrahama, Abraham ratuje Lota, Tajemniczy goście u Abrahama, Ofiara z Izaaka, Poszukiwanie żony dla Izaaka. 28 kwietnia 2014
4. Opowiadanie o Jakubie, narodziny Ezawa i
Jakuba, Izaak udziela błogosławieństwa, Wizja Jakuba w Betel, Małżeństwo i dzieci Jakuba. 19 maj 2014
"katecheza" pierwotnie znaczyło "wołać z gó- 5. Walka Jakuba z Bogiem, Opowiadanie o
ry" (ex alto), również "wywoływać echo". Do Józefie egipskim, Juda i Tamar, kuszenie Jótego doszło późniejsze znaczenie "pouczać", zefa. 9 czerwiec 2014.
gdy głos nauczyciela jest świadomym niejako wszystkie spotkania rozpoczną się o godz.
echem pytania ucznia, a odpowiedź ucznia - 19.00 a kiedy się skończą … nie wiadomo…
echem nauczyciela. To ostatnie wyjaśnienie
zapraszam.
jest ważne, gdyż wskazuje na to, że pouczeKs. Grzegorz
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DLA DZIECI

No i znów Osiołek wszystko
pokręcił. Panu Jezusowi
na
pewno nie chodzi o to by w taki
sposób walczyć Słowem Bożym.
Jak myślisz z czym należy walczyć
używając tego Miecza? Jeśli
chcesz się dowiedzieć rozwiąż
zadanie. Uporządkuj słowa i wpisz
je w odpowiednie miejsca. Literki
z zaznaczonych pól utworzą
rozwiązanie. Możesz je przekazać
pani katechetce lub wysłać na
adres comtelafere@poczta.onet.pl
A
nagrodę
za
rozwiązanie
z poprzedniego numeru otrzymują
Agata i Jakub Sitko. Gratulujemy.
Można ją odebrać 16 lutego na
Mszy św. o godz.10.00

1. WADŁOKO
2. KACJEWA
3. KAKANSKA
4. DŁOMY

DLA DZIECI

DLA DZIECI

Ostatnio sobie trochę czytałem i wyczytałem, że Słowo Boże jest jak
miecz i że warto tego miecza używać w walce. No to pomyślałem
sobie, że spróbuję. A co tam. Może będzie lepszy niż kopytka i zęby.
Zobaczymy.
I muszę przyznać całkiem niezły ten miecz. Od razu zaczął się przydawać. Czytałem sobie w nocy książkę i nagle obudził się Krecik
i marudził, że nie może spać, bo świeci się światło. A ja mu na to,
że Pan Jezus powiedział, że nie można chować światła pod korcem.
No i wygrałem bez wysiłku nawet nie musiałem mu kneblować
pyszczka, żeby się nie skarżył i nie obudził Mamy.
Potem poszło jeszcze lepiej. Znowu zjadłem Krecikowi jego ulubione
ciasteczka i już zaczynał
na mnie krzyczeć, a ja mu
mówię, że Pan Jezus kazał przebaczać 77 razy,
a jeszcze tyle razy to mu
tych ciasteczek nie wyjadłem i Krecik poszedł sobie płakać do kąta, bo nie
wiedział co powiedzieć.
A później to wpadłem na
jeszcze lepszy pomysł.
Skoro Pan Jezus mówił,
żeby się dzielić z innymi
to wymyśliłem, że mama
powinna się ze
mną trochę podzielić i zabrałem
jej trochę pieniążków z portfela.
Fajny ten miecz.
Chyba sobie nim
jeszcze
trochę
powalczę.

Osiołek
Ofiarka

5. GIMOŁA
6. KIEWRZODKA
7. INCHOKA
8. MIRES

1
2
3
4
5
6
7
8
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KRONIKA

KRONIKA

KRONIKA

KRONIKA

Feudalni właściciele
Jastrzębia (c.d.)

Tak więc Jastrzębie, które dotąd (od ok.1460 r.) było w posiadaniu
jednej rodziny: Rostków z Bzia, od roku 1519 miało dwóch właścicieli
z różnych rodzin: Skrzyszowscy siedzieli na Górnym Jastrzębiu, zaś
Dolne Jastrzębie nadal było jeszcze w posiadaniu Jana Rostka.
W roku 1679 i jeszcze w 1687 było aż 5 właścicieli wsi Jastrzębie a wszyscy równocześnie byli też i kolatorami kościoła, mianowicie Mikołaj Radocki z Radoczy, Stefan i Mikołaj Szczawniccy z Szczawnika, Jan Żegota ze
Słupska oraz Jan Tłuk. Właściwym kolatorem był jednak Mikołaj Radocki, właściciel zamkowego działu na
Jastrzębiu.
Z początku XVIII w. Jastrzębie znowu zmienia właścicieli: Na Górnym i Średnim Jastrzębiu siedzi teraz Gustaw Adolf Czamer (Tschammer). NastępOD WYDAWCY
cą jego od ok. 1720 r. jest Wacław FrydePrzestawiane
„w
małych
odcinkach” dzieje Jastrzębia oraz
ryk Laszowski (de Laschowski) W roku
1729 było on „capitaneus terrestris” czyli Parafii św. Katarzyny stanowią kronikę naszej parafii opracowaną
źródłowo przez L. Musioła w 1957r. i przez ówczesnego
starostą ziemskim państwa wodzisławskieks. proboszcza Augustyna Machalicę.
go na zamku w Wodzisławiu. Wspomniany
Poznanie dziejów naszego miasta i parafii jest ciekawą
jest jeszcze w roku 1757, a jego żoną bylekturą
historii
„naszej małej ojczyzny” oraz wiary tutejszego luła Eleonora Józefa z domu Guznarówna.
du. Uczą nas miłości do Boga, drugiego człowieka i do tutejszej
Na rok 1747, jako pan na Jastrzębiu,
ziemi. Życzymy dobrej lektury.
wspomniany jest w metrykach Jerzy baDuszpasterze
ron de Saintgenois. 2 lipca 1747 wydał
swą córkę Eleonorę za Rudolfa Maksymiliana Zborowskiego. Ślub odbył się w Jastrzebiu.
W 1759 r. główny dział Jastrzebia (Górne i Średnie) nabywają Strachwicowie. Przez ok. 70 lat rodzina ta była
właścicielem wsi. Jerzy de Strachwitz, pierwszy przedstawiciel tego rodu w Jastrzębiu, zasłużył się w stworzeniu w parafii jastrzębskiej Bractwa Opatrzności (1765 r.) Jego syn i następca od 1788 r. Mayrycy de Strachwitz był w 1798 r, starostą krajowym. Zmarł 1826 r. 11 kwietnia.
Tegoż Maurycego syn, baron Ludwik de Stachwitz, pan na dziale Górnym i Średnim oraz na Cisówce (od
1826) piastował godność szambelana króla pruskiego i był marszałkiem dworu książąt Anhalt—Coethen. Bywał rzadko w Jastrzębiu, a zarząd dóbr jastrzębskich oddał w r.1831 swemu plenipotentowi,
„oberamtmannowi” Józefowi Rolle. Aktem z dnia 6.XII. 1838 r.
sprzedał wreszcie baron Ludwik temuż Rollemu dobra Jastrzębie
Górne. Gdy ten zmarł, majątek spadł na jego spadkobierców,
z rąk których nabył go Ernest von Tschirner. Od niego dobra
przechodzą na Żyda Gustawa Friedlander’a, a później stają się
domeną fiskalną.
Z dzierżawców wymieniają źródła: w 1868 r. kupca S. Becke
z Wrocławia; w roku 1871 Abrahama Rohra; w roku 1875 von
Versena; od roku 1875 do 1910 Macieja Kremser (jest właścicielem); od 1910 do 1922 oberamtmanna Sorge a po nim Teofila
Pardygoła, który zmarł 1932 roku. Wiemy też, że w 1910 roku
Kresmer sprzedał te ziemie skarbowi pruskiemu, od którego
w 1922 roku przejął je skarb polski.
Stosunki własnościowe były tu w XIX w. bardzo zawikłane, więc
dane powyższe nie są bardzo ścisłe.
W Dolnym Jastrzębiu od 1700 r. spotykamy następujących właścicieli ziemian: aż do 1773 r. dobra te należały do panów na
Wodzisławiu, książąt Dietrichstein . W latach 1773—80 właścicielem był niejaki Pinocci, a po nim nabył majątek Jan de Stengel, który tu zmarł 19 kwietnia 1809 r. wieku 45 lat. Wdowa po
nim, Teresa z domu Strachwitz, zmarła w roku 1827. Majątek
odziedziczył syn Maurycy de Stengel, deputowany powiatu
i starszy (senator) ziemiaństwa. Jego żona pochodziła z rodziny
von Stillfried. Maurycy de Stengel zmarł około roku 1840 a jego
żona była tu dziedziczką jeszcze do 1842 r.
W połowie stulecia dobra przechodzą na niejakiego Adlersfelda, który był tu jeszcze na pewno w roku 1857

8

SPES

LUTY 2014

BIERZMOWANIE 2014

„Sakrament bierzmowania (…) umacnia ich i ściślej zobowiązuje, by słowem i czynem byli świadkami Chrystusa oraz szerzyli wiarę i jej bronili”
18 września w święto św. Stanisława Kostki, kolejna grupa młodzieży rozpoczęła przygotowanie do jakże
ważnego sakramentu – bierzmowania. W spotkaniu uczestniczyli również rodzice. To właśnie rodzice w czasie chrztu swoich dzieci przyjęli na siebie „obowiązek wychowania ich w wierze, aby zachowując Boże przykazania, miłowały Boga i bliźniego, jak nas nauczył Jezus Chrystus”. Stąd wydaje się nadzwyczaj oczywistym, że towarzyszą swoim dzieciom podczas przygotowania do bierzmowania, są również za ich przygotowanie odpowiedzialni.
Istnieje naturalny związek między chrztem a bierzmowaniem, oby dwa sakramenty są nazywane sakramentami inicjacji chrześcijańskiej. Młodzież, która jak większość z nas, przyjęła chrzest w wieku niemowlęcym,
a co za tym idzie w wierze rodziców, teraz chce sama, świadomie i dobrowolnie wyrazić i potwierdzić wiarę
w Jezusa Chrystusa. Każde bierzmowanie to niejako „powtórzenie” dnia Pięćdziesiątnicy. Duch Święty zstępuje na każdego bierzmowanego, jak zstąpił na Apostołów. Odtąd Apostołowie wyzbyli się lęku, strachu,
oporów w głoszeniu Ewangelii, do tej pory wystraszeni, teraz stają się prawdziwymi mężami wiary. Tak samo dzieje się w życiu bierzmowanego. Bierzmowany chrześcijanin, na którego zstąpił Duch Święty przestaje
już być anonimowym chrześcijaninem, ale staje się prawdziwym mężem wiary, który wybiera również świętego patrona, którego cnoty chce naśladować.
Do każdego sakramentu trzeba się odpowiednio przygotować poprzez ewangelizację i katechezę. Istnieje
wiele form. Bardzo ważne wydaje się jednakże, zwłaszcza dzisiaj, zwrócenie uwagi na postawę kandydata,
tzn. jego stosunek do rzeczy świętych, do rodziców, do osób starszych, do Kościoła, do osób konsekrowanych, do kapłanów, do nauczycieli, zachowanie w kościele itd. Jest ważnym, aby korygować braki w tym
względzie. Wszyscy tworzymy wspólnotę Kościoła i w tej wspólnocie żyjemy. Jesteśmy za siebie nawzajem
odpowiedzialni i wszyscy nawzajem siebie wychowujemy. Dlatego każdy z nas ma również prawo, aby
w imię wiary, napomnieć swojego brata. Nie bójmy się upominać, gdy widzimy, że coś dzieje się nie tak, jak
powinno. Prosimy, aby w tym sensie, wszyscy poczuli się odpowiedzialni za przygotowanie kandydatów do
bierzmowania. Już teraz dziękujemy przede wszystkim rodzicom, jak i wszystkim wiernym za pomoc.
Termin bierzmowania: środa, 21 maja 2014 roku.
Ks. Tomasz Madzia

TERMINY SPOTKAŃ KANDYDATÓW DO BIERZMOWANIA
GRUPA I
ANIMATOR: Pani Alicja Bakalarczyk
SPOTKANIE: 20.02.2014 g. 16.15

GRUPA IV
ANIMATOR: Pan Robert Stoliński
SPOTKANIE: 12.02.2014 g. 16.15

GRUPA II
ANIMATOR: Pani Alicja Kaczorowska
SPOTKANIE: 12.02.2014 g. 16.15

GRUPA V
ANIMATOR: Pani Emilia Kaczorowska
SPOTKANIE: 20.02.2014 g. 16.15

GRUPA III
ANIMATOR: Pani Alicja Bakalarczyk
SPOTKANIE: 13.02.2014 g. 16.15

GRUPA VI
ANIMATOR: Pani Emilia Kaczorowska
SPOTKANIE: 13.02.2014 g. 16.15

WYDARZYŁO SIĘ

WYDARZYŁO SĘ

WYDARZYŁO SIĘ

WYDARZYŁO SIĘ

Dzień Babci i Dziadka u Seniorów

W dniu 20 stycznia br. odbył się koncert kolęd i innych pieśni w wykonaniu dzieci
z Ogniska Muzycznego w Rybniku z filią w Jastrzębiu, pod kierownictwem p. Barbary Langer.
Koncert odbył się z okazji Dnia Babci i Dziadka. Po koncercie wszyscy Seniorzy otrzymali okolicznościowe
laurki, a dzieci zostały obdarowane „czekoladą ks. proboszcza”, co już jest tradycją naszych wieloletnich
spotkań. Nasz senior Julian również obdarował dzieci czekoladami.
Dziękujemy Pani Basi oraz wszystkim wykonawcom koncertu za umilenie spotkania z okazji Dnia Babci
i Dziadka, a Ks. Proboszczowi i p. Julianowi za słodkości dla dzieci.
Zdjęcia na kolorowych stronach

W imieniu Seniorów Stanisław Łukasik
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Jak co roku nasz chór parafialny wystąpił przy Bożym
Żłóbku w naszym sanktuarium ze śpiewem pięknym
polskich kolęd. Adoracja odbyła się 12.01. o godz.
15:30 zamiast niedzielnych nieszporów. Zapraszali na nią na Mszach św. nasi księża. Na wstępie serdecznie
powitał wszystkich ks. proboszcz Stefan Wyleżałek, a chórzyści wykonali 9 kolęd, które były przeplatane
wspólnym śpiewem wszystkich zebranych w kościele. Musieliśmy się ograniczyć czasowo, choć nasz chór ma
w swoim repertuarze 60 kolęd i pastorałek. Kolejne kolędy zapowiadała bardzo ciekawie najmłodsza nasza
śpiewaczka p. Małgorzata Adamczyk, która przybliżyła słuchaczom historię powstawania kolejnych kolęd
i pastorałek od zarania wieków. O dziwo kościół nie pękał w szwach. Czyżby w naszej parafii zabrakło miłośników śpiewania kolęd?Przecież już poeta kiedyś pisał:
„ Gdzie słyszysz spiew tam wejdź, tam dobre serce mają. Źli ludzie wierzaj mi, nigdy nie śpiewają”
Na zakończeniu adoracji, ks.proboszcz podziękował chórzystom za piękny występ, p.dyrygent Wioletcie Żankowskiej za dobrą pracę z naszym chórem, p. Małgosi za prowadzenie występu i p. Marii Kurowskiej za prezesowanie w chórze „Lira”. Były też gromkie oklaski, a p.Wioletta zachęcała mających dobry głos do zasilenia
swą obecnością chóru. Do następnego występu!
Alojzy Szmajduch

Kolędowanie Chóru „Lira”

Spotkanie opłatkowe Legionu Maryi
W sobotni poranek 11 stycznia po Mszy św. legioniści wraz z auksyliatorami spotkali się w domu parafialnym, aby dzielić się opłatkiem. Kierownik duchowy ks. Stefan Wyleżałek, przywitał wszystkich serdecznie, życząc błogosławionego Nowego Roku i wielu radości w życiu osobistym. Na spotkaniu był również obecny opiekun
prezydium p.w. Matki Zbawiciela, ks. Tomasz Madzia.
Po wzajemnych życzeniach wszyscy usiedli przy stołach zastawionych kawą i słodkościami przygotowanymi przez legionistki. Śpiewano kolędy i pastorałki, a także robiono zdjęcia, aby mogły być
pamiątką spotkania.
Takie spotkania łączą ludzi i przynoszą wiele radości wszystkim
uczestnikom.
Alojzy Szmajduch

Dzieci Maryi i Oaza na zimowisku
W drugim tygodniu ferii ks. Grzegorz, zabrał Dzieci Maryi
i oazowiczów do Węgierskiej Górki. Podczas 5 wspólnych dni pewnie niejednokrotnie przemknęło Mu przez myśl „nigdy więcej...”
No cóż… połączone siły śnieżnych ataków, to była moc… A amunicji nie brakowało. Spadła, jakby specjalnie dla nas w poniedziałek,
kiedy przyjechaliśmy i zaczęła topnieć w dzień odjazdu. Nie brakowało też serca do walki, szczególnie najmłodszym...
Było bardzo sympatycznie: wędrówki na Halę Boraczą i Halę Słowiankę, zwiedzanie fortu z II wojny światowej i odegrana tam przez
nas zwycięska dla Polaków bitwa pod Węgierską Górką, zabawy na
świeżym powietrzu, saneczkowe zjazdy, gry w budynku i oczywiście codzienna Msza święta z dialogowanymi kazaniami. Szkoda, że
się skończyło…
W podziękowaniu za zorganizowanie wyjazdu, każdy z uczestników
ulepił dla Księdza plastelinowe zwierzątko, ale teraz jeszcze raz
dziękujemy za poświęcony nam urlop, zmywanie, gotowanie, zakupy, kazania i… cierpliwość…
Może się jeszcze kiedyś uda gdzieś razem pojechać… Zdjęcia na koAla Kaczorowska
lorowych stronach
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Sprostowanie
Ostatnio błędnie poinformowaliśmy
Czytelników w sprawie podziękowania dla Seniorów. List został nadesłany przez siostrę Joannę Goik.
Przepraszamy za pomyłkę.

Jeszcze o kolędnikach
misyjnych
W poprzednim numerze gazety informowaliśmy, o kolędowaniu Dziecięcego Koła Misyjnego na rzecz misji.
Dzieci zebrały 2949.07 zł Pieniądze
zostaną przekazane siostrze
Elżbiecie Dąbrowskiej do Boliwii.
Wszystkim ofiarodawcom dziękujemy
za hojność.

Jasełka SP 1
6 stycznia dzieci z Szkoły Podstawowej nr 1 wystawiły w naszym kościele swoje Jasełka. Wszystko wyszło fantastycznie. Zdjęcia na kolorowych stronach.
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DZIEŃ BABCI I DZIADKA
U SENIORÓW

JASEŁKA SP 1
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ZIMOWISKO
DZIECI MARYI I OAZY

