
„Wolność jest wtedy, gdy człowiek jest 
panem samego siebie. Będąc panem panuje:  
da radę sobie zabronić i da radę sobie nakazać”

Ks. prałat Władysław Zązel



Pielgrzymka do Lourdes



3.08 wypada pierwszy piątek miesiąca. Tradycyjnie 
w tym dniu udamy się do chorych z posługą sakra-
mentalną. Prosimy chorych zgłaszać, jak zawsze, 
u siostry w zakrystii.

W dniach 6-11.08 tradycyjnie wyrusza pielgrzym-
ka piesza na Jasną Górę. Zapraszamy parafian 
w poniedziałek 6.08 na godz. 11:00 do naszego 
sanktuarium na Mszę Św. na pożegnanie piel-
grzymów. Autokar na powitanie pielgrzymów wyje-
dzie 11.08 o godz. 8:00 z Rynku. Chętni mogą za- 
pisywać się na wyjazd w zakrystii. Pamiętajmy w mo- 
dlitwach o pielgrzymach!

15.08 Uroczystość Wniebowzięcia NMP i 98 ro-
cznica „Cudu nad Wisłą”. Msze Święte w porządku 
niedzielnym. Po każdej Mszy Św. poświęcenie ziół. 
Na Mszy Św. o godz. 11:00 pożegnamy uroczyście 
ks. Stanisława, który od 26.08 rozpocznie obowią-

zki administratora w parafii pw. św. Stanisława BM 
w Osieku Górnym. Zapraszamy w tym dniu także 
na  15:00 na nabożeństwo odpustowe przy kapli- 
czce Wniebowzięcia NMP na styku ulic: Grani-
cznej i Olszyna. Opiekunów kaplicy jak i okoli-
cznych mieszkańców prosimy o przygotowanie jej 
na ten czas.

W tym roku nasi rowerowi pielgrzymi w dniach  
16-21.08 na czele z ks. Stanisławem wyruszają 
w trasę: Strumień – Częstochowa – Kraków Łagie-
wniki – Kalwaria Zebrzydowska. Także i o nich nie 
zapomnijmy w naszych modlitwach!

17.08 przypada wspomnienie św. Jacka – patrona 
naszego ks. proboszcza. Życzymy Mu obfitości  
łask Bożych i wstawiennictwa św. Patrona. Zapra-
szamy parafian na Mszę Św. imieninową w niedzielę 
19.08 o godz. 8:00.

Z życia parafii
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Zmarli:
+ Wanda Grygierczyk 
+ Ryszard Szajter

Chrzty:
Joanna Lapczyk 
Jakub Cepok 
Maciej Smolorz 
Nastia Ociepka

Statystyka – lipiec 2018

Śluby:
Krzempek Piotr – Skorupa Patrycja 
Maśka Kamil – Szlachta Izabela

• Państwu Zdzisławowi i Alicji Żurom
• Państwu Stanisławowi i Bogumile Szupinom
• Państwu Ochodkom
• Państwu Janowi i Zofii Czajom
• Państwu Zieburom
• Państwu Serwatkom
• Państwu Stanisławowi i Janinie Mikołajczykom
• P. Anieli Krzempek
• Państwu Eugeniuszowi i Krystynie Mickom
• P. Halinie Smol
• Paniom Janinie i Ewelinie Smolom
• Państwu Janowi i Halinie Żakom
• P. Anastazji Żur
• P. Katarzynie Kocurek
• P. Krystynie Ochman
• P. Bartłomiejowi Ślękowi
• Państwu Marianowi i Danucie Teklom
• Państwu Łukaszowi i Aleksandrze Folkom
• P. Markowi Żurowi
• P. Elżbiecie Lang
• Państwu Wioletcie i Henrykowi Blindom
• Państwu Janowi i Mirosławie Brandysom
• Państwu Karolowi i Małgorzacie Pachułom

Dziękujemy naszym  
ofiarodawcom!
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POWRÓT DO PRZESZŁOŚCI
Tym razem wybrałam do publikacji dwa teksty z przeszłości: pierwszy o charakterze bardziej ogólnym, 
drugi - tematycznie związany z sierpniem. Przeczytałam z uwagą to, co napisałam 15 lat temu i ze smutkiem 
stwierdziłam, że oba teksty nie straciły nic a nic na aktualności, a być może niektóre zjawiska w nich  
przywołane jeszcze się nasiliły.

W REFLEKSYJNYM NASTROJU
Tekst z sierpnia 2003 r.
Usiadłam na chwilę w ogrodzie, aby wsłuchać się w brzę- 
czenie pszczół uwijających się pracowicie wśród liści 
winobluszczu i posłuchać śpiewu ptaków. Co usłysza-
łam? Warkot silnika ruszającego samochodu, huk prze- 
latującego samolotu, przejmujące wycie karetki pogoto-
wia, natrętne popiskiwanie dziecięcej zabawki. I oto na-
szła mnie refleksja, że współczesny świat to świat ciągłe- 
go hałasu. Wystarczy otworzyć rankiem oczy, a już ataku-
ją nas dobiegające zewsząd dźwięki mechanicznych bądź 
elektronicznych urządzeń. Czasem wydaje mi się, że 
wkrótce przestaniemy słyszeć śpiew ptaków, bo zdominują 
go wszechobecne melodyjki telefonów komórkowych bądź 
muzyczne przeboje ulubionych stacji radiowych.
Korzystamy z dobrodziejstw techniki, ułatwiając i umi-
lając sobie życie, ale mam wrażenie, że także coś tracimy. 
Tracimy umiejętność wsłuchiwania się w ciszę. Bo ciszy 
tej nie ma! Nawet gdy znajdujemy się w głębokim lesie, 
dobiega do nas odległy „poszum nowoczesności”. A szko- 
da. Cisza bowiem ma działanie terapeutyczne: uspokaja, 
osłabia nagromadzone w nas emocje, pozwala na wsłu-
chanie się w siebie. 
Jeśli więc nie możemy żyć w ciszy, to może spróbujmy 
wyciszyć się wewnętrznie. Pomoże nam w tym znakomita 
książeczka Bruno Ferrero pt. „40 opowiadań na pustyni. 
Krótkie opowiadania dla ducha” Wydawnictwa Sale-
zjańskiego. Jest to świetna lektura pozwalająca właśnie 
na wsłuchanie się w siebie i snucie refleksji. O czym?  
Oto przykład: (każde z tych króciutkich opowiadań opa-
trzone jest odautorskim komentarzem): 

WSZYSTKIE MOŻLIWOŚCI
Ojciec obserwował swego syna próbującego unieść cięż- 
ki wazon z kwiatami. Maluch wysilał się, sapał, stękał, 
mruczał coś pod  nosem, jednak nie udało mu się przesu-
nąć wazonu nawet o milimetr. Wreszcie zrezygnował.
• Czy spróbowałeś wszystkich możliwości? – zapytał ojciec.
• Tak – odparł chłopiec.
• Nie, ponieważ nie poprosiłeś mnie o pomoc.  
Modlić się to próbować „wszystkich” naszych możliwości.

DWIE CHUSTECZKI
Pewien mały chłopczyk przynosił zawsze do przedszkola 
dwie chusteczki. Gdy zdziwiona wychowawczyni spytała 
dlaczego tak postępuje, odpowiedział:
• Jedna jest po to, by wycierać sobie nos; druga, żeby 
wytrzeć oczy komuś, kto płacze.
Czy ty także nosisz przy sobie dwie chusteczki?

MASKI
Pewnego dnia Piękno i Brzydota spotkały się na plaży. 
Postanowiły wykąpać się. Zdjęły ubranie i zaczęły się 
pluskać w morskiej wodzie. Po chwili Brzydota wróciła na 
brzeg, włożyła ubranie Piękna i poszła swoją drogą.
W chwilę potem także Piękno wyszło z wody, a ponieważ 
wstydziło się wracać nago, włożyło ubranie Brzydoty. 
I poszło swoją drogą.
Również dzisiaj ludzie często zamieniają się rolami i udają 
kogoś innego.
Jednak jeśli ktoś raz ujrzał oblicze Piękna, rozpozna je 
zawsze bez względu na ubranie. Jeżeli też ktoś widział twarz 
Brzydoty, żadne ubranie nie skryje jej przed jego wzrokiem.
Tekst z sierpnia 2005 r.
W związku z tym, że zaczyna się sierpień, miesiąc trzeźwości, 
chciałabym zwrócić uwagę na coraz powszechniejsze 
wśród młodzieży, a nawet dzieci, używanie napojów 
alkoholowych. Wraz ze zmianą wzorców konsumpcji 
w Polsce oraz obfitym zaopatrzeniem sklepów w napoje 
alkoholowe młodzi ludzie coraz częściej sięgają po alko- 
hol. Szczególnie popularne stało się picie z pozoru nie-
winnych drinków oraz piwa, które jest powszechnie 
reklamowane jako napój kojarzący się z dobrą zabawą, 
energią, młodością, przyjaźnią. Dlaczego młodzież pije? 
Motywów  sięgnięcia po kieliszek wódki, lampkę wina 
czy kufel piwa może być wiele: dopasować się do kolegów, 
należeć do grupy, poczuć się dorosłym, być „spoko” i na 
luzie, zapomnieć o kłopotach, przestać być nieśmiałym,  
sprawdzić „jak to jest”, złamać zakaz, dobrze się bawić ... 
To tylko niektóre z nich. 
Młodzież pije wszędzie. Na plaży, w dyskotece, w domu, 
pod blokiem, w parku, a nawet na ulicy. Wieczorem lokale 
(modne obecnie puby) zapełniają się tłumami chłopców  
i dziewcząt sączących złocisty płyn. Na dodatek żyjących 
w przekonaniu, że piwo to przecież żaden alkohol. Niestety 
nic bardziej mylnego! Piwo, wino, likiery, koniaki, wód- 
ki czy wszelkiego rodzaju drinki mają różne kolory, sma-
ki i zapachy, ale posiadają jedną cechę wspólną. Każde  
z nich zawiera tę samą substancję chemiczną, którą che-
micy i lekarze nazywają alkoholem etylowym – w skrócie 
ETOH. Jest to substancja posiadająca wyjątkową moc - 
w bardzo krótkim czasie po zażyciu może zmieniać stan 
psychiczny człowieka. W czystej postaci jest to bezbarwny 
płyn o ostrym i piekącym zapachu, który dość szybko się 
utlenia i może zapłonąć błękitnym ogniem. Największe 
stężenie ETOH występuje oczywiście w spirytusie – (95%), 
w wódce jest to 40%, w winie – 12%, a w piwie – 4%. 
Oznacza to, że gdy wypijamy małe piwo (250g), lampkę 
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Bohaterka, o której chcę wspomnieć 
urodziła się w Kośminie w 1889 r., 
jednakże jej życie było też bardzo sil- 
nie związane z pobliskimi nam Gór-
kami Wielkimi. Pod koniec maja by- 
łam na dwudniowej wycieczce szkol- 
nej z uczniami w Kossakówce. Mu-
szę przyznać, że nigdy wcześniej nie 
myślałam, że to miejsce jest tak kli-
matyczne. Można przespacerować się 
po parku, zobaczyć Muzeum Zofii Kos- 
sak-Szatkowskiej (jest to jeden z od- 
działów Muzeum Śląska Cieszyńskie-
go w Cieszynie). Siedziba muzeum mie- 
ści się w dawnym domku ogrodnika, 
gdzie Pani Zofia wraz z mężem zamie-
szkała od 1957 r., ponieważ dworek 
pod koniec II wojny światowej znacząco ucierpiał. 
Wchodząc do niego ma się wrażenie jakby przekroczyło 
próg domu, a nie muzeum. To niesamowite uczucie, 
które doznałam chyba po raz pierwszy. Muzeum 
założył mjr Zygmunt Szatkowski – mąż Pani Zofii. 
W pobliżu znajdują się ruiny dworu Kossaków, gdzie 
swoją siedzibę ma Centrum Kultury i Sztuki DWÓR 
KOSSAKÓW prowadzony przez Fundację im. Zofii 
Kossak. Będąc w Górkach Wielkich warto też odwie- 
dzić stanicę Kamińskiego, o której próbuje się przy-
wrócić pamięć. Są to pozostałości po ośrodku harcerskim.
Dlaczego wybrałam ten temat? Urzekła mnie postać  
Pani Zofii, która wiele pomagała bliźnim. Po drugie 
to osoba bardzo religijna i związana z naszą małą 
ojczyzną. Może dla kogoś ten artykuł stanie się zachętą 
do wakacyjnej wycieczki i odkrywania regionalnej 
historii. Warto też wspomnieć, że słynny malarz 
Wojciech Kossak to właśnie wujek Pani Zofii. Z 
czym kojarzymy naszą bohaterkę? Młodsi z baśniami 
„Przygody Kacperka”, starsi przede wszystkim z jej 
dziełami literackimi np. tłumaczonym na wiele języków 
cyklem „Krzyżowcy”. 
W czasie okupacji niemieckiej przebywała w War-
szawie. Była jedną z najważniejszych osób, które za- 
łożyły tajną organizację katolicką czyli Front Odro-
dzenia Polski. Stała się też jednym z twórców Rady 

Pomocy Żydom – Żegota. Kiedy roz- 
poczęła się likwidacja getta w  War-
szawie zwróciła się do Polaków z pro-
testem, aby nie byli obojętni na to co 
się dzieje odwołując się do zasad chrze- 
ścijaństwa. Profesor Władysław Barto-
szewski, który w czasie okupacji był jej 
sekretarzem dostrzegł, że „Bóg” i „Oj-
czyzna” nie były dla niej tylko słowa- 
mi, ale ważnymi wartościami, o któ-
rych nie zapominała w codziennym ży- 
ciu. Po aresztowaniu przez gestapo by- 
ła w KL Auschwitz-Birkenau. To, co 
tam przeżyła opisała w publikacji 
„Z  otchłani”. Później przewieziono ją 
na Pawiak do Warszawy. Za sprawą 
Podziemia udało się ją uwolnić i ocalić 

jej życie. Wzięła udział w Powstaniu Warszawskim. 
W  1945 r. z misją Czerwonego Krzyża trafiła do 
Londynu. Wróciła do Górek Wielkich wraz z mężem 
w 1957 r. Zmarła w 1968 r., pochowano ją na cmenta- 
rzu parafialnym w Górkach Wielkich. Pośmiertnie 
została uhonorowana medalem „Sprawiedliwy wśród 
Narodów Świata”. To tylko fragment jej ciekawego 
życiorysu! Muszę przyznać, że spotkałam się w In-
ternecie też z negatywnymi opiniami, twierdzącymi, 
że Pani Zofia była momentami antysemitką. Przyzna- 
ję, że było to dla mnie dużym zaskoczeniem. Na tyle  
ile udało mi się wgłębić w jej biografię podczas wycie-
czki myślę, że nie otrzymałaby najwyższego izraelskie-
go odznaczenia cywilnego przyznawanego przez In-
stytut Pamięci Męczenników i Bohaterów Holocaustu 
Yad Vashem w Jerozolimie za złe traktowanie Żydów 
w czasie okupacji niemieckiej.   
Źródła:
Agata Szwedowicz, Zofia Kossak-Szczucka (1889-
1968) http://dzieje.pl/postacie/zofia-kossak-
szczucka-1889-1968 (dostęp: 15.07.2018)
Muzeum Zofii Kossak – Szatkowskiej, http://
www.muzeumkossak.pl/ (dostęp: 15.07.2018)

Opisała Natalia Gabryś-Klus

„Bóg” i „Ojczyzna” – ZOFIA KOSSAK-SZATKOWSKA p.v. Szczucka

wina (100g) czy mały kieliszek wódki (25g), to za każdym 
razem zażywamy tę samą ilość alkoholu etylowego – 10g 
czystego ETOH! Nietrudno policzyć, że półlitrowe piwo 
to już dwie lampki wina lub tzw. „pięćdziesiątka” wódki! 
Warto to sobie uświadomić!

Alkohol jest dla zdrowych i dorosłych osób. Nie ma wą- 
tpliwości, że z jego używaniem należy poczekać do peł- 
noletności, a i  wtedy stosować z umiarem i  odpowie-
dzialnością. Na całym świecie prawo zabrania sprzedaży 
napojów alkoholowych osobom przed ukończeniem 18., 
a w niektórych krajach 21. roku życia. Istnieją poważne 
uzasadnienia dla tych ograniczeń. Młodzi ludzie mają 

znacznie niższą tolerancję na alkohol i znacznie szybciej 
się uzależniają. Nawet niewielkie ilości alkoholu, niegro- 
źne dla dorosłych, mogą uszkadzać procesy rozwojowe  
dzieci i młodzieży. Dotyczy to nie tylko rozwoju biologi-
cznego, ale również procesów związanych z uczeniem się    
zapamiętywaniem oraz rozwojem uczuciowym. Młodość 
to czas, gdy człowiek odkrywa różne barwy uczuć. Alko- 
hol zamazuje różnorodność i bogactwo autentycznych 
przeżyć. Oszukuje i zniewala!

(na podstawie: Jerzy Mellibruda:„Tajemnice ETOH”, 
Alicja Pacewicz: „Jak pomóc dziecku nie pić”)

Grażyna Gądek
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Środa – 1.08 

WSP. ŚW. ALFONSA MARII LIGUORI

	 7:00	 1)	Za	+	Zygmunta	i	Danutę	Polczyk,	 
dziadków,	krewnych,	 
++	z	rodz.:	Polczyk,	Dubiański

	 	 2)	Za	+	Ryszarda	Szajtera	–	od	brata	Michała	
z	rodzin 

	3)	Za	+	Wandę	Grygierczyk	–	od	syna	Sebastiana	 
z	rodziną

1-szy czwartek miesiąca – 2.08

	 8:00	 1)	Za	+	Adama	i	Jerzego	Szuba

	 	 2)	Za	+	Marię	Lapczyk	–	od	wnuka	Marka

18:00	 Zbytków	–	W	int.	czcicieli	Różańca	Św.	 
żyjących	i	zmarłych

1-szy piątek miesiąca – 3.08

	 7:00	 1)	W	int.	czcicieli	NSPJ	żyjących	i	zmarłych

	 	 2)	Za	+	Zofię	Chudy	–	od	rodz.	Bojda

18:00	 Za	+	Emilię	Krzempek	w	3	rocz.	śm.

1-sza sobota miesiąca – 4.08

WSPOMNIENIE ŚW. JANA MARII VIANNEYA

	 7:00	 Msza	Św.	wynagradzająca	za	zniewagi	wyrzą-
dzone	Niepokalanemu	Sercu	NMP

13:00	 ŚLUB:	FAJKIS-STANEK

18:00	 1)	W	int.	wspólnoty	„SYCHAR”	o	błogosła-
wieństwo	na	drodze	trwania	w	miłości	 
i	wierności	małżeńskiej

	 	 2)	Do	Bożej	Op.	z	podz.	za	otrz.	łaski	z	prośbą	
o	dalsze	błog.	z	ok.	18	rocz.	ur.	Anety

1-sza niedziela miesiąca – 5.08

	 6:30	 Za	+	Czesława	Rygla,	rodziców,	teściów,	 
braci:	Józefa	i	Emila	Tlałka

	 8:00	 W	int.	czcicieli	Różańca	Św.	żyjących 
i	zmarłych

	 9:30	 Zbytków	–	Za	+	Marię	i	Stefana	Lapczyków 
i	syna	Kazimierza

11:00	 Do	Bożej	Op.	za	wstaw.	MB	Strumieńskiej	 
i	św.	Barbary	w	int.	męża	Dominika	w	30	rocz.	
ur.	(CHRZEST:	Hanna	Ćwiek,	Aniela	Ślęk)

16:30	 NIESZPORY

17:00	 Za	+	Bronisławę	Kajsturę,	brata,	rodziców,	
teściów	i	dziadków

Poniedziałek – 6.08 

ŚWIĘTO PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO

	 7:00	 1)	Za	+	Pawła	Żyłkę,	żonę	Herminę,	zięcia	
Józefa

	 	 2)	Za	+	żonę	Bernadetę	Spandel	na	pam.	ur.,	
rodziców:	Dorotę	i	Alfreda	Spandel,	teścia	
Henryka	Musiolika,	dusze	czyśćcowe

11:00	 Do	Bożej	Op.	za	wstaw.	MB	w	int.	pielgrzy-
mów	wyruszających	na	Jasną	Górę

Wtorek – 7.08

	 7:00	 1)	Za	+	Stefana	Jasika	na	pam.	ur.,	dwie	
żony,	siostrę	Helenę,	rodziców	z	obu	stron

	 	 2)	Za	+	Jadwigę	Dźwigał,	rodziców:	Emilię	 
i	Rudolfa,	teściów:	Zofię	i	Władysława

Środa – 8.08  WSP. ŚW. DOMINIKA

	 7:00	 1)	Za	+	Bogdana	Piątka	w	1	rocz.	śm.

	 	 2)	Za	+	Andrzeja	Dąbrowskiego	w	rocz.	śm.

Czwartek – 9.08  ŚWIĘTO 

ŚW. TERESY BENEDYKTY OD KRZYŻA

	 8:00	 Za	+	Marię	i	Franciszka	Garbicz,	++	z	rodziny

18:00	 Zbytków	–	Za	+	Emilię	i	Pawła	Witoszków,	
Brunona	i	Helenę	Miłych,	rodziców,	rodzeń-
stwo	z	obu	stron,	dusze	czyśćcowe

Piątek – 10.08  ŚWIĘTO ŚW. WAWRZYŃCA

18:00	 1)	Za	+	Brunona	Bilika,	rodziców,	brata	Adol-
fa,	żonę	Marię,	szwagra	Franciszka

	 	 2)	Za	+	Józefa	Gołysznego,	zięcia	Mariana,	
rodziców,	teściów,	++	z	rodz.:	Janik,	Poloczek

Intencje mszalne
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Sobota – 11.08  WSPOMNIENIE ŚW. KLARY

	 7:00	 Do	Bożej	Op.	z	podz.	za	otrz.	łaski	z	prośbą	 
o	dalsze	błog.	dla	Marka	z	ok.	ur.

18:00	 Za	+	Zuzannę	i	Józefa	Łukasików,	dziadków	 
z	obu	stron,	dusze	czyśćcowe

Niedziela – 12.08 

	 6:30	 Za	+	Henryka	Francuza,	ojca	Antoniego,	ro-
dziców	z	obu	stron

	 8:00	 Za	+	Erwina	Walę	w	rocz.	śm.,	rodziców	i	
rodzeństwo	z	obu	stron

	 9:30	 Zbytków	–	Za	+	Wandę	i	Władysława	Kawa	i	
syna	Wiesława

11:00	 1)	CHRZEST:	 Maria	Pisarek
	 				ROCZEK:	Julia	Kozłowska
	 	 2)	Do	Bożej	Op.	za	wstaw.	MB	z	podz.	za	otrz.	

łaski	z	prośbą	o	dalsze	błog.	dla	małżonków	
zok.	70	r.	ur.

16:30	 NIESZPORY
17:00	 Za	++	rodziców:	Helenę	i	Wilhelma	Krzemp-

ków,	dwóch	braci,	Helenę	i	Jana	Jaworskich,	
brata	Erwina,	dusze	czyśćcowe

Poniedziałek – 13.08

	 7:00	 1)	Za	+	Józefa	Szczudło	w	3	rocz.	śm.,	rodzi-
ców,	teściów,	Annę	Szczudło,	dusze	czyśćco-
we

	 	 2)	Za	+	Andrzeja	Uherka	od	pracowników	PKP	
w	Zabrzegu-Czarnolesiu

20:00	 NABOŻEŃSTWO	FATIMSKIE

Wtorek – 14.08 UROCZYSTOŚĆ 

ŚW. MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO

	 7:00	 1)	Za	+	Józefa	Kubicę
	 	 2)	Za	+	Anzelma	Standurę	na	pam.	ur.,	żonę	

Marię,	rodziców,	rodzeństwo	z	obu	stron

Środa – 15.08 UROCZYSTOŚĆ 

WNIEBOWZIĘCIA NMP

	 6:30	 Za	+	Rudolfa	i	Helenę	Herman,	ojca	redemp-
torystę	Józefa	Hermana,	ich	rodziców

	8:00	 Za	+	Matyldę	i	Jana	Szupinów,	córkę,	synów,	
synowe,	zięciów,	++	z	tego	domu

	9:30	 Zbytków	–	Za	+	Ludwika	i	Marię	Śleziak,	 

rodziców	z	obu	stron
11:00 Za	+	męża	Zbigniewa	Stawniczego	w	1	rocz.	śm.
13:00	 ŚLUB:	HOMA-STANIEK
15:00	 NABOŻEŃSTWO	PRZY	KAPLICZCE	WNIEBO-

WZIĘCIA	NMP	PRZY	UL.	GRANICZNEJ
17:00	 Za	+	Henryka	Sosnę	w	8	rocz.	śm.,	 

++	rodziców

Czwartek – 16.08

	 8:00	 Za	+	Kazimierza	Zarembę,	rodziców,	 
rodzeństwo	z	obu	stron

18:00	 Zbytków	–	Za	+	Ludwika	Chybiorza

Piątek – 17.08 WSPOMNIENIE ŚW. JACKA

18:00	 1)	Do	Miłosierdzia	Bożego	w	30	dzień	po	
śmierci	za:

	 	 2)	Za	+	Annę	Gabzdyl	w	2	rocz.	śm.,	córkę	
Jadwigę	Michalską,	++	z	rodzin:	Gabzdyl,	
Machej

Sobota – 18.08
	 7:00	 Za	+	Stanisława	Pachułę,	rodziców:	Francisz-

ka	i	Marię,	braci:	Rudolfa,	Karola,	Jana,	siostrę	
Martę,	szwagra	Adolfa,	bratową	Zofię

18:00	 Za	+	Jadwigę	Podskarbi,	Grażynę	Podskarbi,	
Hermana	Sikorę	(CHRZEST:	Wiktoria	Mrowiec)

Niedziela – 19.08

	 6:30	 Za	+	Julię	i	Antoniego	Zygma,	syna	Eugeniu-
sza,	rodziców	z	obu	stron

	 8:00	 Do	Bożej	Op.	za	wstaw.	Św.	Patrona	w	int.	ks.	
Proboszcza	z	okazji	imienin

	 9:30	 Zbytków	–	Za	+	Zofię	Wojtek	w	4	rocz.	śm.
11:00	 Za	+	Bronisława	Pachułę,	rodziców,	teściów,	

siostrę,	braci,	rodziców,	chrzestnych,	szwa-
gierki,	szwagrów,	chrześniaka	Bogdana,	jego	
żonę	Grażynę	i	dusze	czyśćcowe

16:30	 NIESZPORY
17:00	 Za	+	Mariana	Sadowskiego	w	4	rocz.	śm.,	

Emila	Smolorza,	żonę	Jadwigę

Poniedziałek – 20.08 WSPOMNIENIE 

ŚW. BERNARDA

	 7:00	 1)	Za	+	Łucję	Przemyk,	Rozalię	i	Józefa	Kabo-
cików,	rodziców,	dziadków

	 	 2)	Za	+	Zbigniewa	Bojdę	–	od	rodz.	Krzempek



Wtorek – 21.08  WSPOMNIENIE 

ŚW. PIUSA X

	 7:00	 1)	Za	+	Emilię	Lang	–	od	siostry	Haliny	i	Jana
	 	 2)	Za	+	Marię	Gruszkę	–	od	rodz.:	Gruszka	 

i	Stawniczy

Środa – 22.08  WSPOMNIENIE 

NMP KRÓLOWEJ

	 7:00	 1)	Za	+	Marię	i	Tadeusza	Michner,	rodziców,	
rodzeństwo	z	obu	stron,	dusze	czyśćcowe

	 	 2)	Za	+	Elżbietę	Teklę	–	od	wnuczki	Marii,	 
Moniki	i	Anny

	 	 3)	Za	+	Jana	Kajsturę	–	od	rodz.:	Walter,	 
Trojan,	Tekla

Czwartek – 23.08

	 8:00	 1)	Za	+	Rudolfa	Kocura	w	20	rocz.	śm.,	żonę	
Helenę,	++	rodziców	z	obu	stron

	 	 2)	Za	+	Urszulę	Czerwińską	–	od	sąsiadów	 
z	ul.	Dębowej	i	ks.	Londzina

18:00	 Zbytków	–	Za	+	Karola	Żyłę	w	4	rocz.	śm.	 
i	żonę	Jadwigę

Piątek – 24.08  ŚWIĘTO 

ŚW. BARTŁOMIEJA 

18:00	 1)	Za	+	Stefanię	i	Gustawa	Rajwa,	rodziców	
z	obu	stron,	sześciu	braci,	pięć	bratowych,	
wnuczkę	Irenę,	dusze	czyśćcowe

	 	 2)	Za	+	Józefa	Smolorza	–	od	rodz.	Pisarek	 
i	Hereda

Sobota – 25.08 

	 7:00	 Za	+	Arkadiusza	Białotę	–	od	rodz.	Rogulski,	
Prefeta

12:00	 ŚLUB:	MUSIOŁ-KIEŁKOWSKI
18:00	 1)	Za	+	Emilię	i	Rudolfa	Koniecznych,	córkę	

Jadwigę,	syna	Jana
	 	 2)	Za	+	Otylię	i	Rudolfa	Mazurek,	Emilię	Ja-

siak,	rodziców	z	obu	stron

Niedziela – 26.08  UROCZYSTOŚĆ 

NMP CZĘSTOCHOWSKIEJ

	 6:30	 Za	+	Brunona	Strządałę	w	5	rocz.	śm.

	 8:00	 W	int.	Ojczyzny
	 9:30	 Zbytków	–	Za	+	Władysława	Szemika,	żonę	

Helenę,	syna	Zygmunta,	rodziców	z	obu	
stron,	dusze	czyśćcowe

11:00	 Za	+	Franciszka	i	Marię	Szweblik
16:30	 NIESZPORY
17:00	 Za	+	Franciszka	Ochodka	i	rodziców

Poniedziałek – 27.08 WSPOMNIENIE 

ŚW. MONIKI

	 7:00	 1)	Za	+	Józefa	Kanafka	–	od	rodz.	Beniowskich
	 	 2)	Za	+	Halinę	Gunię	–	od	Hildegardy

Wtorek – 28.08 WSPOMNIENIE 

ŚW. AUGUSTYNA

	 7:00	 1)	Do	Bożej	Op.	z	podz.	za	otrz.	łaski	z	prośbą	
o	dalsze	błog.	i	opiekę	św.	Patrona	w	60	rocz.	
ur.	Mateusza

	 	 2)	Za	+	Helenę	Krzyżanowską	–	od	sąsiadów	
z ul.	Osiedlowej	4c

Środa – 29.08 WSPOMNIENIE 

MĘCZEŃSTWA ŚW. JANA CHRZCICIELA

	 7:00	 1)	Za	+	matkę	Helenę	Ryszkę,	ojca	Franciszka	
Światłocha,	ojczyma	Józefa	Ryszkę

	 	 2)	Za	+	Władysława	Krymca	i	++	rodziców

Czwartek – 30.08

	 8:00	 1)	W	int.	czcicieli	Apostolatu	Maryjnego	i	Pa-
tronki	Dobrej	Śmierci	żyjących	i	zmarłych

	 	 2)	Do	Bożej	Op.	z	podz.	za	otrz.	łaski	z	prośbą	
o	dalsze	błog.	z	ok.	80	rocz.	ur.	Jadwigi

18:00	 Zbytków	–	Za	+	Marię	Sawikowską	w	1	rocz.	
śm.

Piątek – 31.08

18:00	 1)	Za	+	Adolfa	Blobla,	żonę	Martę,	rodziców,	
rodzeństwo	z	obu	stron,	szwagra	Stanisława

	 	 2)	Za	+	męża	Tadeusza	Błędowskiego	 
w	4	rocz.	śm.,	rodziców	z	obu	stron,	 
szwagra,	dusze	czyśćcowe

	 	 3)	O	Boże	błog.	i	opiekę	MB	dla	Moniki	i	Toma-
sza	w	10	rocz.	ślubu
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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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Wywiad z księdzem Bartłomiejem Kijasem 
– nowym wikarym strumieńskim –

Mógłby ksiądz na początek opowiedzieć nam 
coś o sobie, swojej rodzinie i środowisku, 
z którego się wywodzi?
Pochodzę z małej malowniczej miejscowości 
nieopodal Żywca. Rychwałdek, bo o nim mowa, 
leży tuż obok znanego Sanktuarium Matki Bożej 
Rychwałdzkiej, będącej jednocześnie Bazyliką 
Mniejszą św. Mikołaja. Od najmłodszych lat 
to miejsce oddziaływało na całą moją rodzinę. 
Nigdy nie wyróżniałem się niczym szczególnym 
i myślę, że nadal tak jest. Jednak pamiętajmy, 
że „Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach 
świata, aby zawstydzić mędrców, wybrał to, 
co niemocne, aby mocnych poniżyć i to, co 
nie jest szlachetnie urodzone według świata 
i wzgardzone, i to, co nie jest, wyróżnił Bóg, by to 
co jest, unicestwić, tak by się żadne stworzenie 
nie chełpiło wobec Boga.” (1 Kor 1, 27-29).

 Dlaczego ksiądz został kapłanem? Co po-
mogło księdzu podjąć decyzję o wyborze ta-
kiej drogi życia?

Odpowiedź jest krótka i mogło by się wydawać, 
banalna. Bo takim powołaniem zostałem obda-
rzony. To jest klucz do szczęścia w życiu, by 
odnaleźć swoje powołanie i z Bożą pomocą je 
wypełniać. Pierwszym krokiem jest zadanie 
sobie prostego pytania: co mam robić w życiu?

 Jakie motto umieścił ksiądz na swoim 
prymicyjnym obrazku? Dlaczego taki 
wybór?
„Naucz mnie czynić Twą wolę, bo Ty jesteś mo- 
im Bogiem” (Ps 143, 10). To prośba, z którą 
trzeba się zmagać każdego dnia. Kto bowiem 
lubi wykonywać to, co ktoś inny powie? Je-
dnak odkrycie, że Boży plan dla człowieka jest 
najlepszą drogą, którą można obrać w życiu 
sprawia, że chce się prosić by dać się popro-
wadzić do największego szczęścia.

 Jaki ideał kapłana nosi ksiądz w sobie?
I tu banalna odpowiedź. Ideałem jest zawsze 
Jezus Chrystus. To pewny wzór, bezdyskusyjnie.

 W jaki sposób lubi ksiądz spędzać czas 
wolny?
Tego jest sporo, ale wymienię najważniejsze. 
Gdy pogoda na to pozwala chętnie jeżdżę na 
rowerze. W pochmurne dni lubię spotkania przy 
grach planszowych. 

 W naszej parafii będzie ksiądz pobierał 
pierwsze szlify na drodze kapłańskiej po-
sługi. Jakie są księdza oczekiwania i co, 
jako duszpasterz, chciałby jej ofiarować?
W pierwszej kolejności będę się starał robić to, 
co będzie do mnie należało. Jeżeli uda mi się 
sprostać wszystkim wyzwaniom, mam pewne 
pomysły, ale nie chciał bym ich jeszcze zdradzać.

Wywiad przeprowadziła Izabela Wojciech-Kuboszek



Nie. To nie będzie artykuł pt. „Poradnik, jak skończyć 
ze swoim życiem”. Przynajmniej nie  w kontekście 
samobójstwa. Natomiast będzie o skończeniu z życiem 
w kontekście umierania śmiercią naturalną, konkretnie 
ze związaną z tym tematem tzw. terapią uporczywą. 
W gruncie rzeczy temat został szeroko podjęty 
w Nauczaniu Kościoła, chyba najbardziej wyczerpują-
co  w encyklice Jana Pawła II „Evangelium vitae”. Świat 
pokazuje jednak nieustannie, że pewne nauki trzeba 
powtarzać, aktualizować zwłaszcza, że nowa cywiliza-
cja to często nowe problemy.  I naprzeciw wyszedł 
Episkopat Polski wydając 27.06.2018 r. dokument pt. 
„O  terapii daremnej (uporczywej) chorych poddawa-
nych intensywnej terapii”. Dokument w 13 zwięzłych 
punktach dokonuje pewnej syntezy, której swoisty 
refren stanowi przesłanka: „zaprzestanie uporczywej 
terapii to nie to samo co eutanazja”. Episkopat odwołuje 
się tu do dotychczasowych deklaracji Kościoła w tej 
sprawie, a mianowicie dwóch dokumentów: deklaracji 
o eutanazji „Iura et bona” z 1980 r. oraz wspomnianej 
encykliki „Evangelium vitae” z 1995 r., gdzie jasno 
jest powiedziane: „W bliskości śmierci, nieuniknionej 
mimo użytych środków, wolno w sumieniu podjąć de- 
cyzje o zaprzestaniu zabiegów, które mogłyby przy-
nieść jedynie tymczasowe i uciążliwe przedłużanie 
życia, jednak bez przerywania normalnego leczenia, 
jakie należy się choremu w podobnych wypadkach” 
(Kongregacja Nauki Wiary, Deklaracja o eutanazji 
Iura et bona nr IV; por. św. Jan Paweł II, Encyklika 
Evangelium vitae 65). Episkopat wyjaśnia zatem, 
że kiedy lekarz w sumieniu rozezna, że dzisiejsza 
medycyna nie jest w stanie uratować konkretnego 
chorego i jego leczenie miałoby polegać jedynie na 
sztucznym podtrzymywaniu funkcji życiowych, to ma 
prawo do tego, by odmówić dalszego leczenia (por. pkt 
7 i 11 niniejszego dokumentu). Tłumaczy nawet, że 
takie sztuczne podtrzymywanie życia bez perspektywy 
wyleczenia może prowadzić do wyrządzenia krzywdy 
moralnej u chorego i u jego bliskich nastawionych na 
zasadzie: z dzisiejszym postępem medycyny człowiek 

jest „panem życia i śmierci”. I kiedy przychodzi śmierć, 
przychodzi jednocześnie zawód wobec lekarzy, służby 
zdrowia, a także Boga (por. pkt 11). I teraz uwaga! Bo 
właśnie w tym momencie wchodzimy na delikatną 
granicę, która jest kluczowa pod kątem etycznym 
i  moralnym. Słowo klucz: opieka paliatywna. W ca- 
łości tu teraz należy przytoczyć punkt 9 dokumentu: 
„Rezygnacja z uporczywej terapii nie może też ozna- 
czać opuszczenia pacjenta w zakresie podstawowych 
form opieki (np. przeciwdziałania odleżynom, poda-
wania środków analgetycznych i przeciwzapalnych) 
i  podtrzymywania procesów życiowych (odżywiania, 
nawadniania, wentylacji, również w sposób sztuczny), 
co stałoby się bezpośrednią przyczyną jego śmierci, 
a więc byłoby eutanazją pasywną.”. Tu pojawia się 
zasadność pracy hospicjów czy to stacjonarnych, czy 
domowych, a także oddziałów paliatywnych w szpi-
talach. Tu chodzi  o kwestię godnego odejścia z tego 
świata. Nikomu chyba nie trzeba powtarzać tego, że 
życie jest święte od poczęcia aż do NATURALNEJ 
śmierci. Nie SZTUCZNEJ (przyśpieszonej, będącej 
wynikiem zabójstwa czy innych ingerencji z zewnątrz 
itd.), ale naturalnej. Opieka paliatywna jest swego 
rodzaju pogodzeniem się z przemijalnością życia 
ludzkiego przy jednoczesnym dbaniu o to, by to 
życie nie było potraktowane jak (za przeproszeniem) 
„śmieć”. Jest taki piękny zwyczaj, że zużyte, zepsute 
dewocjonalia, modlitewniki, Pisma Święte spala się 
w ogniu. Nie wyrzuca do śmietnika, ale spala w ogniu. 
Jest to rodzaj szacunku do tych poświęconych Bogu 
przedmiotów. O ile bardziej godne czci i szacunku 
jest ludzkie życie, nawet to „zepsute” przez chorobę. 
Sam będąc klerykiem na III  roku jeździłem jako 
wolontariusz do hospicjum św. Łazarza w Krakowie. 
Pamiętam tę radość, te głębokie rozmowy, to trwanie 
przy ludziach, którzy stawali w obliczu pewnej śmierci. 
Ile to dla nich znaczyło! Czuli się bowiem traktowani 
„po ludzku”! Prorok Symeon tak się modlił po ujrzeniu 
małego Jezusa w świątyni: „Teraz, o Panie, pozwól  
odejść swemu słudze w pokoju, według słowa Twoje-
go. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przy- 
gotował wobec wszystkich narodów (…)” (por. Łk 
2, 29-32). Naszym zadaniem jest zatem to, by nasi 
bracia i siostry mogli odejść. Ale odejść w pokoju, tj. 
tak, by czuli się kochani DO KOŃCA i tym samym 
doświadczyli Bożej miłości, która nigdy nie zabija. 
W kontekście tego artykułu zachęcam wszystkich do 
czynnego wspierania hospicjów. Jak już wiecie, ho- 
spicjum św. o. Pio z Pszczyny zwróciło się do nas 
z prośbą o „nabicie kilometrów” na rowerze za pomocą 
aplikacji Endomondo i przeznaczenia ich na rzecz je-
go rozwoju  i budowy. Szczegóły akcji można znaleźć 
na stronie internetowej naszej parafii, gdzie jest poda-
ny link do tej akcji. Bądźmy ŚWIADKAMI ŻYCIA!

Ks. Wojciech
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Żyć, albo nie żyć…oto jest pytanie…



Wakacje z Bogiem – Mrzeżyno 2018



Ewangelizacja w Beskidach – Łosek


