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Gdy brat twój zgrzeszy , idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha,
pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź z sobą jeszcze jednego albo
dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków oparła się cała sprawa. Jeśli i tych nie usłucha, donieś Kościołowi! A jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik!
Mt 18, 15-20
Jezusowi nie jest obojętne, jak żyją opinii publicznej. Temu jednak, który doz sobą Jego uczniowie. Dlatego ewangeli- puścił się takiego grzechu, a więc grzeszsta Mateusz zwraca uwagę na organizację nikowi, nie powinno się zamykać ust ani
wspólnoty. Sposób odnoszenia się Jego wstydliwie go ukrywać. Wezwanie Jezusa
uczniów nawzajem do siebie jest treścią do odzyskania grzesznika jest naglące i
Ewangelii. Co dzieje się
natarczywe. Grzesznika
tu na naszej ziemi, ma
nie powinno się ani
znaczenie tam. w niebie.
upokarzać, ani publiczKonkretnie: Grzech brane piętnować w pita dotyka wszystkich
smach i gazetach, ani
6
września
2020
r.
członków wspólnoty.
obgadywać czy rozsiewać o nim plotki, ani
Chodzi o ciężki dręczyć go złośliwymi uwagami i aluzjagrzech, który za- mi. Celem jest pozyskanie grzesznika w
ciemnia świadec- rozmowie, która szanuje jego godność i
two wiary składane jest nacechowana troską pełną miłości.
przez wspólnotę i Gdzie jeden błądzi, tam i inni mogą zguktóry czyni ją nie- bić drogę. Gdzie dwóch jest solidarnych z
wiarygodną
w sobą. tam jest tez Jezus i im błogosławi.
oczach krytycznej

XXIII NIEDZIELA
ZWYKŁA

Jeżeli ludzkość chce przeżyć na tym ale żąda szczerego i całkowitego przebaświecie, musi przerwać fatalny krąg, na czenia, które nie zna granic ani miary.
który składa się: zadawanie zła, odwet i Tak przebaczyć mogą tylko ci którzy wiezemsta. Konieczność zadzą, że sami zdani są na
niechania zemsty zrozumiłosierdzie Boże i oczemieć mogą tylko ludzie
rozumni. Ale ilu takich
na świecie? Z pewnością
nie mamy podstaw, aby
13 września 2020 r.
ośmieszać starą zasadę,
która usiłowała ograniczyć do minimum ludzką skłonność do kują, że Bóg
odwetu: oko za oko, ząb za ząb. Jezus nie przebaczy
im
tylko zabrania stosowania prawa odwetu, winy.

XXIV NIEDZIELA
ZWYKŁA

Piotr zbliżył się do Jezusa i zapytał: „Panie ile razy mam przebaczać, jeśli
mój brat wykroczy przeciwko mnie? Czy aż siedem razy?” Jezus mu odrzekł:
„nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy.
Mt 18, 21-35
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Chcę tez i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie. Czy mi nie wolno uczynić ze swoim, co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry? Tak
ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi.
Mt, 20 1-16a
Świat dalej się kręci. Wszystko toczy
się po staremu. Nie mogę tego pojąć. Czyż
nikt nie zauważa, że kogoś zabrakło? Tak
może niejeden pyta siebie, dziwi się i gorszy po utracie kochanej osoby. Pięć razy
udawał się właściciel
winnicy na rynek, aby
nająć robotników. Nie

dlatego, żeby ,,u Boga" nikogo nie zabrakło. Winnica Boża bez ostatniego robotnika przestałaby nią być. Zatrzyma się świat
- brakuje jeszcze ciebie.
***
Przez to, że mówi:
pierwszy ma być ostatnim, odbiera ci całą
arogancję i zakazuje ci
wynosić się nad nierządnicę, nawet gdybyś
20 września 2020 r.
był Abrahamem, Dawidem, Piotrem czy
dlatego, że nie Pawłem. Przez to, że mówi: ostatni ma
wiedział,
ilu być pierwszym zabrania ci wykluczać siefaktycznie ich bie z grona świętych, nawet gdybyś był Pipotrzebuje, ale łatem, Herodem czy Sodomą i Gomorą.

XXV NIEDZIELA
ZWYKŁA

Dlaczego w dzisiejszej przypowieści, pięknych słów,
Jezus chwali tego z braci, który powie- lecz na jeden
dział, że nie zrobi, ale później jednak zro- czyn
miłości.
bił? Chyba chce zwrócić naszą uwagę na Dlatego ostrzeto, że słowa nie zawsze
są najważniejsze. Można czasem odmówić,
jeśli później okażemy
życzliwość, wrażliwość
na potrzeby innych.
27 września 2020 r.
Mogę zakomunikować,
że nie chce mi się czega nas, że Ci, których
goś robić — mam prawo tak czuć, to nic uważamy za „celników i nierządnice” mozłego. Ważne jest to, jaką ostatecznie po- gą wejść do królestwa niebieskiego szybdejmę decyzję (moja wola), jakiego doko- ciej niż my. Jeśli w końcu nie zaczniemy
nam wyboru, co zrobię. Mówieniem nie kochać, zamiast tylko mówić o miłości i ją
osiąga się Nieba. Jezus nie czeka na sto „czuć”.

XXVI NIEDZIELA
ZWYKŁA

«Zaprawdę, powiadam wam: Celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do
królestwa niebieskiego. Przyszedł bowiem do was Jan drogą sprawiedliwości, a
wyście mu nie uwierzyli. Celnicy zaś i nierządnice uwierzyli mu. Wy patrzyliście
na to, ale nawet później nie opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć.
Mt 21, 28-32

WRZESIEŃ 2020 r.

SPES

5

Si e rpi eń w naszej pa r afii
CHRZTY:

JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE:

Sofia Irena Jocelyne Gallais
Jan Robert Karwik
Jan Łukasz Kołowski
Anna Aleksandra Sieńko
Jakub Grzegorz Talik

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE:

30 rocznica ślubu
Marzena i Zbigniew Sitko
Małgorzata i Damian Koloch
50 rocznica ślubu
Teresa i Henryk Przeliorz
Dorota i Henryk Kapol
55 rocznica ślubu
Zofia i Czesław Adamczyk
65 rocznica ślubu
Róża i Józef Gawełczyk

Adam Wrzask – Julia Ofmańska
Łukasz Kołowski – Anna Szawińska

POGRZEBY:

ROCZKI:
Hanna Golasik

ŚLUBY:
Tomasz Kosiorski – Dominika Powieśnik
Kamil Witczak – Paulina Gałuszka
Szymon Sobik – Wiktoria Polak

Andrzej Dunajski
Krystyna Gurazdowska
Alina Klasa
Marian Muryn
Antoni Reniec
Augustyn Stachoń
Anna Szymkiewicz
Danuta Zawiślak

C o czeka nas we wrześniu
6.09 - XXIII Niedziela Zwykła. Poświęcenie tornistrów na Mszy św. o godz.
11.00. O godz. 14.00 w Katedrze -Dzień
Wspólnoty Ruchu Światło- Życie. Kolekta
na potrzeby archidiecezji.
7.09 - poniedziałek. Do sprzątania kościoła zapraszamy parafian z ul. Opolskiej
2 po Mszy św. wieczornej.
8.09 – wtorek. Święto Narodzenia NMP.
9.09 – środa. Biblioteka parafialna
czynna od godz. 17.00 w Domu Parafialnym.
11.09 – piątek. Nauki przedślubne o

godz. 16.30 w Domu Parafialnym. Do
sprzątania kościoła zapraszamy parafian z
ul. Opolskiej 2 po Mszy św. wieczornej.
12.09 - sobota. Uroczystość NMP Piekarskiej, głównej patronki archidiecezji.
Odwiedziny chorych od godz. 9.00. Nauki
przedślubne o godz. 16.30 w Domu Parafialnym.
13.09 - XXIV Niedziela Zwykła. Msza
św. w intencji Czcicieli MB Fatimskiej o
godz. 7.30. Dzień Skupienia dla narzeczonych o godz. 15.30 w Domu Parafialnym.
Pielgrzymka do Sanktuarium NMP w
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Pszowie. Kolekta na potrzeby remontowe
parafii.
14.09 - poniedziałek. Święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Do sprzątania kościoła zapraszamy parafian z ul. Opolskiej
4 po Mszy św. wieczornej.
15.09 – wtorek. Wspomnienie MB Bolesnej.
16.09 – środa. Wspomnienie św. męczenników Korneliusza, papieża i Cypriana, biskupa. Kwartalny dzień modlitw za
dzieci, młodzież i wychowawców.
18.09 - piątek. Święto św. Stanisława
Kostki, zakonnika patrona Polski i młodzieży. Kwartalny dzień modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców. Do sprzątania kościoła zapraszamy parafian z ul.
Opolskiej 4 po Mszy św. wieczornej.
19.09 – sobota. Kwartalny dzień modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców.
Nauka dla rodziców i rodziców chrzestnych o godz. 16.30 w Domu Parafialnym.
20.09 - XXV Niedziela Zwykła. Pielgrzymka Dzieci Maryi do Katedry. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Chrzty o godz. 12.15. Kolekta na Wydział Teologiczny UŚ
21.09 - poniedziałek. Święto św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty. Do sprzątania
kościoła zapraszamy parafian z ul. Opolskiej 6 po Mszy św. wieczornej.
23.09 – środa. Wspomnienie św. Pio z
Pietrelciny, prezbitera. Biblioteka parafialna czynna od godz. 17.00 w Domu Parafialnym.
25.09 – piątek. Msza św. za zmarłych w
30 dzień i I rocznicę po śmierci o godz.
18.00. Do sprzątania kościoła zapraszamy
parafian z ul. Opolskiej 6 po Mszy św.
wieczornej.
26.09 - sobota. Imieniny Arcybiskupa
Seniora Damiana Zimonia.
27.09 – XXVI Niedziela Zwykła. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Poświęcenie różańców dzieci komunijnych w czasie
Mszy św. o godz. 11.00. Roczki o godz.

12.15. Jubileusze małżeńskie o godz.
16.30. Kolekta na potrzeby parafii.
28.09 – poniedziałek. Wspomnienie św.
Wacława, męczennika. Msza św. w intencji Koła Gospodyń, emerytów, rencistów i
sprzątających kościół we wrześniu o godz.
18.00. Do sprzątania kościoła zapraszamy
parafian z ul. Opolskiej 8 po Mszy św.
wieczornej.
29.09 - wtorek. Święto św. Archaniołów
Michała, Gabriela i Rafała
30.09 – środa. Wspomnienie św. Hieronima, prezbitera i doktora Kościoła. Msza
św. za zmarłych w 30 dzień po śmierci
oraz I rocznicę o godz. 18.00.
1.10 – I czwartek miesiąca. Wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dziewicy i doktora Kościoła. Rozpoczynamy
nabożeństwa różańcowe: w tygodniu o
godz. 17.15, a w niedzielę o 15.45. Msza
św. w intencji powołań o godz. 6.30. Do
sprzątania kościoła zapraszamy parafian z
ul. Opolskiej 8 po Mszy św. wieczornej.
2.10 – I piątek miesiąca. Wspomnienie
świętych Aniołów Stróżów. Msza św. w intencji czcicieli NSPJ o godz. 6.30. Msza
św. szkolna o godz. 16.3o. Msza św. dla
młodzieży o godz. 19.00. Po Mszy spotkanie z kandydatami i ich rodzicami w kościele.
3.10 - I sobota miesiąca. Nabożeństwo
wynagradzające NMP o godz. 7.00. Msza
św. w intencji Prezydium Męskiego Legionu Maryi z okazji 25 lat istnienia grupy o
godz. 8.00.
4.10 - XXVII Niedziela Zwykła. Kolekta
na WŚSD.

WRZESIEŃ 2020 r.

„A ja ufam miłosierdziu Twemu, rozraduje się
moje serce wybawieniem przez Ciebie.”
Legioniście Ryszardowi Juszczakiewiczowi
oraz wszystkim Auksylistorom, którzy we
wrześniu obchodzą swoje urodziny i imieniny,
życzymy, by doświadczenie Bożego miłosierdzia było dla Nich źródłem ufności i radości
serca. Męski Legion Maryi.
„Kto potrafi cieszyć się
szczęściem drugiego, kto
umie dawać z siebie jak najwięcej, kto kocha ponad
wszystko i mimo wszystko, ten dopiero jest
prawdziwym człowiekiem.”
Pani Wiesławie Klusek życzymy, by każdy
dzień był dla Niej okazją do wzrastania w miłości, a Pan wlewał w Jej serce radość, pokój i nadzieję. Żeński Legion Maryi
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„Nie wystarczy mieć wielkie zalety, trzeba
jeszcze umieć je wykorzystać.”
Paniom Irenie Kaziszyn, Marii Ledwoń i Marii
Grygier życzymy umiejętności odkrywania w
sobie dobra i dzielenia się nim z bliźnimi. Seniorzy.
„Modlitwa jest siłą człowieka.”
Pani dyrygent Wioletcie Żankowskiej życzymy, by Pan umacniał Ją w
każdej chwili życia i uzdalniał do miłości. Chór „Lira”.

S e rdeczn ości

„Serce człowieka jest stworzone dla Boga,
dlatego tylko w Nim można znaleźć pokój.”
Pawłowi Grygier, Błażejowi Kołeczko i Paulinie Ciemięga życzymy pokoju serca pośród
chaosu dnia codziennego. Oaza

Wydział Pedagogiczny Akademii Ignatia- W kursie może brać udział każdy zaintenum w Krakowie organizuje Korespon- resowany Pismem Świętym, Kurs prowadencyjny Kurs Biblijny. Celem kursu jest dzony jest w wersji tradycyjnej
ułatwienie
po(papierowej) oraz elektroznania i rozunicznej. Podstawowe informienia ksiąg Pimacje o kursie można uzyZAPROSZENIE
sma Świętego.
skać na stronie internetoNA KURS BIBLIJNY wej:
www.kursbiblijny.deon.pl
oraz pod podanymi adresem
e-mailowymi lub adresem pocztowym.
kkb.biuro@gmail.com
Ks. Zbigniew Marek SJ
Ul. Zaskale 1, 30—250 Kraków
„Kurs Biblijny”
ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU

8

SPES

WRZESIEŃ 2020 r.

W poniższych zdaniach dotyczących Pierwszej Księgi Królewskiej 3, 5-15 brakuje wyrazów. Zamaluj kratki z literkami K, R , Ó, L, E a dowiesz się o jakie słowa chodzi. Rozwiązanie prześlij na adres: krecikpolarny@gmail.com
Nagrody za rozwiązanie z poprzedniego numeru otrzymują Małgosia Karwath i Kacper Rentflejsz. Gratulujemy! Można je odebrać 13 września na Mszy św. o godz. 11.00.

Dla dzieci

WRZESIEŃ 2020 r.

INTENCJE MSZALNE
XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA 6.09
7.30 – W intencji Parafian.
9.30 – Za + Czesława Pietrzak – w 1 rocznicę
śmierci.
11.00 – Za + Zbigniewa Sternal – w 4 rocznicę śmierci, rodziców oraz ++ z pokrewieństwa z obu stron.
12.15 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze
błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w intencji Teresy i Ryszarda z okazji urodzin oraz
błogosławieństwo dla całej rodziny.
16.30 – Za + Marka Sitko – w rocznicę
śmierci, ojca Ernesta oraz ++ z rodziny Sitko,
Suski i dusze w czyśćcu cierpiące.
19.30 – Za + Stanisława Piekara – w 3 r. śm.
PONIEDZIAŁEK 7.09
6.30 – Za + brata Ryszarda – w 2 rocznicę
śmierci, brata Tadeusza, córkę Justynę, mamę Jadwigę.
18.00 – Do Opatrzności Bożej, za wstawiennictwem MB Częstochowskiej, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze
błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w intencji Danuty i Joanny z okazji kolejnej r. ur.
WTOREK – ŚWIĘTO NARODZENIA NMP
8.09
6.30 – Za + Martę Podeszwa, męża Franciszka, syna, córkę, zięciów, Ks. Józefa Czernika
oraz ++ rodzeństwo.
18.00 – Za + Annę Sobik – w 9 rocznicę
śmierci i kolejną r. śmierci jej rodziców.
ŚRODA 9.09
6.30 – Za + Marię Jodłowską – w 1 rocznicę
śmierci.
18.00 – Za + Ryszarda Grygier, synową Sylwię Grygier, Kunegundę Fajkis, ++ z pokrewieństwa Grygier, Mołdrzyk, Fabian i dusze
w czyśćcu cierpiące.
CZWARTEK 10.09
6.30 – Za + Gintra Sładkowskiego – w 2
rocznicę śmierci, żonę, 2 synów.
18.00 – Za + męża Jerzego, rodziców z obu
stron.
PIĄTEK 11.09
6.30 – Za + Zofię Łukjańczyk – w 10 rocznicę
śmierci, syna Wiesława – w 10 rocznicę
śmierci oraz Zbigniewa Łukjańczyk – w 2
rocznicę śmierci oraz ++ z rodzin Szymań-
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skich, Stachoń, Skałeckich, Miliszewskich,
Frąckowiak.
15.00 – Msza św. w int. absolwentów z okazji
50 rocznicy ukończenia szkoły podstawowej.
18.00 – Za + Wandę Papierok – w 11 rocznicę śmierci, męża Erwina oraz ++ z pokrewieństwa Brudny, Papierok.
SOBOTA – UROCZYSTOŚĆ NMP PIEKARSKIEJ 12.09
8.00 – Za + Krystynę Gurazdowską o łaskę
przebaczenia grzechów i wieczne zbawienie –
od Janiny Cudzich z rodziną.
18.00 – Za ++ Stefanię i Józefa Deptuła, Tomasza i Antoninę Sędrowskich, córkę Krystynę, Mariana Szwelickiego oraz ++ z pokrew.
XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA 13.09
7.30 – W intencji czcicieli MB Fatimskiej.
9.30 – Za ++ rodziców Annę i Wiktora Kołeczko, braci Franciszka i Józefa, bratową Zofię oraz ++ rodziców Martę i Jana Gajda,
szwagrów Krystiana i Bernarda oraz + Jerzego Majka.
11.00 – Za + Kazimierza Gruca – w 9 r. śm.
12.15 – Do Opatrzności Bożej, za wstawiennictwem MB Fatimskiej, z podziękowaniem
za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo, opiekę, zdrowie i dary Ducha Św.
w intencji wnuka Dominika Kokieć z okazji
18 rocznicy urodzin.
16.30 – Za + Macieja Ludkiewicz – w rocznicę śmierci.
19.30 – Za + Władysława Wala, rodziców, teściów oraz ++ z rodziny Wala, Stencel.
PONIEDZIAŁEK – ŚWIĘTO PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO 14.09
6.30 – Za ++ z pokrewieństwa Kłosok, Adamek, Kałuża, Wysłucha, Błatoń, Goik.
18.00 – Do Opatrzności Bożej, za wstawiennictwem MB Częstochowskiej, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze
błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w intencji Jana z okazji 70 rocznicy urodzin oraz 18
rocznicy urodzin wnuka Błażeja i błogosławieństwo dla całej rodziny.
WTOREK – Wsp. NMP Bolesnej 15.09
6.30 – Za + Irenę Matera – od chrześniaka
Tomasza z rodziną.
18.00 – Za + Reginę Mołdrzyk, męża Pawła,
syna Kazimierza, rodziców z obu stron, Leona Rakowskiego oraz ++ Tadeusza i Stefanię
Domańskich, dusze w czyśćcu cierpiące.
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ŚRODA – Wspomnienie św. męcz. Korneliusza i Cypriana 16.09
6.30 – Za + Annę Kowalską – w rocznicę
śmierci, ojca, pokrewieństwo oraz ++ z rodzin Rakowskich, Fijałkowskich, Marciniak,
Wasik, Gabryś, Golec, Bajzert, Olma, Szpak,
Abramczyk, Arcikiewicz, Ruteckich, Adama i
Mariannę Madera, Irenę Podsiadło oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00 – Za + syna Piotra Sowa, męża Józefa,
rodziców z obu stron.
CZWARTEK 17.09
6.30 – Za + Stefanię Domańską, męża, rodziców z obu stron, zięcia oraz Reginę i Pawła
Mołdrzyk.
18.00 – W intencji Parafian.
PIĄTEK – ŚWIĘTO ŚW. STANISLAWA
KOSTKI 18.09
6.30 – Za + Józefa Niemczyk – w 22 rocznicę
śmierci, żonę Marię – w 9 rocznicę śmierci,
syna, 2 córki, 3 zięciów oraz ++ z rodziny
Niemczyk, Budziński.
14.3o – Ślub.
18.00 – Za ++ Franciszka i Wiktorię Kaczorowskich, Zbigniewa, Stanisławę i Leona Kamińskich, ++ dziadków i dusze w czyśćcu
cierpiące.
SOBOTA 19.09
8.00 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze
błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w intencji małżonków Katarzyny i Rafała z okazji 16
rocznicy ślubu.
13.00 – Ślub
18.00 – Za ++ Cecylię Rączka – w 8 rocznicę
śmierci, męża Karola, rodziców z obu stron,
wnuczkę Sylwię, Gertrudę i Franciszka Zniszczoł, rodziców z obu stron, wnuka Grzegorza,
chrześnicę Izabelę, Emilię i Franciszka Brzoza, pokrewieństwo Rączka, Kocur, Zniszczoł,
Penkała, Musiolik, Szotek, ++ księży, zakonnice i zakonników, misjonarzy i misjonarki,
nauczycieli oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
XXV NIEDZIELA ZWYKŁA 20.09
7.30 – Za ++ rodziców Emmę w rocznicę
śmierci i Wiktora Fajkis.
9.30 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze
błogosławieństwo, opiekę, zdrowie i dary Ducha Św. w intencji wnuka Mikołaja z okazji
18 rocznicy urodzin.

11.00 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze
błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w intencji Ireneusza z okazji 50 rocznicy urodzin i
syna Dawida z okazji 19 urodzin oraz błogosławieństwo dla całej rodziny.
12.15 – MSZA ŚW. CHRZCIELNA.
16.30 – Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze
błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w intencji Stefana z okazji 94 rocznicy urodzin.
19.30 – Za ++ Reinholda i Marię Kałuża – w
rocznicę śmierci, ++ z rodziny Kałuża, Zauer.
PONIEDZIAŁEK - ŚWIĘTO ŚW. MATEUSZA Ap. 21.09
6.30 – Za + Zygmunta Langer.
18.00 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze
błogosławieństwo, opiekę, zdrowie i dary Ducha Św. w intencji Dominika Wawer – z okazji 18 rocznicy urodzin.
WTOREK 22.09
6.30 – Za + Ks. Wacława Basiaka – od żeńskiego Legionu Maryi o spokój duszy.
18.00 – Za + Wiesława Podsiedlik, rodziców
z obu stron, ++ z pokrewieństwa i dusze w
czyśćcu cierpiące.
ŚRODA – Wspomnienie św. Pio z Pietrelciny
23.09
6.30 – Za + Eryka Lazar, żonę Amalię, rodziców, rodzeństwo oraz ++ z pokrewieństwa
Lazar, Michalec, Koniec.
18.00 – Do Opatrzności Bożej, za wstawiennictwem Św. Franciszka, w intencji sióstr i
braci III Zakonu Franciszkańskiego naszej
parafii oraz opiekuna Ks. Piotra.
CZWARTEK 24.09
6.30 – Za ++ Wincentego i Anastazję Śmietana, synową Lidię, Floriana Przybyła, 2 żony, 2 synów i synową, rodziców z obu stron i
dusze w czyśćcu cierpiące.
18.00 – Za + Annę Gajda, męża Jana, rodziców z obu stron, Mirosławę Lipską, męża
Henryka, rodziców z obu stron, Barbarę Witek, Bogdana Pałczyńskiego oraz ++ z pokrewieństwa Gajda, Lipski.
PIĄTEK 25.09
6.30 – Za + Barbarę Osmenda.
18.00 – Za + męża Józefa Pawlik – w 14
rocznicę śmierci, córkę Beatę Kozieł, rodziców, teściów, Alicję i Wacława Błaszczyk,
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Franciszka Kwiatkowskiego oraz ++ z pokrewieństwa.
SOBOTA 26.09
8.00 Za + Leona Mazur – w rocznicę śmierci,
żonę Marcjannę, syna Józefa, 2 zięciów.
18.00 – Za + Michała Fajkis, Ewę NowakOlszowską, Bożenę Szlezak.
XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA 27.09
7.30 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze
błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w intencji Danuty i Zbigniewa z okazji kolejnej rocznicy ślubu oraz błogosławieństwo dla całej
rodziny.
9.30 – Za ++ rodziców Albinę i Józefa Skroban, synów Stefana i Stanisława, Ljubinkę i
Eugeniusza Konior oraz ++ z pokrewieństwa.
11.00 – Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze
błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w intencji Eugenii i Mariana w kolejną rocznicę ślubu oraz błogosławieństwo dla całej rodziny.
12.15 – W INTENCJI ROCZNYCH DZIECI.
16.30 – JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE.
19.30 – Do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze
błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w intencji córki Anny i wnuków Błażeja i Jakuba z
okazji urodzin.
PONIEDZIAŁEK – ŚWIĘTO ŚW. ARCHANIOŁOW MICHAŁA, GABRIELA I RAFAŁA
28.09
6.30 – Za ++ Stanisławę, Wacława, Antoniego i Ludwika Karwowskich oraz ++ z pokrewieństwa.
18.00 – Do Opatrzności Bożej w intencji
KGW, emerytów i rencistów oraz sprzątających kościół w miesiącu wrześniu.
WTOREK – ŚWIĘTO ŚW. ARCHANIOŁOW
MICHAŁA, GABRIELA I RAFAŁA 29.09
6.30 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze
błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w intencji syna Szymona z okazji kolejnej rocznicy
urodzin.
18.00 – Za + Izydora Urbańczyka, żonę Marię, Adolfa Musioł, Martę i Pawła Marcisz,
Marię Biernat, Bogdana Płocha, + Mariana
Aleksińskiego i dusze w czyśćcu cierpiące.
ŚRODA – Wsp. św. Hieronima 30.09
6.30 – Za + Lidię Śmietana, siostrę Eleonorę,
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++ rodziców i teściów.
18.00 – Msza św. za zmarłych w 30-dzień i 1
rok po śmierci.
CZWARTEK – Wspomnienie św. Teresy od
Dzieciątka Jezus 1.10
6.30 – W intencji Powołań.
18.00 – Za + Tadeusza Kłus – w 10 rocznicę
śmierci, rodziców Feliksę i Jana, braci Adama i Aleksandra, Leszka Juraszczyk oraz jego
rodziców Eufemię i Franciszka.
18.00 Za ++ Zofię i Franciszka Owczarczyk,
Katarzynę i Teofila Sitko, Gertrudę Uherek,
++ dziadków z obu stron i dusze w czyśćcu
cierpiące.
PIĄTEK – Wspomnienie św. Aniołów Stróżów 2.10
6.30 – W intencji czcicieli NSPJ.
16.30 – Za + Stanisława Olejniczak – w 16
rocznicę śmierci, rodziców Stanisława i Natalię, brata Tadeusza, siostrę Elżbietę.
18.00 – Za ++ Władysławę i Arnolda Lisowskich, ++ z rodzin Lisowski, Markowicz, ++
Stanisławę i Ryszarda Omeckich.
SOBOTA 3.10
8.00 – Ofiara wynagradzająca za cierpienie
Niepokalanego Serca Maryi i Najśw. Serca
Jezusowego i zadośćuczynienie za grzechy
własne, swoich bliskich, naszej Ojczyzny i całego Świata.
8.00 – Do Opatrzności Bożej – 25-lecie Legionu Męskiego.
13.00 – Ślub.
18.00 – Za + Henryka i Mirosława Matera,
Józefa i Martę Matera, Józefa i Annę Czyż
oraz ++ z rodzin Matera, Czyż i dusze w
czyśćcu cierpiące.
18.00 – Za ++ Karola i Cecylię Rączka, rodziców z obu stron, wnuczkę Sylwię, Gertrudę i
Franciszka Zniszczoł, rodziców z obu stron,
wnuka Grzegorza, chrześnicę Izabelę, Emilię
i Franciszka Brzoza, ++ pokrewieństwo, Kocur, Rączka, Zniszczoł, Penkała, Musiolik,
Szotek, ++ księży, zakonnice i zakonników,
misjonarzy i misjonarki, nauczycieli oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA 4.10
7.30 – Za + Aleksandra Trzonkowskiego, rodziców z obu stron, Antoniego Trzonkowskiego, żonę, Leona Sitek, żonę, Ryszarda
Holesza, żonę, syna i wnuka, Czesława Dobruckiego i Antoniego Jerzombowskiego, du-
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sze w czyśćcu cierpiące.
9.30 – Za + Henryka Sosna, brata, rodziców i
teściów, Marię Schroeder, Antoniego Nogły,
Henryka Smuga, żonę Teresę, Jana Galus, 2
żony Annę i Cecylię oraz ++ z rodziny Sosna,
Kocur, Nogły.
11.00 – Za + Zbigniewa Milewskiego – w 1
rocznicę śmierci.
12.15 – Do Opatrzności Bożej, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze

błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w intencji małżonków Haliny i Eugeniusza z okazji
rocznicy ślubu.
16.30 – Za + Zofię Reguła, Ludwika Reguła.
19.30 – Za + Alfreda Wowra – w 22 rocznicę
śmierci, syna Bogdana – w 4 rocznicę śmierci, rodziców i dziadków z obu stron, zięcia
Antoniego, Irenę i Ludwika Koloch, Zbigniewa i Tadeusza Balzam.

Może ktoś z Was, w pierwszej połowie
sierpnia, spotkał młodzież idącą w upale za
Krzyżem albo dziwnych wędrowców z kajdanami na rękach, podążających w ciemnościach za Paschałem, albo dziewczyny siedzące na trawie wokół świeczki i rozmawiające o
Jezusie…? Zastawialiście się co się dzieje? To
tylko młodzi oazowicze uznali, że nie dadzą
się pokonać koronawirusowi i skoro nie mogą w tym roku pojechać na rekolekcje, to zaproszą rekolekcje do siebie…
Czas oazowych rekolekcji jest bardzo intensywny nawet wtedy, gdy ma się do dyspozycji
pełne 15 dni. A co dopiero wtedy, gdy ma się
dni 12 i to jeszcze nie całych, bo codziennie
trzeba wracać do domu… W normalnych warunkach, każdy stopień odbywa się w innym
miejscu, u nas jednocześnie odbywały się
trzy stopnie - OND, stopień I i II. A jednak
kiedy pojawiła się możliwość, by rekolekcje
zrobić w parafii, ks. Mateusz i pomagający
mu animatorzy nie wahali się nawet przez
chwilę – uznali, że trzeba spróbować…

zmatyczne serce…
Jak normalnie wyglądają wakacyjne rekolekcje oazowe dla młodzieży?
Trwają 15 pełnych dni plus dzień przyjazdu i
wyjazdu. Każdemu z dni patronuje jedna z
Tajemnic Różańca (bez Tajemnic Światła) –
w ten sposób przeżywa się też w skrócie cały
Rok Liturgiczny: Adwent, Boże Narodzenie,
Wielki Post i Wielkanoc. Oprócz tego pojawiają się też treści przeznaczone na dany stopień. Najmłodsi, którzy wyjeżdżają na Oazę
Nowej Drogi albo stopień zerowy, koncentrują się na tematach wprowadzających w życie duchowe – jest to taki początek drogi,
przyjaźni z Jezusem i przygotowanie gruntu,
do przyjęcia sercem najważniejszych prawd
naszej wiary. Na stopniu pierwszym, który
można przeżywać dopiero wtedy, gdy ma się
przynajmniej 16 lat, wszystko kręci się wokół
decyzji, by wybrać Jezusa, jako swojego Pana. Dlatego rozważa się, co to tak naprawdę
znaczy i uczy jak walczyć o to, by Jezus był
Panem w codziennym życiu. Drugi stopień
skupia
się na
tajemn i c y
Paschy
i
Exodusu. Poznaje się Księgę Wyjścia i poprzez towarzyszenie Izraelitom i Mojżeszowi, odkrywa swoje niewole oraz podejmuje decyzję
wyjścia z własnego Egiptu do Ziemi Obiecanej. W centrum tych rekolekcji jest przeżycie
Exodusu - naprawdę wędruje się w ciemnościach, przekracza Morze Czerwone itd. wszystko jest jednak wpisane w Liturgię Wigilii Paschalnej, ponieważ wydarzenia z Księ-

Rekolekcje w czasie pandemii
Ala Kaczorowska

Nastroje wśród uczestników były różne…
Szczególnie na początku. Ci, którzy byli
wcześniej na normalnych rekolekcjach, widzieli wyraźnie wszystkie braki. Tym, którzy
byli pierwszy raz, było trochę łatwiej. Ale w
miarę jak upływały dni, uczestnicy coraz
mniej zwracali uwagę na ograniczenia, animatorzy byli coraz mniej zestresowani, a w
księdzu Mateuszu obudził się zapał i chary-
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gi Wyjścia tylko zapowiadają prawdziwą
Paschę, prawdziwego Baranka i prawdziwą
wolność, wywalczoną przez Jezusa. Na trzecim stopniu poznaje się bogactwo Kościoła i
odkrywa swoje miejsce w Nim.
Jak wygląda dzień na takich rekolekcjach?
Każdego dnia jest:
1. Eucharystia. 2. Jutrznia (często także Nieszpory). 3. Namiot Spotkania (osobiste rozważanie fragmentu Słowa Bożego – odkrywanie tego, co Bóg, poprzez te Słowa, mówi
do mnie) 4. Spotkania w małych grupach,
prowadzone przez animatora - rozważa się
jakiś temat, szukając podpowiedzi w Piśmie
Świętym oraz dzieli się swoimi przeżyciami i
doświadczeniami. 5. Wyprawa Otwartych
Oczu – podczas niej odkrywa się różne prawdy, poprzez obserwację przyrody, rozmowę z
innymi, jakieś przygotowane przez animatora ćwiczenia itp. 6. Konferencje wprowadzające w temat dnia oraz na tematy towarzyszące (na przykład o radzeniu sobie z uczuciami)
7. Szkoła śpiewu – ćwiczy się śpiew, potrzebny podczas liturgii, modlitwy itp. 8. Szkoła
liturgii – ma pomóc w przeżywaniu liturgii,
szczególnie Eucharystii, uczy także pełnienia
posług podczas liturgii. 9. Szkoła modlitwy –
ma pomóc w spotkaniach z Bogiem zarówno
osobistych jak i wspólnotowych. 10. Pogodny
wieczór – zabawy, ćwiczenia pozwalające lepiej poznać siebie i innych, nauka świętowania itp. 11. Modlitwa wieczorna – najczęściej
przed Najświętszym Sakramentem, trwa
około godziny, jest to modlitwa wspólnotowa
i przyjmuje różne formy np. uwielbienia. 12.
Od modlitwy wieczornej aż do Jutrzni obowiązuje Silencium Sakrum – czyli święta cisza, która ma pomóc zachować w sercu dobre
doświadczenia, odkryte prawdy, bliskość Jezusa.
Oprócz tych punktów jest oczywiście czas na
wspólne posiłki i trochę czasu wolnego można wtedy w coś zagrać (czasem organizuje się nawet mecze), porozmawiać, pospacerować. Jest także czas na wykonanie różnych
posług. Wspólnota podzielona jest na małe
grupy, a każdą z nich opiekuje się animator.
Każdego dnia grupa ma też wyznaczone jakieś zadanie, poprzez które służy całej wspólnocie – sprzątanie budynku, zmywanie na-
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czyń, nakrywanie do stołu, obieranie ziemniaków, służba podczas Mszy Świętej, rozkładanie śpiewników itp.
Jak wyglądały oazowe rekolekcje u nas?
Rozpoczynały się Jutrznią o 7.50. Później oddzielnie dla każdej z grup odbywały się:
wprowadzenie do spotkań w grupach, spotkania w grupach z Wyprawą Otwartych
Oczu, wprowadzenie do Namiotu Spotkania.
Następnie w kościele - wspólny Namiot Spotkania i Eucharystia. Później pogodne południe, szkoła śpiewu lub liturgii lub modlitwy
i na koniec godzinna modlitwa wspólnotowa
- znowu w kościele. Chociaż dni były do siebie podobne, to jednak każdy był inny. W Boże Narodzenie pojawiły się choinki, Stajenka
i pierniczki, w Wielkim Poście Droga Krzyżowa w upalnym słońcu, na Wielkanoc procesja
Rezurekcyjna i poświęcone pisanki. Ci, którzy przeżywali II stopień mieli także swój
Exodus. Rozpoczęli pośpiesznie jedzoną Paschą – kawałkiem baranka, przaśnym chlebem i gorzkimi ziołami. Później wędrowali w
ciszy i ciemności z kajdanami na rękach i
rozmyślali o własnej niewoli. Od pewnego
momentu drogę wskazywał im Paschał, czyli
słup ognia - znak Bożej pomocy i obecności.
Później był jeszcze Exsultet i Liturgia Słowa z
Wigilii Paschalnej, spalenie kajdan w ogniu i
przejście przez morze Czerwone, czyli znak
wody i odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych.
A potem radość wolności…
Jeden dzień rekolekcyjny oazowicze spędzili
w pszczyńskim parku, mieli też gości z Diakonii Tańca, którzy uczyli ich modlitwy tańcem. A w ostatni dzień rekolekcji, przyszedł
czas na świadectwa, czyli dzielenie się tym,
czego Pan Jezus dokonał w sercach, przez te
dwa intensywne tygodnie. Opowiadano o
różnych rzeczach. Ktoś doświadczył mocno
Bożej miłości, ktoś inny odkrył jak walczyć z
pokusami szatana, jeszcze ktoś inny, cieszył
się z ofiarowanej wolności. Mówiono o radości z modlitwy, o szczerej spowiedzi, o odkryciu wartości wspólnoty, o pracy nad sobą, o
zawarciu przymierza z Bogiem. Niektórzy
uczestnicy spisali swoje świadectwa i zgodzili
się, by je umieścić w naszej gazecie. Zapraszam do lektury. ●
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Przez te dwa tygodnie wydarzyło się we mnie
wiele, często niezrozumiałych dla mnie rzeczy. Jednego dnia czułam ogromne szczęście,
a drugiego zalewałam się łzami.
Pierwszego dnia rekolekcji przyglądaliśmy
się swoim niewolom i słabościom. Stanęłam
twarzą w twarz z tym, co we mnie najciemniejsze i najbardziej ukryte. Wtedy zrozumiałam, że miłość jaką Bóg nas obdarza jest najpiękniejsza. Czułam, że On kocha prawdziwą
mnie z wszystkim moimi wadami i słabościami, że we mnie wierzy i wciąż walczy o moje
szczęście. Zaczęłam pragnąć, aby wyprowadził mnie z tej niewoli grzechu. Czy to faktycznie się stało? Na pewno nie całkowicie,
ale rozpoczęłam drogę, zaczęłam zamykać
pewne niedomknięte etapy mojego życia i
wreszcie mogłam ruszyć z miejsca.
Odkryłam też piękno Eucharystii i usłyszałam słowa, które już na zawsze pozostaną w
moim sercu.
Pojawiło się we mnie także wiele wątpliwości, niepokoju, a nawet złości, ale ostatecznie
doszłam do wniosku, że Jezus jest moim Panem, chcę Mu towarzyszyć i chcę, aby mnie
prowadził.
Sporo osób było zawiedzonych tym, że nie
można w tym roku wyjechać na rekolekcje,
ale dla mnie była to jedyna szansa na to, by
takie rekolekcje przeżyć. Cieszę się, że z niej
skorzystałam. Za każdą szansę i za to wszystko niech będzie CHWAŁA PANU! Klaudia

tego co zrobiłem i czego żałuję. Dzięki tym
rekolekcjom dużo sobie przemyślałem i zbliżyłem się do Boga. CHWAŁA PANU! Darek
Z pokusami należy walczyć - wiadomo. Ja też
walczyłam z pokusami, które podsuwał mi
Szatan. Broniłam się, szamotałam, w pośpiechu budowałam mur, by pokusa nie wdarła
się do mojego serca. Skutki były różne. Podczas rekolekcji doświadczyłam innej walki.
Ksiądz przez pół rekolekcji powtarzał nam,
że Duchowi Świętemu potrzebne są nasze
otwarte serca (oto owoce ;) ). Bóg pozwolił
mi doświadczyć właśnie takiej walki - z
otwartym sercem. Zamiast budować mur otwarłam serce na Jezusa. Poczułam w sercu
niesamowity pokój. Jeśli tylko prawdziwie
otworzę swe serce na Boga, On przez swego
Ducha wleje w nie pokój - pewność, że Jezus
jest tutaj ze mną, czuwa. Ja jestem Jego, do
Niego należę i Bóg nie pozwoli żadnej szatańskiej pokusie mnie niszczyć. Jeśli tylko otworzę serce i pozwolę Bogu walczyć, ja nie muszę robić nic więcej. Za to wspaniałe, nadprzyrodzone, Boże doświadczenie: CHWAŁA
PANU! Animatorka Karolina
Podczas tych 12 dni rekolekcji zrozumiałam,
że wiele w swoim życiu muszę jeszcze zmienić. Nauczyłam się nawiązywać relację z Bogiem poprzez modlitwę, śpiew, taniec czy ciszę. Wiem też, że aby moje życie było szczęśliwe, muszę zaufać
Bogu i dać się Mu poprowadzić. On wie co
dal mnie najlepsze,
choć czasami wydaje
mi się, że nie tędy droga…Modlitwa wstawiennicza była dla mnie bardzo ważnym
przeżyciem. Doświadczyłam jakby sam Pan
Jezus stał przy mnie i mi błogosławił. Odczułam intensywnie łaskę Boga. Były to moje
pierwsze, ale na pewno nie ostatnie rekolekcje. CHWAŁA PANU! Uczestniczka OND

Świadectwa z rekolekcji
W ciągu tych rekolekcji dużo się we mnie
zmieniło. Zaczynając od tego, że do spowiedzi chodzę od 5 lat , ale od 2 lat nie miałem
takiej naprawdę szczerej spowiedzi. W czasie
jednego z Namiotów Spotkania dużo sobie
przemyślałem. Najpierw wyznałem w sercu
wszystkie grzechy, te mniej ważne i bardzo
poważne. Zadałem sobie pytanie czy warto
żyć w grzechu i postanowiłem szczerze się
wyspowiadać. Wyznałem podczas spowiedzi
wszystkie grzechy. Po wyjściu z konfesjonału
czułem, że Bóg mówi, że zrobiłem dobrze. I
rzeczywiście poczułem się czysty, wolny od

Miałem jechać jak co roku na rekolekcje ministranckie. Niestety z powodu epidemii nie
było to możliwe. Dlatego bardzo się ucieszyłem, że u nas w parafii będą rekolekcje oazowe i że mogę w niej uczestniczyć. To jest dobry sposób na rozwijanie swojej wiary przez
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modlitwę, czytanie Pisma Świętego, codzienną Eucharystię, ale też rozmowę i zabawę z
innymi. Bardzo podobały mi się Wyprawy
otwartych oczu, które zbliżały mnie do innych oraz modlitwa na koniec dnia, która
zbliżała mnie do Boga. Szkoda, że nie mogliśmy wyjechać gdzieś poza miasto, ale super,
że spędziliśmy te dwa tygodnie w taki sposób. CHWAŁA PANU! Maks
Przychodząc na rekolekcje miałam obawy, że
nie uda mi się przeżyć rekolekcji, tak jak byłoby to wtedy, gdyby odbyły się one w normalny sposób. Był również moment, w którym zastanawiałam się nad powtórzeniem
stopnia, jednak już po kilku dniach czułam,
że Bóg działa we mnie, a tamte myśli całkowicie zniknęły. Będąc tutaj, w tej wspólnocie,
byłam świadkiem wspaniałej mocy i łaski,
które otrzymujemy od Chrystusa, nie zdając
sobie z tego sprawy. Odkrycie i ponowne zachwycenie się Mszą, poznawanie znów Bożej
miłości… mimo, że były to znane dla mnie
rzeczy, to wiedziałam, jak bardzo było mi to
potrzebne.
Odnowienie wyboru Jezusa, jako mojego Pana, było jednym z bardziej przełomowych
momentów, bo tym razem, dzięki animatorom i księdzu, zrobiłam to o wiele bardziej
świadoma. Było to dla mnie oddanie Mu
swojego życia, takiego jakim jest, by Jezus
stał się pryzmatem, który sprawi, że będzie
ono piękniejsze.
Na jednym ze spotkań w grupach zrozumiałam też, że nie traktuję Jezusa jak przyjaciela, mimo, że twierdzę, że nim jest. Chcę walczyć o to, by nasza przyjaźń się rozwijała.
Za to wszystko i za radość, której tu doświadczyłam CHWAŁA PANU! Monika
Dla mnie rekolekcje są zawsze szczególnym
czasem, kiedy mogę odciąć się od rzeczywistości, od problemów, od tego, co na co dzień
mnie otacza. Mogę wejść w głębszą relację z
Bogiem i cały ten czas skupić na Nim. Tak,
jak co roku, bardzo czekałam na rekolekcje,
ale przez pandemię nie mogłam na nie pojechać. Z jednej strony byłam zła, ponieważ potrzebowałam takiego czasu odnowienia, nawrócenia, naprawienia relacji z Nim. Z drugiej ucieszyłam się, że będę miała więcej cza-
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su dla siebie, będę mogła odpocząć i spędzić
ten czas ze znajomymi.
Pan Bóg jednak wiedział, że rekolekcje są mi
bardzo potrzebne i że spędzanie tego czasu w
inny sposób niż spotkanie z Nim nie będzie
dla mnie dobre, dlatego też te rekolekcje odbyły się u nas w parafii… Na początku się
ucieszyłam - jednak w miarę zbliżania się rekolekcji coraz bardziej się stresowałam i podchodziłam do tego pomysłu sceptycznie. Tym
bardziej, że w rekolekcjach miały uczestniczyć także osoby spoza naszej parafii. Ale
myliłam się co do moich wyobrażeń. Teraz
jestem bardzo wdzięczna Bogu, za to, że tu
mogłam być i poznać takich cudownych ludzi
i doświadczyć działania Boga.
Okazało się, że ta forma rekolekcji była dla
mnie pomocna, ponieważ łączyliśmy rekolekcje z codziennością. Szczególnie ważnym dla
mnie momentem dnia była modlitwa przed
Najświętszym Sakramentem. Wtedy mogłam
Jemu zaśpiewać, a nawet zatańczyć, mogłam
też być blisko Niego i szczerze z Nim porozmawiać. Kiedy otwierałam się na Boga i
szczerze z Nim rozmawiała, On odkrywał
przede mną nowe rzeczy – dał mi zrozumieć i
poznać to, co chciał bym wiedziała. Zrozumiałam jak wiele On mi daje, a ja jestem taka
słaba, upadam, grzeszę, oddalam się. A On i
tak mnie bardzo kocha.
Ale chyba najważniejszym i kulminacyjnym
punktem tych rekolekcji, była dla mnie modlitwa wstawiennicza, kiedy to kilka osób
modliło się nade mną. Było to dla mnie piękne przeżycie, kiedy tak powierzali mnie Bogu. Przed rekolekcjami często modliłam się o
to, abym umiała czynić dobro, ponieważ
przestałam widzieć sens dobra, dobrych
uczynków. Twierdziłam, że to niepotrzebne,
że nie mam na to siły. Ta modlitwa dała mi
siłę do działania i radość – Bóg pokazał mi
jak walczyć z pokusami i pozwolił inaczej
spojrzeć na świat. Dowiedziałam się tego najważniejszego, że tylko z Bogiem można pokonać pokusy, tylko w bliskości z Nim można
lepiej spojrzeć na świat i tylko w jedności z
Nim można mieć taką siłę do działania i czynienia dobra – poprzez modlitwę , spowiedź,
adorację i rozważnie Słowa Bożego. CHWAŁA PANU! Hania
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2025 roku będziemy obchodzić dwusetną rocznicę istnienia naszego kościoła parafialnego w jego obecnym kształcie. Będzie zatem
okazja do przybliżenia historii parafii na tle
szerszej historii Jastrzębia - Zdroju oraz dziejów
jego mieszkańców. Jesteśmy wszak najstarszą
jastrzębską parafią z Jej pięknymi, bogatymi,
ale niekiedy bardzo dramatycznymi wydarzeniami. Pragniemy je naszym parafianom i ich
bliskim w przystępny sposób przybliżyć.
Niemalże równocześnie z pierwszym dokumentem dotyczącym kościoła parafialnego w Jastrzębiu z 1376 roku wspomniany jest pierwszy
proboszcz. Kolejny dokument z 1391 roku mówi
o następnym. Drugi wspomniany przeze mnie
dokument sądowy dotyczy procesu o dziesięcinę
między proboszczem w Stanicy, a klasztorem
cystersów z Rud Klasztornych ( dzisiejsza nazwa
Rudy Raciborskie ). Ze spisanego wówczas protokołu wynika, że w latach 1380 - 1385 proboszczem kościoła w Jastrzębiu był ks. Mikołaj.
Oświadczył on bowiem przed sądem, że proboszczem w Stanicy był od 1385 roku, a wcześniej posługiwał w Jastrzębiu. Po nim zaś jastrzębską parafię objął ks. Marcin – wcześniej
będący proboszczem w Stanicy. Teraz następuje
długa przerwa, bo o kolejnych jastrzębskich
proboszczach dowiadujemy się dopiero w XVII
wieku. Czasy wielkich zamętów: wojen husyckich, reformacji, pozostają dla nas niestety zupełnie nieznane. Nie wiemy od kiedy proboszczem był ks. Jakub Spandel, który w 1652 roku
został z tej funkcji odwołany. Jego następcą od
tego roku został ks. Maciej Aleksy Osiecki. Niestety nie wiemy też jak długo pełnił on w naszej
parafii kapłańską posługę. Inne dokumenty
przedstawiają również, że ks. Osiecki był pro-

jako syn Kacpra – nauczyciela z Pawłowic. Studia filozoficzno-teologiczne ukończył w Ołomuńcu, a święcenia kapłańskie otrzymał w Nysie w dniu 14 marca 1672 roku. Przez dwa lata
był wikarym w Jastrzębiu, przy starym już wówczas i schorowanym ks. Osieckim, w 1673 roku
został wikarym w kościele w Żorach, a po śmierci ks. Osieckiego wrócił do Jastrzębia i 8 maja
1678 roku został uroczyście wprowadzony przez
dziekana wodzisławskiego ks. Andrzeja Flacciusa na urząd proboszcza. Pełnił swą posługę bardzo długo około pięćdziesięciu lat. Podczas wizytacji naszego kościoła w 1719 roku miał 73 lata, a zmarł prawdopodobnie w 1726 roku. Jego
następcą został ks. Jerzy Józef Filipek ( Philippek ), wcześniej będący wikarym przy starym
schorowanym ks. Sypieńskim. Najpierw – do
1728 roku był on administratorem naszej parafii, a w 1728 roku został wprowadzony przez komisarza biskupiego ks. Proboszcza i dziekana
wodzisławskiego – ks. Kanonika Pawła Mizię na
urząd proboszcza. On to założył najstarsze, zachowane do naszych czasów księgi rachunkowe,
metryki itp. Niestety później zaczął zaniedbywać swoje obowiązki dotyczące prowadzenia
ksiąg parafialnych, co zostało potwierdzone
podczas kolejnej wizytacji naszej parafii w 1733
roku przez ks. Pawła Mizię. Np. w 1732 roku
nie wpisano do ksiąg żadnego zawartego przez
parafian ślubu. Po wykryciu tych bardzo istotnych zaniedbań ks. Filipek został odwołany
( miał nawet za to przebywać przez jakiś czas w
wodzisławskim areszcie ). Księgi parafialne pełniły wtedy rolę ksiąg stanu cywilnego. Dalszych
jego losów nie znamy. Od listopada 1734 roku
nowym proboszczem w naszej parafii został ks.
Antoni Józef Morkis. On sam podaje, że naszą
parafię objął dopiero w 1736 roku. W 1742 roku

Historia parafii św. Katarzyny
Andrzej Kinasiewicz

boszczem w Szerokiej. Mógł on jednocześnie
posługiwać w tych obu parafiach. W latach:
1662 i 1663 mieszkańcy Szerokiej zwracali się
do biskupa wrocławskiego z prośbą o przywrócenie ich kościołowi praw parafialnych i wskazywali na ks. Osieckiego jako swego proboszcza.
Prawdopodobnie ks. Osiecki był w naszej parafii
aż do swej śmierci w 1678 roku. Wtedy to nowym proboszczem został ks. Paweł Sypieński.
Urodził się on w Żorach w dniu 26 V 1646 roku

część 6

przeszedł do Godowa, pełnił też funkcję zastępcy dziekana wodzisławskiego aż do śmierci w
1760 roku. Po nim w dniu 14 lipca 1742 roku
parafię przejął ks. Jerzy Czanibal, wcześniej będący proboszczem w Godowie. Po trzech latach
posługi opuścił Jastrzębie i nie znamy jego dalszych losów. Jego obowiązki przejął ks. Adam
Śmietana – to nazwisko pojawia się w metrykach parafialnych po raz pierwszy 15 listopada
1745 roku. Wcześniej – w latach 1738 – 1739 był
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administratorem naszej parafii. Jego następcą
od roku 1748 został ks. Jerzy Pindur, który posługiwał naszym parafianom dość długo, bo do
1781 roku. Urodził się w 1705 roku w Głogówku,
a po ukończeniu 76 lat odszedł z Jastrzębia i
zmarł w Żorach w 1786 roku. Po nim naszą parafię objął ks. Jerzy von Wallhofen. Urodził się
w 1756 roku prawdopodobnie w Knurowie.
Uczył się w szkole klasztornej w Rudach. Święcenia kapłańskiej otrzymał 20 marca 1779 roku.
Krótko był wikarym w Żorach i wkrótce w 1780
roku otrzymał nominację na proboszcza w Jastrzębiu. Nie miał wtedy jeszcze 25 lat. Był
prawdopodobnie najmłodszym proboszczem w
dziejach naszej parafii. Zapewne tak szybką karierę zawdzięcza pochodzeniu szlacheckiemu.
Już w 1786 roku, a więc w wieku trzydziestu lat
został dziekanem dekanatu wodzisławskiego,
asesorem komisariatu raciborskiego oraz inspektorem szkolnym. W dniu 23 grudnia 1794
roku został proboszczem w Liskach, a w 1801
roku był już proboszczem w Żorach, gdzie zmarł
23 marca 1823 roku. Pochowano go w kruchcie
kaplicy kościoła parafialnego w Żorach. W 1794
roku proboszczem w Jastrzębiu został ks. Jan
Muriański. Urodził się on w Żorach 12 maja
1766 roku. Uczęszczał, tak jak jego poprzednik,
do szkoły klasztornej w Rudach. Dnia 24 września 1791 roku otrzymał święcenia kapłańskie.
Najpierw był wikarym we Fralenwaldau,
(obecnie Bukowice na Dolnym Śląsku), następnie w Rozmierzu, w 1793 roku w Wodzisławiu,
dopiero w 1794 roku przeszedł do naszej parafii
na urząd proboszcza. To właśnie za jego posługi
w 1811 roku spłonął nasz stary, drewniany kościół, co mogło także przyczynić się do jego
przedwczesnej ( w wieku 44 lat ) śmierci. Wtedy
probostwo po nim objął, także urodzony w Żorach w dniu 21 września 1781 roku ks. Franciszek Fesser. I on, tak jak jego poprzednicy,
uczęszczał do szkoły klasztornej zakonu cystersów w Rudach Klasztornych w latach: 1792 –
1798. Po jej ukończeniu wstąpił do seminarium
duchownego we Wrocławiu, gdzie w dniu 22
września 1812 roku otrzymał święcenia kapłańskie. Został wikarym w Łanach, fundatystą w
Kuźni Raciborskiej, a od czerwca 1812 roku został najpierw administratorem, a od września
tego roku proboszczem naszej parafii. Okazał
się bardzo sprawnym organizatorem ( musiał
budować na zgliszczach poprzedniego, nowy kościół ). Zyskał przez to uznanie w oczach zarówno parafian, jak i jego zwierzchników. W 1816
roku został mianowany inspektorem szkolnym
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powiatu pszczyńskiego, a po utworzeniu w 1817
roku powiatu rybnickiego – inspektorem tego
powiatu. Obejmował on swym zasięgiem m.in.
Wodzisław i Jastrzębie. Z ogromnym zapałem
zaangażował się w budowę nowego kościoła i do
1823 roku doprowadził go w stanie surowym
pod dach. W lipcu 1823 roku objął probostwo w
Żorach, a w dniu 17 marca 1729 roku został
dziekanem dekanatu żorskiego. Zmarł dnia 25
listopada 1849 roku. Można o nim mówić w samych superlatywach. W latach 1846-47 panowała w całej Europie klęska głodu wynikająca z
zarazy ziemniaczanej. Ziemniak był podstawą
żywienia ubogich. Ks. Fesser bardzo wspierał
finansowo ubogich i jeszcze na łożu śmierci
przekazał dla nich resztę swego majątku. Jego
następcą był w latach 1823 – 1831 ks. Józef
Equart. Urodził się 31 lipca 1798 roku w Tworogu koło Gliwic. Święcenia kapłańskie otrzymał
26 maja 1822 roku i najpierw został wikarym w
Pszczynie. Stamtąd przeszedł do naszej parafii.
Dokończył rozpoczętą przez poprzednika budowę kościoła i dokonał uroczystej konsekracji nowej świątyni w dniu 16 października 1825 roku.
W 1831 odszedł od nas i objął parafię w Siołkowicach, a jego następcą został najpierw jako administrator, a od 1832 roku jako proboszcz ks.
Ignacy Lodzik. Urodził się on w 1804 roku, a
święcenia kapłańskie przyjął w 1828 roku. Najpierw był wikarym w Rybniku, później przybył
do Jastrzębia. Został wyniesiony do godności
dziekana, a w maju 1852 roku przeszedł na emeryturę. Nie udało się ustalić daty i miejsca jego
śmierci. Po nim administratorem naszej parafii
został ks. Walenty Ludwik Siekiera. Urodził się
6 lutego 1814 roku. Święcenia kapłańskie otrzymał 27 marca 1837 roku. Przed przyjściem do
Jastrzębia, do 1852 roku był proboszczem w Gostomii, w powiecie prudnickim. Z bliżej nieznanych powodów musiał długo czekać na nominację proboszczowską, bo do 1856 roku. To on w
miejsce drewnianego, dokończył budowę nowego, murowanego probostwa, które jak dobrze
wiemy dopiero niedawno zostało rozebrane.
(Ostatnim proboszczem, który w nim mieszkał
wraz z wikarymi był zmarły w tym roku ks. Wacław Basiak). Zamieszkał w nim w 1853 roku. W
1887 roku obchodził w Jastrzębiu jubileusz
pięćdziesięciolecia święceń kapłańskich. Zmarł
dnia 17 września 1890 roku ogromnie żałowany
przez wdzięcznych parafian. Po jego śmierci do
wiosny 1891 roku administrował naszą parafią
ks. Ludwik Michniok, urodzony w dniu 14 sierpnia 1824 roku w Gliwicach, święcenia przyjął 22
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czerwca 1850 roku. Następnie urząd proboszcza
objął na trzy lata do 1894 roku ks. Gustaw Vogel
– Niemiec. Urodził się dnia 7 lipca 1860 roku w
Kupach na Opolszczyźnie. Święcenia kapłańskie
otrzymał dnia 17 czerwca 1887. Był wikarym i
katechetą w gimnazjum w Strzelcach Opolskich.
W 1898 roku został proboszczem w Briesnitz
koło Żagania, obecnie – Brzeźnica. Jeszcze w
1923 roku żył jako emerytowany dziekan i powiatowy inspektor szkolny w Marzdorf / Marczów nad Bobrem. Jego następcą w Jastrzębiu
w latach 1894 – 1903 był ks. Henryk Welticke.
Urodził się w Trynku pod Gliwicami. Święcenia
kapłańskie otrzymał 23 czerwca 1888 roku. Najpierw był wikarym w Mikołowie i stamtąd przeszedł do nas w dniu 10 marca 1894 roku. Dokonał wielu prac budowlanych zarówno w kościele, jak i na probostwie. W 1903 roku przeszedł
na probostwo do Wodzisławia i tam zmarł w
1911 roku. Po nim naszą parafię przejął ks. Wiktor Dyrbach ( Dirbach ). Urodzony w Borkach w
dniu 20 stycznia 1872 roku, wyświęcony w dniu
11 czerwca 1898 roku został wprowadzony do
naszego kościoła 13 października 1903 roku, a
zatwierdzony na proboszcza w dniu 25 czerwca
1907 roku. Pełnił swe obowiązki w trudnym
okresie pierwszej wojny światowej i w latach powojennych. Był słabego zdrowia i zmarł dnia 8
czerwca 1920 roku. Po nim do Jastrzębia przyszedł ks. Jan Sobczyk ( Sobtzik ). Urodzony w
dniu 27 grudnia 1878 roku, święcenia kapłańskie otrzymał w dniu 23 czerwca 1902 roku. Był
wikarym w Bielszowicach – opiekował się tam
młodzieżą polską, za co ukarano go przeniesieniem w 1907 roku na „Piaski Barandenburskie”
pod Berlinem, a następnie do miejscowości
Templin koło Frankfurtu nad Odrą. W naszej
parafii przebywał niespełna cztery lata. I on był
słabego zdrowia. Były to czasy powstań śląskich
i walk o przynależność tych ziem do Polski.
Opowiadał się za polską i dlatego miał wielu
wrogów. Ktoś strzelał do jego okien, innym razem ktoś rzucił granat pod okno kancelarii parafialnej. Takie to były wtedy trudne czasy, a na
naszym cmentarzu mamy zbiorowy pomnik poległych młodych powstańców śląskich. Ksiądz
Sobczyk zmarł w dniu 4 lutego 1923 r. w szpitalu Spółki Brackiej w Rybniku. Po nim do czasu
powołania następnego proboszcza administro-

wał naszą parafią ks. Franciszek Macherski –
kapelan z Zakładu Marii w Jastrzębiu – Zdroju.
Już wkrótce mianowanie w 1925 r. otrzymał ks.
Józef Czernik, poprzednio proboszcz w Ruptawie. Urodził się on w Miedźnej pod Pszczyną w
dniu 6 maja 1879 roku. Święcenia kapłańskie
przyjął w dniu 23 czerwca 1905 roku. Najpierw
został wikarym w Mikołowie, od 1910 roku był
kapelanem w Raciborzu, a od 1916 roku proboszczem w Ruptawie. Pod koniec 1931 roku
ujawnił się w jego organizmie nowotwór w stanie zaawansowanym. Po powrocie na probostwo
z ostatniej kolędy w dniu 14 stycznia 1932 roku
ksiądz Czernik poczuł się gorzej i w nocy został
zabrany do szpitala Spółki Brackiej w Rybniku.
Tam zmarł wieczorem dnia 16 stycznia 1932 roku. Odbył się manifestacyjny, tłumny pogrzeb,
gdyż ogromnym szacunkiem był on darzony
przez parafian. Jego następcą został ks. Augustyn Machalica. Urodził się w Dziedzicach koło
Bielska w dniu 8 sierpnia 1880 roku. Święcenia
kapłańskie otrzymał dnia 23 lipca 1907 roku.
Przy bardzo silnym wówczas rozróżnieniu między Śląskiem Cieszyńskim, a Górnym ( były to
ziemie należące do dwóch zaborów – granica
między państwami przebiegała w Cisówce za
Ruptawą ), był bardzo nieufnie na początku
przyjęty przez naszych parafian. Zwłaszcza po
tak lubianym ks. Czerniku. Swoje przyjście do
naszej parafii zawdzięczał także długoletniej i
bardzo serdecznej przyjaźni z księdzem Czernikiem ( byli rówieśnikami ). To przez księdza
Czernika nawiązał wcześniej bliskie więzi z niektórymi parafianami. Z czasem relacje między
księdzem Machalicą, a parafianami stały się
wręcz wzorowe i kapłan też wielce zasłużył się
dla naszej parafii. Więcej o nim napisze Marcin
Boratyn, bo ks. Augustyn Machalica zasługuje
na oddzielną i szerszą publikację. W kolejnym
odcinku przedstawię sylwetki nielicznych księży
wikarych posługujących w naszej parafii do II
wojny światowej. Jak już wspomniałem wcześniej, nasza przez wiele stuleci wiejska parafia
miała zazwyczaj jedynie proboszcza, a tylko w
przypadku np. problemów zdrowotnych, bądź z
podeszłego wieku, był wspomagany przez wikarego.
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