Szczęśliwy lud,
którego Panem jest Bóg

Pielgrzymka Dzieci Maryi do Szczyrku

Z życia parafii
Ks. Stanisławowi za 8 lat posługi w strumieńskiej parafii i życzymy obfitości Bożych łask na
nowym etapie kapłańskiego powołania. O Mszy
Św. pożegnalnej poinformujemy w stosownym
czasie. Jednocześnie Ks. Bp Roman wyznaczył
nowego wikariusza – ks. Bartłomieja Kijasa –
neoprezbitera. Otoczmy obu kapłanów naszą
modlitwą!
W wakacje rusza już VI edycja wyjątkowego wydarzenia ewangelizacyjnego w naszej diecezji:
Ewangelizacja w Beskidach. Poniżej znajduje się
program: kiedy i jaki szczyt do zdobycia. Spotkanie składa się z Mszy Św. na szczycie danej góry
o godz. 12:00 połączonej z modlitwą na cztery
strony świata. Z naszej parafii organizowane są
oficjalnie dwa wyjazdy: na ŁOSEK (7.07)
i na STOŻEK WIELKI (28.07). Zapisy na Łosek od 24.06 do 1.07, a na Stożek Wielki od 1522.07 w zakrystii lub u ks. Wojciecha. Serdecznie
zapraszamy całe rodziny!

W lipcu przechodzimy na wakacyjny tryb
odprawiania Mszy Św., tzn.:
• Niedziele – bez Mszy o 9:30, a w Zbytkowie o 9:30
• Poniedziałek-środa – 7:00
• Czwartki – 8:00 (sanktuarium), 18:00 (Zbytków)
• Piątki – 18:00
• Soboty – 7:00 i 18:00
W pierwszy piątek miesiąca (tj. 6.07) tradycyjnie udamy się z posługą do chorych, których
prosimy zgłaszać w zakrystii.
W niedzielę 15.07 przypada Odpust ku czci Matki
Bożej Szkaplerznej – patronki zbytkowskiego
kościoła. W związku z tym zapraszamy na przypadającą w tym dniu tzw. „Wieczystą Adorację”
od 8:00 do 10:30. O 10:30 będzie suma odpustowa.
Ks. Bp Roman Pindel dokonuje zmian personalnych w naszej parafii. Ks. Stanisław Binda z dniem
26.08 zostaje administratorem parafii pw. św.
Stanisława BM w Osieku Górnym. Dziękujemy
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Dziękujemy naszym
ofiarodawcom!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

P. Katarzynie Kocurek
P. Marii Sladek
Państwu Łukaszowi i Aleksandrze Folkom
Państwu Adamowi i Bożenie Strządałom
Państwu Stanisławowi i Teresie Mikołajczykom
P. Dorocie Zarzyckiej
P. Mirosławowi Gawronowi
P. Barbarze Dziędziel
P. Czesławowi Strządale
P. Ludwikowi Rojczykowi
Państwu Władysławowi i Helenie Prefetom
Państwu Bolesławowi i Reginie Bojdom
Państwu Jerzemu i Marii Staroniom
Państwu Łukaszowi i Urszuli Langom
Państwu Ryszardowi i Beacie Wojtkom
Państwu Janowi i Danucie Wieliczkom z rodziną
Państwu Uchyłom

Statystyka – czerwiec 2018
Chrzty:
Leon Sojka
Szymon Kocurek
Kajetan Janota
Hanna Wróbel

Śluby:
Pustelnik Marcin - Piwko Izabela
Podskarbi Daniel – Sójka Magda
Grajkowski Krzysztof – Stokłosa Martyna
Zmarli:
+ Bojda Zbigniew
+ Uherek Andrzej
+ Chudy Stanisława
+ Janas Gabriel
+ Lapczyk Maria

W wakacje nie zapominaj o Bogu!
Jeśli już byliście na pieszej pielgrzymce wiecie doskonale, że ciężko jest z tego zrezygnować i wiele planów
wakacyjnych podporządkowuje się właśnie jej. Kogo
w tym roku zachęcisz, aby 6 sierpnia wyruszył razem
z nami na pielgrzymi szlak do Częstochowy?
Każdy z nas ma swoją intencję, dla której pragnie iść.
Nie bez powodu mówi się, że „Modlitwa czyni cuda”.
Nie ma lepszej oferty wakacyjnej niż wakacje z Bogiem! Jeśli jeszcze nie byliście z nami na pewno warto pójść i nie bać się samej trasy. Idziemy tylko sześć
dni. Na pielgrzymim szlaku możesz spotkać bardzo
wiele życzliwych osób, które w razie trudności chętnie Ci pomogą i wezwą punkt medyczny. Podczas
pielgrzymki można poznać wiele wspaniałych osób,
które na pewno wniosą coś bardzo wartościowego do
Twojego życia i wiary. Nie przejmuj się też noclegami,
chętnie jesteśmy zapraszani na noclegi do gospodarzy
w parafiach. Ja mam swoje stałe noclegi od dziewięciu
lat. Boga poznawać można na wiele sposobów, chociażby wędrując i podziwiając piękno polskiej przyrody.
Jeśli wydaje Ci się, że marsz może się ciągnąć w nieskończoność i być bardzo nudny również nie powinieneś sobie tym zaprzątać głowy. Aby Ci się lepiej
i lżej wędrowało pomoże Ci modlitwa. Będzie Ci weselej, gdy wszyscy razem będziemy też śpiewać radosne pieśni wychwalające Boga. Grupa muzyczna ma
już przygotowane kilka przyśpiewek na dobrze znane
Ci polskie i zagraniczne hity z radia.
Z pielgrzymim pozdrowieniem,
Natalia Gabryś-Klus
Do zobaczenia na szlaku!
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POWRÓT DO PRZESZŁOŚCI
Tym razem wybrałam do ponownej publikacji teksty, które wydają mi się ważne nie tylko ze względu na
rozpoczynające się letnie wakacje, ale również na nieprzemijającą aktualność zawartych w nich treści.

W REFLEKSYJNYM NASTROJU

Tekst z lipca 2005 r.
nym miesiącu itp. Wszystko opatrzone jest fotoNazwa wakacje pochodzi od łacińskiego słowa vacatio grafiami i krótkimi komentarzami. Postanowiłam wy(zwolnienie), a oznacza okres wolny od zajęć szkolnych. korzystać niektóre informacje zgromadzone przez auWakacje kojarzą się przede wszystkim z atrakcyjnym tora i podzielić się nimi z Szanownymi Czytelnikami,
spędzaniem wolnego czasu, wyjazdami, wzmożoną akty- zachęcając jednocześnie do nabycia tej interesującej
wnością fizyczną, zawiązywaniem nowych znajomości. pozycji. Zacznę od lipca.
Wszyscy pragniemy spędzić ten okres w sposób wyją- Oto co znajdziemy we wstępie do tego rozdziału:
tkowy, aby oderwać się od szarości dnia powszedniego „Lipiec, zwany po śląsku – lipniym, to właściwie naji z nowymi siłami wrócić do czekających nas obowiązków. cieplejszy miesiąc śląskiego roku. Dlatego tradycyjnie to
Niestety, wakacje to także okres wielu zagrożeń. Aby najpopularniejszy miesiąc urlopowy. Oczywiście dawniej
ich uniknąć, musimy kierować się rozsądkiem i wyo- urlop był tylko płatną przerwą w pracy, w czasie której
braźnią. Pamiętajmy o bezpieczeństwie w trakcie zabaw Ślązok wraz z cała rodziną mógł zaplanować zrobienie
i wyjazdów, abyśmy mogli szczęśliwie wrócić do domu. większych remontów czy napraw. Wtedy więc terowano,
Nie zapominajmy także o Panu Bogu, który kieruje czyli smarowano dachy smołą, reperowano i czyszczono
kominy oraz piece, robiono i malowano płoty, malowano
każdym naszym krokiem i strzeże nas od złego.
i reperowano rynny, rąbano drzewo na zimę, malowano
Tekst z lipca 2006 r
pokoje, podłogi i okna w domach... A jeżeli ktoś był
Tym razem kilka słów chciałabym poświęcić ubiorowi. rolnikiem albo jedynie uprawiał niewielki skrawek
Rozpoczęło się lato, a wraz z nim piękna, słoneczna pola, to oczywiście w lipcu miał dodatkowo robotę przy
pogoda. Upały zmuszają nas do założenia czegoś le- żniwach i młóceniu. Był więc dawniej lipiec miesiącem
kkiego i przewiewnego, co jest całkiem naturalne. bardzo pracowitym. Inaczej natomiast jest dzisiaj,
Musimy jednak pamiętać, że nasz strój powinien być kiedy w lipcowe urlopy planuje się wczasy, podróże
dostosowany do sytuacji i miejsca, w którym się wycieczki, wyjazdy i odwiedzanie daleko mieszkających
znajdujemy, a także do ludzi, wśród których przeby- krewnych i znajomych. Jest więc lipiec czasem wielkiego
wamy. Nie ulega wątpliwości, że inaczej powinniśmy rajzowania”.
się ubierać do szkoły, inaczej na plażę, a jeszcze inaNastępnie autor opisuje, jak wyglądały dawniej żniwa,
czej np. do pracy fizycznej. Nikt rozsądny nie będzie
wymienia przypadające na lipiec odpusty w śląskich
pracować przy betoniarce w nowych dżinsach ani
miejscowościach (niestety, zabrakło informacji o odpunie pójdzie do szkoły w stroju kąpielowym. Idąc na
ście w Zbytkowie, być może dlatego, że kiedy album
dyskotekę, ubieramy się „zabawowo” i „na luzie”. Udapowstawał, nie było jeszcze u nas świątyni), prejąc się do teatru, filharmonii czy na akademię, podzentuje dzieje błogosławionych i świętych, których
kreślamy wyjątkowość tych miejsc i zdarzeń stosownym
wspominamy w lipcu: bł. Czesława, św. Jakuba i św.
ubiorem. Takim miejscem wymagającym szczególnego
Krzysztofa, tłumaczy, dlaczego Święto Matki Bożej
szacunku winny być także kościół i Msza Święta. WySzkaplerznej przypada na 16 lipca. Mnie szczególnie
padałoby zatem ubierać się na to wydarzenie z kulturą
zainteresował fragment opowiadający o śląskich zwyi szacunkiem. Tymczasem niejednokrotnie widzimy
czajach związanych właśnie ze szkaplerzem. Otóż, jak
osoby ubrane w niezbyt właściwy strój bardziej nadający
pisze Szołtysek, „Dawniej szkaplerze były bardzo posię na spacer po nadmorskim deptaku niż do kościoła.
pularne wśród pobożnych Ślązoków, zwłaszcza między
Pamiętajmy! Właściwy ubiór to miara naszej kultury idącymi na wojnę żołnierzami. Zawieszali oni na szyi
osobistej.
niewielkie płócienne torebki, do których wszywano obraTekst z lipca 2012 r
zki z wizerunkami świętych, medaliki, krzyżyk z różańOstatnio kupiłam niezwykle ciekawy album pt. „Rok ca oraz kilka ziaren rośliny zwanej zimzioł, zimzielon
Śląski” napisany przez Marka Szołtyska – znanego ślą- lub po polsku – barwinek. Po co? Otóż gdyby jakiś żołskiego pisarza, dziennikarza, historyka i autora ksią- nierz poległ na froncie i został prowizorycznie pochoważek związanych z kulturą i kuchnią śląską. Album po- ny gdzieś w lesie czy na polu, to potem w tym miejscu
dzielony jest na miesiące. Autor prezentuje przypadają- wyrastał zimzielon. I ta roślina, której liście są cały rok
ce na każdy miesiąc śląskie tradycje dzień po dniu, zielone, wskazywała, gdzie szukać mogiły, gdzie kopać,
święto po święcie. Podaje miejsca i terminy odpustów, by ekshumować zwłoki poległego”.
Grażyna Gądek
opowiada dzieje świętych, których wspominamy w da–5-

Intencje mszalne
8:00 Za ++ z rodz.: Czechowski, Kucharz
9:30 Zbytków – Za + Alojzego Szymoszka
w 7 rocz. śm., rodziców, rodzeństwo
z obu stron, ++ z rodz.: Szymoszek,
Peterek i dusze czyśćcowe
11:00 1) CHRZEST: Jakub Cepok
ROCZKI: Roch Giernacki
		 2) Do Bożej Op. z podz. za otrz. łaski z prośbą
o dalsze błog. z ok. 70 rocz. ur. Jana
16:30 NIESZPORY
17:00 Za + Danutę Polczyk i męża Zygmunta,
++ rodziców

1-sza niedziela miesiąca – 1.07
6:30 Za + Kazimierza Pietrzyka w 2 rocz. śm.,
wnuczkę Agnieszkę
8:00 W int. czcicieli Różańca Św.
żyjących i zmarłych
9:30 Zbytków – Za + Aleksandrę Króliczek
w 10 rocz. śm., żonę Marię,
++ z rodz. Króliczek, Puchalik
(ROCZEK: Antonina Marek)
11:00 Za + Józefa Biela na pam. ur., rodziców,
teściów, siostry, szwagrów, dusze czyśccowe
(CHRZEST: Joanna Lapczyk)
16:30 NIESZPORY
17:00 Za + Annę Drabiniok, męża, ++ z rodziny

Poniedziałek – 9.07
7:00 1) Za + Elżbietę Halamę, męża Cyryla,
++ z rodz. Halama i zięcia Wiesława
		 2) Za + Bogdana Krzyżewskiego – od Bractwa
św. Barbary

Poniedziałek – 2.07
7:00 1) Za + męża Jerzego Bojdę, matkę Helenę,
ojca Zbigniewa, ++ z rodz.: Bojda, Skorupa
		 2) Za + Cecylię Zarembę – od sąsiadki Ilony

Wtorek – 10.07

Wtorek – 3.07
ŚWIĘTO ŚW. TOMASZA APOSTOŁA
7:00 1) Za + Franciszka Białasa w 9 rocz. śm.,
rodziców z obu stron i rodzeństwo
		 2) Za + Mariana i syna Jerzego Korzeniewskich

Środa – 11.07

7:00 1) Za + Adolfa Kajsturę w 1 rocz. śm.
		 2) Za ++ Marię i Karola Sztoler

Czwartek – 12.07

1-szy czwartek miesiąca – 5.07

WSP. ŚW. BRUNONA Z KWERFURTU

8:00 1) Za + Jana Kuboszka, rodziców, teściów,
Zygmunta Popielarza
		 2) Do Bożej Op. za wstaw. MB i św. Barbary
w int. Henryka w 80 rocz. ur.
18:00 Zbytków – W int. czcicieli Różańca Św.
żyjących i zmarłych

8:00 Za + Reginę Szczygieł w 5 rocz. śm.
18:00 Zbytków – Za + Marię i Tomasza Czakon, Marię i Antoniego Stokłosa, ++ z tych rodzin

Piątek – 13.07

WSP. ŚŚ. PUSTELNIKÓW

ANDRZEJA ŚWIERADA I BENEDYKTA

1-szy piątek miesiąca – 6.07
7:00 W int. czcicieli NSPJ żyjących i zmarłych
18:00 Za + Józefa Bohonosa, męża, rodziców,
++ z rodz.: Kuczera i Szczypka

1-sza sobota miesiąca – 7.07
7:00 Msza Św. wynagradzająca za zniewagi wyrządzone Niepokalanemu Sercu NMP
18:00 1) W int. wspólnoty „SYCHAR” o błogosławieństwo na drodze trwania w miłości i wierności
małżeńskiej
		 2) Za + Tadeusza Milcza i rodziców
z obu stron
6:30 Za + Czesława Mikołajczyka, żonę Wiesławę,
rodziców: Zofię i Emanuela

ŚWIĘTO ŚW. BENEDYKTA

7:00 1) Za + Józefa Smola w rocz. śm., rodziców,
teściów, ++ z rodz.: Smol, Sołtysek, dusze
czyśćcowe
		 2) Za + Bronisławę Żur – od rodz. Bałdys

Środa – 4.07

Niedziela – 8.07

7:00 1) Za + Jarosława Teklę na pam. ur.
i jego rodziców
		 2) Za + Jana Sladeczka – od siostry
Bronisławy z rodz.

18:00 1) Za + Karola Milerskiego, żonę Irenę, syna
Józefa, synową Irenę, wnuczkę Magdalenę,
zięcia Jana,
krewnych z rodzin: Milerski, Katarzyński,
Wilczyński, Szweblik, dusze czyśćcowe
		 2) Za + Małgorzatę i Karola Brzuska, synów:
Leona i Karola, synowe: Marię i Alojzję oraz
córki: Annę i Marię oraz zięcia Kazimierza
20:00 NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE

Sobota – 14.07
7:00 Za + Stefanię i Franciszka Hutnickich, synów:
Bronisława i Józefa, Franciszkę Papkoj i Renatę Hutnicką
18:00 Do Bożej Op. z podz. za otrz. łaski z prośbą
o dalsze błog. z ok. 18 rocz. ur. Rafała
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Niedziela – 15.07

Odpust i Wieczysta

adoracja w Zbytkowie: 8:00 – 10:30)
6:30 Za + Zofię i Jana Krymca, syna Władysława
8:00 Za + Mariana Januszka, siostrzenicę Magdalenę
10:30 Zbytków
1) W INT. PARAFIAN
		 2) Za ++ z rodz,: Sajdok, Klepek,
dusze czyśćcowe
11:00 Za + Zofię i Tomasza Ciapka, męża Krystiana,
++ z rodz.: Bierski, Ciapka
16:30 NIESZPORY
17:00 Za + Henryka Jarzyńskiego w 2 rocz. śm.

Poniedziałek – 16.07
WSPOMNIENIE NMP Z GÓRY KARMEL
7:00 1) Za + Joannę, Zofię i Augustyna Kremiec,
córkę Renatę, ++ z rodz.: Czakon, Czaja
		 2) Za + Agnieszkę Pietrzyk,
dziadka Kazimierza

i Staroń, dusze czyśćcowe
11:00 Za + Agnieszkę i Dominikę Kantor, rodziców z
obu stron, Annę Pindel
16:30 NIESZPORY
17:00 Za + Annę i Antoniego Pawełek,
Jadwigę i Antoniego Kajstura,
++ z rodz.: Pawełek, Kajstura

Poniedziałek – 23.07
ŚWIĘTO ŚW. BRYGIDY
7:00 1) Za + Barbarę i Czesława Janik
		 2) Za + Helenę Krzyżanowską – od syna
Krzysztofa z rodziną

Wtorek – 24.07

WSPOMNIENIE
ŚW. KINGI

7:00 1) Za + Wandę Janiak
oraz rodziców z obu stron
		 2) Za + Halinę Gunię – od Antoniego
Strządały z rodziną

Wtorek – 17.07

Środa – 25.07

7:00 1) Za + Wiesława Kawę w 1 rocz. śm.
		 2) Za + męża Karola Zarembę na pam. ur.,
wnuka Bartłomieja, rodziców z obu stron,
siostry: Marię
i Magdalenę, brata Kazimierza

ŚWIĘTO ŚW. JAKUBA APOSTOŁA
7:00 1) Za + Stefana Klimondę w 20 rocz. śm.
2) Za + Józefa Kanafka – od rodz. Kalinowskich
		

Czwartek – 26.07

Środa – 18.07

WSPOMNIENIE
ŚŚ. JOACHIMA I ANNY

7:00 1) Za + Józefa Żura w 1 rocz. śm.
		 2) Za + Cecylię Zarembę – od rodz. Bałdys

8:00 1) Za + Annę Pietroniec
		 2) W int. czcicieli Apostolatu Maryjnego i Patronki Dobrej Śmierci żyjących i zmarłych
18:00 Zbytków – Za + żonę Henrykę Dziewięcką,
brata, bratową, rodziców: Marię i Henryka Nawrat, Annę i Stanisława Dziewięckich, dusze
czyśćcowe

Czwartek – 19.07
8:00 Za + rodzeństwo, Genowefę Furtak, Marię
Garbicz, Stefana Klimondę, ++ z ich rodzin
18:00 Zbytków – Za + Otylię i Franciszka Moj
i córkę Renatę

Piątek – 20.07

Piątek – 27.07

18:00 1) Do Miłosierdzia Bożego w 30 dzień po
śmierci za: ++ Andrzeja Uherka, Gabriela
Janasa
		 2) Za + Stanisława Wojtka – od koleżeństwa
z PKP Pawłowice Górne

18:00 1) Za + Stefanię i Leopolda Tyrtania,
Emilię Bienias
		 2) Za + Arkadiusza Białotę – od kolegi
Zdzisława

Sobota – 21.07

Sobota – 28.07
7:00 Za + Józefa Smolorza – od pracowników Tauronu
13:00 ŚLUB: GONSIOR-KAJSZTURA
18:00 1) Za + Annę i Wincentego Szlachta, rodziców
z obu stron, dusze czyśćcowe
		 2) Za + Stanisława Wyleżucha

7:00 Za + Helenę Zmełty, mężów: Izydora i Karola
18:00 1) Za + Jana i Otylię Brandys, ++ dziadków
z obu stron
		 2) W int. Marzeny i Kazimierza w 35 rocz. ślubu dziękując za otrz. łaski z prośbą o dalsze
i za całą rodzinę

Niedziela – 29.07

Niedziela – 22.07
6:30 Za + Bronisławę i Józefa Janik, rodziców z obu
stron
8:00 Za + Tadeusza Lapczyka w 10 rocz. śm.
9:30 Zbytków – Za + Walerię Staroń, męża Tadeusza, syna Romana, ++ z rodz.: Hajzer
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6:30 Za + Wilhelma Uchyłę, rodziców, rodzeństwo,
zięcia Jana
8:00 W int. Ojczyzny
9:30 Zbytków – Do Bożej Op. z podz. za otrz. łaski
z prośbą o dalsze błog. z ok. 40 rocz. ur. córki
Anny i 20 rocz. ur. wnuczki Doroty

11:00 Za + Eugeniusza Szczotkę, rodziców z obu
stron, brata Kazimierza, rodzinę Żur, dusze
czyśćcowe
16:30 NIESZPORY
17:00 Za + Franciszka Szczypkę w 3 rocz. śm., żonę
Danutę i ++ z rodz.: Płonka, Szczypka

Poniedziałek – 30.07
7:00 1) Za + Alojzego Wróbla, dwóch braci, rodziców z obu stron

		 2) Za + Urszulę Czerwińską – od emerytek
z Gminnej Spółdzielni w Strumieniu

Wtorek – 31.07

WSPOMNIENIE
ŚW. IGNACEGO Z LOYOLI

7:00 1) Za + Ludwika Gamżę na pam. ur., rodziców, rodzeństwo, ++ z rodz.: Gamża, Sabat,
dusze czyśćcowe
		 2) Za + Stanisława Szafrańskiego – od rodz.
Machej

W intencjach mogą pojawić się błędy, niedopatrzenia, za które redakcja z góry przeprasza.
W miarę potrzeby, będą one poprawiane w intencjach na dany tydzień.

Majowe i czerwcowe owoce pracy uczniów
Szkoły Podstawowej w Strumieniu
• 17 maja uczennice naszej szkoły wzięły udział w X
Gminnym Konkursie Gwarowym Rzóndzymy po naszymu. Dziewczyny zachwyciły komisję oceniającą
i w kategorii uczniów szkół podstawowych zajęły wysokie miejsca, Natasza Rauer znalazła się na I miejscu, Lena Dybczyńska wywalczyła sobie II lokatę.
• 17 maja dołączyliśmy do akcji organizowanej przez
fundację Zaczytani.org, której misją jest promocja
czytelnictwa, swoimi działaniami fundacja wspiera
pacjentów szpitali, organizując biblioteki. W ciągu
jednego dnia uczniowie naszej szkoły zebrali 139
książek, które dołączyły do zbiórki gromadzonej
w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli
w Bielsku – Białej.
• 21 maja podsumowaliśmy obchody Światowego
Dnia Książki i Praw Autorskich. Z tej okazji uczniowie klas czwartych przygotowali przedstawienie „Baśniowy ambaras”.
• 22 maja w Goleszowie odbył się Międzyszkolny
Konkurs Czytelniczy w Języku Angielskim. Wzięło
w nim udział czworo naszych uczniów: Kornel
Józwik, Paweł Dziwoki, Magdalena Smolorz oraz
Maja Mijal. Uczestnicy konkursu musieli wykazać
się umiejętnością czytania ze zrozumieniem oraz
wiedzą o kulturze anglojęzycznych krajów. Tytuł
laureata otrzymał uczeń klasy IVa – Kornel Józwik,
który zdobył II miejsce.

i III miejsce w biegu na 60 m, Lena Dybczyńska
I miejsce w rzucie piłeczką palantową, Jakub Libura
– I miejsce w skoku w dal i I miejsce w biegu na 60
m, Sebastian Libura – II miejsce w skoku w dal oraz
II miejsce w biegu na 60m.
• W maju odbył się szkolny konkurs matematyczny
Świetnie liczę skierowany do uczniów klas I-III,
w którym uczestnicy rozwiązywali zadania tekstowe. Do konkursu zgłosiło się 59 uczniów, w klasach
I na I miejscu znalazł się Filip Żur, II miejsce zajął
Antoni Bojda, III miejsce przypadło Nikodemowi
Dudzie, Mateuszowi Kulińskiemu, Zofii Sikorze,
Lenie Wach. W klasach II najwyższe miejsce zajął
Piotr Gruszczyk, na II miejscu znalazła się Małgorzata Halama, zaś III miejsce przypadło Dawidowi Wielgowi. Kacper Blinda zajął najwyższe
miejsce spośród trzecioklasistów, za nim był Michał
Milanowki, na III miejscu znalazła się Kinga
Grygierczyk.
• W pierwszych dniach maja sześcioro uczniów
wzięło udział w konkursie plastycznym dla dzieci
Polska – moja Ojczyzna organizowanym przez tygodnik ogólnopolski Sieci, Wiktoria Masztalerz-Balas, Norbert Gaszczyk, Oliwia Góra, Magdalena Smolorz, Zofia Dendys, Wiktoria Kocur otrzymali wyróżnienie na szczeblu ogólnopolskim.

• Końcem maja uczniowie klas starszych wzięli udział
w Międzynarodowych spotkaniach Artystycznych
• 30 maja zakończyliśmy kolejną edycję Czwartków
Moja przygoda w muzeum organizowanych przez
Lekkoatletycznych. Nasza szkoła zajęła III miejsce
Muzeum Zamkowe w Pszczynie. Spośród 500 prac
w ogólnej klasyfikacji. Indywidualne medale zdonagrodzono 70 najładniejszych, wśród których
byli: Marcelina Bojda – III miejsce we skoku w dal,
Tomasz Stryczek – III miejsce w skoku w dal
znalazła się praca plastyczna Martyny Rzyman.
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• Na początku czerwca uczniowie klas I-III przystąpili • Księgi Rut, Estery, Jonasza i Daniela stały się główną
do szkolnego konkursu czytelniczego, w tym roku
lekturą tegorocznego XXI Międzynarodowego
uczestnicy popisywali się znajomością lektur:
Ekumenicznego Konkursu Wiedzy Biblijnej Jonasz.
Pięciopsiaczki, Oto jest Kasia, O psie, który jeździł
Laureatami zostali Mateusz Blinda oraz Paweł Dzikoleją. W klasach I najwyższe miejsce zajęli Antoni
woki, zaś finalistkami Natalia Gołek i Patrycja StoBojda i Filip Żur, na II miejscu znalazła się Lena
kłosa, przynosząc tym samym promocję na szcze-blu
Wach, III przypadło Zofii Sikorze, Antoniemu
międzynarodowym dla naszej szkoły.
Wyleżuchowi. W klasie II test najładniej napisał Piotr
Gruszczyk, na II miejscu znalazła się Małgorzata
Halama, III miejsce zajął Dawid Wielg. W kla- • Umiejętnościami literackimi wykazała się uczennica Dominika Owsiany, która ułożyła Modlitwę za
sach III zwyciężył Kacper Blinda, II miejsce przyOjczyznę na 100-lecie Odzyskania Niepodległości
padło Julii Figas i Wiktorii Strządale, III miejsce
zajął Wiktor Bierski.
w ogólnopolskim konkursie oraz zdobyła wyróżnienie w powiatowym konkursie Zabytki sztuki sakralnej.
• W sesji wiosennej Ogólnopolskiego Konkursu z Języka Angielskiego Leon wzięło udział 56 uczniów
z naszej szkoły. W gronie laureatów znaleźli się
Piotr Strządała, zajmując IV miejsce oraz Marta
Mrowiec, która uplasowała się na miejscu X. Bardzo wysokie miejsce zajęła również Maja Mijal.
W kategorii klas czwartych najlepszymi okazali się
Kornel Józwik oraz Dominik Nikiel, klas piątych
Remigiusz Konieczny i Mateusz Blinda, a w klasach
szóstych najwyższy wynik w szkole zajęli Paweł
Kolendowicz oraz Jakub Różankowski.

Jonasz
W tym roku szkolnym odbyła się już XXI edycja Międzynarodowego Ekumenicznego Konkursu Wiedzy Biblijnej
"Jonasz". W finale wzięło udział 272 uczestników z klas VII szkoły podstawowej oraz II i III gimnazjum. Uczniowie
naszego gimnazjum Kornelia Staroń i Jan Dziwoki zostali laureatami konkursu.
Gratulujemy im sukcesu i dziękujemy za piękne reprezentowanie naszej szkoły.

Pielgrzymka na Jasną Górę
14 czerwca uczniowie klas trzecich gimnazjum udali się do Częstochowy, gdzie u stóp Jasnogórskiej Pani dziękowali za
łaski i dary Ducha Świętego otrzymane w sakramencie bierzmowania. Przed obliczem Królowej Polski składali również
swoje prośby o opiekę i wstawiennictwo Maryi w dalszym życiu oraz o pomoc w dokonywaniu właściwych wyborów.
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Oprac. IK

Ognisko Wspólnoty Modlitewno-Ewangelizacyjnej
„Wieczernik” i wspólnot filialnych

Najpierw szeroki kontekst historyczny: ks. Jakub Studziński rozpoczął spotkania modlitewne w zbytkowskim kościele z kilkoma strumieńskimi rodzinami.
Potem były Światowe Dni Młodzieży w parafii, które
jeszcze bardziej te rodziny na swój sposób zjednoczyły
we wspólnej modlitwie. Kiedy przyszedłem na parafię dwa lata temu, te rodziny chciały spotykać się dalej i prosiły mnie o opiekę duszpasterską. Nie od razu
się zdecydowałem, ale po paru miesiącach powiedziałem: „tak”. I tym sposobem w składzie ok. 4 małżeństw zaczęliśmy wtorkowe, zbytkowskie spotkania
przy Słowie Bożym i wspólnej adoracji…Wspólnota
wówczas, choć mała, już od tamtej pory pięknie funkcjonowała, bo w końcu spotykała się na modlitwie…
i teraz nie chodzi o to, że ten czas przeszły sugeruje jakiś rozłam czy rozpad wspólnoty. Wręcz przeciwnie!
Jak pewnie wielu parafian wie, od października do
grudnia 2017 roku w naszej parafii odbyła się pierwsza
edycja kursu ewangelizacyjnego „ALPHA” dla dorosłych. To właśnie ta malutka wspólnota modlitewna
stała się „prowoderem” tego wydarzenia. Doszli do pomocy liczni ludzie dobrej woli, także wspólnota

„Novare” z Żor. I tak oto po „ALPHIE” owa wspólnota
modlitewna rozrosła się do (pozwolę sobie użyć tego
sformułowania) imponujących rozmiarów. Tak jak przed
„ALPHĄ” spotykało się raptem 6-8 osób, tak od tamtej
pory jest nas prawie 20! W tym czasie „poalphowym”
podczas jednych z adoracji, niczym apostołowie po
zmartwychwstaniu wybierający pod wpływem Ducha
Św. św. Macieja na apostoła, my wybieraliśmy nazwę
naszej wspólnoty. I tak „los padł” na „Wieczernik”.
Z tejże wspólnoty wyrosły po skończonym kursie
„ALPHA” dwie tzw. wspólnoty filialne: mężczyzn
i kobiet, którzy raz w miesiącu spotykają się w Sali Jana Pawła II by pogłębiać swoją wiarę, formację duchową. Mężczyźni realizują program „Mężczyzn św. Józefa”, a kobiety realizują program z kursu „Judyta” o.
Adama Szustaka OP. W perspektywie mają kolejny kurs
tegoż kapłana: „Estera”. Koniec kontekstu historycznego.
I tak oto 9.06 na zabłockim boisku spotkały się te
wszystkie wspólnoty, sympatycy oraz przedstawiciele
młodzieży, która pod czujnym okiem WME „Wieczernik” będzie organizować na przełomie września i października bieżącego roku kurs „ALPHA” dla młodzieży! Był to czas wzajemnej integracji, zawiązania wspólnoty i wstępnych ustaleń dotyczących wspomnianego
kursu. Spotkanie zaczęliśmy o 15:00 Koronką do Bożego Miłosierdzia. Potem było ognisko, gry, zabawy
z nagrodami dla dzieci.
Na koniec zachęcamy gorąco już teraz młodzież, zwłaszcza ponadgimnazjalną, do wzięcia udziału w kursie „ALPHA”! Rezerwujcie sobie już czas i dajcie sobie szansę na ożywienie, rozwój swojej wiary! A dorosłych zapraszamy serdecznie w szeregi wspomnianych wspólnot: „Wieczernik”, mężczyzn czy też kobiet. Drzwi dla Was są cały czas otwarte!
Ks. Wojciech
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Pielgrzymka klas III gimnazjum na Jasną Górę

Ognisko WME Wieczernik i wspólnot filialnych

Boże Ciało

