
Oto ja, służebnica Pańska

ZAPRASZAMY PARAFIAN NA SPOWIEDŹ PRZEDŚWIĄTECZNĄ tydzień przed 
Bożym Narodzeniem (pół godziny przed każdą Mszą Świętą) oraz w sobotę 22.12  

w godz. 16.00-18.00, w niedzielę 23.12 w godz. 15.00-17.00.
NIE ODKŁADAJMY SPOWIEDZI NA OSTATNIĄ CHWILĘ!



Koncert z okazji 100-lecia istnienia Towarzystwa 
Śpiewaczego LUTNIA



Przed nami piękny miesiąc grudzień ze względu nate 
urocze rodzinne święta Bożego Narodzenia, które są 
naszym udziałem i radością wielką. Rozpoczniemy go 
pięknym wejściem, bo udziałem w „Triduum” przed 
uroczystością odpustową ku czci naszej czcigodnej 
patronki świętej Barbary. Odpust to wielka Łaska, ja- 
ką możemy otrzymać od naszego Boga i Stwórcy, 
a zarazem zewnętrzny nasz wyraz Dziękczynienia Bo-
gu za tak wielką Patronkę którą nam oraz naszej pa-
rafii i miastu dał Pan. Przed nami kolejne w naszym 
życiu „Roraty”. To także to nabożeństwo, które w wy-
jątkowy sposób przygotowuje nas do uroczystości 
świąt Bożego Narodzenia. Pamiętajmy, że „Roraty” 
tonie tylko nabożeństwo dla dzieci, chociaż one w spo- 
sób jakże radosny i konkretny, bo z lampionem w rę- 
ku, uczestniczą w tym wyjątkowym nabożeństwie przy-
gotowującym nas wszystkich do radości Bożego Na-
rodzenia. Chciejmy i my, dorośli, jak najliczniej ucze-
stniczyć w tegorocznych „Roratach”, a zobaczymy, że 
Łaska Boża jeszcze obficiej zagości w naszych sercach.
5 grudnia we środę przypada na naszą wspólnotę pa-
rafialną dzień Adoracji Najświętszego Sakramentu w ra-
mach nieustającego wynagrodzenia Bogu, którą to Ado-
rację nazywamy wieczystą w naszej diecezji. Niech 
nas nie braknie przy Jezusie w naszym sanktuarium 
w tym dniu. Pamiętajmy, że wszyscy mamy w dobroci 
naśladować św. Mikołaja, nie tylko od święta. 8 gru-
dnia, w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP 
dzieci z klasy komunijnej i dzieci Maryi przyjmą 
uroczyście medaliki, jako znak oddania się w opie- 
kę Bogu przez ręce Matki Najświętszej. Niech nigdynie 
rozstawają się z nim, a medalik był dla nich znakiem 
przyznawania się do Chrystusa. I jeszcze jedna ważna 
rada – oby zakupy, przedświąteczna krzątanina nie przy-
słoniły nam tego, co najistotniejsze w tych świętach – 
samego Jezusa Chrystusa. Nie odkładajmy spowiedzi, 
która przygotowuje nasze serce na godne w nim Na-
rodzenie Jezusa na ostatnią chwilę. Niech radość i bło- 
gosławieństwo Nowonarodzonego będzie z nami wszy-
stkimi i naszym udziałem. O to się wszyscy módlmy 
i tego sobie życzmy!

Ks. Proboszcz

Z życia parafii
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Zmarli:
+ Tadeusz Kajstura
+ Jadwiga Słowak

Chrzty:
Emilia Skinder
Michał Kucharczyk

Statystyka – listopad 2018

• Państwu Teofilowi i Bronisławie Krzempkom
• Paniom Janinie i Ewelinie Smol
• P. Markowi Koniecznemu
• Państwu Janowi i Bronisławie Siemienikom
• P. Róży Tomaszek
• Państwu Bolesławowi i Reginie Bojdom
• Państwu Karolowi i Emilii Janikom
• P. Annie Grygierek
• P. Romanowi Gądkowi
• Państwu Krzysztofowi i Marii Wójtowiczom
• Państwu Józefowi i Cecylii Kornasom
• P. Katarzynie Kocurek
• Państwu Marianowi i Danucie Teklom
• Państwu Zbigniewowi i Marcie Stokłosom
• P. Helenie Stryczek
• Państwu Stanisławowi i 

Mirosławie Puszczewiczom
• Państwu Janowi i Zycie Pieczkom
• Państwu Czesławowi i Barbarze Labzom
• Państwu Edwardowi, Krystynie 

i Beacie Hernikom
• Państwu Krzysztofowi i Helenie Czaudernom
• Państwu Cierpiałom
• P. Marii Domasiewicz
• Państwu Romanowi i Teresie Pryczkom
• Państwu Mariuszowi i Danucie Ochodkom
• Państwu  Pustelnik i Góra
• Pani Halinie Smol
• Państwu Henrykowi i Wioletcie Blindom
• P. Barbarze Dziędziel
• Państwu Pająk
• Państwu Bronisławowi i Marii Łukasikom
• Państwu Janowi i Krystynie Gaszczykom
• Państwu Bogdanowi i Grażynie Szlachtom

Dziękujemy naszym 
ofiarodawcom!

Statystyki „dominicantes” i „comunicantes” 
w parafii strumieńskiej na podstawie 

liczenia w dniu 21.10.2018 r.

Liczby nie są oczywiście z dokładnością stuprocentową. 
Liczby ogarniają wszystkie Msze niedzielne (łącznie 

ze Zbytkowem) oraz sobotnią Mszę wieczorną.

DOMINICANTES (obecność na niedzielnej Eucharystii)
Liczba mężczyzn:  822
Liczba kobiet:  956
RAZEM:   1778

COMUNICANTES (liczba rozdanych 
Komunii na niedzielnej Eucharystii)

Liczba mężczyzn: 319
Liczba kobiet:  572
RAZEM:   891
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1-sza Sobota Miesiąca – 1.12
	 7:00	 1)	Msza	św.	Wynagradzająca	za	zniewagi	

wyrządzone	Niepokalanemu	Sercu	Maryi
  2)	Za	+	Władysława	Łukasik	–	od	córki	z	rodziną
	18:00	 1)	W	intencji	wspólnoty	„Sychar”
	 	 2)	Za	++	Helenę	i	Błażeja	Jarczyk,	++	rodzi-

ców	i	rodzeństwo	z	obu	stron,	ks.	dziekana	
Franciszka	Jarczyka	i	+	Edwarda	Jarczyka

	 	 3)	Do	Opatrzności	Bożej	za	wstawiennictwem	
św.	Barbary	w	intencji	górników	KWK	Pniówek

I Niedziela Adwentu – 2.12 
Odpust ku czci św. Barbary

	 6:30	 Za	+	Krystynę	Tomecką	–	od	pracowników	
ZS-P	w	Zabłociu

	 8:00	 W	intencji	Czcicieli	Różańca	św.,	żyjących	 
i	zmarłych

	 9:30	 Za	+	ojca	Edwarda	Chatys	–	od	syna	Janusza
	10:00	 Zbytków	–	Za	+	Karola	Kajzar	w	10	rocz.	śm.,	

++	rodziców:	Marię	i	Jana,	+	siostrę	Marię
	11:00	 Suma	Odpustowa	w	intencji	parafian
	16:30	 Nieszpory
	17:00	 Za	+	Henryka	Pustelnik,	++	z	rodziny	Pustel-

nik,	Holewik,	Gabzdyl
Poniedziałek – 3.12 św. Franciszka Ksawery
	 7:00	 Za	++	Mariannę,	Alojzego,	Ludwika,	Andrzeja	

Francuz
	18:00	 1)	Za	+	Julię	Skórzyńską	w	rocznicę	śmierci,	

+	męża	Mariana,	syna	Jana,	córkę	Marię,	
męża	Władysława,	+	Zofię	Puszczewicz	 
w	rocznicę	śmierci,	++	rodziców	i	brata

	 	 2)	Za	+	Grażynę	Kajstura	w	2	rocznicę	śmier-
ci,	+	męża	Romana,	ojca	Józefa,	teścia	Józefa,	
ciocię	Helenę	i	Małgorzatę,	wujka	Jana	 
i	Alojzego

Wtorek – 4.12 św. Barbary
	 7:00	 Do	Bożej	Opatrzności	za	wstawiennictwem	

NMP	i	św.	Jana	z	Kęt	i	św.	Barbary	w	intencji	
nauczycieli,	wykładowców	i	katechetów,	o	
Boże	Błogosławieństwo,	potrzebne	łaski,	Daru	
Ducha	Świętego	i	zdrowie

	10:00	 Do	Bożej	Opatrzności	za	wstawiennictwem	
św.	Barbary	w	intencji	Górników	i	ich	rodzin

	18:00	 Za	++	Marię	i	Józefa	Waleczek,	++	krewnych	
z	obu	stron

Środa – 5.12 Wieczysta Adoracja
	 7:00	 Za	+	Wiktora	Stryczek,	++	rodziców,	teściów,	

rodzeństwo
	18:00	 1)	Za	+	Mariana	Hawełka,	brata	Bogdana,	

ojca	Alojza,	Marię	i	Alfreda	Litta,	syna	Erne-
sta,	++	z	rodziny	Hawełka,	Litta,	Sedlecki

	 	 2)	Za	+	Wiktorię	Bortlik,	++	męża,	trzech	

synów	i	córkę
1-szy Czwartek Miesiąca – 6.12  św. Mikołaja
	 8:00	 Za	+	Wandę,	Ferdynanda	Szopka,	+	Gertrudę	

Żelawską
	18:00	 Zbytków	–	W	intencji	czcicieli	Różańca	św.,	

żyjących	i	zmarłych
	18:00	 1)	Za	+	Renatę	Hutnicką
	 	 2)	Za	+	Tadeusza	Kajsturę	–	od	Krystyny	 

z	mężem	i	rodziny	Somków
1-szy Piątek Miesiąca – 7.12 św. Ambrożego
	 7:00	 1)	W	intencji	czcicieli	Najświętszego	Serca	

Pana	Jezusa,	żyjących	i	zmarłych
	 	 2)	Za	+	Stanisława	Bilińskiego	–	od	mieszkań-

ców	z	ul.	Nowej
	16:30	 Zbytków	–	Za	++	Janinę	Danis	w	4	roczni-

cę	śmierci,	ojca	Władysława,	++	dziadków:	
Wandę	i	Władysława	Bralewskich,	Katarzynę	i	
Stanisława	Danis,	siostrę	Wandę

	18:00	 Za	+	Jerzego	Poloński	w	2	rocznicę	śmierci,	
++	rodziców,	rodzeństwo	i	dusze	w	czyśćcu	
cierpiące

Sobota – 8.12 Uroczystość 
Niepokalanego Poczęcia NMP

	 7:00	 Dziękczynna	za	otrzymane	łaski	z	prośbą	 
o	dalsze	Boże	Błogosławieństwo	i	zdrowie	
przez	ręce	Matki	Bożej	Strumieńskiej	i	św.	
Barbary

	 9:00	 Za	+	Elżbietę	Tekla	–	od	córki	Cecylii
 16:00 Za	+	Zbigniewa	Bojdę	i	zmarłych	z	rodziny	–	od	

rodzin;	Kornas,	Kost,	Chrobak	i	siostry	Emilii
	17:00	 Zbytków	–	Za	+	Mariana	Flaczka	–	od	sąsia-

dów	z	ul.	Długiej
	18:00	 Za	+	Hermana	Sikora,	córkę	Grażynę,	+	Ste-

fanię	i	Adolfa	Pietrzyk
II Niedziela Adwentu – 9.12
	 6:30	 W	intencji	Parafian
	8:00	 Za	+	Łucję	Kontny,	męża	Izydora,	++	z	rodzi-

ny	Kontny,	Słota
	 9:30	 Za	+	Stanisława	Pisarek,	rodziców	i	rodzeń-

stwo	z	obu	stron
	10:00	 Zbytków	–	Za	++	Marię	i	Ferdynanda	Kopczek
	11:00	 Chrzest:	Lidia	Krzempek
	 	 Roczek:	Maksymilian	Krakowka
	16:30	 Nieszpory
	17:00	 Za	+	Krystynę	Ochodek	w	15	rocznicę	śmier-

ci,	ojca	Antoniego	i	dusze	w	czyśćcu	cierpiące
Poniedziałek – 10.12
	 7:00	 Za	+	Zofię	Chudy	–	od	Zofii	i	Jana	Grabskich
	18:00	 1)	Za	+	Ludwika	i	Natalię	Brandys
	 	 2)	Za	+	Tomasza	Mirowskiego	w	1	rocznicę	

śmierci

Intencje mszalne
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Wtorek – 11.12 św. Damazego
	 7:00	 Za	+	Marię	Lapczyk,	męża	Tadeusza	–	od	

syna	Józefa	z	rodziną
	18:00	 1)	Za	+	Marię	i	Jana	Maciejowskich,	Danutę	

Sosna	i	++	z	rodziny
	 	 2)	Za	+	Karola	i	Helenę	Płonka,	++	rodziców	 

i	rodzeństwo	z	obu	stron
	 	 3)	Za	+	Bronisława	Kajzara	w	8	r.śmierci,	 

++	Teresę	i	Teofila	Kajstura,	+	Otylię	Witas
Środa – 12.12 NMP z Guadalupe
	 7:00	 Za	+	Wandę	Grygierczyk	–	od	koleżanek	i	

kolegów	ze	Szkoły	Podstawowej	w	Zabłociu
	18:00	 1)	Za	+	Annę	Żaulodik-Burkot	w	27	rocznicę	

śmierci
	 	 2)	Za	+	Stanisława	Wojtek	–	od	Romana	i	

Krystyny	Grygierczyk
Czwartek – 13.12 św. Łucji
	 8:00	 Za	++	rodziców:	Otylię	i	Franciszka	Zupa,	 

++	dziadków	z	obu	stron
	18:00	 Zbytków	–	Za	+	Franciszka	Zuber	na	pamiąt-

kę	urodzin
	18:00	 1)	Za	+	Annę	Strządała	w	17	r.	śmierci,	męża	

Franciszka,	++	z	rodziny	Strządała	i	Chudek
	 	 2)	Za	+	Alojzję	i	Jana	Świeży,	syna	Alfreda,	 

+	Józefa	Lang,	++	z	rodziny	Świeży	i	Lang
Piątek – 14.12 św. Jana od Krzyża
 7:00 Za	+	Krystynę	Żur	w	3	r.	śm.	od	męża	Brunona
 18:00 1)	Za	++	Wiktorię	i	Ludwika	Papkoj,	zięcia	Brunona
	 	 2)	Za	+	Karola	Pietrzyk	z	żoną,	córką	i	jej	

mężem,	oraz	++	2	synów	z	żonami
	 	 3)	Za	+	Helenę	Pietroszek	w	1	rocz.śmierci
Sobota – 15.12
	 7:00	 Za	+	Ryszarda	Szajter	–	od	rodziny	Ściwów
	18:00	 1)	Za	+	Stanisława	i	Emilię	Folek,	syna	Hen-

ryka	i	synową	Jolantę
	 	 2)	Za	+	Wilhelma	Spyra	w	2	rocznicę	śmierci
	 	 3)	Za	+	Józefa	Biela	w	4	rocznicę	śmierci,	 

++	krewnych,	dusze	czyśćcowe
III Niedziela Adwentu – 16.12
	 6:30	 Za	+	męża	Józefa	Gandora,	syna	Gabriela,	

++	rodziców	z	obu	stron
 8:00 Za	+	księdza	kanonika	Alojzego	Raszkę	w	20	r.	śm.
	 9:30	 Za	+	Cecylię	i	Franciszka	Folek,	córkę	Stani-

sławę,	zięcia	Józefa
	10:00	 Zbytków	–	Za	+	Elżbietę	i	Józefa	Kurpas,	syna	

Kazimierza,	synową	Krystynę,	+	Ryszarda	
Salamon	i	dusze	w	czyśćcu	cierpiące

	11:00	 Za	+	Elżbietę	i	Józefa	Puzoń,	rodziców:	 
+	Helenę	i	Zofię	Puzoń

	16:30	 Nieszpory
	17:00	 Za	+	Marię	i	Józefa	Bukowskich
Poniedziałek – 17.12
 7:00 Za	+	Stefana	Jaroszewskiego,	2	żony,	rodziców,	

rodzeństwo,	zięcia	Józefa,	dusze	czyśćcowe
	18:00	 1)	Za	+	Barbarę	Janik	w	4	rocznicę	śmierci
	 	 2)	Za	+	Alojzego	Pietrzyk	w	30	rocznicę	

śmierci,	córkę,	rodziców,	siostry	i	szwagrów
Wtorek – 18.12
	 7:00	 Za	+	Jana	Wilczyńskiego,	rodziców,	teściów,	

brata	Tadeusza,	++	z	rodzin	Milerski,	Kata-
rzyński,	Szweblik	i	dusze	czyśćcowe

 18:00 1)	Za	++	Agnieszkę	i	Karola	Gawron	z	synem	Janem
	 	 2)	Do	Bożej	opatrzności	z	podziękowaniem	 

za	otrzymane	łaski	z	prośbą	o	dalsze	z	okazji	
60	rocznicy	urodzin	Ewy

Środa – 19.12 
	 7:00	 Za	+	Cecylię	Zaręba	–	od	byłych	pracowni-

ków	Przychodni	Zdrowia	w	Strumieniu
	18:00	 1)	Do	Bożej	Opatrzności	z	podziękowaniem	za	

otrzymane	łaski	z	prośbą	o	dalsze	błogosła-
wieństwo	z	okazji	60	urodzin

	 	 2)	Za	+	Zofię	Kajstura	w	10	rocznicę	śmierci
Czwartek – 20.12
	 8:00	 Za	+	Bronisławę	Żur	–	od	Marii	Miczka	i	Szelu-

gowskich-Kempiak
	18:00	 Zbytków	–	Za	+	Józefa	Serwatka,	++	synów,	

++	Zofię	i	Michała	Janota
	18:00	 1)	Za	+	Teresę	i	Wilhelma	Puzoń,	syna	Jana,	

synową	Helenę
  2)	Za	+	Andrzeja	Ucherka	–	od	rodziny	Pietroszek
Piątek – 21.12 św. Piotra Kanizjusza
	 7:00	 1)	Za	+	Krystynę	Tomecką	–	od	Elżbiety	 

z	rodzicami	i	synami
	 	 2)	Za	+	Lucynę	Tomaszek	–	od	Mieszkańców	 

z	bloków	przy	ul.	Młyńskiej
	18:00	 1)	Do	Miłosierdzia	Bożego	w	30	dzień	po	

śmierci	za	++
	 	 2)	Za	+	Wandę	Janiak	na	pamiątkę	urodzin,	

++	rodziców	z	obu	stron
Sobota – 22.12
 7:00 1)	Za	+	Cecylię	Kocur	–	od	rodziny	Dziadek-Król
	 	 2)	Za	+	Tadeusza	Janotę	–	od	rodziny	Bortlik
	18:00	 1)	Za	+	Antoniego	Francuz,	syna	Henryka 

i	rodziców	z	obu	stron
  2)	Za	+	Zbigniewa	Stawniczy	–	od	rodziny	konieczny
IV Niedziela Adwentu – 23.12
	 6:30	 Za	+	Alojzego	Moczek	w	1	rocznicę	śmierci
	 8:00	 Za	+	Mariannę	Bochenek	w	20	rocznicę	

śmierci,	męża	Karola,	+	rodziców	z	obu	stron
	 9:30	 O	Boże	Błogosławieństwo,	zdrowie	i	opiekę	

św.	Barbary	dla	Mirosława	z	okazji	60	urodzin
	10:00	 Zbytków	–	Za	parafian
	11:00	 Do	Bożej	Opatrzności	z	podziękowaniem	za	

otrzymane	łaski	z	prośbą	o	dalsze	Błogosła-
wieństwo	dla	Jolanty	z	okazji	60	urodzin

	16:30	 Nieszpory
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	17:00	 Za	+	Elżbietę	i	Fryderyka	Hawerland,	++	ro-
dziców	z	obu	stron,	zięcia	Józefa,	++	z	rodzi-
ny	Hawerland	i	Mozurek

Poniedziałek – 24.12 
Wigilia Narodzenia Pańskiego

	 7:00	 1)	Za	+	Martę	Michalik,	++	z	rodziny	Micha-
lik,	Konieczny,	+	Józefa	Kubica

  2)	Za	++	dziadków:	Mariana	i	Ludwika	Płonka,	 
4	córki,	4	zięciów,	4	synów,	3	synowe,	++	z	rodziny

	 	 3)	Za	+	Marię	Macura,	wnuczkę	Grażynę	i	Ro-
mana,	zięcia	Walentego	i	Józefa,	dwie	siostry:	
Annę	i	Marię,	+	bratową	Marię	i	Annę,	+	bra- 
ci:	Leona	i	Stanisława

	 	 4)	W	intencji	siostry	przełożonej	Emanueli	 
z	okazji	imienin	o	Boże	Błogosławieństwo,	
zdrowie	i	potrzebne	łaski

21:00	 [Pasterka	w	Zbytkowie]	1)	W	intencji	parafian
  2)	Za	+	Józefa	Arkulary	–	od	kuzynek	z	rodzinami
	 	 3)	Za	+	Zofię	Popielarz	–	od	rodzin	Kuboszek,	

Jamruz	i	Marek
23:30	 Jutrznia
24:00	 Pasterka	w	Strumieniu	1)	W	intencji	parafian
	 	 2)	Za	+	Józefa	Kanafka	–	od	córki	Agnieszki	 

z	mężem	i	synem
	 	 3)	Za	+	Antoniego	Zachorka	–	od	Jadwigi	Koź-

lik	z	rodziną
  4)	Za	+	Otylię	Wieliczka	–	Stowarzyszenia	Do-

brej	Śmierci
Wtorek – 25.12 

Uroczystość Narodzenia Pańskiego
	 8:00	 Za	++	Marię	i	Erwina	Słowik,	+	siostrę	Janinę
 9:30 Z	podziękowaniem	za	otrzymane	łaski	z	prośbą	

o	dalsze	Błogosławieństwo	dla	całej	rodziny
	10:00	 Zbytków	–	Za	+	Zofię	Popielarz	–	od	członkiń	

KGW	w	Zbytkowie
	11:00	 Za	+	Antoniego	Zachorek	na	pamiątkę	70	

urodzin	i	+	żonę	Krystynę,	oraz	o	Boże	Błogo-
sławieńśtwo	dla	całej	rodziny

	16:30	 Nieszpory
	17:00	 Za	+	Tadeusza	Kajsturę	–	od	sąsiadów:	Marci-

na,	Anny,	Piotra	Dyrlaga	z	rodzinami
Środa – 26.12 Św. Szczepana
	 6:30	 Za	++	Julię,	Jana	Kopiel,	syna	Franciszka,	

Bolesława	i	Sylwestra,	+	Antoniego	Perchałę	 
i	dusze	w	czyśćcu	cierpiące

 8:00 Za	+	Marię	Firlej,	męża	Jana,	rodziców	z	obu	stron
	 9:30	 Do	Bożej	Opatrzności	z	podziękowaniem	za	

otrzymane	łaski	z	prośbą	o	dalsze	błogosła-
wieństwo	w	rocznicę	ślubu	Mirosławy	i	Jana	 
i	w	intencji	całej	rodziny

 10:00 Zbytków	–	Za	+	Annę	Popielarz	–	od	rodziny	Polok
	11:00	 Intencja	dziękczynna	z	okazji	45	rocznicy	

ślubu	Antoniego	i	Anny	Strządała
 18:00 Za	+	Wiktora	Ociepka,	syna	Leona	i	córkę	Krystynę
Czwartek – 27.12 św. Jana Ewangelisty
	 8:00	 1)	W	intencji	Czcicieli	Apostolatu	maryjnego	 

i	Patronki	Dobrej	Śmierci,	żyjących	i	zmarłych
	 	 2)	Za	+	Alfreda	Migdał	w	3	rocznicę	śmierci
	 	 3)	Za	+	Stanisława	Bilińskiego	–	od	mieszkań-

ców	z	ul.	Nowej
	18:00	 Za	+	Jana	i	Otylię	Brandys	i	++	dziadków	 

z	obu	stron
Piątek – 28.12 św. Młodzianków Męczenników
 7:00 1)	Za	+	Elżbietę	Tekla	–	od	rodziny	Czaja	i	Skiba
	 	 2)	Za	+	Zbigniewa	Bojdę	–	od	rodziny	Ozakon
	 	 3)	Za	+	Andrzeja	Ucherka	–	od	Artura	i	Eweli-

ny	Drewniak	z	dziećmi
 18:00 Za	+	Hildegardę	Janotę	w	3	rocznicę	śmierci,	

męża	Alojzego,	syna	Alojzego	i	zięcia	Franciszka
Sobota – 29.12 św. Tomasza Becketa
	 7:00	 1)	Za	+	Zofię	Chudy	–	od	sąsiadki	Barbary	

Gawron	z	Adamem
  2)	Za	+	Marię	Lapczyk	–	od	Bronisławy	i	Cecylii
	 	 3)	Za	+	Wandę	Grygierczyk	–	od	syna	Piotra	 

z	rodziną
	18:00	 Za	+	ojca	Stanisława	Pieczek	w	rocznicę	

śmierci,	żonę	Zofię,	dziadków	z	obu	stron,	 
+	Ewę	Szczotka,	Marię	Bujok,	++	wszystkich	
z	rodziny,	++	kapłanów	i	siostry	zakonne

Niedziela – 30.12 Święto Świętej Rodziny
	 6:30	 W	intencji	parafian
	8:00	 W	intencji	Ojczyzny
	 9:30	 Za	+	Renatę	Hutnicką
 10:00 Zbytków	–	Za	+	Zofię	Popielarz	–	od	rodziny	Miły
 11:00 Za	+	Ludwika	Krzempek	w	5	r.	śm.,	++	rodziców	i	teściów
	14:00	 Ślub:	Kasza-Spychała
	16:30	 Nieszpory
	17:00	 Za	+	Otylię	Pietrzyk,	męża	Jerzego,	++	rodzi-

ców	z	obu	stron,	brata,	bratowe	i	szwagrów
Poniedziałek – 31.12 św. Sylwestra
	 7:00	 1)	Za	+	Bronisławę	Krzempek	w	23	rocznicę	

śmierci,	męża	Czesława,	+	rodziców	i	rodzeń-
stwo

	 	 2)	Za	+	Stanisława	Wojtka	–	od	żony,	syna,	
córki,	siostry	wraz	z	rodzinami

	 	 3)	Za	+	Ryszarda	Szajter	–	od	Haliny	i	Włady-
sława	Małysz

 18:00	 Za	parafian,	dziękczynna	za	wszelkie	łaski	otrzy-
mane	od	Boga	w	kończącym	się	roku	 
z	prośbą	o	Boże	Błogosławieństwo	na	nowy	rok

W	intencjach	mogą	pojawić	się	błędy,	niedopatrzenia,	za	które	redakcja	z	góry	przeprasza.	W	miarę	potrze-
by,	będą	one	poprawiane	w	intencjach	na	dany	tydzień.
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POWRÓT DO PRZESZŁOŚCI
I znowu czas zatoczył koło. Aż trudno uwierzyć, że to już rok minął od momentu, w którym postanowiłam 
wrócić do dawnych tekstów publikowanych na łamach niniejszej gazetki. A ponieważ było to w grudniu 2017 
r., niech więc grudzień 2018 r. będzie tym miesiącem, w którym zakończy się cykl „Powrót do przeszłości”. 
Na podsumowanie wybrałam dwa teksty. Pierwszy pośrednio nawiązuje do obchodzonego w listopadzie 
święta odzyskania przez Polskę niepodległości, a dotyczy jednego z aspektów naszego patriotyzmu, jakim 
jest stosunek do polskiego języka. Drugi tekst odwołuje się do nadchodzących świąt Bożego Narodzenia i 
poprzedzającego je adwentu.

W REFLEKSYJNYM NASTROJU
Tekst z grudnia 2004 r.

Wykorzystując fakt, że 25 listopada odbył się w naszym 
gimnazjum IV Powiatowy Konkurs Ortograficzny 
„Strumieńska Żaba”, postanowiłam napisać kilka słów na 
temat, który leży mi na sercu już od dłuższego czasu. A 
chodzi o odmianę nazwisk. Coraz częściej spotykam się 
bowiem ze zjawiskiem, że w pismach urzędowych, na 
dyplomach, w zaświadczeniach, usprawiedliwieniach, in- 
tencjach mszalnych itd. pojawiają się formy z nieodmie-
nionym nazwiskiem. Wiele osób nie odmienia nazwisk, 
tłumacząc się, że odmiana ta może powodować nieporo-
zumienia dotyczące ich właściwego brzmienia. Nic bar-
dziej mylnego! Największe autorytety językoznawcze (au-
tor słownika ortograficznego prof. Edward Polański czy 
znany wszystkim telewidzom prof. Jan Miodek) opowia- 
dają się jednoznacznie za odmianą nazwisk. Nieodmienia-
nie nazwisk to norma zachodnia i amerykańska całkowi-
cie niezgodna z polską normą językową, która stanowi, 
że wszystkie nazwiska (nawet te obcego pochodzenia), 
jeśli to tylko jest możliwe, odmieniamy tak jak każdy in- 
ny wyraz w języku polskim. Oczywiście odmiana nazwisk 
nie zawsze jest sprawą prostą, myślę jednak, że nie upra-
wnia nas to do stosowania uproszczeń. Pragnę więc przy- 
pomnieć Szanownym Czytelnikom podstawowe reguły 
dotyczące odmiany nazwisk. Sprawę tę „Słownik orto-
graficzny PWN” pod red. Edwarda Polańskiego reguluje 
bardzo szczegółowo, ja ograniczę się tylko do kilku 
najważniejszych informacji.

Nazwiska polskie dzielą się na dwie podstawowe grupy: 
nazwiska mające postać rzeczowników i nazwiska mające 
postać przymiotników. Każde z nich dzielimy dodatkowo 
męskie i żeńskie.

Nazwiska męskie o odmianie rzeczownikowej odmienia-
my zawsze! Przykłady: książka Adama Mickiewicza (nie: 
Adama Mickiewicz), idę do pana Jana Sikory (nie: Jana 
Sikora), rozmawiam z panem Adamem Mechem (nie: 
Adamem Mech), przyglądam się panu Janowi Miodkowi 
(nie: Janowi Miodek), proszę o intencję mszalną za pana 
Fryderyka Chopina (nie: Fryderyka Chopin), obserwuję 
dobrą grę Jana Peszka (nie: Jana Peszek), podziwiam obraz 
pana Jana Matejki (nie: Jana Matejko), usprawiedliwiam 

nieobecność syna Jana Nowaka (nie: Jana Nowak), wrę-
czam dyplom panu Marcinowi Kwietniowi (nie: Marcino-
wi Kwiecień) itd. Przykłady można by mnożyć.

Nazwiska rzeczownikowe odnoszące się do kobiet po-
zostają w formie nieodmiennej (rozmawiam z panią Ewą 
Mech, przyglądam się pani Grażynie Gądek itd.) Wyjątek 
stanowią nazwiska zakończone na -a (typu: Sikora, Tekla, 
Gajda itd.), które podlegają odmianie, np.: idę do pani Ewy 
Sikory (nie: Ewy Sikora), rozmawiam z panią Marią Teklą 
(nie: Marią Tekla) , przyglądam się pani Annie Gajdzie 
(nie: Annie Gajda).

Odmieniamy nazwiska męskie mające postać przymiotnika 
zakończone na -cki, -dzki. Przykłady: nie ma pana Adama 
Kowalskiego, rozmawiam z panem Janem Zawadzkim. 
Podobnie jest z formą żeńską: idę do pani Ewy Kowalskiej, 
rozmawiam z panią Anną Zawadzką.

Nazwiska przymiotnikowe męskie zakończone na  -y lub 
-i (pan Jan Wolny, pan Adam Lekki) także się odmieniają 
(idę do pana Jana Wolnego, przyglądam się panu Adamowi 
Lekkiemu itd.) Jeśli zaś chodzi o nazwiska przymiotnikowe 
żeńskie - mamy do wyboru dwie formy: albo pozostajemy 
przy brzmieniu męskim (pani Ewa Wolny, pani Anna 
Lekki) i wówczas nazwiska nie odmieniamy (idę do pa-
ni Ewy Wolny, rozmawiam z panią Anną Lekki) lub sto-
sujemy formę żeńską (pani Ewa Wolna, pani Anna Lekka) 
i wówczas nazwisko odmieniamy (idę do pani Ewy Wolnej, 
rozmawiam z panią Anną Lekką).

Osobną grupę stanowią nazwiska będące nazwami mał- 
żeństw, a także formy żeńskie odnoszące się do nazw 
mężatek (zakończone na -owa, -ina) i panien (zakończone 
na –ówna, -anka), ale o tym może napiszę innym razem, 
nie chcę bowiem Szanownych Czytelników epatować nad-
mierną liczbą szczegółów. Pragnę natomiast pozostawić 
pod rozwagę problem, który poruszyłam.

A swoje rozważania ośmielę się zakończyć apelem:

„Nie wstydźmy się naszego języka i nie kopiujmy za-
granicznych wzorów!”
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Wrześniowe i październikowe owoce pracy uczniów 
Szkoły Podstawowej w Strumieniu

Samorząd Uczniowski
 8 października uczniowie naszej szkoły dokonali wyboru 
opiekunów Samorządu Uczniowskiego. W wyborach po-
wszechnych oddawali głosy na swoich faworytów spośród 
tych nauczycieli, których kandydatury sami zaproponowali 
we wcześniejszej ankiecie. Najwięcej głosów otrzymały 
panie: Aleksandra Mrowiec, Anna Józwik i Ewa Faruga.
 Natomiast 6 listopada odbyły się wybory do Samorządu 
Uczniowskiego, które poprzedziła kampania wyborcza. 
Uczniowie klas trzecich gimnazjum i ósmych szkoły 
podstawowej wytypowali po dwóch przedstawicieli spo- 
śród swojego grona. Kandydaci przygotowali plakaty 
z  programem i zaprezentowali go swoim kolegom. Naj-
większym poparciem cieszyli się: Cezary Czerwiński, Da-
wid Staroń, Paulina Szpotowska, Alicja Kosmala i Sandra 
Gabzdyl.

Warsztaty teatralne
 12 października na zaproszenie Miejsko-Gminnego Ośro- 
dka Kultury w Strumieniu młodzież z grupy teatralnej Toge- 
ther Forever wzięła udział w pasjonujących warsztatach 
teatralnych z udziałem aktorów teatru Animagia z Żytna. 
Uczestnicy warsztatów przekonali się, jak ważną rolę 
w teatrze pełni maska. To właśnie dzięki niej aktor może 
odkryć we własnej osobie kogoś innego, a gra na scenie 
jest wędrówką do wnętrza samego siebie.

Program artystyczny z okazji  
Dnia Edukacji Narodowej

 16 października w auli naszej szkoły członkowie koła 
teatralnego pod czujnym okiem opiekuna grupy pani Anny 
Józwik przedstawili krótki program, który dedykowali 
dyrekcji szkoły i nauczycielom. Motywem przewodnim 
były słowa piosenki Grażyny Łobaszewskiej, które mówią, 
że to "czas nas uczy pogody". Uczniowie w musicalowej 

formie pokazali swoje zbuntowane dusze, które z czasem, 
pod wpływem swoich mistrzów, ulegają przemianie, doj- 
rzewają i zaczynają rozumieć, co tak naprawdę w życiu 
jest ważne. Po przedstawieniu przedstawiciele społeczno-
ści uczniowskiej wręczyli na ręce dyrekcji kwiaty i po- 
dziękowali za trud ich wychowania.

100 lat niepodległości Polski
 11 listopada obchodziliśmy Narodowe Święto Niepodle- 
głości Polski. Nasza szkoła również wpisała się w te 
uroczyste obchody 100. rocznicy odzyskania niepodle-
głości przez nasz kraj. Z tej okazji uczniowie klas ósmych 
pod kierunkiem pani Tamary Nowok i pana Marcina 
Puzonia przygotowali uroczystą akademię. Program arty-
styczny został zaprezentowany dwukrotnie. W czwartek 
obejrzeli go uczniowie klas starszych, a w piątek uczniowie 
z budynku przy ulicy Młyńskiej.
 Dla jeszcze większego uczczenia tej pięknej rocznicy nasza 
szkoła włączyła się także w ogólnopolską akcję wspólnego 
odśpiewania „Mazurka Dąbrowskiego”. Hymn narodowy 
zabrzmiał w auli w piątek 9 listopada o godzinie 11.11. 
Natomiast 15 listopada klasy IV i V uczestniczyły w żywej 
lekcji historii, która przybliżyła im drogi Polaków do 
niepodległości.

Konwersacje z native speakerem Julianem Maisonem
 14 listopada uczniowie najstarszych klas mieli niepow-
tarzalną okazję spotkania się z żywym językiem obcym. 
Dzięki konwersacjom z native speakerem, Julianem 
Maisonem, młodzież przekonała się, jak ważna jest 
w obecnych czasach nauka języków obcych, a zwłaszcza 
umiejętność komunikacji. Mogli też dowiedzieć się wielu 
ciekawych rzeczy o ojczystych krajach pana Maisona, tj. 
o Stanach Zjednoczonych oraz Brazylii. Zajęcia te spotka-
ły się z ogromnym zainteresowaniem ze strony uczniów, 
co daje nadzieję na dobre wyniki z egzaminów w zakresie 
języka angielskiego.

Zawody sportowe
 Uczniowie naszej szkoły pod opieką pani Januszy Krzy- 
żanowskiej i pana Krzysztofa Dybczyńskiego reprezen-
towali gminę Strumień na zawodach rejonowych w szta- 
fetowych biegach przełajowych, które odbyły się w Ćwi-
klicach w powiecie pszczyńskim. Chłopcy startowali 
w dwóch kategoriach wiekowych. Drużyna chłopców 
młodszych w składzie: Oskar Benek, Tymoteusz Franek, 
Krzysztof Kurowski, Klaudiusz Skalski, Tomasz Stryczek, 
Eryk Wyleżuch, Błażej Fudali zajęła III miejsce. Natomiast: 
Patryk Kamel, Kamil Herman, Hubert Blobel, Dominik 

Adwent (łac. adventus) w starożytnym Rzymie i Bizancjum 
oznaczał przybycie i odwiedziny ważnej osobistości, króla, 
cesarza. Chrześcijanie niemal od zawsze widzieli w owym 
adventus przybycie Króla Królów – Chrystusa. Adwent 
charakteryzuje więc oczekiwanie na ponowne „odwiedziny” 
Pana. A do odwiedzin trzeba się odpowiednio przygotować. 
Trzy słowa ostatnich dni roku liturgicznego: Bądźcie 
uważni! Czuwajcie! Módlcie się! – stanowią fundamentalną 
wskazówkę do tego, jak ten czas przeżywać - z  uwagą, 
czuwaniem i z modlitwą.
A jak my przygotowujemy się do przyjścia Chrystusa? Czy 

często nie pojmujemy adwentu jako okresu przygotowania 
się do świąt polegającego na kupowaniu prezentów pod 
choinkę, planowaniu wigilijnego menu, organizowaniu 
świątecznego wypoczynku itp? Czy znajdujemy chwilę czasu, 
aby pójść na rekolekcje, zajrzeć w głąb siebie, przygotować 
serce i duszę na przyjście Maleńkiego?
„Dołóżmy starań, aby poznać Pana” (Oz 6, 3). Niech to 
krótkie zdanie zaczerpnięte z księgi proroka Ozeasza posłuży 
nam za wstęp rozpoczynający tegoroczny okres adwentu.

Grażyna Gądek

Tekst z grudnia 2007 r.
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W małych miasteczkach czy na wsi wszyscy wszystkich 
znają. Wieści roznoszą się bardzo szybko. Plotki, plote-
czki i różne inne historyjki roznoszą się po takich miej- 
scowościach bardzo szybko. W kontekście jednej z po-
dobnych rozmów przypomniała mi się historia Marysi 
i  Józka. Byli bardzo młodzi i dobrze wychowani. Kiedy 
tylko Józek osiągnął pełnoletniość od razu oświadczył 
się Marysi. Mieszkali w małej miejscowości i wieść o ich 
zaręczynach szybko się rozniosła. Rozpoczęli przygoto-
wania do ślubu, kiedy Marysia dostała wiadomość że 
jej krewna jest w ciąży. Postanowiła, że pojedzie do niej 
i pomoże jej przed i po porodzie. Pożegnała się z Józ-
kiem i wyjechała na trzy miesiące. Podczas tego pobytu 
przydarzyło jej się coś dziwnego, ale nie mówiła o tym 
nikomu. Wróciła do swojego domu i spotkała się z Józ-
efem. Ten od razu zauważył, że podczas wyjazdu jego uko- 
chana zaszła w ciążę. Przestraszył się bardzo bo wiedział 
na pewno, że to nie jego dziecko. Przyszły mu do głowy 
tylko trzy rozwiązania tej sytuacji: Marysia pokochała ko- 
goś innego i wróciła po to by mu powiedzieć, że zrywa 
zaręczyny; zdradziła go z nieznajomym lub została 
zgwałcona. Każda z tych opcji nie była dla niego dobra 
ponieważ ludzie w jego miejscowości od razu by go 
zniesławili. Marysia stawiała go w bardzo niekomforto-
wym położeniu i narażała na szwank jego reputację. 
Jedynym wyjściem z sytuacji wydawało się ciche rozsta-
nie z Marysią i zmuszenie jej do opuszczenia ich rodzin-
nej miejscowości. I gdy już zamierzał jej o tym powie-
dzieć, nagle zmienił zdanie. Postanowił zaopiekować się 
nią i jej dzieckiem i wychowywać je jak własne. Na po-
czątku ludzie plotkowali, ale z czasem przyzwyczaili się 
do tej sytuacji, pojawiły się nowe gorące tematy i wszyscy 
z czasem zapomnieli o tej sytuacji. Wszyscy znamy wiele 

podobnych historii dotyczących nieplanowanych ciąż, 
zdrad, małżeństw „ze względu na ciążę”. Wielu z nas z ra- 
dością przygląda się takim sytuacjom z boku czekając 
na jakiś skandal, możliwość ponarzekania na dzisiejszą 
młodzież, wytykanie złego wychowania lub wyzywania 
ludzi. Nie zdajemy sobie sprawy, że przytoczona przeze 
mnie historia, jest znana wszystkim chrześcijanom od 
ponad dwóch tysięcy lat. A jeśli powiem Wam, że to jest 
historia Maryi i św. Józefa zobaczycie ją w innym świe- 
tle? Pewnie wielu z Was stwierdzi, że to wcale nie było  
tak, że to przecież jest święta historia i nie można na nią 
patrzeć w ten sposób. Ja Wam powiem: mylicie się. Zaró-
wno Maryja jak i Józef byli zwykłymi ludźmi. Mieli sąsia-
dów, rodzinę, znajomych i przyjaciół. Mogliby mieszkać  
w Strumieniu czy Zbytkowie, pomiędzy nami i tak samo  
jak to się dzieje w obu naszych miejscowościach, na ja-
kiś czas stali by się tematem gorących plotek. Zostaliby 
osądzeni tak jak wielu przed nimi chociaż wychowywali 
Boga. Ta myśl, która zagościła w mojej głowie podczas ro-
zmowy ze znajomymi, dała mi wiele do myślenia, jednak 
jeden wniosek pozostał ze mną do tej pory. Święci są 
pośród nas. Czy to samotna matka, alkoholik, bezdomny 
czy wielodzietna rodzina, wszyscy ci ludzie mogą być 
świętymi i wychowywać świętych. Czasem warto się 
zastanowić czy mamy prawo do osądzania innych, plo-
tkowania czy nawet wyrażania negatywnych opinii o nich 
jeśli nie znamy całej prawdy, a ta wielokrotnie jest bar-
dziej skomplikowana i niewiarygodna niż nam się wyda- 
je. Żywym dowodem na to są Maryja i św. Józef. Prze-
myślmy to a może kiedyś się okaże, że nasz sąsiad, znajomy 
czy osoba z naszej ulicy okaże się świętym!

S.M.

Przygody pewnej pary

Klimkiewicz, Marcin Żur, Tobiasz Luszowski i Kacper 
Gawron zajęli II miejsce w kategorii chłopców starszych.
 14 listopada w Hali Sportowej w Strumieniu odbył 
się miejsko-gminny Turniej Tenisa Stołowego. Wśród 
uczestników nie zabrakło również reprezentacji naszej 
szkoły. I miejsca w obu kategoriach zajęły nasze uczennice: 
Amelia Sajdok i Sylwia Michalec w kategorii dziewcząt 
młodszych, a Weronika Strządała i Oliwia Janko w ka- 
tegorii dziewcząt starszych. Natomiast I miejsce w kate-
gorii chłopców starszych zajęli Artur Blobel, Hubert Blo-
bel i Bartłomiej Miły. W kategorii chłopców młodszych 
Mateusz Blinda, Kamil Kupka, Oskar Janasik byli na II 
miejscu.
 Naszym sportowcom gratulujemy osiągnięć i życzymy 
kolejnych sukcesów.
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Sakramenty w świetle Prawa Kanonicznego
W naszym cyklu zatrzymujemy się nad kolejnym, naj- 
ważniejszym sakramentem fachowo nazywanym przez 
Sobór Watykański II „szczytem i źródłem całego kul- 
tu oraz życia chrześcijańskiego” (konstytucja Lumen 
Gentium, nr 11). Mowa o NAJŚWIĘTSZEJ EUCHA-
RYSTII. Kanon 897 mówi o niej wprost: „Pozostałe 
bowiem sakramenty i wszystkie kościelne dzieła apo- 
stolatu mają związek z Najświętszą Eucharystią i ku 
niej są ukierunkowane”. Nic dodać, nic ująć. W ni- 
niejszym rozważaniu skupimy się tylko na kilku bar-
dziej prawnych aspektach dotyczących Eucharystii, ale 
też powiązane z nimi i kwestie duchowe się pojawią. 
Pierwsza rzecz godna uwagi: „Sprawowanie Euchary-
stii tak należy zorganizować, ażeby wszyscy uczestnicy 
uzyskali z niej jak największe owoce, dla osiągnięcia 
których Chrystus Pan ustanowił eucharystyczną Ofia- 
rę” (kan. 899, § 3). Mówiąc najprościej: piękno liturgii 
pomaga nie w ważnym, ale owocnym przeżyciu Eu- 
charystii. Jest to sprawa, która leży po stronie wszy-
stkich uczestników liturgii: kapłana, służby liturgicznej, 
organistów, ale i wiernych, którzy mogą na ten czas 
choćby wyłączyć lub przynajmniej wyciszyć telefon, 
przyjmować godne postawy podczas liturgii, a nie 
tzw. „wariacje” czy (i proszę się w tym miejscu nie 
obrażać) w miarę możliwości uspokajać swoje pociechy 
biegające lub krzyczące w kościele. Liturgia w końcu 
to spotkanie rodzinne, na którym myśli się nie tylko 
o sobie, ale i o innych, a nade wszystko o Chrystusie- 
Najwyższym i Wiecznym Kapłanie. Teraz sprawa, 
która pomoże wiernym zrozumieć np. dlaczego ksiądz 
niejednokrotnie odmawia odprawienia Mszy Świętej. 
Oto i powód: „Z wyjątkiem wypadków, w których 
zgodnie z prawem można kilka razy odprawiać lub 
koncelebrować Eucharystię w tym samym dniu, nie 
wolno kapłanowi więcej niż raz odprawiać w ciągu 
dnia” (kan. 905, § 1). Te wyjątki najczęściej określają 
biskupi diecezjalni. Przyjęte jest, że ksiądz może od-
prawić kilkukrotnie Mszę Świętą w ciągu dnia z tzw. przy-
czyn duszpasterskich, przez co rozumie się zasadniczo 
jedną, konkretną sytuację: gdy jest jeden kapłan w pa- 
rafii (choć wtedy najczęściej w poszczególne dni tygo- 
dnia odprawiana jest tylko jedna Msza Święta, a dopie-
ro w niedzielę odprawianych jest więcej) lub gdy zda- 
rzy się, że jakiś kapłan zachoruje i potrzebne jest za-
stępstwo. Ten zakaz kilkukrotnego odprawiania w cią-
gu dnia istnieje z jednego, bardzo ważnego powodu: 
żeby kapłan nie wpadł w rutynę. Więc chodzi o zdro- 
wie duchowe. Potem mamy kapłanów, którzy „odkle-
pują” Mszę Świętą. Teraz Eucharystia z perspektywy 
wiernych. Na początku pewne przypomnienie (bo my-
ślę, że już nie uświadomienie): „Kto ma świadomość 
grzechu ciężkiego, nie powinien bez sakramentalnej 
spowiedzi odprawiać Mszy Świętej ani przyjmować 
Komunii Świętej, chyba że istnieje poważna racja i nie 
ma sposobności wyspowiadania się. W takim jednak 
wypadku ma pamiętać o tym, że jest obowiązany 

wzbudzić w sobie akt żalu doskonałego, który zawie-
ra w sobie zamiar wyspowiadania się jak najszybciej” 
(kan. 916). Grzech ciężki to: 100% świadomości, 100% 
dobrowolności i dotyczy materii ciężkiej. Grzech ciężki 
to koń przywiązany do drzewa, a grzech lekki to koń 
przywiązany do plastikowego krzesła. Teraz sprawa, 
o którą wierni często pytają: czy można kilka razy 
w  ciągu dnia przyjąć Komunię Świętą? Oto co mówi 
Prawo Kanoniczne: „Kto przyjął już Najświętszą 
Eucharystię, może ją ponownie tego samego dnia 
przyjąć jedynie podczas sprawowania Eucharystii, 
w której [on sam, przyp. aut.] uczestniczy (kan. 917)”. 
Czyli jeżeli jestem drugi raz na CAŁEJ Mszy Świętej, 
to mogę przyjąć drugi raz Komunię Świętą. Poza tym 
kanon 921, § 2 dopowiada inną rzecz a’propos chorych 
i umierających: „Chociażby tego samego dnia przyjęli 
już Komunię Świętą, to jednak bardzo zaleca się, aby–
znalazłszy się w niebezpieczeństwie śmierci – otrzyma-
li ponownie Komunię Świętą”. A co z tzw. postem eu- 
charystycznym? U starszych ludzi zakodowane jest: 
zjadłem godzinę temu, Komunii nie przyjmę! W bar-
dziej ekstremalnych przypadkach zdarza się nawet, że 
jak w wieczór poprzedzający zjedli, to do Komunii nie 
pójdą. Tymczasem: „Przystępujący do Najświętszej 
Eucharystii powinien przynajmniej na godzinę 
przed przyjęciem Komunii Świętej powstrzymać się 
od jakiegokolwiek pokarmu i napoju, z wyjątkiem 
tylko wody i lekarstwa” (kan. 919, § 1) i dalej: „Osoby 
w podeszłym wieku lub złożone jakąś chorobą, jak 
również ci, którzy się nimi opiekują, mogą przyjąć 
Najświętszą Eucharystię, chociażby coś spożyli 
w ciągu godziny poprzedzającej” (§ 3). Tak więc brak 
postu eucharystycznego ma bardziej charakter zanie- 
dbania, grzechu lekkiego, co sugeruje termin „powi-
nien”. Nie mniej jednak pamiętajmy: z solidną wiarą, 
jak z solidną miłością: nie opiera się tylko na „MUSZĘ”, 
ale na „CHCĘ”. I na koniec jeszcze jeden aspekt do-
tyczący ofiar mszalnych, o których tak wypowiada się 
Kodeks: „Wierni składający ofiarę, aby w ich inten-
cji była odprawiona Msza Święta, przyczyniają się 
do dobra Kościoła oraz uczestniczą przez tę ofiarę 
w  jego trosce o utrzymanie szafarzy i dzieł” (kan. 
946). Mówiąc jaśniej: jak każdy zarabiający musi ze 
swojej pensji płacić podatki i rachunki, podobnie 
i  kapłan. Z ofiar mszalnych często pokrywa obowią-
zkowe składki zarówno państwowe (np. ZUS), jak 
i kościelne, diecezjalne (np. składki na utrzymanie 
księży emerytów).
Najświętsza Eucharystia – pięknie ją nazwało Prawo 
Kanoniczne. Choć czy dla nas na pewno Najświętsza? 
Gdyby tak było, to nie byłoby haseł typu: Msza Święta 
to strata czasu, to „czary-mary” itp. Zadbajmy o to, by 
w naszych rodzinach Najświętsza Eucharystia nie stała 
się przykrym obowiązkiem lub opcją fakultatywną, ale 
właśnie Najświętszym Spotkaniem!

Ks. Wojciech



Obchody 100-lecia niepodległości Polski




