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 C)ERWIEC  /  

Niezwykłe złowie zeństwo 

W Jezusie Bóg o jawia swoją 
u zu iowość, swoją zułą i serde z ą 

iłość do ludzi. Nie poz ali yś y jej 
a i ie doświad zyli, gdy y Bóg 

ie stał się złowiekie . Dzięki 
złowie zeństwu Jezusa 
oże y ezpośred io 

doświad zyć Bożej iłoś i. 
Bez iej yła y o a tylko 
a strak ją. 
Kult Ser a Jezusowego jest 
zate  ajpierw kulte  
Jezusa – prawdziwego 
Boga i prawdziwego 
złowieka. Człowie zeństwo 

Jezusa jest rów ie waż e, 
god e z i i fas y ują e jak 
Jego óstwo. Ty  ardziej że 
jest to to sa o 
złowie zeństwo o asze. Może 
awet ardziej iż óstwo powi o as 

zadziwiać złowie zeństwo Jezusa. Jezus 
przeżywał je w ałej peł i, y a ogół 
tylko w jakiejś zęś i, ale jest to dla as 
wspól a z Bogie  płasz zyz a 

od zuwa ia, porozu ie ia, raterstwa, 
jed oś i. Dlatego usi y to 
złowie zeństwo e ić i sza ować – i u 

Jezusa, i u sie ie. 
W szkole iłoś i 

Bóg stał się złowiekie , że y 
as poko hać iłoś ią ludzką i 
stać się wzore  takiej 

iłoś i. Jest to wzór dla as 
ś iertel ików iedoś igły, 
ale jed ak dostęp y. 
Ostate z ie iłość Jezusa 
to ta sa a iłość, którą 

oże y ko hać y, 
ludzie. Ta sa a, ale ie 
taka sa a, o igdy ie 
potrai y ko hać w taki  
stop iu jak Jezus – do 

koń a. Ale oże y ko hać 
tą sa ą iłoś ią. )resztą 

stwierdził to sa  Jezus: 
„ iłuj ie się wzaje ie tak, jak 

Ja was u iłowałe ”. To jest prze ież Jego 
przykaza ie dla as. Ty  przykaza ie  

ie są jakieś teorety z e or y i dei i je, 
a i ty  ardziej paragrafy, tylko żywa 

Lita ia do Ser a Jezusowego, którą w zerw u od awia y, oże yć dla as 
progra e  działa ia, i spira ją do tego, y dosko alić się w iłoś i tak, y 
ogar iała  oraz większe o szary aszego ży ia. Kult Ser a Bożego, jest ożliwy tylko 
dlatego, że Bóg stał się złowiekie . Ser e peł e iłoś i właś iwe jest owie  tylko 
złowiekowi.  
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Oso a Jezusa. 
Miłość Ser a Jezusowego jest wię  
wzore  do aśladowa ia dla każdego z 

as. To ie jest teoria, wykład z 
a tropologii ilozoi z ej i a strak yj e 
wskazówki. To żywy przykład, który 

oże y poz ać zarów o poprzez 
Ewa gelię, jak i oso iste doświad ze ie. 
Kult Ser a Jezusowego to zate  
prakty z a szkoła iłoś i. Trze a i warto 
się w tej szkole pil ie u zyć, że y poz ać 
taj iki iłoś i, a pote  realizować te 
lek je w prakty e. 
Czego Jezus h e as au zyć o iłoś i? 
Najpierw tego, że o ej uje o a wszystkie 
warstwy i władze ludzkiej atury: rozu , 
wolę i u zu ia. Ser e to ie są tylko kliwe 
wzrusze ia i astroje, siedlisko 
se ty e taliz u. Ser e to e tru  
oso y, źródło aszej tożsa oś i i jed oś i; 
ser e to ja sa , we włas ej oso ie. To tu 
i tegrują się wszystkie asze uzdol ie ia, 

o e, de yzje, wol ość i 
odpowiedzial ość. I właś ie to wszystko 

a yć podporządkowa e iłoś i. Miłość 
a yć zi tegrowa a w ser u i a 

i tegrować ludzką oso ę. 
Ale zaraze  ta iłość jest ardzo 
zróż i owa a, z ajduje iezli zo e środki 
wyrazu, ałe oga two róż orod oś i. 
Lita ia do Ser a Pa a Jezusa to katalog 
róż y h for  i wyrazów Bożej iłoś i. 
O zywiś ie doty zy to Boga, Sy a Bożego, 
wię  dla as większość ty h for  jest 

iedostęp a, zwłasz za a tak wysoki  
pozio ie zaawa sowa ia. Ale przez 
a alogię i zdrowy rozsądek oże y te 
wyrazy iłoś i zastosować w swoi h 
sytua ja h ży iowy h i a pew o 
przy iesie to wy ier e owo e. 
Upodo ić się do Jezusa   

W zytują  się uważ ie w wezwa ia Lita ii 
do Ser a Jezusowego odkryje y ze 

zdziwie ie , że ardzo ało i woka ji 
doty zy ezpośred io u zuć. Ra zej są to 
pew e dei i je i określe ia istoty Jezusa 
jako Oso y. Opisują o e ardziej „ yć” iż 
„ zuć” Jezusa. Jest to ardziej wykład z 
a tropologii iż wzruszają a laurka. I 
dlatego ajpierw powi iś y się skupić 

a lepszy  poz a iu Jezusa jako 
złowieka i wy iąg ię iu prakty z y h 

w iosków do oso istego zastosowa ia. 
Jakie postawy powi iś y przyjąć, jakie 
działa ia podjąć, y stać się ardziej 
podo y i do Jezusa. 
Kult Ser a Jezusowego powi ie  
prowadzić as od od awia ia haseł z 
lita ii do upodo ie ia się do Jezusa i 

aśladowa ia Go w róż y h wy iara h 
złowie zeństwa. Lita ia do Ser a 

Jezusowego, którą w zerw u odzie ie 
od awia y, oże yć dla as 
progra e  działa ia al o i spira ją do 
podję ia róż y h zadań. Np. y tak 
ćwi zyć się w do ro i i iłoś i, y 
z ierzać do peł i, ie tylko w se sie 
iloś iowy , o tu igdy jej ie 
osiąg ie y, ale  jakoś iowy , zyli że y 
do roć i iłość ogar iała oraz szersze 
o szary aszego ży ia, rela ji z i y i, 
służ y. Często owie  do roć i iłość 
rezerwuje y tylko dla aj liższy h i 
okazuje y ją tylko ty , którzy są a  
ży zliwi. A to prze zy peł i i sprowadza ją 
tylko do wąskiego kręgu stosowa ia. 
Lita ia do Ser a Jezusowego powi a też 
stawać się dla as hy e  uwiel ie ia 
Jezusa i dzięk zy ie ia Bogu za Sy a, 
którego a  dał. Uświada ia a  o a 
jak lisko as jest Bóg, jak dale e 
zjed o zył się z a i przyj ują  ludzką 

aturę. A stąd jest już tylko krok do 
uświado ie ia so ie, jak wielka jest asza 
god ość i jak trze a sza ować każdego 
złowieka, skoro w złowie zeństwie 
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Odpowiedzi na pytania konkursowe 
nale y oddać w zakrystii lub  

w kancelarii, albo przesłać poczt  
ęmo na e-mailem) z dopiskiem: 

Konkurs Religijny - do dnia 
7.06.2015 

 

SPO RÓD DOBRYCż ODPOWIEDZI 

1. Z jaką legendą związane są „Perełki w. Jacka”? 
(odp. w gazetce)  
 
2. Zesłanie Ducha więtego, to jedna z tajemnic 
ró ańca nale ąca do czę ciŚ a) radosnej,  b ) 
bolesnej 
        c) chwalebnej,  d) wiatła 
 

PRAWIDŁOWE ODPOWIEDZI  
Z POPRZEDNIEŻO MIESI CA:  

1. Po raz pierwszy nazwano maj 
miesiącem Maryi w ksią ce „Maj 
duchowy” wyd. w 1549 roku. 
2. Kamień węgielny naszego ko cioła 
pochodzi z grobu w. Piotra w Rzymie. 
3. Modlitwą na pamiątkę Zwiastowania 
NMP jest Anioł Pański. 
 

Nagrod  (odebrać u ks. Proboszcza) 
otrzymuje Marlena Kozikowska  

- gratulujemy! 

Ksiądz naprawia uszkodzony 
drewniany płot otaczający plebanię. 
Przypatruje się temu mały chłopiec. 
- Pewnie chciałby  kiedy  zostać 
stolarzem? - pyta ksiądz.  
- Nie, mnie tylko ciekawi, co ksiądz 

powie gdy młotkiem uderzy 
się w palec... 

Stuletniej staruszce zmarła 
osiemdziesięcioletnia córka. Po 
pogrzebie kole anki składają matce 
kondolencje. Jedna z nich ,mówiŚ 
- Od dawna wiedziałam, e to tak się 
skończy. 
Na to kobieta: - No, có , od urodzenia 
to było bardzo anemiczne dziecko... Żarty poświę o e 

-  Byto , ul. Piekarska  

TELEFON C)YNNY CAŁĄ DOBĘ: /     
)ałatwia y wszelkie for al oś i  

związa e z pogrze e   
oraz wypła a y zasiłki pogrze owe 

 Posiada y włas e kre atoriu  

 Gwara tuje y solid e usługi potwierdzo e 
ie iecki  certyikate  jakości 

 Wyko uje y ekspresowe przewozy zwłok  
w kraju i zagra icą 

BIURO C)YNNE: 

Nagrodę w Ko kursie Religij y  ufu dował: 

INTENCJA YWEŻO RÓ A CA: 
 

O nowe powołania kapła skie  
i zakonne z naszej parafii. 

Uwaga! Ze względu na festyn w czerwcu 
nie będzie zmiany tajemnic.  

 

Przez cały czerwiec po wieczornej Mszy w. b d  odprawiane  
nabo e stwa ku czci NAJ WI TSZEŻO SERCA PANA JEZUSA  

 

W tym roku PROCESJA BO EŻO CIAŁA przejdzie przez osiedle Tuwima - ju  teraz  
zach camy do udziału w niej i do zaanga owania si  przy budowaniu ołtarzy 
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Witam serdecznie! Po długiej przerwie wracam do mojej ulubionej pisarki 
Żrancine Rivers. Dzisiaj chcę wam zaproponować lekturę opartą na przekazie biblijnym. Są 
to historie pięciu kobiet, które są autentycznymi postaciami biblijnymi. Pierwszą z nich jest 
Tamar - kobieta nadziei, drugą Rachab - kobieta wiary, trzecią Rut - kobieta miło ci. Batszeba to 
kobieta, która do wiadczyła bezmiaru łaski i Maria, która jest kobietą posłuszeństwa. Wszystkie te 
kobiety łączy przynale no ć do biblijnej genealogii Jezusa Chrystusa. Atutem powie ci, zebranej 
pod jednym tytułem "Rodowód łaski", jest to, e choć wszystkie te kobiety yły w dawnych czasach 
i innej kulturze, to niejednokrotnie zmagały się z problemami, które nie są nam, współczesnym, 
obce. Miały odwagę, podejmowały ryzyko, dokonywały zaskakujących wyborów i popełniały błędy. 
My lę, e wnioski jakie mo emy wyciągnąć z ich historii są wcią  aktualne, mimo tysięcy lat. 
Dodatkowo wierzę, e historie tych kobiet zachęcą cię do studiowania Pisma więtego! Czego ci 
yczę z całego serca. Pozdrawiam, Iwona Zwadło 

SOBOTA . .  SOBOTA . .  --  W PROGRAMIE M.IN.:W PROGRAMIE M.IN.:  
 

.  - e z piłki oż ej: ratow i y - paraia ie stadio  Orlik przy SP  

.  - za awy i ko kursy dla dzie i i rodzi ów, śpiewy, hula ki, swawole i tań e... 
pla  koś iel y  

.  - gwiazda wie zoru: BERNADETA KOWALSKA 
 

W zasie ałego festy u zaprasza y do udziału w LOTERII CEGIEŁEK, a także a 
kieł asę z grilla, hle  ze szpyrką i ogórkie , do owe iasto, kawę, her atę...  
 

Bardzo prosimy o przynoszenie fantów na nagrody (prosimy o rzeczy nowe i nieużywane - np. 
nietrafione lub podwójne prezenty...) Prosimy też o ofiarowanie swojskiego ciasta 5 czerwca po 

Bartczak Aleksandra 
Bujak Denis 
Burliga Oliwia 
Dzierzanowski Piotr 
Glubiak Magda 
Jupowicz Przemysław 
Kajkowski Aaron 
Kogut Mateusz 
Konieczko Fabian 
Król Karolina 

Kuc Aneta 
Lazaj Marcin 
Ledzion Kacper 
Mirosławski Bartosz 
Morawiec Kacper 
Ogrodnik Arkadia 
Ogrodnik Jakub 
Pestka Jakub 
Sadłocha Zuzanna 
Skolik Natalia 

Starosta Jagoda 
Stobiecka Nicole 
Stobiecki Denis 
Sychowicz Emilia 

lusarz Jakub 
Uliczka Donata 
Warzecha Patrycja 
Zasucha Mateusz 
Złotnik Mateusz 
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Ze wszystkich darów natury, cóż jest słodszego 
dla mężczyzny niż dar jego dzieci? (Cyceron) 

 
Poszukiwanie przyja ni 
Dzieci potrzebują nie tylko 
naszej opieki i rodzicielskiej 
m i ł o c i ,  a l e  t a k e 
partnerskiego spotkania i 
przyja ni. Co prawda 
staramy się o nasze dzieci, 
robimy dla nich wiele, 
jednak rzadko się z nimi 
p r z y j a n i m y .  O n e , 
dorastając, mają swoje 
młodzie owe sprawy, a my 
nasze dorosłe – męskie, 
k o b i e c e ,  z a w o d o w e . 
Szukając wokół siebie 
przyja ni i blisko ci, często 
nawet nie przychodzi nam 
do głowy, e mogliby my 
zaprzyja nić się z własnymi dziećmi. 
Ka da przyja ń, tak e z własnym dzieckiem, 
zakłada wspólną płaszczyznę zainteresowania. 
Przyjaciele wspólnie „co ” zgłębiają, budują, 
czego  poszukują. Im głębsza jest wspólnota 
my lenia i tworzenia, tym mocniejsza przyja ń. 
W dzieciństwie to ojciec proponuje dzieciom 
płaszczyznę twórczo ci i spotkaniaŚ zabawę, 
spacer, sport, hobby, lekturę.  
Najwspanialszymi chwilami dla mnie są te, 
kiedy mój ojciec i ja robimy to, co on sam robił, 
gdy był jeszcze chłopcem – mówi siedmioletni 
Robert. Znany pisarz J. M. Coetzee w ksią ce 
Chłopięce lata piszeŚ Nigdy tak mocno nie 
czułem, że żyję, jak w te wczesne poranki, gdy 
jako chłopiec wyruszałem z ojcem ze strzelbą 
w górę suchego koryta rzeki, tropiąc zwierzynę. 
Krótki czas na zdobycie przyja ni 

Wspólne bycie razem ojca z dzieckiem to 
doskonała okazja do szczerych rozmów. żdy 
nawią e się nić przyja ni w dzieciństwie, 

w ó w c z a s  w  m i a r ę 
dorastania dzieci same 
będą dzielić się własnymi 
zainteresowaniami z tatą. 
Ojcowie zapracowani, 
zajęci karierą, pracą, hobby 
muszą zdawać sobie 
sprawę z tego, e krótki jest 
czas na zbudowanie 
przyja ni ze swymi dziećmiŚ 
tylko do okresu dorastania. 
W i e l u  c z u j e  s i ę 
zawiedzionych swoimi 
dziećmi, gdy w okresie 
dojrzewania stawiają opórŚ 
z a c h o w u j ą  s i ę 
niegrzecznie, prowokująco, 
nie dają sobie nic 

powiedzieć, pyskują. To sygnał, e dziecko 
traci serce do ojca, bo nie czuje się z nim 
związane. To ostatni dzwonek, aby podjąć 
próbę budowania z nim przyja ni. Ojciec w 
takich chwilach nie powinien się obra ać, 
kłócić, gniewać – to jedynie pogłębia konflikt. 
A kiedy syn nagromadzi wiele alu do ojca z 
powodu jego obojętno ci, poni ania, 
alkoholizmu, będzie z nieufno cią traktował 
ka dą próbę nawiązania z nim dialogu. Kiedy  
jeden z ojców alił się przede mnąŚ Chciałem 
porozmawiać z moim synem po przyjacielsku 
jak z mężczyzną. On nie chciał ze mną 
rozmawiać. Rozpoczynałem rozmowę na różne 
sposoby. Pewnego dnia powiedział mi wprost: 
Trzeba było zacząć ze mną rozmawiać, kiedy 
byłem młodszy. Wtedy uświadomiłem sobie 
swój błąd: zgodziłem się, by całe jego 

ń3 czerwca przypada Dzie  Ojca. O ile o Dniu Matki wszyscy pami taj  i rado nie go 
obchodz , o tyle Dzie  Ojca jest traktowany troch  po macoszemu. Mo e dlatego, e sami 
ojcowie nie doceniaj  roli, jak  pełni  w yciu swego dziecka. Niniejszy artykuł ks. Józefa 
Augustyna SJ, cenionego znawcy i autora wielu publikacji nt. ycia rodzinnego, podkre la 
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dzieciństwo zajmowała się nim tylko matka. To 
z nią jest teraz związany, a mnie traktuje 
prawie jak wroga. 
Drobne sprawy 
W dzieciństwie chłopcy walczą o uwagę, 
yczliwo ć i przyja ń swych ojców. Narzucają 

im się z ró nymi drobnymi sprawami. One nie 
są dla nich wa ne, to tylko pretekst, by zbli yć 
się do taty, od czego  zacząć rozmowę. A 
kiedy ojciec mówiŚ „Nie zawracaj mi głowy 
drobiazgami”, czują się odrzuceni, zranieni. 
Chłopięca duma zostaje upokorzona. żdy syn 
przychodzi do ojca i o co  go prosi, ten nie 
powinien odsyłać go do matki. Syn szuka 
bowiem spotkania i więzi z nim. Wie, e do 
matki mo e udać się w ka dym momencie. 
Dorastający chłopcy stają się coraz bardziej 
niezale ni i samodzielni, a gdy noszą w sercu 
wiele alu do swoich ojców, wówczas odsuwają 
się od nich. żrupa rówie nicza zaspokaja ich 
potrzebę afiliacji, a ojciec przegrywa w 
rywalizacji o pozyskanie syna. Teraz sytuacja 
się odwraca. To ojciec prosi o trochę uwagi i 
yczliwo ć syna, ale ten staje się głuchy na 

jego pro by. Je eli ojciec nie doceni walki 
dzieci, zwłaszcza synów, o jego miło ć, 
akceptację i czas w okresie dzieciństwa, mo e 
być pewny, e one nie zauwa ą jego starań o 
ich serdeczno ć, yczliwo ć i pomoc na stare 
lata. To ony winny przypominać mę om, by 
pamiętali o tej prawidłowo ci, gdy dzieci 
zbli ają się do ojca, dla którego wa niejsza jest 
jego kariera i praca ni  dziecko, jutro dla 
dziecka wa niejsze ni  ojciec mogą okazać się 
jego własne sprawy. 
Wa ny dar 
Ojciec winien szukać przyja ni zarówno z 
córką, jak i z synem, choć będą to dwa rodzaje 
przyjacielskiej więzi. Dorastającej dziewczynce 
łatwiej jest nieraz znale ć wspólny język z 
ojcem ni  z matką. Ma to miejsce szczególnie 
wówczas, gdy mama, niepewna siebie i swojej 
kobieco ci, nie wiadomie z nią rywalizuje. 
Przyja ń z ojcem jest pozbawiona tej 
rywalizacji. Przyja ń ojca z córką jest 
budowana bardziej wokół ich więzi uczuciowej, 

troski o siebie oraz gotowo ci udzielania sobie 
wzajemnej pomocy, ani eli na wspólnych 
za in te re so wa n ia ch  in te l ek tu a l ny c h , 
zawodowych czy na wspólnym działaniu. wiat 
zainteresowań nastolatki i dorosłego 
mę czyzny zwykle ró ni się diametralnie. 
Wa ny dar, jaki ojciec mo e ofiarować swej 
córce, to poczucie bezpieczeństwa i pewno ć 
siebie, której tak bardzo w okresie wzrastania 
potrzebuje. 
Przyja ń ojców z synami bywa trudniejsza. 
Nastoletni chłopcy pragną nie tylko dorównać 
swoim ojcom, ale ich tak e przewy szyć, 
pokonać. W okresie dorastania następuje 
swoista rywalizacja syna z ojcem. I choć bywa 
to forma zabawy, mimo wszystko syn usiłuje 
wygrać z tatą, by potwierdzić własną dorosło ć. 
Je eli ojciec jest dojrzały, nie obawia się tej 
rywalizacji, zna bowiem doskonale swoją rolę i 
pozycję syna. żdy jednak zbyt powa nie 
traktuje narzucone mu przez syna wy cigi, 
mo e poczuć się zagro ony. Łatwo mo e 
obudzić się w nim niechęć do własnego 
dziecka. Przyja ń ojca z synem nie polega na 
wzajemnej trosce o siebie czy te  silnej więzi 
emocjonalnej (te mę czy ni realizują przede 
wszystkim w relacji do kobiet), lecz na wspólnej 
pracy, zainteresowaniach religijnych, 
intelektualnych, społecznych, politycznych. 
Wbrew zranieniom 
W latach dorosłych, gdy synowie ju  mają 
swoje dzieci, winni starać się budować przyja ń 
ze swoimi ojcami wbrew wszystkim zranieniom, 
których być mo e doznali w dzieciństwie. 
Wzajemna niechęć, obojętno ć, jaka narosła, 
nie mo e się przecie  utrwalić na wieki. Oto 
szczere wyznanie dorosłego mę czyzny w 
ksią ce List do ojcaŚ „Miałe , tato, 59 lat. 
Odszedłe . al, e przez tyle lat nie 
otworzyłem się pierwszy. Nie powiedziałem Ci, 
jak bardzo Cię kocham. Jak bardzo chciałbym 
dzi  z tobą pogadać. Nie potrafię się z tym 
pogodzić”.  
Parafrazując słowa ks. Jana Twardowskiego, 
chciałoby się powiedzieć dorastającym i 
dorosłym ju  synomŚ „Spieszcie się kochać 

Posła ie  św. A y  

Żóruje nad Rozbarkiem  
– Ko ciół pw. w. Jacka 

Parafia pw. w. Jacka nieodzownie łączy się z 
redniowieczną legendą głoszącego tutaj 

kazania Jacka Odrową a. Jedna z nich głosi, 
e w. Jackowi rozwiązał się ró aniec, 

a spadające paciorki ró ańca „Perełki” wpadły 
do miejscowego ródełka. Od tamtej pory 
wokół wiątyni rozbarskiej mo na było znale ć 
niewielkie kolorowe kamyczki, nazywane 
„Perełkami w. Jacka”. Legenda o yjącym na 
przełomie XII i XIII więtym przetrwała a  do 
dzi . Jednak ju  w XVIII wieku na jego cze ć 
powstała w 1740 roku drewniana kaplica, na 
miejscu której w 1801 roku wybudowano 
murowany ko ciołek wraz z przylegającą 
dzwonnicą. Ko ciół przynale ał wówczas do 
parafii Naj więtszej Maryi Panny i przetrwał do 
1868 roku, kiedy to doszło do po aru, w wyniku 
którego rozbarski ko ciołek uległ powa nemu 
zniszczeniu. Kilka lat po po arze podjęto 
decyzję o budowie nowego ko cioła 
wykorzystując ruiny spalonego na Wzgórzu 
Jackowym. Brak zgody Gromady Rozbarskiej 
spowodował jednak odstąpienia od tych 
planów, ale ju  w 1873 roku rozpoczęto 
odbudowę spalonego ko ciółka, który słu ył 
mieszkańcom Rozbarku do 1910 roku. 
Powstanie istniejącego dzi  ko cioła pw. w. 
Jacka było związane ze stale wzrastającą 
liczbą mieszkańców Bytomia. W 1900 roku 
liczba parafian Naj więtszej Maryi Panny 
liczyła prawie 35 tysięcy osób, co skłoniło 
władze ko cielne do podjęcia decyzji o 
budowie nowego ko cioła. Wybór padł na 
Rozbark, gdzie ju  12 maja 1908 roku 
rozpoczęto budowę nowego ko cioła, który stoi 
do dzi .  
Pomimo trudno ci przy budowie ko cioła 
(ró nica w wysoko ci terenu, osadzenie 
fundamentów, uzbrojenie terenu) budowa 
ko cioła postępowała bardzo szybko. Wszystko 
to zawdzięczano doskonale opracowanemu 
projektowi ko cioła autorstwa architekta Maxa 

żiemzy z  Katowic, który wzorował 
bytomską wiątynię na 
romańskiej katedrze w 
Limburgu nad Lahnem. 
Ju  17 grudnia 1909 roku 
po więcono cztery 
dzwony przyszłej wiątyni, za  w 1911 roku 
budowa ko cioła była ukończona. Jego 
po więcenie nastąpiło 20 sierpnia 1911 roku, a 
jej pierwszym proboszczem został ksiądz 
Franciszek Strzybny. 
źrygacji parafii pw. w. Jacka dokonał 1 lipca 
1915 roku biskup Adolf Bertram, który na mocy 
dekretu z dotychczasowej administracji Parafii 
Naj więtszej Maryi Panny w Bytomiu wydzielił 
nową parafię liczącą prawie 19 tysięcy 
wiernych. Nowa parafia swoim zasięgiem 
objęła między innymiŚ Rozbark, zachodnią 
czę ć Brzezin, Stare żóreczko oraz Szarlej. 
Rok pó niej, czę ć nale ąca do Brzezin 

ląskich została odłączona od rozbarskiej 
parafii i włączona do nowopowstałej Parafii w 
Brzezinach.  
Kolejne zmiany administracyjne nastąpiły w 
latach dwudziestych XX wieku. 1 stycznia 1926 
roku parafia więtego Jacka została okrojona o 
kolejne miejscowo ci, w tymŚ Stare żóreczko i 
Szarlej przyznane Polsce po plebiscycie na 
żórnym ląsku. W 1927 roku Rozbark 
przyłączono do Bytomia i mimo pó niejszych 
zmian na mapie administracyjnej pozostał do 
dzi  dzielnicą naszego miasta, podobnie jak 
ko ciół więtego Jacka. Obecnie Parafia pw. 
w. Jacka liczy około 8 tysięcy wiernych i 

obejmuje swoim zasięgiem głównie tereny 
Starego Rozbarku oraz Pogody. 
Najbardziej znaną ciekawostką związaną z 
parafią w. Jacka jest Wielkanocne więcenie 
pokarmów w tradycyjnych strojach rozbarskich. 
Na ten pomysł wpadł kilka lat temu Piotr 
Mankiewicz, rozbarczanin, dyrektor Muzeum 
Chleba w Radzionkowie. Co roku, zawsze 
podczas wiąt Wielkiej Nocy w parafii w. 
Jacka zarówno doro li, jak i dzieci 


