Królowo Polski

– módl się za nami

Niedziela Palmowa

Z życia parafii
Drodzy Parafianie! Przed nami jeden z najpiękniejszych święcenia diakonatu w hałcnowskiej bazylice, a 6 diamiesięcy w roku - maj. Rozpoczynamy go uczczeniem konów święcenia kapłańskie w katedrze bielskiej 26
św. Józefa Rzemieślnika – Patrona pracujących i śpie- maja. Niech pięknu tych majowych dni towarzyszy
wem Litanii Loretańskiej, która będzie nam towarzy- nam równie piękna modlitwa, która przybliży nas
szyć przez wszystkie majowe dni. W tych pierwszych jeszcze bardziej do Jezusa i Maryi. Na koniec zwracam
nabożeństwach będziemy towarzyszyć i duchowo się się z prośbą do odpowiedzialnych o przygotowanie
łączyć z tymi, którzy z ks. Wojciechem udadzą się na w tradycyjnych miejscach czterech ołtarzy na Procesję
pieszą pielgrzymkę do Sanktuarium Miłosierdzia Bo- Bożego Ciała w Strumieniu oraz w Zbytkowie
żego do Łagiewnik. W trzecio majowe święto Matki
Ks. Proboszcz
Boskiej Królowej Polski oddamy się przez Jej ręce
Bożej Opatrzności wraz z naszą umiłowaną Ojczyzną.
A na Mszy św. 3 V o 11:00 przez wstawiennictwo
św. Floriana polecimy naszych strażaków wraz
z ich rodzinami Bogu. 8 maja przeżywać będziemy
Uroczystość św. Stanisława Patrona Polski i naszego
• Państwu Janowi i Halinie Żakom
ks. wikarego seniora Stanisława, o którym pamiętajmy
w naszych modlitwach. W „Dni Krzyżowe” które • P. Marianowi Lazarowi
w tym roku przypadają dość wcześnie, bo już 7 maja • Państwu Łukasik z ul. Świerkowej 14
(zgromadzimy się o 17:00 przy Kaplicy św. Anny • Państwu Janowi i Bronisławie Siemienikom
na ul. Pawłowickiej) 8 maja (przy Krzyżu na ul. Ks. • Państwu Stanisławowi i Mirosławie
Puszczewiczom
Londzina) , 9 maja (przy Krzyżu za mostem, przy
granicy z Zabłociem). W czwartek 10 maja „majowe” • P. Ludwikowi Rojczykowi
odprawimy po Mszy św. wieczornej na Rynku przy • P. Katarzynie Kocurek
figurze Chrystusa. Gromadźmy się licznie przy naszych • P. Annie Grygierek
kapliczkach i krzyżach by modlić się o urodzaje, pokój • P. Janowi Waliczkowi
na świecie i uświęcenie pracy lud zkiej, za naszą parafię
i miasto. 13 maja w niedzielę o 20:00 zapraszam
na pierwsze w tym roku Nabożeństwo Fatimskie,
Statystyka – kwiecień 2018
której to modlitwie będą przewodniczyć dzieci
Chrzty:
przygotowujące się do pierwszej Komunii Świętej
Franciszek Górka
i ich rodzice. Zabierzmy ze sobą różańce i świece
Tymoteusz Frączek
z okapnikami by uświetnić procesję różańcową woWiktor Cuber
kół naszego Sanktuarium. 20 maja w naszej Parafii raJulia Grygierczyk
dosna uroczystość – Pierwsza Komunia Święta do któHalszka Kajstura
Helena Kajstura
rej przystąpi 82 dzieci. Potem Biały Tydzień, który
podprowadzi nas do „Dnia Matki” i do uroczystości
odpustowej ku czci Trójcy Przenajświętszej, oraz roŚluby:
cznicy I Komunii dla klas IV SP. Spowiedź dla dzieci
Sebastian Żur – Karolina Sabiniok
„rocznicowych” oraz przedodpustowa odbędzie się
w piątek 25.05 od 17:00 i w sobotę 26.05 także od 17:00.
Zmarli:
Tradycyjnie w poniedziałek 28 maja po odpuście o go+ Helena Krzyżanowska (90 l.)
dzinie 18:00 spotkamy się na strumieńskim cmenta+ Stanisław Wojtek (66 l.)
rzu by modlić się za naszych zmarłych i ofiarować za
+ Emilia Lang (60 l.)
nich „odpust”. Maj to także czas rocznic święceń ka+ Zuzanna Czyż
+ Roman Wowra (73 l.)
płańskich – módlmy się w te majowe dni w intencji
+ Cecylia Zaremba (85 l.)
powołań do kapłaństwa i zakonu oraz za naszych kapłanów. W tym roku 9 kleryków przyjmie 8 maja
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Dziękujemy naszym
ofiarodawcom!

„Podaruj kroplę miłości”
Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest;
nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.
/Jan Paweł II/
Często nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo drugi człowiek potrzebuje wsparcia, a w szczególności
– chory. Myślimy stereotypowo, że najważniejszym darem jest pieniądz – tymczasem dar to przede
wszystkim czas i miłość (przypominał o tym kardynał Stefan Wyszyński).
W niedzielę Miłosierdzia Bożego odbyła się akcja krwiodawstwa zorganizowana przez KHDK działający
przy naszej parafii. Akcja ta idealnie wpisuje się w Tydzień Miłosierdzia. Dzięki ludziom, którzy
bezinteresownie poświęcili swój czas i przyszli podzielić się tym, co najcenniejsze, zebrano prawie 25
litrów krwi. 5 osób zarejestrowało się do bazy potencjalnych dawców szpiku, a 55 oddało krew. Dzięki
tym osobom na pewno do niejednego domu zawita radość i nadzieja.
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„Panie Boże zrób coś z moim dzieckiem
bo nie umiem już z nim wytrzymać!”
Ile razy te słowa pojawiają się w głowach rodziców? Na to pytanie mogą udzielić odpowiedzi jedynie
rodzice. Warto się zastanowić dlaczego tak jest. Dlaczego dziecko zachowuje się nie tak jak trzeba?
Dlaczego postępuje tak a nie inaczej? Przecież było nauczone czegoś zupełnie innego. Na te pytania mogę
odpowiedzieć tylko ze swojej perspektywy, jako wychowawcy kolonijnego, lecz uprzedzam, że odpowiedzi będą szczere, aż do bólu.
Mam takie wspomnienie z jednego z wyjazdów wakacyjnych dla dzieci i młodzieży. Jeden z chłopców
zdenerwował się okropnie na kolegów i wyzywał ich. W trakcie interwencji opiekunów nakrzyczał na
mnie używając przekleństw. Reszta kadry od razu kazała mu mnie przeprosić, ale nie chciał. Kiedy
wreszcie się uspokoił, przyszedł mnie przeprosić. To co zostało mi w pamięci to jego reakcja na moje
słowa. Nie usłyszał ode mnie żadnej pouczającej mowy na temat jego zachowania. Usłyszał natomiast:
„jesteś wspaniałym człowiekiem, spróbuj znaleźć sposób na swój gniew, bo nie chcę żebyś źle skończył
przez taką głupią rzecz”. Nigdy nie zapomnę łez w jego oczach, ponieważ prawdopodobnie pierwszy raz
zamiast standardowego ‘kazania’ usłyszał coś zupełnie innego. Zatem rodzi się w mojej głowie pytanie do
Was rodziców: „w jaki sposób rozmawiacie z Waszymi pociechami, kiedy zrobią coś nie tak?”. Zastanówcie się czy taka rozmowa nie polega na tym, że poniżacie, krytykujecie lub bezsensownie krzyczycie na
Wasze dziecko. Z mojego doświadczenia wynika, że takie właśnie ‘rozmowy’ jeszcze bardziej zamykają
dzieci na chęć zmiany swojego zachowania.
Z drugiej strony warto też zastanowić się czy sami robicie rzeczy, których wymagacie od swoich
pociech. Chcesz, żeby dziecko wierzyło w Boga, modliło się czy chodziło do kościoła, ale czy sam
robisz te wszystkie rzeczy? Nie chcesz, żeby dziecko było rasistą a może sam/sama narzekasz na
uchodźców, imigrantów, murzynów czy ludzi o innym kolorze skóry lub wyznaniu? Chcesz, żeby
twoja córka czy syn traktowali wszystkich ludzi na równi, a może sam/ sama zabraniasz mu przyjaźni
z dzieckiem niepełnosprawnym, z ubogiej czy patologicznej rodziny? Warto przyjrzeć się swojemu
zachowaniu, ponieważ dzieci wszystko kopiują. Nie mówię tu tylko o małych dzieciach, ale również
o młodzieży. Niewielu dorosłych jest tego świadomych.
Po przeanalizowaniu powyższych spraw, może nasunąć się myśl, że w takim razie ja nawet nie znam/
/nie rozumiem swojego dziecka. Mój sposób na ‘rozpracowanie’ takiego przypadku jest prosty –
obserwuj i notuj. Nie musisz nic mówić wystarczy, że będziesz obserwować. Dziecko siedzi przy stole
z telefonem w ręce – obserwuj jego twarz, a wszystko tam zobaczysz. Jeśli rozmowa jest miła i ciekawa,
możesz zaobserwować lekki uśmiech, a jeśli właśnie omawia trudny problem, zobaczysz to na jego czole,
w ruchu dłoni czy przygryzaniu wargi. To wszystko naprawdę jest zapisane na twarzy. Kiedy córka czy
syn mówi ci o swoich problemach, a ty nic nie rozumiesz bo dotyczą one spraw z internetu lub szkoły to
w tym miejscu polecam trzynastoodcinkowy serial „13 powodów”, ale uprzedzam, że jest on dość mocny
w swoim przekazie. Opowiada on o dziewczynie, która popełniła samobójstwo, a przyczyny swojej śmierci
wyjaśnia na 13 nagraniach. Myślę, że ten serial pomoże Wam w jakiś sposób zrozumieć z czym młodzież
musi się zmagać na co dzień w szkole i jak nawet maleńkie szczegóły mogą spowodować lawinę bólu w
ich życiu.
Mam nadzieję, że te kilka rad pomoże Wam zrozumieć swoje pociechy i zbudować z nimi piękną relację
wypełnioną miłością i wzajemnym szacunkiem.
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Intencje mszalne

Wtorek – 1.05
ŚWIĘTO ŚW. JÓZEFA ROBOTNIKA
7:00 1) Za + Mariana Pieczkę na pam. im.
2) Za + Marię Gruszkę – od synów
18:00 1) Za + Kazimierza Arkulary, rodziców, teściów
2) Za + Elżbietę Teklę – od rodz. Strządała, Wyleżuch,
Kaplita
18:30 NABOŻEŃSTWO MAJOWE
Środa – 2.05
7:00 Za + Janinę Łukasik i rodziców
18:00 1) Za + Ludwinę Burkot i męża Ludwika
2) Za + Jerzego Pietrzyka, żonę Otylię, rodziców z obu
stron, siostry, szwagrów, brata
18:30 NABOŻEŃSTWO MAJOWE
1-szy czwartek miesiąca – 3.05
UROCZYSTOŚĆ NMP KRÓLOWEJ POLSKI
6:30 Za + Alojzego Kajszturę, żonę Janinę, siostry, szwagrów,
rodziców z obu stron
8:00 Za + Alicję i Józefa Herok
9:30 Za + Rudolfa i Emilię Koniecznych, córkę Jadwigę i syna Jana
10:00 Zbytków – W int. czcicieli Różańca żyjących i zmarłych
(CHRZEST: Maria Kuś)
11:00 Do Bożej Op. z podz. za otrz. łaski z prośbą o dalsze
błog. za wstaw. Św. Floriana w int. strażaków i ich rodzin
16:30 NABOŻEŃSTWO MAJOWE
17:00 Za + Marię i Franciszka Krzempków, trzy córki, dwóch
synów, dwie synowe, pięciu zięciów, wnuczkę, trzech
wnuków
1-szy piątek miesiąca – 4.05 WSPOMNIENIE ŚW. FLORIANA
7:00 1) W int. czcicieli NSPJ żyjących i zmarłych
2) Za + Leopolda, Stanisława, Romana Szkrobol,
Zofię i Władysława Szczypków, Bronisławę i Wilhelma
Krzempków, dusze czyśćcowe
16:30 Za + Bronisławę Gądek – od rodz. Kawa, Niemiec, Małek, Wiktorowski
18:00 Za + Mariannę i męża Franciszka Krawiec, córki: Wandę
i Stefanię, rodziców z obu stron
18:30 NABOŻEŃSTWO MAJOWE
1-sza sobota miesiąca – 5.05
7:00 1) Msza św. wynagradzająca za zniewagi wyrządzone
Niepokalanemu Sercu NMP
2) Za + Julię Płonkę, córkę Antoninę, wnuka Henryka
18:00 1)  W int. wspólnoty „SYCHAR” o błogosławieństwo na
drodze trwania w miłości i wierności małżeńskiej
2) Za + Eugenię Dziędziel w 1 rocz. śm.
18:30 NABOŻEŃSTWO MAJOWE
1-sza niedziela miesiąca – 6.05
6:30 Za + Ludwika i Wandę Zygma, Józefa i Marię Holeksa,
Piotra Holeksę
8:00 1) Do Bożej Op. za wstaw. MB i św. Patrona w int. ks.
Stanisława z ok. imienin
2) W int. czcicieli Różańca żyjących i zmarłych
9:30 Za + Elżbietę i Antoniego Sznapków, dwóch synów,
córkę, zięciów, wnuków, wnuczkę, rodziców z obu stron
10:00 Zbytków – Za + męża Emanuela Krzempka w 1 rocz. śm.
11:00 Za + Alojzego i Jadwigę Grygierczyk, brata Leszka, Tomasza Nagalskiego, męża Stanisława Majeranowskiego,
Rudolfa Kumorka
16:30 NABOŻEŃSTWO MAJOWE
17:00 Za + Grażynę Michalik, dwóch mężów, dusze czyśćcowe
Poniedziałek – 7.05
7:00 1) Za + Romana Wowrę w 30 dzień po śmierci
2) Za + Józefa Smolorza – od sąsiadów
17:00 NABOŻEŃSTWO MAJOWE PRZY KAPLICZCE ŚW. ANNY NA
UL. PAWŁOWICKIEJ
18:00 1) Za + Danutę Szczypkę w 12 rocz. śm., męża Franciszka, rodziców, teściów
2) Za + Sławomira Papkoja w 28 rocz. śm., ojca Władysława, dziadków
Wtorek – 8.05
UROCZYSTOŚĆ ŚW. STANISŁAWA
7:00 1) Za + Helenę Kocur w 4 rocz. śm., męża Rudolfa i córkę Wandę
2) Za + Urszulę Czerwińską – od zarządu PKPS w Strumieniu

17:00
18:00

NABOŻEŃSTWO MAJOWE PRZY KRZYŻU NA UL. KS. LONDZINA
1) Za + rodziców: Stanisławę i Andrzeja Jałowiczor,
trzech zięciów Janów i krewnych z obu stron
		 2) Za + Stanisława i Annę Urbańskich, zięcia Jana Gawrona
Środa – 9.05
7:00 1) Za + Rozalię i Józefa Kabocik, Łucję Przemyk, rodziców, dziadków
2) Za + Jana Kajsturę – od koleżeństwa z kl. VIII a SP
17:00 NABOŻEŃSTWO MAJOWE PRZY KRZYŻU NA GRANICY
Z ZABŁOCIEM
18:00 1) Za + Wiesławę i Zbigniewa Kuźniara w 2 rocz. śm.
2) Za + Annę, Ludwika Pietroszków, syna i synową,
Agnieszkę i Jerzego Dzida, Franciszka Kocura, Stanisława Pytla
Czwartek – 10.05
8:00 1) Za + Jana i Helenę Czyż, rodziców
2) Za + Stefanię i Alberta Strządałów w 5 rocz. śm.
18:00 Zbytków – Za + Stanisława Żura w 2 rocz. śm.
18:00 Za + brata Jana, siostrę Marię, męża Władysława, rodziców i dziadków z obu stron, Zofię Puszczewicz
18:30 NABOŻEŃSTWO MAJOWE
Piątek – 11.05
7:00 1) Za + rodziców: Marię i Antoniego Brandys, brata
Józefa, kapłanów, siostry zakonne, dusze czyśćcowe
2) Za + Stanisława Szafrańskiego – od siostrzenicy
Gabrieli z rodziną
18:00 1) Za + Marię Wyleżuch, męża Edwarda, rodziców,
rodzeństwo, dusze czyśćcowe
2) Za + Adę Górniak – od szwagierki Alfredy z rodziną
18:30 NABOŻEŃSTWO MAJOWE
Sobota – 12.05
7:00 1) Za + Władysława w 32 rocz. śm. i Janinę Danis, ich
rodziców: Stanisława i Wandę, Stanisława i Katarzynę
2) Za + Elżbietę Teklę – od Teresy i Franciszka Walter
13:00 ŚLUB:
TEKLA-BURKOT
18:00 1) Za + Romana Macurę w 27 rocz. śm., rodziców, teściów, dziadków, szwagierki, szwagrów, dusze czyśćcowe
2) Za + Alojzego Szwarca, syna Grzegorza, rodziców:
Marię i Jerzego Szwarc, siostry: Marię, Emilię i Jadwigę,
brata Karola
18:30 NABOŻEŃSTWO MAJOWE
Niedziela – 13.05
UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO
6:30 Za + Alojzego Krzempka, brata Ludwika, rodziców:
Helenę, Wilhelma, wnuka Mirosława, ks. kan. Alojzego
Raszkę, Henryka Wilczyńskiego, dusze czyśćcowe
8:00 Za + Józefa i Julię Tomaszek, rodziców z obu stron,
synów: Franciszka i Józefa, dusze czyśćcowe
9:30 Za + Annę Miły, męża Józefa, syna Stefana, synową Irenę
10:00 Zbytków – Do Bożej Op. z podz. za otrz. łaski z prośbą
o dalsze błog. za wstaw. MB z ok. 60 rocz. ur. Piotra
Dziwokiego
11:00 CHRZEST:
ROCZKI:
17:00 Za + Annę Krzystek, babcię Łucję Kiełkowską – od zięcia
Stanisława z Elżbietą Lapczyk
20:00 NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE
Poniedziałek – 14.05
ŚWIĘTO ŚW. MACIEJA APOSTOŁA
7:00 1) Za + Marię Gruszkę – od rodzin: Trojan i Tekla
2) Za + Helenę Gunia – od Bronisławy
18:00 1) Za + Helenę, Rudolfa Herman, Huberta Musika
2) Za + Helenę Krzyżanowską – od pracowników i wolontariuszy Olimpiad Specjalnych
18:30 NABOŻEŃSTWO MAJOWE
Wtorek – 15.05
7:00 1) Za + Mariannę i Mariana Wójtowicz, syna Mirosława,
++ z rodz.: Pietrzyk, Wójtowicz, Folek, Łuczkiewicz
2) Za + Krystynę Ryś w 6 rocz. śm., rodziców: Jana i
Jadwigę Mrózek, Józefa i Helenę Ryś, rodzeństwo, kapłanów, siostry de Notre Dame, dusze czyśćcowe
18:00 1) Za + Annę i Jana Waleczków
2) Za + Zofię i Józefa Wróbel, Wiesława Wieliczko, Małgorzatę i Władysława Stopa, dusze czyśćcowe
18:30 NABOŻEŃSTWO MAJOWE
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Środa – 16.05
ŚWIĘTO ŚW. ANDRZEJA BOBOLI
7:00 1) Za + Zofię i Jana Stryczków, córki, zięciów, synów,
synowe, wnuków
2) Za + Brunona Żura, żonę Krystynę
18:00 1) Za + Bolesława Miłego, rodziców, rodzeństwo
2) Za + Stanisława Wojtka – od chrzestnej Ireny z mężem
		
18:30 NABOZEŃSTWO MAJOWE
Czwartek – 17.05
8:00 W intencji Panu Bogu wiadomej
18:00 Zbytków – Za + Kazimierza Niemca, Krystynę i Józefa,
Teresę i Józefa Szczypka, szwagra Eugeniusza Siąkała,
++ z rodz.: Niemiec, Kocurek, Szczypka, Kidoń, Bielecki
18:00 1) Za + Ludwika Gamżę w 6 rocz. śm., Mariannę i Ludwika Gamża, Zofię i Jana Sabat, rodzeństwo z obu stron,
dusze czyśćcowe
2) Za + Emilię Lang – od koleżanek z ul. Osiedlowej 4c
18:30 NABOŻEŃSTWO MAJOWE
Piątek – 18.05
7:00 1) Za + Romana Wowrę – od Róży i Bogdana Rajwów
2) Za + Cecylię Zarembę – od rodziny Spandel
18:00 1) Do Miłosierdzia Bożego w 30 dzień po śmierci za: ++
2) Za + Emilię, Annę, Franciszka, Karola Turek, córkę
Marię, dwóch mężów, zięciów: Henryka, Stanisława
18:30 NABOŻEŃSTWO MAJOWE
Sobota – 19.05
7:00 1) Za + Bronisławę Żur – od Zespołu Regionalnego „Strumień”
2) Za + Józefa Kanafka – od parafian z parafii pw. św.
Jana Chrzciciela w Bielsku-Białej Komorowicach
18:00 1) Za + Wilhelma Ociepkę, rodziców z obu stron
2) Za + Łucję i Karola Arkulary, synów, córki, synową,
zięciów
18:30 NABOŻEŃSTWO MAJOWE
Niedziela – 20.05 UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚW.
6:30 Za + Ewę Szczotkę, dziadków z obu stron, dusze czyśćcowe
8:00 Za + Bronisławę, Antoniego, Martę Krzempek
9:30 Za + Weronikę i Józefa Kamieńskich, ++ z rodz.: Kciuk,
Pucharski, Helenę Chrostek, Jana Korca, dusze czyśćcowe
10:00 Zbytków – Za + Czesława Cieślę, Henryka Kojzara,
rodziców, ++ z rodz.: Cieśla, Kojzar, Hanzel
10:30 UROCZYSTOŚĆ I KOMUNII ŚWIĘTEJ
16:30 NABOŻEŃSTWO MAJOWE
17:00 Do Bożej Op. za wstaw. MB z podz. za otrz. łaski z prośba o dalsze błog. dla Heleny w 85 rocz. ur.
Poniedziałek – 21.05
ŚWIĘTO NMP MATKI KOŚCIOŁA
7:00 1) Za + Arkadiusza Białotę – od rodz. Malinowskich
2) Za + Józefa Smolorza – od teściowej i szwagra Józefa
z rodziną
18:00 1) Za + Erwina Gawrona, rodziców z obu stron, dusze czyśćcowe
2) Za żywych i zmarłych członków POAK
18:30 NABOŻEŃSTWO MAJOWE
Wtorek – 22.05
WSPOMNIENIE ŚW. RITY ZA CASCII
7:00 1) Za + Urszulę i Jana Czaudernów, syna Marka, rodziców z obu stron
2) Za + Urszulę Czerwińską – od koleżeństwa z SP
18:00 1) Za + Marię i Alfreda Litta, syna Ernesta, zięcia Alojzego, wnuków: Bogdana, Mariana, ++ z rodz.: Hawełka,
Litta, Rozkoszny
2) Za + Martę Wyleżuch, męża, rodziców, rodzeństwo
18:30 NABOŻEŃSTWO MAJOWE
Środa 23.05
7:00 1) Za + Genowefę i Ludwika Wyleżuch, dziadków,
++ z rodz.: Wyleżuch, Tekla, szwagra Wilhelma
2) Za + Jana Kajsturę – od wnuczki Magdaleny z rodziną
18:00 1) Za + Małgorzatę i Antoniego Mejnert, rodziców, rodzeństwo
2) Za + Stefanię Kuboszek, męża Franciszka, córkę Helenę, zięcia i wnuka Kazimierza
18:30 NABOŻEŃSTWO MAJOWE
Czwartek – 24.05
ŚWIĘTO JEZUSA CHRYSTUSA
NAJWYŻSZEGO I WIECZNEGO KAPŁANA
8:00 Za + Emilię Witoszek, męża Pawła, Helenę i Brunona Miły,
rodziców, rodzeństwo z obu stron, dusze czyśćcowe

18:00
18:00

Zbytków – Za + Kazimierza Niemca
1) O Boże błog., łaski i zdrowie dla całej rodziny
2) Do Bożej Op. za wstaw. MB z podz. za otrz. łaski
z prośbą  o dalsze błog. dla Henryka w 65 rocz. ur.
18:30 NABOŻEŃSTWO MAJOWE
Piątek – 25.05
7:00 1) Za + Antoninę Szczypkę na pam. ur., męża Jana,
rodziców, rodzeństwo z obu stron
2) Za + Stanisława Szafrańskiego – od żony Krystyny
18:00 1) Za + Helenę i Alojzego Mikołajczyków, syna Edwarda
z żoną Janiną, zięcia Rudolfa
2) Za + Marka Wietrznego, rodziców: Wandę i Adama,
teściów: Marię, Leona Barcik
18:30 NABOŻEŃSTWO MAJOWE
Sobota – 26.05
7:00 1) Za + Stefanię i Józefa Orszulików, Helenę i Franciszka
Chmiel, ++ z rodziny
2) Za + mamę Janinę Danis, siostrę Wandę, Władysława, ++ z rodz.: Danis, Bralewski
18:00 1) Za + Marię i Antoniego Młynarskich, Gertrudę i Jana Sikora
2) Za + Antoninę Jaroszewską, męża Stefana, rodziców
z obu stron, ++ z rodziny, dusze czyśćcowe
Niedziela – 27.05
ODPUST KU CZCI TRÓJCY ŚWIĘTEJ
6:30 Za + Elżbietę Teklę – od syna Mariana z rodziną
8:00 W int. Ojczyzny
9:30 Do Bożej Op. z podz. za otrz. łaski z prośbą o dalsze
błog. z ok. 60 rocz. ur. Marii
10:00 Zbytków – Do Bożej Op. za wstaw. MB Szkaplerznej
z podz. za otrz. łaski z prośbą o dalsza błog. dla Małgorzaty i Dawida z ok. 1 rocz. ślubu
11:00 1) SUMA ODPUSTOWA W INT. PARAFIAN
2) W int. dzieci przeżywających 1 rocz. I Komunii Świętej
i ich rodziców o Boże błog. i wzrost wiary
16:30 NABOŻEŃSTWO MAJOWE
17:00 Za + Alojzego Pietrzyka, rodzeństwo, rodziców
Poniedziałek – 28.05
7:00 Za + Marię Gruszkę i męża Ryszarda – od Krystyny i Barbary
18:00 Cmentarz
1) Za ++ zmarłych
2) Do Bożej Op. z podz. za dar kapłaństwa ks. Piotra
i ks. Wojciecha w 2 rocz. święceń kapłańskich z prośbą
o dalsze błog. i Dary Ducha Św.
		
3) Za + Halinę Gunię – od Moniki i Wiesława Białków z Rudzicy
18:30 NABOŻEŃSTWO MAJOWE
Wtorek – 29.05
WSPOMNIENIE ŚW. URSZULI LEDÓCHOWSKIEJ
7:00 1) Za + Helenę Krzyżanowską – od pracowników Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Pogórzu
2) Za + Stanisława Wojtka – od sąsiadek: Grażyny i Cecylii z rodzinami
18:00 1) Za + Elżbietę Polok w 10 rocz. śm., dusze czyśćcowe
		
2) Za + Kazimierza i Marię Pietrzyk, dziadków z obu stron
18:30 NABOŻEŃSTWO MAJOWE
Środa – 30.05
WSPOMNIENIE ŚW. JANA SARKANDRA
7:00 1) Za + Emilię Lang – od Wandy z rodziną
2) Za + Bronisławę Żur – od rodz. Staniek i Skalski
18:00 1) Za + Sylwestra Sosnę w 16 rocz. śm., żonę Eugenię,
syna Henryka, ++ z rodz.: Popek, Sosna
2) Za + Jana Puzonia w 7 rocz. śm., rodziców, teściów
18:30 NABOŻEŃSTWO MAJOWE
Czwartek – 31.05
UROCZYSTOŚĆ NAJŚW. CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA
6:30 Za + Cecylię Zarembę – od rodz. Rychlik i Bojda
8:00 PROCESJA 1) W int. parafian
2) W int. czcicieli Apostolatu Maryjnego i Patronki Dobrej
Śmierci żyjących i zmarłych
11:00 ZBYTKÓW – PROCESJA Za + Irenę Haspert
11:00 Do Bożej Op. za wstaw. MB z podz. za otrz. łaski z prośbą o dalsze błog. z ok. 80 rocz. ur.
16:30 NABOŻEŃSTWO MAJOWE
17:00 Za + Helenę Lebryk i rodziców z obu stron

W intencjach mogą pojawić się błędy, niedopatrzenia, za które redakcja z góry przeprasza.
W miarę potrzeby, będą one poprawiane w intencjach na dany tydzień.
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POWRÓT DO PRZESZŁOŚCI
Ponieważ miesiąc maj obfituje w wiele wydarzeń zarówno tych o charakterze religijnym jak i tych o charakterze
państwowym, wybrałam trzy teksty odpowiadające niektórym z nich.

W REFLEKSYJNYM NASTROJU

Tekst z maja 2003 r.
26 maja obchodzić będziemy jedno z najpiękniejszych
i najbardziej osobistych świąt w roku – Dzień Matki.
W tym dniu wszystkie mamy obdarzane są szczególnymi
dowodami miłości. Przedszkolak przynosi swojej – laurkę,
uczeń – często własnoręcznie wykonany upominek, dorośli
nieraz z dala żyjący od matek ślą im najlepsze myśli, kwiaty,
życzenia...
Matka – to synonim miłości i dobra, ciepła rodzinnego
i szczęścia, wierności i przywiązania, przyjaźni i wiary w to
wszystko, co piękne i szlachetne. Była natchnieniem dla
poetów, artystów i kompozytorów. Opiewano Ją w pieśniach,
utrwalano na płótnie. I tę uśmiechniętą, radosną, dumną
ze swojego macierzyństwa, tę, która radość życia oddała
swoim dzieciom, ale i tę zmęczoną, spracowaną, objuczoną
zakupami i wciąż zagonioną. Tę piękną i młodą, ale i tę
o zniszczonych pracą dłoniach, na której twarzy rysuje się
siateczka zmarszczek.
Z okazji Dnia Matki złóżmy swoim Mamom serdeczne życzenia. One czekają na najdrobniejsze nawet dowody pamięci.

pomnieć, że zarówno flaga, jak i godło państwowe podlegają prawnej ochronie i nie wolno ich bezcześcić.”
Tekst z maja 2011 r.
Maj to dla wielu ludzi najpiękniejszy miesiąc w roku.
Budząca się do życia przyroda pozytywnie wpływa na
nasze samopoczucie. Rozwijająca się roślinność, a przede wszystkim rozkwitające kwiaty wzbudzają w nas zachwyt. Maj kojarzy się też z tak zwaną „majówką”, którą
obecnie większość z nas postrzega jako długi weekend
czy wypad za miasto. Mało kto dzisiaj pamięta, że jest
to przede wszystkim nabożeństwo majowe ku czci
Matki Bożej odprawiane w Kościele Katolickim. Podczas
tego nabożeństwa odśpiewuje się „Litanię Loretańską”,
odmawia modlitwę „Pod Twoją obronę”, a kapłan udziela błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem.
Rodowód majówki jest znacznie wcześniejszy niż się
powszechnie uważa. Gromadzenie się i śpiewanie pieśni
na cześć Matki Bożej było znane już na Wschodzie
w V wieku, natomiast w Kościele zachodnim tradycja ta
sięga wieku XIII, kiedy to król Hiszpanii Alfons X poprzez
osobiste uczestnictwo starał się zachęcić wiernych do
oddawania czci Maryi Matce Bożej. W Polsce zwyczaj
odprawiania majówek rozpowszechnili jezuici z Tarnopola w I połowie XIX wieku.
Nabożeństwa majowe zmieniły w pewien sposób wyobrażenie o modlitwie, wskazały bowiem, że jej miejscem
może być nie tylko kościół. W latach siedemdziesiątych
minionego wieku majówki bardzo często były odprawiane
przy przydrożnych kapliczkach czy figurkach NMP,
jak również przy krzyżach. Mieszkańcy wsi, niekiedy
oddaleni od kościoła o kilka czy kilkanaście kilometrów
już w kwietniu naprawiali i przyozdabiali kwiatami
i kolorowymi wstążkami przydrożne krzyże i kapliczki,
by w maju móc poświęcić się modlitwie. Niestety, z upływem lat w nabożeństwach, które niegdyś przyciągały
liczne grono zarówno dorosłych, jak i dzieci, uczestniczy
coraz mniej osób. Często jedyną okazją, kiedy dzieci przychodzą na majówkę jest biały tydzień, który rozpoczyna
się w dniu udzielenia I Komunii Świętej.
Warto pamiętać, że uczestnicząc w majowych nabożeństwach, wyrażamy również chęć sławienia Królowej Polski. Właśnie 3 maja w Kościele obchodzone jest święto
Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Jest to wyraz
wdzięczności Polaków, którzy dzięki Jej wstawiennictwu
przetrwali wiele burz dziejowych dotykających w przeszłości naszą Ojczyznę.

Tekst z maja 2007 r.
W pierwszych dniach maja na ulicach i domach pojawią
biało-czerwone flagi dla uczczenia przypadających na
te dni świąt. A dlaczego biel i czerwień? Pierwotnie polską barwą narodową był karmazyn uważany za najszlachetniejszy z kolorów, symbol dostojeństwa i bogactwa.
Barwy biała i czerwona zostały uznane za narodowe po
raz pierwszy 3 maja 1792 r., kiedy to podczas obchodów
pierwszej rocznicy uchwalenia Ustawy Rządowej damy
wystąpiły w białych sukniach przepasanych czerwoną wstęgą, a panowie nałożyli na siebie szarfy biało-czerwone.
Nawiązano tą manifestacją do heraldyki Królestwa Polskiego – Białego Orła na czerwonej tarczy herbowej.
Od 20 lutego 2004 r. (o czym pewnie nie wszyscy wiedzą) mamy nowe święto państwowe – Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Jest on obchodzony 2 maja, a więc
pomiędzy Świętem Pracy i Świętem Konstytucji 3 Maja.
W latach Polski Ludowej właśnie w tym dniu zdejmowano po 1 maja flagi państwowe, aby nie były eksponowane
w dniu zniesionego przez władze komunistyczne święta
majowej konstytucji. W tym dniu także w 1945 r. żołnierze polscy zawiesili biało-czerwony sztandar na kolumnie Siegessäule w Berlinie w trakcie zdobywania tego
miasta. Jednocześnie 2 maja jest obchodzony jako Dzień
Polonii i Polaków za Granicą.
Przy okazji wspomnianego wyżej święta pragnę przy–8-

Grażyna Gądek

Marcowe owoce pracy uczniów SP w Strumieniu

• 22 marca uczniowie klas Ib, Ic i IIa wraz z wychowawcami wyruszyli ulicami Strumienia w barwnym
korowodzie na powitanie wiosny. Na czele pochodu
uczniowie nieśli kukłę Marzanny, przedstawiającą
słowiańską boginię symbolizującą zimę i śmierć.
Dzieci przygotowały także na tę okazję kolorowe
gaiki. Podczas marszu uczniowie śpiewali piosenki
o tematyce wiosennej. Po powrocie na plac szkolny,
spalono kukłę, by zapewnić urodzaj w nadchodzącym
roku. Tak pożegnano zimę i powitano wiosnę.

• W marcu, włączając się w akcję promowania zdrowego odżywiania, wszyscy uczniowie klas młodszych
wykonywali kolorowe kanapki, z których najbardziej pomysłowe wzięły udział w szkolnym konkursie. I miejsce zajęli: Lena Kropka, Kacper Blinda
Iga Fizia, na II miejscu znaleźli się: Dawid Wielg,
Le-na Fizia, Marianna Frączek, III miejsce przypadło: Marii Pisarek, Hubertowi Kawie, Bartłomiejowi Omozikowi, Magdalenie Kupce.
• W tym samym miesiącu zorganizowano konkurs
Wielkanocny zając, w którym wzięło udział 46 „zajączków” różnej wielkości, kolorystyki, z przeróżnych materiałów, w ciekawych kompozycjach. Wszystkie zasługiwały na najwyższe nagrody, ponieważ

pomysłowości nie brakowało ich wykonawcom.
Głosami uczniów wyłoniono zwycięzców. I miejsce
zajął Dominik Nikiel, Maria Walczak i uczniowie
ZET, II miejsce przypadło Piotrowi Orszulikowi
i Wiktorii Strzadąle, na III miejscu znaleźli się
Miłosz Staroń i Zuzanna Gałuszka.

• Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w sesji zimowej
Ogólnopolskiego Konkursu Przedmiotowego Leon
w kategoriach: sprawności zintegrowane, język polski z elementami ortografii, matematyka, język angielski. Razem 109 chętnych i pracowitych zmagało się
z testami konkursowymi. Dodać należy , że zadania
w testach wykraczają poza to, czego uczniowie uczą
się w szkole na danym poziomie. Tytuł laureata
otrzymali uczniowie, którzy zajęli miejsca od 1-10.
Sukces tym większy, bo w LEONIE bierze udział kilka tysięcy uczniów z całej Polski. Największy sukces
odniósł Paweł Dziwoki, zajmując I miejsce z matematyki, tytuł laureata zdobyli także Mateusz Blinda i Krzysztof Kurowski. W klasach młodszych ten
sam tytuł przypadł: Kacprowi Blindzie, Oliwii Jagniątkowskiej, Aleksandrowi Badurze, Igorowi Kusiowi, Michałowi Malinowskiemu, Mateuszowi Kulińskiemu, Lenie Fizi, Zosi Sikorze, Wojciechowi
Mojowi, Piotrowi Gruszczykowi.
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KOLEJNY SUKCES CHÓRU
14 kwietnia chór szkolny Canzonetta wziął udział w XX Jubileuszowym Ogólnopolskim Konkursie Chórów w Niepołomicach, gdzie zdobył Złotą Strunę w kategorii Chórów Młodzieżowych i Akademickich. Nie był to jedyny sukces
tego dnia. Jury konkursu przyznało również nagrodę dla Najlepszego Dyrygenta Chóru Szkolnego, którą otrzymała
pani Agnieszka Gawron-Gaszczyk. Chórzystom i ich opiekunom gratulujemy kolejnego, tak spektakularnego sukcesu.

KONKURS PLASTYCZNY „MIESZKAM W BESKIDACH”
W tym roku po raz kolejny odbył się, cieszący się dużą popularnością wśród uczniów, konkurs „Mieszkam w Beskidach”.
W XXV jubileuszowej edycji tego konkursu wzięło udział aż 34 uczniów naszej szkoły, z czego 21 osób zostało
nagrodzonych. Miejsca na podium zajęli: I miejsce – Wiktoria Lazar (kl. VII) i Laura Sędek (kl. II gimnazjum), II
miejsce – Mateusz Blinda (kl. V), Maja Hoffman (kl. VII) oraz Dagmara Kornas (kl. VII), III miejsce – Hanna Fyrla
(kl. IV), Natalia Gołek (kl. IV), Martyna Stawowska (kl. VI), Natalia Stawowska (kl.VI) oraz Aleksandra Franek (kl.
VII). Wśród wyróżnionych znaleźli się następujący uczniowie: Wiktoria Ledwoń (kl. IV), Martyna Burdelak (kl. IV),
Paweł Krawiec (kl. V), Natalia Pucharska (kl. VII), Maria Chrośnik (kl. VII), Igor Stryczek (kl. VII), Oliwer Grabowski
(kl. VII) oraz uczniowie z II klasy gimnazjum: Marcela Pawlak, Anita Bednarz, Weronika Strządała i Grzegorz Płonka.

MOJA PRZYGODA W MUZEUM
W dniu 10 kwietnia 2018 roku 26 utalentowanych plastycznie uczniów wraz z opiekunami panią Tamarą Nowok i panią
Agnieszką Gawron-Gaszczyk wzięło udział w ogólnopolskim konkursie plastycznym pt. „Moja przygoda w muzeum”
w zamku pszczyńskim. Konkurs miał bardzo ciekawą i interesującą formę, gdyż uczniowie najpierw zwiedzali zamek
wraz z przewodnikiem, poznając historię księżnej Daisy, a następnie każdy indywidualnie wybierał sobie miejsce na
terenie zamku oraz eksponat i wykonywał pracę konkursową.

KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO
W kwietniu odbył się Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego "The Bad Kid", sprawdzający umiejętność rozumienia
ze słuchu. W konkursie wzięło udział 34 uczniów naszej szkoły. Wśród laureatów znalazło się dwóch uczniów: w kategorii
klas czwartych drugie miejsce zajął Kornel Józwik, natomiast w kategorii klas siódmych trzeci był Piotr Strządała.
Oprac. IK

Nabożeństwa majowe – czy wiesz, że?
Kto był pomysłodawcom nabożeństwa majowego?
– Święty Cyryl Aleksandryjski.
Kto był prekursorem majowych nabożeństw na
Wschodzie?
– Chrześcijanie koptyjscy.
Dlaczego ustalono, że w maju będą obchodzone
nabożeństwa ku czci Matki Bożej?
– Były dwa powody. Jeden z nich odnosił się do
przyrody, bo maj uważany jest za najpiękniejszy
miesiąc w roku. Zaś jeśli chodzi o powody religijne,
to w średniowieczu obawiano się, że w tym okresie na
ludzi czeka wiele pokus, dlatego trzeba ich zachęcić
do modlitwy, a sprawy ziemskie zwrócić ku Bogu za
sprawą Matki Bożej.

Kto był wielkim propagatorem
majowego na zachodzie Europy?
– Błogosławiony Henryk Suzo.

nabożeństwa

Za sprawą kogo papież Pius VII wydał bullę
o nabożeństwie majowym z odpustem zupełnym?
– Jezuity Alfonsa Muzzarelliego.
Gdzie i kiedy po raz pierwszy publicznie odbyło się
nabożeństwo majowe w Polsce?
– W kościele Świętego Krzyża w Warszawie, było to
w 1837 r.
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Źródło: Katarzyna Woynarowska, Nabożestwa
majowe, „Niedziela” w Chicago, nr 18/2004,
http://www.niedziela.pl/artykul/27501/nd/
Nabozenstwa-majowe (dostęp: 15.04.2018).
Natalia Gabryś-Klus

Pierwsze piątki miesiąca oczami

dzieci

Św. Małgorzacie Marii Alacoque Jezus przedstawił 12 obietnic związanych z odprawianiem
pierwszych piątków miesiąca. Jedenasta z nich brzmi: Imiona tych, co rozszerzać będą to
nabożeństwo, będą zapisane w mym Sercu i na zawsze w Nim pozostaną. Przypomina się
tu scena, gdy Maria Magdalena pyta „Ogrodnika”, gdzie położono Jezusa, którego grób był
pusty. „Ogrodnik” powiedział tylko: „Mario” (por. J 20, 15-16). Wypowiedział Jej imię. Niby
nic, a jak bardzo poruszył tym słowem Swoją uczennicę. To imię Jezusowi pozostało w sercu
z mnóstwa powodów. Ale gdy tak spojrzeć w kontekście rozważanej obietnicy na Marię
Magdalenę, to można by się pokusić o stwierdzenie, że stała się takim prekursorem
nabożeństwa do Serca Jezusowego. W końcu to ona, jako jedna z nielicznych była świadkiem
przebicia Jezusowego boku i trwała przy Swoim Panu aż do końca. Nic więc dziwnego, że
Jezus wypowiedział to imię. Ono się zapisało w Jego sercu. A nasze imiona? Bóg i tak każdego
z nas będzie wzywał po imieniu…ale co innego mieć imię w głowie (czy tak jak na obrazku:
„poza orbitą”), a co innego w Sercu. Oby Jezusowi zawsze nasze imię kojarzyło się z miłością,
a nie złem. Ale to już od nas zależy, od naszych pierwszych piątków…

Droga Krzyżowa

