Serce Syna –
– Serce Matki

Pielgrzymka do Łagiewnik 2018

Z życia parafii
Czerwiec to już prawie połowa roku, a tak niedawno
wydaje się witaliśmy ten 2018 rok. Jak ten czas szybko
biegnie. Tymczasem cieszmy się tą prawie letnią,
słoneczną pogodą która towarzyszy nam od kwietnia.
Dzień dziecka w naszej rodzinie parafialnej w tym
roku, to także dzień w którym nasi Gimnazjaliści
z kl. III przystąpią do Sakramentu Bierzmowania.
Przyjmą Go z rąk ks. biskupa Romana Pindla.
Otaczajmy ich naszą modlitwą, aby wykorzystali Dary
Ducha Świętego w sposób maksymalny, jak tylko
potrafią, bo to zaowocuje w ich przyszłym dorosłym
życiu. Cieszymy się, że procesje w „Oktawie Bożego
Ciała” rozpoczniemy w naszej Parafii z naszym ks.
Ordynariuszem. Niech dzieci z pierwszej Komunii
Świętej ubogacą swą obecnością i pięknem swych czystych serduszek, oraz pięknem swych stroi komunijnych procesje eucharystyczne. W czerwcu czcimy Jezusowe Przenajświętsze Serce. Oby w naszej Strumieńskiej Parafii było jak najwięcej czcicieli Boskiego Serca. W pierwszą niedzielę czerwca będziemy przeżywać
i świętować kolejny XI Dzień Dziękczynienia pod
hasłem dziękujemy za 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. W dniach od 14 do 17 czerwca z naszej parafii wyruszy ponad pięćdziesięcioosobowa
grupa pielgrzymów do Lourdes. Zabierzemy ze sobą
intencje wszystkich parafian, a zwłaszcza chorych
cierpiących i samotnych. Już teraz my pielgrzymi prosimy was parafian także o modlitwę za nas, o błogo-

sławione owoce tej pielgrzymki do Lourdes. Czerwiec to także podsumowanie nauki i zakończenie roku szkolnego i katechetycznego. Zainteresujcie się,
kochani rodzice, oceną z religii jaką przyniesie na
świadectwie wasze dziecko. Wszyscy rodzice, uczniowie, nauczyciele i katecheci podziękujemy w piątek 22
czerwca na Mszy świętej za owoce tego kończącego
się roku szkolnego i poprosimy Boga o błogosławione
i bezpieczne wakacje. Już tego samego dnia wieczorem
pożegnamy autokar z naszymi dziećmi, którzy pod
przewodnictwem ks. Wojciecha wyjadą na „wypoczynek z Bogiem” nad nasze Morze Bałtyckie. Zakończę
tą refleksję aktem strzelistym, który zapewne wielu
z nas w tym miesiącu będzie się modlić: „Jezu cichy
i pokornego Serca – Zmiłuj się nad nami”.

Dziękujemy naszym
ofiarodawcom!
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•
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•
•

P. Jadwidze Szczotce
Paniom Marii Krutyle i Annie Krach
P. Katarzynie Kocurek
P. Marii Kucharczyk
Państwu Aleksandrze i Łukaszowi Folkom
P. Jolancie Puchałce
Państwu Lucynie i Tomaszowi Szczypkom
Państwu Ziebura
Państwu Michałkom
Państwu Farugom
Państwu Tomaszowi i Aleksandrze Strządałom
Państwu Cierpiał
P. Honoracie Kuś
Państwu Janowi i Gabrieli Krawczykom
Państwu Józefowi i Alinie Pietrzykom
P. Annie Kasperydus

Ks. Proboszcz

W naszej parafii zaczyna działać telefon do Księdza
dyżurującego. Zaleca się korzystanie z tego numeru przede wszystkim w nagłych przypadkach
(np. wezwanie do chorego) lub wtedy, gdy nie ma
akurat kapłana w danej chwili na plebanii.
Numer telefonu:
517 033 716
Numer ten znajduje się też w danych adresowych
w dolnej części strony internetowej oraz na wywieszce na drzwiach plebanii.

Statystyka – maj 2018
Chrzty:
Jakub Szymoszek
Iga Pustelnik
Maria Kuś
Julia Kot
Barbara Tyrtania
Kamil Kozubek
Agata Stajszczyk
Łukasz Zbijowski
Śluby:
Trepczyński Dawid – Szczypka Anna
Burkot Piotr – Tekla Julia
Sosna Krzysztof – Tatoj Iwona
Zmarli:
+ Bogdan Krzyżewski
+ Krzysztof Bryła
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Każdemu kto tonie, należy podać rękę…

Rok Pamięci Ireny Sendlerowej został ustanowiony
przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej z inicjatywy Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka. W ostatnim
czasie zaobserwowałam, że Irena Sendlerowa stała się
wzorem dla młodzieży. 12 maja 2018 r. obchodziliśmy
dziesiątą rocznicę jej śmierci. Kim była Irena Sendlerowa? Urodziła się w 1910 r., była córką lekarza
społecznika. Choć ojciec umarł gdy miała siedem lat
nauczyła się od niego, że każdemu kto znajduje się
w trudnej sytuacji trzeba nieść pomoc: Każdemu kto
tonie, należy podać rękę…
Już jako studentka Uniwersytetu Warszawskiego broniła Żydów napadanych przez Obóz Narodowo-Radykalny. Nie zgadzała się z wprowadzeniem getta ławkowego, na znak manifestacji również siadała w ławkach przeznaczonych tylko dla Żydów. Od 1932 r.
pracowała w Sekcji Opieki nad Matką i Dzieckiem
Obywatelskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Warszawie, powiązanego z Wolną Wszechnicą Polską
(prywatna uczelnia). Pomagała chociażby matkom
zagrożonym eksmisją. W czasie okupacji była pracownikiem społecznym i pielęgniarką. W związku z tym
mogła wchodzić do getta, ponieważ naziści obawiali się
tyfusu. Wykorzystała to do ratowania dzieci. Wyrabiała
im odpowiednie papiery, znajdywała kryjówkę, zapi-

Irena Sendlerowa

sywała i ukrywała dane dzieci i ich rodzin, co mogłoby
im po wojnie pomóc się odnaleźć. Za swoją działalność
trafiła na Pawiak, udało się ją uratować przekupując
strażnika, co było bardzo trudne. Podczas Powstania
Warszawskiego wpierw prowadziła punkt medyczny,
a potem szpital powstańczy. Od stycznia 1945 r. pomagała osieroconym dzieciom. W PRL-u została przez
władzę zapomniana.
Myślę, że jej słowa: (…) ludzi dzieli się na dobrych
i złych. Narodowość, rasa, religia nie mają żadnego
znaczenia. Tylko to, jakim kto jest człowiekiem… nadal
są aktualne i trzeba o nich przypominać. Skąd w Irenie Sendlerowej tyle miłości do bliźnich? Jak sama
podkreślała nauczyła się tego w rodzinnym domu. Do
końca swych dni była bardzo skromna, nie uważała się
za bohaterkę, choć ocenia się, że uratowała ok. 2500
dzieci żydowskich. Żałowała, że nie udało się więcej.
Pomimo świadomości kary jaka groziła za ratowanie
Żydów jej sumienie było niespokojne wiedząc, że tak
wiele osób potrzebuje pomocy. Ratując dzieci nie bała
się o siebie, bardziej troszczyła się o nie, czy uda się,
jaki będzie ich los. Była bardzo pobożna, nosiła przy
sobie obrazem z napisem „Jezu Ufam Tobie”. Otrzymała
m.in.: list od Jana Pawła II, od dzieci Order Uśmiechu,
Medal Sprawiedliwej wśród Narodów Świata, była
nagrodzona Orderem Orła Białego. Irena Sendlerowa
była też nominowana do pokojowej Nagrody Nobla.
Moi uczniowie chętnie czytają publikację „Wszystkie
moje mamy”.
Źródła:
Cytaty, 2018 rok Ireny Sendlerowej,
http://roksendlerowej.pl/cytaty/ (dostęp: 15.05.2018)
Barbara Smolińska – Theiss, Irena
Stanisława Sendlerowa, 2018 rok Ireny
Sendlerowej, ://roksendlerowej.pl/irenasendlerowa/ (dostęp: 15.05.2018).
Natalia Gabryś-Klus

Strumień przypatrzył się swemu powołaniu
w drodze – pielgrzymka do Łagiewnik 2018

1786 osób z naszej diecezji postanowiło już po raz VI wyruszyć w weekend majowy do Sanktuarium Bożego
Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Wśród tej wielkiej grupy znaleźli się również pątnicy ze Strumienia
w liczbie ok. 30, nad którymi opiekę sprawował ks. Wojciech. Szli oni, podobnie jak rok temu, w różnych grupach:
św. Maksymiliana, św. Matki Teresy i św. s. Faustyny. Tegoroczna wędrówka pod hasłem „Przypatrzcie się bracia
powołaniu waszemu” (1 Kor 1, 26) skłaniała pielgrzymów do osobistej refleksji nad własnym powołaniem.
Atmosfera, która panowała na pielgrzymce była modlitewna, a zarazem radosna, przez co całe 4 dni upłynęły
wyjątkowo. Moment, w którym można było ujrzeć wieżę Sanktuarium Miłosierdzia, a przy niej 1800 szczęśliwych
ludzi wielbiących Pana Boga wynagrodził cały trud, ból i wszelkie dolegliwości. Na zakończenie, pielgrzymi
zgromadzili się w Sanktuarium, aby tam wspólnie modlić się Koronką do Bożego Miłosierdzia oraz uczestniczyć
w Eucharystii, której przewodniczył biskup Piotr Greger.
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Tekst i zdjęcia: Justyna Janik

„Czyńcie sobie ziemię poddaną”
czy ludzie dobrze to zrozumieli?

„Przyroda należy do nas wszystkich,
Boga „Uczyńmy człowieka na Nasz obraz,
podobnego Nam” co sugerowałoby, że
dlatego wszyscy mamy wobec niej
człowiek ma być jak Bóg. W myśl tego
obowiązki. Jeżeli człowiek coś niszczy
powinien dbać o całą ziemię a nie tylko
to ma obowiązek naprawić czy
o region, w którym przebywa. Jego oboodbudować to na własny rachunek.”
wiązkiem jest tak dbać o środowisko na
Kryzys ekologiczny zagraża nie tylko
świecie, aby żadne stworzenie nie musiaprzyszłemu istnieniu życia na Ziemi,
ło bać się o jedzenie czy wodę, i aby miało
ale również zmniejsza jakość życia
dokładnie takie warunki środowiska jaczłowieka już dzisiaj. To według dukich wymaga. Dlatego według mnie człochownych ma wpływ na rozwój duwiek nie powinien skupiać się tylko na
chowy człowieka i stało się nowym
tym czy jest roślinożerny czy mięsożerproblemem, z którym Kościół musi
ny, ale powinien uchwycić się pierwotnesię zmierzyć.
go zamysłu Boga i tak prowadzić swoje
Kryzys ekologiczny to stopień zanieżycie, aby spełnić jak najlepiej swoje poczyszczenia środowiska, które po jewołanie i troszczyć się o swoje środowisko.
go przekroczeniu nie posiada zdolności samooczysz- Problemem kryzysu ekologicznego już wcześniej zajczenia i samo odtworzenia biocenoz i ekosystemów. mowali się duchowni czy nawet ówcześni papieże,
Jest on postrzegany najczęściej jako niekorzystny sku- lecz ogromny krok w kierunku uświadamiania lutek rozwoju cywilizacji. W trakcie tego rozwoju przy- dzi o ich złym postępowaniu, wykonał papież Franroda została bezwzględnie podporządkowana celom ciszek, poświęcając swoją encyklikę „Laudato Si” sprarealizowanym przez człowieka. Niestety istnienie czło- wom ekologii. Papież przypomina w niej o więzi
wieka związane jest z nieustannym przekształcaniem łączącej wszystkie stworzenia. Nie zrównuje w niej
otaczającej go przyrody. Kryzys ekologiczny nie jest wszystkich istot, ale zwraca uwagę iż człowiek musi
tylko problemem lokalnym. Wszystkie kraje świata troszczyć się o przyrodę jak dobry gospodarz doglązauważają problem i próbują go rozwiązać na forach dający swojego gospodarstwa. Zwraca również uwamiędzynarodowych. W naturze wszystko jest ze sobą gę na nadmierne odmawianie ludziom wszelkiej gopołączone i wszyscy jesteśmy jej częścią, więc jeśli dności oraz prowadzenie walki o inne gatunki a brak
jedna część zaburzy dotychczasowy stan to skutki tego obrony godności ludzi. Papież Franciszek proponuje
również zastosowanie ekologii integralnej, która łączy
odbiją się na całej naturze.
szczególne miejsce człowieka na świecie oraz jego
Rozważając problem kryzysu ekologicznego przez
relacje z otaczającą go rzeczywistością. Różni się ona
pryzmat wydarzeń zapisanych w Biblii, można łatwo
od powszechnie znanej ekologii tym, że nie zapomina
zauważyć, iż słowa Boga zostały źle zinterpretowane
o człowieku.
przez człowieka. W Księdze Rodzaju (Rdz, 1, 24-30) Bóg
mówi, że chce, aby człowiek panował nad wszystkimi Wynika z tego, że problem ochrony środowiska
stworzeniami. Człowiek ma panować nad zwierzętami. naturalnego będzie mógł zostać rozwiązany przede
Zwracając się do ludzi Bóg daje im roślinę dającą ziarno wszystkim na drodze poszanowania i przestrzegania
zasad etycznych, czego skutkiem będą zmiany syi drzewa, których owoce posiadają nasiona. Sugeruje
stemów ekonomicznych. Celem działalności chrześciw ten sposób, aby człowiek rozmnażał te rośliny,
jan powinno być wskazywanie, że przyroda ma swoponieważ są do tego zdolne przez swoje nasiona. je prawa nie sama dla siebie, lecz jako środowisko
Zostawia zaś trawę dla wszystkich zwierząt, troszcząc z którym każdy człowiek realizuje wytyczony sobie
się tym samym, aby i im nie zabrakło pożywienia. cel. Człowiek stanowi cząstkę świata i nie ma prawa
Te kilka wersetów można zinterpretować na kilka stać ponad nim. Ludzie powinni uświadomić sobie,
sposobów. Z jednej strony można wywnioskować, że postawa konsumpcjonizmu stanowi zagrożenie nie
że ludzie mają żywić się tylko roślinami, ale tylko dla istnienia ich gatunku, ale również istnienia
w ograniczony sposób, tak, aby zwierzęta też miały całej planety. Należałyby proponować sposób życia,
pożywienie. Z drugiej strony człowiek ma panować który domaga się umiaru, skromności, prostoty, a co za
nad zwierzętami, czyli troszczyć się o ich liczebność, tym idzie konieczności rezygnacji z luksusu i wygody za
zdrowie, zapasy pożywienia, ale również w razie wszelką cenę. W tym celu konieczne jest wytworzenie
konieczności ograniczać ich liczbę, tak, aby na świecie powszechnej świadomości, że każdy człowiek tworzy
była ciągle równowaga. Taka interpretacja prowadzi mikrośrodowisko i ma pozytywny lub negatywny
znowu do myślenia, iż człowiek powinien żywić się wpływ na cały organizm, którym jest planeta Ziemia.
zarówno roślinami jak i zwierzętami. Trzeci sposób
SM
rozumienia tego tekstu może się opierać na słowach
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Intencje mszalne

1-szy piątek miesiąca – 1.06
WSPOMNIENIE ŚW. JUSTYNA
7:00 W int. czcicieli NSPJ żyjących i zmarłych
16:30 Zbytków – W int. czcicieli Różańca żyjących i zmarłych
17:00 1) O Boże błog. i otwarcie się na Dary Ducha Św. dla
bierzmowanych
2) Za + Franciszka Przebindę, męża Władysława, s. Władysława, wnuka Mariana, rodzeństwo, rodziców z obu stron
		
3) Za + Bogdana Krzyżewskiego – od Bractwa św. Barbary
1-sza sobota miesiąca – 2.06
7:00 1) Msza Św. wynagradzająca za zniewagi wyrządzone
Niepokalanemu Sercu NMP
2) Za + Stefanię Andreczko w 2 rocz. śm., siostrę Reginę, rodziców, krewnych i dusze czyśćcowe
12:00 ŚLUB: PUSTELNIK-PIWKO
17:30 NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE
18:00 1) W int. wspólnoty „SYCHAR” o błogosławieństwo na
drodze trwania w miłości i wierności małżeńskiej
2) Za + Eugeniusza Szczypkę na pam. ur., rodziców,
brata, teściów, dusze czyśćcowe
1-sza niedziela miesiąca – 3.06
6:30 Za + Antoniego i Emilię Krzempek, Jadwigę Płonkę,
ich rodziców
8:00 W int. czcicieli Różańca Św. żyjących i zmarłych
9:30 Za + Leona Ociepkę, siostrę Krystynę i ojca
10:00 Zbytków – Za + Teodora i Anielę Ganzel, brata Alojzego,
rodziców z obu stron
11:00 Za + Aleksandrę Szostek na pam. ur., Amalię Szostek
w 6 rocz. śm., męża Józefa, dusze czyśćcowe
16:30 NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE
17:00 Za + Małgorzatę Puzoń, męża Józefa, dusze czyśćcowe,
Fryderykę Pliś (???)
Poniedziałek – 4.06
7:00 Za + Gertrudę Zieleźnik, męża Antoniego, rodziców,
teściów, córkę Bernadetę, zięcia Eugeniusza
18:00 1) Za + Marię Pisztek w 16 r. śm., męża Kazimierza, ich rodziców
2) Za + Marię i Adolfa Szusbier, Marię i Adolfa Janik
18:30 NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE
Wtorek – 5.06
7:00 1) Za + Rozalię i Józefa Żur, rodziców chrzestnych,
Matyldę i Józefa
2) Za + Jana Sladeczka – od rodz. Dziadek i Król
18:00 1) Za + Eugeniusza Zygmę w 15 rocz. śm., jego rodziców, Julię i Antoniego, Weronikę i Stanisława Sobieraj,
Zenobię i Aleksandrę
2) Za + Emilię i Franciszka Wyleżuch,
++ z rodz.: Psota, Wyleżuch
18:30 NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE
Środa – 6.06
7:00 1) Do Bożej Op. za wstaw. MB Strumieńskiej o Boże
błog. z okazji urodzin dla Iwony i Marcina
2) Za + Bronisławę Żur – od sąsiadów z ul. Tęczowej i 1 Maja
18:00 1) Za + Grażynę Podskarbi, ojca Hermana Sikorę, Jadwigę Podskarbi, Stefanię i Adolfa Pietrzyk, synowe: Halinę
i Eugenię
2) Za + Pawła Haratyka, żonę, ++ rodziców, rodzeństwo
18:30 NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE
1-szy czwartek miesiąca – 7.06
WSPOMNIENIE
BŁ. MICHAŁA TOMASZKA I ZBIGNIEWA STRZAŁKOWSKIEGO
8:00 1) Za + rodziców: Anielę i Karola Klimonda,
++ z rodziny
2) Za + Urszulę Bojdę, ojca Ludwika, dusze czyśćcowe
18:00 Zbytków – Do Bożej Op. za wstaw. MB w int. matek
żyjących i zmarłych
18:00 Za + Alfredę i Józefa Brudnych, rodziców z obu stron,
dusze czyśćcowe
18:30 NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE
Piątek – 8.06
UROCZYSTOŚĆ
NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA
7:00 Za + Stanisława Wojtka – od koleżanek z pracy
18:00 1) Za + Agnieszkę i Ludwika Grygierczyk
2) Za + Emilię i Ludwika Koniecznych, syna Eugeniusza,
++ z rodziny

3) Za ++ rodziców: Joannę i Romana Piszczków
18:30 NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE
Sobota – 9.06
WSP. NIEPOKALANEGO SERCA NMP
7:00 Do Bożej Op. z podz. za otrz. łaski z prośbą o dalsze
błog. z ok. 50 rocz. ur. Mariusza
17:30 NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE
18:00 1) Za + Anielę i Stanisława Kuś, rodziców, rodzeństwo z obu
stron, Edwarda Kusia, ++ z rodz.: Wilczek, Janota, Kuś
2) Za + Kazimierza Barona w 7 rocz. śm., syna Bogusława, rodziców, ++ z rodziny
3) Za + Jana Firleja, żonę Marię, Marię i Pawła Gabryś,
dusze czyśćcowe
Niedziela – 10.06
6:30 Za + mamę Zofię Pieczek w rocz. śm., męża Stanisława,
dziadków z obu stron, wnuka Tomasza Rygla, Marię Bujok, kapłanów, siostry zakonne
8:00 Za + Wilhelma Teklę, rodziców z obu stron, rodzeństwo, szwagierki: Marię i Stefanię, szwagra Antoniego, zięcia Edwarda
9:30 Za + Annę i Franciszka Niemców, córkę Annę, syna
Jerzego, zięciów: Ludwika i Zdzisława
10:00 Zbytków – Za + Alojzego Szymoszka na pam. ur.,
++ z rodz.: Szymoszek i Peterek, dusze czyśćcowe
11:00 CHRZEST: Kajetan Janota, Leon Sojka
ROCZKI: Jakub Koenig
16:30 NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE
17:00 Za + Hildegardę i Czesława Mejsak, rodziców, rodzeństwo z obu stron
Poniedziałek – 11.06
WSP. ŚW. BARNABY APOSTOŁA
7:00 Za + Danutę Sosnę w 3 rocz. śm.
18:00 1) Za + Helenę Szymczyk w 15 rocz. śm., męża Piotra,
synów, synową, wnuków, zięciów, dziadków, ++ z rodziny
2) Za + Helenę i Karola Płonka, rodziców z obu stron,
rodzeństwo, dusze czyśćcowe
3) Za + Krzysztofa Bryłę w 30 dzień po śmierci
18:30 NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE
Wtorek – 12.06
7:00 1) Za + Cecylię Zarembę – od chrześniaczki Maryli z rodziną
		
2) Za + Stanisława Wojtka – od kuzynek: Bogusławy i Czesławy
18:00 1) Za + Helenę i Jana Brandys, dziadków, rodzeństwo, krewnych
2) Za + Marię i Antoniego Janik, syna Bolesława, ++ z rodziny
18:30 NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE
Środa – 13.06
WSP. ŚW. ANTONIEGO Z PADWY
7:00 1) Za + Helenę Krzyżanowską – od córki Grażyny z rodziną
2) Za + Halinę Gunię – od córki z rodziną
18:00 1) Za + Stanisławę i Antoniego Pawlik na pam. imienin
2) Za + Antoniego Janotę i jego rodziców
20:00 NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE
Czwartek – 14.06
WSP. BŁ. MICHAŁA KOZALA
8:00 Do Bożej Op. za wstaw. MB Strumieńskiej i św. Barbary
o potrzebne łaski dla Jolanty Żur z ok. ur. i im.
18:00 Zbytków – Za + Władysława Szemika, żonę Helenę, syna
Zygmunta, ++ rodziców z obu stron, dusze czyśćcowe
18:00 1) Za + Józefa Tomaszka w 10 rocz. śm., ++ z rodz.:
Tomaszek, Firlej, dusze czyśćcowe
2) Za + Aleksandra, Waldemara Godlewskich, dziadków,
++ z rodz.: Grajewski, Stępiński, Sulewski, Gałecki,
Sawicki, znajomych, sąsiadów, dusze czyśćcowe
18:30 NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE
Piątek – 15.06
7:00 Za + Ludwika i Zuzannę Lach, córkę Annę i dziadków
z obu stron, ++ z rodz.: Lach i Kucz
18:00 1) Do Miłosierdzia Bożego w 30 dzień po śmierci:
2) Za + żonę Marię Gawron w 21 rocz. śm.
3) Za + Tadeusza Ustaszewskiego w 30 rocz. śm., rodziców z obu stron, ++ szwagrów
18:30 NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE
Sobota – 16.06
7:00 Za + Zygmunta Popielarza, jego rodziców, Mariannę
i Jana Kuboszków
13:00 ŚLUB: PODSKARBI-SÓJKA
14:00 Zbytków – ŚLUB: STOKŁOSA-GRAJKOWSKI
17:30 NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE
18:00 1) Do Bożej Op. z podz. za otrz. łaski z prośbą o dalsze
błog. z ok. 50 rocz. ur.
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2) Za + Alinę Żurawską i męża Władysława, ++ z rodz.
z obu stron, dusze czyśćcowe
3) Za + Alojzego Żura, rodziców, Marię i Alojzego, Franciszka, Stefanię Hutnickich, dwóch synów: Bronisława
i Józefa, prawnuka Dariusza Lacha, Zuzannę Papkoj,
dwóch mężów i córkę Franciszkę Papkoj
Niedziela – 17.06
6:30 Za + Zofię i Franciszka Janota, córki, synów, synowe,
dusze czyśćcowe
8:00 Za + Eugeniusza Szymonka, ++ z rodz. Szymonek
9:30 Za + Józefa Miłego, żonę Annę, syna Stefana, synową Irenę
10:00 Zbytków – Za + Ferdynanda Kopoczka, żonę Martę,
dusze czyśćcowe
11:00 Za + Anielę i Jana Koza, teściów
16:30 NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE
17:00 Za + Joannę Michalczyk w 1 rocz. śm.
Poniedziałek – 18.06
7:00 Za + męża Karola Zarembę w 20 rocz. śm., rodziców z obu
stron, siostry: Marię i Magdalenę, brata Kazimierza, wnuka Bartłomieja, dusze czyśćcowe
18:00 1) Za + Marię Janota, Stefanię i Antoniego, rodziców,
szwagra Wilhelma
2) Za + Alojzego Lapczyka na pam. ur., rodziców, rodzeństwo
3) Za + Andrzeja Mikolkę w 6 rocz. śm.
18:30 NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE
Wtorek – 19.06
7:00 1) Za + Emilię Waleczek, córkę Halinę Biernat, dziadków
z obu stron
2) Za + Wandę i Antoniego Kasza, syna Leopolda
18:00 1) Za + Alinę Stokłosę, dziadków, Zbigniewa Wojciechowskiego
2) Za + Janinę Kajszturę, męża Alojzego, braci: Alfonsa
i Hilarego, rodziców z obu stron
18:30 NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE
Środa – 20.06
7:00 1) Za + Alojzego Ochodka, czterech braci, siostrę i rodziców
2) Za + Bronisława Marekwicę w 2 rocz. śm.
18:00 1) Za + Józefa Strządałę, ++ rodziców, teściów, rodzeństwo
2) Za + Władysławę i Władysława Korzeniewskich,
szwagrów i szwagierkę
18:30 NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE
Czwartek – 21.06
WSP. ŚW. ALOJZEGO GONZAGI
8:00 1) Za + Wiktora Skorupę, żonę Annę, synów, zięcia,
wnuczkę, ++ z rodz. Kaczmarczyk
2) Za + Mariannę i Alojzego Francuzów, braci: Ludwika,
Andrzeja, ++ dziadków
18:00 Zbytków – Za + rodziców: Otylię i Nikodema Stajszczyk,
dziadków, rodzeństwo z obu stron, Różę Rawski, dusze
czyśćcowe
18:00 Za + Alojzego Korusa, rodziców z obu stron, Wandę
Muchę, Alojzego Zelnera
18:30 NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE
Piątek – 22.06
7:00 Za + Wandę i Eugeniusza Strządała
8:00 Do Bożej Op. za wstaw. MB Strumieńskiej i św. Barbary
za dyrektorów, nauczycieli, pracowników oraz uczniów
kl. I-V SP
9:00 Do Bożej Op. za wstaw. MB Strumieńskiej i św. Barbary
za dyrektorów, nauczycieli, pracowników oraz uczniów
kl. VI-VII SP oraz II-III gimnazjum
18:00 1) Za + Henryka Trojana, rodziców z obu stron
2) Za + Otto Rusza w 3 rocz. śm.
18:30 NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE
Sobota – 23.06
7:00 1) Za + Stefanię i Józefa Orszulików, Jana Czakona, ++ z rodziny
2) Za + Stefanię Andreczko na pam. ur., rodzeństwo
z obu stron, ks. Teofila Hermana, dusze czyśćcowe
15:00 ŚLUB:
KRZEMPEJ-SKORUPA
17:30 NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE
18:00 Za + Zofię i Jana Francuzów, dwóch synów, córkę Krystynę, zięcia Tadeusza, wnuka Henryka

Niedziela – 24.06

UROCZYSTOŚĆ
NARODZENIA ŚW. JANA CHRZCICIELA
6:30 W int. parafian
8:00 W int. Ojczyzny
9:30 Za + Piotra Janotę, rodziców i rodzeństwo
10:00 Zbytków – Za + Walerię Staroń, męża Tadeusza, syna
Romana, wnuczkę Joannę, rodzeństwo i rodziców na
pam. ur.
11:00 1) Za + Bogdana Rogulskiego, syna Zbigniewa, prawnuka Leona, rodzeństwo, rodziców z obu stron
2) Za + Jana Orszulika – założyciela Tow. Śpiewaczego
„Lutnia”, ++ dyrygentów, prezesów i członków
ROCZEK: Jan Florek
16:30 NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE
17:00 Za + Annę Szupinę w rocz. śm., męża Franciszka,
++ z rodzin z obu stron
Poniedziałek – 25.06
7:00 Za + Genowefę i Ludwika Lazar,  Annę i Jana Cyrulików
18:00 1) Za + Helenę Górę, rodziców i teściów
2) Za + Jadwigę Janko, rodziców: Zuzannę i Józefa, brata
Adolfa, siostry: Gertrudę, Hildegardę i Ernę
18:30 NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE
Wtorek – 26.06
7:00 1) Za + Mieczysława Pośpiecha, brata Władysława,
rodziców z obu stron
2) Za + Władysława i Janinę Danis z ok. im., siostrę
Wandę – od córki Danuty z rodziną
18:00 1) Za + Alfonsa Lazara, jego rodziców, zięcia Mirosława,
szwagra Alojzego
2) Za + Antoniego Glajznera, jego rodziców, teściów,
dusze czyśćcowe
18:30 NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE
Środa – 27.06
7:00 Za + Piotra Sikorę w 3 rocz. śm., teściów: Bronisławę
i Jana, rodziców i dziadków
18:00 1) Za + matkę Marię Macurę w 5 rocz. śm., ojca Zbigniewa Macurę, liczne rodzeństwo, matki, dziadków
z obu stron
2) Za + Antoniego i Gertrudę Pietroszek w rocz. śm.,
++ z rodz.: Wojtek, Pietroszek
18:30 NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE
Czwartek – 28.06
WSPOMNIENIE ŚW. IRENEUSZA
8:00 W int. czcicieli Apostolatu Maryjnego i Patronki Dobrej
Śmierci żyjących i zmarłych
18:00 Zbytków – Za + s. Marię Juliannę Żur w 1 rocz. śm.
18:00 1) Za + Antoniego Janotę, żonę Stefanię, siostrę Marię,
rodziców i szwagra Wilhelma
2) Za + Bronisława i Władysława Lapczyków, syna Bronisława, dziadków z obu stron
18:30 NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE
Piątek – 29.06 UROCZYSTOŚĆ ŚŚ. AP. PIOTRA I PAWŁA
7:00 Za + Wiktora Bochenka, żonę Marię, rodziców z obu
stron, Erwina Janotę, żonę Hildegardę
9:00 Za + Karola i Mariannę Bochenek
16:00 Za + Józefa Hutnickiego, rodziców: Franciszka i Stefanię
brata Bronisława, Renatę Hutnicką, Franciszkę Papkoj,
Alojzego Żura
17:00 Zbytków – Za + Zdzisława Matlaka, rodziców: Bronisławę i Jana, dziadków z obu stron w 9 rocz. śm.
18:00 Za + Emilię i Wiktora Żerdków, ++ rodziców
18:30 NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE
Sobota – 30.06
7:00 1) Za + Renatę Lazar w 3 rocz. śm., brata Bogdana, ojca
Jana, teścia Brunona
2) Za + Karola Ochmana, rodziców, ojczyma i dziadka Ochmana
		
13:00 ŚLUB:
SZLACHTA-MAŚKA
17:30 NABOŻEŃSTWO CZERWCOWE
18:00 1) Za + Emilię i Stanisława Folek, syna Henryka, synową
Jolantę
2) Za + Alfreda Świeżego, rodziców, ++ z rodz.: Świeży,
Macura, Lapczyk

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
Do tego numeru gazetki wybrałam trzy teksty „z przeszłości” kojarzące się nieodłącznie z nadchodzącym
miesiącem: dwa dotyczą chleba i Najświętszego Sakramentu, którego święto z reguły obchodzimy w początkowych dniach czerwca (w tym roku wcześniej, bo już ostatniego dnia maja). Trzeci tekst poświęcony jest
dzieciom, których dzień przypada na 1 czerwca.

W REFLEKSYJNYM NASTROJU

Ten chleb, o którym młoda dziewczyna mówi pogardliwie
Tekst z czerwca 2004 r.
Boże Ciało w Kościele Katolickim to święto ku czci „fuj”, stanowi niejednokrotnie minimum egzystencji,
Najświętszego Sakramentu. Wierni tego dnia szczególnie a często jest nieosiągalnym pragnieniem wielu ludzi (i to
wspominają Ostatnią Wieczerzę i Przeistoczenie chleba niekoniecznie w dalekim świecie). Niestety, bywa i tak,
i wina w Ciało i Krew Jezusa Chrystusa, które wywodzi się że chleb znajdujemy w śmietniku.
z XIII w. (ustanowił je papież Urban IV w 1264 r.) W Polsce Byłam niedawno na wycieczce szkolnej w Muzeum
po raz pierwszy świętowane było w roku 1320, w diecezji
w Oświęcimiu. Myślę, że niejeden więzień obozu oddałby
krakowskiej.
życie... za kawałek chleba!
Obchody święta w naszym kraju wiążą się z procesją
z hostią niesioną w monstrancji po ulicach parafii. Procesja Tekst z czerwca 2007 r.
zatrzymuje się kolejno przy czterech ołtarzach, przy których Motto:
„Jedno jest słońce wśród mroków,
czytane są fragmenty z Ewangelii o cudach rozmnożenia
co na nas czyhają zdradziecko...
żywności przez Jezusa. Na zakończenie procesji udzielane
jest błogosławieństwo na cztery strony świata.
Ten uśmiech, ten cud, to słońce,
Boże Ciało to święto, które przypomina nam o potrzebach
ta radość, ta słodycz – to dziecko.”
ducha. Tak jak dla naszego ciała potrzebny jest pokarm, tak
/Julian Ejsmond /
dla naszego życia duchowego potrzebny jest pokarm inny, 1 czerwca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Dziecka.
ważniejszy. Boże Ciało przypomina nam o nieustającej Jest to, jak sama nazwa mówi, święto wszystkich dzieci
Ofierze, jaką Chrystus kiedyś złożył na Golgocie, a którą
na całym świecie, jednak nie we wszystkich krajach
dziś przedłuża na każdy ołtarz. Wdzięczni zatem Chryobchodzone jest ono tego samego dnia. W Polsce i w 120
stusowi za ten wielki dar wyjdźmy w Boże Ciało na ulice,
aby manifestować radość z tego nieskończonego pokarmu innych krajach świata przypada na dzień 1 czerwca,
w Turcji – 23 kwietnia, japońscy chłopcy świętują 5 maja,
duszy. Niech nikogo z nas nie zabraknie!
a dziewczynki 3 marca, zaś we Francji i Włoszech Dzień
Tekst z czerwca 2005 r.
Dziecka połączony ze Świętem Rodziny obchodzony
Kilka dni temu usłyszałam fragment rozmowy dwóch
nastolatek. Jedna z nich mówiła: „Ja nie jem chleba. jest 6 stycznia. Z kolei ONZ obchodzi tzw. Powszechny
Fuj! Nienawidzę jeść chleba! Nie smakuje mi, a poza Dzień Dziecka 20 listopada, który jest dniem uchwalenia
tym ma dużo kalorii”. Wypowiedź ta wzburzyła mnie, Deklaracji Praw Dziecka z 1959 r. i Konwencji o Prawach
a jednocześnie skłoniła do refleksji. Czymże bowiem Dziecka z roku 1989.
jest chleb? Czy tylko mieszaniną mąki, wody i zakwasu? Dedykowanie dzieciom ich szczególnego dnia w kalenMyślę, że nie. I jestem pewna, że nie jestem w tym darzu miało początek w 1924 roku w Genewie, gdy Liga
myśleniu odosobniona. Chleb przecież to podstawa życia. Narodów reprezentowana przez przedstawicieli ponad
Od wieków był w naszym kraju darzony szczególnym pięćdziesięciu krajów przyjęła uchwałę zwaną Genewską
szacunkiem. Cyprian Kamil Norwid w swym wierszu pt. Deklaracją Praw Dziecka.
”Moja piosnka II” pisał:
Przyznanie dzieciom praw, których nie miały one aż do
„Do kraju tego,
początku dwudziestego stulecia, stało się przełomem
gdzie kruszynę chleba
na drodze do uznania ich za pełnoprawnych członków
podnoszą z ziemi przez uszanowanie
społeczeństwa, a także miało je chronić przed złem
dla darów nieba...
otaczającego świata. Dzień w kalendarzu poświęcony
Tęskno mi, Panie”.
dzieciom miał uświadamiać i przypominać, że dziecko
Zapewne w niejednym domu zachował się jeszcze ten
nie jest przedmiotem, ma prawo do życia, ochrony
piękny zwyczaj całowania okruchów chleba, które upadły
i pomocy, a także do... wychowania. Pamiętajmy o tym
na ziemię, czy kreślenia znaku krzyża przed odkrojeniem
pierwszej kromki będące gestem przeproszenia, a je- i wychowujmy dzieci mądrze, w poszanowaniu ich praw,
dnocześnie szacunku dla tego Boskiego Daru. Bo chleb ale nie bałwochwalczo, ulegając wszelkim zachciankom,
to Dar od Boga, a w wymiarze sakramentalnym Chleb bo oprócz niekwestionowanych praw dzieci (tak jak
to sam Bóg. „JA JESTEM CHLEBEM ŻYCIA” brzmi każdy obywatel) winny mieć także obowiązki (oczywiście
napis nad wieczną lampką w kościele umieszczony tam na miarę swoich możliwości). Wtedy ich rozwój będzie
z okazji przyjęcia przez dzieci z naszej parafii sakramen- pełny a życie szczęśliwe.
tu I Komunii Świętej.
Grażyna Gądek
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Kwietniowe owoce pracy uczniów SP w Strumieniu

• 6 kwietnia reprezentanci klas V naszej szkoły, Paweł
Dziwoki i Mateusz Blinda, wzięli udział w I Międzyszkolnym Konkursie Mitologicznym Śladami
Odyseusza organizowanym przez Szkołę Podstawową w Drogomyślu.
• Chłopcy wykazali się obszerną wiedzą dotyczącą wojny trojańskiej i podróży Odyseusza oraz umiejętnością współpracy w parze a także refleksem, udzielając odpowiedzi na trudne pytania. Pokonali piątoklasistów – uczestników konkursu z innych szkół
naszej gminy i zajęli I miejsce.
• 23 kwietnia rozpoczęliśmy obchody Międzynarodowego Dnia Książki i Praw Autorskich. Uczniowie
klas młodszych gościli starszych kolegów z klas IV,
którzy przybliżyli im fragmenty lubianych lektur
i poprowadzili ciekawe zajęcia w formie zagadek
i konkursów. W efekcie powstały prace plastyczne
zdobiące korytarze szkoły. Uczniowie klas IV uczcili
ten dzień, słuchając lektury w wykonaniu nauczyciela – Krzysztofa Dybczyńskiego, zaś piątoklasiści
wzięli udział w konkursie na najciekawszy klasowy
plakat Książka jest moim przyjacielem.
• 24 – 25 kwietnia obchodziliśmy w naszej szkole
Dzień Ziemi. Obchody rozpoczęła akademia przygotowana przez uczniów klasy 3d, którzy pokazali,
jak powinniśmy segregować śmieci, co powinno
znaleźć się w odpowiednich koszach. Przedstawili
także różne sposoby rozwiązywania problemów
z odpadami.

• W kolejnym dniu uczniowie klas I-III oraz klas
specjalnych 
przeszli ulicami miasta z plakatami
i transparentami nawołującymi do dbania o naszą
planetę.
• W ostatnich dniach kwietnia przeprowadzono szkolny konkurs Mądrze czytam, który zgromadził aż
51 uczestników z klas młodszych. W konkursie
uczniowie mogli sprawdzić swoje umiejętności czytania ze zrozumieniem. W klasach I na pierwszym
miejscu znaleźli się Antoni Bojda, Wojciech Moj,
Zofia Sikora, na II miejscu Franciszek Florek, Lena
Wach, Filip Żur zaś III zajęli Mateusz Kuliński,
Lena Kropka. W klasach II najładniej test napisał
Piotr Gruszczyk, II miejsce zajął Hubert Kawa,
na III znalazła się Wiktoria Hutek. W klasach III
zwyciężyli Kinga Grygierczyk i Kornelia Kuczera,
na II miejscu znalazł się Filip Kozioł, zaś III
miejsce zajęły Oliwia Jagniątkowska i Karolina
Jerzok.
• W kwietniu otrzymaliśmy wyniki konkursu Galileo
organizowanego przez Centrum Edukacji Szkolnej.
Chętni uczniowie mogli sprawdzić swoją wiedzę z języka polskiego na poziomie klas IV, V, VI. Tytuł
laureata przyznano Lenie Dybczyńskiej, zaś wyróżnienia otrzymali Paweł Dziwoki i Klaudia
Stokłosa.
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Wojewódzki Konkurs Historyczno-Literacki „Prawda i kłamstwo o Katyniu”

Już po raz dziewiąty Jadwiga Wiśniewska Poseł do Parlamentu Europejskiego zorganizowała Wojewódzki Konkurs
Historyczno-Literacki „Prawda i kłamstwo o Katyniu”. Konkurs nawiązuje do wydarzeń z roku 1940, kiedy NKWD
wymordowało z motywów politycznych blisko 22 tysiące obywateli polskich wziętych do niewoli po agresji ZSRR
na Polskę. Byli wśród nich oficerowie Wojska Polskiego – wybitni dowódcy, policjanci, urzędnicy, uczeni, lekarze,
nauczyciele, prawnicy. Stanowili oni elitę narodu, jego potencjał obronny, intelektualny i twórczy.
Katyń i kłamstwo katyńskie stało się bolesną raną historii najnowszej Polski. Ta trudna tematyka zainteresowała
uczniów naszej szkoły, którzy napisali prace historyczno-literackie dotyczące tych bolesnych wydarzeń. W konkursie
wzięły udział Kornelia Staroń, Julia Kojzar i Oliwia Szweblik. Uroczyste rozstrzygnięcie tegorocznej edycji odbyło się
23 kwietnia w gmachu Biblioteki Śląskiej w Katowicach. Wśród finalistów znalazła się uczennica naszego gimnazjum
Oliwia Szweblik, której merytorycznym opiekunem była pani Kornelia Zubek.
Zwycięskie prace zostaną wydane w pamiątkowym tomiku pokonkursowym, którego premiera będzie miała miejsce
podczas Zaduszek Katyńskich organizowanych co roku w listopadzie przez Europoseł Jadwigę Wiśniewską.

Kulinarny sukces Patrycji

Uczennica kl. 2 d gimnazjum Patrycja Bulandra zajęła II miejsce w konkursie „Kulinarne pasje” zorganizowanym
przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Cieszynie. Zadaniem uczestnika konkursu było sporządzenie
fantazyjnego deseru, którego składniki oraz technika były dowolne. Ocenie podlegały: wygląd, dobór składników,
aranżacja deseru, pomysłowość oraz kreatywność. Deser „Trifle duńskie” został przygotowany pod okiem opiekuna
pani Magdaleny Bojdy. Zdobył on uznanie komisji konkursowej.
Patrycja otrzymała wspaniałą nagrodę, która zachęci ją i zmotywuje do rozwijania swoich kulinarnych pasji, a może
w przyszłości pomoże wybrać podobny kierunek kształcenia.

Powiatowy Konkurs „Zadbaj o swoje zdrowie”

W XI edycji Powiatowego Konkursu „Zadbaj o swoje zdrowie”, który odbył się 11
maja w Szkole Podstawowej w Mnichu, naszą szkołę reprezentowały: Julia Kojzar,
Luiza Konieczny i Roksana Szczypka. W tegorocznym finale wzięło udział 36
uczniów ze szkół powiatu cieszyńskiego. Wszyscy uczestnicy wykazali się bardzo
szeroką wiedzą z zakresu udzielania pierwszej pomocy, profilaktyki chorób, a przede
wszystkim zasad zdrowego stylu życia. Dwie uczennice naszej szkoły osiągnęły
sukces – Luiza Konieczny zdobyła III miejsce, a Roksana Szczypka wyróżnienie.

IV Regionalny Konkurs Biblioteczny

8 maja 2018 roku w Ośrodku Doskonalenia Zawodowego „Publisher-Innowacje”
w Cieszynie odbył się finał IV Regionalnego Konkursu Bibliotecznego pt. „Wielki
powrót Ondraszka, czyli nowe, przedziwne historie o beskidzkim zbójniku w XXI
wieku”, przeznaczonego dla uczniów szkół regionu cieszyńskiego i Jastrzębia-Zdroju.
Przedmiotem konkursu było napisanie odręcznie, w dowolnej formie literackiej,
historii inspirowanej przygodami beskidzkiego zbójnika Ondraszka, której akcja
rozgrywa się współcześnie. Ocenie podlegał przede wszystkim twórczy charakter
utworu, poprawność stylistyczna i językowa, wykorzystanie słownictwa i wyrażeń gwarowych oraz poziom pracy
literackiej. Oliwia Szweblik z klasy III a otrzymała wyróżnienie w kategorii klas gimnazjalnych. Opiekę merytoryczną
nad pracą uczennicy sprawowała bibliotekarka Lucyna Wawrzyczek.

Spektakl o Świętym Stanisławie Kostce

2018 rok jest obchodzony w Kościele w Polsce jako Rok Świętego Stanisława Kostki. Dlatego też z inicjatywy księdza
Wojciecha Olesińskiego Sylwia Myrczek wyreżyserowała krótki spektakl prezentujący życie tego wielkiego polskiego
świętego, który jest patronem młodzieży. W przedstawieniu wystąpili uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjum oraz
absolwenci, a także gościnnie pan Czesław Kuboszek.
Spektakl został zaprezentowany społeczności szkolnej w auli gimnazjum, a także szerszej publiczności po mszy świętej
niedzielnej w zbytkowskim kościele.
Dziękujemy pomysłodawcy za przybliżenie nam sylwetki świętego (którego w roku 1674, jeszcze przed kanonizacją,
papież Klemens X ogłosił patronem Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego) w 450. rocznicę jego śmierci, w
tak ważnym dla Polaków roku, jakim jest 100. rocznica odzyskania przez naszą ojczyznę niepodległości. Niech słowa św.
Stanisława: „Do wyższych rzeczy jestem stworzony i dla nich pragnę żyć“ będą nam drogowskazem.
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. Ostatnia z nich brzmi: Przyrzekam w nadmiarze miłosierdzia
Serca Mojego, że wszechmocna miłość Moja udzieli tym wszystkim, którzy komunikować
będą w pierwsze piątki przez dziewięć miesięcy z rzędu, łaskę pokuty ostatecznej, że nie
umrą w stanie niełaski Mojej ani bez sakramentów i że Serce Moje stanie się dla nich
bezpieczną ucieczką w godzinę śmierci. Często (i w sumie słusznie) spotykamy się z
zarzutem: ty wszystko robisz na ostatnią chwilę! A odpowiedź na to: lepiej późno niż wcale!
Tymczasem w kwestii zbawienia wiecznego już to staje się niebezpieczne. Bo na tym tle
rozgrywa się walka, w której szatan mówi: masz czas, nie śpiesz się z niczym. Bóg zaś woła:
masz czas, ale nie wiesz, ile ci go zostało. Józef Egipski nie bawił się w bezsensowne czekanie:
kazał od razu faraonowi zebrać piątą część zbiorów przez siedem lat obfitości po to, by przez
siedem lat głodu mieć zapasy (por. Rdz 41). Zatem i my „zbierając” pierwsze piątki
przygotujmy się na godzinę naszej śmierci, która prędzej czy później nadejdzie.

*** KONIEC CYKLU ***

Kwietniowe owoce pracy uczniów SP w Strumieniu

