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 P a n  j e s t  ł a s k a w y ,   

p e ł e n  m i ł o s i e r d z i a    ( P s  1 0 3 )   
 

Jezus powiedział do swoich uczniów: "Powiadam 

wam, którzy słuchacie: Miłujcie waszych nieprzyjaciół; 

dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą; błogosławcie 

tym, którzy was przeklinają, i módlcie się za tych, którzy 

was oczerniają. Jeśli cię kto uderzy w policzek, nadstaw 

mu i drugi. Jeśli zabiera ci płaszcz, nie broń mu i szaty. 

Dawaj każdemu, kto cię prosi, a nie dopominaj się zwrotu 

od tego, który bierze twoje. Jak chcecie, żeby ludzie wam 

czynili, podobnie wy im czyńcie. Jeśli bowiem miłujecie 

tych tylko, którzy was miłują, jakaż za to należy się wam 

wdzięczność? Przecież i grzesznicy okazują miłość tym, 

którzy ich miłują. I jeśli dobrze czynicie tym tylko, którzy 

wam dobrze czynią, jaka za to należy się wam wdzięcz-

ność? I grzesznicy to samo czynią. Jeśli pożyczek udzie-

lacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, jakaż za to 

należy się wam wdzięczność? I grzesznicy pożyczają 

grzesznikom, żeby tyleż samo otrzymać. Wy natomiast 

miłujcie waszych nieprzyjaciół, czyńcie dobrze i pożyczaj-

cie, niczego się za to nie spodziewając. A wasza nagroda 

będzie wielka i będziecie synami Najwyższego; ponieważ 

On jest dobry dla niewdzięcznych i złych. Bądźcie miło-

sierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie 

będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potę-

pieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawaj-

cie, a będzie wam dane; miarę dobrą, ubitą, utrzęsioną  

i wypełnioną ponad brzegi wsypią w zanadrza wasze. Od-

mierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie" (Łk 6, 
27-38).   

 

Aby przyjąć te trudne i wymagające słowa Jezusa, 
należy najpierw prosić o duchową moc i męstwo potrzebne 
do przyjęcia i wypełniania Jego wezwania.  

Pomyślmy w sercu o wszystkich, których bardzo ko-
chamy, którzy obdarzają nas czystą miłością i z którymi 
najchętniej przebywamy. Dziękując za ich przyjaźń i miłość 

podziękujmy za nich Bogu.  
Wsłuchajmy się jednak uważnie w słowa Jezusa  

o miłości nieprzyjaciół. Refleksją niech będzie zastanowie-
nie się, czy nie przebywamy w gronie wybranych, którzy 
dają nam poczucie bezpieczeństwa. Co czujemy, gdy sły-
szymy słowa Jezusa: Miłujcie waszych nieprzyjaciół; dobrze 

czyńcie tym, którzy was nienawidzą?  
Myślę, że w każdym z nas rodzi się wewnętrzny opór. 

Jednak istnieje dobre wyjście z tego oporu – szczera roz-
mowa z Jezusem.  

Przeczytajmy powolutku te słowa i znajdziemy w nich 
głęboki sens. Przywołajmy wszystkich, których nie lubimy, 
nie akceptujemy i niechętnie przebywamy w ich towarzy-
stwie.  

Kto to jest? Wymieńmy ich po imieniu przed Bogiem. 
Jakie uczucia najbardziej przeszkadzają nam ich ko-

chać? 
Spróbujmy wypowiedzieć krzywdy, zranienia, cierpie-

nia które doświadczamy od naszych nieprzyjaciół. Zasta-
nówmy się bardzo, czy potrafimy im przebaczyć. Nie zapo-
minajmy, że nieprzebaczenie jątrzy jad w naszych sercach 
a nie w sercach tych, którym nie potrafimy przebaczyć. Ten 
jad zatruwa nam życie. 

Chciejmy zajrzeć w nasze wnętrze, czy sami komuś 
nie wyrządzamy krzywdy i cierpienia? Stańmy w prawdzie 
przed sobą, a szczególnie przed Bogiem. 

 Naprzeciw naszym oczekiwaniom zawsze wyjdzie 
Jezus. Prośmy Go całym sercem, aby pomógł nam przekro-
czyć doznane krzywdy i zranienia. Prośmy również o prze-
baczenie tych, których sami zraniliśmy. Jeżeli to możliwe, 
wynagradzajmy zadane krzywdy. Naprawiajmy relacje. Mo-
że innych fałszywa duma nie pozwala na wyciągniecie jako 
pierwsi ręki do zgody – bez względu na to, kto komu uczynił 
zło.  Zawierzmy właśnie Jezusowi i Maryi wszystkich na-
szych krzywdzicieli. 

Wasz brat Franciszek 
. 
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swoich przyjaciół 

Nie każ mi robić tego, czego sam nie robisz. Będę 

zawsze robić, co ty robisz, nawet jak mi tego nie każesz 

robić. 

Kiedy ci się zwierzam ze swoich problemów – nie 

mów mi, że nie masz czasu, albo że to nieważne. Staraj 

się mnie przynajmniej wysłuchać. 

Kochaj mnie i mów mi to, chociaż się to wydawać 

takie oczywiste. 

Przeczytałeś wszystkie wypowiedzi?  
Czy brzmią one znajomo?  
A może są dla ciebie zupełną nowością i nigdy nie my-

ślałeś lub nie postępowałeś wobec dzieci w ten sposób?  
Pamiętaj, jeżeli dziecko nie powie ci tego to na pewno 

jego zachowanie zakomunikuje przynajmniej jeden z powyż-
szych punktów.  

Ostatnia myśl: Nie mów, że nie masz dla dziecka cza-

su bo każdy z nas, dostaje codziennie od Pana Boga 24 

godziny. Każdy z nas dostaje po równo tyle samo czasu. 

Tylko od Ciebie zależy ile czasu poświęcisz dla rodziny. 

Michał Łuniew 

Narzeczeństwo, małżeństwo, rodzina… 
 

 

„ M a m o !  T a t o !  B a b c i u !  D z i a d k u ! ”  
 

W jednym z miejsc w Ustroniu zauważyłem kartkę z 
napisem „Rady dla rodziców”, gdzie wypunktowanych było 
kilkanaście zdań, które są jakby głosem dzieci skierowanym 
do rodziców, ale także do dziadków, wujków i tych, którzy na 
co dzień sprawują opiekę i wychowują młode, a czasami 
bardzo młode pokolenie, które dosłownie stawia pierwsze 
kroki w życiu. Nie mogłem się oprzeć i zrobiłem zdjęcie tej 
kartce i od razu przelałem to na papier, aby te wołanie naj-
młodszych zamiesić w nowym numerze „Po górach, doli-
nach…”.  

Bardzo często my rodzice i dziadkowie, nie usłyszymy 
tych słów od swoich podopiecznych, lecz poprzez zachowa-
nie dzieci to wołanie można dostrzec i niejako usłyszeć. Pu-
blikacje, w których poruszony jest temat wychowania dzieci, 
również potwierdzają poniższe punkty, ponieważ różne po-
stawy i zachowania dzieci są właśnie wołaniem, apelem 
krzykiem do nas dorosłych, o tym co robimy źle, lub jakie są 
prawdziwe potrzeby dzieci. Przede wszystkim chodzi o to, 
aby dobrze wychowywać młode pokolenie już od samego 
początku, aby uczyć reguł. Bo każde dziecko może nau-

czyć się reguł, tylko potrzeba konsekwencji i mądrości wy-
chowawców. Należy pamiętać także o bardzo istotnej kwe-
stii, a mianowicie – kiedy rodzice uczą reguł swoje dzieci 
najpierw sami muszą nauczyć się przestrzegania zasad i w 
trakcie procesu wychowania uczą się nowych rzeczy i sami 
korygują swoje złe nawyki czy przyzwyczajenia. Mądry ro-
dzic i wychowawca to ten, który w kontakcie ze swoim podo-
piecznym dostrzega także swoje błędy i ograniczenia i pra-
cuje nad nimi a nie tylko wymaga od dziecka i myśli, że sam 
jest idealny. Mądry rodzic to ten, który potrafi przyznać się 
do błędu i robi wszystko aby dać sobą jeszcze lepszy przy-
kład. Mądry rodzic i wychowawca musi reprezentować po-
stawę pokory.  

Niech tych kilkanaście poniżej zamieszczonych zdań, 
zapadnie nam w pamięci i kiedy będziemy w domu wraz z 
dziećmi usłyszmy głos naszych podopiecznych. Miejmy oczy 
i serce otwarte dla naszych dzieci. 

Nie dawaj mi wszystkiego o co proszę. Czasem pro-

szę tylko dlatego, aby zobaczyć jak dużo mogę wziąć. 

Nie rozkazuj mi ciągle. Jeśli czasem mnie popro-

sisz o coś, zrobię to szybciej i z większą przyjemnością. 

Nie zmieniaj tak często zdania odnośnie tego, co 

mam robić. Zdecyduj się! 

Zawsze dotrzymuj każdej obietnicy, obojętnie, czy 

to ma być nagroda czy konsekwencja. 

Nie porównuj mnie z nikim, a szczególnie z moim 

bratem czy siostrą. 

Nie krzycz na mnie. Mniej cię szanuję gdy to robisz, 

a poza tym uczysz mnie żebym też krzyczał na innych. 

Pozwól, abym był przydatny. Jeżeli robisz wszystko 

za mnie, niczego się nie nauczę. 

Nie kłam przy mnie, ani nie proś mnie, żebym kła-

mał za ciebie. Bo wtedy przestanę ci wierzyć. 

Kiedy zrobię coś złego – nie wymagaj, abym powie-

dział dlaczego to zrobiłem. Często sam nie wiem, dlacze-

go to zrobiłem. 

Kiedy się pomyliłeś – przyznaj się do tego, a będę 

Cię bardziej szanować i samemu przyznać do błędu. 

Odnoś się do mnie tak samo serdecznie, jak do 

Warto wiedzieć 
 

R o z m o w y  p o ś w i ę c o n e  

Już po raz XXI w dniu 5 lutego br. w krypcie bielskiej kate-
dry odbyły się "Rozmowy poświęcone", ks. Jacka Pędziwiatra z 
ks. biskupem Piotrem Gregerem. Tematem wtorkowych rozmów 
było, Modlitwa powszechna lub Modlitwa wiernych w Kościele 
katolickim, w kontekście omawianej już od paru spotkań liturgii 
chrztu oraz w znaczeniu ogólnym podczas odprawianych Mszy 
świętych. Omawiany był punkt: 

47.Następuje modlitwa powszechna. Należy wybrać jedną 
z podanych formuł. Można swobodnie wybrać elementy z róż-
nych formuł modlitwy powszechnej albo dołączyć nowe, bar-
dziej dostosowane do szczególnych potrzeb rodziny, należy 
jednak zachować jedność stylu w całej formule. Zawsze należy 
zakończyć ją wezwaniami do Świętych. 

Skąd wywodzi się modlitwa wiernych?  

Jak powiedział ks. biskup Piotr: Pochodzi od modlitw za-
noszonych przez uczestników Eucharystii już w czasach wcze-
snego chrześcijaństwa. W wielu obrządkach wschodnich zwy-
czaj modlitwy w różnych intencjach przekształcił się w bardziej 
lub mniej liczne litanie (zwane często ekteniami) wygłaszane 
przez diakona w różnych momentach liturgii. W obrządku rzym-
skim tradycja ta zaniknęła. Powrót modlitwy powszechnej na-
stąpił za sprawą reformy liturgicznej zleconej przez Sobór waty-
kański II. Ks. biskup Piotr, powiedział, że przebieg modlitwy 
wiernych jest następujący: przewodniczący celebracji z miejsca 
przewodniczenia rozpoczyna i kończy modlitwę powszechną. 
Odczytywanie wezwań tej modlitwy nie należy do kapłana. We-
zwania wygłasza diakon, a gdy jest nieobecny w jego zastęp-
stwie kantor lub lektor, ewentualnie inny wierny świecki. Czyni 
się to z ambony lub innego odpowiedniego miejsca. Wezwań 
nie powinno być więcej niż sześć. Wezwania te winny być zwię-
złe i wyrażające błagania całej wspólnoty. Nie należy nadawać 
im charakteru dydaktycznego, ani wprowadzać dodatkowych 
treści. Wezwania tej modlitwy mają krótko i jasno określać za 
kogo, za co lub o co należy się modlić.  

W modlitwę wiernych wplata się również intencje okolicz-
nościowe – odnoszące się do okoliczności sprawowania Mszy 
świętej (chrzty, śluby , pogrzeby). Na każde wezwanie zgroma-
dzeniu odpowiadają wspólną aklamacją, np. "Kyrie eleison" lub 
"Wysłuchaj nas, Panie". Zamiast wspólnej aklamacji można 
zachować chwilę ciszy, albo aklamację poprzedzoną dodatko-
wym wezwaniem wygłaszać po chwili ciszy.    

Na zakończenie "Rozmów poświęconych ks. biskup Piotr 
udzielił zebranym apostolskiego błogosławieństwa. Następne 
"Rozmowy poświęcone" odbędą się 5 marca br.  

 

gwiazdkacieszyńska.pl 
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Warto wiedzieć 
 

M s z a  ś w .  z a  p o t o m k ó w   

F e r d y n a n d a  S e m i k a  i  A d o l f a  P a l o w i c z a  

Już za niecałe 3 miesiące, bo w sobotę 4 maja br. w 
Ustroniu odbędzie się zjazd rodzinny potomków Ferdy-
nanda Semika i Adolfa Palowicza. O godz. 12 w kościele 
pw. św. Klemensa w Ustroniu odbędzie się nabożeństwo 
w intencji obu rodzin. 

Losy rodzin Semików i Palowiczów splotły się 22 listo-
pada 1936 r. w Ustroniu wraz ze ślubem Karola Semika 
(1913-1964) i Marii Wandy z domu Palowicz (1916-1986), 
przez najbliższych nazywanej pieszczotliwie „Minką”. W obie 
rodziny "wżenili się" również przedstawiciele rodziny Szafa-
rzów. Siostrę Karola Marię "Malkę" Semik poślubił Józef 
Szafarz, a siostrę Marii Wandę Palowicz - Antoni Szafarz. 

Ferdynand Semik urodził się 24 maja 1884 w Ustroniu 
19 jako syn Piotra Semika i Alojzji z domu Tomaszek. W tym 
roku przypadnie więc 135. rocznica jego urodzin. Jego proto-
plaści wywodzili się z Suchej, znanej dziś jako Sucha Be-
skidzka. 19 maja 1908 r. w Ustroniu poślubił Marię z domu 
Matuszek, urodzoną 10 września 1885 r. w Ustroniu 190 
jako córkę Pawła Józefa Matuszka i Anny z domu Herzyk. 

Mieszkali w Hermanicach. Córkę Franciszkę Macurę 
wspierali przy budowie domu w Skoczowie, zaś córka Maria 
Szafarz i syn Karol otrzymali „ojcowiznę” w Hermanicach. W 
latach 1912-1926 r. ze względu na bezrobocie w regionie 
Ferdynand pracował w Zakładach Hutniczych w Trzyńcu. Do 
pracy chodził pieszo, wychodząc w niedzielę przez polanę 
Stokłośnicy i Czantorię i wracając w piątek wieczorem. W 
1927 r. powrócił do Kuźni Ustroń. Działał w lokalnych struk-
turach PPS, po wojnie pracował jako ślusarz. 

Zmarł 29 września 1955 r. w Hermanicach i 4 dni póź-
niej spoczął na cmentarzu miejscowej parafii katolickiej. W 
maju tego roku przypadnie również 55. rocznica pogrzebu 
jego żony Marii. 

Adolf Palowicz urodził się 29 września 1889 w Ustroniu 
199 jako syn Andrzeja Palowicza i Anny z domu Juraszko. 
Zarówno on jak i jego bracia przez dziesięciolecia związani 
byli zawodowo z Kuźnią Ustroń, brali udział m.in. przy sypa-
niu Kopca Piłsudskiego w Krakowie. Jego bratanek Aleksan-
der Palowicz był zaś słynnym trenerem lokalnej drużyny pił-
karskiej. 

Pierwszą żoną Adolfa została Maria z domu Drobczyń-
ska (1893-1923), która w wieku niecałych 30 lat zmarła na 
suchoty, bo tak właśnie kiedyś określano gruźlicę. Oboje 
doczekali się czterech córek, czyli Małgorzaty Siwek, zwanej 
pieszczotliwie Gretą oraz Marii Wandy Semik, Wandy voto 
Szafarz i Marty Busz. Mieszkali razem w Ustroniu-Fenedyku. 

Po śmierci Marii Palowiczowej Wanda i Maria Wanda 
były wychowywane przez Drobczyńskich i Matlochów  
w Ustroniu-Gojach. 

17 listopada 1923 r. w Dębowcu Adolf poślubił Ewę 
Łucję z domu Wojnar, urodzoną 2 grudnia 1891 r. tamże.  
Z nią też doczekał się czwartej córki – Stefanii po mężu Boj-
da. Ta przyszła na świat 16 sierpnia 1926 r. z bliźniaczej 
ciąży, ale w czasie porodu jej brat bliźniak niestety zmarł. 

Palowiczowie mieszkali w Ustroniu 189 w domu bliźnia-
ku z Ernestem Drobczyńskim. Adolf działał w PPS, Związku 
Zawodowym Metalowców oraz Spółdzielni Ogólne Stowarzy-
szenie Spożywcze i Oszczędnościowe, m.in. jako członek 
rady nadzorczej. Był wieloletnim i cenionym majstrem-
tokarzem w Zakładach Metalowych „Kuźnia Ustroń” (Breviller 
Ska). 10 września 1945 r. został kierownikiem zakładowej 
stołówki, potem też członek rady nadzorczej i komisji rewizyj-
nej. Mieszkał wraz z żoną w Ustroniu-Fenedyku przy ul. Fa-
brycznej 6, numer dalej mieszkał jego starszy brat Karol. 

Pod koniec 1950 r. odszedł z zawodu, zamieszkał w 
dzielnicy Hamer (obecnie ul. Daszyńskiego 34 w centrum 
miasta) i zmarł 6 maja 1951 r. w Ustroniu. Ewa Palowiczowa 
z domu Wojnar zmarła 21 lipca 1967 r. na serce, kiedy to do 
jej mieszkania przez komin wpadł tzw. piorun kulisty...  

Do zasłużonych przedstawicieli rodziny należeli jeszcze 
m.in. Antoni Palowicz, nauczyciel z pobliskiego Zarzecza, 
który zginął w marcu 1915 r. jako żołnierz Legionów Polskich 
oraz Leonard "Leon" Palowicz, który zginął w katastrofie 
okręgu podwodnego ORP "Orzeł" w czerwcu 1940 r. 

Równo w południe 4 maja rozpocznie się okolicznościo-
wa Msza Święta za dusze Ferdynanda Semika i Marii z do-
mu Matuszek, a także ich dzieci Franciszki Macury, Marii 
Szafarz i Karola Semika, ale też za dusze Adolfa Palowicza, 
jego obu żon Marii z domu Drobczyńskiej i Ewy z domu Woj-
nar, a także ich córek Małgorzaty Siwek, Marii Wandy Se-
mik, Wandy Szafarz, Marty Busz i Stefanii Bojdy. Potem za-
planowano wspólny spacer na cmentarz przy ul. Daszyńskie-
go i uroczysty obiad. Kopia drzewa genealogicznego trafi 
zaś prawdopodobnie dla potomnych do Muzeum Ustrońskie-
go im. Jana Jarockiego oraz Muzeum Regionalnego „Stara 
Zagroda”. 

Potomkowie obu ustroniaków mieszkają w przeważają-
cej większości nadal na Śląsku Cieszyńskim, ale nie tylko, 
bo w Krakowie, Rzeszowie, Busku-Zdroju, Warszawie, Wro-
cławiu, Kamiennej Górze, a nawet za granicą – w Niem-
czech, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii. Zgłoszenia udziału w 
zjeździe rodzinnym można dokonywać do końca lutego  
u Rolanda Semika (tel. kom. 692 955 404, ma-
il: roland.semik@gmail.com).   Roland Semik 

Na zdjęciu Semikowie i Palowiczowie - zdj. ślubne z 1936r. 
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Kącik poezji 
 

Jesteś jak wiatr 
 

Jesteś jak wiatr nieokiełznany 

wolny nieobliczalny wiatr 
 

Po wietrze nie wiadomo  

czego się spodziewać 
 

Wiatru nie zwiążesz 

zatańczy jak zechce 

porwie co zechce 

przesunie cienie 

nawet ścianę z deszczem 
 

Jesteś jak wiatr 

co przemawia muzyką 

lub trzaśnięciem drzwiami 

wietrzyku wietrze 

niezaprzeczalnie 

masz dar 

dokonywania zmiany. 
Barbara  Górniok 

Z  ż y c i a  p a r a f i i  

   W niedzielę, tydzień temu składaliśmy 
ofiary na rzecz naszej wspólnoty parafial-
nej. Była to kolekta specjalna. 

  W związku z feriami nie było żadnych 
spotkań grup modlitewnych, ani środowej 
Godzinki przed Panem. 

 Powoli zbliżamy się do rekolekcji wielkopostnych, 
które poprowadzi ks. Piotr Hoffman, diec. duszpasterz 
młodzieży. Program rekolekcji podany zostanie w naj-
bliższym czasie. 

 

JUBILACI TYGODNIA 
 

Bożena Dziendziel 

Janina Barszcz 

Jadwiga Menes 

Gertruda Zloch 

Kazimierz Piecha 

Stanisława Błachut 

Jan Janota 

Teresa Grzyb 

Helena Paszcza 
    

Zacnym Jubilatom życzymy pomyślności, 
zdrowia, wielu łask Bożych za wstawiennictwem 
Najświętszej Maryi Panny oraz radości i spokoju. 

 

Boże, spraw bym nie stracił odwagi. Kto straci 
odwagę na pustyni, nie posunie się już dalej i tam 
umrze. 
        (Phil Bosmans)   

DYŻURY SPOWIEDNIKÓW W TYM TYGODNIU 

Dzień tygodnia 9. 00 - 10. 30 

poniedziałek 
wtorek 
środa 

czwartek 
piątek 

ks. M. Puchałka  
ks. T. Serwotka 
Franciszkanie 
ks K. Pacyga 
Św. Klemens 

Dzień tygodnia 15. 00 - 16. 30 

poniedziałek 
wtorek 
środa 

czwartek 
piątek 

Św. Klemens 
Dominikanie 
ks. S. Zawada 
Franciszkanie 
Św. Klemens 

 R e k r u t a c j a  d o  p r o j e k t u   

C h a t k a  P u c h a t k a  w  U s t r o n i u   

o d  2 4  s t y c z n i a  d o  2 2  l u t e g o 2 0 1 9 r .   

 

Szanowni Państwo!  
Zapraszamy  dzieci od 2,5 do 4 lat  do nowej grupy 

przedszkolnej na roczne nieodpłatne zajęcia dydaktyczne 
oraz  posiłki  w ramach projektu Chatka Puchatka w Ustroniu.  

Zajęcia rozpoczynamy już od 1 marca br. Szczegółowe 
informacje można uzyskać na stronie internetowej 
www.mentel-przedszkola.com, telefonicznie 695588186 lub 
osobiście w  Przedszkolu  Chatka Puchatka w Ustroniu ul. 3 
Maja 24.  

Formularz Zgłoszeniowy wraz z załącznikami można 
odebrać w przedszkolu lub pobrać ze strony internetowej.  

Zapraszam, 

Monika Mentel 

jest kołem 

ratunkowym 

na morzu życia 
 

- Dwaj złodzieje po włamaniu do dużego skle-
pu odzieżowego sortują garderobę, odkładając 
do dużych toreb wszystko co, stanowi większą 

wartość. Nagle jeden ze złodziei pokazuje drugiemu kolorowy 
sweter. 

- Spójrz! Kosztuje 590zł! Przecież to rozbój w biały dzień! 

- Racja, to zwykłe złodziejstwo. 


