
Twoje przewinienia 
będą stawały się 
winą szczęśliwą, 
jeżeli świadomość 
zadanego Jezusowi 
bólu będzie 
ożywiała twoją 
miłość.

Ks. Tadeusz Dajczer



Samoocena jest pierwszym krokiem w kierunku poprawy. Łatwo powiedzieć, ale trudniej tego dokonać. Często 
dzieje się tak, że potępiamy innych ludzi, aby tylko znaleźć kogoś, kogo można uczynić odpowiedzialnym za 
zaistniałą sytuację. Solidna ocena siebie samego jest pierwszym krokiem w kierunku poprawy. Tego wymaga od 
nas również Jezus . Celem jest byśmy podążając w naszym życiu właściwą drogą przynosili dobre owoce. Aby 
ten cel osiągnąć należy przede wszystkim pracować nad własnymi błędami, a nie innych. Prosimy zatem Pana 
o miłosierdzie oraz motywację do poprawy. Jest ku temu okazja, a tą okazją na początku marca jest pierwszy piątek 
miesiąca oraz nabożeństwo pierwszosobotnie wynagradzające NMP. Okazją do tego może być także Adoracja 
eucharystyczna przygotowująca nas do właściwego wejścia w Wielki Post, który rozpocznie się Środą Popielcową. 
Początek Wielkiego Postu to także dla nas wszystkich okazja wynagrodzenia Bogu za grzechy pijaństwa. Udział 
w  nabożeństwie Drogi Krzyżowej a także w niedzielnych Gorzkich Żalach, to znak naszego autentycznego 
podejścia do wykorzystania tego czasu Łaski, jakim jest kolejny czterdziestodniowy post w naszym życiu. Marzec 
zakończy się rozpoczęciem rekolekcji dla dzieci szkolnych z naszej parafii. Już teraz otoczmy je modlitwą aby ten 
czas Łaski świętych rekolekcji wykorzystali dla poprawy i udoskonalenia swojego życia.

Ks. Proboszcz

Z życia parafii

• P. Marii Szczudło
• P. Bożenie Strządale
• P. Katarzynie Kocurek
• P. Janinie Króliczek
• Państwu Ryszardowi i Łucji Siejokom
• Państwu Krzysztofowi i Lucynie Siejokom
• Paniom Aleksandrze Śleziak (+ 2019)  

i Annie Wójcik

• Państwu Henrykowi i Wioletcie Blindom
• P. Małgorzacie Pietrzyk
• P. Józefie Uchyle
• Państwu Janowi i Zdzisławie Farugom
• Państwu Gieckom
• Państwu Bydłowskim

BÓG ZAPŁAĆ NASZYM OFIARODAWCOM:

W Wielkim Poście rozpoczynamy cykl nauk przedmałżeńskich. Zapraszamy narzeczonych na spotkania 
w  dniach: 10 marca, 17 marca, 24 marca i 31 marca (I, II, III, IV Niedziela Wielkiego Postu). Program 
spotkania jest następujący:

  16:30 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w sanktuarium św. Barbary
  17:00 Eucharystia i po niej konferencja dla narzeczonych

Narzeczonych prosimy przychodzić na CAŁOŚĆ spotkania, a nie tylko na samą konferencję. 
Duszpasterze

Planujemy w dniach od 10 do 13 czerwca poznać sanktuaria Dolnego Śląska. Chcielibyśmy zobaczyć: Domek 
Loretański  i kolegiatę w Głogówku, sanktuarium św. Józefa w Prudniku Lesie, gdzie więziony był Kardynał 
Wyszyński, Kłodzko z mostem św. Jana nad Młynówką, Wambierzyce – Śląską Jerozolimę, Krzeszów  z pięknymi 
barokowymi kościołami: bazyliką  mniejszą oraz kościołem pomocniczym św. Józefa, Świdnicę, gdzie wieża 
katedry była najwyższa w Polsce do czasu wybudowania wieży widokowej w Licheniu Starym, ewangelicki, 
barokowy Kościół Pokoju, w Legnicy oddać cześć Panu Jezusowi (w cudzie eucharystycznym), a w Kamieniu 
Śląskim pokłonić się św. Jackowi Odrowążowi.  

Akcja Katolicka

Pielgrzymka do sanktuariów Dolnego Śląska.

Nauki przedmałżeńskie

Statystyka – luty 2019

Zmarli:
+ Bronisław Ochodek

Chrzty:
Grzegorz Żur, 
Adam Rygiel, 
Emilia Wolska
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Po śmierci króla Kazimierza Wielkiego Polską rządził 
jego siostrzeniec Ludwik Węgierski. W 1384 r. jego 
córka - Jadwiga została koronowana na króla Polski. 
Imię ma wielkie znaczenie. Po kanonizacji św. Jadwigi 
Śląskiej bardzo modne stało się nadawanie córkom 
imienia Jadwiga, dlatego prawdopodobnie otrzymała 
je też Jadwiga Andegaweńska. Wychowywała się na 
dworze w Budzie, gdzie otrzymała staranne wy-
kształcenie. Jak ono zaowocowało w jej życiu, z czego 
zasłynęła?
Zleciła tłumaczenie na język polski Księgi Psalmów 
(zwanych jako Psałterz floriański). Nie tylko założyła, 
ale także utrzymywała Kolegium Psałterzystów, którzy 
śpiewali psalmy przed Najświętszym Sakramentem. 
Pomagała biednym, fundowała kościoły, zapewniała 
utrzymanie szpitalom. Dla studentów z Polski i Li- 
twy ufundowała bursę w Pradze. Pozyskała od Papie-
ża zgodę na otwarcie Wydziału Teologicznego w Kra- 
kowie. Aby uratować pierwszy polski uniwersytet, czyli 

Akademię Krakowską przekazała w testamencie swoje 
klejnoty na jej cele. 
Nie dziwi więc fakt, że po śmierci poddani otaczali 
ją kultem. Krążyła legenda, że królowa rozmawiała 
z  Chrystusem z czarnego krucyfiksu w katedrze kra-
kowskiej. Chociaż nie zwlekano z decyzją o kanoniza-
cji nie udało się to m.in. przez wojnę trzynastoletnią, 
zaginięcie akt procesowych, w efekcie śmiercią osób, 
które znały Jadwigę. Co ciekawe ponownie próby kano-
nizacji rozpoczęto, ale znacznie później, mianowicie  
w dwudziestoleciu międzywojennym. Te jednak ró-
wnież zakończyły się niepowodzeniem z powodu wy- 
buchu II wojny światowej. Po 1945 r. rozpoczęto sta-
rania o kanonizację Jadwigi, ale proces trwał dosyć 
długo. Jan Paweł II beatyfikował Jadwigę 31 V 1979 r., 
a kanonizował 8 VI 1997 r. Święta Jadwiga jest patron-
ką Polaków i apostołką Litwy.
Na końcu zamieszczam jeszcze jedną legendę, z którą 
związana jest Jadwiga, a pewnie wielu czytelnikom 
znana: 
Przy budowie kościoła NMP na Piasku, który istnieje do 
dziś, królowa Jadwiga sama doglądała robót. Pewnego 
dnia jej czujne oko dojrzało kamieniarza, który był 
smutny. Kiedy zapytała o powód, odpowiedział, że w do- 
mu zostawił ciężko chorą żonę, boi się, że go zostawi 
z drobnymi dziećmi, a nie ma pieniędzy na lekarza. 
Królowa, nie namyślając się, oderwała ze swego bucika 
złotą klamrę, wysadzaną drogimi kamieniami, i oddała 
ją robotnikowi, aby zapłacił lekarzowi. Nie zauważyła 
tylko, że stopę położyła na kamieniu oblanym wapnem. 
Odbity ślad bucika wdzięczny kamieniarz obkuł dokoła 
i wraz z kamieniem wmurował w zewnętrzną ścianę 
świątyni. Do dzisiaj można go oglądać.

Marcowy miesiąc kobiet.
O Jadwidze Andegaweńskiej, która została ogłoszona świętą

Źródło za Jadwiga Andegaweńska, Wikipedia. Wolna encyklopedia, https://pl.wikipedia.
org/wiki/Jadwiga_Andegawe%C5%84ska (dostęp: 15.02.2019).

Netografia:
M. Kozłowski, Jadwiga Andegaweńska – święta polska królowa, 18.10.2013

https://histmag.org/Jadwiga-Andegawenska-swieta-polska-krolowa-8564/1 (dostęp: 13.02.2019).  
Dziś wspomnienie św. Jadwigi Królowej Polski, 7/2019

https://www.gosc.pl/doc/3217396.Dzis-wspomnienie-sw-Jadwigi-Krolowej-Polski (dostęp: 13.02.2019).
Fotografia: By Poznaniak - Praca własna, CC BY-SA 2.5, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11894120

Do marcowego numeru gazetki wybrałam dwa wiersze. Pierwszy z gatunku l 13 kwietnia 2018 roku spotkaliśmy się z panem 
Franciszkiem Pietroszkiem, zamiłowanym pszczelarzem. Od dzieciństwa, najpierw z ojcem, potem sam wykonywał palmy 
na Niedzielę Palmową. Każda palma zawierała naturalne gałązki, którymi były: bazie, jałowiec, kokocz (gałązka, która miała 
zawiązane, ale nierozwinięte pęki liści) – wszystkie co najmniej po 3 gałązki. Całość ozdabiano bukszpanem, tują, cyprysem, 
dereniem białym. Rączkę palmy owijało się w 3 miejscach korą z wierzby. W palmach na terenie Śląska  Cieszyńskiego nigdy nie 
było kwiatów z bibuły, z piórek, wiórek drewnianych i tym podobnych ozdób. 

R.G., M.K.

Palmy



1-szy Piątek Miesiąca – 1.3
	 7:00	 1)	W	intencji	czcicieli	Najświętszego	Serca	

Pana	Jezusa,	żyjących	i	zmarłych
	 	 2)	Za	+	Zofię	i	Franciszka	Wawrzyczek,	wnu-

ka	Mariana
	16:30	 Zbytków	–	Za	+	Stanisława	Szczypka	w	20	

rocznicę	śmierci	i	dusze	w	czyśćcu	cierpiące
 18:00 Za	+	Ryszarda	Haładaj,	++	rodziców	i	teściów
1-sza Sobota Miesiąca – 2.3 
	 7:00	 Msza	św.	wynagradzająca	za	zniewagi	wyrzą-

dzone	Niepokalanemu	Sercu	Maryi
	18:00	 1)	W	intencji	wspólnoty	„Sychar”,	o	błogosła-

wieństwo	na	drodze	trwania	w	miłości	 
i	wierności	małżeńskiej

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

	 	 3)	Za	+	Romana	Dziędziela,	żonę	Gertrudę
VIII Niedziela Zwykła – 3.3
	 6:30	 Za	+	Helenę	i	Rudolfa	Herman,	+	ojca	re-

demptorystę	Józefa	Hermana	i	ich	rodziców
 8:00 W	intencji	Czcicieli	Różańca	św.	żyjących	i	zmarłych
	 9:30	 Za	+	Zdzisława	Barcika	w	3	rocznicę	śmierci,	

++	rodziców	i	teściów
	10:00	 Zbytków	–	Za	+	Alojzego	Żur	na	pamiątkę	

urodzin,	Marię	Żur,	dwóch	synów	i	córkę
	 	 Roczek:	Jakub	Szymoszek
	11:00	 Za	+	Marię	Dziędziel	w	5	rocznicę	śmierci,	

brata	Tadeusza,	++	rodziców	i	dziadków
	16:30	 Nieszpory
	17:00	 Za	+	Łucję	Kontny	w	rocznicę	śmierci,	męża	

Izydora,	brata	Mariana	i	dusze	w	czyśćcu	cier-
piące

Poniedziałek – 4.3  św. Kazimierza
	 7:00	 1)	Za	+	Kazimierza	Jachymka,	++	z	rodzin:	

Jachymek,	Sudoł,	Michalik	i	dusze	czyśćcowe
	 	 2)	Za	+	Andrzeja	Januszek,	++	z	rodzin:	Raj-

wa,	Januszek	i	dusze	w	czyśćcu	cierpiące	–	od	
matki	chrzestnej

 18:00 1)	Za	+	Kazimierza	Knieżyk,	ojca	Jana,	++	dziad- 
ków	z	obu	stron,	++	Zofię,	Genowefę,	Michała	
i	Mirosława

	 	 2)	Za	+	Anielę	i	Jana	Akus,	++	z	rodzin:	Złoto-
cha,	Grajewskich,	Akus,	Godlewskich	 i	 dusze	 
w	czyśćcu	cierpiące	

Wtorek – 5.3    
	 7:00	 Za	+	Bronisława	Ochodek	–	od	Arka	z	rodziną
	18:00	 1)	Za	+	Janusza	i	Marka	Szweblik
	 	 2)	Za	+	Kazimierza	Kaplitę,	+	Kazimierza	

Pisztek,	++	rodziców	z	obu	stron
Środa Popielcowa – 6.3  
 7:00 Za	+	Anastazję	Staroń	–	od	sąsiadów	z	ul.	Poddane

	 9:00	 Za	+	Józefa	Arkularego	–	od	Zofii	Nowok	
	16:00	 Za	++	Stefanię	i	Antoniego	Janota,	++	rodzi-

ców	i	rodzeństwo	z	obu	stron
	17:00	 Zbytków	–	Za	+	Zofię	Wojtek	na	pamiątkę	

urodzin
	18:00	 Za	+	Franciszkę	Papkoj,	rodziców,	brata	Emi-

la,	bratową	Helenę,	+	Elżbietę	i	Jana	Koniecz-
ny,	+	Czesława	Konieczny	

1-szy Czwartek Miesiąca – 7.3  
św. św. Perpetuy i Felicyty

	 8:00	 Za	+	Lucynę	Tomaszek	–	od	rodziny	Bambach
	18:00	 Zbytków	–	W	intencji	Czcicieli	Różańca	świę-

tego,	żyjących	i	zmarłych
 18:00 1)	Za	+	Jana	i	Zofię	Pisarek	na	pamiątkę	urodzin
	 	 2)	Za	Marię	Szwarc	w	2	rocznicę	śmierci
Piątek – 8.3    św. Jana Bożego
	 7:00	 Za	+	Krystynę	Tomecką	–	od	koleżanek	
	17:30	 Doga	Krzyżowa
	18:00	 1)	Za	+	Erwina,	Joannę	Michalczyk,	córkę	

Elżbietę,	syna	Bronisława,	+	dziadków	z	obu	
stron

  2)	Za	Romana	Buchta	w	20	r.	śm.,	++	rodziców	
Sobota – 9.3  św. Franciszki Rzymianki
	 7:00	 	Za	+	Cecylię	Zaręba	–	od	pracowników	Za-

kładu	Gospodarki	Komunalnej	i	Mieszkaniowej	
w	Strumieniu

	18:00	 1)	Za	++	Antoniego	i	Emilię	Krzempek,	Jadwi-
gę	Płonka

	 	 2)	Do	Bożej	Opatrzności	z	podziękowaniem	za	
otrzymane	łaski	z	prośbą	o	dalsze	Błogosła-
wieństwo	dla	Gertrudy	z	okazji	87	urodzin

	 	 3)	Za	+	Emila	i	Gertrudę	Burkot	
I Niedziela Wielkiego Postu – 10.3
	 6:30	 Za	+	Antoniego	i	Emilię	Krzempek,	++	Jadwi-

gę	Płonka	i	ich	rodziców
	8:00	 Za	+	Alicję	Pichita	w	5	rocznicę	śmierci,	męża	

Stefana
	 9:30	 Za	+	Alojzego	Tyrtania	
	10:00	 Zbytków	–	Za	+	Mariana,	Genowefę	i	Jana	

Glimańskich
	11:00	 Chrzest:	Maja	Wielg
	 	 Roczki:	Iga	Pustelnik,	Franciszek	Górka
	16:30	 Gorzkie	Żale
	17:00	 Za	+	Andrzeja	Polok	w	28	rocznicę	śmierci,	

żonę	Annę,	rodziców:	Annę	i	Andrzeja	Polok,	
teściów:	Marię	i	Franciszka	Chmiel	i	dusze	w	
czyśćcu	cierpiące	

Poniedziałek – 11.3  
	 7:00	 Za	+	Marię	Standura	w	7	rocznicę	śmierci,	

męża	Anzelma,	rodziców,	rodzeństwo	z	obu	
stron	i	dusze	w	czyśćcu	cierpiące

Intencje mszalne
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	18:00	 1)	Za	+	Józefę	i	Józefa	Dzięciel,	 
córkę	Emilię	i	zięcia	Leona

	 	 2)	Za	++	Marię	i	Jana	Maciejowskich
Wtorek – 12.3   
	 7:00	 Za	+	Teresę	i	Jana	Wolny,	dwóch	synów,	 

++	Romana,	Eugeniusza,	Marię	Wowra,	 
+	Anielę	i	Sylwestra	Gajda,	ich	dzieci,	+	Alfre-
da	i	Janusza	Krypczyk,	++	pokrewieństwo

	18:00	 1)	Za	+	Dorotę	Spandel	w	7	rocznicę	śmierci	 
i	męża	Alfreda,	++	Bernadetę	Spandel,	teścia	
Henryka	Musiolik	i	dusze	czyśćcowe	

	 	 2)	Za	Marcina	Żak	w	12	rocznicę	śmierci,	
Martę	i	Rajmunda	Omozik

Środa – 13.3 
	 7:00	 Za	++	Małgorzatę	i	Karola	Żerdka,	zmarłych	

rodziców	oraz	rodzeństwo
	18:00	 1)	Za	+	Franciszka	i	Marię	Jękot,	cztery	córki,	

trzech	synów	i	dusze	czyśćcowe
	 	 2)	Za	+	Józefa	Stokłosa,	rodziców:	Marię	i	

Antoniego	oraz	zmarłe	pokrewieństwo
Czwartek – 14.3  
	 8:00	 1)	Za	+	Edwarda	Mach	w	20	rocznicę	śmierci,	

+	siostrę	Cecylię	i	++	rodziców
	 	 2)	Za	+	Ryszarda	Szajter	–	od	Syna	Krzyszto-

fa	z	narzeczoną	
	18:00	 Zbytków	–	Za	+	Helenę	Szemik,	męża	Włady-

sława,	syna	Zygmunta,	rodziców	z	obu	stron	 
i	dusze	czyśćcowe

	18:00	 Za	+	Eugeniusza	Mroczek,	żonę	Bernadetę,	
syna	Zbigniewa,	++	rodziców	i	teściów

Piątek – 15.3  
	 7:00	 Za	+	Cecylię	Kocur	–	od	Lutni	
	18:00	 1)	Do	Miłosierdzia	Bożego	w	30	dzień	po	

śmierci	za:	++	
	 	 2)	Za	Stefanię	i	Zygfryda	Sikora,	++	po-

krewieństwo	z	obu	stron	i	dusze	w	czyśćcu	
cierpiące

	 	 3)	Za	++	Jana	i	Wandę	Bochenek,	+	zięcia	
Henryka

Sobota – 16.3  
	 7:00	 Za	++	Zofię	i	Czesława	Starczynowskich,	 

++	rodziców,	rodzeństwo	z	obu	stron,	 
++	z	rodziny	Milerski	i	dusze	czyśćcowe

	18:00	 1)	Za	+	Ludwika	i	Zofię	Hernik,	syna	Jana,	 
++	z	rodzin:	Niemiec,	Małysz

	 	 2)	Za	+	Marię	Chudek	w	20	rocznicę	śmierci	 
z	mężem	Rudolfem

	 	 3)	Za	Emilię	i	Stanisława	Setla,	++	rodziców
II Niedziela Wielkiego Postu – 17.3
	 6:30	 Za	+	Siostrę	Marię	Matyldę	w	7	rocznicę	

śmierci	i	na	pamiątkę	urodzin,	++	rodziców,	
dziadków	i	krewnych

	 8:00	 Za	parafian

	9:30	 Za	+	Józefa	Biela	na	pamiątkę	imienin,	 
++	rodziców,	teściów,	krewnych	z	obu	stron

	10:00	 Zbytków	–	Za	+	Tadeusza	Kasprzyk	w	11	
rocznicę	śmierci,	+	żonę	Zdzisławę,	 
ich	++	rodziców,	krewnych,	znajomych	i	du-
sze	czyśćcowe

	11:00	 Za	+	Józefa	Szostka	w	9	rocznicę	śmierci,	
żonę	Amalię	i	wnuczkę	Aleksandrę	

	16:30	 Gorzkie	Żale
	17:00	 Za	++	Jadwigę	i	Jana	Barchańskich	i	++	z	

rodziny
Poniedziałek – 18.3  

św. Cyryla Jerozolimskiego 
	 7:00	 Za	+	Helenę	Krzyżanowską,	+	rodziców	z	obu	

stron
	18:00	 1)	Za	+	Józefa	Hutnickiego
	 	 2)	Za	+	Józefa	Lach,	+	rodziców,	rodzeństwo	

z	obu	stron	i	dusze	w	czyśćcu	cierpiące	
Wtorek – 19.3  

Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP
	 7:00	 Za	++	Józefa	i	Genowefę	Żur	i	rodziców	z	obu	

stron
	18:00	 1)	Za	+	Józefa	Dziendziel,	rodziców	i	teściów
	 	 2)	Za	+	Józefa	Strządałę	na	pamiątkę	urodzin,	

+	brata	Brunona,	siostrę	Bronisławę	 
z	mężem,	++	rodziców:	Annę	i	Franciszka	

Środa – 20.3 
	 7:00	 Za	+	Stefanię	i	Leona	Bura	i	zmarłych	z	ro-

dzin:	Bura	i	Mucha
	18:00	 1)	Za	++	Wilhelma	i	Elżbietę	Tekla,	++	rodzi-

ców	i	rodzeństwo	z	obu	stron,	zięcia	Edwarda	
Jarczyka

	 	 2)	Za	+	Józefa	Miły,	żonę	Annę,	syna	Stefana,	
synową	Irenę

Czwartek – 21.3 
	 8:00	 Za	+	Józefa	Kubica,	++	z	rodziny	Michalik,	 

+	Ks.	Kan.	Alojzego	Raszkę,	+	Siostrę	Bene-
dyktę	Kasprzyk

	18:00	 Zbytków	–	Za	++	Marię	i	Alojzego	Żur,	dwóch	
synów,	córkę	Juliannę,	++	Hildegardę,	Jadwi-
gę,	Franciszka	Szymik,	syna	Rudolfa,	 
++	Jadwigę	i	Józefa	Jasnowski

	18:00	 1)	Za	+	Alojzję	Kasza,	dwóch	mężów,	+	sio-
strę	Gabrielę	Gawron	i	dusze	czyśćcowe

	 	 2)	Za	Mariana	Mencnarowskiego	na	pamiątkę	
urodzin,	+	ojca	Józefa,	++	z	rodzin:	Mencna-
rowski,	Piela

Piątek – 22.3 
	 7:00	 Za	+	Stefanię	i	Franciszka	Strządała,	 

++	rodziców	i	rodzeństwo
	18:00	 1)	Za	+	Emilię	Lang	w	1	rocznicę	śmierci
	 	 2)	Za	+	W	podziękowaniu	za	otrzymane	łaski	

z	prośbą	o	dalsze	błogosławieństwo	i	opiekę	
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Matki	Bożej	Strumieńskiej	dla	Julii	z	okazji	18	
urodzin

	 	 3)	Do	Bożej	Opatrzności	z	podziękowaniem	za	
otrzymane	łaski	i	zdrowie,	z	prośbą	o	pojed-
nanie	dla	całej	rodziny

Sobota – 23.3   św. Tyrybiusza z Mogrovejo
	 7:00	 Za	+	Zbigniewa	Mroczka	–	od	rodziny	Arkula-

ry,	Kuboszek	i	Balas
	18:00	 1)	Za	+	Katarzynę	Dziadek,	męża	Augusty-

na,	córkę	Elżbietę	i	zięcia	Augustyna,	dusze	
czyśćcowe

	 	 2)	Za	+	Annę	i	Wincentego	Szlachta,	++	ro-
dziców,	rodzeństwo	z	obu	stron,	dusze	czyść-
cowe

	 	 3)	Za	+	Józefa	Smolorz	na	pamiątkę	urodzin,	
++	z	rodziny	i	dusze	w	czyśćcu	cierpiące

III Niedziela Wielkiego Postu – 24.3 
	 6:30	 Za	Parafian
	8:00	 Za	+	Jana	Grygierka	w	21	rocznicę	śmierci
	 9:30	 Za	+	Stanisława	Tekla,	żonę	Marię,	syna	Jaro-

sława,	+	rodziców:	Alojzję	Pawła	Tekla
	10:00	 Zbytków	–	Do	Bożej	Opatrzności	za	wstawien-

nictwem	Matki	Bożej	Szkaplerznej	z	podzię-
kowaniem	za	otrzymane	łaski	i	dary	Ducha	
Świętego	z	prośbą	o	dalsze	Boże	błogosła-
wieństwo	i	zdrowie	dla	Wiktorii	z	okazji	21	
urodzin	–	od	rodziców

	11:00	 Do	Bożej	Opatrzności	z	podziękowaniem	
za	otrzymane	łaski	z	prośbą	o	Boże	błogo-
sławieństwo	i	zdrowie	dla	Marii	z	okazji	70	
urodzin	oraz	dla	chrześniaków:	Radosława	i	
Szymona	z	okazji	30	urodzin

	16:30	 Gorzkie	Żale
	17:00	 Za	+	Eugenię	Dziędziel	na	pamiątkę	urodzin
Poniedziałek – 25.3   

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego 
	 7:00	 Za	+	Andrzeja	Ślusarza	–	od	rodziny	Słowak
	18:00	 1)	Za	+	Marię	Wychowaniec,	męża	Edwarda,	

++	rodziców	i	rodzeństwo	z	obu	stron
	 	 2)	Za	+	Jana	Sojka	na	pamiątkę	urodzin
Wtorek – 26.3 
	 7:00	 Za	+	Henryka	Szajter,	++	rodziców	i	trzy	

szwagierki
	18:00	 1)	Za	+	Grzegorza	Jurczyka	w	20	rocznicę	

śmierci
	 	 2)	Za	++	rodziców:	Leona	i	Marię	Brzuska,	

siostrę	Czesławę,	brata	Bronisława,	++	z	
rodziny	Brzuska	i	Brandys

Środa – 27.3  
	 7:00	 Za	++	rodziców,	Martę	i	Władysława	Wyle-

żuch	oraz	++	z	rodzin:	Folek,	Wyleżuch	 
i	dusze	w	czyśćcu	cierpiące

	18:00	 1)	W	podziękowaniu	za	otrzymane	łaski	 
z	prośbą	o	dalsze	błogosławieństwo	i	opiekę	
św.	Barbary	dla	Wiktora	z	okazji	5	urodzin	 
i	dla	Aleksandry	z	okazji	2	urodzin

	 	 2)	Za	++	Gertrudę	i	Piotra	Sołtysek,	Józefa	
Smola,	++	z	rodzin:	Sołtysek,	Smol,	 
Rak	i	dusze	w	czyśćcu	cierpiące

Czwartek – 28.3 
	 8:00	 W	intencji	Czcicieli	Apostolatu	Maryjnego	 

i	Patronki	Dobrej	Śmierci,	żyjących	i	zmarłych
	18:00	 Zbytków	–	Za	+	Bronisławę	i	Jana	Cieślar,	

syna	Bolesława,	wnuka	Krzysztofa,	++	z	ro-
dziny	Cieślar,	Kopoczek	i	Pieczka	

	18:00	 1)	Za	+	Za	Władysława	Przebindę,	żonę	
Franciszkę,	syna	Władysława,	synową	Teresę,	
zięcia	i	wnuka	Mariusza,	rodziców	z	obu	stron

	 	 2)	Za	+	Ludwika	Stoszko,	++	z	rodziny
Piątek – 29.3 
 7:00 1)	Za	+	Gerarda	Pachułę	w	4	rocznicę	śmierci,	

++	rodziców	z	obu	stron,	dwóch	szwagrów:	
Henryka	i	Alojzego	i	dusze	w	czyśćcu	cierpiące

	 	 2)	Za	+	Bronisława	Skorupę	–	od	wnuków	
	18:00	 1)	Za	+	Emila	Stryczek,	dwie	żony,	synów:	

Romana	i	Emila,	zięcia	Ludwika	i	++	rodziców
	 	 2)	Za	+	Zofię	i	Emanuela	Mikołajczyk,	syna	

Czesława	i	synową	Wiesławę
Sobota – 30.3   
	 7:00	 Za	+	Jarosława	Tekla	w	5	rocznicę	śmierci,	 

++	rodziców	
	18:00	 1)	Do	Bożej	Opatrzności	za	wstawiennictwem	

Matki	Bożej	Strumieńskiej	z	podziękowaniem	
za	otrzymane	łaski	z	prośbą	o	dalsze	Boże	
błogosławieństwo	i	zdrowie	dla	Agaty	z	okazji	
50	urodzin

	 	 2)	Za	+	Bogdana	Hawełkę,	++	brata	Mariana,	
ojca	Alojza,	Marię	Alfreda	Litta,	syna	Ernesta

	 	 3)	Za	+	Grażynę	Podskarbi,	+	ojca	Hermana	
Sikora,	+	Jadwigę	Podskarbi

IV Niedziela Wielkiego Postu – 31.3 
	 6:30	 Za	+	Brunona	Strządała	na	pamiątkę	urodzin
	 8:00	 W	intencji	Ojczyzny
	 9:30	 Za	Parafian	
 10:00 Zbytków	–	Za	+	Małgorzatę	i	Józefa	Pajor,	trzy	

córki,	zięcia	i	dwóch	synów	i	++	pokrewieństwo	
 11:00 Za	+	Justynę	i	Karola	Pietrzyk,	+	córkę	Janinę	 

z	mężem	i	synami:	Stefanem	i	Józefem	z	żonami
	16:30	 Gorzkie	Żale
	17:00	 Za	+	Józefa	Puzoń	z	żoną	Małgorzatą	i	dusze	

w	czyśćcu	cierpiące

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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Dzień Babci i Dziadka
Tradycją w naszej szkole stało się uroczyste świętowanie Dnia Babci i Dziadka. Z tej okazji dzieci klas I-III pod 
okiem wychowawczyń przygotowały różnorodne atrakcje dla seniorów. Najmłodsi uczniowie klas pierwszych 
zaprezentowali program artystyczny składający się z licznych wierszyków i piosenek. Najwięcej radości przysporzył 
film prezentujący krótkie wypowiedzi maluchów na temat spędzania wolnego czasu z dziadkami. Klasy II a i II c 
uświetniły czas, prezentując wzruszające przedstawienie baśni pt. „Kopciuszek”. Grupa trzecioklasistów zaprosiła 
na jasełka „Światłość w ciemności świeci” i zaprezentowała swoje umiejętności aktorskie na scenie MGOK-u. 
Wszystkie dzieci miały okazję do złożenia życzeń oraz wręczyły swoim dziadkom przygotowane upominki. 
Największą radością i podziękowaniem dla małych aktorów był uśmiech na twarzach gości i duma w oczach 
dziadków i babć. O słodki poczęstunek zadbały mamy uczniów. 
Kochanym Babciom i drogim Dziadkom jeszcze raz życzymy samych pięknych chwil w życiu.

Bal karnawałowy dla dzieci
14 stycznia dzięki uprzejmości pana Bogusława Żydka, 
dyrektora MGOK-u, uczniowie klas I-V bawili się na balu 
karnawałowym zorganizowanym w sali widowiskowej 
ośrodka. Dzieci spędziły radosne chwile, bawiąc się 
pod opieką wodzirejów z Fabryki Dobrych Pomysłów 
„Pozytywka”. Rzeczywiście pomysły były naprawdę 
dobre, bo dzieci chętnie uczestniczyły w różnorodnych 
konkurencjach. O przekąski, jak co roku, zadbały panie 
z Rady Rodziców.

Styczniowe i lutowe owoce pracy uczniów SP w Strumieniu
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Do marcowego numeru gazetki wybrałam dwa wiersze. Pierwszy z gatunku liryki miłosnej nawiązuje tematycznie do 
obchodzonego w marcu Dnia Kobiet. Drugi – o wymowie bardziej uniwersalnej, refleksyjnej – odnosi się do każdego z nas.

Podmiotem lirycznym wiersza „Prośba o wyspy szczęśliwe” 
jest mężczyzna (może nim być sam poeta), który zwraca się do 
ukochanej kobiety. Prosi swoją ukochaną, aby go zabrała do 
krainy szczęśliwości*: "A ty mnie na wyspy szczęśliwe zawieź”. 
Nie tylko prosi, ale również opisuje takie miejsce, które 
byłoby dla niego rajem. Pojawiają się więc: "wody ogromne 
i wody ciche" symbolizujące ciszę, bezmiar, przestwór, ale 
bezpieczny, kojący; gwiazdy – symbol jasności, piękna, 
doskonałości; zielone gałęzie i motyle – przywołujące spokój, 
bezpieczeństwo, łagodność i miłość. Bo to właśnie w miłości 
poeta pragnie odnaleźć własną arkadię. Dla niego „wyspy 
szczęśliwe” to nie tyle konkretne miejsce, ile stan spokoju 
i  cichego szczęścia u boku ukochanej osoby, która darzy go 
czułością, delikatnością i tkliwością.

Wiersz jest zbudowany z dwóch zwrotek czterowersowych, jest to wiersz biały (bezrymowy). Zawarte w nim epitety (wyspy 
szczęśliwe, wiatrem łagodnym, snem muzykalnym) i metafory (rozmowy gwiazd na gałęziach, snem muzykalnym zasyp) 
wprowadzają atmosferę szczęścia, spokoju, łagodności..
* Takie pełne szczęśliwości miejsca pojawiają się w różnych kulturach i religiach. W mitologii greckiej to właśnie wyspy szczęśliwe 
utożsamiane też z polami elizejskimi oraz Arkadia; w chrześcijaństwie jest to raj, Eden; w islamie – dżannah a u Indian 
północnoamerykańskich Kraina Wiecznych Łowów.

Osoba mówiąca w wierszu „Nic się nie kończy” nie jest 
dokładnie określona, ale może być utożsamiana z poetą, 
który zwraca się bezpośrednio do odbiorcy (może nim być 
każdy z nas) w formie trybu rozkazującego: „idź przed siebie”, 
„licz powoli kroki”. Każe nam chłonąć życie, obserwować 
świat dookoła, jak najlepiej wykorzystać dany nam czas. 
W przeciwieństwie bowiem do świata życie człowieka jednak 
się kończy, ma swój kres, ale niebo i ziemia, lądy i morza 
przetrwają wieki. Dlatego należy się nimi cieszyć, iść przed 
siebie, licząc „powoli kroki". Nie wolno się spieszyć, bo 
przegapimy własne szczęście.
Wiersz nie został podzielony na zwrotki, jest to wiersz ciągły, bezrymowy. Tekst składa się z dwóch zdań podzielonych na 
wersy o różnej długości, jest pozbawiony środków stylistycznych, w dużej mierze przypomina mowę potoczną. Zastosowane 
powtórzenia wzmacniają wymowę utworu.

Grażyna Gądek
(opr. na podst. „Słownika poezji” B. Włodarczyk, A. Kremiec i D. Stopki wyd. „GREG”)

NIEKTÓRZY LUBIĄ POEZJĘ

Konstanty Ildefons Gałczyński: 
Prośba o wyspy szczęśliwe

A ty mnie na wyspy szczęśliwe zawieź,
wiatrem łagodnym włosy jak kwiaty rozwiej, zacałuj,
ty mnie ukołysz i uśpij, snem muzykalnym zasyp, otumań,
we śnie na wyspach szczęśliwych nie przebudź ze snu.

Pokaż mi wody ogromne i wody ciche,
rozmowy gwiazd na gałęziach pozwól mi słyszeć zielonych,
dużo motyli mi pokaż, serca motyli przybliż i przytul,
myśli spokojne ponad wodami pochyl miłością.

Julian Kornhauser:  
Nic się nie kończy

Nic się nie kończy,
nie kończy się niebo,
nie kończy się ziemia, 
nie kończą się drogi, lasy i morza.
Dlatego idź przed siebie,
licz powoli kroki.

Beskidzki Wodzimin przybył do naszej szkoły
16 stycznia dzieci z  klas młodszych wzięły udział  w lekcji 
zorganizowanej przez Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej. 
Celem spotkania był wzrost świadomości ekologicznej 
wśród uczniów oraz zbudowanie wzorcowej postawy 
proekologicznej w związku z wykorzystaniem wody 
w  gospodarstwach domowych. W obrazowy i ciekawy 
sposób uczniowie poznali „drogę wody od ujęcia do kranu”, 
mieli okazję poznać funkcjonowanie oczyszczalni ścieków, 
dowiedzieli się czego nie można wrzucać do kanalizacji 
i w jaki sposób oszczędzać wodę. Na zakończenie spotkania 
z  „profesorem Wodziminem”otrzymali książeczki edu-
kacyjne oraz inne upominki. 
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Pielgrzymka do Grecji – „Śladami Św. Pawła Apostoła”
Parafia Św. Barbary ze Strumienia zorganizowała kolejną 
już pielgrzymkę, tym razem do Grecji – „Śladami Św. 
Pawła Apostoła”. Obsługę pielgrzymki podjęło się spraw-
dzone już przez naszą Parafię Biuro Podróży Via Travel 
z Andrychowa. Rolę Ojca Duchownego pielgrzymki 
podjął się pełnić Nasz Proboszcz Ks. Jacek Kobiałka. Na 
pielgrzymkę wyruszyło 37 pielgrzymów ze Strumienia, 
Zbytkowa oraz zaprzyjaźnionego Zabrzega.

22.11. 2018
• Zbiórka przed salą Św. Jana Pawła II w Strumieniu
• 8:00 wyjazd autokarem na lotnisko w Pyrzowicach
• Msza Święta w intencji pielgrzymów 

w kaplicy na lotnisku
• 12:00 wylot do Aten samolotem linii Ryanair
• 14:15 przylot na lotnisko w Atenach
• Przejazd autokarem z lotniska do hotelu 

„Golden City” w samym centrum Aten
• Zakwaterowanie

• 18:00 wyjście na obiadokolację do restauracji na placu 
Monastiraki oddalonej od hotelu około 800 metrów

• Obiadokolacja, którą śmiało można nazwać prawdziwą 
ucztą biesiadną przy muzyce greckiego duetu, a do- 
datkowo obsługiwanej przez naszego rodaka z Wado-
wic – Jarka. Pielgrzymka to przede wszystkim uczta 
duchowa ale była to również uczta dla ciała. Na menu, 
które nam zaserwowano składały się: sałatka grecka 
(choriatiki), pita, frytki, gyros, kebab, sos tzatziki, mię-
so wołowo-jagnięce z grilla w formie szaszłyków, jogurt 
grecki z miodem i cynamonem, kieliszek destylatu na 
dobre trawienie oraz lokalne białe i czerwone wina. 
Biesiada trwała do około 22, w jej trakcie odśpiewaliśmy 
gromkie „Sto Lat” dla p. Marii, z okazji urodzin.

• Po kolacji zwiedzanie centrum Aten – Parlament wraz 
z siedzibą Prezydenta oraz uroczysta, widowiskowa 
zmiana warty przed Grobem Nieznanego Żołnierza.

• Około północy powrót do hotelu.

Młodzież z naszej parafii modliła się za ŚDM w Panamie

W dniach 26-27.01 wiele parafii, diecezji organizowało 
„eventy” związane ze Światowymi Dniami Młodzieży 
w Panamie. Był to rodzaj duchowej łączności z mło-
dzieżą, która tam była. Z naszej parafii można było 
znaleźć reprezentantów w Jastrzębiu-Zdroju, gdzie kil- 
koro młodych z oazy strumieńskiej wraz z ks. Bartkiem 
na hali Jastrzębskiego Węgla modliło się z młodzieżą 
archidiecezji katowickiej uczestnicząc w Eucharystii pod 
przewodnictwem ks. Bpa Marka Szkudły czy w koncer-
cie zespołu „niemaGOtu”. Z kolei kilkoro młodych ze 
zbytkowskiej wspólnoty postanowiło udać się z piszącym 
artykuł na wydarzenie „B-B PanaMa” w kościele NMP 
Królowej Świata w Bielsku-Białej Mikuszowicach Śląskich 
(Cygański Las). Na bogaty program złożyły się: konfe-
rencje, różaniec w formie teatru cieni, integracja przez 
taniec i przy zupie panamskiej (można określić ją zwię-źle: 

tłusta, ostra, ale dobra). Była możliwość napisania listu 
do Pana Boga w tzw. „Boskiej Poczcie”, przybicia „pią-
tki” pokoju, skorzystania z kawiarenki i wielu innych 
atrakcji. Była też możliwość adoracji Najświętszego 
Sakramentu w specjalnie przygotowanej kaplicy. Oglą- 
daliśmy wideorelacje z Panamy przygotowane przez 
przedstawicieli młodzieży z salwatoriańskiego duszpa-
sterstwa „Bagno”, która to wspólnota wraz ks. Pawłem 
Radziejewskim SDS przygotowała całe wydarzenie. Pun- 
ktem kulminacyjnym była Eucharystia pod przewodni-
ctwem ks. Bpa ordynariusza Romana Pindla. Pół dnia 
zleciało aktywnie i niesamowicie szybko. Cieszymy się, 
że mogliśmy w ten sposób wesprzeć ŚDM i kto wie… 
może ktoś z tych młodych wybierze się do Lizbony na 
kolejne ŚDM?

Ks. Wojciech
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23.11.2018
• Pobudka około godz. 7
• Śniadanie w hotelu w restauracji na VIII piętrze z prze-

pięknym tarasem z widokiem na Ateny. Ciepła (18 sto- 
pni) słoneczna pogoda zachęcała do spożywania śnia-
dania na zewnątrz. Menu bardzo bogate, urozmaicone, 
smaczne.

• 9:00 Msza Święta w Kościele Ojców Jezuitów pw. Serca 
Chrystusa Zbawiciela. Przed Mszą Świętą powitał 
nas Ks. Proboszcz Andrzej i zapoznał nas z historią 
Parafii. Mszę Świętą sprawował Nasz Ks. Proboszcz, 
a funkcję ministranta pełnił podczas pielgrzymki Staś. 
W Homiliach Ks. Proboszcz przybliżał nam postać 
Świętego Pawła Apostoła, zwłaszcza mniej znane 
powszechnie fakty.

• Po Mszy Świętej przejazd metrem pod Wzgórze 
Akropolu

• Zwiedzanie Akropolu, majestatycznej góry, z której 
rozciąga się panorama całego miasta. Akropolis czyli 
po grecku Górne Miasto. Miejsce stało się święte, lecz 
pierwotne zabudowania nie przetrwały. Przetrwały 
jedynie ruiny świątyń. Podziwialiśmy tam Partenon – 
Świątynię Ateny Dziewicy, zbudowaną przez Fidiasza 
około 477 r. p.n.e. w stylu Antyczno-Grecko-Dory-
ckim, Świątynię Ateny Nike, Propyleje – przedsionek, 
reprezentacyjne wejście na ateński akropol, Erechtejon 
– świątynię poświęconą Posejdonowi i Atenie, Sanktu-
arium Artemidy, Pinakotekę – galerię obrazów, Teatr 
Dionizosa zbudowany u stóp Akropolu, Odeon Heroda 
oraz Areopag – miejsce obrad najwyższej rady złożonej 
z byłych archontów – wzgórze Boga Aresa.

• Około godz. 15 schodzimy zmęczeni, ale zachwyceni 
tym co widzieliśmy oraz słyszeliśmy z ust naszych 
przewodników Basi i Mariusza, do centrum na znanym 
nam już Plac Monastiraki

• Dwie godziny czasu wolnego poświęcamy na indywi-
dualne zwiedzanie połączone z drobnymi zakupami

• Obiadokolacja w znanej nam już restauracji, ponownie 
z uginającymi się od smakołyków stołami zakończona 
około godz. 22

• Powrót na nocleg do hotelu

24.11.2018
• 7:00 Śniadanie
• 8:00 Msza Święta podobnie jak wczoraj 

w kościele Ojców Jezuitów
• 9:15 wyjazd autokarem do Koryntu, po drodze krótki 

postój nad Kanałem Korynckim, który łączy Morze 

Egejskie z Morzem Jońskim. Przecina przesmyk Koryn-
cki oddzielając Peloponez od głównej części Grecji czy-
niąc go tym samym wyspą. U wylotu leżą miasta Korynt 
i Lutraki. Kanał rozpoczął budować Neron w 67 roku 
ale po jego śmierci budowy nie kontynuowano. W 1881 
r rozpoczęto ją na nowo i zakończono ostatecznie 2 lata 
później. Ma długość 6343 m , szerokość na poziomie 
morza 24,6 m, na dnie 21 m, głębokość do lustra wody 
to 8 metrów a wysokość ścian 79 m.

• Zwiedzanie Koryntu Górnego
• Wyjazd autokarem na wzgórze do Twierdzy Akrokorynt 

– znanego miejsca urzędowania Kapłanki Afrodyty. Ze 
wzgórza podziwiamy wspaniałe widoki na Korynt i Mo- 
rze Jońskie

• Zwiedzanie Myken – ruin starożytnego greckiego 
miasta na półwyspie peloponeskim

• Powrót do hotelu około godz. 17
• 19 kolacja tradycyjnie w tej samej restauracji. Menu tym 

razem bogatsze o gołąbki w liściach winogronowych 
(dolmades), pomidory faszerowane, zapiekanka 
mięsno-ziemniaczana na bakłażanie (musaka), suflaki 
oraz zapiekanka makaronowa (pastitsio). Na deser 
pyszne ciastka od kolejnej solenizantki.

• Do hotelu wracamy około północy

25.11.2018
• 7:30 Msza Święta u Jezuitów w naszej intencji oraz 

intencjach przekazanych nam przez rodzinę i znajomych
• 9:00 pożegnalne śniadanie w hotelowej restauracji
• 10:00 wyjazd autokarem na lotnisko
• 11:55 wylot z Aten do Pyrzowic
• 16:15 przejazd do Strumienia. W trakcie snucie planów 

kolejnych pielgrzymek
Szczególne podziękowania dla: Ks. Proboszcza Jacka 
Kobiałki – za opiekę duchową oraz niesamowite posze- 
rzenie naszej wiedzy o życiu i działalności Świętego Pa-
wła; Mariusza i Barbary, organizatorów pielgrzymki – za 
wspaniałą atmosferę oraz perfekcyjną organizację; Stasia 
– za służbę liturgiczną podczas całej pielgrzymki; Bruno-
na i Mariusza za ubogacenie Mszy Świętych śpiewem 
i czytaniami; Alfreda – za kapitalną pomoc podczas piel-
grzymki, zwłaszcza za perfekcyjną znajomość języka 
greckiego; Pawła – za fotograficzne dokumentowanie na-
szej pielgrzymki.
Gorące podziękowania dla wszystkich uczestników 
za rodzinną atmosferę. Do zobaczenia na kolejnych 
pielgrzymkach!

Jan Jałowiczor



Pielgrzymka do Grecji – „Śladami Św. Pawła Apostoła”



B-B PanaMa

Zdjęcia dzięki uprzejmości p. Urszuli Rogulskiej z „Gościa bielsko-żywieckiego”


