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Wszedł więc, aby zostać z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął
chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy oczy im
się otworzyły i poznali Go.
Łk 24, 13—35

III NIEDZIELA WIELKANOCNA 3 maja 2014 r.
Dwóch uczniów podążających do Emaus Nieznajomy, który się do nich przyłączył,
nazwał nierozumnymi. Ale to, co się wydarzyło i co miało się jeszcze wydarzyć, rzeczywiście trudno zrozumieć - rozumem, a jeszcze bardziej sercem. Czy faktycznie tak bezsensowne, gwałtowne zakończenie życia przez Jezusa na krzyżu kryje w sobie jakiś sens, jakiś punkt oparcia w bezbrzeżnej pustce ich smutku? W obliczu śmierci
zmartwychwstanie zaiste jest nadzwyczajną myślą, ale nie pojawia się lotem błyskawicy w mrocznej nocy
smutku, lecz zaczyna nieśmiało
kiełkować w sercu tych, którzy idą
drogą długiego, bolesnego pożegnania, pochyleni paraliżującym zmęczeniem i przygnębieniem. ,, Trawa nie
rośnie szybciej, gdy się ją ciągnie w
górę" - powiada pewne przysłowie
afrykańskie. Ze smutkiem jest podobnie; nie można go przyśpieszyć, by szybciej minął,
ani skrócić, by nie trwał zbyt długo. Jest znamienne, że Nieznajomy pozwala wygadać się
obydwu uczniom pogrążonym w wielkim smutku i rozpaczliwie poszukującym sensu tego, co ich spotkało. Nie przerywa im. Ale też nie pozostawia ich samych sobie w drodze.
Idzie z nimi do samego końca, aż do zmierzchu. Nie chce im oszczędzić długiej drogi... aż
do wieczora; bez niej bowiem nie byliby gotowi doznać pierwszego przeczucia zmartwychwstania, które tylko wtedy może przejąć człowieka radością i stopniowo od wewnątrz go przemienić, gdy głęboko zapuściło korzenie w bezbrzeżnym smutku.
Niedziela Dobrego Pasterza nazywała się wcześniej
,,Misericordias Domini" - od pierwszych słów Introitu: Misericordia Domini plena est terra („ziemia jest pełna dobroci Pana").
W Ewangelii myśl ta jest nadal obecna. Dobry pasterz obiecuje
swojej trzodzie, że znajdzie pastwiska, i my znamy drogę na nie:
Jezus sam jest bramą do życia w obfitości.

IV NIEDZIELA WIELKANOCNA 11 maja 2014 r.
Kto jednak wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec. Temu otwiera
odźwierny, a owce słuchają jego głosu; woła on swoje owce po imieniu i
wyprowadza je. A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele, a owce
postępują za nim
J 11, 1 – 45
Ewangelia dzisiejsza nie jest do końca jasna. Czy Jezus jest ,, Dobrym Pasterzem",
który wchodzi przez bramę, czy jest może bramą, przez którą przychodzi pasterz? Dzisiejsza Ewangelia ukazuje nam wiele obrazów. Ale podobnie jak w innych wypowiedziach typu ,, Ja jestem " chodzi o osiągnięcie z Jezusem i dzięki Niemu życia wiecznego, które tutaj ukazane jest pod obrazami ,,paszy" i ,,życia w obfitości". Dzisiaj odnosimy obraz
,,życia w obfitości" także do życia ziemskiego, na przykład gdy myślimy o sprawiedliwości
dla biednych i uciśnionych albo gdy bezsensownemu nastawieniu na konsumpcyjny styl
życia przeciwstawiamy życie, którym chcemy nadać jakiś sens. troszczmy się o ,,życie w
obfitości" na ziemi - i to dla wszystkich. Trzeba nam również znieść myśl, że mimo starań
nie zdołamy uczynić z ziemi raju - to jest zastrzeżone dla Jezusa.
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Ewangelista Jan uważa, że wszystko
dokonało się w Wielki Piątek. Sam Jezus
woła zresztą na krzyżu: Wykonało się. Mój
Ojciec zabiera Mnie do siebie. Wszyscy,
którzy pozostają na ziemi, są jednak dobrze
zabezpieczeni. Dlatego Jan nie musi
już opowiadać żadnej szczególnej historii wielkanocnej. Wszystko, co
trzeba było na ten temat powiedzieć,
napisał już w rozdziale 14. Przenika
go atmosfera zmartwychwstania, gdy
czyta się zawarte w nim słowa Jezusa: Ja jestem drogą i prawdą, i życiem; nikt nie przychodzi do Ojca inaczej
jak tylko przeze Mnie. Nie można wzniosłej
wyrazić wielkanocnego orędzia. Ale w rozdział e tym są nie tylko wzniosłe słowa, l
nie potrzebuję bynajmniej samych wznio-

słych słów. Jeśli chcę zrozumieć zmartwychwstanie i nim się radować, powinny
do mnie przemawiać słowa nie tak wzniosłe, a zupełnie proste i bliższe. Mniej
wzniośle wypowiada się Jezus na początku
14 rozdziału Ewangelii Jana:
Niech się nie trwoży serce wasze. To jest ,,moje" słowo. Kto
chce się radować zmartwychwstaniem Jezusa i znajdować w
nim pociechę, nie powinien pozwolić się zatrwożyć. Chcę trzymać się mocno orędzia mojego
Zbawcy i karmić się chlebem życia, który
dzieli ze mną. Chociaż teraz zapewne nie
mogę w pełni zrozumieć Boga, to jednak
objawia się mi pełen troski. A pewniejszej
nadziei nie znam.

V NIEDZIELA WIELKANOCNA 18 maja 2014 r.
Odezwał się do Niego Tomasz: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak
więc możemy znać drogę? Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie.
J 14, 1 – 12

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA 25 maja 2014r.
Kto ma przykazania moje i zachowuje je. ten Mnie miłuje. Kto zaś
Mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego. a również Ja będę go
miłował i objawię mu siebie.
J 14, 15 – 21
M i ł o ś ć
wzajemna i wiara w Boga, zawierzenie wzajemne i miłość
Boga - Maryi i
Józefa nie można
rozdzielać.
Józef jest opiekunem
Życia,
które Maryja dała światu.
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Kwiecień w naszej parafii
CHRZTY:

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE:

Piotr Łukasz Ścibor
Emilia Zeljas
Zofia Irena Musiał
Patryk Piotr Podeszwa

Mateusz Danieluk – Aleksandra Stefańska
Krzysztof Dziedzic – Magda Dziedzic
(z domu Herok)
Daniel Werner – Monika Ofmańska

ROCZKI:

POGRZEBY:

Alicja Magdalena Mulkiton
Magdalena Alicja Mulkiton

Barbara Kalev – lat 38
Maria Musioł—lat 81
Grzegorz Mączka—lat 46

Dnia 31 marca br. grupa legioni- jącemu się kultowi św. Jadwigi, której
stów pod przewodnictwem kierownika doczesne szczątki spoczywają w tym koduchowego ks. Tomasza Madzia udała ściele. Gdy wybiła godzina 12.00 modlisię z kolejną pielgrzymką, tym razem do twą Anioł Pański, rozpoczęliśmy EuchaTrzebnicy. Przy wspaniałej wiosennej po- rystię, którą sprawował jeden z tutejgodzie w godzinach przedpołudniowych szych Ojców Salawatorianów i ks. Todotarliśmy na miejsce. Początki osady masz, który modlił się w intencji Legionu
Trzebnicy sięgają XIII wieku, a decydują- Maryi. Po jej zakończeniu mieliśmy okace znaczenie dla jej rozwoju
zję z tutejszym Bratem Salwamiało ufundowanie przez PIELGRZYMKA torianinem, który był naszym
księcia Henryka Brodatego i
przewodnikiem, dokładniej zaLEGIONU
jego małżonki Jadwigi klaszpoznać się z zabytkami tego
MARYI
toru i kościoła. W 1202 roku
miejsca. Żeby wszystko, cośmy
ówczesny biskup Cyprian
słyszeli i widzieli, opisać to
wprowadził do klasztoru siostry cysterki brakłoby stron w Spesie, więc ogólnie
– zakon żeński, który był pierwszym ta- mówiąc, to trzeba samemu zobaczyć, jakim zakonem na ziemiach polskich. Po kie cudowne rzeczy zachowały się do
śmierci księcia, jego żona Jadwiga za- dzisiejszych czasów. Trochę każdy
mieszkała w tym klasztorze. Darami zgłodniał, więc w pobliskiej restauracji
wspomagała różne instytucje dobroczyn- zjedliśmy tani i smaczny obiad. Teraz
ne, pomagała biednym, chorym, opusz- nadszedł czas na zwiedzanie przylegajączonym, ciesząc się dużym szacunkiem. cego do bazyliki, klasztoru. Po nim oproPisano o niej, że „jest kobietą pod każ- wadzała nas boromeuszka, Siostra Berdym względem czcigodną”. Papież Kle- nardyna. Losy tego ogromnych rozmiamens IV w uznaniu jej zasług wyniósł Ja- rów klasztoru to osobna historia, z którą
dwigę na ołtarze w 1267 roku. Bazylika warto się zapoznać. Siostry oprócz swych
św. Jadwigi w Trzebnicy należy do pereł zakonnych obowiązków, prowadzą szpiarchitektury i do najcenniejszych dzieł tal dla terminalnie chorych, których mietego typu w Europie. Od wielu stuleci liśmy również okazję spotkać. Papież Jan
cieszy się wielką sławą, dzięki rozszerza- Paweł II dał szczególny impuls do pro-
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mowania tego miejsca, gdyż został wybrany na stolicę piotrową 16 października, w uroczystość św. Jadwigi. Jako arcybiskup Krakowa często tu przyjeżdżał.
Po kolejnym zastrzyku emocji udaliśmy
się do odległego o 1 km miejsca zwanego
Pustelnią i Kalwarią w lesie bukowym.
Wybraliśmy trasę z kapliczkami drogi
krzyżowej. Mogliśmy również podziwiać
przyrodę budzącą się do życia. Dotarliśmy wreszcie do leśnego kościółka z 1886
roku pw. 14 Świętych Wspomożycieli,
gdzie odmówiliśmy Koronkę do Bożego
Miłosierdzia. Po uczcie duchowej nastał

czas na ucztę dla ciała. Pani Anielka, nasza auksyliatorka, upiekła na tę okazję
ciasto i babkę i inne słodkości. Była ceremonia krojenia babki i częstowania się
kawą i herbatą z termosów. Czas szybko
ucieka – wieczór szybko zapada, więc pora wracać do Jastrzębia. Mieliśmy zwiedzić jeszcze Górę św. Anny – ale nie wiedzieliśmy wtedy jeszcze, że w Trzebnicy
można aż tak dużo zobaczyć, co robić, i
wracając zobaczyliśmy ją tylko z okna samochodu. Tę pielgrzymkę – na Górę św.
Anny odkładamy zatem na osobny termin…
Alojzy Szmajduch

4 kwietnia odbyło się w naszej parafii nocne czuwanie w intencji rodzin, oparte
na rozważaniu tajemnic ukrytych w Ikonie Św. Rodziny. Przyjmując poznawane
prawdy, modliliśmy się za małżeństwa, za żony i matki, za ojców i mężów, za dzieci.
Chcąc budować w sobie Boże
macierzyństwo i ojcostwo
wpisywaliśmy w postać Maryi i
Józefa swoje imiona i prosiCZUWANIE
liśmy Ich, by się za nami wstawiali, tak by nasze serca
otwierały się na Miłość Boga i były przez Niego przemieniane. Zapalaliśmy też świece na znak pojednania z najbliższymi, którzy nas zranili i z tymi, których my sami
skrzywdziliśmy. Dziękujemy ks. Grzegorzowi za przygotowanie tego czuwania i oazowiczom za to, że pomogli Mu je poprowadzić.

Co czeka nas w maju?
ROCZKI:

JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE:

Natalia Flak

5 rocznica
Joanna i Marek Sitek
Wioletta i Mariusz Więckowscy
15 rocznica
Ewa i Rafał Sorosiak
25 rocznica
Małgorzata i Mieczysław Dębowscy
30 rocznica
Ewa i Andrzej Buchta
Beata i Marek Tekiela
40 rocznica
Zofia i Jerzy Kubas

Sebastian Kukla
Emilia Witkowska

18 URODZINY:
Magdalena Cibis
Joanna Czarniak
Karolina Jędrzejewska
Michał Liszok
Weronika Mróz
Dawid Urbańczyk
Sylwia Wdowiak

SPES
 1.05- I czwartek miesiąca. Święto św. Józe-

fa, Rzemieślnika. Dzień modlitw za bezrobotnych. O godz. 6.30 Msza św. w intencji powołań. O godz. 9.00 Msza św. w intencji robotników i rzemieślników.
 2.05- I piątek miesiąca. Wspomnienie św.
Atanazego, biskupa i doktora Kościoła. O
godz. 6.30 Msza św. w intencji czcicieli NSPJ.
Do sprzątania kościoła i kaplicy zapraszamy
mieszkańców ul. Opolskiej 8 po Mszy św.
wieczornej.
 3.05- I sobota miesiąca. Uroczystość NMP
Królowej Polski. Msze św. jak w niedziele.
Odnowienie Milenijnego aktu oddania Polski
na Jasnej Górze i we wszystkich parafiach.
 4.05- III niedziela wielkanocna. Niedziela
Biblijna. Kolekta przeznaczona na WŚSD. O
godz. 11.00 Msza św. w intencji strażaków
OSP Jastrzębie Górne.
 5.05- poniedziałek. Do sprzątania kościoła i
kaplicy zapraszamy rodziców dzieci pierwszokomunijnych z SP nr 19 po Mszy św. wieczornej.
 6.05- wtorek. Święto Świętych Apostołów
Filipa i Jakuba.
 7.05- środa. Biblioteka parafialna czynna od
godz. 17.00 w Domu Parafialnym. Próba dla
dzieci pierwszokomunijnych z SP nr 19 z klasy 2a o godz. 18.30.
 8.05- czwartek. Uroczystość św. Stanisława,
biskupa i męczennika, głównego patrona
Polski. Próba dla dzieci pierwszokomunijnych z SP nr 19 z klasy 2b o godz. 18.30.
 9.05- piątek. O godz. 16.30 Msza św. w
rocznicę przyjęcia I Komunii św. dla dzieci z
SP nr 1 i SP nr 19. Do sprzątania kościoła i
kaplicy zapraszamy rodziców dzieci pierwszokomunijnych z SP nr 19 po Mszy św. wieczornej.
 10.05- sobota. Odwiedziny chorych od
godz. 9.00. Spowiedź św. dla dzieci pierwszokomunijnych z SP nr 19 o godz. 11.00.
Spotkanie weryfikacyjne dla kandydatów do
bierzmowania w Domu Parafialnym o godz.
13.00- gr. I i II, o godz. 14.00- gr. III i IV, o
godz. 15.00- gr. V i VI.
 11.05- IV niedziela wielkanocna. Niedziela
Dobrego Pasterza. Światowy Dzień Modlitw
o Powołania. Pierwsza Komunia św. dla
uczniów klasy 2a z SP nr 19 o godz. 9.30; dla
uczniów klasy 2b z SP nr 19 o godz. 11.00.

MAJ 2014 r.

Nabożeństwo majowe o godz. 15.00.

 12.05- poniedziałek. Do sprzątania kościoła

i kaplicy zapraszamy rodziców dzieci pierwszokomunijnych z SP nr 1 po Mszy św. wieczornej.
 13.05- wtorek. Pielgrzymka chorych do MB
Piekarskiej. Poradnia Życia Rodzinnego o
godz. 16.00 w Domu Parafialnym.
 14.05- środa. Święto św. Macieja, Apostoła.
15.05- czwartek. Próba dla dzieci pierwszokomunijnych z SP nr 1 o godz. 16.30.
 16.05- piątek. Święto św. Andrzeja Boboli,
prezbitera i męczennika, patrona Polski. Do
sprzątania kościoła i kaplicy zapraszamy rodziców dzieci pierwszokomunijnych z SP nr
1 po Mszy św. wieczornej.
 17.05- sobota. Święcenia kapłańskie w katowickiej Katedrze. Spowiedź św. dla dzieci
pierwszokomunijnych z SP nr 1 o godz. 9.00.
nauka dla rodziców i rodziców chrzestnych o
godz. 16.30 w Domu Parafialnym.
 18.05- V niedziela wielkanocna. Pierwsza
Komunia św. dla dzieci z SP nr 1 o godz.
11.00. Nabożeństwo majowe o godz. 15.00.
Chrzty o godz. 12.15.
 19.05- poniedziałek. Próba dla kandydatów
do bierzmowania, ich świadków, rodziców
po Mszy św. wieczornej. Do sprzątania kościoła i kaplicy zapraszamy mieszkańców ul.
Opolskiej 6.
 20.05- wtorek. O godz. 16.30 nabożeństwo
pokutne i spowiedź św. dla kandydatów do
bierzmowania, ich rodziców i świadków. Po
Mszy św. wieczornej II próba przed bierzmowaniem.
 21.05- środa. Wspomnienie św. Nepomucena, prezbitera i męczennika. Msza św. z
udzieleniem sakramentu bierzmowania o
godz. 18.00. Biblioteka parafialna czynna od
godz. 17.00 w Domu Parafialnym.
 23.05- piątek. Do sprzątania kościoła i kaplicy zapraszamy mieszkańców ul. Opolskiej
6 po Mszy św. wieczornej.
 24.05- sobota. Wspomnienie NMP Wspomożycielki Wiernych. Dzień Modlitw za katolików w Chinach.
 25.05- VI niedziela wielkanocna. Pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców do Piekar. Roczki o godz. 12.15. Jubileusze małżeńskie o
godz. 16.30.
 26.05- poniedziałek. Wspomnienie św. Fili-

7

8

SPES

MAJ 2014 r.

pa Nereusza, prezbitera. Dzień modlitw o
urodzaje- Dni Krzyżowe. Dzień Matki. O
godz. 18.00 Msza św. w intencji emerytów,
rencistów, Koła Gospodyń i sprzątających
kościół w maju. Do sprzątania kościoła i kaplicy zapraszamy mieszkańców ul. Opolskiej
4 po Mszy św. wieczornej.
 27.05- wtorek. Dzień modlitw o urodzajeDni Krzyżowe.
 28.05- środa. Dzień modlitw o urodzajeDni Krzyżowe.

 29.05- czwartek. Wspomnienie św. Urszuli

Ledóchowskiej, dziewicy.

 30.05- piątek. Wspomnienie św. Jana Sar-

kandra, prezbitera i męczennika . Rozpoczynamy nowennę przed uroczystością Zesłania
Ducha Świętego. O godz. 18.00 Msza św. za
zmarłych w 30 dzień i I rocznicę po śmierci.
Do sprzątania kościoła i kaplicy zapraszamy
mieszkańców ul. Opolskiej 4 po Mszy św.
wieczornej.
 31.05- sobota. Święto Nawiedzenia NMP.

17 maja 2014 r. diakon Tomasz Mężyk otrzyma w katowickiej katedrze święcenia kapłańskie. Zachęcamy do modlitwy za Niego oraz Jego rocznikowych kolegów.
Serdecznie dziękujemy Mu za trud pracy w naszej parafii, za głoszone Słowo Boże i
każde zaangażowanie
„Idziemy polami, zwą nas pielgrzymami, udają się przed obraz Pani Piekarskiej. W
Złemu się nie damy o nie, nie, nie, nie, nie.” ostatnich latach mocno rozpowszechniły się
Bez tych popularnych słów chyba żadna pielgrzymki do Santiago de Compostella pielgrzymka ruszyć nie może. Zaczęła się grobu św. Jakuba - czy to piesze, czy też rowiosna, zacznie się niebawem też sezon werowe. Pielgrzymki mogą być zbiorowe
pielgrzymkowy. Co to w ogóle jest ta piel- lub indywidualne. Te pierwsze organizowagrzymka? To chyba jedna z najstarszych ne są przez instytucje religijne. Indywidualform pobożności. W czasach Jezusa Żydzi ni pątnicy mogą też przyłączać się do więkpielgrzymowali do świątyni jerozolimskiej. szych grup pielgrzymich.
I ta tradycja została przejęta przez nas - „Maryja, Maryja, Maryja,
chrześcijan. W pierwszych wiekach chrze- Do Ciebie idziemy co sił,
ścijaństwa pielgrzymowano do miejsc spo- Dżdżownica i ślimak nas mija
czynku męczenników. Gdy prześladowania Lecz kto by przyjmował się tym”
ustały, za czasów cesarza Konstantyna za- Początkowe słowa tej samej piosenki pielczęto przybywać do Jerozolimy, gdzie grzymkowej, chyba trafnie oddają to, z
ukrzyżowano Jezusa. W okresie średnio- czym się pielgrzymuje - bo nie liczy się trawiecza kształtowały się pielgrzymki do Rzy- sa, przebyte kilometry, czy też ilość czasu
mu i do grobu św. Jakuba w Santiago de spędzonego na podróży, lecz intencja, z
Compostella. Są to symbole wędrówek pąt- którą się idzie. Jednak wcale nie trzeba
ników w tym okresie. Stosunkowo późno chodzić…Można przecież jeździć - na rowerozwinęły się pielgrzymki do Sanktuariów rze, a nawet autem. Coraz częściej udaje się
Maryjnych. Dospotkać pielgrzypiero w okresie PIELGRZYMKA I PIELGRZYMOWANIE mów (szczególnie
kontrreformacji
młodych), udająw XVI wieku zaczęły uzyskiwać rozgłos. W cych się na rowerach do jakichś miejsc kulobecnych czasach, gdy słyszymy hasło tu. Nic tylko opatrzyć sobie intencję i ru„pielgrzymka”, kojarzy nam się ono często z szyć w drogę! W naszym pielgrzymowaniu
Kultem Maryjnym. Miejscami w Polsce, do niech nam towarzyszy radość i nie zabrakktórych najczęściej udają się pątnicy, są: nie wspólnego śpiewu, bo najlepszym spoCzęstochowa, Licheń, ale również Łagiew- sobem na świętość jest uśmiech i dobre
niki, bardzo mocno związane z kultem Mi- świadectwo, które możemy dać podczas
łosierdzia Bożego. Ślązacy od lat chętnie wspólnego wędrowania. Dorian Figołuszka

SPES

MAJ 2014 r.

9

6.3o – Za ++ pokrewieństwo: Adamek,
Wysłucha, Błatoń, Goik, Kłosok, Cichy i
Katarzynę Szymon.
III NIEDZIELA WIELK. 4 MAJA
18.oo – Za + Jana Lazara – w 1 rocz. śm.
7.3o – Za + Stanisława Adamczyk – w 4
18.oo – Za ++ Zofię Drewicz, męża Ryrocznicę śmierci.
szarda, Renatę Rasek oraz ++ kolegów i
9.3o – Za ++ rodziców Ingę i Pawła Ski- koleżanki.
ba, ++dziadków oraz ++ z pokrewieństwa CZWARTEK - UROCZYSTOŚĆ ŚW. STAi dusze w czyśćcu cierpiące.
NISŁAWA 8 MAJA
10.oo – Za ++ Joannę Musioł – w roczni6.3o – Do Op. B. w int. członkiń z Róży
cę śmierci, męża Feliksa, syna KazimieJadwigi Gajda.
rza, zięcia Józefa, Stefanię i Józefa Deptu6.3o – Za ++ członkinie z Róży Jadwigi
ła oraz ++ z pokrewieństwa.
Gajda.
11.oo –Do Op. B. za wstawiennictwem św. 18.oo – Za + Waleskę Powieśnik – w rocz.
Floriana w int. strażaków OSP Jastrzębie Śm., męża Leona, rodziców z obu stron.
Górne oraz 105 lat OSP.
PIĄTEK
9 MAJA
12.15 – Za ++ Franciszka Gajda, rodzi6.3o – Za ++ męża Stefana Barczak – w
ców, Anastazję Orszulik oraz rodzeństwo
7 rocznicę śmierci, rodziców, brata AnJadwigę, Jana, Jerzego.
drzeja, teścia Alfonsa Pająk – w 30 rocz16.3o – Do Op. B., z podz. za otrzymane
nicę śmierci, braci, szwagierki oraz ++ z
łaski, z prośbą o dalsze bł., opiekę i zdro- pokr. i dusze w czyśćcu cierpiące
wie dla Bożeny z ok. 60 r. ur.
6.3o – Za ++ Alberta i Stefanię MołPONIEDZIAŁEK 5 MAJA
drzyk, Ryszarda Grygier, Sylwię Grygier,
6.3o – Za ++ Jana Ostrzołek – w roczni- ++ z pokrewieństwa Mołdrzyk, Fabian,
cę śm., żonę Agnieszkę, Teofila Sitko, Ka- Burlikowski, za + Marię Warlewską oraz
tarzynę Sitko, syna Franciszka, Różę Sitdusze w czyśćcu cierpiące.
ko, Gertrudę Uherek oraz dusze w czyśćcu 18.oo – Za + Henryka Koczor – w rocznicierp.
cę śmierci, ++ rodziców i dziadków.
6.3o – Za ++ Barbarę Supeł – w 19 rocz- SOBOTA 10 MAJA
nicę śmierci, Agnieszkę i Władysława
8.oo – Do Op. B. za wstawiennictwem
Markiewicz, Jadwigę Supeł oraz Romana MB Fatimskiej w int. członkiń z Róży RóKrych i ++ z pokrewieństwa.
żańcowej Teresy Fajkis.
18.oo – Do Op. B., z podz. za otrzymane
8.oo – Za ++ Franciszka Lazara, żonę
łaski, z prośbą o dalsze bł., opiekę i zdroAntoninę, synów Jana i Andrzeja, zięcia
wie dla Heleny Faustyny Kuszek – z okaStanisława oraz wnuków.
zji 5 rocz. ur. – od dziadków i rodziców.
11.3o – Ślub.
WTOREK – ŚWIĘTO ŚWIĘTYCH APO18.oo – Do Op. B. za wstawiennictwem
STOŁÓW FILIPA I JAKUBA 6 MAJA
Aniołów Stróżów z podziękowaniem za
6.3o – Za ++ Anielę Oczadły, męża Wik- odebrane laski, z prośbą o dalsze bł.,
tora, dziadków z obu stron oraz ++ z roopiekę i zdrowie dla wnuków: Julii, Wedziny Żywczak, Wita i Płonka.
roniki, Mateusza, Natalii i Amelii.
18.oo – Za ++ Kazimierza, Helenę i Emila IV NIEDZIELA WIELKANOCNA –
Kopertowskich oraz ++ z pokrewieństwa
DOBREGO PASTERZA11 MAJA
Marks, Kopertowski.
7.3o – Za ++ Ludwika Cofalik, żonę Ge18.oo –Za + męża Sylwestra Lasko – w 2
nowefę, syna Bolesława, Marię i Reinholrocznicę śmierci.
da Kałuża, córkę i 3 synów, synową GerŚRODA
7 MAJA
trudę oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

INTENCJE MSZALNE
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9.3o – I KOMUNIA ŚWIĘTA – SP-19
10.oo – Za ++ Gertrudę Gonsior – w
rocznicę śmierci, męża Wiktora, syna Józefa, Elżbietę, Bolesława i Agnieszkę Krupa, Anastazję Mołdrzyk.
11.oo – I KOMUNIA ŚWIĘTA – SP-19
12.15 – Za ++ Annę Zacierka, męża Władysława, Gerardę i Tadeusza Zacierka.
16.3o – Do Op. B., z podziękowaniem za
otrzymane łaski, z prośbą o dalsze bł.,
opiekę i zdrowie dla Andrzeja z okazji 20
ur. i Kamila z okazji kolejnych ur. i bł. dla
rodziny Fukała.
PONIEDZIAŁEK 12 MAJA
6.3o – Za ++ Eryka Lazara, żonę Amalię, ich rodziców, rodzeństwo, Władysława i Irenę Koniec oraz ++ z pokr.
18.oo – Do Op. B. w int. członkiń z Róży
Bernadety Sacher
18.oo – Do Op. B., za wstawiennictwem
MB Częstochowskiej, z podziękowaniem
za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze bł.,
opiekę i zdrowie dla Stanisława z okazji
kolejnej rocznicy ur. i imienin.
WTOREK 13 MAJA
6.3o – W int. czcicieli MB Fatimskiej
18.oo – Za ++ Reinholda Królika, rodziców, braci oraz ++ z pokrewieństwa Królik, Szczęsny, Domagała i Hojka.
18.oo – Za + Ewę Lach.
ŚRODA – ŚWIĘTO ŚW. MACIEJA APOSTOŁA 14 MAJA
6.3o – Za + Józefa Oślizło, rodziców Łucję i Karola Wojak oraz Stanisława Adamczyk.
18.oo – Za ++Martę Brudny, syna Jana
oraz ++ z rodziny.
18.oo – Za ++ Marię i Czesława Pisz.
CZWARTEK
15 MAJA
6.3o – Za ++ Bernarda Pustelnego, jego
rodziców, córkę Irenę, zięcia, syna Ewalda, Alojzego i Agnieszkę Szczypka i syna
Franciszka.
18.oo – Do Op. B. w int. członkiń z Róży
Anny Ledwoń.
18.oo – Za ++ członkinie z Róży Kunegundy Wierzgoń.

PIĄTEK - ŚWIĘTO ŚW. ANDRZEJA BOBOLI 16 MAJA
6.3o – Za ++ Marię Sawczuk, męża Józefa, ++ z pokrewieństwa z obu stron i
dusze w czyśćcu cierpiące.
18.oo – Za ++ Henryka Wierzgoń, żonę
Kunegundę.
18.oo – Za ++ Jana, Łucję, Tadeusza i
Ewę Langer, Jana i Michalinę Cholewa.
SOBOTA 17 MAJA
8.oo – Za ++ członkinie z Róży Różańcowej Bernadety Sacher.
18.oo – Za ++ Annę Wzientek – w 9 rocznicę śmierci, męża Antoniego oraz ++ rodziców.
18.oo – Za ++ Ryszarda Dudzik, syna
Henryka, Gertrudę Sitek, Annę i Ignacego Grabiec oraz ++ z pokrewieństwa.
V NIEDZIELA WIELK. 18 MAJA
7.3o – Za ++ Marię i Emila Urbańczyk,
Antoniego Piszczek oraz ++ z pokrewieństwa.
9.3o – W int. Parafian.
10.oo – Za ++ Apolonię Guzy, męża Brunona, ich rodziców, Ryszarda Polnik, Annę Jop oraz ++ z pokrewieństwa Gajda,
Guzy.
11.oo – I KOMUNIA ŚWIĘTA – SP-1
12.15 – MSZA ŚW. CHRZCIELNA.
16.3o – Za + córkę Justynę – w 5 r. śm.
PONIEDZIAŁEK 19 MAJA
6.3o – Wolna intencja.
9.oo – Do Op. B. w int. dzieci komunijnych SP-1.
18.oo – Do Op. B., z podz. za otrzymane
łaski, z prośbą o dalsze bł., opiekę i zdrowie dla Leopolda z okazji ur.
WTOREK 20 MAJA
6.3o – Za ++ Paulinę Kasza, 2 mężów,
Wiktora i Lidię Piksa oraz ++ z rodziny
Kasza, Piksa, Plewniak, Żymła.
18.oo – Za + żonę Lidię Zarembik – w 30
rocznicę śmierci
18.oo – Do Op. B. w int. rodziców,
dziadków, krewnych i + Nikodema Pastryk.
ŚRODA – Wspomnienie św. Jana Nepo-

SPES
mucena 21 MAJA
6.3o – Do Op. B., z podzięk. za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze bł., opiekę i
zdrowie dla Bernadety z okazji ur..
BIERZMOWANIE
18.oo – Za ++ członków III Zakonu Franciszkańskiego oraz ++ z ich rodzin.
18.oo – Za ++ Dorotę Wrożyna – w 13
rocznicę śmierci, męża Alfreda.
CZWARTEK
22 MAJA
6.3o – Za ++ Antoninę Lazar, jej męża
Franciszka, synów Andrzeja i Jana, zięcia
Stanisława, wnuka Zbigniewa, Gertrudę
Musioł, męża Franciszka, wnuka Krystiana, Eugeniusza Sładkowskiego.
18.oo – Do Op. B., z podz. za otrzymane
łaski, z prośbą o dalsze bł., opiekę i zdrowie dla Joanny z okazji 18 ur..
18.oo – Do Op. B., z podz. za odebrane łaski z prośbą o dalsze bł., opiekę i zdrowie
dla Adama z okazji 40 rocz. ur.
PIĄTEK
23 MAJA
6.3o – Za ++ Augustynę Ostrzołek – w
rocznicę śmierci, męża Franciszka, Rafała
Woźnica oraz ++ rodziców i teściów.
18.oo – Za ++ Marię i Ludwika Piechoczek, 2 synów, 2 zięciów oraz Kunegundę
Wierzgoń.
18.oo – Za ++ Rozalię i Hipolita Trenda,
syna Mariana, 2 zięciów, ich rodziców i
rodzeństwo, Agnieszkę i Konrada Wala, 3
synów, córkę Eugenię, zięcia Alojzego, ich
rodziców i rodzeństwo, ++ z rodziny Howard i Ryszarda Danielewskiego.
SOBOTA – Wspomnienie NMP Wspomożycielki Wiernych
24 MAJA
8.oo – Za ++ Reginę Skubis – w rocznicę
śmierci, męża Mieczysława, Eugenię i
Alojzego Langosz oraz ++ z pokrew.
12.oo – Ślub.
13.oo – Do Op. B., z podzięk. za odebrane
łaski z prośbą o dalsze bł., opiekę i zdrowie dla Małgorzaty z okazji 60 rocznicy
ur.. (Ks. Gość)
18.oo – Za ++ Antoniego i Otylię Kustos,
córkę Agatę oraz ++ z rodziny Kustos,
Helczyk.
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18.oo – Za ++ Jana Zuchalskiego, jego rodziców, Leona i Różę Kłosek, córkę Różę,
syna Józefa, Teodora i Joannę Marcol.
VI NIEDZIELA WIELK. 25 MAJA
7.3o – Za ++ Alojzego Michalskiego – w
19 rocznicę śmierci, żonę Otylię, Halinę i
Leonarda Spałek, Marię Dobrowolski oraz
++ z pokrewieństwa.
9.3o – Do Op. B., z podzięk. za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze bł., opiekę
i zdrowie dla Juliana z ok. 70 rocz. ur.
10.oo – Za ++ Zofię Szymańską, 2 mężów
oraz ++ z rodziny Szymańskich.
11.oo – Do Op. B., z podzięk. za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze bł., opiekę i
zdrowie dla Wioletty i Mariusza z okazji 5
rocz. ślubu oraz dla Sebastiana z ok. 1
rocz. ur..
12.15 – W INT. ROCZNYCH DZIECI.
16.3o – JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE.
PONIEDZIAŁEK – Wspomnienie św. Filipa Nereusza
26 MAJA
6.3o – Za ++ Mariannę, Katarzynę,
Edwarda i Józefa Korpowskich, Marię i
Franciszka Koch, Józefę i Rocha Gajek
oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
18.oo – Do Op. B. w int. KGW, emerytów
i rencistów oraz sprzątających kościół i
kaplicę w miesiącu maju.
18.oo –Do Op. B., za wstawiennictwem
MB Fatimskiej, z podziękowaniem za
otrzymane łaski, z prośbą o bł. Boże, dary
Ducha Św. i zdrowie dla Barbary, Piotra i
Błażeja z ok. rocznicy ur.
WTOREK 27 MAJA
6.3o – Za ++ Martę Marcisz, męża Pawła, Franciszka i Marię Biernat oraz Mariana Cholewik.
18.oo – Za ++ Leona Krótki – w rocznicę
śmierci, rodziców Agnieszkę i Ryszarda,
siostrę Gertrudę, 3 szwagrów, Annę i
Franciszka Antończyk oraz ++ z rodzin
Krótki, Capek, Antończyk.
18.oo – Za ++ Zofię Marek oraz Gertrudę
i Pawła Gajda.
ŚRODA
28 MAJA
6.3o – Za ++ Jana Antończyk – w 27
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rocznicę śmierci, rodziców i teściów.
18.oo – Do Op. B. w int. członkiń z Róży
Heleny Sowa.
18.oo – Za ++ członkinie z Róży Heleny
Sowa.
CZWARTEK – Wspomnienie św. Urszuli
Ledóchowskiej 29 MAJA
6.3o – Wolna intencja
13.oo – Ślub.
18.oo – Za ++ Annę Krypczyk, męża Maksymiliana, Ryszarda Pęcherczyk, rodziców.
18.oo – Za + męża Włodzimierza Kępskiego – w 3 rocznicę śmierci, rodziców i teściów.
PIĄTEK – Wspomnienie św. Jana Sarkandra 30 MAJA
6.3o – Za ++ Jerzego i Irenę Jadczyk –
od sąsiadów z ul. Wrocławskiej 17.
18.oo – Msza św. za zmarłych w 30 dzień i
1 rok po śmierci.
18.oo – Za ++ Alojzego Brawańskiego – w
rocznicę śmierci, rodziców, brata i bratową, dziadków, teściów oraz
++ z pokrewieństwa.
SOBOTA – ŚWIĘTO NAWIEDZENIA
NMP 31 MAJA
8.oo – Za + Antoniego Goik – w 11 rocznicę śmierci, żonę Joannę, ojca Ryszarda
oraz ++ z pokrewieństwa.
18.oo – Do Op. B., za wstawiennictwem
MB Częstochowskiej, z podziękowaniem
za otrzymane łaski,
z prośbą o bł. Boże, dary Ducha Św. i

zdrowie dla Pawła i Mariana z okazji rocz.
ur.
18.oo – Za ++ rodziców Alojzego i Lidię
Kolarczyk, Feliksa i Mariannę Reniec,
braci Stanisława i Adama, bratową Marię
oraz szwagrów Ryszarda i Mariana.
NIEDZIELA – UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO 1
CZERWCA
7.3o – Do Op. B., z podziękowaniem za
otrzymane łaski, z prośbą o dalsze bł.,
opiekę i zdrowie w int. Tadeusza, Stanisławy, Bogusława, Grzegorza, Karoliny i
Doroty.
9.3o – Do Op. B., za wstawiennictwem
MB Częstochowskiej, z podziękowaniem
za odebrane łaski, z prośbą o dalsze bł.,
opiekę i zdrowie dla Barbary i Edwarda z
okazji 40 rocznicy ślubu.
10.oo – Za ++ Józefa i Bolesławę Fukała,
córkę Wandę Klement oraz dusze w
czyśćcu cierpiące.
11.oo – Do Op. B., za wstawiennictwem
MB Częstochowskiej, z podziękowaniem
za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze bł.,
opiekę i zdrowie dla Marty z okazji 18
rocznicy ur..
12.15 – Za ++ rodziców Barbarę i Antoniego Wrzoł, ich syna, synową, zięcia oraz
dusze w czyśćcu cierpiące.
16.3o – Za ++ Gertrudę Wrożyna, męża
Czesława, Pawła i Gertrudę Gajda oraz ++
z pokrewieństwa.

W pierwszym tygodniu wakacji od
30 czerwca do 4 lipca organizujemy
wspólnie z parafią w Ornontowicach pieszą pielgrzymkę na Jasną Górę szklakiem Orlich Gniazd. Przewodnikami w naszej drodze będą ks. Grzegorz Krzyk i ks. Grzegorz
Lech Zapisy rozpoczną się po 11 maja i będą trwały do 15 czerwca. Będzie ich można
dokonać w kancelarii parafialnej. Tam też każdy zainteresowany otrzyma szczegółowe
informacje, opis trasy, warunków (niepełnoletni uczestnicy również druki oświadczeń,
które będą musieli wypełnić ich rodzice). Koszt pielgrzymki (noclegi, powrotny transport, chleb, apteczka) to 180 zł. Przy zapisie trzeba podać PESEL, adres, nr telefonu oraz
wpłacić zaliczkę 50 zł. Serdecznie zapraszamy do wspólnego pielgrzymowania. W
szczególny sposób zachęcamy do tego młodzież.

PIELGRZYMKA NA JASNĄ GÓRĘ

SPES
„Miłością jest umiejętność dawania i przyjmowania tego, czym
obdarza nas drugi człowiek.”
Księdzu Proboszczowi Stefanowi oraz księżom Grzegorzowi
i Tomaszowi, z okazji rocznic święceń kapłańskich życzymy,
by potrafili dzielić się z innymi dobrocią serca i w napotkanych ludziach dostrzegać Boga, który przychodzi by Sobą
obdarować. Redakcja i Parafianie
„Jedynym wytłumaczeniem macierzyńskiej bezinteresowności
i poświęcenia, lojalności i ciepła jest miłość.”
Wszystkim Mamom życzymy, aby trud wychowawczy owocował w życiu Waszych dzieci, by
były dla Was dumą i radością, a
ich wdzięczność zapłatą za miłość. Duszpasterze i Redakcja.
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bowskiemu, Annie Partyce, Zdzisławie Borek, Annie Kowalczyk, Stanisławowi Olejnikowi, Janowi Biernatowi, Bernadecie Polok i Arkadiuszowi Markowi życzymy, by od ChrystusaDawcy Życia, uczyli się prawdziwej mądrości, która prowadzi
do świętości. Męski Legion Maryi.
„Przez modlitwę Bóg objawia się przede wszystkim jako
Miłosierdzie, to znaczy Miłość, która dźwiga, podnosi z
upadku, zaprasza do ufności.”
Paniom Bogumile Krajewskiej i Krystynie Muszyńskiej życzymy, by modlitwa napełniała Ich serca ufnością i przeświadczeniem, że w Bogu wszystko jest możliwe. Żeński Legion Maryi.

Serdeczności

„Człowiek, aby się wznieść, musi uklęknąć”
Paniom Wacławie Butorze, Bogumile Krajewskiej i Wandzie
Wołkowicz życzymy, aby czas spędzony z Jezusem owocował nieustannym wzrastaniem w miłości. Seniorzy.
„Życie jest darem Boga, a życie szczęśliwe jest owocem
mądrości.”
Legioniście Alojzemu Szmajduchowi oraz auksyliatorom Julianowi Kędzia, Helenie Siekaniec, Mirosławie Karwowskiej,
Jadwidze Grzonce, Piotrowi Drzewieckiemu, Józefowi GraNajcenniejszy był dla mnie dar wspólnoty.
Nie znaliśmy się, a stworzyliśmy wspaniałą
grupę. Uwierzyłam w moc modlitwy i zobaczyłam, że Pan Bóg naprawdę mnie słucha i
daje pewne sytuacje w życiu nie po to aby
zrobić mi na złość, na przekór,
ale ma w tym swój cel,
choć nie zawsze Go rozumiem. Chciałbym
znowu pójść, bo modlitwa to droga, a
pielgrzymka to także
droga. Karolina Rak
Najcenniejsza była atmosfera budująca wspólnotę i możliwość spotkania Jezusa w drodze. Chciałbym znowu pójść, aby
dzielić trud drogi z ludźmi na których mi
zależy.
Błażej Orszulik
Zadaliśmy kilku uczestnikom parafialnej pieszej pielgrzymki na Jasną Górę 2 pytania:
Co w tej pielgrzymce było dla Ciebie najcenniejsze? Dlaczego znów chcesz iść z nami?
Oto ich odpowiedzi

„Całe życie jest nieustanną okazją, aby spotkać Jezusa.”
Pani Helenie Papszun i panu Alojzemu Szmajduchowi życzymy, by nie zmarnowali szansy, jaką niesie życie, do wzrastania w wierze, nadziei i miłości oraz pogłębiania swojej więzi
z Bogiem. Chór „Lira”
„Powierz Panu swoją drogę i zaufaj Mu, On sam będzie
działał.”
Basi Stencel, Dorotce Woźnicy, Konradowi Skubisowi i Mateuszowi Heniczowi życzymy, by w bliskiej relacji z Jezusem
odnajdywali pokój i umocnienie w czynieniu dobra Oaza z
ks. Grzegorzem.
Dla mnie najcenniejszym doświadczeniem było
zwycięstwo nad swoim lenistwem (duchowym i
fizycznym) i poczucie wspólnego celu ze wspaniałymi ludźmi. Chcę iść znów na pielgrzymkę, bo
potrzebuję prawdziwej Bożej radości, a wiem, że
tam na pewno mogę ją znaleźć.
Milena Henicz

Ze względu na to, że była to dla
mnie pierwsza pielgrzymka w życiu, myślę że najcenniejsza była
dla mnie świadomość, że nie pielgrzymuję sama. Choć czasem naprawdę zmęczenie brało górę i nie
umiałam dalej iść, to wiedziałam że
Bóg jest ze mną i dodaje siły. Poza
tym poznałam wielu wspaniałych ludzi,
którzy potrafili wesprzeć, zmobilizować w ciężkich chwilach do dalszej wędrówki Myślę, że dzięki
pielgrzymce, nauczyłam się przede wszystkim wytrwałości i cierpliwości. Oprócz tego, że na pielgrzymce dużo chodzimy i się modlimy, to mamy również
czas, żeby pobyć ze sobą w miłym gronie, porozmawiać, pośmiać się. Myślę, że taka pielgrzymka jest
bardzo dobrą i aktywną formą spędzania wakacji, na
której można wiele doświadczyć i poznać wielu ciekawych ludzi, dlatego z wielką chęcią w tym roku poszłabym na nią ponownie.
Zuzia Kalinowska
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Na pewno pielgrzymowała do Jerozolimy (np. z dwunastoletnim Jezusem),
pielgrzymką można nazwać jej drogę do
Ain – Karim, gdzie mieszkała Elżbieta, ale
najważniejszą Jej pielgrzymką była droga
do… no właśnie dokąd?
Zanim odpowiem na to pytanie, spróbujmy poszukać odpowiedzi w Ewangelii.
Nie ma, w ramach tak krótkiego artykułu,
miejsca na omówienie poszczególnych
fragmentów u każdego z Ewangelistów,
dlatego ograniczę się do podania miejsc
mówiących o Maryi i bardzo ogólnie spróbuję je podsumować. Oto one: Mk
3,31 – 35, 6, 1 – 6;
Mt 1, 1 – 17; Mt
1,18 – 25; Mt 12,
46 – 50; Łk 1 – 2;
Łk 3,23 – 38; Łk
8,19 – 21; Łk 11,27
– 28; J 2, 1 – 11;
19, 25 – 27. Maryja ukazana przez św.
Marka znajduje się w gronie bliskich Jezusa, którzy przyszli sprawdzić pojawiające się pogłoski, że ich krewniak - Jezus
„stracił rozum”. Ewangelista nie podaje
nam, czy Maryja dzieli te poglądy, ale też
nie robi niczego, by nas od takich myśli
odwieść. U św. Mateusza wzrasta wyraźnie zainteresowanie Matką Jezusa. Ewangelista wskazuje iż jest Ona narzędziem
Bożego działania, ale mało jest, zgoła wcale, o Jej postawie osobistej. Św. Łukasz
zawiera w swoim dziele najwięcej odniesień do Maryi. Najbardziej obszernie ukazuje nam Ją w Ewangelii dzieciństwa konstruując ją z perspektywy Maryi. Ukazana
jest jako równa wielkim postaciom – Sługom Bożym Starego Testamentu; Ta,
przez którą wypełnia się obietnica Boża
bo jest – Córą Syjonu, to Ona jest nową
Arką Przymierza, przemienioną przez łaskę Boga. Wreszcie Łukasz mówi o Niej:
„błogosławionaś, któraś uwierzyła” i to
Ona wyśpiewuje Magnificat – pieśń, która
jest streszczeniem całej istoty Ewangelii.

Św. Jan ukazuje Maryję na początku i na
końcu Ewangelii. Ona jest klamrą otwierającą i zamykającą „wnętrze” Dobrej Nowiny, zamyka w sobie treść, którą jest Jej
Syn – Jezus. Jan przywołuje dwa wydarzenia, w których Jezus nazywa Maryję:
Niewiastą. Nie jest to obraźliwy tytuł, ale
w naszym dzisiejszym odczuciu wydaje się
„chłodny”, dalekim od relacji pełnej rodzinnego ciepła i miłosnego odniesienia.
Tyle, po krótce Ewangelia, ale gdzie mowa
o jakieś drodze, pielgrzymce, zdążaniu dokądś? Gdy jeszcze raz prześledzisz te tek-

Pielgrzymując z Maryją
w roku wiary w Syna Bożego
sty, możesz odnieść wrażenie, że między
Maryją a Jezusem jest pewien dystans,
brak matczyno – synowskiej bliskości.
Czyżby Ewangelia mówiła o powątpiewaniu Maryi w misję Jej Syna, a więc w istocie w to Kim On jest, Ten który w Niej się
począł z Ducha św. Czy Jej pielgrzymka
nie jest drogą dojrzewania w wierze? No
właśnie – dla naszej pobożności Maryjnej
te słowa będą budzić pewne zdziwienie,
oburzenie, ale to prawda Ta – którą anioł
Gabriel nazwał „kecharitomene” (czyli w
pełni przemienioną przez łaskę Boga, tak,
że stała się miłą i przyjemną Bogu, pełną
wdzięku, świętą) tak jak każdy z nas –
musiała dojrzewać w wierze. Przyzwyczailiśmy się do sposobu myślenia o Maryi jak
i o Apostołach, jako o w pełni wyposażonych w wiedzę o Jezusie, mocną wiarę,
niezachwianą relację miłości do Niego –
nie zauważmy fragmentów, mówiących o
niedojrzałości Apostołów. Maryja inaczej
niż Apostołowie miała w sobie pełnię miłości do Boga, co nie oznacza, że Bóg oszczędził Jej trudu budowania relacji z Nim

SPES
poprzez wiarę – więź i poznanie Jego samego. Ewangeliści ukazują nam Maryję
która rozważa, pyta, uczy się rozumieć
Syna w Jego posłannictwie. Ona nie jest
Tą, która cieszy się szczególnymi względami Jezusa, bo jest Jego biologiczną
mamą (co więcej bez grzechu), ale która
jest mu szczególnie bliska bo jest słuchającą Słowa Bożego uczennicą Pańską.
Dlatego słowa zapisane w Ewangelii o
Maryi, czynią wrażenie Jej dystansu czy
niewiary w Jezusa. Ona jest kimś bliskim
Jezusowi nie tyle z powodu tego, że jest
Jego matką, ile z powodu tego, że Go słucha. Zatem jak każdy uczeń i Ona musiała
się uczyć, również przez cierpienie. O
tym, tak wspaniale w swojej encyklice
„Redemptoris Mater” (Matka Zbawiciela), napisał Jan Paweł II. To właśnie tam
ukazuje nam Maryję, która pielgrzymuje
przez wiarę, w Niej przoduje, wyprzedza
nas w pielgrzymce wiary. Wiara to więź –
nikt zatem takiej więzi jak Ona mieć z Bogiem nie będzie, pomimo to papież nie
waha się mówić o trudnych momentach
Jej wiary w Syna. Próbą mogło być samo
zwiastowanie (zapominamy, że zgodziła
się na nieślubne dziecko, za które groziła
kara śmierci przez ukamienowanie). Największą dla Jej wiary próbą był jednak
krzyż, podobnie jak wszystkich, którzy
poszli za Jezusem. Wspominając krzyż
papież mówi o „cieniu wiary”, „ciemnej
nocy wiary Maryi”. Maryja, przez to, że
przeszła przez to doświadczenie trudności, staje się wzorem wiary dla Kościoła,
dla każdego wierzącego. Dlaczego papież
ukazuje nam ją jako pielgrzymującą w
wierze? Odczytuję jego intencje, jako pragnienie byśmy widząc Maryję jako
„normalnego” człowieka zmagającego się
wobec okoliczności życia ze swoją niewiarą w Syna Bożego, odnajdywali impuls do
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wyrywania się z naszej oziębłości w wierze – nie możemy się bowiem usprawiedliwiać, że Ona „miała” inaczej. Jak uczyć
się od Niej tego wzrastania w wierze?
Pierwszą „lekcją” jest słuchanie Słowa
Bożego – scena zwiastowania to przyjęcie
Słowa, to rozważanie Słowa i trwanie w
pamięci Słowa Bożego. Wiara rodzi się
wszak ze słuchania. Maryja łączy usłyszane Słowo z aktywnością: idzie do Elżbiety, rozpoznaje znak i wyciąga konsekwencje z tego co usłyszała. Wiara prowadzi ją
do modlitwy – przykładem wspomniany
już hymn Magnificat, dodajmy – ulepiony w całości z innych fragmentów Pisma
Św. Jej wiara trwa w najtrudniejszych
momentach, możemy uczyć się od niej
wytrwałości w wierze. Wiara Maryi jest
również posłuszeństwem, które jest spełnieniem wolności człowieka, to właśnie z
niego wynika przekraczanie ograniczeń
stawianych przez ludzi. Jej wyznanie wiary stanowi wyraz jej poddania się Bogu,
Ona jest najdoskonalszą ikoną wolności i
wyzwolenia. Pielgrzymowanie zawsze bywa trudne, bo przekraczamy granice wygody, bezpieczeństwa, zaufania. Pielgrzymowanie jest nie tylko drogą do wiary,
ale jest drogą wiary, bo ona kształtuje się
w jej trakcie, przez doświadczenia i wybory wobec tego, co droga stawia przed nami jako wyzwania czy przeszkody. Myślę,
że ważne jest, aby pamiętać, że nie można
dojść do celu - do Boga, nie idąc z Nim.
To Jego towarzystwo w drodze, pozwala
nam dojść do Ojca. Pielgrzymujmy zatem
po różnych drogach, na różnych szlakach,
pieszo, na rowerach czy w autokarach,
lecz zawsze zapraszajmy do tej drogi Boga i Maryję, która w tej pielgrzymce może
być Wspomożycielką i Przewodniczką, bo
Ona już ją przeszła.
Opr. Ks. G.K. ◙

1. Czy chodzisz co roku na procesję Bożego Ciała?
2. Pójdziesz w tym roku?
3. Czy to, że idziesz zależy od pogody?

Odpowiedzi z napisem SONDA SPESA,
lub wycięty ten kawałek gazetki prosimy wrzucać do skrzynki na prośby do
Bożej Opatrzności

SONDA SPESA

16

SPES

MAJ 2014 r.

Dla dzieci
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Miałem ostatnio urodzinki. Fajnie jest mieć
urodziny, bo się dostaje prezenty. No i
strasznie czekałem na te prezenty. Nie mogłem
się już doczekać. Aż mnie zżerała ciekawość co
też dostanę w tym roku. No i w końcu
stwierdziłem — a co tam! Nie będę dłużej
czekał. Urodziny są, to trzeba szukać
prezentów. Żadne tam do wieczora, czy
popołudniu.
Poszukam sam. Na pewno są
gdzieś schowane. I miałem rację wypatrzyłem
w końcu jeden. Ale jak to zrobić...? Przecież go
sobie po prostu nie wezmę. OOO!!! Nagle
zauważyłem baloniki. To się musi udać... Wdrapałem
się na nie i spróbowałem troszkę podlecieć. Za
proste to to nie było i w końcu... spadłem... Ale
koszmarne urodziny! Zamiast prezentów nowe
siniaki... No dobra idę do tego prezentu i już.
Podchodzę sobie po cichutku, delikatnie wdrapuję na
opakowanie i już prawie widzę co tam w środku, aż
tu nagle cały prezent podskakuje! Ależ się
wystraszyłem. Patrzę, a tu z opakowania wyskakują
Kłapcio, Gloria i Krecik. A gdzie mój prezent, pytam.
Co zrobiliście z moim prezentem?! Zbóje jedne! A
oni na to: My jesteśmy prezentem, Nie cieszysz się...?
Też coś! oddawajcie prezent! Prawdziwy prezent! A
oni nic tylko jakoś tak
L
O
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X
Z
E
R
G
Pewnie
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E
Y W A
S W posmutnieli.
im
głupio,
że
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Osiołek Ofiarka
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Zgadzasz
się
z
Osiołkiem,
że
przyjaciele zepsuli mu
urodziny?
Chyba nie. Czy
to
nie
był
bardzo
fajny
prezent? Na co chcieli zwróci Osiołkowi uwagę? Jeśli chcesz
się dowiedzieć rozwiąż zadanie. Aby to
zrobić musisz posuwać się w labiryncie
literek zgodnie ze wskazaniami strzałek.
Rozpocznij od zaznaczonej literki „D” Gdy
odczytasz rozwiązanie zastanów się, czy Ty
też czasem, podobnie jak Osiołek, nie
zapominasz o tym czego to hasło uczy. Czy
nie traktujesz podobnie ludzi i Pana Jezusa.
A potem wyślij rozwiązanie na adres
comtelafere@poczta.onet.pl A nagrody za
rozwiązanie z poprzedniego nr otrzymują
Wiktoria Wykner i Agata Sitko. Można je
odebrać 11 maja na Mszy św. o godz. 10.00.

SPES
Cmentarz przy naszym kościele to
mała jastrzębska nekropolia-znajduje się tu
wiele grobów świadczących o zawiłej, ale i
ciekawej historii tej ziemi. Już przed bramą
główną napotykamy mogiłę ofiar Marszu
Śmierci, więźniów Oświęcimia pędzonych
podczas styczniowych mrozów 1945 roku
do Wodzisławia. Są to w większości ofiary
bezimienne, gdyż pochówek był nadzorowany przez Niemców i nie można było spisać numerów więźniów. Na podstawie różnych relacji można domniemywać, że spo-

SPACERUJĄC ...

po naszym cmentarzu
czywają tu także powstańcy warszawscy.
Wchodzimy przez bramę i idziemy na prawo, ścieżką biegnącą w górę. Mijamy groby
dawnych proboszczów-Walentego Siekiery,
Wiktora Dyrbacha, Jana Sobczyka, Józefa
Czernika i - wyróżniający się grób szczególnie związanego z tą parafią Augustyna Machalicy. W pobliżu znajduje się okazała mogiła ułanów poległych 1 września 1939 roku
-Antoniego Kumora z Zawiercia i Pawła
Sterniczuka z miejscowości Równe na
Ukrainie. Idziemy dalej w górę. Po lewej
pochowani są Gertruda i Erwin Mołdrzykowie, jastrzębscy Sprawiedliwi którzy narażali własne życie ratując więźniów oświęcimskich. Przed nami budynek Urzędu Pracy, przed wojną była tu szkoła, a w czasie
wojny szpital wojskowy. Skręcamy w lewo.
Widzimy groby dawnych właścicieli ziemskich Jastrzębia Górnego-Pardygołow i
Szrajów. Poniżej - mogiła pięciu powstańców śląskich zamordowanych w 1919 roku
przez Grenzschutz w Moszczenicy. Przedwojenny pomnik autorstwa Ludwika Konarzewskiego z Istebnej został zniszczony
przez Niemców w 1939 roku, aktualny został wykonany przez Ludwika Konarzewskiego juniora. Postać na cokole to św. Se-
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bastian przeszyty strzałami, poniżej rzeźba
przedstawiająca powstańca śląskiego. W
kolejnym rzędzie pochowano pisarza Leona
Wantułę, autora takich powieści jak“Urodzeni w dymach”, ”Boso do nieba”,
„Przeminąć i zostać”. Po prawej stronie,
nieco wyżej, zauważamy najstarszy chyba
zachowany grób na cmentarzu. Napis w języku niemieckim oznajmia, że w 1907 roku
rodzice pochowali tu “ukochanego syna,
Josefa Goika”. Idąc w dół, znajdziemy się
przed grobem sapera Karola Zioły, który
zginął w sierpniu 1945 roku, odminowując
Jastrzębie. Stąd zauważymy mogiłę żołnierzy Armii Krajowej zamordowanych przez
Niemców na ulicy Stodoły w 1943 roku. Leżą tu-sierżant Józef Obracaj, dowódca jastrzębskiej placówki AK i podporucznik Leon Woryna. Ścieżka skręca w lewo. Przechodzimy obok starego krzyża z 1872 roku,
wymienieni są “fundatorzy”- rodzina Różańskich. Zbliżamy się do kościoła. Niemal
naprzeciw wejścia ozdobionego herbem
Strachwitzów znajduje się grób rodziny
Ździebło, tak bardzo zaangażowanej w działalność Armii Krajowej. Florentyna Ździebło wraz z córkami Anną i Katarzyną trafiła
do obozu koncentracyjnego, a jednym z jej
synów był słynny “Kordian”, Dominik
Ździebło-Danowski ,dowódca zgrupowania
krakowskiego AK ”Żelbet” (pochowany w
Katowicach). W pobliżu-grobowiec rodziny
Witczaków, przedwojennych właścicieli
uzdrowiska. Na ścianie kościoła widnieje
tablica ku pamięci zaginionych bez wieści w
1947 roku dowódców AK-Pawła Cierpioła i
Antoniego Stajera. Na dziedzińcu kościelnym zaznaczono krzyżem miejsce gdzie w
1825 roku pod ruinami rozbieranej ściany
zginął 13-letni Jurek Szajer. Mijamy jeszcze
grób Rafała Sitko , który został dowódcą jastrzębskiej placówki po śmierci J. Obracaja
i wracamy do bramy głównej. Warto pamiętać, że na tym niewielkim, parafialnym
cmentarzu, jest aż tyle miejsc pamięci,
związanych nie tylko z dziejami miejscowości, ale i z całą burzliwą, tragiczną historią
dwudziestego wieku…
Katarzyna Gibes
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Patrząc na zamieszpielgrzymowania chrześciczoną mapkę Europy,
jan z całej ówczesnej EuroBUEN CAMINO!
można odnieść wrażenie,
py. W średniowieczu uważe pokrywa ją sieć dziwrunkowania polityczne ponych dróg. Nie jest to jedzwalały bez przeszkód pielnak mapa europejskich
grzymować do grobu Św.
autostrad lecz sieć szlaków
Jakuba Apostoła.
pielgrzymkowych z całej
Po dziesięciu wiekach, na
Europy, zdążających do
przestrzeni zaledwie kilkuSantiago de Compostela.
nastu lat, szlak pielgrzymW świecie chrześcijańskim
kowy tak na nowo odżył, że
to trzecie miejsce pielobecnie co roku ok. 200 do
grzymkowe po Jerozolimie
250 tysięcy ludzi (w tym
i Rzymie. Według tradycji
coraz więcej Polaków) pielgrzymuje pieszo,
w Composteli spoczywają relikwie Św. Jaku- na rowerze lub konno, odkrywając na nowo
ba Starszego Apostoła, brata św. Jana Ewan- Boga w swoim życiu oraz doświadczając
gelisty. Relikwie zostały przywiezione ok. X prawdy, że życie jest pielgrzymowaniem
w. z północnej Afryki na miejsce zwane przez ziemię do Chrystusa.
„Polem Gwiazd” - (Santiago de Compostela:
W Polsce jest mało takich ludzi, którzy
powstało ze słów: „San Diego de Campo Stel- odważyli się w ostatnich czasach wyruszyć na
la” i tłumaczy się: „Św. Jakub z Pola pielgrzymkę do Św. Jakuba od drzwi swojego
Gwiazd”) i bardzo szybko stało się miejscem domu lub mieszkania, chociaż już w średnioKs. G.: Podobno już od wielu lat pielgrzymu- dy najlepiej jechać?
jecie do Piekar na rowerze?
P.: Cała trasa to ok. 70 km, to połowa drogi
Pielgrzymi: Co najmniej od dwunastu lat co do Częstochowy… Zawsze jedziemy tą samą
roku jesteśmy na Piekarskim wzgórzu. Tu drogą mniej więcej przez Orzesze, Rudę Śląobok mnie siedzi „winowajca”, który mnie w ską (Halembę), Bytom na Piekary.
te pielgrzymki wciągnął.
Ks. G.: Prawdopodobnie żaden „zwykły zjaKs. G.: Nie nudzi się ta sama trasa, ludzie, dacz chleba” nie byłby w stanie ani dojechać,
cel?
ani was dogonić?
DO
MATKI
PIEKARSKIEJ
P.: Zawsze jest jakaś intenP.: Myślimy, że jest to droga
cja, z którą pielgrzymujemy
dla każdego (chcącego) nana rowerze ...
i zawsze istnieje potrzeba
wet jeśli nie uprawia spordarów od Pana Boga o które chcemy prosić. tów rowerowych na co dzień. Ale nie ukrywaZachęca nas także przykład spotykanych po my, że jest to przeżycie: zajechać i wrócić
drodze pielgrzymów, którzy nawet w pode- (cało) do domu. Co roku spotykamy znajoszłym wieku, nieraz samotnie podążają do mego, który mimo tego, że jeździ na tym saPiekar tak jak i my.
mym starym rowerze zawsze wiernie pielKs. G.: Ile kilometrów wynosi droga? Którę- grzymuje.
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
Wydawca SPES: Parafia św. Katarzyny w Jastrzębiu - Zdroju ul. Św. Katarzyny 3 tel. 32 4712055
www.katarzyna.katowice.opoka.org.pl
Zespół redakcyjny: Ala Kaczorowska, Emilia Kaczorowska, ks. proboszcz Stefan Wyleżałek, ks. Grzegorz Krzyk,
Zdjęcia: ks. Grzegorz Krzyk— projekt okładki i kolorowych stron, Teresa Bąk, Michał Grygierek.,
Numer zamknięto: 24 kwietnia 2014 r.
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wieczu istniał szlak z Lubina na Dolnym Śląsku. Najwięcej
pielgrzymów rozpoczyna pielgrzymkę swego życia u podnóży Pirenejów w miejscowości: Saint Jean Pied de Port –
szlakiem nazywanym: „Camino Francés” („Droga Francuska”) lub z miejscowości: Porto w Portugali - drogą:
„Camino Portugués” (część „Drogi Portugalskiej”).
Dróg jest wiele (co pokazuje mapka) ale wszystkie zmierzają
do jednego niezwykłego miejsca. Każdy pielgrzym, najczęściej w samotności, z kijem w ręku, z plecakiem, w którym
jest wszystko co do życia potrzebne, z muszlą zawieszoną na
szyi przemierza dzień po dniu szlak pielgrzymkowy, by pokłonić się Św. Jakubowi i oddać cześć Bogu. Bardzo wielu w
swoich pamiętnikach, wspomnieniach, a nawet publikowanych relacjach stwierdza, że droga do Santiago przemienia
człowieka, że u celu człowiek jest inny, bogatszy duchowo.
Odkrywa na nowo Boga w swoim życiu, zmienia relacje do
drugiego człowieka, do wartości własnego życia i do celu, ku
któremu nasze życie zmierza. Ja też się pod tym podpisuję.
„Buen Camino” - pozdrawiają się pielgrzymi na szlaku.
„Dobrej Drogi” -życzę i Tobie, byś szczęśliwie dotarł do grobu Św. Jakuba i do celu naszego życia – do Ojczyzny w niebie.
Ks. S. Wyleżałek ◙
Ks. G.: Czego się boicie na trasie?
P.: Przede wszystkim pogody - oby nie padało. Ale i tak jesteśmy nastawieni na „tak”
bez względu na pogodę, i zauważyliśmy, że
mimo deszczu wielu ludzi nie rezygnuje skoro postanowili jechać.
Ks. G.: Podobno niewiele było w przeszłości
osób chętnych by z Jastrzębia do Piekar pielgrzymować na rowerze?
P.: Tak, to prawda – nie ma wielu. Pojawiają
się ludzie z Cieszyna, Wodzisławia, Żor, Zebrzydowic ale z Jastrzębia niewielu.
Ks. G.: W tym roku również się wybieracie?
P.: Nooo to jest standard. Czekamy … bo już
bym jechał. Wyjeżdżamy gdzieś około 6.30 i
docieramy gdzieś ok. 8.30. Zazwyczaj jedziemy we dwóch, chociaż doganiamy grupę z
Pawłowic.
Ks. G.: Jakieś słowa zachęty dla tych, którzy
się wahają?
P.: Trudno jest kogoś namówić, ale warto
podjąć decyzję i nie myśleć o innej opcji, nie
dopuszczać możliwości rezygnacji, bo kiedy
się przyjeżdża z powrotem człowiek czuje się
taki lekki, cały „happy”. Tam jest wspaniała
atmosfera, czujemy się tam bardzo dobrze
pomimo tego, że na Mszy w takim

(rowerowym) stroju. Zachęcamy wszystkich,
którzy chcieliby wziąć udział w Pielgrzymce,
można się z nami skontaktować (tel.:
515971572) i umówić. Zresztą zachęcamy nie
tylko do tej pielgrzymki ale również jeździmy: do Częstochowy, Kalwarii Zebrzydowskiej i Lichenia, ale także rekreacyjnie wałem
Wisły do Ustronia i nie tylko… Można również dołączyć się do grupy z Pawłowic.
Ks. G.: Dziękuję Panom za te informacje i
przede wszystkim za zachętę do Pielgrzymowania. Bóg zapłać.

Rozmawiałem z Dominikiem Cisek z Pawłowic i Henrykiem Rybak z naszej parafii. ◙

