Drodzy
Parafianie!
Św. Paweł w Pierwszym Liście do Koryntian zapowiada, że tak jak w Adamie wszyscy umarli, tak w Chrystusie wszyscy będą ożywieni. I zaznacza: że Chrystus ożyje
jako pierwszy, a później Ci, co do Niego należą (por. 1 Kor 15,
22-23). Życzymy sobie i Wam, drodzy Parafianie, abyśmy
znaleźli się pośród tych, którzy do Chrystusa należą - w życiu i przy śmierci. Byśmy razem doczekali tej pięknej chwili, którą Jezus obiecał: naszego zmartwychwstania. A że
tak będzie, to pewne: bo Jezus już zmartwychwstał! Niech
ta radość przepełnia Wasze serca i serca najbliższych!
Przekażcie te życzenia!
Z błogosławieństwem od Chrystusa Zmartwychwstałego +
Wasi duszpasterze

Konkurs biblijny JONASZ – etap rejonowy

„Podróż do krainy bajek”

Dziękujemy naszym
ofiarodawcom!

Z życia parafii
W Niedzielę Miłosierdzia Bożego (tj. 8 kwietnia) Klub
Honorowych Dawców Krwi przy parafii pw. św. Barbary
organizuje kolejną zbiórkę Krwi w ramach akcji Caritas
„Podaruj kroplę miłości”. Zbiórka Krwi odbędzie się,
jak ostatnio, przy plebanii od 9:00 do 13:00. Serdecznie
zapraszamy do podzielenia się sobą!
Wspólnota młodzieżowa ze Zbytkowa serdecznie
zaprasza parafian na krótki spektakl pt. „Do wyższych
rzeczy zostałem stworzony” opowiadający o św. Stanisławie Kostce – patronie dzieci i młodzieży oraz patronie 2018 roku. Spektakl będzie wystawiany:
• 15 kwietnia (niedziela) w kościele w Zbytkowie po
Mszy Św. o godz. 10:00

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

P. Janowi Polokowi
P. Karolowi Rysiowi
Państwu Adamowi i Bożenie Strządałom
P. Bartłomiejowi Ślękowi
P. Danucie Szpernol
Państwu Krystynie i Eugeniuszowi Mickom
Państwu Serwatkom z ul. Olchowej 35
Państwu Zofii i Janowi Grabskim
P. Krystynie Rygiel
P. Ludwikowi Rojczykowi

Statystyka – marzec 2018

• 24 kwietnia (wtorek) w auli budynku Szkoły Podstawowej przy ul. 1 Maja 38 (na 3 i 4 godzinie lekcyjnej).

Chrzty:
Zofia Lapczyk
Wiktoria Skorupa
Natalia Gołyszny

Podczas spektaklu w zbytkowskim kościele będzie
można na koniec złożyć dobrowolną ofiarę na wakacyjne duszpasterstwo dzieci oraz młodzieży z naszej
parafii.

Zmarli:
+ Elżbieta Tekla (93 l.)
+ Maria Gruszka (92 l.)
+ Bronisława Żur (+94 l.)
+ s. M. Kazimiera Siniecka (84 l.)
+ Halina Gunia (64 l.)
+ Wanda Dziędziel (53 l.)

27 kwietnia o 16:30 odbędzie się kolejne spotkanie
organizacyjne dla rodziców dzieci wyjeżdżających
w dniach 22-30.06 do Mrzeżyna. Zostanie wtedy
podany plan wyjazdu i wtedy wpłata kolejnej zaliczki
200 zł. Prosimy rodziców o przyniesienie na ten dzień
wypełnione karty uczestnika, które były rozdane na
pierwszym spotkaniu!

Święte Triduum Paschalne – czy wiesz, że?
Na czym polega kwesta wielkoczwartkowa?
- Po wieczornej wieczerzy można przeprowadzić
zbiórkę pieniężną na drobny upominek i w Święta
wręczyć go osobie chorej, samotnej lub potrzebującej.
To przeciwstawienie do czynu Judasza.
Którego wieku sięga tradycja Bożego Grobu?
- IV w. n.e.
Od kiedy w Polsce obecna była tradycja Bożego
Grobu?
- Od XIII w., a od 1520 r. ustawiano monstrancję
z Najświętszym Sakramentem
Czy zwyczaj baranka wielkanocnego był dawniej
popularny?
- Tak, wskazuje na to chociażby źródło z XVII w. Na
Śląsku i Mazowszu był to początkowo pieczony baranek, dopiero później popularne stały się figurki z wielkanocną chorągiewką jako element dekoracyjny stołu.

Czego symbolem jest baranek wielkanocny na stole?
- Chrystusa, który zmartwychwstał oraz zjednoczenie
wszystkich przy „swoim stole w braterskiej komunii”.
Dlaczego dawniej w wielu regionach Polski
wygaszano ogień w Wielką Sobotę?
- Później przynoszono i rozpalano tzw. „nowy ogień”
z kościoła.
Od czego wzięły początek Święta Wielkanocne?
- Od żydowskiej Paschy.
Jaki zwyczaj śmigusa – dyngusa panował na Podlasiu?
- Strażacy śpiewali pieśni wielkanocne, składali życzenia, kropili mieszkania wodą święconą.
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Informacje na podstawie Rytuału Rodzinnego
wybrała Natalia Gabryś-Klus
Błogosławionych Świąt!

Ma
łżeństw

pólnota
Ws

Trudnych

O wyrażaniu miłości

„Kocham mojego męża i dbam o niego. Prasuję mu
koszule, przygotowuję obiady takie jak lubi, ale on tego
nie docenia, nawet nie zauważa moich starań. Robię,
co mogę, ale jestem już wykończona pracą w domu
i przy dzieciach. A mój mąż mi nie pomaga, on jest
tylko zainteresowany pracą i kolegami. Już nie chce mi
się starać”
„Moja żona ciągle marudzi i jest niezadowolona, a ja
przecież kupuję jej kwiaty, mówię jej że ją kocham. Co
jeszcze mogę zrobić? Nie chce mi się wracać do domu.”
Pomimo, że ludzie najczęściej zawierają związek
małżeński z miłości i są pełni dobrych chęci, to po
kilku latach związku niepostrzeżenie wszystko się
zmienia. Dlaczego?
Gary Chapman pracujący z małżeństwami stworzył
koncepcję języków miłości. Zauważył, że ludzie
wyrażają miłość w różny sposób i w różny sposób
odbierają sygnały miłości. Każdy ma swój własny
„język”, którym trzeba do niego „mówić”, by czuł
się kochany. Chapman twierdzi też, że miłość jest
podstawową potrzebą człowieka i że każdy z nas ma
coś na kształt pojemnika na miłość, tak jak samochód
ma bak na paliwo – bez paliwa nie pojedzie, tak też
człowiek, aby mógł być szczęśliwy i się rozwijać,
potrzebuje czuć się kochany.
Gary Chapman wyróżnił 5 języków miłości: 1. wyrażenia afirmatywne 2. dobry czas 3. podarunki 4. drobne przysługi 5. dotyk.

Są to główne języki miłości, które mogą występować
w różnych, specyficznych dla każdego człowieka
dialektach. Najczęściej jednak mówimy jednym lub
dwoma językami miłości, czyli w dany sposób wyrażamy swoją miłość i oczekujemy, by w taki sam sposób mówiono do nas. Jeżeli otrzymujemy przekazy
miłości w zrozumiałym przez nas języku, to czujemy
się kochani i nasz zbiornik na miłość jest napełniany,
„tankowany”. Jeżeli człowiek nie otrzymuje wyrazów
miłości w jego naturalnym języku miłości, to nie
napełnia swojego zbiornika na miłość, czuje się coraz
mniej kochany, a po jakimś czasie, gdy zbiornik na
miłość jest pusty, to człowiek albo zamyka się w sobie
i cierpi, albo… szuka innej stacji benzynowej, żeby
zatankować swój zbiornik na miłość.
Wyrażenia afirmatywne
Wyrażenia afirmatywne to słowa doceniania, wsparcia,
pochwały. Słowa, które mają moc inspirowania,
dodawania odwagi, wzmacniania i ośmielania.
Przez krótki komunikat słowny możemy okazać
drugiej osobie swoje pozytywne uczucia do niej. Do
mężczyzn bardziej trafiają słowa typu: „Dobra robota”,
„Ależ ty jesteś zdolny”, „Ale ty jesteś mądry”. Do kobiet
częściej przemawiają słowa typu: „Pięknie wyglądasz w
tej sukience”, „Jak dobrze podpowiedziałaś mi wczoraj
co mam zrobić”, „Przepyszną zupę ugotowałaś”.
Słowa maja wielką moc. Zarówno przez to, co znaczą,
ale również przez to, jak są wypowiadane. Dlatego
podczas zwracania się do osoby, której językiem miłości
jest język wyrażeń afirmatywnych należy pamiętać,
żeby zwracać się w sposób życzliwy, z miłością. Nawet
pochwała poprzez ton wypowiedzi, może stać się
właściwie naganą czy kpiną.
Dobry czas
Dla niektórych ludzi sposobem wyrażania miłości jest
spędzanie czasu z ukochaną osobą. Dla takich osób
brak wspólnego spędzania czasu jest oznaką bycia
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niekochaną/niekochanym. Niektórzy błędnie uważają,
że spędzają z kimś czas, gdy tymczasem spędzają go
obok tej drugiej osoby. Czytanie gazety, oglądanie TV
razem z kimś nie jest pełnym skupieniem się na drugiej
osobie. Pełne skupienie na drugim człowieku pokazuje,
że nie zajmujemy się sobą, tylko druga osobą. W czasie
rozmowy powinniśmy patrzeć na drugiego człowieka,
całym sobą starać się być razem z nim. Nie zajmujmy
się w tym czasie innymi czynnościami.
Często nie zdajemy sobie sprawy z tego, że w czasie
rozmów nie staramy się zrozumieć osoby, z którą
rozmawiamy. Nasze odpowiedzi są bardzo płytkie, typu
„Tak to jest”, „Takie jest życie”. Jeżeli nasza rozmowa
ma być dobrym spędzaniem czasu, to powinniśmy
skoncentrować się na rozmowie. Nie musimy dawać
rad, częściej jest tak, że drugi człowiek oczekuje tylko
uważnego wysłuchania.
Prócz rozmowy możemy spędzać czas dobry czas
z ukochanym człowiekiem np. wspólnie pracując
w ogródku, wspólnie wędrować, wspólnie oglądać
film itp. Razem robić coś, co lubimy robić i to nas będzie nas łączyć. A jeżeli jedna z osób nie jest zainteresowana tym, co razem robią, to tym lepiej, bo
poświęcając się, dobitniej okazuje swoją miłość.
Podarunki
Prezenty to namacalne wyrazy uczuć, jakie żywimy
do drugiej osoby. Ważne więc jest, aby prezent
uświadamiał osobie obdarowanej, jak ona jest ważna.
Nie jest istotna wartość prezentu w sensie materialnym,
ale wartość w sensie emocjonalnym i to dla osoby
obdarowanej. Oczywiście wartość materialna może
podkreślić wagę podarunku, ale nie zawsze. Bardzo
cenne są np. własnoręcznie wykonane podarunki.
Szczególnym rodzajem prezentu jest prezent z samego
siebie. W pewnych sytuacjach np. choroby, problemów,
śmierci bliskiej osoby, prezentem może być obecność.
Bycie blisko kogoś, na kim nam zależy. Swoją obecnością
wyrażamy wtedy swoją miłość.
Ważne są też prezenty w sytuacji dużej potrzeby
osoby obdarowywanej. Może być to np. kurtka, która
okrywamy drugą osobę, gdy spostrzeżemy, że jest jej
zimno, pożyczony kijek w czasie wspólnej wędrówki,
podarowanie parasola w czasie deszczu.

Drobne przysługi
Język drobnych przysług polega na wykonywaniu
osobie, której chcemy okazać naszą miłość, drobnych
przysług. Może to być przygotowanie śniadania do
łóżka, może to być naprawienie cieknącego kranu, może
to być również przygotowanie smacznego posiłku.
Możliwości jest nieskończenie wiele, jeżeli tylko osoba,
na której nam zależy, „mówi” w języku miłości, jakim są
drobne przysługi.
Jeśli wykonujemy jakąś przysługę a nasz ukochany
w żaden sposób nie reaguje na nasze starania, to albo
wybraliśmy złą czynność (ktoś, kto się spieszy się do
pracy, to nie ucieszy się ze śniadania podanego do
łóżka) albo osoba obdarowana za długo czekała na
naszą przysługę i nie umie już się z niej cieszyć (żona
od dawna skarży się na cieknący kran, a jego naprawienie do pół roku tylko wywoła zniecierpliwienie, że tyle
musiała na to czekać) albo wykonaliśmy to z wyrazem
cierpienia na twarzy.
Dotyk
W tym języku miłości najważniejszy jest bezpośredni
kontakt z drugim człowiekiem. Dlatego tak często
dzieci wtulają się w swoich rodziców, para tak chętnie
trzyma się za ręce.
Dobrze jest nauczyć się, które rodzaje dotyku są
dla naszego ukochanego tymi, które sprawiają mu
przyjemność. Nie wszyscy lubią np. łaskotki.
Często ludzie, których naturalnym językiem miłości jest
język dotyku, lubią jak ktoś przy nich coś robi. Może
to dotyczyć układania włosów, pomocy przy myciu,
czy masowania. Można też np. napisać małżonkowi
delikatnie palcem na plecach „kocham Cię”, delikatnie
pogładzić i przytulić się do żony, która stoi przy kuchni.
Znając języki miłości zastanów się jaki jest twój język
miłości i jaki jest język miłości drogiej ci osoby. Jeżeli
nie jesteś pewny, jaki jest twój czy twojego ukochanego
język miłości, to może pomóc ci odpowiedź na
pytania: co sprawia tobie/twojemu współmałżonkowi
przyjemność? co powoduje twoją/jego złość czy ból? na
co najczęściej się skarżysz/twój małżonek się skarży?
Koncepcja Gary Chapmana opisana w książce „5 języków miłości” nie dotyczy tylko małżeństw. Tak samo sprawdza się w relacjach z dziećmi, rodzicami czy
w przyjaźni. Warto się jej przyjrzeć. Polecam.
AM

Sychar w Strumieniu
Spotkania odbywają się w pierwsze soboty miesiąca o godz. 16.00 w salce na górze rozpoczynamy spotkanie
Koronką do Bożego Miłosierdzia w intencji naszych małżeństw, następnie o godz. 18.00 udajemy się na
Mszę Świętą, a potem na ciąg dalszy spotkania w salce.
To grupa dla osób przeżywających kryzys w małżeństwie, opuszczonych przez współmałżonka, po rozwodzie.
Informacje o wspólnocie można znaleźć na: www.sychar.org.
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Intencje mszalne

Niedziela – 1.04
NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
6:30 Za + Elżbietę i Jana Koniecznych, syna Czesława,
++ z rodz.: Papkoj, Hutnicki
8:00 W int. czcicieli Różańca św. żyjących i zmarłych
9:30 Do Bożej Op. z podz. za otrz. łaski z prośbą o dalsze
błog. i opiekę MB z okazji 18 rocz. ur. Julii
10:00 Zbytków – Za + Annę Płonkę – od rodziny: Kawa,
Niemiec, Małek
11:00 1) Za + Tadeusza Lapczyka na pam. ur. od syna Stanisława z rodziną
2) Za + Zbigniewa Wojewódkę w rocz. śm.
16:30 NIESZPORY
17:00 Za + Grażynę Podskarbi, ojca Hermana Sikorę, Jadwigę
Podskarbi
Poniedziałek – 2.04
PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY
6:30 Za + Bronisławę i Józefa Janik, ich rodziców
8:00 Za + Bronisławę i Franciszka Piwko, Cecylię i Franciszka
Nowok, dusze czyśćcowe
9:30 Za + matkę Łucję Pentak w 2 rocz. śm., ojca Wacława
w 25 rocz. śm. – od córki
10:00 Zbytków – Za ++ ojców: Tadeusza Króla i Józefa Pawełka, ++ z rodz.: Król, Staroń, Czakon, Pawełek
11:00 Do Bożej Op. z podz. za otrz. łaski z prośbą o dalsze
błog. i opiekę św. Barbary z ok. 30 rocz ur. Dawida
(CHRZEST: Franciszek Górka)
17:00 Za + Zofię Błaszczak w 30 rocz. śm.
Wtorek w Oktawie Wielkanocy – 3.04
7:00 Za + Halinę Gunia – od rodz. Wyleżuch
18:00 1) Za + Mariana Skórzańskiego w rocz. śm., żonę Julię,
syna Jana, córkę Marię i zięcia Władysława
2) Za + Marię Puszczewicz w rocz. śm., męża Józefa,
syna Henryka, córkę Zofię i zięciów: Zbigniewa
i Krystiana
Środa w Oktawie Wielkanocy – 4.04
7:00 Za + Annę Billig, Stefanię, Jana Janota i wnuczkę
18:00 1) Za + rodziców: Jadwigę, Rudolfa Szpernol, Helenę
i Antoniego Miłoń, ++ z rodz. i dusze czyśćcowe
2) Za + Henryka Żurawia w 2 rocz. śm.,
++ z rodz.: Dziwoki, Żuraw
Czwartek w Oktawie Wielkanocy – 5.04
8:00 1) Za + Marię i Franciszka Garbicz, ++ z rodziny
2) Za + Józefa Kurpasa w 1 rocz. śm.
18:00 Zbytków – W int. czcicieli Różańca św. żyjących
i zmarłych
18:00 1) Za + Marię Bochenek i męża Wiktora
2) Za + Pawła Kurciusa w rocz. śm., Gizelę i Stanisława
Kluzik, Władysława Kurciusa, Małgorzatę Chwieja,
++ z rodz.
Piątek w Oktawie Wielkanocy – 6.04
7:00 W int. czicieli NSPJ żyjących i zmarłych
16:30 Zbytków – Za + Eugenię Kuś, Jana i Annę Krzempek,
Magdalenę i Jana Kuś, Stanisława Zamojskiego,
++ z rodz.: Kuś, Krzempek, Orszulik
18:00 1) Za + Władysława Puzonia w 1 rocz. śm. i żonę Teresę
w 9 rocz. śm., rodziców z obu stron
2) Za + Franciszka Kocura, Annę, Ludwika, Antoniego,
Gertrudę Pietroszek, Stanisława Pytla
Sobota w Oktawie Wielkanocy – 7.04
7:00 Msza Św. wynagradzająca za zniewagi wyrządzone
Niepokalanemu Sercu NMP
12:00 ŚLUB: ŻUR-SABINIOK
15:00 Do Bożej Op. za wstaw. MB w int. Hiacynty w 18 rocz. ur.
18:00 1) Do Bożej Op. z podz. za otrz. łaski z prośbą o dalsze
błog. z ok. 30 rocz. ślubu Aleksandry i Zbigniewa
2) W int. wspólnoty „SYCHAR” o błogosławieństwo na
drodze trwania w miłości i wierności małżeńskiej
3) Za + Stefanię Piprek, męża Wiesława, Bronisławę
Ziomek, męża Ludwika
Niedziela – 8.04
NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
6:30 Za + Magdalenę i Stanisława Rygiel w rocz. śm., brata
Czesława, Ewę Szczotkę, dziadków z obu stron, kapłanów, siostry zakonne

Za + Elżbietę i Tadeusza Gabrysiów, rodziców z obu
stron, dusze czyśćcowe
9:30 Za + Zbigniewa Rogulskiego, ojca Bogdana, dziadków
z obu stron, Leona Malca w 2 rocz. śm.
10:00 Zbytków – Za + Elżbietę Staroń, męża Adolfa, syna
Edwarda, rodziców z obu stron, krewnych
11:00 CHRZEST:
ROCZKI:
16:30 NIESZPORY
17:00 Za + Leona Lapczyka na pam. ur. – od syna Bartosza
z rodziną
Poniedziałek – 9.04
UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO
7:00 Za + Zofię i Antoniego Mencnarowskiego, synów,
synowe i zięcia Jana
18:00 1) Za + Emilię i Antoniego Krzempków, Jadwigę Płonkę,
Józefa Hutnickiego, Renatę Hutnicką
2) Za + Genowefę i Stefana Staroniów, dziadków z obu
stron
3) Za + Jana i Helenę Staroniów, syna Stanisława, ojców
z obu stron
Wtorek – 10.04
7:00 1) Za + Otylię i Jana Sosna, Ryszarda Niedzielę
2) Za + Ludwika Żura, wnuka Radosława, ++ z rodziny
18:00 1) Za +Zofię i Józefa Sosna, rodziców z obu stron, Wilhelma Szołtysa
2) Za + Gertrudę i Emanuela Lachów, rodziców, siostry
i brata Adolfa
Środa – 11.04
7:00 1) Za + Marię i Albina Chlebek, rodziców z obu stron,
synów, zięcia i wnuka
2) Za + Bronisławę Żur – od sąsiadów z ul. Jesiennej
i Zimowej
18:00 1) Za + Helenę i Pawła Kuś, dziadków, rodzeństwo,
krewnych
2) Za + Józefa Kajsturę, synów: Leopolda, Romana,
rodziców: Kajstura, Drozdek, wnuczkę Klaudię
Czwartek – 12.04
8:00 1) Za + Ludwika Lazara, ++ rodzeństwo, dziadków
2) Za + Helenę i Eugeniusza Borowieckich, Tadeusza
i Otylię Budkowskich, Jerzego Gogółkę
18:00 Zbytków – Za + Bronisławę, Jana Cieślarów, syna Bolesława, ++ z rodz.: Cieślar, Kopoczek, Pieczka
18:00 Za + Elżbietę Polok z ok. ur., ojca, teściów,
dusze czyśćcowe
Piątek – 13.04
7:00 O Boże błog., zdrowie, potrzebne łaski dla Leny
z ok. 9 rocz. ur.
18:00 1) Za + Antoniego Janotę w 6 rocz. śm.
2) Za + Marię i Filipa Żur, Alinę Stokłosę, Wilhelma,
Justynę Krzempek, syna Augustyna
3) Do Bożej Op. z podz. za otrz. łaski z prośbą o dalsze
błog. i opiekę MB z ok. 18 rocz. ur. Jakuba
Sobota – 14.04
7:00 Za + Marię Gruszkę – od synów
18:00 1) Do Bożej Op. z podz. za otrz. łaski z prośbą o dalsze
błog. i wstaw. MB – Gwiazdy Nowej Ewangelizacji
z ok. 20 rocz. ślubu Grzegorza i Aleksandry
2) Do Bożej Op. z podz. za otrz. łaski z prośbą o dalsze
błog. w int. Gertrudy z ok. 75 rocz. ur.
3) Do Bożej Op. z podz. za otrz. łaski z prośbą o dalsze
błog. z ok. 10 rocz. ślubu Marii i Krzysztofa
Niedziela – 15.04
6:30 Za + Emilię i Antoniego Krzempków, Jadwigę Płonkę
i rodziców
8:00 Za + Władysławę i Emila Szupina, rodziców, rodzeństwo
z obu stron
9:30 Za + rodziców: Alojzję i Pawła Teklów, brata Stanisława,
bratową Marię, bratanka Jarosława
10:00 Zbytków – Za + Marię Płonkę w 37 rocz. śm., męża
Józefa, córki: Bolesławę i Danutę, zięcia Franciszka
11:00 Do Bożej Op. z podz. za otrz. łaski z prośbą o dalsze
błog. i opiekę MB dla Krzysztofa w 60 rocz. ur.
(CHRZEST: Helena Kajstura)
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8:00

16:30 NIESZPORY
17:00 Za + Wiktora Żerdkę w 11 rocz. śm., żonę Emilię
Poniedziałek – 16.04
7:00 1) Za + Elżbietę Teklę – od wnuczki Alicji z rodziną
2) Za + Adę Górniak – od sąsiadów z ul. Granicznej
18:00 1) Za + Alojzję Haratyk, męża, rodziców i rodzeństwo
2) Za + Stefanię i Józefa Widerów
Wtorek – 17.04
7:00 1) Za + Marię i Józefa Krzempków, dwie córki, czterech
zięciów, wnuczkę Urszulę, dusze czyśćcowe
2) Za + Stanisława Szafrańskiego – od Bronisławy
Krzempek
18:00 1) Za + Józefa i Zofię Karosek, dziadków z obu stron,
dwóch zięciów: Alfonsa i Józefa, dusze czyśćcowe
2) Za + Otto Rusza na pam. ur.
Środa – 18.04
7:00 1) Za + Annę Pisarek w 1 rocz. śm., ++ z rodziny
2) Za + Urszulę Czerwińską – od szwagierki Ireny
z rodziną
18:00 1) Za + Wiktorię Gorol w 24 rocz. śm., Anielę i Emila
Gorol, Zofię i Adama Labza, Cecylię Skorupę, Waleriana
Labzę, Ludmiłę Szwarc, ++ z rodz. Krzempek, Szczypka
2) Za + Marię i Stanisława Szpak, ++ z rodz.: Grzegorczyk, Szpak
Czwartek – 19.04
8:00 1) Za + Wandę Dziędziel – od kuzynki Ilony
2) Za + Józefa Smolorza – od rodz. Łukasik
18:00 Zbytków – Za + Annę i Józefa Strządała
18:00 Do Bożej Op. z podz. za otrz. łaski z prośbą o dalsza
błog. dla Barbary z ok. 50 rocz. ur.
Piątek – 20.04
7:00 Za + Aleksandra i Marię Koniecznych, zięcia Franciszka,
krewnych, dusze czyśćcowe
18:00 1) Do Miłosierdzia Bożego w 30 dzień po śmierci za:
2) Za + Alojzję Kaszę, dwóch mężów, ++ z rodz.: Kasza,
Bill, Tyrtania
3) Za + Marię i Antoniego Krzempków, Stanisława Wadowskiego i wnuka Pawła
Sobota – 21.04
7:00 Za + Jana Kajsturę – od sąsiadów z ul. Ks. Londzina 52
18:00 1) Za + Alojzję, Pawła, Gertrudę Francuz, rodzeństwo,
dziadków
2) Za + Agnieszkę Pietrzyk
3) Za + Alojzego Korusa, rodziców z obu stron, Alojzego
Zelnera, dusze czyśćcowe
Niedziela – 22.04
6:30 W int. parafian
8:00 Za dusze w czyśćcu cierpiące
9:30 Do Bożej Op. z podz. za otrz. łaski z prośbą o dalsze
błog. z ok. 25 rocz. ślubu Bogusławy i Sławomira
10:00 Zbytków – Do Bożej Op. z podz. za otrz. łaski z prośbą
o dalsze błog. i wstaw. MB Szkaplerznej dla Michasi
w 8 rocz. ur.
11:00 Do Bożej Op. z podz. za otrz. łaski z prośbą o dalsze
błog. z ok. 50 rocz. ur. dla Moniki
16:30 NIESZPORY
17:00 1) Za + Eugeniusza Szczypkę w 2 rocz. śm., rodziców,
brata Zdzisława, teściów, dusze czyśćcowe
2) Do Bożej Op. za wstaw. MB i św. patrona w int.
ks. Wojciecha z okazji imienin
Poniedziałek – 23.04
UROCZYSTOŚĆ ŚW. WOJCIECHA
7:00 1) Za + Eugenię Pietrzyk na pam. ur.
2) Za + Arkadiusza Białotę – od kolegów z technikum
w Ustroniu
18:00 1) Do Bożej Op. za wstaw. Św. Wojciecha za żyjących

i zmarłych członków POAK
2) Za + Alojzego Hawełkę, synów: Mariana i Bogdana,
Marię i Alfreda Litta, syna Ernesta, ++ z rodz.: Hawełka,
Litta
Wtorek – 24.04
7:00 1) Za + Józefa Żura – od Piotra z rodziną
2) Za + Józefa Kanafka – od Katarzyny i Oktawa Binda
z rodz.
18:00 1) Za + Jana Michalca, trzy żony, synów: Stanisława,
Józefa, Jana, Tadeusza, Franciszka, synowe: Krystynę
i Marię, ++ dziadków
2) Za + Augusta i Gertrudę Zientek, synów: Romana
i Alojzego
Środa – 25.04
ŚWIĘTO ŚW. MARKA EWANGELISTY
7:00 1) Za + Floriana Worka na pam. ur.
2) Za + Edwarda Jarczyka – od żony
18:00 1) Za + Renatę Lazar na pam. ur., brata Bogdana, ojca
Jana, teścia Brunona
2) Za + Helenę i Franciszka Grelowskich, ++ z rodziny
Czwartek – 26.04
8:00 W int. czcicieli Apostolatu Maryjnego i Patronki Dobrej
Śmierci żyjących i zmarłych
18:00 Zbytków – Za + Edwarda Bęsia w 10 rocz. śm.
18:00 1) Za + Annę i Franciszka Strządała, synów: Józefa
i Brunona
2) Za + Jadwigę Pustelnik w 19 rocz. śm., męża Leona,
syna Walentego, rodziców z obu stron
Piątek – 27.04
7:00 1) Za + Józefa i Franciszkę, córki, synów, synowe, zięciów
2) Za + Bronisławę Żur – od Związku Rolników, kółek
rolniczych z Bielska-Białej
18:00 1) Za + Emilię i Ludwika Błahut
2) Za + Helenę Gunię – od rodz.: Czerwiński, Wolak
Sobota – 28.04
7:00 1) Za + Franciszka Puchałkę, żonę Wiktorię, córkę Krystynę, zięcia Eugeniusza, wnuka Krzysztofa, rodziców,
rodzeństwo
2) Za + Annę Krzempek, dwóch mężów, dwóch synów,
synową, zięcia, wnuczkę Mirosławę
14:00 ŚLUB: Szczypka-Trepczyński
18:00 1) Za + Krystynę i Leona Wowrów, ++ z rodz.: Wowra,
Hein, Warlo, Mazurek, Fober
2) Za + Emila i Gertrudę Burkot, rodziców z obu stron
Niedziela – 29.04
6:30 Za + Leopolda Kajsturę, ojca Józefa, brata Romana,
bratową Grażynę
8:00 W int. Ojczyzny
9:30 Za + Jerzego Niemca
10:00 Zbytków – Do Bożej Op. z podz. za otrz. łaski z prośbą
o dalsze błog. i opiekę MB Szkaplerznej dla Szymona
w 17 rocz. ur. i Pawła w 19 rocz. ur.
11:00 1) Za + Emilię i Jana Dziędziel, syna Karola, wnuka
Krystiana, rodziców, rodzeństwo, krewnych z obu stron
2) Do Bożej Op. z podz. za otrz. łaski z prośbą o dalsze
błog. i opiekę MB Strumieńskiej dla Wojciecha i Magdaleny w 1 rocz. ślubu
16:30 NIESZPORY
17:00 Do Bożej Op. z podz. za otrz. łaski z prośbą o dalsze
błog. dla Janiny z ok. ur.
Poniedziałek – 30.04
7:00 1) Za + Mariana Pieczkę na pam. imienin
2) Za + Marię Gruszkę – od synów
18:00 1) Za + Kazimierza Arkularego, rodziców i teściów
2) Za + Elżbietę Teklę – od rodz. Strządała, Wyleżuch,
Kaplita

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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Propozycja dla rodziców przeżywających stratę dziecka
Do rodziców potrzebujących pomocy duchowej w trudnym
i bolesnym doświadczeniu straty dziecka adresowane są rekolekcje „Trudne rozstanie”, które odbędą się w dniach 6-8
kwietnia br. w Domu Rekolekcyjnym Ruchu Światło-Życie
„Emaus” w Koniakowie. Spotkanie ma być szczególnym czasem
potrzebnym na zmierzenie się z żalem i zastanowienie się, co
zrobić, by chcieć podjąć swoje życie dalej.
Organizatorzy planują codzienną Mszę św., modlitwę, sakrament
pokuty i pojednania, konferencje, spotkania z psychologiem
i psychoterapeutą oraz kapłanem, rozmowy z innymi rodzicami po stracie dziecka.
Spotkanie poprowadzi Andrzej Winkler – psycholog, psychoterapeuta, trener i superwizor programu NEST przeznaczonego
dla osób dorosłych, które doświadczyły różnego rodzaju traumatycznych przeżyć.
Opiekę duchową nad uczestnikami rekolekcji roztoczy moderator Domu Rekolekcyjnego „Emaus” ks. Jacek Staniec
i Diakonia Życia Ruchu Światło-Życie.
Szczegółowe informacje pod nr. tel. 603 550 207 i przez e-mail
anna.janic@wp.pl
Zgłoszenia przez stronę www.emauskoniakow.pl
Na rekolekcje mogą przyjechać małżonkowie oraz osoby indywidualne (małżeństwa są zakwaterowane w osobnych pokojach, a osoby indywidualne w pokojach 2-3 osobowych).
Można przyjechać z dziećmi – zapewniona jest opieka
dla dzieci od 3 lat (młodsze dzieci pozostają pod opieką
rodziców). Koszt, obejmujący nocleg i pełne wyżywienie,
wynosi 180 zł od osoby dorosłej, pobyt dzieci w wieku od 3
do 13 lat kosztuje 65 zł, a dzieci poniżej 3 lat 40 zł. Rekolekcje
rozpoczynają się w piątek o godz. 18.15 i kończą w niedzielę
około godziny 14.00.
Źródło: www.diecezja.bielsko.pl

– „Podaruj Kroplę Miłości” –
– pod tym hasłem nasz klub HDK organizuje
w niedzielę Miłosierdzia Bożego 08.04.2018
r. akcję oddawania krwi i rejestracji do bazy
potencjalnych dawców szpiku kostnego. Podaruj
Kroplę Miłości – to kampania społeczna Caritas,
która ma na celu promowanie i zachęcanie
społeczeństwa do honorowego krwiodawstwa
w Polsce. Zainicjowana została podczas Światowego Dnia Chorego w 2012 roku. Honorowe
krwiodawstwo, choć powszechnie znane i praktykowane, potrzebuje ciągłej promocji. Oddanie „kropli” krwi to jeden z najcenniejszych
darów, to danie drugiemu wiary – często traconej
w wyniku choroby, to nadzieja na wyleczenie,
to dar chrześcijańskiej miłości bliźniego. To
niewiele, a zarazem najwięcej, bo krew to życie.
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POWRÓT DO PRZESZŁOŚCI
Do tego numeru gazetki wybrałam teksty nawiązujące do przypadających w tym roku na pierwsze dni kwietnia
świąt wielkanocnych. Pierwszy tekst dotyczy tematyki krzyża jako symbolu chrześcijaństwa i znaku Męki
Pańskiej, który towarzyszy nam w ciągu całego roku, ale w sposób szczególny właśnie w okresie wielkanocnym.
Drugi tekst mówi o radości i nadziei płynącej ze zmartwychwstania Chrystusa. Oba teksty nawiązują również
do osoby św. Jana Pawła II, którego kolejna rocznica śmierci przypada w tym roku na drugi dzień świąt.

W REFLEKSYJNYM NASTROJU
Tekst z kwietnia 2006 r.
W kwietniu obchodzić będziemy nie tylko święta wielkanocne, ale także pierwszą rocznicę* śmierci naszego
ukochanego Ojca Świętego Jana Pawła II. Jako temat do przemyśleń na te szczególne dni pragnę przytoczyć słowa
z przemówienia Jana Pawła II wygłoszonego w czasie Drogi Krzyżowej w rzymskim Koloseum 4 kwietnia 1980 r.:
„Każdy, kto przyjmuje Boga w Chrystusie, przyjmuje Go przez Krzyż. Każdy, kto przyjął Boga w Chrystusie, daje
temu wyraz przez ten znak: znaczy się znakiem krzyża na czole, ramionach i piersiach, aby przez to wyrazić i wyznać,
że w krzyżu odnajduje na nowo całego siebie: duszę i ciało - że w tym znaku obejmuje i przygarnia Chrystusa i Jego
Królestwo”.
„Ojcze przyjmij nas wszystkich w Krzyżu Twojego Syna! Przyjmij każdego z nas w Krzyżu Chrystusa! Bez względu na
wszystko, co dzieje się w sercu człowieka, czym owocują jego czyny i wydarzenia w świecie współczesnym – przyjmij
człowieka! Niech Krzyż Twojego Syna pozostanie znakiem przyjęcia syna marnotrawnego przez Ojca. Niech pozostanie
znakiem Przymierza. Nowego i Wiecznego Przymierza”.
Krzyż, symbol chrześcijaństwa, ma dla nas ogromne znaczenie. Modlimy się przed nim, żegnamy się jego znakiem,
adorujemy go. Szukamy przy tym słów, które w najlepszy sposób oddawałyby nasze przywiązanie do krzyża. Takie
słowa znalazłam w książeczce o. Józefa Augustyna SJ pt. „Najpiękniejszy z ludzkich synów. Droga krzyżowa”:
„Adoruję, Panie, krzyż jako znak mojego ocalenia i mojej nadziei.
Zawsze, ilekroć będę czynić znak krzyża, chcę pamiętać o tym, co uczyniłeś z miłości do mnie.
Niech ten znak zwycięstwa będzie dla mnie symbolem przebaczenia, źródłem mocy.
Niech udziela mi odwagi, abym mógł z Bożą pomocą dźwigać każde cierpienie na moich wątłych ramionach.
Daj mi łaskę zaufania do Twojego krzyża.
Spraw, abym nie ulegał złudzeniu, które podsuwa mi świat, że mogę żyć szczęśliwie, odrzucając cierpienie”.
Tekst z kwietnia 2003 r.
Spośród wielu świąt obchodzonych w naszym Kościele, w sposób szczególny przeżywamy Wielki Tydzień i Święta
Wielkanocne, podczas których celebruje się misterium paschalne Chrystusa – Jego mękę, śmierć i zmartwychwstanie. Święta są niewątpliwie wyrazem radości płynącej z faktu zmartwychwstania Chrystusa, który nie tylko
pokonał śmierć, ale przede wszystkim dał ludziom nadzieję. Nadzieję na przyszłe życie w wieczności. Sprawił, że
śmierć postrzegamy nie jako koniec, ale początek nowego życia.
W tym kontekście jakże wymownie brzmią słowa Ojca Świętego:
„[...] Śmierć nie jest już takim złem, skoro przychodzi po niej zmartwychwstanie. A zmartwychwstanie przyszło za
sprawą Chrystusa. Za sprawą Chrystusa śmierć przestaje być złem ostatecznym – zostaje podporządkowana mocy życia.
Świat nie ma takiej mocy. Świat, który może ulepszać swoje techniki terapeutyczne w różnym zakresie, nie ma mocy
wyzwalania człowieka od śmierci. I dlatego nie może być dla człowieka źródłem zbawienia. Tylko Bóg zbawia, a zbawia
ludzkość całą w Chrystusie.”
/Krzysztof Dybciak: „Elementarz Jana Pawła II”/
Chrystus darem swego zmartwychwstania chce obdarzyć każdego z nas.
I tylko od nas zależy, czy przyjmiemy ten dar.
* 2 kwietnia 2018 r. była to już trzynasta rocznica.
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Grażyna Gądek

Lutowe owoce pracy uczniów SP w Strumieniu

• 17 lutego w hali sportowej w Strumieniu odbył się
I Integracyjny Turniej Gier i Zabaw Dzieci i Rodziców Klas I i II o Puchar Przechodni Dyrektora Szkoły. Głównym celem turnieju była popularyzacja zdrowego trybu życia wśród najmłodszych uczniów
naszej szkoły, jednocześnie zachęcając dzieci oraz
ich rodziców do sportowego dopingu i przestrzegania zasad gry fair-play. Turniej uroczyście otworzyła
wicedyrektor szkoły, pani Bożena Filipowska. Do
czekającego wysiłku fizycznego zawodnicy przygotowali się poprzez zabawę, w której pomagały
uczennice klasy 7. Następnie uczniowie uczestniczyli w wyścigach rzędów. Po zakończonej rywalizacji
dzieci na zmianę z tatusiami rozpoczęły swoje zmagania z piłką nożną. Sędzią głównym był pan Adam
Kuśka, sędzią pomocniczym Barbara Milanowska.
Po zsumowaniu punktów z wszystkich konkurencji
wyniki turnieju przedstawiają się następująco:
I miejsce przypadło klasie Ic, na II miejscu znalazła
się drużyna z klasy Ib, III miejsce przypadło klasie
IIa a na IV miejscu znaleźli się uczniowie z klasy Ia.
Puchar przechodni zwycięskiej drużynie wręczyła
pani wicedyrektor szkoły, wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale.
• 24 lutego w podobnych okolicznościach, realizując
te same sportowe cele przeprowadzono III, tym
razem ostatni, Integracyjny Turniej Gier i Zabaw
Dzieci i Rodziców Klas III o Puchar Przechodni
Dyrektora Szkoły. Uczestników sportowych zmagań

przywitała wicedyrektor szkoły, pani Lilla Salachna
– Brzoza, która oficjalnie rozpoczęła rozgrywki.
Trzecioklasiści zagrzewani do boju przez kibicującą
grupę rodziców wzięli udział w rozgrzewce, zabawowej formie wyścigów rzędów, by następnie na
zamianę z tatusiami przejść do rozegrania meczów
piłki nożnej. Tradycji stało się zadość i w efekcie
końcowego podliczenia punktów, ku wielkiej uciesze
dzieci, zwycięski puchar – już trzeci rok z rzędu –
– przypadł uczniom klasy IIIa, na II miejscu
znaleźli się uczniowie IIIc, III miejsce zajęła drużyna z IIId, zaś IV miejsce przypadło klasie IIIb.
• 23 lutego uczniowie klas trzecich, czwartych i piątych wzięli udział w konkursie Szkolny Mistrz Tabliczki Mnożenia. Średnio uczestnik konkursu zdobył 82% możliwych do uzyskania punktów. W klasach piątych wygrał Paweł Dziwoki, w klasach czwartych Jakub Barwicki, a w trzecich Agata Janik.
• 26 lutego w naszej szkole po raz kolejny odbył się
etap rejonowy XXI edycji Międzynarodowego Ekumenicznego Konkursu Wiedzy Biblijnej JONASZ.
Estera, Jonasz i Daniel stali się bohaterami zmagań
konkursowych. Najlepszymi w tym etapie okazali się
Natalia Gołek z kl.IVa, Klaudia Stokłosa z kl.IVa,
Mateusz Blinda z kl.Vb oraz Paweł Dziwoki z kl.Vc.
To wlaśnie oni będą reprezentować naszą szkołę
w finale tego konkursu w Bielsku-Białej, walcząc
o tytuł laureata. Gratulujemy wszystkim uczniom,
którzy pochylili się nad księgą Pisma Świętego.

LAUREATKA KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO

W roku szkolnym 2017/2018 Śląskie Kuratorium Oświaty przeprowadziło Wojewódzki
Konkurs Przedmiotowy z historii dla uczniów gimnazjum. Konkurs obejmował III etapy,
w których określono literaturę i zakres materiału od czasów starożytnych do XX. W konkursie
wzięło udział ponad 3 tysiące uczniów z województwa śląskiego, z czego 63 osoby uzyskały
tytuł laureata.
Wśród tegorocznych laureatów znalazła się uczennica klasy 3 a gimnazjum, Kornelia Staroń.
Tytuł ten może być powodem ogromnego zadowolenia ucznia, a także źródłem satysfakcji
nauczyciela – pani Kornelii Zubek.
Uzyskanie tytułu Laureata Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego pozwala na zwolnienie
z odpowiedniej czę-ści egzaminu gimnazjalnego i uzyskanie maksymalnej liczby punktów. Tak
więc jeszcze raz gratulujemy Kornelii i zachęcamy młodszych uczniów do podążania jej śladem
w przyszłym roku.

PASOWANIE NA CZYTELNIKA

14 marca w budynku szkoły przy ulicy 1 Maja odbyła się uroczystość pasowania uczniów klas pierwszych na czytelników biblioteki szkolnej. Program artystyczny został przygotowany przez uczniów klasy 2 d i 2 a gimnazjum pod opieką
nauczycieli bibliotekarzy Lucyny Wawrzyczek i Aliny Budzik.
Przedstawienie pt. „Podróż do krainy bajek” wprowadziło młodych czytelników w świat książek. Poznali oni bajkowych bohaterów oraz zasady poszanowania książki. W obecności pani dyrektor Beaty Greń, pani wicedyrektor Bożeny Filipowskiej, wychowawców i starszych kolegów pierwszoklasiści złożyli uroczyste ślubowanie. Na zakończenie
otrzymali zakładki do książek oraz słodki upominek.
Oprac. IK
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Pierwsze piątki miesiąca oczami

dzieci

Św. Małgorzacie Marii Alacoque Jezus przedstawił 12 obietnic związanych z odprawianiem
pierwszych piątków miesiąca. Dziesiąta z nich brzmi: Kapłanom dam moc kruszenia serc
najtwardszych. Zawsze jest to trudne doświadczenie dla kapłana, gdy widzi swoje owce
oddalające się od Pana Boga. Boli go serce gdy widzi ich „oporność na łaskę”. Wtedy można
powiedzieć, że ciśnie mu się na usta modlitwa Mojżesza słuchającego wiecznych narzekań
Narodu Wybranego: „Czemu tak źle się obchodzisz ze sługą swoim, czemu nie darzysz mnie
życzliwością i złożyłeś na mnie cały ciężar tego ludu? (…) Nie mogę już sam udźwignąć troski
o ten lud, już nazbyt mi ciąży. Skoro tak ze mną postępujesz, to raczej mnie zabij, jeśli darzysz
mnie życzliwością, abym nie patrzył na swoje nieszczęście” (Lb 10, 11. 14-15). To
dramatyczne wołanie kapłańskich serc możemy przerwać, skoro Pan Jezus obiecał ofiarowanie
kapłanom mocy kruszenia najtwardszych serc przez praktykowanie pierwszych piątków
miesiąca. Poczujmy się zatem odpowiedzialni: za pełne płaczu i poczucia bezsensu serca
kapłanów oraz pełne pychy, zatwardziałości serca grzeszników.

Turniej Gier i Zabaw

