
„I stał się człowiekiem,  
ukrzyżowanym również za nas”

Zdjęcia ze 100-lecia odzyskania niepodległości  
z poprzedniego numeru autorstwa P. Mariusza Gruszki



Błogosławionych i radosnych Świąt Bożego Narodze-
nia, oraz wszelkiej pomyślności w nadchodzącym no- 
wym 2019 roku życzymy wszystkim parafianom – wasi 
Duszpasterze. Tymi życzeniami Świątecznymi rozpo-
czynamy ten nowy numer naszego miesięcznika, któ- 
ry ufamy znajdzie się pod waszymi strzechami. Czas 
ten świąteczny i rodzinny zapewne pozwoli nam je-
szcze bardziej zbliżyć się do siebie by okazywać sobie 
MIŁOŚĆ, której tak wszyscy jesteśmy spragnieni. 
Przebaczenie i pojednanie w tym świątecznym czasie 
działa cuda, nie tylko w naszych rodzinach ale także 
i w naszym sąsiedztwie, pracy, w szkole i gdziekolwiek 
spotykamy się z naszymi bliźnimi - i to jest Cud Bożego 
Narodzenia na który co roku z tęsknotą oczekujemy. 
To wszystko jest możliwe uwierzcie, wtedy kiedy za- 
prosimy Jezusa do naszego serca. Dlatego tak ważne 
jest na te święta skorzystanie z Sakramentu pokuty 
i pojednania. Warto tu przypomnieć słowa chrze-
ścijańskiego filozofa Silesiusa który mówił „Choćby 
Chrystus tysiąc razy rodził się w Betlejem, a nie naro-
dził się w nas, jesteśmy zgubieni na wieki”. Mądrze pi- 
sał również nasz wieszcz – Adam Mickiewicz „Wie-
rzysz, że Chrystus narodził się w betlejemskim żłobie, 
biada jeżeli nie narodził się w tobie”. Weźmy sobie do 
serca te sentencje tych wielkich ludzi. Zaraz po świę-
tach Bożego Narodzenia udamy się do waszych rodzin 
z tak zwaną wizytą duszpasterską, „Kolędą”. Chcemy 
zanieść do waszych domów to co mamy najcenniejsze 
od Jezusa, a więc Boże błogosławieństwo. Pragniemy 
spotkać się z całymi waszymi rodzinami bez wyjątku, 
by także w taki sposób wyrazić radość z Świąt Boże-
go Narodzenia. Już teraz dziękujemy za wszelką oka-
zaną nam życzliwość: miłe przyjęcie, ewentualne po- 
częstunki, a także przywiezienie i odwiezienie z „ko-
lędy”. Zapraszamy was także w ostatnim dniu roku, 
świętego Sylwestra na uroczyste nieszpory i mszę 
świętą, którą podziękujemy za kończący się rok i po-
prosimy o Boże błogosławieństwo na nowy 2019 r. 
Wysłuchamy także sprawozdania duszpasterskiego za 
ubiegły rok. Niech ten czas wypełniają śpiewy prze-
pięknych polskich kolęd i pastorałek. Niech towarzy- 
szą mu odwiedziny rodzinne, sąsiedzkie i przyjaciel- 
skie. Trzeba nam się cieszyć bo Bóg zstąpił na ziemię, 
SŁOWO zamieszkało między nami!

Ks. Proboszcz

Z życia parafii

Zmarli:
+ Marek Krzempek 
+ Anastazja Staroń 
+ Grzegorz Konieczny 
+ Tadeusz Duda

Chrzty:
Lidia Krzempek

Statystyka – grudzien 2018

• P. Otylii Oślizło
• Państwu Szewczykom
• Państwu Władysławowi i Marii Krzempkom
• Państwu Władysławowi i Teresie Żurom
• Państwu Leszkowi Jezierskiemu 

i Dorocie Trepczyńskiej
• Państwu Janowi i Zofii Grabskim
• Państwu Andrzejowi  

i Władysławie Hawerlandom
• Państwu Krzysztofowi i Jadwidze Korusom
• P. Małgorzacie Krzempek
• P. Marii Sladek
• Państwu Adamowi i Bożenie Strządałom
• P. Marioli Dziendziel
• P. Władysławie Lewandowskiej
• P. Katarzynie Kocurek
• Państwu Ryszardowi i Iwonie Urbankom
• Państwu Jaworskim
• Państwu Janowi i Zofii Czajom
• Państwu Tadeuszowi i Barbarze Kajsturom
• Państwu Engelbertowi i Marii Brudnym
• P. Zdzisławowi Wyleżuchowi
• P. Marii Kusarek
• Państwu Janowi i Mirosławie Brandysom
• Państwu Tomaszowi i Aleksandrze Strządałom

Dziękujemy naszym 
ofiarodawcom!

Parafia św. Andrzeja Apostoła
w Osieku

Wśród 
nocnej ciszy ...

Rok duszpasterski
2018/2019
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PLAN KOLĘDY 2018/2019
27.12 (czw.) 9:00 Górnicza, Prosta, Ludowa, Wyzwolenia do P. Kost ks. Bartłomiej
 9:00 Długa, Akacjowa, Strażacka, Grzybowa, Malinowa ks. Prałat
 9:00 Rycerska, Starowiejska, Sportowa, Bracka ks. Proboszcz
 9:00 Wyzwolenia- prawa str., Wolności, Herbowa ks. Wojciech
28.12 (pt) 9:00 Jesionowa, Brzozowa od końca ks. Bartłomiej
 9:00 Jałowcowa, Wspólna od Wiślańskiej ks. Wojciech
 9:00 Pawłowicka od końca do kaplicy, Leśna, Stawowa ks. Proboszcz
 9:00 Ks. Londzina od Hydrobudowy do P. Sladeczek, Ogrodowa, Dębowa ks. Prałat
29.12 (sb) 9:00 Olchowa ks. Wojciech
 9:00 1 Maja od kapliczki do torów, Sosnowa, Świerkowa, Wiosenna, Letnia ks. Proboszcz
 9:00 Borsuków, Graniczna, Olszyna, Nowa ks. Bartłomiej
30.12 (nd) 13:00 1 Maja od P. Wawrzyczek do CPN, Zimowa, Jesienna, Tęczowa ks. Wojciech
 13:00 Rynek- str. Połudiowa i Wschodnia ks. Bartłomiej
2.01 (śr.) 15:00 Blok przy ul. Pawłowickiej- kl. 1 ks. Proboszcz
 15:00 Blok przy ul. Pawłowickiej- kl. 2 ks. Bartłomiej
 15:00 Nowowiejskiego, Słoneczna ks. Wojciech
3.01 (czw.) 15:00 Rynek- str. Północna do P. Gac ks. Proboszcz
 14:00 Rynek- str. Ratusza, Pocztowa ks. Prałat
4.01 (pt) 15:00 Powstańców Śląskich 4abcd ks. Bartłomiej
 16:00 Powstańców Śląskich 2abcd ks. Wojciech
5.01 (sb) 9:00 Cieszyńska od pocz., Topolowa, Jemiołowa, Lipowa, Wiązowa, Klonowa ks. Prałat
 9:00 Cieszyńska od tartaku do P. Jaworskich- str. lewa ks. Bartłomiej
 9:00 Cieszyńska od Bajtlikówki- str. Prawa, Jarzębinowa, Orzechowa ks. Proboszcz
 9:00 Brodeckiego od boiska, Ks. Brzuski, Parkowa, Bielska ks. Wojciech
7.01 (pn) 15:00 Młyńska – blok 1-30 ks. Wojciech
 15:00 Bukowa ks. Prałat
8.01 (wt.) 15:00 Końcowa, Młyńska- blok 31-60 ks. Bartłomiej
 15:00 1 Maja od torów do P. Bochenek ks. Wojciech
 15:00 Cicha, Pawłowicka od P. Krzempek do P. Olek ks. Proboszcz
9.01 (śr.) 15:00 Osiedlowa 4ab ks. Wojciech
 15:00 Osiedlowa 4cd ks. Proboszcz
 15:00 Osiedlowa 4ef ks. Bartłomiej
10.01 (czw.) 15:00 Korfantego ks. Proboszcz
 14:00 Łuczkiewicza, Zamkowa, Krzywa ks. Prałat
11.01 (pt) 16:00 Osiedlowa 6ab ks. Wojciech
 15:00 Osiedlowa 6cd ks. Proboszcz
 15:00 Osiedlowa 6efg ks. Bartłomiej
12.01 (sb) 9:00 Ks. Londzina- od Rynku do P. Hanus ks. Proboszcz
 9:00 Poddane, Bielska, Pszczyńska, Harcerska, Mostowa, Dolna ks. Wojciech
 9:00 Towarowa, Dworcowa, Powstańców Śląskich ks. Bartłomiej
 9:00 Kościelna, Krótka, 1 Maja od Rynku do P. Kowal ks. Prałat
13.01 (nd) 13:00 Wiślańska- od P. Siejok do CPN ks. Proboszcz
 13:00 Wiślańska- od P. Szczypka do P. Dubczyk ks. Bartłomiej
 13:00 Turystyczna od P. Miły ks. Wojciech
14.01 (pn) 15:00 Młyńska, Czarnoty, Przedszkole ks. Proboszcz
 15:00 Zielona, Spokojna ks. Wojciech
15.01 (wt.) 15:00 Polna, Brodeckiego 30-20, Kolejowa ks. Wojciech
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Wtorek – 1.1  Urocz. Św. Bożej Rodzicielki
	 8:00	 Za	+	Anastazję	Staroń	–	od	rodziny	Kurpos	 

i	Niemczyk
	 9:30	 Za	+	Grzegorza	Konieczny	–	od	chrzestnego	

Stanisława	i	babci	Matyldy
	10:00	 Zbytków	–	Za	++	Elżbietę	i	Stanisława	Staroń,	

męża	Adolfa,	 syna	 Edwarda,	++	 rodzeństwo	 
z	obu	stron	i	pokrewieństwo:	Staroń,	Mrowco-
wie	i	Lapczykowie

	11:00	 Dziękczynna	za	otrzymane	łaski	z	prośbą	 
o	dalsze	dla	Mariana

	17:00	 Za	+	Kazimierza	Kajstura	w	10	rocz.śmierci
Środa – 2.1  św. św. Bazylego Wielkiego 

i Grzegorza z Nazjanzu
	 7:00	 1)	Za	+	Jadwigę	Słowak	–	od	pracowników	

stołówki	Koro
  2) Za	+	Wandę	Grygierczyk	–	od	Mariana	Mrukwy
	 	 3)	Za	+	Marię	Lapczyk	–	od	pracowników	

stołówki	Koro
	18:00	 Za	+	Brunona	Opica	w	5	rocznicę	śmierci,	 

++	z	rodziny
1-szy Czwartek Miesiąca – 3.1 

 Najświętszego Imienia Jezus
	 8:00	 1)	Za	+	Franciszka	Szmuka,	jego	rodziców,	

brata	i	dusze	czyśćcowe
	 	 2)	Za	+	Zofię	Chudy	–	od	Emmy	Kulis
	18:00	 Zbytków	–	W	intencji	czcicieli	Różańca	św.,	

żyjących	i	zmarłych
	18:00	 Za	+	Marię	Ochodek,	++	rodziców,	siostrę,	

bratanków,	Jana	i	Walentego
1-szy Piątek Miesiąca – 4.1  
	 7:00	 1)	W	intencji	czcicieli	Najświętszego	Serca	

Pana	Jezusa,	żyjących	i	zmarłych
  2) Za	++	Stanisławę,	Zofię	Chudy	–	od	znajomych
	16:30	 Zbytków	–	Za	+	Bronisławę	Gądek	w	1	rocz.	

śm.,	zmarłych	z	rodzin:	Gądków	i	Żurowskich
	18:00	 Za	+	Marię	Lapczyk	–	od	rodziny	Konieczny
1-sza Sobota – 5.1  bł. Marii Marceliny Darowskiej
	 7:00	 1)	Msza	św.	wynagradzająca	za	zniewagi	wy-

rządzone	Niepokalanemu	Sercu	Maryi
	 	 2)	Za	+	Jadwigę	Wróbel,	męża	Karola,	 

++	rodziców:	Marię	i	Wiktora	Bochenek
	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

Niedziela – 6.1  Uroczystość 
Objawienia Pańskiego

	 6:30	 Za	+	Alojzego	Wróbel	w	3	rocznicę	śmierci

	 8:00	 1)	W	intencji	Czcicieli	Różańca	św.	żyjących	 
i	zmarłych

	 	 2)	Za	+	Janinę	Kajsztura,	męża	Alojzego,	 
++	braci:	Hilarego	i	Alfonsa,	++	rodziców	 
z	obu	stron

	 9:30	 Za	+	Marię	i	Jana	Omozik,	++	rodziców,	
rodzeństwo	z	obu	stron	i	dusze	w	czyśćcu	
cierpiące

	10:00	 Zbytków	–	Za	+	Alojzego	Lapczyk,	++	rodzi-
ców	i	z	rodziny	Lapczyk

	11:00	 Za	+	Mieczysława	Kusia	w	9	rocznicę	śmierci,	
++	rodziców	i	teściów

	16:30	 Nieszpory
	17:00	 Za	++	Marię	i	Adolfa	Puzoń,	+	zięcia	Michała	

i	++	dziadków	z	obu	stron
Poniedziałek – 7.1  św. Rajmunda  
	 7:00	 1)	Za	++	Karola	i	Alojzę	Brzuska,	dziadków	 

z	obu	stron,	siostrę	Marię	Cecylię	Turek
	 	 2)	Za	+	Andrzeja	Ucherek	–	od	rodzin:	Strza-

dała,	Kaplita,	Wyleżuch
	 	 3)	Za	+	Zbigniewa	Bojdę	–	od	sąsiadów	 

z	ul	Tęczowej
	18:00	 Do	Bożej	Opatrzności	za	wstawiennictwem	

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

Wtorek – 8.1   
	 7:00	 1)	Za	+	Helenę	Ochodek,	męża	Franciszka,	

córkę	i	pięciu	synów,	zięcia	i	synową
	 	 2)	Za	+	Stanisława	Bilińskiego	–	od	rodziny:	

Miły,	Musiolik,	Figura
	 	 3)	Za	+	Tadeusza	Kajstura,	ojca	Eugeniusza,	

teściów,	dziadków,	zmarłych	z	obu	stron
	18:00	 Za	+	Rudolfa	Kowal,	+	żonę	Annę,	syna	zagi-

nionego	na	wojnie	Józefa,	+	zięcia	Gerarda	 
w	12	rocz.	śm.	i	dusze	w	czyśćcu	cierpiące	

Środa – 9.1  
	 7:00	 1)	Za	+	Benedykta	Puzonia,	ojca	Józefa	i	sy-

nową	Genowefę
	 	 2)	Za	+	Zofię	Popielarz	–	od	Stanisławy	Paliń-

skiej	i	Heleny	Szot
	13:00	 Do	Bożej	Opatrzności	z	podziękowaniem	za	

otrzymane	łaski	z	prośbą	o	dalsze	błogosła-
wieństwo	dla	emerytów,	rencistów	i	inwali-
dów	z	koła	ze	Strumienia	i	za	++	członków

 18:00 Za	 +	 Józefa	 Strządałę,	 brata	 Brunona,	 siostrę	
Bronisławę	Krzempek,	męża	Czesława,	++	rodzi-
ców:	Annę	i	Franciszka,	++	z	rodziny	Strządała

Czwartek – 10.1    św. Grzegorza z Nysy
	 8:00	 1)	Za	+	Gertrudę	i	Romana	Macura,	+	syna	

Romana	i	zięcia	Alojzego
	 	 2)	Ludwika	Bojdę,	córkę	Urszulę	i	rodziców	 

z	obu	stron

Intencje mszalne
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	18:00	 Zbytków	–	Za	+	Franciszka	Kudziełko,	żonę	
Irenę,	++	z	rodzin:	Król	i	Kudziełko

	18:00	 Za	+	Jadwigę	Płonka,	+	Emilię	i	Antoniego	
Krzempek

Piątek – 11.1   
	 7:00	 1)	Za	+	Stanisława	Wojtek	–	od	rodziny	Panak
	 	 2)	Za	+	Antoniego	Zachorek	–	od	Izabeli	 

i	Adama	Szlachciców
	 	 3)	Za	+	Otylię	Wieliczka	–	od	Grażyny	i	Józefa	

Chorążych
	18:00	 Za	+	Marię	i	Franciszka	Prochaczek,	trzech	

zięciów,	synową	Emilię	i	dusze	czyśćcowe
Sobota – 12.1  
	 7:00	 1)	Za	+	Józefa	Kanafka	–	od	rodziny	Zwięzków
	 	 2)	Za	Józefa	Arkulary	–	od	rodziny	Prusek	
	18:00	 1)	Za	+	Józefa	Tomaszka	–	na	pamiątkę	uro-

dzin,	+	córkę	Lucynę,	++	rodziców:	Julię	 
i	Józefa,	brata	Franciszka,	dziadków	z	obu	
stron	i	dusze	czyśćcowe

	 	 2)	O	Boże	Błogosławieństwo,	zdrowie	i	opie-
kę	Matki	Bożej	dla	Gabrieli	i	Pawła	z	okazji	5	
rocznicy	ślubu	

Niedziela Chrztu Pańskiego – 13.1 
	 6:30	 Za	+	Józefa	Pachułę	w	rocznice	śmierci
	 8:00	 Za	++	Gustawa	i	Stefanię	Rojwa,	+	siostrę	

Helenę,	+	Józefa	Przywara,	+	brata	Leona	
i	bratową	Emilię,	zmarłych	z	rodziny	z	obu	
stron	i	dusze	w	czyśćcu	cierpiące

	 9:30	 Za	+	Grażynę	Podskarbi	w	6	rocznicę	śmierci,	
+	Hermana	Sikorę	i	Jadwigę	Podskarbi	

	10:00	 Zbytków	–	Do	Bożej	Opatrzności	z	podzięko-
waniem	za	otrzymane	łaski	z	prośbą	o	dalsze	
Błogosławieństwo	i	zdrowie	dla	Grażyny	i	
Romana	z	okazji	urodzin

	11:00	 Chrzest:
	 	 Roczki:
	16:30	 Nieszpory
	17:00	 Do	Bożej	Opatrzności	za	wstawiennictwem	

Matki	Najświętszej	z	podziękowaniem	za	
otrzymane	łaski	z	prośbą	o	dalsze	błogosła-
wieństwo	dla	Krystyny	z	okazji	70	urodzin	

Poniedziałek – 14.1 
	 7:00	 Za	+	Tadeusza	Janotę	od	Anastazji	i	Leokadii	

Kajstura	z	rodzinami
	18:00	 1)	Za	+	Huberta	i	Józefę	Duda,	++	rodziców	 

i	rodzeństwo
  2) Za	+	Jadwigę	Wiak	w	2	rocz.	śmi.	i	+	męża	Józefa
Wtorek – 15.1   
	 7:00	 1)	Za	+	Anzelma	Standurę,	+	żonę	Marię,	ro-

dziców,	rodzeństwo	z	obu	stron,	dusze	czyść-
cowe

	 	 2)	Za	+	Krystynę	Lekki,	rodziców:	Gertrudę	 
i	Józefa

 18:00 Za	+	Józefa	i	Jadwigę	Palarczyk	i	synów	Franciszka

Środa – 16.1  
	 7:00	 Za	+	Cecylię	Kocur	–	od	pracowników	i	eme-

rytów	przedszkola	w	Strumieniu
	18:00	 1)	Za	+	Zdzisława	Barcika	na	pamiątkę	uro-

dzin,	++	z	rodzin:	Barcik	i	Błaszczyk
	 	 2)	Za	+	Stanisława	Wardas	w	14	rocz.	śmierci
Czwartek – 17.1  św. Antoniego, opata 
	 8:00	 1)	Za	+	Otylię	i	Jana	Kajstura,	++	z	rodziny
	 	 2)	Za	+	Ryszarda	Szajter	–	od	przyjaciół	 

i	znajomych
	18:00	 Zbytków	–	Za	++	Helenę	i	Antoniego	Miko-

łajczyk,	syna	Edwarda	z	żoną	Janiną	i	zięcia	
Rudolfa

	18:00	 Za	+	Genowefę	Cendrzak,	+	Julię	Nowak,	dwóch 
	mężów,	Reginę	Pawełek	i	dusze	czyśćcowe

Piątek – 18.1 św. Małgorzaty Węgierskiej
	 7:00	 1)	Za	+	Alojzego	Kajszturę,	żonę	Janinę,	 

++	rodzeństwo	i	rodziców	z	obu	stron
	 	 2)	Za	+	Cecylię	Zaremba	–	od	rodziny	Wróbel
	18:00	 1)	Do	Miłosierdzia	Bożego	w	30	dzień	po	

śmierci	za:	++	
	 	 2)	Do	Opatrzności	Bożej	w	podziękowaniu	za	

dotychczasowe	łaski	i	opiekę	z	prośbą	o	dalsze	
Boże	Błogosławieństwo	dla	Małgorzaty	i	Hen-
ryka	z	okazji	45	rocznicy	ślubu

Sobota – 19.1  św. Józefa Sebastniana Pelczara 
	 7:00	 Za	+	Bronisławę	Żur
 18:00 1)	Za	+	Jadwigę	Przemyk,	++	męża	Ludwika	 

i	męża	Emanuela	Puzonia,	rodziców	z	obu	stron
	 	 2)	Za	+	Jarosława	Białasa	w	6	rocznicę	śmier-

ci,	+	ojca	Franciszka
	 	 3)	Za	++	Marię	i	Alojzego	Żur,	syna	Alojzego,	

++	Franciszka	i	Stefanię	Hutnickich,	dwóch	
synów:	Bronisława	i	Józefa,	prawnuka	Dariu-
sza	Lacha,	Zuzannę	Papkoj,	dwóch	mężów,	
córkę	Franciszkę	Papkoj

II Niedziela Zwykła – 20.1
	 6:30	 Za	Parafian
	8:00	 Za	++	Annę	i	Karola	Karcz,	+	syna	Franciszka,	

+	córkę	Wiktorię,	+	Helenę	Pietroszek,	+	Fran-
ciszka	Pośpiech,	++	Alfreda	i	Marię	Woryna

 9:30 Do	Bożej	Opatrzności	za	wstawiennictwem	Mat- 
ki	Bożej	Strumieńskiej	i	św.	Barbary	w	intencji	
Zuzanny,	Ryszarda	i	Jana	z	okazji	urodzin

	10:00	 Zbytków	–	Do	Bożej	Opatrzności	za	wstawien-
nictwem	Matki	Najświętszej	z	podziękowaniem	
za	otrzymane	łaski	z	prośbą	o	dalsze	błogosła-
wieństwo	na	dalsze	lata	dla	Anny	Wójcik	oraz	
za	++	córkę	Zofię	i	męża	Andrzeja

 11:00 W	intencji	dziękczynnej	za	otrzymane	łaski	z	pro- 
śbą	 o	 dalsze	 Błogosławieństwo,	 zdrowie	 i	 opie- 
kę	św.	Barbary	dla	Martyny	z	okazji	18	urodzin	

	16:30	 Nieszpory
	17:00	 Za	++	rodziców:	Stanisławę	i	Władysława	
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Książkiewicz,	ich	córkę	Danutę,	zięcia	Zyg-
munta	i	++	z	rodziny

Poniedziałek – 21.1 św. Agnieszki
 7:00 Za	+	Krystynę	Tomecką	–	od	Krystyny	z	rodziną
	18:00	 1)	Za	+	Jana	Kajstura	w	1	rocznicę	śmierci
	 	 2)	Za	+	Franciszka	Langa	w	10	rocznicę	

śmierci,	++	rodziców	i	rodzeństwo	
Wtorek – 22.1   św. Wincentego Pallottiego
	 7:00	 Za	+	Mariusza	i	Szymona	Piwko,	++	dziadków	

z	obu	stron,	dusze	czyśćcowe
	18:00	 1)	Za	+	Władysława	Papkoi,	syna	Sławomira,	

rodziców	i	teściów,	dusze	w	czyśćcu	cierpiące
	 	 2)	Za	+	Halinę	Sikora	w	6	rocznicę	śmierci,	

++	z	rodzin:	Sikora	i	Ślusarz	
Środa – 23.1  św. Wincentego Lewoniuka 

i Towarzyszy
	 7:00	 Za	+	Marię	Konieczny,	męża	Aleksandra,	

rodziców	z	obu	stron,	dusze	czyśćcowe
 18:00 1)	Do	Bożej	Opatrzności	z	podziękowaniem	za	

otrzymane	łaski	z	prośbą	o	Boże	Błogosławień-
stwo	i	zdrowie	dla	Wojciecha	z	okazji	35	urodzin	

  2) Za	+	Agnieszkę	Pietrzyk	na	pamiątkę	urodzin
Czwartek – 24.1 św. Franciszka Salezego
	 8:00	 Za	+	Marię	Standura	na	pamiątkę	urodzin,	 

+	męża	Anzelma,	rodziców,	rodzeństwo	z	obu	
stron	i	dusze	czyśćcowe

	18:00	 Zbytków	–	Za	+	Jadwigę	Bębenek,	2	braci,	
rodziców	i	teściów

	18:00	 1)	Za	+	Antoniego	Zieleźnik,	żonę	Gertrudę,	
+	córkę	Bernadetę,	zięcia	Eugeniusza,	rodzi-
ców	i	teściów

	 	 2)	 Za	 +	 Józefa	 Sosna	 w	 4	 rocznicę	 śmierci,	
córkę	Grażynę,	 zięcia	Romana,	++	rodziców:	
Józefa	i	Bronisława,	+	siostrę	Helenę,	+	męża	
Jana	Tobiczka	i	+	siostrę	Małgorzatę	Konieczny

Piątek – 25.1  Nawrócenie św. Pawła 
	 7:00	 Za	+	Lucynę	Tomaszek	–	od	mamy	Róży	 

i	siostry	Agaty	z	rodziną
	18:00	 1)	Za	+	Hildegardę	Filapek	w	3	rocz.	śmierci,	

męża	Józefa,	rodziców,	teściów,	siostrę	Marię	
i	zmarłych	z	rodzin:	Niemczyk,	Puzoń	i	Kucz

	 	 2)	Za	+	Jana	Laszczaka	i	zmarłych	z	rodzin:	
Laszczak	i	Pawełek

Sobota – 26.1  św. św. Tymoteusza i Tytusa
 7:00 Za	+	Anastazję	Staroń	–	od	wnuczki	Ani	z	rodziną	
	18:00	 1)	Za	+	Annę	Polok	na	pamiątkę	urodzin,	

męża	Andrzeja,	++	rodziców:	Marię	i	Francisz-
ka	Chmiel,	++	teściów:	Annę	i	Andrzeja	Polok,	
dusze	w	czyśćcu	cierpiące

	 	 2)	Za	+	Jana	Gawron	w	2	rocznicę	śmierci

  3) Za	+	Jana	Kajstura	w	1	rocz.	śm.	i	++	rodziców
III Niedziela Zwykła – 27.1  
	 6:30	 W	intencji	Parafian
	8:00	 1)	W	intencji	Ojczyzny
	 	 2)	Za	++	rodziców:	Kazimierza	Różę	Wróblew-

skich	i	dusze	w	czyśćcu	cierpiące
	 9:30	 Za	+	Zofię	i	Józefa	Michalik,	córkę	Stefanię	 

i	Annę	z	mężem,	+	syna	Józefa	z	żoną
	10:00	 Zbytków	–	Za	+	Ludwika	Kuboszek	w	5	roczni-

cę	śmierci	oraz	++	rodziców	z	obu	stron	 
i	++	z	rodziny	i	dusze	w	czyśćcu	cierpiące	

	11:00	 Za	+	Dominika	Dubickiego,	+	żonę	Bolesła-
wę,	++	z	rodziny

	16:30	 Nieszpory
	17:00	 Za	+	Teofila	Krzempek,	++	dwóch	synów,	 

++	rodziców
Poniedziałek – 28.1 św. Tomasza z Akwinu
	 7:00	 Za	++	Monikę	i	Rudolfa	Szpernol,	+	rodziców	

z	obu	stron
	18:00	 1)	Za	+	Otylię	Kajstura,	+	męża	Adolfa,	++	

rodziców	i	rodzeństwo	z	obu	stron,	+	zięcia	
Antoniego

	 	 2)	Za	Józefę	i	Józefa	Zygma,	rodziców	z	obu	
stron,	+	Martę	Musioł,	+	Ludwika

Wtorek – 29.1   św. Anieli Merici
	 7:00	 Za	+	Irenę	Greń,	+	męża	Karola,	syna	Józefa,	

synową	Irenę,	+	wnuczkę	Magdalenę,	zięcia	
Jana,	++	z	rodzin:	Katarzyński,	Milerski,	Wil-
czyński,	Szweblik	i	dusze	czyśćcowe

	18:00	 1)	Za	+	Józefa	Smolorz,	+	brata	Bolesława,	
++	rodziców

  2)	Za	++	Małgorzatę	i	Leona	Kajstura,	++	z	ro-
dziny,	++	Wiesławę	i	Czesława	Mikołajczyk	

Środa – 30.1  
	 7:00	 Za	+	Stefana	Rek,	+	Helenę	i	Ludwika	Pająk,	

syna	Henryka
	18:00	 1)	Za	++	Emilię	i	Józefa	Nowak,	++	pokre-

wieństwo	z	rodzin	Nowak,	Lach,	Janko
	 	 2)	Za	+	Edwarda	Lapczyk	–	od	kolegów	i	kole-

żanek	ze	szkoły	podstawowej
Czwartek – 31.1  św. Jana Bosko
	 8:00	 W	intencji	Czcicieli	Apostolatu	Maryjnego	 

i	Patronki	Dobrej	Śmierci,	żyjących	i	zmarłych
	18:00	 Zbytków	–	Za	+	Ludwika	Chybiorza
	18:00	 1)	Do	Bożej	Opatrzności	za	wstawiennictwem	

Matki	Bożej	Strumieńskiej	w	intencji	Danuty	 
w	40	rocznicę	urodzin

	 	 2)	Za	+	Helenę	i	Brunona	Miły,	Emilię	i	Pawła	
Witoszek,	rodziców	z	obu	stron	i	dusze	 
w	czyśćcu	cierpiące

W	intencjach	mogą	pojawić	się	błędy,	niedopatrzenia,	za	które	redakcja	z	góry	przeprasza.	W	miarę	potrze-
by,	będą	one	poprawiane	w	intencjach	na	dany	tydzień.
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NIEKTÓRZY LUBIĄ POEZJĘ
Ponieważ w poprzednim numerze gazetki pojawił się ostatni tekst z cyklu „Powrót do przeszłości”, 
postanowiłam rozpocząć cykl następny, tym razem pod nazwą „Niektórzy lubią poezję”*. Przez kilka 
kolejnych miesięcy będę prezentować Szanownym Czytelnikom wybrane teksty poetyckie; ich interpretację 
i krótką analizę. Z oczywistych względów będzie to analiza i interpretacja bardzo uproszczona, chodzi 
bowiem tylko o przybliżenie, a nie dokładny rozbiór prezentowanych utworów. Na początek wybrałam jedną 
z najpiękniejszych polskich kolęd, jaką jest „Bóg się rodzi, moc truchleje”.

*Tytuł cyklu zaczerpnięty z wiersza Wisławy Szymborskiej pod tym samym tytułem

Pieśń o Narodzeniu Pańskim
(Bóg się rodzi, moc truchleje...)

Bóg się rodzi, moc truchleje;
Pan niebiosów obnażony, 
Ogień krzepnie, blask ciemnieje, 
Ma granice nieskończony; 
Wzgardzony, okryty chwałą, 
śmiertelny, Król nad wiekami; 
A Słowo Ciałem się stało 
I mieszkało między nami. 

Cóż masz, niebo, nad ziemiany? 
Bóg porzucił szczęście twoje, 
Wszedł między lud ukochany, 
Dzieląc z nim trudy i znoje;
Niemało cierpiał, niemało 
żeśmy byli winni sami, 
A słowo Ciałem się stało
I mieszkało między nami.

W nędznej szopie urodzony,
Żłób Mu za kolebkę dano;
Cóż jest, czym był otoczony? 
Bydło, pasterze i siano, 
Ubodzy! was to spotkało, 
Witać Go przed bogaczami,
A Słowo Ciałem się stało
I mieszkało między nami.

Potem i króle widziani 
Cisną się między prostotą, 
Niosąc dary Panu w dani:
Mirrą*, kadzidło i złoto; 
Bóstwo to razem zmieszało 
Z wieśniaczymi ofiarami, 
A Słowo Ciałem się stało 
I mieszkało między nami.

Podnieś rękę, Boże Dziecię! 
Błogosław krainę** miłą,
W dobrych radach, w dobrym bycie, 
Wspieraj jej siłę Swą siłą, 
Dom nasz i majętność całą, 
I Twoje*** wioski z miastami! 
A Słowo Ciałem się stało 
i mieszkało między nami.

* dziś: „mirrę”
** w wersji współczesnej śpiewa się 
„ojczyznę”
*** dziś śpiewa się „wszystkie”

Z dużą dozą prawdopodobieństwa mogę postawić tezę, 
że każdy z nas zna kolędę „Bóg się rodzi". No, bo któż by 
jej nie znał? Jesteśmy o okresie świąt Bożego Narodzenia 
i zapewne nieraz będziemy śpiewać tę powszechnie lubianą 
kolędę. Nie każdy jednak zdaje sobie sprawę, że ten utwór 
liryczny zatytułowany „Pieśń o Narodzeniu Pańskim” został 
napisany przez osiemnastowiecznego poetę Franciszka 
Karpińskiego. Utwór opublikowany w 1792 roku, w tomie 
„Pieśni nabożne”, szybko zyskał ogromną popularność, 
zresztą podobnie jak i „Pieśń poranna”, „Pieśń wieczorna" 
czy „Pieśń o Zmartwychwstaniu Pańskim” również zawarte 
w tym tomie.
Treść „Pieśni o Narodzeniu Pańskim" dotyczy okoliczności 
przyjścia na świat Jezusa i hołdu złożonego Mu najpierw 
przez pasterzy, a później przez królów. W pierwszej 
zwrotce, w całości opartej na oksymoronach (czyli tzw. 
epitetach sprzecznych polegających na zestawieniu słów  
o przeciwstawnych znaczeniach), podmiot liryczny (osoba 
mówiąca w wierszu) daje wyraz zdumieniu cudem, który 
się dokonał: Bóg przyszedł na świat jako człowiek, aby 
okazać mu swoją miłość. Zastosowanie oksymoronów 
jest zabiegiem poetyckim pozwalającym najlepiej wyrazić 
nieprawdopodobieństwo i niezwykłość tej sytuacji: „ogień 
krzepnie”- a przecież nie ma nic bardziej ruchliwego niż 
płomień; "blask ciemnieje"- czyli dzieje się coś przeciwnego 
naturze blasku, który powinien jaśnieć; „ma granice 

Nieskończony" – czyli nieogarniona wszechmoc Boga zam- 
knięta została w ciele niemowlęcia. Na końcu tej zwrotki au-
tor oddał za pomocą cytatu z Biblii przemianę bezcielesno-
ści w cielesność: „A Słowo ciałem się stało / I mieszkało 
między nami”. Zwrot ten powtarzany na końcu każdej 
zwrotki staje się refrenem.
W kolejnych strofach następuje opis sytuacji, w jakiej Bóg 
przyszedł na świat: zstąpił na ziemię, urodził się w skrajnym 
ubóstwie, ludzie oddali Mu cześć. Opis ten został przepleciony 
komentarzem na temat religijnego i społecznego znaczenia 
tego cudu. Jezus przyszedł na świat z miłości do ludzi, aby 
cierpieć za nasze grzechy. Wyróżnił biednych, zaszczycił 
swoją obecnością właśnie ich, a nie bogaczy. Kosztowne 
podarunki królów nie są dla Boga ważniejsze od skromnych 
ofiar biedaków, bo On jest sprawiedliwy i wszystkich traktuje 
jednakowo; majątek przed obliczem Boga nic nie znaczy. 
Zawarty w tych zwrotkach sens religijny ma przypominać 
wszystkim o dobroci i sprawiedliwości Jezusa, biednym 
dodawać otuchy, a bogatych uczyć pokory.
Podmiot liryczny utworu nie ujawnia się bezpośrednio: nie 
da się określić, kto mówi w wierszu. Trudny do określenia 
jest również adresat. Może nim być jakaś zbiorowość, 
której ktoś oznajmia wspaniałą nowinę. Dopiero ostatnia 
zwrotka jest skierowana do określonego odbiorcy – Boga. 
Ma ona formę apostrofy, czyli bezpośredniego zwrotu do 
adresata: ”Podnieś rękę, Boże Dziecię! / Błogosław ojczyznę 
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miłą". Zawiera prośbę o opiekę nad ojczyzną i siedzibami 
wiernych, co nadaje pieśni nie tylko charakter religijny, ale 
także patriotyczny.
Pieśń Karpińskiego ma bardzo regularną budowę wersy-
fikacyjną: wersy są ośmiosylabowe, po czwartej sylabie 
występuje średniówka (przedział intonacyjny w środku 
wersu), rymy są dokładne, żeńskie (półtorasylabowe), akcen-
ty równomiernie rozłożone.  Każda strofa zakończona jest 
dwuwersowym refrenem. Utwór jest wyraźnie rytmiczny, 
łatwy do zaśpiewania. Język pieśni – prosty i zrozumiały, nie 
zawiera wyszukanych środków artystycznych. Epitety mają 
znaczenie wartościujące ("lud ukochany”, „nędznej szopie”, 

„ojczyznę miłą"), wykrzyknienia podkreślają uczucie 
zdumienia łaską Boga i prośbę o opiekę: „Ubodzy! was to 
spotkało / Witać Go przed bogaczami!”, "Podnieś rękę, Boże 
dziecię!". 
Ze względu na silny ładunek emocjonalny i elementy patrio-
tyczne jest jedną z najchętniej śpiewanych kolęd, również 
w czasach współczesnych.

Grażyna Gądek
/opr. na podst. „Słownika Poezji” Barbary 

Włodarczyk, Anny Kremiec i Doroty Stopki, 
tekst pieśni:http://wolnelektury.pl/katalog/

lektura/piesn-o-narodzeniu-panskim/

Sakramenty w świetle Prawa Kanonicznego

W połowie naszego cyklu zatrzymujemy się przy 
SAKRAMENCIE POKUTY. Zaczynamy od podsta-
wowej sprawy: „Indywidualna i integralna spowiedź 
oraz rozgrzeszenie stanowią jedyny zwyczajny spo-
sób, przez który wierny, świadomy grzechu ciężkie-
go, dostępuje pojednania z Bogiem i Kościołem. 
Jedynie niemożliwość fizyczna lub moralna zwalnia 
od takiej spowiedzi. W takim wypadku pojednanie 
może się dokonać również innymi sposobami.” (kan. 
960). I tu wyjaśnienie: co to jest niemożliwość fizy- 
czna lub moralna? Z fizyczną do czynienia mamy wte- 
dy, gdy penitent nie może dotrzeć do kapłana, a jego 
życie jest zagrożone. Wtedy wystarczy akt żalu dosko-
nałego, chyba że nastąpi powrót do zdrowia, to należy 
udać się do spowiedzi. Zaś niemożliwość moralna ma 
miejsce, gdy nie ma odpowiednich warunków, aby wy- 
znać wszystkie swoje grzechy nie narażając się na 
utratę dobrego imienia np. w sali szpitalnej, gdzie jest 
więcej chorych. Przy następnej spowiedzi te grzechy 
zawsze należy wyznać1. Jak chodzi o tzw. absolucję ge- 
neralną, tzn. rozgrzeszenie wielu penitentów naraz bez 
wyznawania grzechów, to reguluje tą sprawę kanon 
następny tłumacząc, że absolucja generalna może mieć 
miejsce, gdy: zachodzi niebezpieczeństwo śmierci 
(w  czasach wojny taka praktyka się zdarzała) (por. 
kan. 961 §1), lub gdy: „istnieje poważna konieczność, 
a mianowicie kiedy z uwagi na liczbę penitentów 
nie ma dostatecznie dużo spowiedników do nale- 
żytego wyspowiadania każdego z osobna w odpo-
wiednim czasie, na skutek czego penitenci bez wła-
snej winy muszą pozostawać przez długi czas bez 
łaski sakramentalnej albo Komunii świętej; nie 
jest uważane za dostateczną konieczność, gdy nie 
ma wystarczającej liczby spowiedników jedynie 
z  powodu wielkiego napływu penitentów, jaki mo- 
że się zdarzyć podczas jakiejś wielkiej uroczystości 
lub pielgrzymki.” (§ 2). Tak czy inaczej w przypadku 
absolucji generalnej obowiązuje zasada, że należy 
wzbudzić w sobie akt żalu doskonałego (czyli żal nie 

ze względu na strach przed piekłem, ale ze względu 
na zranienie Bożej Miłości) oraz gdy „niesprzyjające 
okoliczności” ustaną, to należy czym prędzej udać się 
do spowiedzi (por. kan. 962, §1). Zatem nagminna 
praktyka absolucji generalnej u naszych zachodnich 
sąsiadów jest niestety niczym innym, jak jawnym 
sprzeciwieniem się Nauczaniu Kościoła. Trzeba tu 
zatem modlitwy nas wiernych o opamiętanie się i na- 
wrócenie w tej kwestii dla nich. Kościół i kaplica na- 
zywane są przez Prawo „miejscem właściwym przyj-
mowania spowiedzi” (por. kan. 964, §1). Paragraf 
dalej powiedziane jest, że konferencje episkopatów 
poszczególnych krajów mają ustalić normy dotyczące 
konfesjonałów. I tak oto w naszych polskich warun-
kach możliwa jest spowiedź np. w drodze (podczas 
pielgrzymki) czy w ogóle w innych miejscach, w któ- 
rych biskup miejsca zezwolił na sprawowanie sakra-
mentów Eucharystii i Pokuty (hale, stadiony itp.). 
I  jeszcze dwa przypomnienia, ale niezwykle istotne. 
Po pierwsze: kanon 988: „Wierny jest obowiązany 
wyznać co do liczby i rodzaju wszelkie grzechy cięż-
kie popełnione po chrzcie, a jeszcze przez władzę 
kluczy Kościoła bezpośrednio nie odpuszczone i nie 
wyznane w indywidualnej spowiedzi, które sobie 
przypomina po dokładnym rachunku sumienia.” (§1)  
oraz „Zaleca się wiernym, by wyznawali także grze- 
chy powszednie.” (§2). Podział grzechów ciężkich 
i  lekkich miał miejsce w poprzednim numerze, w arty- 
kule o Najświętszej Eucharystii, do którego autor od-
syła. I w końcu po drugie dobrze jest jeszcze wiedzieć,  
że drugie przykazanie kościelne o obowiązku przynaj-
mniej jednokrotnego przystąpienia do Spowiedzi w cią- 
gu roku ma swoje oparcie właśnie w Prawie Kanonicznym 
w kanonie 989: „Każdy wierny, po osiągnięciu wieku 
rozeznania, obowiązany jest przynajmniej raz w roku 
wyznać wiernie wszystkie swoje grzechy ciężkie.”. 
Autora jak i pewnie wielu kapłanów bierze nieraz dziw, 
że wierni tak rzadko korzystają z tego sakramentu 
miłosierdzia. Czy jest to kwestia świętości tych lu- 
dzi? Wątpliwe… to trochę jak z podejściem do zdro- 
wia fizycznego: dopóki nic mi nie ma, to nie robię 
nic. A profilaktyka? Częsta Spowiedź to doskonała 
profilaktyka! Autor podpiera to swoim doświadcze-
niem jako penitenta. Częsta spowiedź pomaga w kształ- 
towaniu i formowaniu sumienia. Sumienie łatwo zni- 
szczyć i zagłuszyć. Autorowi przychodzi tu na myśl 
kawał: – Józiu, widzisz ten piękny las?, – Nie, bo 
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drzewa mi zasłaniają… Tak samo człowiek rzadko 
przystępujący do spowiedzi na pytanie kapłana: – wi- 
dzisz ty w ogóle w sobie jakieś słabości i grzechy usłyszy: 
– nie, bo przyjemności mi je zasłaniają. Jezu Miłosierny 
– zmiłuj się nad nami!

Ks. Wojciech
Przez pierwsze trzy wieki chrześcijanie nie obchodzili 
Święta Bożego Narodzenia, ale czcili przyjście 
Zbawiciela na ziemię. Na początku III w. pojawiła się 
tradycja, aby celebrować je 25 grudnia. Po raz pierwszy 
dowiadujemy się tego od św. Hipolita Rzymskiego. 
Jednakże dopiero w kolejnym wieku uznano ten dzień 
za święto. Wskazuje na to tzw. Depositio Martyrum, 
kalendarz liturgiczny z dniami świątecznymi Kościoła 
Rzymskiego. Najprawdopodobniej Kościół obchodził 
Święto Bożego Narodzenia od ok. 313 roku. Nie zna- 
no dokładniej daty narodzin Chrystusa, dlatego to sym- 
boliczna data. Źródła wskazują, że święto zostało zapo- 
czątkowane w Rzymie. Najszybciej przyjęło się na Za-
chodzie Europy. Nasi przodkowie starali się do niego 
dobrze przygotować, np. na terenie Francji, w V w., od 
11 listopada przestrzegano postu nie tylko w piątki, 
ale także w poniedziałki i środy.  Adwent pojawił się  
w Kościele w V/VI w. 

Na podstawie Stanisław Pawłowski, Początki święta 
Bożego Narodzenia, niedziela.pl, http://www.niedziela.
pl/artykul/10498/nd/Poczatki-swieta-Bozego-
Narodzenia
 (dostęp; 12.12.2018)

Informacje zebrała Natalia Gabryś-Klus

Błogosławionych Świąt i 2019 Roku!

NARODZINY ŚWIĘTA 
BOŻEGO NARODZENIA

1 http://www.archidiecezja.wroc.pl/index.php?option=com_
content&view=article&id=138:sakrament-pokuty-
pierwszy-dar-zmartwychwstaego-pana-&catid=57:
sakramenty&Itemid=194, dostęp 12.12.2018 r.

Rewolucja codzienności  
w pięciu krokach  

wg Siostry Anny Bałchan - 
wyjazd kobiet

Po zeszłorocznym Kursie Alpha, który odbywał się w na- 
szej parafii rozpoczęły się w styczniu obecnego roku 
spotkania grupy kobiet, które pragną pogłębiać swoją 
relację z Bogiem, poznawać Żywy Kościół i wychodzić 
na spotkania Żywemu Bogu w swoim codziennym peł- 
nym obowiązków życiu. Po zrealizowaniu Projektu Ju- 
dyta ojca Adama Szustaka w obecnym roku szkolnym  
na comiesięcznych spotkaniach rozważany jest temat 
 Woli Bożej na podstawie konferencji dwóch kapłanów: 
ks. Jarosława Międzybrodzkiego i ojca Adama Szusta-
ka. Grupa choć spotyka się krótko, bo niecały rok, pra- 
gnie tworzyć wspólnotę, stąd pojawił się tuż po wa- 
kacjach pomysł wspólnego kobiecego wyjazdu inte-
gracyjnego, zaczerpnięcia duchowych sił z dala od 
codziennych zmagań. Dzięki staraniom wielu osób 
(w tym mężów i ojców, którzy zostali w domach - 
DZIĘKUJEMY!) w piątkowy wieczór 30 listopada, 
zamiast na Andrzejkach, chętne żony i mamy spotka-
ły się na Mszy świętej w Parafii św. Jana Nepomucena 
w  Brennej Leśnicy. Natomiast dzięki gościnności  
sióstr ze Zgromadzenia Maryi Niepokalanej mogły  
bez stania przy garach, (które jak się okazało przy 
pierwszym poznawaniu się, jest dość lubianą czynno-
ścią w zebranym towarzystwie) wysłuchać konferencji 
siostry Anny Bałchan wprowadzającej w tematykę 
Adwentu i odkrywać Miłość Bożą w historii swojego 
życia. Były  rozmowy,  integracja, poznawanie cieka- 
wych i wartościowych książek, filmów, gier i muzyki. 
Sobotni wieczór przeciągnął się dość znacznie, bo 
przygotowane materiały zmotywowały do wykonania 
własnoręcznie adwentowych wianków (mimo zastrze- 
żeń, że „ja takich rzeczy to nie potrafi”). Sobota roz-
poczęła się również Mszą św. Jednakże po śniadaniu 
czekała nas praca poznawania samych siebie. Alicja 
– dziewica konsekrowana z diecezji katowickiej przy-
gotowała spotkanie, na którym była okazja do wykona-
nia testu na temperament, poznania swoich mocnych  
i słabych stron, a także spojrzenia na to, jak tempera-
ment wpływa na nasze życie duchowe. Był czas na cia- 
sto, kawę, herbatę, rozmowy, a obecność osób z Diako-
nii Tańca Wspólnoty Emmanuel umożliwiła zapozna- 
nie się z modlitwą tańcem - czyli możliwością włączenia 

naszego stworzonego przez Boga ciała do uwielbiania 
Stwórcy. Po południu przyjechał ks. Wojciech, więc 
wszystkie chętne kobiety mogły skorzystać ze spowiedzi 
u progu Adwentu. Wyjazd zakończony był modlitwą 
przed Najświętszym Sakramentem, w czasie której 
u stóp Najwyższego złożone zostały nasze najtrudniej-
sze sprawy, które omadlać obiecały nasze gospodynie 
- siostry Niepokalanej.
Czy było warto? Oto słowa jednej z uczestniczek: Bar- 
dzo dziękuję za czas spędzony wspólnie z Wami. Szcze-
gólnie tym wszystkim którzy, w tak wspaniały sposób 
przygotowali każdy szczegół tych rekolekcji. Bardzo za 
wszystko serdecznie dziękuję. Było wspaniale. Dziękuję 
za przesłane zdjęcia, za każdy najmniejszy gest który 
sprawiał że czułam się kochana i wyjątkowa. Niech Pan 
Bóg błogosławi wszystkim i wynagrodzi Wasz trud 
włożony w przygotowanie tych rekolekcji .
Do domów wróciłyśmy w nieco przyprószony śniegiem 
sobotni wieczór z wiankami adwentowymi, gotowe, by 
wkroczyć w czas radosnego oczekiwania na przyjście 
Pana.

Wszystkie chętne kobiety zapraszamy na comiesięczne 
piątkowe spotkania w Sali św. Jana Pawła II. Informacje 
o terminach na plakatach w gablotkach i w ogłoszeniach 
parafialnych.

Iza
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Grudniowe owoce pracy uczniów SP w Strumieniu
Cyberprzestrzeń – spektakl edukacyjny
• 8 listopada uczniowie klas I - IV mieli okazję obejrzeć spektakl 
edukacyjny pt. Cyberprzestrzeń w wykonaniu aktorów Teatru „Ba-
jaderka” z Wodzisławia Śląskiego. Spektakl miał miejsce na gościn-
nej scenie Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Strumieniu.
Głównymi bohaterami przedstawienia była Panna Chmurka i Pan 
Obłoczek, którzy podróżując po świecie, próbowali jednocześnie 
znaleźć odpowiedź na ważne pytania. Jak znaleźć równowagę w ko- 
rzystaniu z dobrodziejstw technologii i nie stracić kontaktu z pra-
wdziwym światem? Jak uniknąć sieciowej eksplozji i co kryje się za 
internetowa witryną?
Udział dzieci i młodzieży w tym spektaklu profilaktycznym do-
finansowano z budżetu Gminy Strumień.
Śpiewamy pieśni patriotyczne
• 13 listopada uczniowie naszej szkoły wzięli udział w XIX Przeglądzie 
Pieśni Patriotycznej im. Małgorzaty Papiurek organizowanym przez 
Akcję Katolicką oddział w Strumieniu i Miejsko – Gminny Ośrodek 
Kultury w Strumieniu. Uczestnicy uczcili śpiewem 100-lecie odzy- 
skania przez Polskę Niepodległości. Szkołę reprezentowali uczniowie 
klasy II b oraz zespół wokalny w składzie: Zofia Czaja, Julia Figas, 
Natalia Jarco, Maria Parchańska, Agata Janik, Wiktoria Przybyła 
oraz Milena Pawlak. Najwięcej emocji wywołał jednak występ grupy 
Odważni, która werdyktem jury została wybrana jako najlepsza 
spośród dziesięciu pozostałych. Grupa w składzie: Angelika Fudali, 
Marcelina Bojda, Kacper Suzdył Adrian Ligocki, Emanuel Babiec 
i Tomasz Stryczek będzie reprezentować gminę w Bielsku -Białej.

Poznajemy życie świętych 
• 15 listopada uczniowie klasy V a uczestniczyli w lekcji otwartej 

w ramach konferencji metodycznej Metody aktywizujące i mul- 
timedialne na katechezie dla nauczycieli religii powiatu cie-
szyńskiego. Tematem przewodnim była osoba św. Jadwigi oraz 
jej życie pisane podwójną literą M. Uczniowie w ciekawy sposób 
poznali główne fakty z życia świętej oraz mieli okazję zaprezentować 
swoje umiejętności przed innymi nauczycielami naszego powiatu.
• 3 grudnia klasę II a odwiedził ksiądz Wojciech w ramach projektu 
Czytanie? To lubię! Postanowił przybliżyć dzieciom postać św. 
Barbary, patronki naszego kościoła, tym samym nawiązał do 
górniczego święta. Historia Barbary nie jest łatwa, ale ksiądz wikary 
w barwny sposób tłumaczył dzieciom trudne zagadnienia.  

Nadchodzą święta…
• 5 grudnia klasa III a pojechała na wycieczkę do Krakowa. W cza-
sie spaceru po mieście uczniowie podziwiali ważniejsze zabytki, 
przewodnik zapoznał ich z ciekawymi faktami dotyczącymi hi- 
storii miasta, opowiedział legendy związane z dawną stolicą Pol-
ski. Następnie dzieci udały się na Rynek Główny. Tu, w ramach 
jarmarku bożonarodzeniowego, odbywającego się tradycyjnie wo-
kół Sukiennic, uczniowie mogli podziwiać stragany świąteczne. 
Najważniejszym punktem wyjazdu była wizyta w Manufakturze 
Bombek w miejscowości Bębło, ponieważ podczas warsztatów 
plastycznych każdy samodzielnie tworzył ozdoby choinkowe. 
• 6 grudnia wiele radości sprawiła dzieciom wizyta św. Mikołaja 
w towarzystwie pomocników – Anioła i Diabła. Odwiedziny 
nietypowych gości wprowadziły wszystkich w wesoły nastrój, każdy 
otrzymał czekoladę, zaś ci nie najgrzeczniejsi zostali wybrudzeni 
smołą. By okiełznać rogate dusze, pozostawiono w klasach nietypowe 
prezenty – rózgi, dzięki którym, za pozwoleniem świętego, można 
będzie przywracać ład i harmonię na lekcjach!

XIX Przegląd Pieśni Patriotycznej 
 13 listopada odbył się XIX Przegląd Pieśni Patriotycznej im. Marii Papiurek w Strumieniu. Aż trzy zespoły reprezentowały naszą szkołę, 
między innymi Grupa Integracyjna Odważni, którą tworzy sześcioro uczniów z klas 5, 6 i klas specjalnych w składzie: Angelika Fudali, 
Marcelina Bojda, Kacper Syzduł, Adrian Ligocki, Emanuel Babiec i Tomasz Stryczek. Grupa zaśpiewała dwie pieśni: „Dziś idę walczyć, 
mamo” oraz „Hej, panienki posłuchajcie”. Oprócz śpiewu i gry na instrumentach wykonawcy zaprezentowali wysoki poziom gry teatralnej 
oraz wykazali się znajomością języka migowego. 
 Grupa Integracyjna Odważni przygotowana przez panią Dorotę Stryczek i panią Magdalenę Bojdę zdobyła I miejsce i tym samym będzie 
reprezentować naszą gminę na kolejnym etapie przeglądu w Bielsku-Białej. 
Zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 

I Szkolne Dyktando Biegane
 W dniu 16 listopada 2018 r. uczniowie naszej szkoły uczcili obchody 100-lecia odzyskania niepodległości poprzez uczestnictwo w I Szkolnym 
Dyktandzie Bieganym przygotowanym przez polonistów pod kierunkiem pani Lucyny Hawerland-Głubczyk.  
19 dwuosobowych drużyn, wyłonionych w eliminacjach klasowych, zmierzyło się z polską ortografią w tekście o tematyce patriotycznej  
w niezwykle aktywny sposób. Uczestnicy startowali w dwóch kategoriach wiekowych: młodszej – klasy IV – VI oraz starszej – klasy VII, VIII 
i III gimnazjum. I miejsca na poszczególnych poziomach zdobyli następujący uczniowie: Laura Badura i Maja Mucha z kl. 4 c, Kornel Józwik  
i Hanna Fyrla z kl. 5 c, Norbert Gaszczyk i Oliwia 
Góra z kl. 6 a, Dagmara Kornas i Dagmara Żeleźnik 
z kl. 8 a oraz Oliwia Kozioł i Paulina Hawełka z klasy 
3 c gimnazjum.
 Aby osiągnąć dobry wynik, potrzebna była precyzja, 
kondycja i umiejętność porozumiewania się. 
Wszystkim uczestnikom dyktanda gratulujemy 
dobrej kondycji fizycznej i ... ortograficznej.

Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego
 21 listopada br. w Hali Sportowej w Chybiu odbył się 
Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego. W zawodach 
wzięły udział drużyny dziewcząt i chłopców repre-
zentujące wszystkie szkoły podstawowe naszego p- 
owiatu. Turniej rozgrywany był w ramach Igrzysk Dzie- 
ci (rocznik 2006 i młodsze) oraz Igrzysk Młodzieży 
(rocznik 2003-2006).
Gminę Strumień reprezentowały dziewczynki z naszej 
szkoły: Kamila Przemyk, Amelia Sajdok i Sylwia Michalec, 
które wywalczyły III miejsce, gwarantując sobie udział  
w etapie rejonowym. Trzymamy kciuki za dalsze sukcesy!



Rewolucja codzienności w pięciu krokach – foto

Lekcja zoologii na żywo
 23 listopada uczniowie naszej szkoły mieli okazję 
uczestniczyć w niecodziennym spotkaniu – poka- 
zie gadów egzotycznych, które, zgodnie z kilku-
letnią tradycją, przeprowadził pan Andrzej Pa- 
jąk, hodowca i miłośnik tych niezwykłych  zwie-
rząt oraz propagator idei ochrony przyrody i współ- 
pracownik  Muzeum Śląskiego w Bytomiu. W cza- 
sie lekcji uczniowie mogli dowiedzieć się  wielu 
szczegółów dotyczących budowy, środowiska życia, 
wymagań i zwyczajów gadów, ale przede wszystkim bezpośrednio je obserwowali, podziwiając 
różnorodność ich kształtów, ubarwienie, sposób poruszania i zachowania. Podczas pokazu 
uczniowie bliżej poznali przedstawicieli gadów niespotykanych w naszej rodzimej faunie, takich 
jak: żółw jaszczurowaty, żabuti czarne, pyton siatkowy czy agama brodata. 
Z pewnością lekcja zoologii na żywo, w czasie której można było zrobić sobie zdjęcie z pytonem 
czy legwanem, na długo pozostanie w pamięci uczniów i zaciekawi ich tą, mniej znaną grupą 
kręgowców.  

Gminny Konkurs „Z tradycją do Europy”
 27 listopada 2018 roku odbył się V Gminny Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej pt. „Z tradycją do Europy”. Tegoroczny organizator imprezy 
to Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zabłociu oraz gmina Strumień. Całość koordynowała pani Hanna Galas.
 Głównym celem konkursu jest pogłębianie wśród uczniów wiedzy o Unii Europejskiej, kształtowanie tożsamości narodowej oraz przekazanie 
młodym ludziom tradycji i kultury regionu. W konkursie brali udział uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z gminy Strumień. 
 Do najważniejszych zadań należało: przygotowanie plakatu promującego wybrany kraj europejski oraz zaprojektowanie i wykonanie gry 
planszowej z motywem Śląska Cieszyńskiego. Naszą szkołę reprezentowały dwie drużyny, ze szkoły podstawowej w składzie: Dagmara 
Kornas, Dagmara Żeleźnik, Paweł Dziwoki i Mateusz Blinda oraz z gimnazjum: Oliwia Kozioł, Grzegorz Płonka, Jan Dziwoki, Bartłomiej 
Balas.  Uczniowie przygotowywali się do konkursu pod czujnym okiem nauczycieli i wychowawców: pani Tamary Nowok, pani Katarzyny 
Pająk, pana  Marcina Puzonia, pani Januszy Krzyżanowskiej, pani Agnieszki Gawron-Gaszczyk, pani Haliny Smol i pani Aliny Budzik. W 
rywalizacji gimnazjów I miejsce zajęła drużyna w składzie: Oliwia Kozioł, Grzegorz Płonka, Jan Dziwoki, Bartłomiej Balas.
 Zwycięzcom gratulujemy sukcesu i dziękujemy za promowanie dobrego imienia naszej szkoły.

Kolejny sukces chóru „Canzonetta”
 23 listopada Chór Szkolny Canzonetta pod dyrekcją pani Agnieszki Gawron-Gaszczyk wziął udział w IV Międzynarodowym Konkursie 
Chórów im. Profesora Józefa Świdra w Cieszynie. Chórzyści wyśpiewali Srebrny Dyplom, startując w bardzo trudnej kategorii chórów 
młodzieżowych.
 Chórzystom i ich opiekunkom pani Agnieszce Gawron-Gaszczyk i pani Tamarze Nowok życzymy kolejnych tak spektakularnych sukcesów  
i dalszego rozsławiania nie tylko naszej szkoły, ale również naszej Małej Ojczyzny. 

„Pełna miska dla schroniska”
 Kolejny raz nasza szkoła zorganizowała akcję pod hasłem "Pełna miska dla schroniska". Przez dwa tygodnie od 26 listopada do 12 grudnia 
zbieraliśmy karmę, koce oraz akcesoria takie, jak smycze, szampony, miski itp. dla podopiecznych schroniska w Cieszynie. Cieszymy się, że 
dzięki ofiarności uczniów naszej szkoły mieszkańcom schroniska łatwiej będzie przetrwać zimę. 

Oprac. IK



Oaza Rodzin w Bystrej Krakowskiej Odpust ku czci św. Barbary

Przyjęcie nowych  ministrantów Weekend ALPHA na Górze św. Anny

Św. Mikołaj w parafii strumieńskiej


