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Jezus odpowiedział: „Pierwsze jest: "Słuchaj, Izraelu, Pan, Bóg nasz, Pan
jest jedyny. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą". Drugie jest to: "Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego". Mk 12, 28b – 34.
Pan Jezus nieraz powtarza:
„Strzeżcie się uczonych w Piśmie”. Ale
jednego z nich warto wyróżnić. Jezus mówi mu: „Niedaleko jesteś od Królestwa Niebieskiego”, ponieważ
ten uczony zrozumiał,
że należy kochać Boga
całym sobą. Był w tłu4 listopada
mie przeciwników Jezusa, ale nie utracił zdolności rozmowy.
Potrafił słuchać odpowiedzi, nie był na nią
zamknięty, dlatego dostrzegł w niej Prawdę.

Jak często jesteśmy tak bardzo pewni
swoich racji, że choć zadajemy pytania, to
nie zamierzamy wcale słuchać odpowiedzi? Zarówno w rozmowie
z ludźmi, jak w rozmowie z
Bogiem. A przecież Pan Jezus zaczyna swoją odpowiedź o najważniejszym

XXXI NIEDZIELA
ZWYKŁA
2018 r.

przykazaniu
od wezwania
„słuchaj…”

Im bliżej Jezus gacenie się w sensie materialnym; może
jest Jerozolimy, tym też chodzić o sławę, uznanie w oczach postaje się surowszy, bar- bożnych, zapewnienie sobie lepszego
dziej krytyczny i pole- miejsca w niebie, zaskarbienie sobie więkmiczny, zajmując nieo- szych łask Bożych. Nawet własna, mozolmal skrajne stanowiska nie strzeżona uczciwość może być taka—
i pokazując, jak bardzo bo i jej chodzi o zachowanie, i to wszystkiJego sąd różni się od mi siłami i środkami, tego, co udało się
obiegowych opinii. Nie obawia się toczyć ostatecznie osiągnąć czy zdobyć z takim
sporów, sięgając przy tym po ostre słowa i trudem. Jezus zatem wskazuje na ubogą
jaskrawe przykłady,
kobietę, która dała ,,ze
które mają zwrócić
swego ubóstwa”, jak
uwagę słuchaczom na
dosłownie mówi się w
to, co jest dla Niego
Ewangelii. Jezus kocha
ważne. Jezus ma wiele
wielkoduszne serce i
11
listopada
2018
r.
sympatii do uczonych
dlatego wskazuje na
w Piśmie, którzy interesują się orędziem biedną wdowę. Orędzie Jezusa ma wiele
Bożym. Ale jest rozczarowany, podobnie wspólnego z szaloną obietnicą, która ma
jak dzisiaj każdy z nas czuje się zdegusto- nas przekonać, że właśnie w oddawaniu
wany, widząc, jak nadużywa się dobra, czy oddawaniu siebie i wielkoduszności
które się czyni, dla wzbogacenia samego znajdziemy bogate życie...
siebie. Niekoniecznie musi chodzić o bo-

XXXII NIEDZIELA
ZWYKŁA

Wtedy przywołał swoich uczniów i rzekł do nich: „zaprawdę powiadam wam: Ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich, którzy kładli do
skarbony. Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co im zbywało; ona zaś ze swego
niedostatku wrzuciła wszystko, co miała, całe swe utrzymanie. Mt 12, 38 – 44
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A od drzewa figowego uczcie się przez podobieństwo. Kiedy już jego gałąź
nabiera soków i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato. Tak i wy, gdy
ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, że blisko jest, we drzwiach. Mt 13, 24 – 32.
Na koniec roku kościelnego czytania nił wolę Bożą i według niej żył? O tym
w sposób jasny i dobitny przypominają rozstrzygnie Sędzia. Nie wiemy, co ostanam, że Jezus jest
tecznie zadecyduje.
nie tylko miły i
Bóg jest sprawiedliprzyjemny. Potrafi
wy, ale też miłosierteż upominać, a nany. Nie musimy się
wet ostrzegać. Bądźzamartwiać sądem
cie czujni, mówi JeBożym.
Możemy
18
listopada
2015
r.
zus, ma się ku końprzecież pełnić wolę
cowi. Świat nie jest
wszystkim. Nawet wasze życie nie jest Bożą i cieszyć się
wszystkim, mówi Jezus. Bądźcie czujni. na Jego wieczne
To znaczy: Wypatrujcie tego, co jeszcze królestwo.
przed wami. Wybiegajcie myślą naprzód.
Tam z pewnością jest jeszcze coś. Syn
Człowieczy przyjdzie. Świat się skończy, i
wy, ludzie, tego doświadczycie. Potem nastanie sąd, ocena życia każdego. Kto peł-

XXXIII NIEDZIELA
ZWYKŁA

U r o c z y s t o ś ć ku korony cierniowej. Królestwem - które
Chrystusa Króla za- zostało obwieszczone światu na drewnianim została wpro- nej tabliczce zawieszonej na szczycie
krzyża:
królestwem - którego
dwaj poddani, i to
obydwaj
łotrzy,
zawiśli po lewej i
prawej stronie Jezusa; królestwem
- które służy już
25 listopada 2018 r.
tylko za punkt
wadzona na pooskarżenia.
Ale
czątku XX wieku,
mimo to królebyła obchodzona jako święto Jego trium- stwem pełnym władzy i godności: władzy
fu. Z tej triumfalnej atmosfery niewiele miłości Jezusa i godności, którą Jezus
się już dziś wyczuwa. Jaki jest tego po- przywrócił wszystkim uciemiężonym tego
wód? Z Ewangelii jasno wynika, że króle- świata.
stwo Chrystusa jest królestwem spod zna-

UROCZYSTOŚĆ
JEZUSA CHRYSTUSA
KRÓLA WSZECHŚWIATA

Odpowiedział Jezus: „Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany
Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd. J 18, 33b – 37
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Październik w naszej parafii
CHRZTY:

ŚLUBY:

Maria Helena Bednarczyk
Pola Aleksandra Bednarek
Amelia Michalska
Filip Stefan Szczepanik

Tomasz Zawadzki – Anna Buturla
Krzysztof Płonka – Anna Rybarska
Tomasz Moczka – Katarzyna Kępczyńska

POGRZEBY:
Walter Papierok
Marian Płuciennik
Maria Włodarczyk

Co czeka nas w listopadzie
 4.11- XXXI Niedziela Zwykła. Kolekta na

renowację katowickiej Katedry
 5.11- poniedziałek. Do sprzątania kościoła zapraszamy parafian z ul. Polnej i ul.
Pochwacie po Mszy św. wieczornej.
 7.11- środa. Biblioteka parafialna czynna
od godz. 17.00 w Domu Parafialnym.
 9.11- piątek. Święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej. Do sprzątania
kościoła zapraszamy parafian z ul. Polnej
i ul. Pochwacie po Mszy św. wieczornej.
 10.11- sobota. Wspomnienie św. Leona
Wielkiego, papieża i doktora Kościoła.
Odwiedziny chorych od godz. 9.00. Msza
św. za zmarłych podopiecznych Hospicjum o godz. 17.00.
 11.11- niedziela. XXXII Niedziela Zwykła. Święto Niepodległości – 100 rocznica
odzyskania niepodległości. Msza św. w intencji Ojczyzny o godz. 11.00. Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym.
Zbiórka przed kościołem na Fundację Papieską Pomoc Kościołowi w Potrzebie.
Kolekta na potrzeby archidiecezji.
 12.11- poniedziałek. Wspomnienie św.

Jozafata, biskupa i męczennika. Do sprzątania kościoła zapraszamy parafian z ul.
Długiej po Mszy św. wieczornej.
 13.11- wtorek. Wspomnienie św. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna,
pierwszych męczenników Polski. Msza
św. w intencji czcicieli MB Fatimskiej o
godz. 6.30. Spotkanie rodziców dzieci z
klasy III A z SP nr 19 o godz. 18.oo.
 16.11- piątek. Do sprzątania kościoła zapraszamy parafian z ul. Długiej po Mszy
św. wieczornej.
 17.11- sobota. Wspomnienie św. Elżbiety
Węgierskiej, zakonnicy.
 18.11- niedziela. UROCZYSTOŚĆ ODPUSTOWA KU CZCI ŚW. KATARZYNY,
DZIEWICY I MĘCZENNICY, PATRONKI
PARAFII. Dzień Muzyki Liturgicznej.
Światowy Dzień Ubogich. Msza św. w intencji ks. Piotra Urody z okazji urodzin o
godz. 16.30. Kolekta na potrzeby parafii.
 19.11- poniedziałek. Do sprzątania kościoła zapraszamy parafian z ul. Strażackiej po Mszy św. wieczornej.
 20.11- wtorek. Wspomnienie św. Rafała
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Kalinowskiego.
 21.11 – środa. Wspomnienie Ofiarowanie NMP. Biblioteka parafialna czynna od
godz. 17.00 w Domu Parafialnym.
 22.11- czwartek. Wspomnienie św. Cecylii, dziewicy i męczennicy. Msza w intencji
chóru „Lira” o godz. 17.00.
 23.11- piątek. Do sprzątania kościoła zapraszamy parafian z ul. Strażackiej po
Mszy św. wieczornej.
 24.11 – sobota. Wspomnienie św. męczenników Andrzeja Dung – Lac, prezbitera i Towarzyszy. Nauka dla rodziców i
rodziców chrzestnych o godz. 15.30 w Domu Parafialnym.
 25.11- Uroczystość Chrystusa, Króla
Wszechświata. Chrzty o godz. 12.15. Roczki o godz. 12.15. Jubileusze małżeńskie o

godz. 16.30. Kolekta na potrzeby remontowe parafii.
 26.11- poniedziałek. Msza św. w intencji
KGW, rencistów, emerytów i wszystkich
sprzątających kościół w miesiącu listopadzie o godz. 17.00. Do sprzątania kościoła
zapraszamy parafian z ul. Przybosia po
Mszy św. wieczornej.
 29.11 – czwartek. Msza św. w 30 dzień i
I rocznicę po śmierci o godz. 17.00.
 30.11 – piątek. Święto św. Andrzeja,
apostoła. Msza św. w intencji ks. Andrzeja
Kotuli z okazji urodzin o godz. 17.oo. Do
sprzątania kościoła zapraszamy parafian z
ul. Przybosia
 2.12 – I Niedziela Adwentu. Niedziela
Trzeźwości. Kolekta na potrzeby parafii.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
NA MSZE ŚWIĘTE SPRAWOWANE Z OKAZJI URODZIN
19 LISTOPADA NA GODZ. 16.30 NA MSZĘ ŚW, W INT. KS. PIOTRA
30 LISTOPADA NA GODZ. 17.00 NA MSZĘ ŚW.W INT. KS. ANDRZEJA
SERDECZNIE ZAPRASZAMY
NA SUMĘ ODPUSTOWĄ KU CZCI ŚW. KATARZYNY
19 LISTOPADA NA GODZ. 12.15
W TYM DNIU KAZANIA BĘDZIĘ GŁOSIŁ KS. JERZY WÓJCIK

Odwiedziny duszpasterskie
Piątek 23 listopada 2018 r.
1. ul. Poznańska 31, 29, 27, 25
2. ul. Poznańska 23, 21, 19, 17
Sobota 24 listopada 2018 r.
1. ul. Poznańska 15, 13, 28, 26,
2. ul. Poznańska 24, 22, 20, 18
Niedziela 25 listopada 2018 r.
1. ul. Poznańska 16, 14, 12, 10
2. ul. Poznańska 8, 6, 4, 2

Sobota 1 grudnia 2018 r.
1. ul. Poznańska 96-30
2. ul. Poznańska11
Niedziela 2 grudnia 2018 r.
1. ul. Poznańska 9
2. ul. Poznańska 7
Piątek 7 grudnia 2018 r.
1. ul. Poznańska 5
2. ul. Poznańska 3
3. ul. Poznańska 1
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Sobota 8 grudnia 2018 r.
1. ul. Podmiejska 21-5 i ul. Lwowska 5-1
2. ul. Kondziołowiec 51a-8
Niedziela 9 grudnia 2018 r.
1. ul. Katowicka 14a i ul. Stodoły 14a-1
2. ul. Gałczyńskiego (nieparzyste) 67-39
Piątek 14 grudnia 2018 r.
1. ul. Gałczyńskiego (nieparzyste) 37-1
2. ul. Gałczyńskiego (parzyste) 68-2
3. ul. Reymonta 69-55
i ul. Okopowa 11n-1
Sobota 15 grudnia 2018 r.
1. ul. Okopowa 52-2 (parzyste)
2. ul. Strażacka 42-1
3. ul. Asnyka od 7, ul. Kasprowicza od 12,
ul. Lechonia od 18, ul. Wierzyńskiego
i ul. Św. Katarzyny od 8
Niedziela 16 grudnia 2018 r.
1. ul. Długa 17d-2
2. ul. Staffa 38-20, ul. Leśmiana 31-2
i ul. Staffa 1-14
3. ul. Pochwacie 42-10 i ul. Polna od koń.
Środa 19 grudnia 2018 r.
1. ul. Przybosia 29-4
2. ul. Pszczyńska 200-130
Czwartek 20 grudnia 2018 r.
1. ul. Pszczyńska 126-76
2. ul. Równoległa 7-3
i ul. Pszczyńska 201-189
Czwartek 27 grudnia 2018 r.
1. ul. Pszczyńska 187-175
2. ul. Pszczyńska 173-159
3. ul. Pszczyńska 157-147
Piątek 28 grudnia 2018 r.
1. ul. Pszczyńska 145-119
2. ul. Pszczyńska 117-77a
3. ul. Opolska 24
Sobota 29 grudnia 2018 r.
1. ul. Opolska 22
2. ul. Opolska 20
3. ul. Opolska 18
Niedziela 30 grudnia 2018 r.
1. ul. Opolska 16
2. ul. Opolska 14
3. ul. Opolska 12
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Środa 2 stycznia 2019 r.
1. ul. Opolska 10
2. ul. Opolska 8
Czwartek 3 stycznia 2019 r.
1. ul. Opolska 6
2. ul. Opolska 4
Piątek 4 stycznia 2019 r.
1. ul. Opolska 2
2. ul. Wrocławska 43
Sobota 5 stycznia 2019 r.
1. ul. Wrocławska 41
2. ul. Wrocławska 39
Niedziela 6 stycznia 2019 r.
1. ul. Wrocławska 37
2. ul. Wrocławska 35
Poniedziałek 7 stycznia 2019 r.
1. ul. Wrocławska 33
2. ul. Wrocławska 31
Wtorek 8 stycznia 2019 r.
1. ul. Wrocławska 29
2. ul. Wrocławska 27
Środa 9 stycznia 2019 r.
1. ul. Wrocławska 25
2. ul. Wrocławska 23
Czwartek 10 stycznia 2019 r.
1. ul. Wrocławska 21
2. ul. Wrocławska 19
Piątek 11 stycznia 2019 r.
1. ul. Wrocławska 17
2. ul. Wrocławska 15
Sobota 12 stycznia 2019 r.
1. ul. Wrocławska 13
2. ul. Wrocławska 11
Niedziela 13 stycznia 2019 r.
1. ul. Wrocławska 9
2. ul. Wrocławska 7
Poniedziałek 14 stycznia 2019 r.
1. ul. Wrocławska 5
2. ul. Wrocławska 3
Wtorek 15 stycznia 2019 r.
1. ul. Wrocławska 1
Sobota 19 stycznia 2019 r.
Kolęda dodatkowa

Odwiedziny duszpasterskie rozpoczynają się o godz. 15.00
(od numerów najwyższych)
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„Wszyscy, według swych zadań i celów, mają
miejsce w pięknie wszechświata.”
Księdzu Piotrowi Urodzie życzymy, by wsłuchując się w Słowo Boże potrafił odczytywać
i realizować wolę Bożą w codzienności.
Duszpasterze, Parafianie i Redakcja
„Szczęście nie tkwi nigdy w tym co
się ma, czy w tym czym się jest, ale w tym co
się robi, aby coś osiągnąć”
Dlatego właśnie Księdzu Andrzejowi Kotuli
życzymy tego, by nieustannie odnajdywał w
sobie miłość – siłę, która pozwoli podjąć
walkę o szczęście swoje i najbliższych.
Duszpasterze, Parafianie i Redakcja
„O wiele łatwiej jest być
bohaterem niż człowiekiem uczciwym”
Diakonowi Dorianowi Figołuszce życzymy,
aby w swojej codzienności bohatersko walczył o miłość w najdrobniejszych czynach.
Duszpasterze, Parafianie i Redakcja

„ Religia jest jak lampa płonąca w ciemnym
pokoju naszych doświadczeń”
Księżom Piotrowi Urodzi i Andrzejowi Kotuli
oraz wszystkim Auksyliatorom, którzy obchodzą swoje urodziny lub imieniny w listopadzie życzymy, aby Chrystus –Światłość świata, rozświetlał Ich drogę życia i dodawał siły
w trudnych doświadczeniach codzienności.
Męski Legion Maryi.
„ Życie ubogaca się każdym darowanym gestem miłości.”
Pani Janinie Karnafał oraz ks. Andrzejowi Kotuli życzymy, aby nieustannie wzrastali w miłości, czyniąc swoje życie darem dla innych.
Żeński Legion Maryi.

Serdeczności

„Modlitwa winna ogarniać wszystko, co
składa się na nasze życie.”
Paniom Krystynie Wali, Helenie Sowie, Mariannie Czarnik oraz księżom Andrzejowi Kotuli i Piotrowi Urodzie życzymy, by potrafili w
modlitwie powierzać swoją codzienność Bogu, ufając Mu bezgranicznie. Seniorzy.
„ Jeśli chcesz mieć udział w Królestwie Chrystusa, musisz żyć biorąc z Niego przykład.”
Pani Marii Kurowskiej oraz księżom Andrzejowi Kotuli i Piotrowi Urodzie życzymy, by
Chrystus był dla Nich wzorem życia i drogowskazem w podążaniu drogą świętości.
Chór „Lira”.

„Niech znana będzie wszystkim wasza wyrozumiała łagod-

ność”
Ks. Salezjaninowi Piotrowi Wali życzymy, aby
Jezus prowadził Go we wszystkich spotkaniach z ludźmi i umacniał Jego miłość. Duszpasterze, Parafianie i Redakcja.
„Człowiek bez wiary jest jak podróżny bez
celu, jak ktoś, kto walczy bez nadziei na zwycięstwo.”
Kalinie Kuca i Karolinie Podeszwa, życzymy
wiary, która nadaje sens życiu i miłości, która
umacnia w walce o dobro.
Oaza z ks. Stefanem.

LISTOPAD 2018 r.

INTENCJE MSZALNE
XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA 4.11
7.30 – Za ++ rodziców Radowskich, Czyżników, 3 siostry i 5 szwagrów.
9.30 – Za + Jana Kania, rodziców Józefinę i
Józefa, brata Andrzeja.
11.00 – Za ++Franciszkę i Jana Olejnik,
Mariannę Stykała, ++ z rodzin Olejnik, Stykała oraz ++ Annę i Henryka Macha i Klaudię Kaufolt.
12.15 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w
intencji Marii Kozyra – z okazji 70 r. ur.
16.30 – Za + Jana Sadło – w kolejną rocznicę śmierci, żonę Sabinę, synową Urszulę,
zięcia Sławomira.
19.30 – Za+ Marię Dudzik, męża Alfreda
oraz ++ z rodziny Ogryzek, Nurek.
PONIEDZIAŁEK 5.11
6.30 – Za + Annę Zacierka – w 6 rocznicę
śmierci, rodziców z obu stron, 2 synów oraz
++ z rodziny.
6.30 – Za ++ Krystynę i Józefa Witczaków,
++ rodziców z obu stron, rodzeństwo oraz
++ księży i dusze w czyśćcu cierpiące.
17.00 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo, opiekę, zdrowie i dary Ducha Św. w intencji Dawida z okazji 18
rocznicy urodzin.
WTOREK 6.11
6.30 – Za + Joannę Goik – w 10 rocznicę
śmierci, męża Antoniego, ojca Alberta, matkę Anastazję – w 1 rocznicę śmierci, Jadwigę i Ryszarda Goik, Eugeniusza Zielińskiego oraz ++ z pokrewieństwa.
17.00 – Za ++ rodziców Annę i Erwina Adamczyk, Jadwigę i Feliksa Pieter, ++ dziadków Martę i Henryka Kołeczko, Katarzynę i
Pawła Adamczyk oraz ++ z pokrewieństwa i
+ Erwina Otremba.
17.00 – Za ++ Genowefę i Piotra Zalewskich, Mariannę, Marię, Stanisława, Antoniego, Kazimierza i Mariusza Sakowskich
oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
ŚRODA 7.11
6.30 – Za ++ rodziców Tadeusza i Stanisła-

SPES

9

wę Pęcherek.
17.00 – Za + Edwarda Szymik oraz ++ z rodziny Szymik, Brudny.
17.00 – Za ++ rodziców Tadeusza i Hildegardę Langer, Jana i Łucję Langer, Marię i
Piotra Oczadły oraz + Józefa Kanię.
CZWARTEK 8.11
6.30 – Za + Gertrudę Woźnica – w rocznicę
śmierci, męża Rafała, Otona Pękała oraz ++
z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierp.
17.00 – Za ++ Marię Machnik, męża Franciszka, syna Bernarda, zięcia Leona, wnuka
Bolesława, Kazimierza Rozwora oraz ++ z
pokrewieństwa Gajda, Machnik.
17.00 – Za ++ Gertrudę Gajda, męża Pawła,
synów Leona, Józefa, Jana i Pawła, synową
Gertrudę, zięcia Franciszka, żonę Agnieszkę, wnuki Jolantę, Bolesława, Czesława i
Szymona.
PIĄTEK – ŚWIĘTO ROCZNICY POŚWIĘCENIA BAZYLIKI LATERAŃSKIEJ 9.11
6.30 – Za ++ Legionistów i Auksyliatorów
Legionu Maryi – od Prezydium Męskiego.
6.30 – Za ++ Romana Dudzik, żonę Leokadię, synową Teresę, Arnolda Reichman,
Henryka Koczor oraz ++ z pokrewieństwa
Wierzgoń, Reichman, Dudzik.
17.00 – Za ++ Pawła Filip, rodziców, dziadków, braci, bratowe z obu stron, chrzestnych, Ludwika Kuszek i Zygmunta Glezner.
SOBOTA – Wspomnienie św. Leona Wielkiego 10.11
8.00 – Za ++ członkinie z róży Teresy Fajkis: Zytę Potyka, Emmę Fajkis, Łucję Wojak, Agnieszkę Adamek, Agnieszkę Płonka,
Helenę Kopertowski, Agnieszkę Kuzara, Elfrydę Bronny, Martę Durczok, Eugenię
Langosz, Marię Poloczek, Hildegardę Szulik, Otylię Michalski.
8.00 - Za + Władysława Wala, rodziców,
teściów oraz ++ z rodziny Wala, Stencel.
14.00 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w
intencji małżonków Anieli i Ludwika Sobik
z okazji 60 rocznicy ślubu oraz błogosławieństwo dla całej rodziny.
17.00 – Za + Jana Zuchalskiego – w 8 rocznicę śmierci.
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17.00 – W intencji zmarłych podopiecznych
Hospicjum,.
XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA 11.11
7.30 – Za + córkę Beatę Kozieł – w 6 rocznicę śmierci, męża Józefa Pawlik, rodziców,
teściów. ++ Alicję i Wacława Błaszczyk oraz
++ z pokrewieństwa i d. w czyśćcu cierp.
9.30 – Za + Mirosława Jóźwiak, jego rodziców, Jana Ostrzołek – w rocznicę śmierci,
żonę Irenę oraz + Kazimierza Gruca.
11.00 – W INTENCJI OJCZYZNY.
12.15 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w
intencji Ireny Filip – z okazji 69 rocznicy
urodzin.
16.30 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbąo dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w
intencji Jacka z okazji kolejnej rocznicy
urodzin i Reginy z okazji rocznicy urodzin.
19.30 – Za ++ Stefanię i Jana Lomozik,
Marka Gemza, wszystkich krewnych i powinow. z rodziny Gemza, Lomozik i Lazar.
PONIEDZIAŁEK – Wsp. św. Jozafata 12 .11
6.30 – Za + Józefa Hanzlik – w 3 rocznicę
śmierci, rodziców, teściów, szwagierkę Bernadettę, szwagra Kazimierza oraz ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.
17.00 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w
intencji Karoliny z okazji urodzin oraz błogosławieństwo dla całej rodziny.
17.00 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w
intencji Urszuli, Łucji i Andrzeja z okazji
kolejnej rocznicy urodzin.
WTOREK – Wspomnienie św. Benedykta,
Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna 13.11
6.30 – W intencji czcicieli MB Fatimskiej.
17.00 – Za ++ Alojzego Langosz, żonę Eugenię, Reginę i Mieczysława Skubis oraz ++
z rodzin Langosz, Skubis, Wala, Szulik.
17.00 – Za ++ członkinie z Róż Różańcowych.
ŚRODA 14.11
6.30 – Za ++ Józefę, Mariana i Antoniego

Zbrońskich, Helenę, Jakuba i Józefa Kulig,
Mieczysława Zbrożka oraz ++ pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.
17.00 – Za ++ Piotra i Paraskiewę Jazłowieckich oraz ++ rodziców z obu stron.
17.00 – Za + Eugeniusza Sładkowskiego,
matkę Teresę, brata Tadeusza oraz teścia
Józefa.
CZWARTEK 15.11
6.30 – Za + Adama Iskra oraz ++ z rodzin
Sobusiak i Iskra.
17.00 – Za + mamę Jadwigę, córkę Justynę, brata Tadeusza, ojca Józefa oraz + brata
Ryszarda – dwa i pół miesiąca po śmierci.
17.00 – Za ++ Legionistów i Auksyliatorów
Legionu Żeńskiego.
PIĄTEK 16.11
6.30 – Za ++ rodziców Zofię i Aleksego
Nejman, teściów Apolonię i Jana Tokarskich, za ++ z rodzin z obu stron, ++ szwagrów Jana i Tadeusza, za ++ z rodzin Zagrodnik, Tokarskich, dziadków z obu stron
oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
17.00 – Za ++ rodziców Annę i Władysława
Krawczyk, teściów Jana i Kazimierę Jabłońskich, siostrę Józefę, bratową Czesławę, Tadeusza Jabłońskiego, SM Janisławę
Trzmiel, koleżanki Barbarę i Krystynę oraz
++ sąsiadów i znajomych.
17.00 – Za + Tadeusza Polnik, ++ Brunona
i Apolonię Guzy, Zygmunta i Zofię Polnik,
Ryszarda Polnik, Annę Job oraz ++ z pokrewieństwa Gajda, Guzy, Polnik, Grabarczyk.
SOBOTA – Wspomnienie św. Elżbiety Węgierskiej 17.11
8.00 – Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo, opiekę, zdrowie i dary Ducha Św. dla Damiana z okazji 18 urodzin.
17.00 – Za ++ Cecylię i Karola Rączka, rodziców z obu stron, wnuczkę Sylwię, Gertrudę i Franciszka Zniszczoł, rodziców z
obu stron, wnuka Grzegorza, Emilię i Franciszka Brzoza, chrześniaczkę Izabelę, ++ z
pokrewieństwa Rączka, Zniszczoł, Penkala,
++ księży, zakonnice, zakonników, misjonarzy i misjonarki, ++ nauczycieli i dusze w
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czyśćcu cierpiące.
17.00 – Za + żonę Krystynę Pikuta oraz ++
rodziców, Zofię Wiśniewską, rodziców.
NIEDZIELA—UROCZYSTOŚĆ ODPUSTOWA KU CZCI ŚW. KATARZYNY 18.11
7.30 – Za + Anastazję Mołdrzyk, Elżbietę,
Agnieszkę, Bolesława i Jana Krupa, Gertrudę, Józefa i Wiktora Gonsior oraz dusze w
czyśćcu cierpiące.
9.30 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo, opiekę, zdrowie i dary Ducha Św. w intencji Ani z okazji 18 urodzin.
11.00 – Za + Dorotę Skowron, Wiktorię i
Józefa Skowron, Henryka Sztajnowskiego,
++ z rodziny Sztajnowskich, Skowronów,
Wiśniewskich, Jędrusików oraz dusze w
czyśćcu cierpiące.
12.15 – W INTENCJI PARAFIAN.
12.15 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w
intencji Doriana z okazji urodzin.
16.30 – Do Opatrzności Bożej, w intencji
Ks. Piotra z okazji urodzin.
19.30 – Za ++ Bożenę – w 25 rocznicę
śmierci i Eugeniusza Wajda – w 23 rocznicę śmierci, ich rodziców, ++ pokrewieństwo
i dusze w czyśćcu cierpiące.
PONIEDZIAŁEK 19.11
6.30 – Za + Beatę Antończyk, rodziców
Marię i Wilhelma Cnota, brata Czesława,
teściów Anastazję i Józefa Antończyk,
szwagrów Lucjana i Herberta.
17.00 – Do Opatrzności Bożej, w intencji
Ks. Piotra – od Legionu Męskiego.
17.00 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w
intencji Adama i Małgorzaty z okazji 60
rocznicy urodzin.
WTOREK – Wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego 20.11
6.30 – Za + Władysławę Czerpak – od sąsiadów ul. Wrocławskiej 37.
6.30 – Za ++ rodziców Marię i Pawła
Mrzyk, brata Stefana, siostrę Martę, szwagra Stanisława Dulemba.
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17.00 – Do Opatrzności Bożej w intencji
Ks. Piotra – z okazji urodzin – od III Zakonu Franciszkańskiego.
ŚRODA – Wspomnienie Ofiarowania NMP
21.11
6.30 – Za + Jana Siwek – od sąsiadów ul.
Opolska 2.
17.00 – Za ++ członków III Zakonu Franciszkańskiego oraz ++ z ich rodzin.
17.00 – Za + mamę Wandę Żelazną, brata
Leszka, męża Stanisława Jurczak, jego ++
rodziców, siostrę Annę Łach oraz ++ z pokrewieństwa z obu stron.
CZWARTEK – Wspomnienie św. Cecylii
22.11
6.30 – Za + Józefa Sowa – od sąsiadów z
ul. Opolskiej 20.
17.00 – Do Opatrzności Bożej w intencji
parafialnego chóru „Lira” oraz opiekuna
Ks. Andrzeja.
17.00 – Za + Romana Mazur – w 3 rocznicę
śmierci, żonę Irenę.
PIĄTEK 23.11
6.30 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w
intencji córki i syna.
6.30 – Za ++ rodziców Martę i Franciszka
Wamposzek.
17.00 – Za ++ Helenę, Emila i Kazimierza
Kopertowskich oraz Marię i Leona Grygierek.
SOBOTA – Wspomnienie św. męczenników
Andrzeja Dung-Lac i Tow. 24.11
8.00 – Za + Czesława Hojka, ojca Jana.
8.00 – Za + Henryka Maleska – od sąsiadów z ul. Wrocławskiej 33.
17.00 – Za + Otylię Michalską – w 6 rocznicę śmierci, męża Alojzego, Halinę i Leonarda Spałek, Marię Dobrowolską, Stanisława
Sitek oraz ++ z pokrewieństwa.
NIEDZIELA – UROCZYSTOŚĆ JEZUSA
CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA
25.11
7.30 – Za ++ Emila i Marię Urbańczyk i
Antoniego Piszczek.
9.30 – Za + Reinholda Szymura, ++ rodziców, teściów oraz ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.
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11.00 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo, opiekę, zdrowie i dary Ducha Św. w intencji Natalii z okazji
urodzin.
12.15 - MSZA ŚW. CHRZCIELNA i W INTENCJI ROCZNYCH DZIECI.
16.30 – JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE.
19.30 – Za + Franciszka Sitko – w 5 rocznicę śmierci, rodziców, teściów oraz ++ z rodziny Sitko, Uherek, Ostrzołek, Adamczyk.
PONIEDZIAŁEK 26.11
6.30 – Za + ojca Józefa Kancel, mamę Zofię, dziadków Adolfa i Antoninę Kołban
oraz ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu
cierpiące.
17.00 – Do Opatrzności Bożej w intencji
KGW, emerytów i rencistów oraz sprzątających kościół w miesiącu listopadzie.
17.00 – Do Opatrzności Bożej, MB Licheńskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski,
z prośbą o dalsze błogosławieństwo, opiekę
i zdrowie w intencji męża Piotra Zarembik
z okazji 75 rocznicy urodzin.
WTOREK 27.11
6.30 – Za + Józefa Sowa – od S. Ewy oraz
rodziny Olejarz.
17.00 – Za + męża Helmuta Żok, ++ rodziców Agnieszkę i Maksymiliana Skórka,
chrześnicę Joannę, babcię oraz + Lidię Zarembik i dusze w czyśćcu cierpiące.
17.00 – Za + Jana Brzoza, żonę Krystynę,
rodziców, teściów, rodzeństwo oraz ++ z
rodziny.
ŚRODA 28.11
6.30 – Za + Martę Goik, męża Ludwika, syna Jana i dusze w czyśćcu cierpiące.
17.00 – Za ++ Jana i Łucję Langer, córkę
Danielę, syna, 2 synowe, Jana i Michalinę
Cholewa.
17.00 – Za + Paulinę Kasza, 2 mężów, synów Jana i Wiktora, synową Lidię, zięcia
Eryka oraz ++ z rodzin Kasza, Piksa, Plewniak, Żymła.
CZWARTEK 29.11
6.30 – Do Opatrzności Bożej w intencji
członkiń z Róży Anieli Szmajduch.
6.30 – Za ++ członkinie z Róży Anieli
Szmajduch.

17.00 – Msza św. za zmarłych w 30-dzień i
1 rok po śmierci.
PIĄTEK – ŚWIĘTO ŚW. ANDRZEJA, Ap.
30.11
6.30 – Za + Kazimierza Obracaj, rodziców,
teściów i ++ z pokrewieństwa.
17.00 – Do Opatrzności Bożej w intencji
Ks. Andrzeja z okazji urodzin.
17.00 – Do Opatrzności Bożej w intencji
Ks. Andrzeja z okazji urodzin – od pielgrzymów pielgrzymki do Gietrzwałdu.
17.00 – Za + męża Henryka Sztymelskiego,
rodziców, teściów, rodzeństwo oraz ++ z
rodzin Sztymelskich i Przewodowskich, dusze w czyśćcu cierpiące.
SOBOTA 1.12
8.00 – Za ++ Marię i Bolesława Niemczyk.
8.00 – Za ++ rodziców Rudolfa i Reginę
Michalczyk, brata Engelberta, żonę Adelajdę, dziadków Alojzego i Anastazję Michalczyk, Józefa i Franciszkę Kabut, ++ z rodziny Kabut, Górka, Rduch, Kantor, Kawecki i
Ignacy, ++ teściów Józefa i Różę Jania,
brata Kazimierza, jego żonę Urszulę, bratanka Tomasza i dusze w czyśćcu cierpiące.
17.00 – Za + męża Huberta Lewandowskiego oraz ++ z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące.
I NIEDZIELA ADWENTU 2.12
7.30 – Za + Antoniego Bugdoł – w 6 rocznicę śmierci, matkę Annę, ++ z pokrewieństwa Bugdoł, Szmanta, ++ rodziców Martę i
Alfonsa Adamczyk, ++ z pokrewieństwa,
Apolonię, Alfreda, Henryka, Józefa i Jana
Wowra, dusze w czyśćcu cierpiące.
9.30 – Za + Władysława Ługowy, rodziców
i teściów.
11.00 – Za + Jana Piotrowskiego, rodziców
z obu stron.
12.15 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w
intencji Mariana z okazji 80 rocznicy urodzin.
16.30 – Za ++ Józefa i Helenę Odulińskich
w kolejną rocznicę śmierci,
19.30 – Za + Mariana Okła – w 2 rocznicę
śmierci.
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Warto pamiętać, że 11 listopada
1918 roku nie wszędzie cieszono się z odzyskanej wolności. Jastrzębie Górne, czyli
Ober Jastrzemb, nadal znajdowało się
pod panowaniem niemieckim.
Wojna przyniosła nędzę i choroby. Jeszcze w czasie jej trwania, w 1916 roku,
mieszkańcy wznieśli przed bramą kościelną krzyż z napisem:

"WOBEC MĘKI, ŚMIERCI JEGO

CÓŻ NA ŚWIECIE JEST WIĘKSZEGO,
JAKAŻ ZACNOŚĆ TEJ OFIARY,
MIŁOŚĆ JEGO NIE ZNA MIARY."

Możemy domyślać się, że było
to szukanie pociechy po kataklizmach i epidemiach - w Europie szalała wtedy grypa hiszpanka. W roku następnym
czerwonka zabrała w parafii aż
35 ofiar.
Germanizacja była nadal brutalna, aresztowano wielu działaczy i księży polskich. Ksiądz proboszcz Wiktor
Dyrbach, musiał zgodzić się na oddanie
dzwonów kościelnych na cele wojenne.
Także uzdrowisko należące do dr Mikoła-
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pobliskich Pielgrzymowicach. Powszechnie znany był też poseł do Reichstagu,
Wojciech Korfanty, który odważył się powiedzieć, że" Górny Śląsk jest polskim."
Nawet niemieckie władze kościelne, przyznawały pod koniec XIX wieku, że tutejsza ludność, posługuje się językiem polskim. Przykładem dość staropolskiej w
stylu pisowni jest na przykład napis na
cmentarnym krzyżu z 1872 roku:

"Franciszek Różański
i Franciszka Różański
Fundatorzi tego krzyża".

Także nazwiska parafian były
polskie - na najstarszym pomniku na cmentarzu (1907 rok) widnieje napis który tłumaczymy "Tu

spoczywa nasz ukochany syn Josef Goik". Inskrypcja w języku

niemieckim była widocznie koniecznością, ale nazwisko brzmi
swojsko.
Jeszcze przed wojną, odpowiedzią na germanizację były liczne bractwa i organizacje przykościelne, a także organizowane
przez księży wycieczki do Częstochowy i

Niepodległość w Jastrzębiu
Katarzyna Gibes

ja Witczaka niszczało z powodu działań
wojennych - sanatoria zamieniły się w
szpitale i przytułki dla uciekinierów.
Terror niemiecki nasilał się.
Funkcjonowały sądy doraźne, a Grenzschutz, czyli niemiecka straż graniczna, pokazywał swoje bezwzględne
oblicze.
Tymczasem, niedaleko stąd,
powstawało państwo polskie. W wielu domach jastrzębskich przechowywano
egzemplarze "Katolika" wydawanego przez Karola
Miarkę, mieszkającego w

Krakowa. Mimo sprzeciwów biskupa wrocławskiego Adolfa Bertrama, duchowni
uczyli śpiewu, religii i czytania w języku
polskim.
Nic dziwnego więc, że w 1918
roku na Górnym Śląsku istniała już Polska Organizacja
Wojskowa, a także Obrona
Górnego
Śląska.
Silnym
ośrodkiem POW było także
Jastrzębie, a wybitnymi działaczami - Józef i Mikołaj Witczakowie, Józef Wańczura,
Paweł Grzonka, Józef Balcar,
Paweł Kopiec, Jan Wawrosz.
Dowódcą II Pułku Strzelców
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Bytomskich został Mikołaj Witczak, syn
właściciela uzdrowiska.
W sierpniu 1919 roku wybuchło pierwsze
powstanie śląskie. Miały miejsce ataki na
niemieckie posterunki graniczne w Jastrzębiu Górnym, Gołkowicach i Godowie. Pięciu powstańców z Jastrzębia Górnego zostało bestialsko zamordowanych
przez Grenzschutz w Moszczenicy. We
wspólnej mogile na cmentarzu przy kościele św. Katarzyny spoczywają - Adolf
Wodecki 47 lat, Leon Kubsz 21 lat, Pawel
Grzonka 34 lata, Maksymilian Bronny 32
lata, Konstanty Cnota 24 lata.
W 1920 roku na Śląsk przybyła Międzysojusznicza Komisja Rządząca i Plebiscytowa oraz wojska francuskie, angielskie i
włoskie. Wbrew dekretowi biskupa Bertrama, wielu polskich księży włączyło się czynnie w
kampanię plebiscytową, zachęcając do
oddania głosów na
Polskę. Także majowy strajk szkolny w
obronie języka polskiego, był wspierany przez duchownych.
Drugie powstanie
śląskie, w sierpniu
1920 roku, także objęło Jastrzębie – między innymi oddział POW pod dowództwem Pawla Stani, rozbroił posterunek
graniczny w Ruptawie.
20 marca 1921 roku odbył się plebiscyt.
Polska go przegrała, ale na terenach wiejskich, gdzie dominowali Ślązacy, głosowano za Polską. W Ober Jastrzemb w plebiscycie uczestniczyły 983 osoby, z których 859 głosowało za przyłączeniem do
Polski.
W nocy z 2 na 3 maja wybuchło trzecie
powstanie śląskie. Powstańcy szybko zajęli między innymi powiat rybnicki. W Jastrzębiu, Niemcy bronili się, wspierani

przez Włochów. Pomoc powstańcom organizowali księża Józef Czernik z Ruptawy i Jan Sobczyk, który wcześniej, za
działalność patriotyczną, był zesłany na
piaski brandenburskie.
Po decyzji Komisji nastąpiło przejmowanie przez władze polskie przyznanego terenu (czyli 29% obszaru plebiscytowego.)
Do Jastrzębia wojsko polskie weszło 4
lipca 1922 roku - w tym miejscu stoi dziś
Pomnik Niepodległości w Bziu.
Proboszczem w kościele pod wezwaniem
św. Katarzyny był już wtedy ksiądz Jan
Sobczyk, a po nim ks. Józef Czernik. Obaj
krzewili polskość, szczególną opieką otaczając młodzież.
Na mogile powstańczej pojawił się pomnik dłuta Ludwika Konarzewskiego z
Istebnej. Został on
zniszczony przez
Niemców w czasie
II wojny światowej. Obecny pomnik wykonał Ludwik Konarzewski
junior. Przedstawia on klęczącego
powstańca, a na
cokole
widnieje
święty Sebastian
przeszyty strzałami. Z całą pewnością, jest to bardzo trafna symbolika.
Droga Jastrzębia Górnego do Polski była
bardzo długa. Przytaczając daty i fakty historyczne, wspomnijmy także o wyjątkowej więzi miejscowej ludności z parafią i
o księżach, którzy wspierali parafian w
walce o niepodległość....

Pisząc artykuł, korzystałam z publikacji
„Dzieje Parafii Świętej Katarzyny w Jastrzębiu Górnym na tle historii Górnego
Śląska" (opracowanie-Towarzystwo Miłośników Ziemi Jastrzębskiej), z biuletynów
Galerii Historii Miasta i publikacji autorstwa Jarosława Mrożkiewicza. ●
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Pomnik Niepodległości stoi w
szczególnym miejscu. To właśnie tutaj, na
skrzyżowaniu dróg Jastrzębie-BziePawłowice, 4 lipca 1922 r. mieszkańcy
Bzia witali wojsko polskie, które przynosiło upragnioną wolność. Przybywającemu od strony Pawłowic oddziałowi, towarzyszyła banderia konna i rowerzyści.
Żołnierzy powitał powstaniec Józef Goszyc, zaś ks. Jan Niedziela odprawił mszę
polową. Następnie wojsko odprowadzono
do Jastrzębia Górnego.
W 1928 r. w gronie miejscowych patriotów (Józef Goszyc z Pniówka, Tomasz
Stencel- wójt Bzia Górnego, Mateusz Zolich, Jan Orszulik, Paweł Tekla, ks. Jan
Niedziela) zrodziła się idea wzniesienia
pomnika upamiętniającego to wydarzenie. Został on ufundowany przez społeczność Bzia w 10 rocznicę powrotu Śląska
do Macierzy. Zaprojektował i wykonał go
Jerzy Fray z Jastrzębia Dolnego. Pomnik
postawiono w miejscu, gdzie w 1922 r.
mieszkańcy Bzia witali wojsko polskie.
Poświęcono go 4 lipca 1932 r.
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częło promować ideę odbudowy pomnika.
W 60. rocznicę wybuchu III powstania
śląskiego z inicjatywy JTSK, a przy poparciu ZBoWiD, wniosek o rekonstrukcję
pomnika poparły władze miasta. Patronat
nad przedsięwzięciem objął PRON. W
1982 r. powołano społeczny komitet, który zajął się realizacją przedsięwzięcia. Odsłonięcie pomnika planowano na rok
1983, terminu jednak nie dotrzymano. 1
września tego roku wmurowano jedynie
kamień węgielny pod przyszły pomnikjak to nazwano- Żołnierza Polskiego. W
uroczystości wzięli udział przedstawiciele
władz partii i miasta, weterani powstań
śląskich, kombatanci, górnicy i mieszkańcy miasta. Pomnik odsłonięto dopiero 18
grudnia 1984 r. W uroczystości wzięli
udział przedstawiciele władz partii i miasta, kombatanci i mieszkańcy miasta.
Okolicznościowy referat wygłosił jeden z
inicjatorów pomnika Jerzy Fudziński.
Wstęgę przeciął powstaniec Jan Wojtyła
oraz prezydent miasta Marian Jarosz.
Opiekę nad pomnikiem przekazano miej-

Pomnik Niepodległości w Bziu
Marcin Boratyn

W okresie międzywojennym pomnik był
trzykrotnie niszczony przez miejscowych
Niemców. Jednym ze sprawców był Alojzy Urbanek z Bzia Dolnego, który rozbił
głowę orła (swojej „zasługi” nie ukrywał
po napaści niemieckiej w
1939 r.).
W 1940 r. Niemcy nakazali
zburzyć pomnik. Do jego
rozbiórki zmuszono synów
powstańców śląskich: Józefa Krupę, Alojzego Goszyca, Józefa Kępnego i innych.
Pod koniec lat 70. Jastrzębskie Towarzystwo
Społeczno-Kulturalne za-

scowym harcerzom.
Obecnie pomnik pełni ważną rolę w obchodach Święta Niepodległości. 11 listopada przed Mszą św. za ojczyznę gromadzą się tu władze miasta oraz mieszkańcy
Jastrzębia pragnący upamiętnić rocznicę odzyskania
niepodległości w 1918 r.

Artykuł zaczerpnięty ze strony www.jaspedia.eu
Autor: Marcin Boratyn – historyk, muzealnik, kierownik Galerii Historii Miasta.
Redaktor „Biuletynu GHM”
i autor wielu pozycji książkowych poświęconych historii Jastrzębia-Zdroju.
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Dla wielu z nas, początek listopada
kojarzy się z odwiedzaniem grobów naszych bliskich, a także z modlitwami za
zmarłych. Nic dziwnego, bo 1 listopada
obchodzimy uroczystość Wszystkich
Świętych, czyli wszystkich tych, którzy
dostąpili chwały Nieba. Nie tylko tych,
którzy zostali ogłoszeni świętymi, ale wielu, tych anonimowych, żyjących wcześniej
między nami. Po południu tego dnia, a
także 2 listopada wspominamy i ogarniamy modlitwą tych naszych wszystkich
zmarłych, dla których prosimy o radość
życia wiecznego. Dlatego w poniższym artykule chciałbym się skupić na śpiewach
za zmarłych i pogrzebowych.
W naszej, śląskiej tradycji śpiewy za
zmarłych są bardzo popularne. Świadczy
o tym niezwykłe dziedzictwo zawarte w
starych śląskich, rękopiśmiennych, ale i
drukowanych zbiorach. Warto wskazać
tutaj na kancjonał rękopiśmienny ze Śląska Pruskiego z II poł. XIX wieku. Jest to
zbiór, który był wykorzystywany przez or-

zwrócić uwagę jest Kancjonał katolicki,
ks. Antoniego Janusza, proboszcza w Zebrzydowicach na Śląsku Cieszyńskim,
który pochodzi z 1857 roku. Jest to śpiewnik, który wywarł bardzo dużą rolę na
kształtowanie kościelnej kultury muzycznej na Śląsku Cieszyńskim. Wiele powiązań muzycznych z tymże zbiorem, a także
z jego umuzycznieniami (chorałami powstałymi do tego kancjonału, jako pomoc
dla organistów), posiada nasz region.
Warto wskazać np. na Godzinki do Bożej
Opatrzności, które pochodzą właśnie z tego śpiewnika. Jeśli chodzi o tematykę
śpiewów pogrzebowych i za zmarłych to
posiada on niezwykłe bogactwo muzyczne. W rejestrze pieśni posiada on: 7 pieśni za dusze zmarłych oraz Responsoria;
7 pieśni mszalnych przy pogrzebie, a także pieśń na procesję w Dzień Zaduszny
oraz 15 pieśni pogrzebowych, psalmy,
śpiewy zamiast Godzinek za zmarłych, 8
pieśni przy grobie. Osobną część stanowią pieśni przy pogrzebach małych dzieci.

Pieśni pogrzebowe i za zmarłych
Diakon Dorian Figołuszka

ganistów, gdyż posiada nie tylko linię melodyczną, ale i całą harmonię. Przechowywany był w wielu częściach śląska. Wskazują na to inskrypcje, znajdujące się na
karcie tytułowej. Najpewniejszy trop powstania i trwałego przechowywania zbioru to parafia św. Katarzyny w Beneszowie
Górnym. Jest to miejscowość położona
między Opawą a Bruntalem. Jednak dalsze inskrypcje dotyczące nazwiska Gebauer – zawartego w kancjonale, mogą
wskazywać na okolice Raciborza, a dokładniej na Marklowice i Raszczyce. Dlaczego tak wielką wagę należy przyłożyć do
tego zbioru? Zamieszcza on 12 pieśni za
zmarłych oraz responsoria z Officium defunctorum, wykonywane przy kondukcie.
Kolejnym zbiorem, na który trzeba

Zbiór ten tworzą: 4 pieśni, oraz 5 psalmów, stosowanych podczas procesji, a
także 6 pieśni nad grobem. W Kancjonale
Janusza widać niezwykle rozwiniętą tradycje śpiewaczą przy okazji pogrzebów.
Warto wskazać, że ten zbiór przeznacza
pieśni na pochówek konkretnych osób.
Znajdziemy tam śpiewy przy pogrzebie
np. młodzieńca, nauczyciela, żony, męża,
księdza itd.
We współczesnej praktyce można
zauważyć pewne zubożenie pieśni za
zmarłych. W Śpiewniku Archidiecezji Katowickiej znajdziemy jedynie 2 pieśni
mszalne. Zniknęły zupełnie pieśni przy
pogrzebie dzieci. Obrzędy pogrzebu przeznaczają jedynie 3 psalmy z refrenami
podczas takich pogrzebów. Są to: Ps 8 z
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refrenem: Usta Twych dzieci głoszą Tobie
chwałę; Ps 148 z refrenem Niech wszystkie dzieci chwalę imię Pana oraz Ps 138 z
refrenem Wobec aniołów psalm zaśpiewam Panu. Pozostałe pieśni, obrzędy pogrzebu przewidują jak przy pochówku dorosłych.
Górny Śląsk jednak ciągle słynie z
rozbudowanej tradycji śpiewów pogrzebowych i za zmarłych. W Śpiewniku dla
archidiecezji katowickiej, można wyróżnić 17 śpiewów za zmarłych. Warto również wskazać na odrębne pieśni tzw. pieśni pożegnalne. W innych rejonach Polski
najczęściej spotykanym śpiewem jest

Przybądźcie z nieba na głos naszych modlitw. Tradycja śląska podaje dwie pieśni,

które są najczęściej wybierane przez
duszpasterzy w obrębie archidiecezji katowickiej. Są to: Dziś moją duszę oraz
Prosimy Cię, Panie. Oprócz nich obrzędy
podają również takie pieśni pożegnalne
jak: U Ciebie, Boże miłosierdzia wzywam;

Stanę przed Stwórcą i przed swoim Bogiem; Mój Odkupiciel, Chrystus Zmartwychwstały, Na Twoje słowo, Panie Jezus Chryste; Przybądźcie święci Boży.

Warto wskazać, że wśród antyfon na zakończenie liturgii w kościele, oprócz nadużywanej Niech aniołowie zawiodą Cię do
raju, obrzędy podają także umuzycznienie
fragmentu ewangelii wg. św. Jana
(dokładnie J 11,25-26) – Ja Jestem Zmar-

twychwstanie i Życie.
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Na szczególną uwagę zasługują
również antyfony maryjne przy złożeniu
ciała do grobu. Najczęściej wykonywaną
pieśnią w tym momencie jest Serdeczna
Matko. Co ciekawe nie jest ona podawana
w obrzędach. Jest to więc wytwór tradycji
związany z zapisem rubryk Obrzędów pogrzebu, które mówią w punkcie 78: W

czasie zasypywania lub zamykania grobu
śpiewa się: „Witaj, Królowo” albo inną
pieśń do Najświętszej Maryi Panny według miejscowego zwyczaju. Można zau-

ważyć, że ten przepis może być dosyć szeroko rozumiany, dlatego daje możliwość
do stosowania różnych pieśni maryjnych.
Według obrzędów, oprócz podanej pieśni
Witaj Królowo, która jest tłumaczeniem
łacińskiego śpiewu Salve Regina, można
śpiewać takie pieśni jak: Witaj. Królowo,
Matko litości; Witaj, Królowo nieba
(szczególnie na Śląsku Cieszyńskim), a
także można odśpiewać Magnificat, lub
pieśń Symeona: Teraz, o Panie, pozwól
odejść. Warto też wspomnieć o pieśni
Matko litości, witaj nam, która jest zawarta w Śpiewniku Archidiecezji Katowickiej pod numerem 646.
Czasem podczas Mszy świętych za
zmarłych stosowane są również pieśni o
Zmartwychwstaniu. Świadczy to o wierze
w życie wieczne. Śpiewając np. Zwycięzca
śmierci, wyznajemy wiarę w Tego, który
zmartwychwstał, ale dzięki Niemu i my
możemy zmartwychwstać.
Ten artykuł stanowi jedynie zalążek
wielkiego tematu, jakim są pieśni pogrzebowe i za zmarłych.
Jest on jedynie podstawą do poznania historii, a także różnorodności pieśni pogrzebowych na naszym
terenie, który słynie z
niesamowicie bogatej
tradycji. ●
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Dla dzieci

Ludzie budują domy, używając do tego różnych rzeczy.
Jezus mówi o tym, jak mądrze budować. Użyj właściwych materiałów, aby dowiedzieć się kto jest mądrym budowniczym. Rozwiązanie
prześlij na adres krecikpolarny@gmail.com
Nagrodę za rozwiązanie z poprzedniego numeru otrzymują Maja Zgórska i Alina Stylok. Gratulujemy! Można ją odebrać 11 listopada na Mszy św. o godz. 11.00

Wydawca SPES: Parafia św. Katarzyny w Jastrzębiu - Zdroju ul. Św. Katarzyny 3 www.katarzyna.katowice.opoka.org.pl
tel. 32 4712055
Kontakt z redakcją: adres mailowy: krecikpolarny@gmail.com strona: www.spes24.pl
Zespół redakcyjny: Ala Kaczorowska, ks. Stefan Wyleżałek ,
Zdjęcia: Teres Bąk, Maria Kaczorowska., Ola Gibes
Numer zamknięto: 30 października 2018 r. Nakład: 300 egzemplarzy

LISTOPAD 2018 r.

SPES

19

