
Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, 
lecz przemieniajcie się przez odnawianie 
umysłu, abyście umieli rozpoznać, 
jaka jest wola Boża. 

Rz 12, 2



Parafia Św. Barbary organizuje pielgrzymkę do Lourdes 
– usłyszeli wierni z ambony – proszę o zgłaszanie chęci 
udziału u Siostry w zakrystii. Odzew był bardzo szybki 
– w ciągu kilku dni lista uczestników została zamknię-
ta. Lourdes to największe sanktuarium Francji i drugie 
na Świecie. To właśnie w tym miejscu 11 lutego 1958 
roku ubogiej dziewczynce imieniem Bernadeta po raz 
pierwszy ukazała się Matka Boża.
Liczba pielgrzymów, którzy wyruszyli ze strumieńskie-
go rynku 14 czerwca o 14 wynosiła 55 osób. Zdecy-
dowaną większość stanowili parafianie ze Strumienia.
Autokarem dotarliśmy na lotnisko w Balicach przed 
godz. 16:00 i tam w kaplicy uczestniczyliśmy we Mszy, 
którą w intencji pielgrzymów odprawił Nasz Proboszcz, 
zaś rolę lektora i ministranta, zresztą podczas całej 
pielgrzymki pełnił wspaniale Rafał Gamża
Bardzo sprawna odprawa i o godz. 17:30 jesteśmy w sa- 
molocie gotowi do lotu. Niepokoiła nas jedynie wia-
domość, że w Lourdes nadal mocno pada i Gave de 
Pau, która przepływa przez miasto, wylała. „Wszystko 
w rękach Boga” to była nasza nadzieja.
Na lotnisku w Lourdes lądujemy przed godz. 20:00. 
Autokar zawozi nas pod Grand Hotel D’Espagne – po 
zakwaterowaniu schodzimy do restauracji hotelowej 
na obiadokolację. Menu prawie nasze polskie – zupa 
jarzynowa, pieczeń z kity wieprzowej i fasolka szpara-
gowa. Na każdym stoliku obowiązkowy we Francji na-
pój do posiłku – butelka wina. Po kolacji pyszny deser.
Po posiłku, już po 21:00 z wielką ochotą udaliśmy się 
na plac przed bazyliką objawień. Po krótkim, 
kilkuminutowym spacerze byliśmy na miejscu gdzie 
czekało nas miłe zaskoczenie – rzeka wróciła do swo-
jego koryta, a służby porządkowe zdążyły w ciągu je-
dnego dnia wypompować wodę z placu. Dzięki temu 
mogliśmy dostać się do groty – co znaczy ufność w moc 
Boga! Dzień zakończyliśmy około godz. 23:00.
W piątek, po śniadaniu wyruszamy na nabożne zwie-
dzanie Groty Massabielle, Szlaku Bernadetty – muze-
um, dom w którym się urodziła i mieszkała przed i po 
objawieniach oraz kościoła w którym przyjęła chrzest, 
Bazyliki Niepokalanego Poczęcia Przenajświętszej, Ba- 
zyli Różańcowej w której uczestniczyliśmy we Mszy 
Odprawianej przez naszego Proboszcza wraz z Bratem 
Grzegorzem, jedynym Polakiem w klasztorze w Lourdes.
Mocno uduchowieni, dzięki odwiedzonym miejscom 
oraz wspaniałym dodatkowym informacjom które 
serwowali nam Mariusz Surzyn wraz z siostrą Basią 
wróciliśmy do hotelu na obiadokolację.
Po krótkim odpoczynku udajemy się na procesję 
eucharystyczną oraz modlitwy wieczorne. Kto nie 
był niech żałuje – tego nie da się opisać. Olbrzymie 

wrażenie robi tłum wolontariuszy, którzy pomagają 
niezliczonej liczbie chorych i niepełnosprawnych wziąć 
udział w procesji – las niebieskich beretów. Po procesji 
wracamy do hotelu nie czując zmęczenia.
W sobotę, po śniadaniu, stosunkowo wcześnie udajemy 
się do groty na Mszę Św. odprawianą po polsku. Mszy 
przewodniczył Ksiądz Jubilat, a koncelebrowali księża 
Polacy przebywający w Lourdes – w tym nasz Ks. 
Proboszcz.
W dalszej części dnia udaliśmy się na drogę krzyżową, 
której poszczególne stacje sprawiały ogromne wrażenie. 
W modlitwach pamiętaliśmy o rodzinie i znajomych.
Po drodze krzyżowej, czas wolny poświęciliśmy na 
zakup dewocjonaliów, buteleczek na wodę na którą 
czekają Ci, którzy do Lourdes polecieć nie mogli, ale 
też serów i innych francuskich specjałów.
Pod wieczór zwiedziliśmy jeszcze podziemną Bazyli- 
kę Piusa X, której kształt nawiązuje do odwróconej 
dnem do góry łodzi. To w tej Bazylice znajdują się 
relikwie Św. Jana Pawła II – zakrwawiona szata, którą 
Ojciec Święty miał na sobie podczas pamiętnego 
zamachu na Placu Św. Piotra w Rzymie.
Po nieco wcześniejszej niż zwykle obiadokolacji 
udajemy się na wieczorną procesję. Tym razem, z racji 
wolnego dnia tłumy są jeszcze większe niż w piątek. 
Długość trasy procesji to około 1 km, kiedy czoło 
docierało już pod bazylikę, koniec jeszcze nie ruszył. 
W trakcie procesji modlitwę różańcową prowadzili 
pielgrzymi z różnych krajów odmawiając po dwie-
trzy „zdrowaśki”. Pomiędzy kolejnymi dziesiątkami 
międzynarodowy, złożony między innymi z naszych 
pielgrzymów, chór śpiewał pierwszą zwrotkę „Po 
górach, dolinach” Za każdym razem w innym języku, 
w tym oczywiście po polsku. Polskie akcenty, tłumy 
pielgrzymów, a szczególnie tłumy wolontariuszy 
z całego świata z chorymi i niepełnosprawnymi – tego 
wieczoru nie da się zapomnieć.
W niedzielę, po wczesnym śniadaniu udajemy się na 
Mszę Świętą do Misji Świętego Maksymiliana Ma- 
rii Kolbego. Po powrocie do hotelu, pakujemy się 
i autobusem jedziemy na lotnisko skąd z lekkim 
opóźnieniem wylatujemy do Balic. Szczęśliwi i ducho-
wo wzmocnieniu na rynku w Strumieniu jesteśmy 
około godz. 16:00.
Dziękujemy za wspaniale przygotowaną pod każdym 
względem pielgrzymkę p. Mariuszowi Surzynowi, za 
wzorową opiekę duchową Ks. Proboszczowi Jackowi 
Kobiałce, p. Basi Surzyn za ciekawie przekazywane 
informacje o odwiedzanych miejscach i wszystkim 
uczestnikom za wspaniałą atmosferę na pielgrzymce.

M. Jałowiczor

Wracając jeszcze do Lourdes
– wspomnienie pielgrzyma –



Początek listopada to dla nas katolików, chrześcijan 
przypomnienie podstawowego powołania jakim jest 
Powołanie do bycia świętym. To Powołanie rozpoczyna 
się w momencie przyjmowania przez nas sakramentu 
chrztu świętego. Warto sobie o tym przypomnieć 
kiedy 1 listopada udamy się do naszych świątyń by 
wpatrywać się w przykład życia rzesz świętych, którzy 
zostali przez Kościół takimi ogłoszonymi i danymi 
nam do naśladowania. Dzień Zaduszny zwraca naszą 
uwagę na naszych bliskich zmarłych którzy oczekują 
i liczą na naszą pomoc w dostaniu się do nieba i zajęciu 
mieszkania, które zostało przygotowane nam przez 
naszego Pana. Listopadowe dni oraz ich atmosfera 
kieruje częściej nasze kroki na nasze cmentarze by 
zapalić na mogiłach naszych bliskich znajomych 
i  przyjaciół znicz, położyć kwiaty przede wszystkim 

odmówić modlitwę za zbawienie ich duszy. Oby było 
nas w tych dniach listopadowych jak najwięcej na 
naszych nekropoliach. Pamiętajmy o naszych zmarłych 
w modlitwach, zamawiajmy za nich msze święte, zalecki 
czy wypominki całoroczne. Niech oni żyją w naszej 
świadomości, pamięci oraz pamięci naszych bliskich 
niech Kościół matka nasza modli się o zbawienie ich 
duszy. W tym roku 11 listopada to wyjątkowa data, to 
setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości 
umiejmy Bogu podziękować za ten wielki dar wolności 
który jest nam „dany ale i  zadany”. Uroczystością 
Chrystusa Króla Wszechświata zakończymy ten 
rok liturgiczny, prosząc Boga Wszechmogącego aby 
z nowymi siłami i jego Łaską rozpocząć kolejny Adwent 
w naszym życiu. Jezu, ufamy Tobie!

Ks. Proboszcz

Z życia parafii
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Zmarli:
+ Popielarz Zofia
+ Zachorek Antoni
+ Wieliczka Otylia
+ Biliński Stanisław

Chrzty:
Wojciech Grzybek
Zoe Guillier de Chalvron
Mateusz Mrukwa
Mia Łopatka
Michalina Zniszczoł
Jakub Pogorzelski

Statystyka – październik 2018

Śluby:
Płonka Szymon-Król Justyna
Stokłosa Mateusz-Mucha Michalina

• Państwu Szewczykom
• P. Cecylii Lang
• Państwu Róży i Bogdanowi Rajwom
• P. Bronisławowi Mojowi
• Państwu Kwoka i Józwik
• P. Krystynie Krzempek
• P. Katarzynie Kocurek
• Państwu Wiesławie i Kazimierzowi Kajsturom
• P. Irenie Sojce
• P. Ludwikowi Rojczykowi
• Państwu Michalikom
• Państwu Helenie i Władysławowi Prefetom
• Państwu Henrykowi i Elżbiecie Ryglom
• Państwu Alinie i Józefowi Pietrzykom
• Państwu Bochenkom
• P. Czesławowi Strządale

Dziękujemy naszym  
ofiarodawcom!

W tym roku przypada radosne święto niepodległości. 
W Warszawie na budynku Dworca Centralnego 
zamieszczony jest napis wskazujący przyjezdnym, 
zwłaszcza z zagranicy, że to wyjątkowa rocznica 
„urodzin” Polski. Wiemy doskonale, że nasze państwo 
123 lata znajdowało się pod zaborami. Zawsze 
powtarzam moim uczniom, iż wielu Polaków żyło 
w niewoli, ale nigdy nie przestali być Polakami, bo Pol-
ska była w ich sercach. Przypomnijmy sobie jednakże, 
że Śląsk Cieszyński nie znajdował się pod żadnym 
z zaborów, co nie znaczy, że Polacy z tego obszaru nie 
pragnęli przyłączenia do Macierzy. Zróbmy wszystko, 

aby nie potraktować tego dnia jako dzień wolny od 
pracy, ale poświęcić go dla Ojczyzny. Jak możemy to 
zrobić? Pomodlić się, pójść na mszę świętą, zapalić 
znicz na cmentarzu, wywiesić flagę, złożyć kwiaty pod 
pomnikiem, wziąć udział w uroczystościach, których 
z pewnością będzie wiele, śpiewać pieśni patriotyczne. 
Pielęgnujmy w swoich domach pamięć o tamtych 
wydarzeniach, zróbmy sobie rachunek sumienia czy 
uczymy młodzież szacunku i miłości do ojczyzny oraz 
bohaterów tamtych dni.

Natalia Gabryś-Klus

Słowa refleksji przed Narodowym Świętem Niepodległości
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Czwartek – 1.11
Uroczystość Wszystkich Świętych 

	 6:30	 W	intencji	Pawła	o	rychłą	i	spokojną	śmierć	za	
wstawiennictwem	Maryi	i	św.	Barbary

	 8:00	 Za	+	Agnieszkę	Pietrzyk	w	10	rocz.	śmierci
 9:30 W	intencji	Kolejarzy	–	o	zdrowie,	Boże	Błogosła-

wieństwo	i	opiekę	Matki	Bożej	Strumieńskiej
	10:00	 [Zbytków]	W	intencji	czcicieli	Różańca	święte-

go,	żywych	i	zmarłych
	11:00	 Za	+	babcię	Jadwigę	Kudla	i	dusze	w	czyśćcu	

cierpiące	
	15:00	 Cmentarz	1)	Za	wszystkich	zmarłych
	 	 2)	Za	+	Józefa	Alkuralego	od	rodziny	Sosna
	 	 3)	Za	+	Tadeusza	Janotę	od	Marty	Śmieja
	17:00	 Za	+	Annę	Konieczny	w	rocznicę	śmierci	oraz	

+	Marię	Bryła

1-szy Piątek Miesiąca – 2.11   
Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych
	 7:00	 1)	W	intencji	Czcicieli	Najświętszego	Serca	

Pana	Jezusa	żyjących	i	zmarłych
	 	 2)	Za	+	Łucję	i	Wilhelma	Mańka,	rodziców	 

z	obu	stron,	+	Agnieszkę,	Alojzego	Macura,	
+	Annę,	Franciszka	Celner	i	Dusze	w	czyśćcu	
cierpiące

	 9:00	 1)	Za	+	Cecylię	Kocur	–	od	rodziny	Dziendziel
	 	 2)	Za	wszystkich	zmarłych
	16:00	 1)Za	+	Lucynę	Tomaszek	od	Heleny	Gamża
	 	 2)	W	intencjach	papieskich
	16:30	 [Zbytków]	Za	+	Elżbietę	Kuboszek	w	9	rocz.	

śm.	z	mężem	Franciszkiem	w	27	rocz.	śm.
	18:00	 Za	+	Józefa	Lach,	+	rodziców	i	rodzeństwo

1-sza Sobota Miesiąca – 3.11 
św. Marcina de Porres

	 7:00	 Msza	św.	Wynagradzająca	za	zniewagi	wyrzą-
dzone	Niepokalanemu	Sercu	Maryi

	18:00	 1)	Za	+	Alojzego	Lapczyk,	+	rodziców:	Jadwi-
gę	i	Franciszka,	+	rodzeństwo

	 	 2)	W	intencji	wspólnoty	„Sychar”
	 	 3)	Za	+	Annę	i	Józefa	Sikora,	córki:	Helenę	 

i	Marię,	zięciów:	Karola	i	Augustyna,	syna	
Jana,	synową	Helenę

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

XXXI Niedziela Zwykła – 4.11
	 6:30	 Za	+	Wiktorię	i	Karola	Stwora,	 

synów:	Józefa	i	Kazimierza
	 8:00	 W	intencji	Czcicieli	Różańca	św.,	żyjących	i	

zmarłych
	 9:30	 Za	+	rodziców:	Różę	i	Kazimierza	Wróblew-

skich	i	+	z	całej	rodziny	oraz	Dusze	w	czyśćcu	
cierpiące	

	10:00	 Zbytków	Za	+	Helenę	Szemik	na	pamiątkę	
urodzin,	+	męża	Władysława,	syna	Zygmun-
ta,	+	rodziców	z	obu	stron	i	dusze	czyśćcowe	

	11:00	 Za	+	Julię	Lapczyk	w	17	rocznicę	śmierci,	+	
Antoniego	Lapczyka	w	19	rocznicę	śmierci

	16:30	 Nieszpory
	17:00	 Za	+	Wiesława	Kawę,	+	rodziców	i	rodzeń-

stwo

Poniedziałek – 5.11
	 7:00	 Za	+	Krystynę	Tomecką	od	rodziny	Hutnicki
	18:00	 1)	Za	+	Bogumiłę	Tomecką
	 	 2)	Za	+	Antoniego	Zachorek	od	rodziny	Tom-

kiewiczów	z	Jedlicza

Wtorek – 6.11 
	 7:00	 Za	+	Marian	Flaczek	od	sąsiadów:	 

Sikora	i	Stajszczyk
	18:00	 1)	W	intencji	dziękczynnej	za	otrzymane	łaski	

podczas	pielgrzymki	do	sanktuariów	podlaskich	
	 	 2)	Za	+	Karola	Teklę	z	córka	Małgorzatą

Środa – 7.11 
	 7:00	 1)	Za	+	Emanuela	Mikołajczyka,	żonę	Zofię,	

syna	Czesława,	synową	Wiesławę	i	zięcia	
Leopolda

	 	 2)	Za	+	Marię	i	Leona	Barcik,	+	syna	Zdzisła-
wa	i	zięcia	Marka

	18:00	 1)	Za	+	Alojzego	Kocur,	+	rodziców	z	obu	stron
	 	 2)	Za	+	Annę	Polak	w	14	rocznicę	śmierci,	 

+	męża	Andrzeja,	++	rodziców:	Marię	i	Fran-
ciszka	Chmiel,	teściów:	Annę	i	Andrzeja	Polok	
oraz	Dusze	w	czyśćcu	cierpiące

Czwartek – 8.11 
	 8:00	 1)	Za	+	Zofię	i	Adama	Labza,	++	syna	Wale-

riana,	córki:	Cecylię	i	Wiktorię,wnuka	Toma-
sza	i	Ludmiłę	Szwarc

	 	 2)	Za	+	Jana	i	Otylię	Kajsturę,	+	rodziców	Mi-
chała	i	Annę,	+	syna	Franciszka	i	córkę	Otylię

	18:00	 Zbytków Helenę	Szemik	na	pamiątkę	uro-
dzin,	+	męża	Władysława,	+	syna	Zygmunta,	
+	rodziców	z	obu	stron	i	Dusze	czyśćcowe

	18:00	 1)	Za	+	Wojciecha	Kopca	w	8	rocznicę	śmierci

Piątek – 9.11
Rocznica poświęcenia bazyliki laterańskiej
	 7:00	 1)	Za	+	Annę	i	Ferdynanda	Sona,	+	rodziców,	

rodzeństwo	z	obu	stron	i	Dusze	w	Czyśćcu	
cierpiące

  2)	Za	+	Bronisławę	Żur	od	rodziny	Wróblewskich
	18:00	 1)	Za	+	Marię	i	Ludwika	Krzempek

Intencje mszalne
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	 	 2)	Za	+	Józefa	Wiaka	w	22	rocznicę	śmierci,	
żonę	Jadwigę,	++	Marię	i	Jana	Wojtek,	Kata-
rzynę	i	Stanisława	Piątek	

Sobota – 10.11  św. Leona Wielkiego
	 7:00	 1)	Za	+	Cecylię	Zaręba	od	syna	Mateusza	 

z	rodziną
	 	 2)	Za	+	Ryszarda	Szajtera	od	Ireny	Frydel
	18:00	 1)	Za	+	Mariannę	i	Ludwika	Przemyk,	++	rodzi-

ców	z	obu	stron	i	Dusze	w	czyśćcu	cierpiące
  2)	Za	+	Józefa	i	Bronisławę	Sosna,	++	syna	Jó-

zefa,	córki:	Helenę	i	Małgorzatę,	zięciów	Alojze-
go	i	Jana,	wnuczkę	Grażynę	z	mężem	Romanem

XXXII Niedziela Zwykła – 11.11
 6:30 Za	+	Helenę	i	Józefa	Malinowskich,	++	rodziców	

z	obu	stron,	córkę	Otylię,	syna	Czesława,	zięcia	
Jerzego,	Alojzego	i	Dusze	w	czyśćcu	cierpiące

	 8:00	 W	intencji	Ojczyzny
	 9:30	 Za	+	Grażynę	Podskarbi,	+	Jadwigę	Podskar-

bi,	++	z	rodziny	Podskarbi,	+	Hermana	Sikora
	10:00	 [Zbytków]	Za	+	Tadeusza	Król	w	8	rocznicę	

śmierci,	+	Zofię	i	Ludwika	Król,	++	dziadków	
o	dusze	w	czyśćcu	cierpiące

	11:00	 Chrzest:
	 	 Roczek:	
	16:30	 Nieszpory
	17:00	 Za	+	Majora	Józefa	Płonkę	w	45	rocznicę	

śmierci	z	żoną	Marią,	córkami:	Bolesławą	i	
Danutą	wraz	z	zięciem	Franciszkiem

Poniedziałek – 12.11  Św. Jozafata
	 7:00	 Za	+	Urszulę	Bojda,	ojca	Ludwika,	++	z	rodzi-

ny	Biesok,	Herok	i	Ruchlik
	18:00	 1)	Za	+	Kazimierza	Strojny,	++	dziadków
	 	 2)	Za	+	Stanisława	Wojtek	–	od	rodziny	

Krzempek	i	Bronowski

Wtorek – 13.11    
św. św. pierwszych Męczenników Polskich

	 7:00	 1)	O	łaskę	dobrej	i	spokojnej	śmierci	dla	Ewy	
i	jej	syna	Maurycego	za	wstawiennictwem	
Matyi	i	św.	Barbary

	18:00	 1)	Za	+	Józefa	Smola	na	pamiątkę	urodzin,	
++	rodzeństwo,	z	rodziny	Smol,	Sołtysek	 
i	dusze	czyśćcowe

	 	 2)	Za	+	Ludwika	Janik	w	3	rocznicę	śmierci

Środa – 14.11 
	 7:00	 Za	+	Wandę	Grygierczyk	od	pracowników	

Urzędu	miejskiego	w	Strumieniu
	18:00	 1)	Za	+	Helenę	i	Pawła	Kuś,	++	dziadków	

rodzeństwo	i	pokrewieństwo
  2)	Za	+	Reginę	Szczygieł	na	pamiątkę	urodzin	

Czwartek – 15.11   św. Alberta Wielkiego
	 8:00	 Za	++	z	rodziny	Wileńskich,	+	Stanisławę	

Palichleb,	Zofię	i	Karola	Janota
	18:00	 Zbytków	Za	+	Annę	i	Józefa	Strządała
	18:00	 1)	Za	+	Bernadetę	i	Eugeniusza	Mroczek,	 

++	rodziców	i	Teściów
	 	 2)	Za	+	Wiesława	Wieliczko,	++	Zofię	i	Józefa	

Wróbel,	Małgorzatę	i	Władysława	Stopka,	
dusze	w	czyśćcu	cierpiące

Piątek – 16.11   św. Małgorzaty Szkockiej 
	 7:00	 1)	Za	+	Alojzego	i	Karola	Brzuska,	córkę	Stani-

sławę	z	mężem,	++	dziadków	Brzuska	i	Turek
	 	 2)	Za	+	Marię	Lapczyk	od	sąsiadów	z	ul.	Paw-

łowickiej
	18:00	 1)	Do	Miłosierdzia	Bożego	w	30	dzień	po	

śmierci	za	++:
	 	 2)	Za	+	Józefa	i	Alfreda	Brudny,	++	rodziców	

z	obu	stron	i	dusze	czyśćcowe

Sobota – 17.11  św. Elżbiety Węgierskiej
	 7:00	 	Za	+	Zofię	i	Henryka	Chudy	od	wnuków	 

i	prawnuków
	18:00	 1)	Za	+	Adolfa	i	Stefanię	Pietrzyk,	wnuczkę	

Grażynę	Podskarbi,	+	Hermana	Sikora
	 	 2)	Za	+	Mariana	Mencnarowskiego,	ojca	Jó-

zefa,	++	Jana	i	Józefa	Piela,	dziadków	i	dusze	
czyśćcowe

	 	 3)	Za	+	Jana	Janota,	++	rodziców,	teściów	 
i	rodzeństwo

XXXIII Niedziela Zwykła – 18.11
	 6:30	 Za	+	ojca	Stanisława	Rygiel	na	pamiątkę	uro-

dzin,	żonę	Magdalenę,	brata	Czesława,	++	
dziadków	z	obu	stron,	Ewę	Szczotka,	Jadwigę	
i	Karola	Żyła

	 8:00	 Za	+	Władysławę	i	Emila	Szupina,	++	rodzi-
ców	i	rodzeństwo	z	obu	stron

	 9:30	 Do	Bożej	Opatrzności	za	wstawiennictwem	
Matki	Najświętszej	o	Boże	Błogosławieństwo	
i	światło	Ducha	Świętego	w	intencji	siostry	
Magdaleny	Dziewięckiej

	10:00	 Zbytków Do	Bożej	Opatrzności	z	podzięko-
waniem	za	otrzymane	łaski	z	prośbą	o	dalsze	
błogosławieństwo	dla	Doroty	i	Jerzego	z	okazji	
25	rocznicy	ślubu

	11:00	 W	intencji	Parafian
	16:30	 Nieszpory
	17:00	 Za	+	Ludwika	Gruszkę	w	4	rocznicę	śmierci,	

++	matkę	Marię	i	siostrę	Stefanię	oraz	rodzi-
ców	z	obu	stron

Poniedziałek – 19.11  bł. Salomei
	 7:00	 Za	+	Andrzeja	Ucherek	od	brata	Jarosława	 

z	rodziną
	18:00	 1)	Za	+	Józefa	Tkocza	w	25	rocznicę	śmierci,	

oraz	++	zmarłych	z	rodziny	Tkocz	i	Jędruś
	 	 2)	Za	+	Zbigniewa	Bojdę	od	rodziny	Czakon	 

i	Piwko
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Wtorek – 20.11   św. Rafała Kalinowskiego
	 7:00	 Za	+	Elżbietę	Tekla	od	wnuka	Andrzeja	z	rodziną
	18:00	 1)	Za	+	Jana	kucharczyka	w	47	rocznicę	

śmierci,	++	rodziców	z	obu	stron	i	dusze	 
w	czyśćcu	cierpiące

	 	 2)	Za	+	Helenę	Prefeta,	męża	Emila,	 
++	dziadków	z	obu	stron

Środa – 21.11   Ofiarowanie NMP
	 7:00	 Za	+	Jan	Kajstura	od	wnuczki	Kamili
	18:00	 1)	Za	+	Erwina	Gawron,	trzech	szwagrów,	

szwagierką	Emilię,	wszystkich	zmarłych	 
z	rodziny	Puzoń

	 	 2)	Za	+	Helenę	i	Mariana	Nowaka,	córkę	Wie-
sławę,	zięcia	Jana	i	Zbigniewa

Czwartek – 22.11   św. Cecylii
	 8:00	 1)	Za	+	Jana	Sojkę,	++	rodziców,	rodzeństwo	

i	dusze	w	czyśćcu	cierpiące
	 	 2)	Za	+	Genowefę	i	Ludwika	Wyleżuch,	 

++	z	rodziny	Wyleżuch,	Tekla	i	Spyta
	18:00	 Zbytków Za	+	Grzegorza	Szwarc,	ojca	Aloj-

zego	i	zmarłych	chrzestnych:	Marię	Szware	 
i	Karola	Czerwiński	

	18:00	 Za	+	Rudolfa	Skorupa,	rodziców,	teściów,	
szwagrów,	zmarłych	z	rodziny	Skorupa,	Łomo-
zik,	Czakon

Piątek – 23.11   św. Klemensa I
	 7:00	 Za	+	Józefa	Smolorz	od	koleżeństwa	ze	Szkoły
	18:00	 1)	Za	+	Józefa	Kanafka	od	Rachwałów	i	Ada-

maszków
  2)	Za	+	Zofię	popielarz	od	rodziny	Stabierskich

Sobota – 24.11  św. św. męczenników 
Andrzeja Dung-Lac i towarzyszy

	 7:00	 Za	+	Antoniego	Zachorka	Or	rodziny	Mików	
	18:00	 1)	Za	+	Mariannę	i	Karola	Bochenek,	 

++	rodziców	z	obu	stron
	 	 2)	Za	+	męża	Tadeusza	Błędowskiego,	 

++	rodziców	z	obu	stron,	szwagra	i	dusze	 
w	czyśćcu	cierpiące

	 	 3)	Do	Bożej	Opatrzności	z	podziękowaniem	za	
otrzymane	łaski	z	prośbą	o	dalsze	błogosła-
wieństwo	dla	Ewy	z	okazji	50	urodzin

XXXIV Niedziela Zwykła – 25.11 Uroczy-
stość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata
	 6:30	 W	intencji	parafian
	8:00	 1)	W	intencji	Ojczyzny
  2)	Do	Bożej	Opatrzności	za	wstawiennictwem	

św.	Katarzyny	w	intencji	Kolejarzy	naszej	parafii
	 9:30	 Za	+	Zofię	i	Dominika	Duda
	10:00	 Zbytków Za	+	Leona	Stokłosa	w	7	rocznicę	

śmierci	i	dusze	w	czyśćcu	cierpiące
	11:00	 Do	Bożej	Opatrzności	z	podziękowaniem	za	

otrzymane	łaski	z	prośbą	o	dalsze	błogosła-
wieństwo	z	okazji	60	rocznicy	ślubu	dla	Hele-
ny	i	Władysława	

	16:30	 Nieszpory
	17:00	 Za	+	Otylię	Wieliczka	od	rodziny	Pawełek

Poniedziałek – 26.11  
	 7:00	 Za	+	Emilię	i	Wiktora	Żerdka,	++	rodziców
	18:00	 1)	Za	+	Otylię	Wieliczka	i	męża	Antoniego	od	

Jadwigi	Grygierek
	 	 2)	Za	+	Antoniego	Zachorka	od	rodziny	Rodak

Wtorek – 27.11
	 7:00	 Za	+	Zofię	Popielarz	od	Anieli	Kuboszek
	18:00	 1)	Do	Bożej	Opatrzności	z	podziękowaniem	 

za	otrzymane	łaski	z	prośbą	o	dalsze	błogo-
sławieństwo	z	okazji	60	urodzin	Zofii

  2)	Za	+	Aleksandrę	Szostek	w	6	rocznicę	śmier-
ci,	++	dziadków	i	dusze	w	czyśćcu	cierpiące

Środa – 28.11
	 7:00	 1)	Do	Bożej	opatrzności	z	podziękowaniem	za	

otrzymane	łaski	z	prośbą	o	dalsze	Błogosła-
wieństwo	i	zdrowie	z	okazji	80	urodzin	

	 	 2)	Za	+	Kazimierza	Trepczyńskiego
	18:00	 1)	Za	+	Renatę	i	Stanisława	Gurba	i	zmarłych	

z	rodziny
	 	 2)	Za	+	Za	+	Krystynę	Kanik	na	pamiątkę	

urodzin	od	synów,	synowej	i	wnuka	Michała

Czwartek – 29.11
	 7:00	 W	intencji	Czcicieli	Apostolatu	Maryjnego	 

i	Patronki	Dobrej	Śmierci	żyjących	i	zmarłych
	18:00	 Zbytków	Za	+	Jana	Krzempek
	18:00	 1)	Za	+	Czesława	Janik	w	28	rocznicę	śmierci
	 	 2)	Za	Jadwigę	Krzempek	w	6	rocznice	śmierci

Piątek – 30.11   św. Andrzeja Apostoła 
	 7:00	 Za	+	Józefa	Smolorz	od	rodziny	Kroczek	
	18:00	 1)	Za	+	Czesława	Nowok	w	17	rocznicę	śmier-

ci,	++	rodziców	z	obu	stron,	trzech	szwagrów,	
szwagierkę	Emilię	i	siostrzenicę	Halinę

	 	 2)	Za	+	Andrzeja	Kempczyńskiego	na	pamiąt-
kę	80	urodzin,	rodziców	z	obu	stron,	syna	
Krzysztofa,	dziadków	z	obu	stron	i	dusze	 
w	czyśćcu	cierpiące

	 	 3)	Za	+	Józefa	Kanafka	od	córki	Janiny

W	intencjach	mogą	pojawić	się	błędy,	niedopatrzenia,	za	które	redakcja	z	góry	przeprasza.	 
W	miarę	potrzeby,	będą	one	poprawiane	w	intencjach	na	dany	tydzień.
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POWRÓT DO PRZESZŁOŚCI
Sięgając do listopadowych tekstów z przeszłości, nie mogłam pominąć dwóch charakterystycznych dla tego 
miesiąca tematów: pierwszy to przypadające na początek miesiąca Święto Zmarłych i tzw. Zaduszki, drugi to 
oczywiście Narodowe Święto Niepodległości, której stulecie obchodzić będziemy 11 listopada. 

W REFLEKSYJNYM NASTROJU
Tekst z listopada 2007 r.

Początek listopada to czas, kiedy odwiedzamy cmentarze i wspominamy tych, którzy odeszli. Spotykamy się przy grobach 
swoich bliskich, zapalamy symboliczne świece, pogrążamy się w zadumie nad sensem życia i śmierci. I zapewne, jak 
co roku, przypomnimy sobie znane słowa z wiersza ks. Jana Twardowskiego: „Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko 
odchodzą”. Niech więc pełny tekst utworu stanie się dla nas źródłem głębokiej refleksji.

ŚPIESZMY SIĘ 
Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą
zostaną po nich buty i telefon głuchy
tylko co nieważne jak krowa się wlecze 
najważniejsze tak prędkie że nagle się staje 
potem cisza normalna więc całkiem nieznośna 
jak czystość urodzona najprościej z rozpaczy
kiedy myślimy o kimś zostając bez niego 

Nie bądź pewny że czas masz bo pewność niepewna 
zabiera nam wrażliwość tak jak każde szczęście
przychodzi jednocześnie jak patos i humor 
jak dwie namiętności wciąż słabsze od jednej 
tak szybko stąd odchodzą jak drozd milkną w lipcu 

jak dźwięk trochę niezgrabny lub jak suchy ukłon 
żeby widzieć naprawdę zamykają oczy
chociaż większym ryzykiem rodzić się niż umrzeć 
kochamy wciąż za mało i stale za późno 

Nie pisz o tym zbyt często lecz pisz raz na zawsze 
a będziesz tak jak delfin łagodny i mocny 

Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą
i ci co nie odchodzą nie zawsze powrócą
i nigdy nie wiadomo mówiąc o miłości 
czy pierwsza jest ostatnią czy ostatnia pierwszą 

/ks. Jan Twardowski/

Zbliżające się Święto Niepodległości skłania mnie do 
refleksji nad pojęciem patriotyzmu. Czy pojęcie to w dobie 
powszechnego globalizmu ma jeszcze jakieś znaczenie czy też 
zatraciło swą wartość? Odpowiedź wydaje się łatwa i trudna 
zarazem. Czym bowiem jest patriotyzm (od łac. patria – 
ojczyzna)? Wg „Słownika języka polskiego” jest to „postawa 
społeczno-polityczna i forma ideologii, łącząca przywiązanie 
do własnej ojczyzny oraz poświęcenie dla własnego narodu 
z szacunkiem dla innych narodów i  poszanowaniem ich 
suwerennych praw”.
Patriotyzm można rozumieć w kilku aspektach. Inaczej 
zapewne pojmuje go Polak mieszkający w kraju, inaczej za 
granicą, a jeszcze inaczej w okresie wojny czy niepodległości. 
Niemniej dla wszystkich istnieje pewien wspólny 
mianownik. Patriotyzm to – w największym uproszczeniu – 
miłość do ojczyzny, ale także takie  postawy jak: solidarność, 
zaangażowanie, prawda, wytrwałość, punktualność, 
pracowitość, uczciwość itd.  Edmund Juśko w artykule: „Co 
dziś znaczy patriotyzm?” uważa, że jest to „pewien stan 
pozytywnego nastawienia wobec ojczyzny i jej problemów. 
Powinien się kojarzyć z szacunkiem dla narodowej przeszłości 
i tradycji oraz nieobojętnością wobec czasów teraźniejszych. 
[...] Należy przy tym pamiętać, iż patriotyzm to nie tylko 
docenianie niepodległości i suwerenności ojczyzny, wielkich 
i doniosłych wydarzeń z jej dziejów, ale także kształtowanie 

postaw ogólnoludzkich, przestrzeganie i poszanowanie prawa, 
sumienne wywiązywanie się z obowiązków”. Z kolei Anna 
Majewska w artykule: „Patriotyzm – skrzydła i korzenie” 
pisze: „Nie można być dobrym obywatelem Europy i świata, 
jeśli najpierw nie jest się dobrym obywatelem własnej ojczyzny 
związanym z  własnym narodem. [...] Aby wychowywać 
młode pokolenie, należy mu dać korzenie i skrzydła. Żadna 
roślina bez korzeni nie może utrzymać się przy życiu. Żadna 
budowla nie ostoi się bez fundamentów, które stanowią jej 
korzenie. Skrzydła to ideały, to wartości, to wiara. [...] Oto 
przed nami patriotyzmu nauczanie: dostarczyć skrzydeł, które 
pozwolą na prawdziwą wolność, i korzeni, które przypomną, 
skąd człowiek pochodzi i jaki jest jego cel”.
Czy jednak warto propagować idee patriotyzmu, skoro 
media na różne sposoby przekonują do globalizacji i do 
integracji europejskiej? Myślę, że nie tylko warto, ale 
i  trzeba! W dobie przemian demokratycznych, zmian 
często zagrażających utratą tożsamości narodowej, rzeczą 
ważną jest kształtowanie patriotycznych postaw dzieci 
i młodzieży. Zadanie to muszą podjąć wszyscy: nauczyciele, 
wychowawcy, katecheci, a  przede wszystkim rodzice. 
Patriotyzm zależy bowiem nie tylko od tego, jak bliskie są 
nasze więzi z ojczyzną, ale i od tego, jak wychowamy nasze 
dzieci, w jakie postawy i wartości je wyposażymy.  

Grażyna Gądek

Tekst z listopada 2004 r.
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Bóg jest między nami. Jest z nami w każdej chwili naszego 
życia. On nigdy nas nie opuszcza… Takie teksty słyszymy 
bardzo często od różnych osób. Tylko jak tak na chłopski 
rozum to wyjaśnić. Przecież Boga nie widać, nie da się 
z nim porozmawiać twarzą w twarz, nie przytuli nas kiedy 
tego najbardziej potrzebujemy. W takim razie jak mam 
Go zobaczyć czy poczuć? Moje poszukiwania prawdy 
i  rozwiązania rozpoczęły się od samego początku czyli  
od postaci Boga. Mój rozum nie potrafił Go pojąć. I na-
gle mnie olśniło, że właśnie o to chodzi. Boga nie mo-
żna pojąć. Choćbyśmy bardzo się starali nie będziemy 
w stanie pojąć Jego myślenia czy działań. Dlatego należy 
się z tym pogodzić. No więc jeśli nie da się go pojąć to 
należało poszukać sposobów, których używa Bóg do 
komunikowania się z ludźmi. Najlepszym źródłem takiej 
wiedzy jest Biblia. Wyszukując fragmentów opisujących 
spotkania Boga z człowiekiem szybko udało mi się 
zauważyć pewien powtarzający się schemat. Bóg-Ojciec 
najczęściej objawia się za pomocą elementów przyrody 
czy to przez płonący krzak czy przez wiatr. Nasunął mi się 
więc wniosek, że są to przecież elementy, które człowiek 
bardzo dobrze zna i które go otaczają. Równie często Bóg 
tak kieruje losami człowieka (stawia mu odpowiednie 
osoby na jego drodze, posyła go w wybrane miejsca), aby 
ten, podejmując odpowiednie decyzje,  mógł go poznać 
i mu służyć. Tak więc wniosek pozostawał tylko jeden: 

zauważając maleńkie i z pozoru nieistotne rzeczy możemy 
sobie uświadomić obecność Boga w naszym życiu. Ko-
lejnym etapem moich poszukiwań było wykorzystanie 
wiedzy w praktyce. Na początku było ciężko, bo jak 
w sytuacjach trudnych zobaczyć Boga? Wtedy przydawa-
ła się informacja, że Bóg nie dopuszcza zła dobrowolnie 
i że to nie od niego pochodzą wszystkie złe rzeczy, które 
się nam przytrafiają. W takich chwilach należy się skupić 
na rzeczach, które są dobre. Na przykład, kiedy szef na 
nas nakrzyczy i zmiesza z błotem zawsze spotkamy osobę, 
która nas pocieszy, a nawet jeśli nikt taki się nie znajdzie 
to może akurat zobaczymy piękny zachód słońca. A czy 
kiedyś, siedząc na modlitwie i prosząc Pana, żeby dał wam 
jakiś znak, że was słyszy, poczuliście podmuch wiatru lub 
dziwny przypływ pozytywnych emocji? Zastanowiliście 
się skąd to pochodzi? Dla mnie to właśnie jest znak od 
Taty, że jest ze mną i mnie kocha. Wiem, każda z tych 
sytuacji może być przypadkowa i wcale nie świadczy, że 
Bóg jest ze mną, ale warto się zastanowić czy jesteśmy 
pewni, że to tylko przypadek.  Może objawia się nam 
w małych rzeczach, bo kiedy dał nam swojego Syna, to 
nie chcieliśmy go słuchać. Jego miłość wcale nie musi 
się objawiać w wielkich sprawach, ale najlepiej widać 
ją w codziennych sytuacjach i najmniejszych oraz 
niezauważalnych rzeczach.

S.M.

Jakoś tego Boga nie czuję
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Wrześniowe i październikowe owoce pracy uczniów  
Szkoły Podstawowej w Strumieniu

• 3 września uczniowie naszych szkół uroczyście 
rozpoczęli nowy rok szkolny.  
• 19 września ruszyła kolejna edycja Czwartków 
Lekkoatletycznych – sportowych spotkań o zasięgu 
ogólnopolskim. Na stadionie SOSiR w Skoczowie 
wzięło udział 140 zawodników z siedmiu szkół. 
Dzięki zaangażowaniu rodziców w dowożenie dzieci 
na miejsce spotkań, nasi uczniowie mogą również 
konkurować z przedstawicielami innych szkół.  
• 27 września uczniowie klas szóstych wyjechali do 
kina w Jastrzębiu – Zdroju, by wziąć udział w lekcji 
multimedialnej „Co na ekranie z książki zostanie”  
ukazującej sposoby przeniesienia literatury na ekrany 
kin oraz obejrzeli film pt. „Ania z Zielonego Wzgórza” 
jako przykład adaptacji filmowej.  
• 28 września odbył się Światowy Dzień Tabliczki 
Mnożenia – akcja, w której uczniowie sprawdzają 
znajomość tabliczki mnożenia starszych kolegów 
i dorosłych. Celem jest propagowanie zabawowej formy 
nauczania  - uczenia się matematyki. W nietypowych 
zajęciach wzięło udział 52 uczniów klas czwartych 
i piątych.
• Pod koniec września i w październiku, korzystając 
z ładnej pogody, uczniowie naszej szkoły wzięli udział 
w jubileuszowej, bo już 25. Akcji Sprzątania Świata – 
międzynarodowej kampanii odbywającej się na całym 
świecie. Akcja polega na zbiorowym sprzątaniu śmieci 
zalegających poza miejscami przeznaczonymi do 
ich składowania. Jej celem jest wzrost świadomości 
ekologicznej. Grupy dzieci pod opieką uczących, 
wyposażone w worki i rękawiczki, zebrały śmieci wokół 
szkoły, nad Wisłą i pod laskiem.
• 6 października miłośnicy pieszych wędrówek 
wyruszyli na rajd górski na Soszów do Zagrody 
Lepiarzówka. Pogoda dopisała, podobnie jak humory 
i siły uczniów i opiekunów, na koniec wycieczki każdy 
mógł posilić się przygotowaną kiełbasą.
• 10 października uczniowie klasy Vc, korzystając 
z gościnności rodziców, wzięli udział w ognisku 
klasowym i spędzili czas na wspólnych zabawach.
• 16 października z okazji Dnia Edukacji Narodowej 
uczennice klas piątych zaprezentowały program 
artystyczny „Koncert życzeń dla nauczycieli”. Uczący 
mogli wysłuchać życzeń  napisanych przez dzieci oraz 
podziwiać układy taneczne i akrobatyczne do znanych 
wszystkim piosenek.
• 19 października uczniowie klas Vb i Vc wyjechali na 
klasową wycieczkę do Krakowa. Podziwiali zabytkowe 
miejsca dawnej stolicy, mogli zobaczyć podziemia 
rynku oraz wzięli udział w zajęciach na terenie 
Ogrodów Doświadczeń im. Stanisława Lema.
• W październiku drużyna chłopców z naszej szkoły 
wzięła udział w Finale powiatowym – sztafetowych 
biegów przełajowych w kategorii chłopców z rocznika 
2006 i młodszych. W rywalizacji uczestniczyło 13 
najlepszych szkół z całego powiatu, zaś I miejsce 
wywalczyli nasi uczniowie: Oskar Benek, Błażej 
Fudali, Tymoteusz Franek, Klaudiusz Skalski, 
Maciej Maciąg. Chłopcy będą reprezentować powiat 
cieszyński w fi-nale rejonowym.
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Sakramenty w świetle Prawa Kanonicznego

Kolejnym sakramentem, którym pragniemy w świetle 
Prawa Kanonicznego się zająć w rozpoczętym cyklu, 
jest sakrament BIERZMOWANIA. Jasną sprawą jest, 
że zwyczajnym szafarzem tego sakramentu jest biskup 
lub ewentualnie kapłan posiadający taką władzę na 
podstawie powszechnego prawa lub na podstawie 
udzielenia jej ze strony kompetentnej władzy (por. 
kan. 882). Warto w tym miejscu dodać, że „Biskup 
w swojej diecezji może zgodnie z prawem udzielać 
sakramentu bierzmowania także obcym wiernym, 
chyba że sprzeciwia się temu wyraźny zakaz ich 
własnego ordynariusza” (kan. 886, § 1). Czyli np. 
jeśli do Strumienia (diecezja bielsko-żywiecka) do 
bierzmowania przystępowaliby kandydaci z Pawłowic 
czy Wisły Małej należące już do archidiecezji kato-
wickiej, to biskup bielsko-żywiecki może udzielić im 
tego sakramentu, chyba, że w archidiecezji katowickiej 
wydany jest dekret, który zabrania przystępowania 
do tego sakramentu w innej diecezji. Teraz chcemy 
przejść do pytania zasadniczego: jaki jest odpowiedni 
wiek/czas do przyjęcia bierzmowania? Prawo odpo-
wiada na dwa sposoby: w kanonie 889, § 1 czytamy: 
„Zdatnym do przyjęcia bierzmowania jest każdy 
i tylko ten, kto został ochrzczony, a nie był jeszcze 
bierzmowany”. Dwa kanony dalej następuje sprecy-
zowanie: „Sakrament bierzmowania wierni powin-
ni przyjmować w pobliżu wieku rozeznania, chyba 
że Konferencja Episkopatu [danego kraju, przyp. a.] 
określiła inny wiek, albo istnieje niebezpieczeństwo 
śmierci, lub zdaniem szafarza co innego doradza 
poważna przyczyna” (kan. 891). W Kościele za wiek 
rozeznania uznaje się 7 rok życia. Nie mniej jednak 
w duchu cytowanego kanonu 891, KEP ustaliła 
wiek bierzmowanych na okres około dawnej III gi-
mnazjum. Teraz w obliczu reformy szkolnictwa KEP 

ustaliła ten czas na koniec VIII klasy SP. Ale oczywi-
ście nie obca jest też praktyka bierzmowania dorosłych 
(wtedy najczęściej przyjmują oni równolegle Chrzest 
i Komunię Świętą w ramach katechumenatu i zwią-
zanego z nim przyjęciem sakramentów inicjacji chrze- 
ścijańskiej). Często kapłan przygotowujący do bierzmo- 
wania widząc niedojrzałość i brak gotowości kandydata 
do przyjęcia tego sakramentu, może w świetle prawa  
mu go odmówić. Kolejne pytanie, które się rodzi 
w temacie bierzmowania: kto może być świadkiem 
bierzmowania? Kanon 893, § 1 odsyła nas 19 kanonów 
wcześniej, gdzie znajdują się warunki do bycia 
chrzestnym, a zatem: ma mieć ukończone 16 lat; same-
mu być po sakramentach: chrztu, I Komunii Świętej 
i bierzmowania; prowadzi życie zgodne z wiarą; nie mo-
że być rodzicem kandydata do bierzmowania. Paragraf 
2 tego 893 kanonu mówi nawet wprost: „Wypada, aby 
świadkiem był ktoś z chrzestnych bierzmowanego”. 
Bo jakby nie patrzeć, bierzmowanie jest ze Chrztem 
ściśle zintegrowane: wtedy to rodzice i chrzestni za nas 
wyznali wiarę, w pewnym sensie „prowadzili za rękę”, 
a przy bierzmowaniu „puszczają nas” tak jakby samych 
na dalszą drogę wiary przechodząc do roli już nie tyle 
„przewodnika” co „towarzysza”, więc automatycznie są 
tego świadkami. 

Nasz biskup ordynariusz Roman Pindel pięknie kiedyś 
ujął podczas jednego z bierzmowań, że sakrament bie- 
rzmowania nie jest sakramentem dojrzałości chrze- 
ścijańskiej, a sakramentem ku dojrzałości chrześci-
jańskiej. On nie działa jak „szpinak Popeye’a”, który 
jak tylko Popeye zjadł, to w sekundę stawał się dzie- 
sięć razy większy i silniejszy. On działa jak normalny, 
realny szpinak, tzn. wzbogaca nas w witaminy i mikro- 
elementy ku wzmacnianiu zdrowia i odporności. Sa- 
krament bierzmowania wzbogaca nas ku wzmacnianiu 
zdrowia i odporności naszego ducha, naszej wiary, 
która się „usamodzielnia”, tzn. staje w obliczu Boga 
„sam na sam”. 

Ks. Wojciech
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