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Jeszcze nie tak dawno składaliśmy sobie życzenia noworoczne, a oto już przychodzi nam otwierać numer lutowy 
naszej strumieńskiej gazetki. W pierwszy piątek lutego tradycyjnie udamy się do chorych. W uroczystość Matki 
Bożej Gromnicznej poświęcimy a także odnowimy poświęcenie naszych gromnic na wszystkich Mszach św. 
Następnie będziemy oczekiwać, a zwłaszcza dzieci i młodzież, na ferie zimowe i oczywiście później, kiedy już 
przyjdą, będziemy chcieli je jak najlepiej wykorzystać po to, aby w czasie tej krótkiej przerwy naładować się 
pozytywnymi, radosnymi przeżyciami. Bo kiedy się skończą chcemy z równie wielkim zapałem rozpocząć naukę 
w drugim semestrze tego roku szkolnego i katechetycznego. A teraz jeszcze zachęcam naszych czytelników do 
chwili wspomnień związanych z rokiem 2018...

Z życia parafii

Z prośbą o Boże błogosławieństwo i o pokój dla świata w dniu pierwszego dnia nowego roku 2018 w uroczystość 
Bożej Rodzicielki Najświętszej Marii Panny, tradycyjnie z nadzieją i z wiarą rozpoczęliśmy nowy rok.
6 stycznia odbył się w naszym sanktuarium piękny koncert kolęd. W połowie stycznia zakończyła się wizyta 
duszpasterska zwana Kolędą, podczas której nasi wierni z wiarą i z miłością przyjmowali Boże błogosławieństwo, 
które kapłani zanosili do ich rodzin i domów. W ferie zimowe z naszej parafii wyruszyła pielgrzymka do Ziemi 
Świętej pod duchowym przewodnictwem księdza Wojciecha. W Wielkim Poście rozpoczęły się przygotowania pod 
kierunkiem księdza Stanisława do misterium Drogi Krzyżowej i Niedzieli Palmowej. Przedstawienia te wszystkie 
były piękne, a zwłaszcza Droga Krzyżowa, która przy surowości ujemnej temperatury, która jej towarzyszyła 
tym bardziej chwytała za serce. Rekolekcje wielkopostne głosił nam w tym roku ksiądz redemptorysta ojciec 
Grzegorz Jaroszewski, wraz z klerykiem. Zespół charytatywny zorganizował zbiórkę darów świątecznych, które 
później podzielono i rozprowadzono dla potrzebujących samotnych i chorych z naszej parafii. Święta Wielkiej 
Nocy przeżyliśmy radośnie i spokojnie. Nadzieja Zmartwychwstałego Pana na nowo ubogaciła nas i nasze rodziny 
i spotęgowała naszą wiarę, że skoro Chrystus zmartwychwstał, to i my kiedyś zmartwychwstaniemy. Na przełomie 
kwietnia i maja tradycyjnie z parafii naszej pod okiem księdza Wojciecha udała się do Łagiewnik piesza pielgrzymka, 
która połączyła się z diecezjalną Pielgrzymka do sanktuarium Miłosierdzia Bożego. Pięknie przeżyliśmy pierwszą 
Komunię Świętą oraz Sakrament Bierzmowania, którego udzielił naszej młodzieży ks. Biskup ordynariusz Roman 
Pindel. W połowie czerwca z parafii została zorganizowana pielgrzymka do Lourdes. W pierwszych dniach 
wakacji dzieci z naszej parafii miały okazję z księdzem Wojciechem udać się na wypoczynek nad Bałtyk. Wakacje 
przyniosły zmiany w naszej parafii: ks. Stanisław Binda po ośmiu latach pięknej pracy duszpasterskiej w naszej 
parafii otrzymał awans na proboszcza parafii pw. świętego Stanisława w Osieku Górnym. W jego miejsce został do 
nas skierowany na wikarego ksiądz neoprezbiter Bartłomiej Kijas. W wakacje w Janowie Lubelskim ks. Wojciech 
z naszymi rodzinami wypoczywał na wczaso-rekolekcjach.
W sierpniu nasi parafianie mieli możliwość udziału w pieszej pielgrzymce do Częstochowy, tradycyjnie odbyła 
się też pielgrzymka rowerowa a wszystko pod czujnym okiem księdza Stanisława, którego uroczyście i pięknie 
pożegnaliśmy 15 sierpnia na sumie. Rozpoczął się nowy rok szkolny i katechetyczny. W drugą sobotę września 
tradycyjnie udaliśmy się do Kalwarii Zebrzydowskiej na diecezjalną pielgrzymkę rodzin. We wrześniu także 
z naszej parafii pielgrzymowaliśmy na południowo-wschodnią stronę Polski, gdzie celem wśród różnych miejsc 
było dla nas sanktuarium Matki Bożej Pacławskiej. Ta pielgrzymka była zorganizowana przez parafialny zespół 
naszej Akcji Katolickiej. W październiku na różańcu wypraszaliśmy łaski u Boga przez ręce Maryi. W listopadzie 
pięknym koncertem w naszym sanktuarium świętej Barbary uczciliśmy stulecie istnienia naszego chóru Lutnia. 
W listopadzie nasi parafianie udali się także na pielgrzymkę śladami świętego Pawła do Aten i Koryntu. 
Przed głównym odpustem parafialnym ku czci świętej Barbary mogliśmy wziąć udział w Triduum przygotowującym 
nas nie tylko do odpustu lecz także do adwentu i świąt Bożego Narodzenia. Duchowym przewodnikiem tego 
Triduum był ksiądz wikariusz cieszyński Bartosz Łacek. I tym razem nasza młodzież z oazy i Szkolnego Koła 
„Caritas” kwestowała w supermarkecie, dzięki czemu można było paczkami przygotowanymi przez zespół 
charytatywny na święta obdarować 100 rodzin.

Trochę statystyki za ubiegły rok.
W niedzielę 21 października było liczenie wiernych na Mszach świętych w kościele, łącznie ze Zbytkowem 
uczestniczyło w nich 1778 wiernych. Do Komunii świętej z tego przystąpiło 891 osób. 
  Chrztów świętych było 53. (44) chłopców 23, dziewczynek 30
  Ślubów 19 , (14)
  Pogrzebów 49. (39) mężczyzn 26 i kobiet 23
  do Pierwszej Komunii świętej przystąpiły 82 osoby, (86)
  do Sakramentu Bierzmowania 56 osób. (52)
  Rozdanych Komunii świętych było 11 500 (wzrost o 1300 do ub. roku), 
  zapowiedzi wygłosiliśmy 33. 
  155 chorych odwiedziliśmy z Komunią św.
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Ze spraw gospodarczych, inwestycyjnych 
jakie miały miejsce w minionym roku to: w marcu zostały na probostwie założone wideofony, alarmy poprawione 
i udoskonalone, zostało wymienione nagłośnienie wokół kościoła, także niektóre mikrofony w maju zakupiono 
i wymieniono. Zakupiliśmy nożyce spalinowe firmy STIHL, które służą do podcinania parkanu. W maju 
także wyremontowano podłogę na chórze, zakonserwowano i pomalowano podłogi w ławkach na kościele, 
przerobiono także instalację elektryczną na chórze, wykonano montaż krat do okien w kancelarii. Wymienione 
zostało oświetlenie Krzyża w czerwcu na kościele. W czerwcu także założono drugie drzwi wiatrołapu na 
boczne drzwi w kościele. Został także dokonany zakup profesjonalnej niszczarki do kancelarii, oraz metalowej 
szafy na dokumenty kancelaryjne. W lipcu wymieniono kabinę prysznicową w łazience u wikarego. W sierpniu 
wykonany został montaż alarmu w kościele w Zbytkowie . W sierpniu także w wyniku zmian wikariuszowskich 
wyremontowano mieszkanie dla nowego księdza wikarego, oraz je umeblowano. Na przełomie sierpnia i września 
wykonano malowanie lamperii w kościele oraz klatki schodowej na chór. We wrześniu rozpoczęto także prace 
z ogrodem plebańskim, oraz miała miejsce wymiana tablicy rozdzielczej prądu w zakrystii. W październiku 
umeblowana została mała jadalnia na plebanii, oraz zakupiono i zamontowano kilka nowych stojaków na rowery 
przed kościołem. W listopadzie wykonano wymianę całkowitej instalacji elektrycznej w salkach katechetycznych, 
oraz w grudniu zakończono malowanie wszystkich salek. Dla parafii w tym 2018 roku został podarowany ciągnik-
kosiarka VIKING z całym osprzętem od firmy „Agro Jurek”, oraz od firmy „Mokate”, ekspres do kawy do sali 
świętego Jana Pawła II, za co serdecznie jeszcze raz dziękuję ofiarodawcom.

Czas teraz na podziękowania, które kieruje do księży wikarych, księdza prałata, siostry Wacławy – zakrystianki, 
do organistów, kościelnych, pani gospodyni Basi, pani kancelistki Zosi. Pragnę także podziękować pani Joli i pani 
Basi za dbanie o czystość i porządek wokół kościoła i plebanii. Bóg zapłać służbie Liturgicznej ołtarza, Zespołowi 
Charytatywnemu, Bractwu świętej Barbary, organizatorom i sponsorom kursów ALPHA i oczywiście wszystkim 
parafianom za życzliwość, hojność. 
W przyszłym roku taką inwestycją sztandarową, mam nadzieję, że będzie budowa około 100 metrowego ogrodzenia 
przy sanktuarium świętej Barbary, a także dalsze prace związane z ogrodem plebańskim. Wszystkie płatności, 
rachunki, płace są regulowane na bieżąco. Wszystkim Bóg zapłać i życzymy błogosławionego nowego roku!

Ks. Proboszcz

• Państwu Nagibauer
• P. Marianowi Brandysowi
• Państwu Janowi i Teresie Dziendzielom
• Państwu Józefowi i Marii Koniecznym
• P. Agnieszce Kurkowskiej
• Państwu Bronisławowi i Marii Świeżym
• Państwu Stanisławowi i Henryce Kucharczykom
• P. Małgorzacie Pryczek
• P. Krystynie Miodońskiej
• P. Januszy Krzyżanowskiej
• P. Katarzynie Kocurek
• P. Marii Kucharczyk
• Państwu Zbigniewowi i ernadecie Piekarczykom
• Państwu Markowi i Grażynie Lebrykom
• Państwu Wiesławowi i Krystynie Penkalom
• Państwu Adamowi i Joannie Czerwińskim
• Państwu Bernardowi i Helenie Chmielom
• Państwu Krzysztofowi i Lucynie Siejokom
• P. Ewie Farudze
• Państwu Lazarom
• Państwu Krzysztofowi i Joannie Gabzdylom
• Państwu Koźlikom
• Państwu Czesławowi i Mirosławie Chwistom
• Państwu Dubczykom
• Państwu Januszowi i Annie Chatysom

• Państwu Eugeniuszowi i Krystynie Mickom
• Państwu Pająkom
• Państwu Bortlikom
• Państwu Tomaszowi i Marcie Szymoszkom
• Państwu Wiesławowi i Lucynie Miłym
• P. Jadwidze Nawrat
• P. Barbarze Gawron
• P. Krzysztofowi Gabzdylowi
• Państwu Marianowi i Aldonie Górkom
• Państwu Stanisławowi i Barbarze Gorolom
• Państwu Kazimierzowi i Renacie Koniecznym
• Państwu Kwokom i Józwikom
• Państwu Zieburom
• Państwu Szweblikom
• Państwu Wiesławowi i Grażynie Szwarcom
• P. Lucynie Szczypce
• Państwu Zbigniewowi i Danucie Pisarkom
• P. Irenie Skibie
• Państwu Markowi i Małgorzacie Bronowskim
• Państwu Setlom
• Państwu Stanisławowi i Zofii Niemcom
• Państwu Mirosławowi i Małgorzacie Hernikom
• Państwu Ryszardowi i Halinie Bambachom
• Państwu Henrykowi i Urszuli Sosnom
• Państwu Skorupom

BÓG ZAPŁAĆ NASZYM OFIARODAWCOM:



Statystyka – styczeń 2018

Zmarli:
+ Bronisław Skorupa, 
+ Andrzej Ślusarz, 
+ Zbigniew Mroczek, 
+ Aleksandra Śleziak

Chrzty:
Leon Trepczyński, 
Renata Orlik, 
Kacper Gałązka

Śluby:
Spychała Piotr – Kasza Karolina

• P. Elżbiecie Lang
• Państwu Holeksom
• P. Alinie Grygierek
• Państwu Janowi i Genowefie Pisarkom
• Państwu Sławomirowi i Aleksandrze Wilczyńskim
• Państwu Gutkowskim
• Państwu Henrykowi i Helenie Lekkim
• Państwu Puzoniom
• P. Józefowi Dziędzielowi
• Państwu Strządałom
• P. Ewie Ogórek
• P. Annie Krzempek
• Państwu Mariuszowi i Agacie Gamżom
• Państwu Gurbom
• Państwu Krzempkom
• Państwu Kopcom
• P. Janinie Wyleżuch
• Państwu Adamowi i Joannie Smolorzom

• Paniom Zofii i Bernadecie Smolorzom
• Państwu Ryszardowi i Danucie Rogulskim
• P. Józefowi Lapczykowi
• Państwu Ireneuszowi i Agnieszce Gaszczykom
• P. Mateuszowi Zarembie
• Państwu Kuchtom
• Państwu Alfredowi i Helenie Kciukom
• P. Herminie Tekli
• Państwu Barwickim
• Państwu Zbigniewowi i Ewie Rychlikom
• P. Franciszkowi Foltynowi
• Państwu Januszowi i Agacie Mętlom
• P. Helenie Gamży
• Państwu Pieczonkom
• Państwu Sebastianowi, Łucji i Urszuli Strządałom
• P. Aleksandrowi Kaszy
• Państwu Dubickim

1-szy Piątek – 1.2 św. Brygidy z Kildare
	 7:00	 1)	W	intencji	czcicieli	Najświętszego	Serca	

Pana	Jezusa,	żyjących	i	zmarłych
	 	 2)	Za	+	Grzegorza	Koniecznego	–	od	służby	

liturgicznej
16:30	 Zbytków	–	Za	+	Jadwigę	Żyła	i	męża	Karola
18:00	 Za	++	z	rodzin:	Czechowski,	Kucharzową
1-sza Sobota – 2.2 ś. Ofiarowania Pańskiego
	 7:00	 Msza	św.	wynagradzająca	za	zniewagi	wyrzą-

dzone	Niepokalanemu	Sercu	Maryi
	 9:00	 Do	Bożej	Opatrzności	za	wstawiennictwem	

Matki	Najświętszej	o	zdrowie	i	potrzebne	łaski	
dla	Weroniki	z	okazji	18	urodzin

16:00	 Za	+	Ewalda	Kościelny,	++	braci	Sylwestra	 
i	Andrzeja,	rodziców,	teściów,	dziadków,	bra-
tową	Elżbietę,	szwagra	Władysława	i	dusze	 
w	czyśćcu	cierpiące

17:00	 Zbytków	–	Za	+	Franciszka	Strządała	w	40	
rocznicę	śmierci,	++	rodziców	i	rodzeństwo,	
Jana	i	Leopoldynę	Skaźnik,	syna	Alojzego	
i Annę	Szkołda

18:00	 1)	W	intencji	wspólnoty	„Sychar”,	o	błogosła-
wieństwo	na	drodze	trwania	w	miłości	i wier-
ności	małżeńskiej

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

IV Niedziela Zwykła – 3.2  
	 6:30	 Do	Bożej	Opatrzności	za	wstawiennictwem	

Matki	Najświętszej	z	podziękowaniem	za	
otrzymane	łaski	z	prośbą	o	dalsze	błogosła-
wieństwo	dla	Lidii	z	okazji	60	urodzin

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

	 9:30	 Za	+	Alfreda	Oślizło	w	2	rocznicę	śmierci
10:00	 Zbytków	–	Za	+	Gertrudę	i	Pawła	Hanzlów,	

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

otrzymane	łaski	z	prośbą	o	dalsze	błogosła-
wieństwo	dla	Wojciecha	z	okazji	40	urodzin	
i Lidii	z	okazji	60	urodzin

16:30	 Nieszpory
17:00	 Za	+	Jana	Firleja	w	9	rocznicę	śmierci,	 

++	żonę	Marię	i	pokrewieństwo	z	obu	stron

Intencje mszalne
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Poniedziałek – 4.2 
	 7:00	 Za	+	Zbigniewa	Mroczka	–	od	sąsiadów	 

z	ul.	Korfantego
18:00	 1)	Za	+	Martę	Opalach	o	dar	nieba
	 	 2)	Do	Bożej	Opatrzności	za	wstawiennictwem	

Matki	Najświętszej	o	zdrowie	i	potrzebne	łaski	
i	Dary	Ducha	Świętego	z	okazji	urodzin

Wtorek – 5.2  św. Agaty
	 7:00	 Za	+	Mariana	Pieczka,	++	Zofię	i	Franciszka	

Wawrzyczek,	Agatę	i	Alojzego	Pieczka
18:00	 1)	Za	+	Genowefę	Żur,	męża	Józefa,	 

++	rodziców	z	obu	stron
	 	 2)	Za	+	Wandę	i	Anzelma	Malosek,	 

++	rodziców	i	rodzeństwo	z	obu	stron
Środa – 6.2  św. Pawła Miki i Towarzyszy 
	 7:00	 Do	Bożej	Opatrzności	za	wstawiennictwem	

Matki	Najświętszej	i	św.	Łukasza	w	intencji	
całej	służby	zdrowia,	pracującej	w	Szpitalu	
Specjalistycznym	w	Jastrzębiu-Zdroju	na	od-
dziale	rehabilitacyjnym

18:00	 1)	Za	Julię	i	Antoniego	Zygma,	 
++	syna	Eugeniusza	i	rodziców	z	obu	stron

	 	 2)	Za	Edwarda	Wyleżucha,	żonę	Marię,	 
++	rodziców,	rodzeństwo	oraz	dusze	 
w	czyśćcu	cierpiące

1-szy Czwartek Miesiąca – 7.2 
	 8:00	 Za	+	Andrzej	Ślusarza	–	od	rodziny	Duda	 

i	Francuz
18:00	 Zbytków	–	W	intencji	Czcicieli	Różańca	świę-

tego,	żyjących	i	zmarłych
18:00	 1)	Za	+	rodziców:	Helenę	i	Józefa	Szczygieł,	

++	rodzeństwo:	Helenę	i	Alojzego	i	dusze	
czyśćcowe

	 	 2)	Za	+	Józefa	Smolorz	w	1	rocznicę	śmierci,	
++	z	rodziny	i	dusze	w	czyśćcu	cierpiące

Piątek – 8.2  św. Józefiny Bakhity
	 7:00	 Za	+	Bronisława	Skorupę	–	od	żony
18:00	 1)	Za	+	Urszulę	Czerwińską	w	1	rocznicę	

śmierci,	męża	Jana	i	++	z	obu	stron
	 	 2)	Za	+	Grzegorza	Szwarc	i	ojca	Alojzego
3)	Za	+	Czesława	Żmiję	w	10	rocznicę	śmierci
Sobota – 9.2 św. Apolonii
	 7:00	 O	Błogosławieństwo	Boże,	zdrowie	i	potrzeb-

ne	łaski	dla	Heleny	Wieliczko	z	okazji	70	ur.
18:00	 1)	Za	+	Krystynę	Kanik,	brata	Leona, 

	ojca	Wiktora
	 	 2)	Za	+	Bronisława	i	Karolinę	Janota,	 

++	dziadków	z	obu	stron
	 	 3)	Za	+	Grażynę	Rudnik	w	7	rocz.	śm.,	++	ro-

dziców:	Zygmunta	i	Mariannę,	Mariannę	Kłoś	
V Niedziela Zwykła – 10.2 
	 6:30	 Za	+	Tadeusza	Duda	–	od	rodziny	Jagiełów

	8:00	 Za	Parafian
	9:30	 Za	+	Bożenę	Kornacką	w	2	rocznicę	śmierci	
10:00	 Zbytków	–	Za	+	Cyryla	i	Elżbietę	Halama,	

zięcia	Wiesława
11:00	 1)	Chrzest:
	 	 				Roczki:	Wiktor	Cuber
  2)	Do	Bożej	Opatrzności	z	podziękowaniem	za	

otrzymane	łaski	z	prośbą	o	dalsze	Błogosławień-
stwo	dla	Aliny	i	Józefa	z	okazji	50	rocz.	ślubu

16:30	 Nieszpory
17:00	 Za	+	Helenę	i	Wilhelma	Krzempek,	Helenę	 

i	Jana	Jaworskich,	syna,	zięcia,	dusze	w	czyść-
cu	cierpiące	

Poniedziałek – 11.2 NMP z Lourdes
	 7:00	 1)	Za	+	Zygmunta	Pryczka	w	2	rocznicę	

śmierci,	++	rodziców	i	teściów
	 	 2)	Za	+	Irenę	Janota	w	2	rocznicę	śmierci,	

syna	Janusza,	szwagra	Józefa	i	Janusza,	 
++	rodziców	z	obu	stron	i	dusze	czyśćcowe	

18:00	 Za	+	Herminę	Żyłka,	męża	Pawła	i	zięcia	
Józefa

Wtorek – 12.2  
	 7:00	 Za	Jadwigę	Słowak	–	od	rodzin:	Wyleżuch,	

Strządała,	Kaplita
18:00	 Za	+	Józefa	Psotę	w	13	rocznicę	śmierci,	 

+	żonę	i	dusze	w	czyśćcu	cierpiące
Środa	–	13.2		 św.	Katarzyny	Ricci
	 7:00	 Za	+	Marię	Lapczyk	–	od	Żywego	Różańca
18:00	 Za	+	Wandę	Grygierczyk	–	od	emerytów	 

i	pracowników	Urzędu	Miejskiego	w	Strumieniu	
Czwartek – 14.2  św. Cyryla i Metodego
	 8:00	 Za	+	Mariana	Skupnia,	++	rodziców	i	brata	 

z	bratową
18:00	 Zbytków	–	Za	++	Jana	i	Annę	Krzempek,	 

++	z	rodzin:	Krzempek	i	Kuś
18:00	 1)	Za	+	Marię	Stekla	i	męża	Andrzeja
	 	 2)	Za	+	Antoniego	Miły	w	17	rocznicę	śmierci,	

żonę	Stefanię,	rodzeństwo	i	rodziców	z	obu	
stron

Piątek – 15.2  
	 7:00	 Za	++	Kapłanów	i	parafian,	którzy	tragicznie	

zginęli	na	probostwie	w	czasie	II	wojny	świa-
towej

18:00	 Do	Miłosierdzia	Bożego	w	30	dzień	po	śmierci	
za:	++	Andrzeja	Ślusarza,	Zbigniewa	Mroczka

Sobota – 16.2 
	 7:00	 Za	++	rodziców:	Franciszka	i	Ewę	Skorupa,	

męża	Jerzego	Bojdę	oraz	++	z	rodzin:	Skoru-
pa	i	Szpernol

18:00	 1)	Za	+	Małgorzatę	Konieczny	w	2	rocznicę	
śmierci,	++	rodziców:	Józefa	i	Bronisławę

	 	 2)	Za	++	Elżbietę	i	Alojzego	Faruga	 
i	++	z	rodzin:	Faruga,	Kubień,	Jarmułkowicz
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VI Niedziela Zwykła – 17.2
	 6:30	 Za	Parafian
	8:00	 Za	+	Emila	Szupina	w	32	rocznicę	śmierci,	

żonę	Władysławę,	++	rodziców	i	rodzeństwo	
z	obu	stron

	 9:30	 Do	Bożej	Opatrzności	za	wstawiennictwem	
Matki	Bożej	Strumieńskiej	i	św.	Barbary	z	po-
-dziękowaniem	za	otrzymane	łaski,	z	prośbą	
o	dalsze	w	intencji	Teresy	Tekla	z	okazji	50	
urodzin

10:00	 Zbytków	–	Za	+	Leona	Stokłosę	na	pamiąt-
kę	urodzin,	++	rodziców,	dziadków,	zmarłe	
rodzeństwo

11:00	 Za	+	Juliana	Długosza	
16:30	 Nieszpory
17:00	 Za	+	Danutę	Polczyk,	+	rodziców	i	+	Łucję	

Rygiel
Poniedziałek – 18.2  
	 7:00	 Za	+	Zofię	Chudy	–	od	Józefa	Uchyła	i	rodzin:	

Sojka	i	Hawerland
18:00	 1)	Za	+	Elżbietę	Tekla	w	1	rocznicę	śmierci
	 	 2)	Za	+	Halinę	Gunia	na	pamiątkę	urodzin.	
Wtorek – 19.2 
	 7:00	 Za	+	Marię	i	Franciszka	Papkoj,	3	synów,	cór-

kę	Teresę,	zięcia	i	synową	Wiktorię
18:00	 1)	Za	+	Jadwigę	i	Edwarda	Gruszka,	 

++	z	rodzin	Gruszka	i	Arkulary
	 	 2)	Za	+	Romana	Kajstura	w	5	rocznicę	śmier-

ci,	żonę	Grażynę,	ojca	Józefa	i	teścia	Józefa	
Środa – 20.2 
	 7:00	 Za	+	Stefanię	Szkrobol	w	15	rocznicę	śmierci,	

męża	Ludwika,	3	synów,	++	z	rodzin	Szkrobol	
,	Szczypka,	Kuboszek

18:00	 1)	Za	++	Gertrudę	i	Antoniego	Pietroszek,	
zięciów:	Franciszka	i	Stanisława,	++	z	rodzin:	
Pietroszek,	Wojtek,	Kocur,	Pytel	

	 	 2)	Za	+	Antoniego	Janota	na	pamiątkę	uro-
dzin

Czwartek – 21.2 św. Piotra Damiana, bpa
	 8:00	 Za	+	Zbigniewa	Bojdę	–	kuzynki	Heleny	 

z	mężem
18:00	 Zbytków	–	Za	+	Kazimierza	Niemiec,	++	Kry- 

stynę	i	Józefa	Niemiec,	Teresę	i	Józefa	Szczyp-
ka,	Eugeniusza	Siąkała,	++	z	rodzin:	Szczyp-
ka,	Kidoń,	Kocurek	i	Niemiec

18:00	 Za	+	Andrzeja	Ucherka	–	od	rodziny	Pawleta
Piątek – 22.2  Katedry św. Piotra Apostoła 
	 7:00	 Za	+	Stanisława	Bilińskiego	–	od	sąsiadów	 

z	ul.	Dębowej	i	ks.	Lądzina
18:00	 1)	Za	+	Tadeusza	Uchyłę	w	30	rocznicę	śmier-

ci,	rodziców	i	teściów
	 	 2)	Za	+	Ludwika	Moj,	++	rodziców,	rodzeń-

stwo	z	rodzin:	Mój,	Nikiel	i	dusze	w	czyśćcu	
cierpiące

Sobota – 23.2 św. Polikapra
	 7:00	 Za	+	Helenę	Skorupa	w	9	rocznicę	śmieci,	

męża	Karola	i	rodziców,	rodzeństwo	z	obu	
stron,	+	synową	Cecylię	

18:00	 1)	Do	Bożej	Opatrzności	za	wstawiennictwem	
Matki	Bożej	Strumieńskiej	i	św.	Jana	Pawła	II	 
z	podziękowaniem	za	otrzymane	łaski	z	proś-
bą	o	Boże	Bł.	i	zdrowie	dla	Pawła	z	okazji	25	
urodzin

	 	 2)	Za	+	Floriana	Worek	w	2	rocznicę	śmierci
VII Niedziela Zwykła – 24.2 
	 6:30	 Za	++	rodziców:	Elżbietę	i	Józefa	Moczek
	 8:00	 1)	W	intencji	Ojczyzny
	 	 2)	Do	Bożej	Opatrzności	z	podziękowaniem	

za	otrzymane	łaski	z	prośbą	o	Boże	błogosła-
wieństwo	i	zdrowie	z	okazji	rocznicy	ślubu.	Za	
+	Jadwigę	Parchańską	i	Pawła	Łomozik.

	 9:30	 Za	+	Józefa	Lang,	rodziców,	rodzeństwo,	 
+	Jerzego	Szyszka,	++	z	rodzin	Świeży	i	Lang

10:00	 Zbytków	–	Za	+	Marię	Króliczek	w	30	rocznicę	
śmierci,	+	męża	i	++	z	rodziny,	oraz	dusze	 
w	czyśćcu	cierpiące	

11:00	 1)	Do	Bożej	Opatrzności	za	wstawiennictwem	
Matki	Bożej	Strumieńskiej	z	podziękowaniem	
za	otrzymane	łaski	z	prośbą	o	Boże	błogo-
sławieństwo	i	zdrowie	dla	Kamili	z	okazji	18	
urodzin

	 	 2)	Do	Bożej	Opatrzności	za	wstawiennictwem	
Matki	Bożej	Strumieńskiej	z	podziękowaniem	
za	otrzymane	łaski	z	prośbą	o	Boże	błogo-
sławieństwo	i	zdrowie	dla	Marii	z	okazji	80	
urodzin

16:30	 Nieszpory
17:00	 Za	+	Helenę	Tobiczek	w	4	rocznicę	śmierci,	

+	męża	Jana	w	5	rocznicę	śmierci,	siostrę	
Małgorzatę,	++	rodziców:	Józefa	i	Bronisławę,	
chrześniaczkę	Grażynę,	jej	męża	Romana,	
szwagra	Alojzego	Brodę

Poniedziałek – 25.2  
	 7:00	 Za	+	Tadeusza	Kajsturę	–	od	Janka,	Darka	 

i	Heleny
18:00	 1)	Do	Bożej	Opatrzności	za	wstawiennictwem	

Matki	Bożej	Strumieńskiej	i	św.	Jana	Pawła	II	 
z	podziękowaniem	za	otrzymane	łaski	z	
prośbą	o	Boże	błogosławieństwo	i	zdrowie	dla	
Andrzeja	z	okazji	40	urodzin	i	Tomasza	 
z	okazji	44	urodzin

	 	 2)	Za	+	Józefa	Kanafka	–	od	rodzin:	Gac,	Czyż	
i	Borkała

Wtorek – 26.2 
	 7:00	 Za	+	Zofię	Popielarz,	+	męża	Zygmunta	 

i	++	rodziców	od	rodziny	Krzempek	z	Chybia
18:00	 1)	Za	+	Helenę	i	Franciszka	Ochodek,	+	księ-

dza	Józefa	Ochodek,	++	rodziców	z	obu	stron,	
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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.

+	Stanisława	Ochodzek	z	żoną
	 	 2)	Za	+	Antoniego	Zachorka	–	od	rodzin	 

z	Radziechów
Środa – 27.2  
	 7:00	 Za	+	Tadeusza	Janota	–	od	rodziny	Bartlik	 

z	Chybia
18:00	 1)	Za	+	Andrzeja	Jazowy,	+	męża,	++	te-

ściów,	szwagrów	i	siostrzeńców,	++	z	rodzin:	
Krzempek	i	Jazowy

	 	 2)	Za	+	Otylię	Wieliczka	 

i	+	męża	Antoniego	–	od	wnuków
Czwartek – 28.2 
	 8:00	 1)	W	intencji	Czcicieli	Apostolatu	Maryjnego	 

i	Patronki	Dobrej	Śmierci,	żyjących	i	zmarłych
	 	 2)	Za	+	Adama	Mrowiec	w	4	rocznicę	śmierci,	

rodziców	i	teściów
18:00	 Zbytków	–	Za	+	Jadwigę	i	Ludwika	Pryczek,	

++	rodziców	z	obu	stron	i	dusze	czyśćcowe	
18:00	 Za	+	Helenę	Gunia	w	1	rocznicę	śmierci
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Sakramenty w świetle Prawa Kanonicznego
W naszym cyklu o sakramentach w świetle Prawa Kanonicznego wchodzimy w dział sakramentów 
zwanych: sakramentami w służbie Kościoła. W tym numerze (jak i następnym) omówimy pierwszy 
z nich (bo są dwa): MAŁŻEŃSTWO. Na początku trzeba zwrócić uwagę na bardzo ważną sprawę, 
którą reguluje kanon 1055, § 1, że małżeńskie przymierze „zostało między ochrzczonymi 
podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu”. Oto jedyna, najsensowniejsza 
odpowiedź na pytanie o znaczenie ślubu kościelnego. P. Marcin Jakimowicz w jednym z artykułów 
niedawnego wydania „Gościa Niedzielnego” na temat problemu życia „na kocią łapę” zaakcentował, 
że do uświadomienia sobie znaczenia SAKRAMENTU małżeństwa potrzebna jest wiara. Bez 
tego mamy do czynienia tylko z czystym formalizmem. W kanonie 1056 znajdujemy swoiste 
dopowiedzenie do tego, o czym teraz mówimy: „Istotnymi przymiotami małżeństwa są jedność 
i nierozerwalność, które w małżeństwie chrześcijańskim nabierają szczególnej mocy 
z racji sakramentu”. I znowu: bez wiary człowiek przejdzie wobec tego obojętnie. Czy wtedy taki 
człowiek w ogóle ważnie zawiera sakramentalny związek małżeński? Właśnie teraz przechodzimy 
zgrabnie do tej kwestii i nad nią się skupimy w tym numerze. Najpierw kanon 1059: „Małżeństwo 
katolików, chociażby tylko jedna strona była katolicka, podlega nie tylko prawu Bożemu, 
lecz także kanonicznemu, z zachowaniem kompetencji władzy państwowej odnośnie do 
czysto cywilnych skutków tegoż małżeństwa”. Jest to kanon dedykowany w naszych realiach 
zwłaszcza do małżeństw katolicko-ewangelickich, gdzie po stronie ewangelickiej małżeństwo nie 
ma rangi sakramentalnej, przez co strona ewangelicka bez przeszkód może porzucić katolickiego 
współmałżonka i wziąć ślub z kimś innym bez przeszkód kanonicznych. Tymczasem dla strony 
katolickiej to małżeństwo trwa nadal i nie może zawrzeć nowego związku sakramentalnego. Dlatego 
tak często kapłani z duszpasterską ostrożnością i troską podchodzą do takich  narzeczonych. Teraz 
czas a szczegóły. Istnieje coś takiego jak przeszkody zrywające, tj. przeszkody, które sprawiają, 
że zawarcie małżeństwa jest niemożliwe lub zawierane jest nieważnie. Jednak trzeba zaznaczyć 
na wstępie za kanonem 1075, że „Jedynie najwyższa władza kościelna może autentycznie 
wyjaśniać, kiedy prawo Boże zabrania małżeństwa lub je unieważnia (§ 1). Również tylko 
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najwyższa władza kościelna ma prawo ustanawiać inne przeszkody dla ochrzczonych (§ 2)”. 
Dlatego działa chociażby instytucja sądu kościelnego/biskupiego, która rozeznaje poszczególne 
przypadki. W naszej diecezji bielsko-żywieckiej taki sąd działa od 1.09.2017 r. Wcześniej sprawy były 
rozpatrywane w Krakowie (I instancja) i w Katowicach (II instancja). Oto poszczególne przeszkody 
zrywające:
• Wiek poniżej 14 roku życia dla kobiety i 16 dla mężczyzny (por. kan. 1083, § 1). Od razu jednak 

paragraf kolejny dodaje: „Konferencja Episkopatu ma prawo ustalić wyższy wiek do godziwego 
zawarcia małżeństwa”. I tak w Polsce przyjmuje się wiek: 18 dla kobiety i 21 dla mężczyzny.

• „Niezdolność dokonania stosunku małżeńskiego uprzednia i trwała” (kan. 1084, § 1). 
Mowa tu oczywiście o sytuacji, gdy niepłodność ma miejsce już przed zawarciem małżeństwa, a nie 
w trakcie jego trwania. Wtedy małżeństwo nie traci ważności. Podobnie jak nie traci tej ważności 
wtedy, gdy oboje narzeczeni wiedzą o tym problemie i mimo to pragną zawrzeć małżeństwo 
(por. kan. 1084, § 3, kan. 1098).

• Związanie „węzłem poprzedniego małżeństwa, nawet niedopełnionego” (kan. 1085, § 1). 
Przez wyrażenie „dopełnienie” rozumie się dokonanie pełnego aktu małżeńskiego. W przypadku gdy  
w małżeństwie sakramentalnie zawartym (łac. ratum) nie doszło do aktu małżeńskiego dopełnienia 
(łac. consumatum) sąd może orzec stwierdzenie nieważności takiego małżeństwa. Ale właśnie. 
Ma to stwierdzić SĄD, a nie sami małżonkowie (por. kan. 1085, §2).

• Nieważne jest małżeństwo między ochrzczonym a nieochrzczonym (por. kan. 1086). Nie mniej 
jednak od tej przeszkody może dyspensować ordynariusz miejsca (biskup, por. kan. 1125). Przy 
tej okazji warto zaznaczyć, że w ramach dialogu ekumenicznego Kościoły: rzymsko-katolicki, 
ewangelicko-augsburski i prawosławny uznają u siebie nawzajem chrzest. 

• Nieważne jest małżeństwo zawierane przez mężczyznę, który otrzymał święcenia (kan. 1087) 
oraz mężczyźni lub kobiety „związani wieczystym ślubem publicznym czystości w in-
stytucie zakonnym” (kan. 1088). W tych przypadkach może zostać udzielona dyspensa przez 
Stolicę Apostolską (por. kan. 1078, § 2, pkt 1).

• Kanon 1089 zostanie zacytowany w całości: „Nie może być ważnie zawarte małżeństwo pomiędzy 
mężczyzną i kobietą uprowadzoną lub choćby przetrzymywaną z zamiarem zawarcia z nią 
małżeństwa, chyba, że później kobieta uwolniona od porywacza oraz znajdując się w miejscu 
bezpiecznym i wolnym, sama swobodnie wybierze to małżeństwo”. Tutaj w ogóle kłania się 
kwestia wolności wyboru. Czasem presja otoczenia, ciąża popychają narzeczonych do ślubu. Jeśli 
tylko i wyłącznie tym się kierują, to także zawierają małżeństwo nieważnie.

• Kanon 1090 podejmuje kwestię tzw. małżonkobójstwa. Chodzi o to, że osoba, która zabiła swego 
współmałżonka lub fizycznie czy moralnie uczestniczyła w jego śmierci po to, by zawrzeć kolejny 
sakramentalny związek, to zawiera go nieważnie. Tu podobnie jak w przypadku przeszkody święceń/
ślubów zakonnych Stolica Apostolska może udzielić dyspensy (por. kan. 1078, § 2, pkt 2).

• Kanony 1091-1092 podejmują temat przeszkody pokrewieństwa. I tak: w linii prostej nieważne 
jest małżeństwo między wszystkimi wstępnymi i zstępnymi; w linii bocznej nieważne jest 
małżeństwo aż do czwartego stopnia włącznie (czwarta linia to np. rodzeństwo stryjeczne); 
nieważne jest małżeństwo w powinowactwie linii prostej na wszystkich stopniach

• Kanon 1093 to przeszkoda przyzwoitości publicznej, która „powstaje z nieważnego mał-
żeństwa po rozpoczęciu życia wspólnego albo z notorycznego i publicznego konkubina-
tu”. Przeszkoda przyzwoitości publicznej ma chronić przed zgorszeniem społeczność wiernych, 
gdy w pierwszym stopniu pokrewieństwa w linii prostej zaistnieje określony prawem związek 
uczuciowy pomiędzy mężczyzną i krewnymi kobiety albo pomiędzy kobietą i krewnymi mężczyzny. 
Jeszcze prościej mówiąc, małżeństwa nie może zawrzeć mężczyzna z córką lub matką swojej 
konkubiny oraz kobieta z synem lub ojcem swojego konkubenta1.

• Kanon 1094 określa kwestię adopcji. I tutaj nieważnie zawierają małżeństwo w linii prostej lub 
w drugim stopniu linii bocznej.

Temat sakramentu małżeństwa, to temat rzeka. Zajmuje on sporą część Prawa Kanonicznego. 
Dlatego w kolejnym numerze nastąpi ciąg dalszy.

Ks. Wojciech



Utwór Józefa Barana to apoteoza wszystkich babć, a więc ukazanie ich 
w chwale i świetności. Życie kobiety jest tu podzielone na trzy etapy – 
najpierw trzeba być dzieckiem, potem matką, żeby wreszcie zostać babcią. 
I właśnie bycie nią to trzecie „wcielenie” kobiety. Babcia staje się ostoją, 
fundamentem, filarem dla swoich wnuków. Od początku czuwa nad nimi, 
jest przy nich w najważniejszych momentach ich życia (pierwszy kroczek, 
pierwsza komunia). 
Babcie są jedyne i niezastąpione, zawsze pogodne, zawsze gotowe dać 
dobrą radę, pomóc, ułatwić. Dlatego zostały nazwane „szafarkami światła”, 
które „świeciły świecą i świecić będą”. Całe ich życie jest związane z rodziną: 
najpierw z dziećmi, a potem z wnukami. Ich najważniejszym zadaniem jest 
obdarzać wnuki czułością i miłością.
Tytuł wiersza pozornie wskazuje na gatunek – bajkę, ale utwór nie posiada 
cech gatunkowych charakterystycznych dla bajki. Nie ma ani morału, 
ani dydaktyzmu, ani wskazówek czy wzorców. Wiersz należy do tzw. 
liryki opisowo-refleksyjnej, a bajka w tytule to raczej synonim wyrazów: 
historia, opowiastka. Podmiot liryczny (osoba mówiąca) wiersza nie 
został określony, nie ujawnia się bezpośrednio, ale na pewno jest to 
ktoś, kto dostrzega rolę babci w życiu wnuków. Język utworu jest prosty, 
zrozumiały, dominują w nim przenośnie („niestrudzone szafarki światła”, 
„rodzą się po raz trzeci”, „nieśmiertelnymi w swej pogodzie”) i epitety 
(„srebrnymi włosami”, „promiennym źródle”, „kolejnym wcieleniu”). Wiersz 
jest nieregularny, o różnej ilości wersów w strofach i sylab w wersach. Nie 
ma znaków interpunkcyjnych, nie ma rymów, wielkich liter. To tzw. wiersz 
wolny, współczesny.
PS. Tylko szkoda, że dziadkowie zostali potraktowani przez poetę niezbyt 
łaskawie, jako ci, którzy „przejedzeni życiem / z niesmakiem dopijają 
/ nawarzone piwo”, są zgorzkniali, skoncentrowani na sobie. Myślę, że 
i wśród dziadków są tacy, którzy swoim wnukom oddaliby serce.

Wiersz ma wymowę filozoficzną. Jego tytuł nawiązuje do cnót boskich, jakimi są wiara, nadzieja, miłość. Ta ostatnia już 
przez św. Pawła została uznana za wartość najwyższą („Hymn o miłości”). Każdy człowiek odczuwa potrzebę dawania 
i otrzymywania miłości. To wartość, która towarzyszy nam przez całe życie, niezależnie od tego, jakie przyjmuje oblicze  (np. 
miłość rodzicielska, dziecięca, kobiety i mężczyzny, boska, bliźniego...).
Tematem wiersza Miłosza są rozważania nad istotą miłości do świata. Podmiot liryczny, którego możemy utożsamić z samym 
poetą, twierdzi, że człowiek może mówić o miłości w momencie, kiedy potrafi cenić świat na równi z samym sobą: „popatrzeć 
na siebie / tak jak się patrzy na obce nam rzeczy”. Wtedy może się poczuć ściśle związany z całym stworzeniem, może wyrzec 
się egoizmu, myślenia tylko o własnych sprawach i korzyściach, bo jest „tylko jedną z rzeczy wielu”, stanowi zaledwie mały 
element świata. I jeśli potrafi popatrzeć na siebie właściwie, staje się 
bratem wszystkich stworzeń: „Ptak mu i drzewo mówią: przyjacielu”. Taki 
człowiek zaczyna rozumieć, że jego posłannictwem jest pokora i służba 
innym, w tym widzi spełnienie marzeń, w tym szuka potwierdzenia własnej 
wartości: „Wtedy i siebie, i rzeczy chce użyć, / Żeby stanęły w wypełnienia 
łunie”. Zatapia się w miłość Boga, która wypełnia cały świat. 
Wiersz kończy się sentencją: „Nie ten najlepiej służy, kto rozumie”, która 
oznacza, że nie mądrość, ale miłość pozwala uczestniczyć w życiu całego 
świata, nie trzeba znać celu postępowania, jeśli wynika ono z miłości, bo 
takie postępowanie ma ogromną wartość.

Grażyna Gądek
(opr. na podst. „Słownika poezji” B. Włodarczyk, 

A. Kremiec i D. Stopki wyd. „GREG”)

NIEKTÓRZY LUBIĄ POEZJĘ
Ponieważ w styczniu, jak co roku, obchodziliśmy Dzień Babci, a w lutym 
świętować będziemy tzw. walentynki, czyli dzień poświęcony miłości, 
wybrałam dwa wiersze dotykające wymienionych tematów. Jednym 
z nich jest utwór Józefa Barana „Bajka o babciach”, drugim – wiersz 

Józef Baran „Bajka o babciach”

rodzą się po raz trzeci
w aureoli srebrnych włosów
i uczą od wnucząt
stawiania pierwszych kroków
potem przystępują z nimi
do pierwszej komunii

wprost trudno sobie wyobrazić
że nie były kiedyś babciami
nieśmiertelnymi w swej pogodzie
które świeciły świecą świecić będą
choćby się wszystko zmieniło na amen

mężów ich dawno już nie ma
albo przejedzeni życiem
z niesmakiem dopijają
nawarzone piwo

gdy one zreinkarnowane
przy promiennym źródle
niestrudzone szafarki światła
dzielą je między wnuki
sprawiedliwie po równo

wyglądają wtedy jakby wiecznie miały żyć
śmierci po prostu nie zauważają
choć zagląda im w oczy
mają przecież tak strasznie dużo
do załatwienia
w tym swoim kolejnym wcieleniu

Czesław Miłosz „Miłość”
Miłość to znaczy popatrzeć na siebie, 
Tak jak się patrzy na obce nam rzeczy, 
Bo jesteś tylko jedną z rzeczy wielu. 
A kto tak patrzy, choć sam o tym nie wie, 
Ze zmartwień różnych swoje serce leczy, 
Ptak mu i drzewo mówią: przyjacielu.
Wtedy i siebie, i rzeczy chce użyć, 
Żeby stanęły w wypełnienia łunie. 
To nic, że czasem nie wie, czemu służyć: 
Nie ten najlepiej służy, kto rozumie. 
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Weekend cudów – finał akcji Szlachetna Paczka
Za nami kolejna, XVIII już edycja Szlachetnej Paczki. Jak co roku w tworzenie paczki, tym razem dla samotnej 
mieszkanki Istebnej, włączyli się rodzice, uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły.
 Obdarowana  kobieta była zaskoczona naszą ofiarnością. Największą radość sprawił jej zakupiony przez nas węgiel, 
ale również inne prezenty: mikser, parowar, akcesoria do pieczenia ciast, drobne osobiste upominki  i aż 16 paczek 
z żywnością, środkami czystości i różnymi drobiazgami, które były powodem łez radości, wzruszeń i podziękowań. 
Wolontariuszka opisywała, że po otrzymaniu paczek w oczach pani Jadwigi zobaczyła taką radość, która na pewno 
towarzyszyła tym wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do zorganizowania tej szlachetnej akcji. 
W podziękowaniu otrzymaliśmy gorące uściski oraz modlitwę za całą szkolną społeczność.
 Jeszcze raz dziękujemy za Wasze gorące serca otwarte na potrzeby drugiego człowieka. Szczególne podziękowania 
należą się  pani Magdalenie Bojdzie i księdzu Wojciechowi Olesińskiemu, opiekunom Szkolnego Koła Caritas - 
koordynatorom akcji, oraz osobom, które zakupiły prezenty i przekazały pieniądze na opał, a nie są bezpośrednio 
związane z naszą szkołą.

oprac. IK
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