Proście Pana żniwa,
żeby wyprawił robotników
na żniwo Swoje.

Mt 9, 38

Ewangelizacja w Beskidach – Stożek

Z życia parafii
1.09 w pierwszą sobotę miesiąca września o 6:30
zapraszamy na pierwszo sobotnie nabożeństwo ku
czci Niepokalanego Serca NMP.
2.09 na Mszy Świętej o godzinie 8:00 podziękujemy
Panu Bogu wraz z rolnikami za tegoroczne plony
ziemi na Mszy Świętej Dożynkowej.
3.09 w poniedziałek rozpoczynamy nowy rok szkolny i katechetyczny na Msze Święte o godz.: 8:00 (klasy I-V) i 9:00 (kl. VI-VIII i III gimnazjum) zapraszamy dzieci młodzież rodziców katechetów oraz
nauczycieli.
W pierwszy czwartek i piątek września zapraszamy
do spowiedzi świętej przed pierwszym piątkiem już
w pierwszy czwartek od godziny 17:30, a w pierwszy piątek od godziny 17:00. Postarajmy się wszyscy rozpocząć nowy rok szkolny i katechetyczny
w stanie łaski uświęcającej by z błogosławieństwem
Bożym wejść w ten nowy rok szkolny.
6.09 w pierwszy piątek tradycyjnie o godzinie 9:00
odwiedzimy chorych których prosimy zgłosić u siostry w zakrystii.
14.09 tradycyjnie zapraszamy w święto Podwyższenia Krzyża Świętego na nabożeństwo z modlitwą za
całą naszą parafię: żywych i zmarłych przy krzyżu
na ulicy księdza Londzina o godzinie 17:00.
22.09 odbędzie się tradycyjna, diecezjalna pielgrzymka rodzin do Kalwarii Zebrzydowskiej, która rozpocznie się Drogą Krzyżową o 10:00. Po niej
Mszę Św. o 12:30 odprawi ks. bp Roman Pindel. Zapisy na pielgrzymkę u siostry w zakrystii.

Dziękujemy naszym
ofiarodawcom!

Statystyka – sierpień 2018
Chrzty:
Maria Pisarek
Aniela Ślęk
Hanna Ćwiek
Nel Walczak
Natasza Indyk
Mateusz Piekut

• P. Wandzie Glajzner
• Państwu Ryszardowi i Łucji Siejok
• P. Ludwikowi Rojczykowi
• P. Katarzynie Kocurek
• Państwu Krzysztofowi i Marii Wójtowiczom

Śluby:
Kajsztura Mateusz-Gonsior Paulina
Stanek Kamil-Fajkis Klaudia
Homa Radosław-Staniek Kornelia

• P. Małgorzacie Burkot
• P. Urszuli Waleczek
• P. Józefie Wyleżuch

Zmarli:
+ Krystyna Tomecka
+ Lucyna Tomaszek

• Państwu Czesławowi i Izabeli Kuboszkom
• P. Stefanii Macurze
• Państwu Spandel
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Intencje mszalne
1-sza sobota miesiąca – 1.09

1-szy czwartek miesiąca – 6.09

7:00 1) Msza Św. wynagradzająca za zniewagi
wyrządzone Niepokalanemu Sercu NMP
2) Za + Henryka Kulisa, ++ z rodz. Kulis,
Józefa Kubicę i Halinę Sosnowską
18:00 1) W int. wspólnoty „SYCHAR” o błogosławieństwo na drodze trwania w miłości i wierności małżeńskiej
2) Do Bożej Op. za wstaw. MB Strumieńskiej
i św. Barbary w int. Antoniego w 70 rocz. ur.

8:00 Za + Józefa Niemczyka, dwie żony, dwie córki, trzech zięciów, wnuka Mariana
18:00 Zbytków – W int. czcicieli Różańca Św. żyjących i zmarłych
2) Za + Mariana Flaczka – od znajomych
z ul. Strażackiej
18:00 Za + Władysława Mistata, synową Marię
i rodzeństwo z obu stron

1-szy piątek miesiąca – 7.09

1-sza niedziela miesiąca – 2.09
6:30 Za + Gertrudę Dziędziel i męża Romana
8:00 1) Dziękczynna za tegoroczne żniwa
2) W int. czcicieli Różańca Św. żyjących
i zmarłych
9:30 Do Bożej Op. z podz. za otrz. łaski z prośbą
o dalsze błog. z ok. 25 rocz. ślubu
10:00 Zbytków – Za + Ludwika Kuboszka, rodziców,
teściów, ++ z rodz.: Waleczek, Faruga
11:00 Za + Franciszka Szupinę w rocz. śm., żonę
Annę i rodziców z obu stron
16:30 NIESZPORY
17:00 Za + Julię i Józefa Tomaszek, rodziców z obu
stron, syna Franciszka i Józefa, dusze czyśćcowe

Poniedziałek – 3.09
WSP. ŚW. GRZEGORZA WIELKIEGO
7:00 Za + Salomeę Zieburę
8:00 Msza Św. na rozpoczęcie roku szkolnego (klasy: I-V)
9:00 Msza Św. na rozpoczęcie roku szkolnego (klasy: VI-VIII, III gim.)
18:00 1) Za ++ Wilhelminę i Ludwika Podolskich
i ich rodziców
2) Za + Zbigniewa Wojciechowskiego na
pam. ur.

Wtorek – 4.09
7:00 1) Za ++ Karola i Zofię Zaremba, synów,
synową i córki
2) Za ++ rodziców: Alojzego i Jadwigę Mańka,
dwóch synów i dziadków
18:00 1) Do Bożej Op. z podz. za otrz. łaski z prośbą
o dalsze błog. z ok. 25 rocz. ślubu
2) Za ++ rodziców: Magdalenę i Stanisława
Ryglów, brata Czesława, teściów: Anielę
i Wincentego Mańka, dwie córki i syna

Środa – 5.09
7:00 Za + Mariana Flaczka – od brata Pawła z rodziną
18:00 1) Za + Edwarda Jarczyka w 1 rocz. śm.
2) Za + Ludwika Burkota i żonę Ludwinę

WSP. ŚW. MELCHIORA GRODZIECKIEGO
7:00 1) W int. czcicieli NSPJ żyjących i zmarłych
2) Za ++ Jadwigę i Józefa Palarczyków,
syna Franciszka
16:30 Zbytków – Za + Martę Kopoczek, męża Ferdynanda, ++ z rodz.: Gil, Staroń, Kopoczek
18:00 1) Za + Emilię Żerdkę w 36 rocz. śm.,
męża Wiktora
2) Za + Franciszka Strządałę, rodziców: Antoniego i Marię, Leopoldynę Skaźnik

Sobota – 8.09 ŚWIĘTO NARODZENIA NMP
7:00 Za + Katarzynę Mazurkiewicz – od sąsiadów
z ul. Pawłowickiej 26, 35
14:00 ŚLUB: SZCZOTKA-DZIENDZIEL
18:00 1) Do Bożej Op. za wstaw. MB i św. Jana Pawła
II w int. Mariusza w 40 rocz. ur. z prośbą o
Boże błog. i dary Ducha Św.
2) Za ++ rodziców: Zofię i Jerzego Gąsiorków,
Agatę Rudnik, Martę i Wiktora Szyndler
3) Do Bożej Op. za wstaw. MB z podz. za otrz. łaski
		
z prośbą o dalsze błog. dla Moniki w 18 rocz. ur.

Niedziela – 9.09
6:30 Do Bożej Op. z podz. za otrz. łaski z prośbą
o dalsze błog. z ok. 30 rocz. ur. Moniki
8:00 Za + Władysławę Szupinę, męża Emila, rodziców i rodzeństwo
9:30 Za + Marię i Konstantego Kowal, Emilię
Szczypkę
10:00 Zbytków – Za ++ Elżbietę, Edwarda i Krystiana Pollok (ROCZEK: Julian Kozłowski)
11:00 CHRZEST:
ROCZEK:
16:30 NIESZPORY
17:00 Za + Anitę, Martę i Edmunda Jerszyńskich,
Wandę Adamczyk

Poniedziałek – 10.09
7:00 Za + Helenę Krzyżanowską – od syna Tadeusza z rodziną
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18:00 1) Za ++ Jana i Antoninę Szczypków w rocz.
śm., rodziców, rodzeństwo z obu stron
2) Za + żonę Bernadetę Spandel w 20 rocz.
śm., rodziców: Dorotę i Alfreda Spandel, teścia Henryka Musiolika, dusze czyśćcowe

2) Za ++ Agnieszkę i Jana Czakonów, rodziców, rodzeństwo, wnuka Dawida, krewnych,
znajomych, dusze czyśćcowe

Wtorek – 11.09
7:00 Za + Józefa Kanafka – od sąsiadów: Elżbiety
i Stanisława Lapczyków
18:00 1) Za ++ Marię i Józefa Wojtków, córki: Marię
i Eugenię, zięciów: Józefa i Jana
2) Za + Kazimierza Trepczyńskiego, rodziców
z obu stron

Środa – 12.09
WSP. NAJŚW. IMIENIA MARYI
7:00 Za + Otylię i Jana Sosna, Ryszarda Niedzielę
18:00 1) Za ++ Agnieszkę i Karola Gawron, rodziców z obu stron, syna, zięcia, synową, dusze
czyśćcowe

Czwartek – 13.09
WSP. ŚW. JANA CHRYZOSTOMA
8:00 Za ++ Annę i Franciszka Pisarków, czterech
synów, trzy córki i wnuków
18:00 Zbytków – Za ++ rodziców: Martę i Feliksa
Zieburów, syna Ewalda, synową Annę, rodziców, rodzeństwo z obu stron
20:00 NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE

Poniedziałek – 17.09
7:00 1) Za + Alfreda Migdała na pam. ur.
2) Za + Elżbietę Teklę – od sąsiadów
z ul. Parkowej
18:00 1) Do Bożej Op. z podz. za otrz. łaski z prośbą
o dalsze błog. i opiekę MB w 35 rocz. ślubu
2) Za + Józefa Smolorza – od rodz.: Staroń
i Miły

Wtorek – 18.09
ŚWIĘTO ŚW. STANISŁAWA KOSTKI

Piątek – 14.09
ŚWIĘTO PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚW.
7:00 Za + Brunona Gołego, siostrę Wiktorię, ich
rodziców, dusze czyśćcowe
18:00 1) Za + Walentego Pustelnika w 19 rocz. śm.,
rodziców, dziadków
2) Za + Franciszka Bukowskiego w 16 rocz.
śm., jego rodziców: Gertrudę i Stefana oraz
braci: Jana i Tadeusza

Sobota – 15.09

8:00
9:30 Za + Weronikę i Józefa Kamieńskich,
++ z rodz.: Kciuk, Pucharski, Helenę Chrostek, Jana Korca, dusze czyśćcowe
10:00 Zbytków – Do Bożej Op. za wstaw. MB Szkaplerznej i św. Barbary z prośbą o Boże błog.
dla Izabeli i Czesława w 50 rocz. ur.
11:00 Za ++ Alojzego i Marię Żur, dwóch synów,
córkę, ++ z rodziny
16:30 NIESZPORY
17:00 Za + Alfonsa Klimka, rodziców z obu stron
i ++ z rodziny

7:00 1) Za + Emilię Lang – od brata Otta i siostrzeńca Dariusza
2) Za + Zbigniewa Bojdę – od kuzynów: Hildegardy i rodz. Jana
18:00 1) Za + męża, rodziców, starków i teściów
2) Za + Zofię i Józefa Sosna, rodziców z obu
stron, Emilię i Kornela Waleczków

Środa – 19.09

WSP. NMP BOLESNEJ

7:00 Za + Arkadiusza Białotę – od sąsiadów
13:30 ŚLUB: CZERWIŃSKA-KOLK
14:00 Zbytków – Msza Św. dziękczynna z okazji
630-lecia istnienia Zbytkowa z prośbą o Boże
błog. i potrzebne łaski
dla mieszkańców
18:00 Za + Mieczysława Łomozika, ++ rodziców,
szwagrów, ++ z rodz.: Łomozik, Skorupa
i Czakon

7:00 1) Za + Jana Kajsturę – od siostrzeńców: Marka i Ryszarda z rodzinami
2) Za + Andrzeja Uherka – ???
18:00 1) Za + Wandę Bochenek, męża Jana i zięcia
Henryka
2) Za ++ Alfredę i Tadeusza Polak, Marcina
Holewika, Stanisława Mroczka, dwie żony,
syna Eugeniusza, synową Bernadetę

Czwartek – 20.09 WSP. ŚŚ. MĘCZ.: ANDRZEJA
KIM TAEGON, PAWŁA HASANG I TOWARZYSZY

Niedziela – 16.09
6:30 1) Za ++ Jadwigę i Adolfa Krzempków, czterech synów, córkę, krewnych, dusze czyśćcowe

8:00 Za + Zofię Chudy – od rodz. Sosna
18:00 Zbytków – Za ++ rodziców chrzestnych: Krystynę Woźniak i Stanisława Żura
18:00 1) Za + Józefa Puszczewicza, żonę Marię,
córkę Zofię, syna Henryka, zięcia Zbigniewa
i Krystiana, dusze czyśćcowe
2) Za + Teofila Kocura, rodziców z obu stron,
dusze czyśćcowe
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2) Za ++ z rodz.: Jurczyk, Paździor, Haspert,
Śleziona i Żerdka

Piątek – 21.09
ŚWIĘTO ŚW. MATEUSZA APOSTOŁA
7:00 Za + Marię Lapczyk – od wnuka Adama
z rodziną
18:00 1) Do Miłosierdzia Bożego w 30 dzień
po śmierci:
2) Za ++ Stanisława, Mirosława, Kazimierza
Kajsturów i rodziców: Stefanię i Franciszka
3) Za ++ Józefa Stokłosę i Jadwigę Słany

WSP. ŚW. WINCENTEGO A’PAULO
8:00 W int. czcicieli Apostolatu Maryjnego i Patronki Dobrej Śmierci żyjących i zmarłych
18:00 Zbytków – Za + Leopoldynę Skaźnik, męża
Jana, syna Alojzego, Franciszka Strządałę,
rodziców: Annę Szkołda,
dusze czyśćcowe
18:00 Za + Mieczysława Teklę

Sobota – 22.09
7:00 1) Za + Wandę Grygierczyk – od męża
2) Za + Stanisława Wojtka – od rodz. Żur
18:00 1) Za ++ Mariannę i Franciszka Gabzdyl,
Józefę i Jana Szczypków
2) Za + Karola Wantuloka, rodziców z obu
stron, brata Zygfryda, Jana Menderę

Piątek – 28.09

Sobota – 29.09 ŚWIĘTO ŚŚ. ARCHANIOŁÓW:

6:30 Za ++ Helenę i Ludwika Wróbel, synów: Piotra, Alojzego i Tadeusza
8:00 W int. czcicieli św. Ojca Pio
9:30 Za + Antoniego i Alojzego Lazar
10:00 Zbytków – Do Bożej Op. za wstaw. MB w int.
Patryka w 18 rocz. ur.
11:00 Za ++ Joannę i Jana Czerwińskich, synów:
Jana i Karola, córkę Otylię, zięciów: Alojzego
i Franciszka, wnuka Grzegorza, wnuczkę Renatę i Jadwigę Szwarc w 10 rocz. śm.
16:30 NIESZPORY
17:00 Za + Kazimierza Kajsturę, ojca Tadeusza,
dziadków i teściów

MICHAŁA, GABRIELA, RAFAŁA
7:00 Za + Helenę Krzyżanowską – od Krystyny
i Ryszarda Miodońskich
18:00 1) Do Bożej Op. za wstaw. Św. Ojca Pio z podz.
za otrz. łaski z prośbą o dalsze błog. i zdrowie
dla całej rodziny Żur
2) Za + Michała Sudoła, Zofię i dusze czyśćcowe
3) Za + Władysława Pośpiecha w 5 rocz. śm.,
braci: Mieczysława i Józefa, wnuczkę Klaudię
i rodziców z obu stron

Niedziela – 30.09

Poniedziałek – 24.09
7:00 Za + Ryszarda Szajtera – od cioci Heleny
i kuzynki Haliny z Cieszyna
18:00 1) Do Bożej Op. z podz. za otrz. łaski z prośbą
o dalsze błog. z ok. 30 rocz. ślubu Beaty
i Adama
2) Za + Antoniego Michalika, Łucję i Bronisława Giertugów, rodziców, teściów, rodzeństwo,
dusze czyśćcowe
7:00 Za + Cecylię Zarembę – od Róż różańcowych
18:00 1) Za + Marię Tyrtanię i jej rodziców
2) Za + Alojzego Zelnera, rodziców z obu
stron, Franciszka Lalę i Alojzego Korusa

Środa – 26.09
7:00 Za + Bronisławę Żur – od rodz. Wójtowicz
18:00 1) Za ++ Annę i Stanisława Kajszturów

WSP. ŚW. WACŁAWA

7:00 Za + Jana Sladeczka – od siostry Joanny
z rodziną
18:00 1) Za + Franciszka Materę, synów: Józefa
i Daniela
2) Za + Jadwigę Kuboszek

Niedziela – 23.09

Wtorek – 25.09

Czwartek – 27.09

6:30 Za ++ rodziców: Władysława i Zofię Walek, Stanisława i Magdalenę Ryglów, dusze czyśćcowe
8:00 W int. Ojczyzny
9:30 1) Za + Michała Figasa w 12 rocz. śm., Joannę, Adama, Halinę i Jana Figasów, ++ z rodz.:
Figas, Spandel
2) Do Bożej Op. z podz. za otrz. łaski z prośbą
o dalsze błog. w 5 rocz. ślubu
10:00 Zbytków – Do Bożej Op. z podz. za otrz. łaski
z prośbą o dalsze błog. z ok. 25 rocz. ślubu
Alicji i Mariusza
11:00 Do Bożej Op. z podz. za otrz. łaski z prośbą
o dalsze błog. z ok. 40 rocz. ślubu Renaty
i Kazimierza
16:30 NIESZPORY
17:00 Do Bożej Op. z podz. za otrz. łaski z prośbą
o dalsze błog. z ok. 60 rocz. ur. Władysława
Szweblika – od żony, dzieci i wnuków

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
Pierwszy września nieodmiennie kojarzy nam się z dwoma wydarzeniami: kolejną już rocznicą wybuchu
drugiej wojny światowej (przy okazji dygresja: nazwę tego wydarzenia historycznego piszemy małymi
literami) oraz rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Poniższe teksty pośrednio i bezpośrednio łączą się
z tymi wydarzeniami.

W REFLEKSYJNYM NASTROJU
Tekst z września 2003 r.
U progu rozpoczynającego się roku szkolnego chciałabym poruszyć problem dotyczący czystości naszego języka. I nie mam tu bynajmniej na myśli wszechobecnych
wtrętów obcojęzycznych, głównie tzw. anglicyzmów, których „inwazja” od dawna niepokoi językoznawców. Myślę o wulgaryzmach, czyli wyrazach lub wyrażeniach wulgarnych, ordynarnych, niewybrednych, trywialnych, nieparlamentarnych, grubiańskich, rynsztokowych, karczemnych, prostackich, chamskich, chuligańskich (terminologia wg „Słownika wyrazów bliskoznacznych”), zwanych potocznie przekleństwami bądź „łaciną kuchenną”.
To, co słychać na ulicach, plażach, boiskach, podwórkach,
w klubach, autobusach, a nawet szkolnych korytarzach
budzi uzasadniony niepokój. Przekleństwa stają się wszechobecne, atakują i ranią uszy. Szczególnie razi, kiedy przeklinają ludzie młodzi (także dzieci!). A robią to nagminnie! Nawet dziewczyny! Nierzadko wystarczy znaleźć się

przez chwilę w pobliżu grupy młodych ludzi, by otrzeć się
o słownictwo rodem z rynsztoka. Czasami mam wrażenie, że młodzież nie zna swojego ojczystego języka, kiedy
w jej wypowiedziach słyszę pojawiający się co drugie słowo dosadny „przerywnik” zastępujący określenia w zdaniu bądź znaki interpunkcyjne. Aż przykro słuchać!
Wulgaryzmy plenią się niczym chwasty w ogródku i podobnie jak chwasty trudno je wykorzenić. Jednak czystość języka powinna być troską każdego z nas, wszak to
głównie język wyróżnia nas spośród innych nacji. Nie
pozwólmy więc, aby był skażony wątpliwymi „ozdobnikami”. Zwracam się z prośbą przede wszystkim do uczniów.
Rozpoczynający się rok szkolny może być dla Was świetną okazją do podejmowania różnych zobowiązań czy
postanowień dotyczących nauki, zachowania, systemu
wartości itp. Niech jednym z nich będzie także dbałość
o czystość własnego języka.

Tekst z września 2005 r.
Tadeusz Różewicz: „Ocalony”
Mam dwadzieścia cztery lata
ocalałem
prowadzony na rzeź.
To są nazwy puste i jednoznaczne:
człowiek i zwierzę
miłość i nienawiść
wróg i przyjaciel
ciemność i światło.
Człowieka tak się zabija jak zwierzę
widziałem:
furgony porąbanych ludzi
którzy nie zostaną zbawieni.
Pojęcia są tylko wyrazami:
cnota i występek
prawda i kłamstwo
piękno i brzydota
męstwo i tchórzostwo.
Jednako waży cnota i występek
widziałem:
człowieka który był jeden
występny i cnotliwy.
Szukam nauczyciela i mistrza
niech przywróci mi wzrok słuch i mowę
niech jeszcze raz nazwie rzeczy i pojęcia
niech oddzieli światło od ciemności.
Mam dwadzieścia cztery lata
Ocalałem
prowadzony na rzeź.

1 września to dzień,
w którym wspominamy
tragiczną rocznicę wybuchu drugiej wojny światowej – wielkiej „rzezi”,
która naznaczyła krwawym piętnem historię
dwudziestego wieku, pochłonęła miliony ludzkich istnień, wyryła trwały ślad w psychice wielu
Tadeusz Różewicz
ludzi.
Wojna to najgorszy przejaw ludzkiej aktywności, niszczący
nie tylko ciało, ale i duszę. Stąd rozpaczliwy głos poety,
który „widział”, „ocalał” i „szuka”. Szuka „nauczyciela
i mistrza”. Cudownie ocalony chce na nowo umieć dostrzec
urodę świata, pragnie odzyskać wiarę w Człowieka,
odnaleźć utracone Dobro. Tym nauczycielem i mistrzem,
którego szuka poeta, jest Bóg. Tylko Bóg potrafi stworzyć
świat na nowo, „jeszcze raz nazwać rzeczy i pojęcia”,
„oddzielić światło od ciemności”. Oddzielić Dobro od
Zła. I tak było, jest i będzie niezależnie od czasu, miejsca
i ideologii. Potrzeba tylko naszego zawierzenia i kierowania
się Boskimi przykazaniami. Ojciec Święty Benedykt XVI
powiedział na spotkaniu z młodzieżą w Kolonii: „To nie
ideologie zbawiają świat, ale zwrócenie się do Boga”.
Myślę, że w obliczu tylu zagrożeń, jakie niesie „człowiek
człowiekowi”, warto wziąć sobie te słowa do serca.
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Grażyna Gądek

Grupa Młodzieżowa zaprasza!

Jeśli zastanawiasz się jak mile i ciekawie spędzić piątkowy
wieczór lub szukasz czegoś wartościowego dla swojej nastoletniej pociechy to polecamy dołączenie do naszej grupy młodzieżowej działającej w Zbytkowie! Pewnie teraz zastanawiasz
się co to za grupa i czym się zajmuje? Już wyjaśniamy. Grupa
młodzieżowa tworzona jest przez młodych ludzi uczęszczających
do 6 klasy i starszych. Opieką i organizacją spotkań zajmujemy
się my, czyli: ks. Wojtek i Sylwia M. Każde spotkanie jest
przygotowywane tak, aby każdy znalazł coś dla siebie. Podczas
spotkań przy popcornie i herbacie omawiamy tematy związane z wiarą, problemami Kościoła na całym świecie, wyjaśnianiem wątpliwości dotyczących trudnych wielokrotnie niezrozumiałych prawd i zasad wiary chrześcijańskiej oraz jej obrzędów, ale również oglądamy filmy które wzbogacają naszą wiarę lub posiadają wartościowy przekaz. Staramy się, aby spotkania przebiegały w luźnej i przyjaznej atmosferze, tak aby
każda osoba czuła się swobodnie i mogła wyrazić swoje zdanie w czasie dyskusji. Każdego roku staramy się zrobić coś
pożytecznego dla naszej parafii. To nasza grupa
stworzyła filmik o historii parafii, który można
znaleźć na parafialnej stronie internetowej, zaś
w ubiegłym roku przygotowaliśmy przedstawienie o życiu św. Stanisława Kostki. Nasza grupa
młodzieżowa to świetne miejsce zarówno dla kogoś kto jest blisko Boga jak i dla tych którzy szukają jeszcze swojej drogi. Bardzo mocno chcemy pomóc Ci poznać naszego najlepszego Przyjaciela –
Jezusa i naszego kochanego Tatę – Boga. Może to
właśnie z nami odnajdziesz swoje miejsce na ziemi? Ta decyzja należy tylko do Ciebie.
My czekamy na Ciebie!
Ks. Wojtek i Sylwia M.

Pielgrzymkowe wędrowanie – to wiernego jest zadanie!
Szóstego sierpnia rozpoczęliśmy sześciodniowe reko- Pielgrzymkowe wędrowanie,
lekcje w drodze. Przewodnikiem pielgrzymki był Ks. to wiernego jest zadanie!
Stefan Sputek, zaś opiekunem grupy strumieńskiej Ks. pielgrzymem jest ja,
a Ty Królową Matką!
Stanisław Binda. „Uświęceni przez Ducha Świętego” to
Kiedy patrzę w Twoje oczy,
tegoroczne hasło, z którym pielgrzymowaliśmy po raz grzech nie może mnie zaskoczyć!
XXVII na Jasną Górę. Konferencje o Duchu Świętym Hej powrócimy z tej pielgrzymki
wygłaszał Ks. Grzegorz Pasternak z Parafii św. Marii z morzem łaaaaaask!
Na melodię Sławomir „Miłość w Zakopanem”
Magdaleny w Cieszynie. Jak co roku spotkaliśmy się
słowa: Adam Klus, Miłosz Szatanik,
z wielką otwartością serc gospodarzy podczas postoi
konsultacja: grupa muzyczna.
i noclegów. Nie straszne było nam słońce, ulewny
deszcz, czy kłopoty zdrowotne. Z podziwem obserwo- Pielgrzymujemy wprost z Cieszyna/Strumienia,
naszym celem jest Maryja.
waliśmy najstarszego brata naszej parafii, który mając
To jest czas, aby oddać jej cześć i tak,
85 lat po raz kolejny wyruszył na pielgrzymkę. Z ra- razem wyruszyć w dal.
dością na ustach wkraczaliśmy do Częstochowy śpieNa melodię Avicii „Wake Me Up”,
słowa Adam Klus, konsultacja: grupa muzyczna.
wając nowe przyśpiewki:
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Pielgrzymka nie skończyła się jedenastego sierpnia,
ona trwa nadal. Mamy okazję się o tym przekonać
w codziennych sprawach. Każdy z nas zapewne stara
się wcielać w życie to czego nauczył się w czasie rekolekcji oraz naprawić stare błędy. Trzynastego sierpnia
dostąpiliśmy zaszczytu poprowadzenia różańca fatimskiego, za co dziękujemy Ks. Proboszczowi Jackowi Kobiałce. Znów do Strumienia licznie zagościli pielgrzymi, i to nie tylko z grupy strumieńskiej.
Piętnasty sierpień chyba po raz pierwszy w życiu był
dla nas taki trudny. Nadszedł czas pożegnania i podziękowania Księdzu Stanisławowi za jego posługę
w naszej parafii – a tym samym za opiekę nad pielgrzymkową grupą strumieńską. Do świątyni przybyli pielgrzymi nie tylko z naszej parafii, wśród nich byli
m.in.: pątnicy z Cieszyna, Żor, Zabłocia z Ks. Stefanem
Sputkiem.

Dziękujemy Księdzu Stanisławowi Bindzie za wspólne
osiem lat pielgrzymowania i sprawowanie funkcji opiekuna nad grupą strumieńską, a także radość, która
umacniała nas w pokonywaniu każdego kilometra na
Jasną Górę! Mamy nadzieję, że jeszcze nie raz spotkamy się na pielgrzymim szlaku.
Pragnę wyrazić również wdzięczność każdemu kto
w jakikolwiek sposób przyczynił się do organizacji
pielgrzymki, różańca fatimskiego oraz przygotowania
podziękowania od pielgrzymów dla Ks. Stanisława.
Do zobaczenia za rok, nie może was zabraknąć!
Z pielgrzymim pozdrowieniem,
Natalia Gabryś-Klus

Bo nikt nie ma z nas tego, co mamy razem…
(relacja z wyjazdu rodzin do Janowa Lubelskiego)

Początek gorącego sierpnia grupa parafian pod opie- żliwość spędzenia czasu także według własnych upoką ks. Wojtka spędziła w Janowie Lubelskim. Ten wa- dobań. Niektórzy uczestnicy zwiedzili Sandomierz,
kacyjny wyjazd połączył 6 rodzin, w sumie 18 osób. Zamość, Kazimierz Dolny, Zwierzyniec i Radecznicę.
Niektórzy byli w Janowie już w zeszłym roku, a mi- Wyjazd do Janowa Lubelskiego miał nie tylko walor
mo tego, zauroczeni piękną przyrodą i skuszeni per- rekreacyjny. Stałymi punktami w planie dnia były:
spektywą ciekawego spędzenia wolnego czasu, zdecy- Msza Święta w janowskim sanktuarium maryjnym oraz
dowali się na ponowne odwiedziny Lubelszczyzny.
modlitwa – poranna jutrznia i kompleta na zakońMiejscem zakwaterowania naszej grupy był internat czenie dnia. Wzruszającym dla małżeństw momenZespołu Szkół Technicznych. Prawie 10-dniowy pobyt tem było odnowienie przyrzeczeń małżeńskich podczas
(od 4 do 13 sierpnia) został starannie zaplanowany – czwartkowej mszy świętej (wieczorem dnia poprzetak, by każdy z uczestników się nie nudził, mógł dniego małżonkowie, zostawiwszy dzieci pod opieką,
zaspokoić głód wrażeń, zmęczyć się i odpocząć. W pro- wybrali się na randkę). Duchowych wrażeń dostargramie wyjazdu oprócz plażowania nad Zalewem Ja- czył nam zaproponowany przez księdza film „Listy
nowskim znalazło się wiele innych atrakcji. W ponie- do ojca Jakuba”. Wzięliśmy też udział w „Maratonie
działek oprowadzeni przez panią przewodnik zwiedzi- Biblijnym”.
liśmy Lublin, poznając jego historię i zabytki. W środę Niezwykle cennym aspektem wspólnie spędzonego
odbyła się rowerowa wyprawa lasami janowskimi (ok. czasu była integracja całej grupy. Zwrócili na to uwagę
30 km w dwie strony) do osady leśnej „Doboszówka” w podsumowaniu wyjazdu wszyscy uczestnicy. Dane
w Kalennem, gdzie wzięliśmy udział w praktycznej nam było lepiej się poznać. Sprzyjały temu m.in.
lekcji „Od ziarenka do bochenka”. Mieliśmy okazję rozmowy przy kawie i słodkościach w dostępnej nam
młócić zboże cepem, czyścić ziarno i mielić je w rę- internatowej kuchni. Mogliśmy tutaj podzielić się swocznych żarnach. Potem każdy z otrzymanej porcji cia- imi życiowymi historiami, przemyśleniami, pożartosta formował własny chlebek, którego po upieczeniu wać czy zagrać w karty. Myślę, że wzajemnie się ubomógł skosztować (jako dodatek do grilla). Na czwartek
gaciliśmy. Źródłem dużej radości było dla nas przekozostał zaplanowany spływ kajakowy malowniczą rzeką
nanie, że choć różni, czerpiemy z tego samego źródła
Tanew. Wzięli w nim udział wszyscy uczestnicy – bez
i łączy nas podobny system wartości.
względu na wiek i doświadczenie. Podczas wiosłowaOrganizację tego wakacyjnego wyjazdu zawdzięczania nie zabrakło wodnych wrażeń...czasem i bezpomy ludziom dobrej woli – księdzu Wojtkowi, rodziśrednio wodnych… Dla wszystkich, którzy chcieli dopłynąć do celu spływ był na pewno szkołą współpra- nom Domowego Kościoła z Janowa, tamtejszej oazie
cy. W niedzielę zwiedziliśmy znajdującą się nad Za- młodzieżowej oraz kierownictwu i pracownikom inlewem Janowskim interaktywną wystawę „Zoom Na- ternatu. Ufamy, że Bóg wynagrodzi tych wszystkich,
tury” i wzięliśmy udział w „Gryczakach”, czyli festiwa- którzy poświęcili swój czas, siły i środki finansowe, by
lu kulinarnym poświęconym kaszy gryczanej. Warto nam służyć.!
zaznaczyć, że program pobytu dawał rodzinom moK.S.
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